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 چکيده
تحوالت  سسورار شویرفی در زمراوه ارتباووا  و رفتوار ادسوادی در         اجتماعی مجازی یهاو گسترده شبکه رشد روزافزون

 ژهیو واجتماعی سر زدودگی موردو و سوه    یهاجالامع مختلف و حتی در سطح جهادی ایجاد کرده است. در ددرای امروز تأثرر شبکه

جهان، سافت چادقالمی یوا وجوالد اقلروت     یهامهم مرسالط سه ساختار دولت یهاشاخص و یکی از شالدیروز سرشتر ماقالاو روزسه

قالمی مذهبی است و سا تالجه سه اهمرت تاالع قالمی در جالامعی سا اقالاو و دژادهای مختلوف و متاواو ، توأثرر بن سور وحود  و      

سوااریالهای محتمو    این اسوت کوه    ادسجاو و یکپارچیی ملی بشکار و سدیهی است. از این رو در مقاله حاضر، پرسش اساسی

از شوبکه اجتمواعی    متوأثر ی هوا شواخص و  هوا مؤلاوه سور   درو تأکی مالادع همبستیی قالمی در ایران در دهه بیاده سا پژوهادهیبدر 

ی اجتمواعی سور   هوا شوبکه  را رتوأث که سرای رسردن سه هدف استدا مااهرم  مختلای مالرد سررسی قرار گرفت و در ادامه ؟ چرست

 خوا   یهوا یژگو یو سوا  دخبه افراد و اساترد از دار 03 روش این رودد مالرد سررسی قرار گرفت و پس از بن در الر صسهاقالاو 

 تیو دردها و شوده یاسیو هوا ارز شواخص  ،هوا مؤلاه خبرگان این وریق از که گرفتاد قرارسؤال  مالرد پرسشاامه وریق از و ادتخاب

. شود  اسوتااده  فریودمن  بزموالن  از دتایج تحلر  جهت پرسشاامه، روایی و یاییپا دیرتأ از پس .گردید ارسالها بن سرای پرسشاامه

 عبار  خالاهاد سالد از: رگذاررتأثی هامؤلاه نیترمهمکه  دهدیم دشانها شاخص و هایهگال تحلر  از حاصله دتایج نیترمهم

ی هوا خوادالاده ی تغررر سوب  زدودگی   ی اجتماعهاشبکهاز  متأثراقالاو  ژهیوسهدر دهه بیاده سرشترین بسرب فرهایی کشالر  .1

 ایرادی است.

اقوالاو ایرادوی اسوت کوه ایون       سا تعصبی اجتماعی سرای دهه بیاده سعی در از سرن سردن دهاد مستحکم خادالاده هاشبکه .2

 مالضالع همبستیی ملی را درز تضعرف خالاهد کرد.  

ملی سعی در داکاربمودی همبسوتیی ملوی    ی اجتماعی سا متمایز جلاله دادن هالیت قالمی از هالیت هاشبکهبیاده  در دهه .0

 خالاهاد کرد.
 

                                                           
-)استادیار و عضال هرأ  علمی دادشیاه و پژوهشیاه عوالی دفواع ملوی و تحقرقوا  راهبوردی )دالیسواده مسو الل         -1
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 ي، همبستگي قومي، سناريوی محتمل، اقوامپژوهندهيآسناريو،    :هاکليدواژه

 مقدمه و بيان مسئله

-ی سسوراری را سوه  هوا ترو قاسلدر چاد سوال گذشوته    هاوسالگی اجتماعی مجازی و هاشبکه

ایوران دشوان    ازجملهدقاط مختلف جهان و  در هااهرزمی در تمامی رساداوالعخصال  در زمراه 

ی اجتماعی قادر هستاد در جامعه هاجارها، ادتظوارا  و تعهودا  متقاسو  ایجواد     هاشبکه. اددداده

قلموداد   هوا گوروه عامو  همبسوتیی    عاوالان سوه دمایاد از این رو شااسه ارتباوی مشترک در گروه 

ی فراتور از  هوا ارزشسوه تاللرود   ی و همبسوتیی قوالمی   او یبفرارزشدر سحو    هوا شبکه. شالدیم

ی، واگرایوی  ررسوم رغی هوا ارزش؛ سااسراین پرداختن سه هاجارهوا و  پردازددیمی مالجالد هاارزش

و پرالدودها در شوبکه    هوا تموا  . در چاورن شورایطی   است هاشبکهقالمی و تقالیت بن از اهداف 

کشوالری متاوالع از   . از سالی دییر، ایوران  ردرگیمسرقرار شده و ارتباوا  رسمی در گروه شک  

هوای زسوادی،   سور مؤلاوه   ژهیوسههای متمایزکااده اقالاو از یکدییر در ایران دظر قالمی است. ویژگی

 سوه  دسوتراسی  در که کااد احسا  اگر ملت ی  سااسراین اعضای؛ شالدمذهبی و دژادی متمرکز می

 اگور  اموا  ؛داشوت  خالاهود  کمتوری  سحوران  ملوی  هالیت داردد یکدییر سا سراسر مالقعرتی حقالقشان

 موذهب  و عمالمی تعلرما  رسمی، زسان ملی، ادسرا  ی،سازملت فرایاد سا را خالد دتالاداد اقالامی

 احسوا   و شوده  رادده حاشره سه کرده، سقالط دوو درجه شهرودد حد سه سازدد هماهاگ رسمی

 سوه  زدن دسوت  سرای محرکی و شالدیم ملی مادون یهاتیهال تقالیت مالجب و کرده محرومرت

 ایون  قوالمی  تاواو   سوا  کشوالرهایی  درخصوال   سوه  ،گوردد ی... مو  و خشالدت و سراسی اعمال

ی اجتماعی سا وجوالد هموه مزایوایی    هاشبکه . 10: 1030 ارسی، ساعی) شالدیم سرشتر مطرح مشکال 

دامون زدن سوه    هوا بنمتصالر سالد که یکوی از   تالانیمی فراوادی درز سرای بن هابربسکه دارد، اما 

سه ددبوال ایون مهوم اسوت کوه       حاضر محقق. در تحقرق استو در اسعاد مختلف ی اقالاهاییواگرا

و  ردود رگیمو ی اجتمواعی شوک    هوا شوبکه مالادع همبستیی قالمی دهه بیاده اقالاو را که در سستر 

سوااریالهای   هاشاخصرا شااسایی کااد تا ستالاداد سا کم  بن  شالددیمسبب تهدید امارت کشالر 

را سوه فرصوت    هوا دزاعو  هایرردرگسا مدیریت صحرح سحران ستالاداد محتم  را تدوین دمایاد. تا 

تبدی  کااد که همادوا ایون مهوم ستالادود درصود اعتمواد ملوی و سورمایه اجتمواعی را در جامعوه           
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 ارتقا دهد. مانیترقالم

 سؤال

 بیاوده  دهوه  قوالمی  همبسوتیی در مالادع  اجتماعی یهاشبکه ازمتأثر  محتم  سااریالهای

 ؟اددواکد یا چرست یرانا اسالمی جمهالری

 

 هدف تحقيق

ی اجتمواعی موادع از همبسوتیی قوالمی در     هوا شوبکه از  متأثرتدوین سااریالهای محتم  

  جمهالری اسالمی ایران در دهه بیاده

 

 روش تحقيق  

سرفی  گلالله روش از استااده سا) یارتالص -تحلرلی تحقرق روش و کارسردی تحقرق، دالع

 چوالن یی هوا یژگو یو سوا  دخبوه  افوراد  و اساترد از دار 03 روش این در  است. یاچادمرحله

ی اجتماعی، هاشبکهعلمی دظامی و ادتظامی، متخصص در حالزه اقالاو و   عضالیت در هرأ

و ترجمه کتاب مرتبط سا مالضالع  فرتألساله در حالزه مرسالوه، تدریس، حداق  ساسقه سرست

ی بورجموع  هابنو مالضالعا   هادهیاسپس در دور اول  و و جاییاه سرترپ دومی ادتخاب

تالسط دخبیان ادجواو کوه دترجوه     هاپاسخو در گاو سالو ارزیاسی  هادهیاو در دور دوو تلارق 

 تالسوط پرسشواامه جامعوه بمواری     تیدردهاخالاهد سالد و  هاشاخصو  هامؤلاهبن شااسایی 

یوق بزموالن   از ور روایوی  و پایوایی  دیرو تأو  شدهادجاودهی گرفته و سا وزن قرارسؤال  مالرد

 سااریالها احصا گردید. نیترمهم فریدمن

 

 ادبيات تحقيق

 پیشینه تحقیق

 ووالر سوه در خصال  مالضالع تحقرق، پژوهشی ادجاو دشوده اسوت، اموا تحقرقوا  زیور      

 سه مالضالع مقاله ارتباط داردد: مررمستقرغمستقرم یا 

 سوه  ساوت  النمرلت دظری دگاهید سه تالس  سا و پرمایشی روش سا ، 1033مالتیی ) و عاملی
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 گلسوتان  اسوتان  در تسوان  اهو   یهوا تورکمن  تشرع اه  فرهایی سرن یهاترحساس سررسی

 فرهایوی،  سورن  حساسورت  کواهش  در مهوم  عامو   که است بن از حاکی هاافتهیادد. پرداخته

 فضوای  از ادتقوال  پو  عاوالان  سه ارتباوا  یتالسعه که معای این سه ؛است ارتباوا  یتالسعه

 فضوای  سوه  اسوت،  دییوری  سوه  دسوبت  دشومای  و عصبرت سا همراه که  قالمی ییگرا)مطلق

 دییوران  سه دسبت واقعی فهم و عصبرت کاهش سه ماجر که  فرهایی و قالمی ییگراتر)دسب

 .کادیم عم  است

  معتقددد عالاملی همچالن کمبالد بب، شرایط اقلرموی و  1033الهی و حافظ امرای )سرف

ی سوه مشوارکت   توالجه یسو شدید مودیریت سراسوی،    ییتمرکزگراجغرافرایی گسترده ایران، 

ی هیو دظری قالمی سر اثر پرروی از هاگروهی قالمی، دادیده گرفتن مطالبا  و درازهای هاگروه

ی قوالمی، دواسراسری اقتصوادی و    هوا گوروه ی همادادسواز دالسازی، تبعرت از سراست قوالمی  

ی مالجوب واگرایوی   تالسعه دوامالزون ماواوق قوالم    ساتخرهی قالمی و هاگروهاجتماعی مران 

 ی قالمی شده است.هاگروه

و اصو  مدردرزاسورالن    ماشأاست،  زمانهم ررتأثو چالدگ معتقددد: تالسعه دارای دو  اگمرپار

ادسداد و اداتاح هالیت قالمی است، درروهای تالسعه دارای ماللودهایی هسوتاد کوه ممکون اسوت      

 . 12: 1033 )گالدرزی،ساع  از دست دادن هالیت قالمی یا تجدید حرا  قالمی شالدد 

 ادجواو  «فضوا  سراسوی  یدهسازمان و قالمرت» عاالان سا پژوهشی  1031) همکاران و دراحافظ

 دسوبت تاهوا  دوه  فضا سراسی یدهسازمان امارتی کارکردهای که داد دشان پژوهش این دتایج. داددد

 دروز  افوزایش  یالمللو نرسو  و محرطوی  جدید شرایط سه تالجه سا سلکه است، درافته کاهش گذشته سه

 کشوالر  یهوا اسوتان  درهوا  مؤلاوه  ایون  که است شده اذعان پژوهش این سااسراین در است، داشته

 است. داشته یریاثرپذ تقسرما  سر حاکم الیالی از اسالمی ادقالب پرروزی از سعد ژهیوسه

 سور موؤثر   عالامو   خوالد  ارشود  کارشااسوی  داموه انیو پا در  1031) جهوادی  قاضی سرزگر

 عامو   سوه  او عقروده  سوه . اسوت  داده قورار  سررسوی  موالرد  را رانایو  در قوالمی  یهوا شیگرا

 تالسوعه  و شودن  جهوادی  و اقتصوادی  محرومرت احسا  دولت، همادادسازاده یهااسترس

 او همچاورن . اسوت  شده ایران بذرسایجان در قالمی یهاشیگرا یررگشک  مالجب ارتباوا 
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 .داددیم دخر  امر این در درز را اجتماعی وبقه و جاسرت متغرر دو

 ارتباووا   سورای  مودلی  قالمروت  و فرهاگ» عاالان سا خالد پژوهش در  1031) دالرسخش

 در فرهایوی  وحود   و اجتماعی همبستیی سرای مدلی ارائههدف  سا که «ایران در فرهایی

 مطلوالب  مودل  ترکربی، مدل ایران تاریخی و اجتماعی ساختار سه تالجه سا که شد ادجاو ایران

 شد. ارائه ملی یهمبستی ایجاد و فرهایی درون و نمرا ارتباوا  تالسعه سرای

 سور موؤثر   عالامو   کموی -تطبرقی  سررسی سه خالد دکترای رساله در  1031سرشت )پاک

 1888 توا  1833 یهوا سوال  نرسو  جهان قالمی چاد یهاملت-دولت در قالمی تضادهای سروز

 سوروز  عوالاملی  چه که است یافته سامانسؤال  این پررامالن رساله این. است پرداخته مرالدی

 کوه  اسوت  بن از حواکی  دتایج. کاادیم تبررن قالمی چاد جالامع در را قالمی تضادهای پدیده

 شیافوزا  سور  یداریمعاو  ررتوأث  متغررهوا  سایر اقتصادی، داسراسری درخ و سرکالب مرزانجز سه

 .داردد قالمی چاد جالامع در قالمی تضاد سروز خطر

 گورایش  مروزان  سررسوی  سوه  خوالد  ارشود  اسوی کارشا داموه انیو پا در  1031) فرسخاوتی

 خادالارهوای  شوام   پوژوهش  بمواری  جامعه. است پرداخته قالمی و ملی هالیت سهها ترکمن

 از حواکی  دتوایج اسوت.   کالله وگابدکاوو   ،تپهمراوه ،سادر ترکمن ،قالبق شهر پاج ترکمن

 هالیوت  سوه  رایشگو  سلکوه  داردد، قالمی هالیت سه ساتیی گرایشتاها ها دهترکمن که است بن

 دارد. وجالد درروماد دسبتاً همبستیی هالیت دالع دو این سرن و سالده ساتها بن در درز ملی

که اکثر تحقرقا  علمی ادجاو شده سوا   میشالیمسا سررسی و مطالعه پرشراه تحقرق متالجه 

یا تالصرف وضع مالجالد دیارش شده است ولی در این تحقروق، عوالوه سور     دیرگذشتهدیاه 

رودد وضوع مالجوالد و گذشوته سوه ددبوال تودوین سوااریال و سوه مکمو  بن معرفوی           تحلر  

 .استپرشاهادا  کارسردی مستخرج از بن 

 

 0ی اجتماعي مجازیهاشبکه

 سوازد یمو کوه کوارسران را قوادر     شالدیمیی گاته هاوسیاهی اجتماعی مجازی سه هاشبکه

                                                           
1. virtual social networks. 
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ی هوا یماود و عالقوه   سرخط درسواره مالضوالعا   صالر سهضمن سرقراری ارتباط سا یکدییر 

کوه در   ادود بوردهی اجتماعی سستری فوراهم  هاشبکهمختلف سه تبادل اوالعا  سه پردازدد یا 

ی شوبکه  هوا تیمحودود ی از اررسسو و  را داشوته بن افراد امکان سرقراری راسطه سوا همودییر   

، یی، زمادی، فرهایی، سراسوی ارجغراف ی مکادی،هاتیمحدود رر  دظسررودی) یواقعاجتماعی 

 هوا بنسوا   کوه  اساود رسکسادی را  تالادادیم هاشبکهدر این  افراد بن را دداردد. و ماداداقتصادی 

را  هوا بنی هرگز امکان سرقراری ارتبواط سوا   و مکادلحاظ زمادی  اما سهعالیق مشترکی داردد، 

و وب  اجتمواعی مجوازی ارتبواط از وریوق     در شوبکه سااسراین ؛  03: 1081اکبری تبار، )دکرددد  دارپ

 در موالرد و افوراد سودون شوااخت قبلوی از همودییر       گوردد یمو ی ارتباوی مرسر هادستیاه یرید

و ی سرقراری ارتباط محدودیتی از دظر زموادی  و سرا سرقرار کردهمالضالع خاصی سا یکدییر ارتباط 

ی اجتمواعی اسوت   هوا رسواده ی از اگالدهی اجتماعی مجازی هاشبکهسااسراین ؛ ی وجالد دداردمکاد

ی محتوالا در ایاتردوت را   گوذار اشتراکامکان دستراسی سه دحاله جدیدی از سرقراری ارتباط و سه  که

. از این رو فضواهایی هسوتاد کوه در ددروای مجوازی، سورای ارتبواط مروان افوراد          بورددیمفراهم 

 .ادیبیممختلف، سا سطالح مختلف دسترسی، هماداد فضاهای واقعی، سه وجالد 

 

 0مفهوم تهديد

هودف   سوا  را کشوالر  یو   حرواتی  یهوا ارزش و اهوداف  که اقداماتی مجمالعه سه تهدید

دارد.  خوارجی  ریشه هم اغلب و شالدیم اوالق ،دهدیم قرار هجالو مالرد اساسی، تغرررا 

 سورعکس،  و دباشود  تهدیود  که دارد وجالد امارت زمادی دارد، قرار امارت مقاس  دقطه تهدید،

 .2ساددیسرم رخت امارت شالد احسا  تهدیدی هرگاه

 

 همبستگي ملي 

هماداود تواریخ، زسوان، اعتقوادا ،      ییهوا ها سه مؤلاوه همبستیی ملی تااو  مران فرهاگ

                                                           
1. Threat. 

2. http://mossen.blogfa.com/post/128. 
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که سه خاور پرالدود دزدیکشوان    ییهامؤلاه .گرددیورسالو، دهادهای اجتماعی و دژاد سرمبداب

روح کلوی   که همادا هالیت و بورددیسا یکدییر، سر اثر گذر ایاو سربیاد خاصی را سه وجالد م

هالیت ملی همان حالتی است کوه مروان موردو در سراسور      . 111: 1011پالر،)جالییست ا کشالرها

. سورای تقالیوت   گوردد یجودا مو   هوا تیکه سراسر بن، از سایر هال کادیکشالر همبستیی ایجاد م

  232 :هموان )هم زیستن سرن اقالاو گالداگالن ی  سرزمرن تقالیوت شوالد    هالیت ملی ساید اراده سا

یون  ه استیی ملی، احساسی است که ماهالو تعررن هالیت و وفاداری را در سردارد، سو حس همب

ترترب در حس همبستیی ملی احسا  مشترکی مران سرزمرن و مردمان مختلف بن سه وجالد 

 . 112: 1010روز،ا)سهرهایی و فضایی سه هم دزدی  ساشادلحاظ ف ها ازسدون بدکه بن دیبیم

 

 ی اجتماعيهابکهشی بالقوه وبالفعل دهايتهد

ی سورای  سسترسازادتقال و ادتشار هاجارهای ارزشی و اخالقی غرسی؛ : تهديد فرهنگي .0

 جواد یا در مباحو  اعتقوادی و اخالقوی؛    ادوه یجالزهرسوت ی ادتقادی هاچالش تهاجم فرهایی؛

 کاترل. رقاس رغی قالمی سرای تبادت  فرهایی هامحرک

ی و اادوه یرا جورائم  وقوالع  رن قشور جوالان؛  ارتباووا  دامتعوارف سو   : تهديد اجتماعي .4

ی هالیت؛ ایجاد مطالبوا   سازپاهانی؛ و فرداخالقی  ادحرافا  سرن دسلی؛ گسست ایاتردتی؛

ی ررو گشک ایاتردتی؛   ادراعت ی اجتماعی؛هادقشساران خادالاده؛ تغررر  دیتهد جدید اجتماعی؛

 ی ایاتردتی.هافرهاگحالزه 

در رودود کاتورل جریوان     اخوتالل  سراسوی مجوازی؛   یهاگروهایجاد : تهديد سیاسي .2

ی هوا گوروه ی جریان معادد سه داخ ؛ ایجاد هادگاهیدو  هاشهیاددمستقرم  ادتقال ی؛رساداوالع

 ی دیجرتالی.دمالکراس مجازی؛ ایجاد مطالبا  جدید سراسی؛ داالذیذفشار 

ی هوا گوروه سوا  ی تجمعا  و اجتماعوا ؛ ارتبواط   اددازراه: اطالعاتي -تهديد امنیتي .0

سور روی   شوده یساود وبقوه سرادداز و معادد؛ جاسالسی ایاتردتوی؛ ادتقوال و ادتشوار اوالعوا      

ی هااوالعاتی؛  ظهالر سوازوکار  -ی؛ کاهش اقتدار سرستم امارتی ارسادهایاتردت؛ جاییزیای 

ی )ادتشار شوایعا  و اخبوار جعلوی سوه قصود توأثرر سور افکوار عموالمی ؛          سازعهیشاجدید 
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 . 01-00: 1038)صادقی،ی ضاله هاگروهتروریسم، مالاد مخدر و  ازجملهمخرب  یهابمالزش

 ی اجتماعي مجازیهاشبکهامنیتي، اجتماعي و فرهنگي  -کارکردهای سیاسي

ی اجتماعی که در فضوای  هاشبکهاجتماعي:  راتییو تغی اجتماعي مجازی هاشبکه .0

سازی در رواسط اجتماعی را ر  گاتمانی  رساده ارتباوی قد عاالانسه اددافتهسایبر هالیت ی

. تغررور  ادود یاجتماعدر تغرررا   رگذاررتأثی دالین، از عالام  ورافا عاالانسهو  اددبوردهپدید 

و   ی اجتمواعی سوا سرداموه )عمودی    هوا دهیو پداجتماعی فرایادی از جاییزیای کمی و کرای 

، جهوت  زموادی،  ، دورهسوطح  ی  است که دارای شش قسومت  هالیوت،  رعمدرغ) سردامهیس

)تالسولی و  گرورد  قورار موی   اسوتااده  موالرد وسعت و دسبت تغررر، است و در تحلر  تغررورا   

 . 13: 1081کالریجادی، 

اجتماعی کوه   یهاجابش: ی اجتماعي ايرانهاو جنبشی اجتماعي مجازی هاشبکه .4

 سوا   11: 1011روشوه، )ادود  خا  شوک  گرفتوه   یهادفاع، گسترش یا دستراسی سه هدف ا هدفس

 یوی، گرابرمان ی مشترک،دئاللالژیو او هاجارها  هاارزشسرخالرداری از خصالصرا  سارادین 

)درسلر دالع رفتار جمعی است نیترافتهیو سازمانیی، ساختمادترین گراو کثر گرایی ترفعال

کشوالر سور رشود     اجتمواعی در داخو   دوالین   یهوا دوبش  نرهمچا . 033 -031: 1033، 1و ویلورس 

 سه این مالارد اشاره دمالد: تالانیمکه  اددسالده رگذاررتأثماعی مجازی ی اجتهاشبکه

چالش فراروی جامعه ایران مسوائ  و جاوبش زدوان اسوت.      نیتر یدزد جنبش زنان: -

کوه اموروزه    هوا بنو ماداود   ازدواج ،شوغ   ،حجاب ،هید مسائلی چالن حقالق سراسر در ارث،

این جابش سراسوا  تاواوتی     011: 1032رعی،)شا استمطالبا  این جابش در جامعه  نیترمهم

)حسورن  ی اجتمواعی داردود، شوک  گرفتوه اسوت      هافرصتکه زدان و مردان در دسترسی سه 

 . 81: 1030زاده،

این جابش سراسا  تااوتی که مران اقالاو ساکن در دقاط پررامالدی ایران و  جنبش قومي: -

والر عمده مرسوالط سوه   و سههمان  )ست اقالو مسلط وجالد دارد، شک  گرفته  عاالانسهقالو فار  

ی قوالمی مودعی اسوتقالل هوالیتی و     هوا یژگو یو سراسا ی قالمی است که هاگروهبن دسته از 

                                                           
1. Dessler and Willis. 



 221 / ایران.ا.دهه بیاده ج ی اجتماعی مادع در همبستیی قالمیهاشبکهاز  متأثرسااریالهای محتم  مقاله پژوهشی:  وووووووووووو

 

 رفوع  . 011: 1032)شوارعی،  ی پوان ترکرسوت و پوان کردیسوت     هوا گوروه ماداد ؛ تمایز ملی هستاد

اسوی،  محرومرت سرای کاشیران این جابش از اسعاد مشوارکت گروهوای قوالمی در قودر  سر    

 . 81: 1030زاده،)حسرنکادیمتجلی پردا  هابنی اقتصادی و حاظ شأن ادسادی و فرهایی ورسهره

این جابش محصالل رشد کمی جالادوان اسوت کوه سوه تحصورال  و       جنبش جوانان: -

، از امکوان اختروار و   تور مهوم دریافت اوالعا  دسترسی داردد اما از امکوان کوار و از هموه    

. این جابش در تقاس  سا محرومرت فرهایی کوه  اددسهرهیسلف زددگی ی مختهاالهرشادتخاب 

  .131: 1033، شک  گرفت )قاسمی،شدیماز ورف دس  قب  ساتی اعمال 

جابش دادشجالیی، این جابش اغلب از رویدادهای سراسی اسوت   جنبش دانشجويي: -

 هوا ادسوان ا سوه  که در قبال وضع مالجالد پدید بمده و دگرگالدی در کرارت زدودگادی بیاوده ر  

  .010: 1032)شارعی،  دهدیمدالید 

یی کوه سایود تعریوف دوالیای از     هاشهیادداین جابش در زمان فقر  جنبش روشنفکری: -

والر عمده متالجه محرومرت موردو مسولمان ایوران از    هالیت ماجر شالدد شک  گرفت و  سه

: 1030زاده،)حسورن ی دالین دیای سالد که قادر سه تبررن رواسط ددروای مودرن ساشود    هایت الر

82.    

 

 ييگراتیچرايي و چگونگي بروز قوم

 کرد: یسادگروه وبقه چهاروالر کلی در سه تالانیشده را مدظریا  ارائه
 هاي. واکنش به کاست1

گرایوی، تاهوا صوالر     یا هر دالع خوا   ییگراترمعتقددد که سروز پدیده قالم این گروه

وجال کرد. سه اعتقاد ایون گوروه،   دییر را جست یهاظاهری است که ساید در ورای بن، علت

اقتصادی یا عدو مشارکت در قودر  سراسوی، مالجوب سورخالردگی جمعوی و       یهایکاست

 . 103: 1083)مالشوالی،،  شوالد یماداد تااو  دژادی یا مذهبی م های جداادیارادهتالس  سه مکادرزو

هوا و  ما هموه جاوگ  ؛ اشالدیحادث م هایدرست است که احسا  تمایز، گاهی در اثر کاست

سا این علت شااخت، زیرا گاهی قالمی که کاستی ددارد، سلکوه از   تالانیسترزهای قالمی را دم
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ماظوالر تصواره دوژادی دسوت     اقالاو دییر دصرب سرشتری دارد، درز سه جاگ سا سایر اقالاو، سه

د اقتصادی وجالد ددار یهایاست و کاست افتهی یا ممکن است در جالامعی که تالسعه زددیم

 . 000: 1080)زمادی،  سروز دماید ییگراترپدیده قالم
 

 . پدیده سياسي2

. ایون  شوالد یاین گروه دظریا ، از سالی دولتمردان و گروه اددکی از کارشااسان ارائه مو 

 یهوا اسوت رو جریادوا  متعوارف فروملوی، در راسوتای س     هوا دهیعده معتقددد که سروز پد

. ایون گوروه از   کالشواد یها مید استقالل بنکشالرهای خارجی است که سرای تضعرف و تهد

سراسوی و پلرسوی    یهوا و معتقددد که ساید سوا روش  دیرددی، سه مس له م«ت الری تالو ه»دید 

ها گاه در جهت ماافع ملی خالد، سه تضوعرف  تالو ه را خامالش کرد. درست است که دولت

راه بن  افوراد حاضوردد، در  ، جریادی را که تالانیدم یراحت؛ اما سهپردازددیدییر م یهادولت

خوارجی خوالد دروز     یهوا جان سسپاردد، تاها ی  تالو ه خارجی دامرد. از سالی دییر، قدر 

 . 10: 1081)احمدی،  درگرر این مسائ  هستاد
 

 . طبيعت بشر3

. شوالد یسروان مو   انایگرو خا  هاتراین گروه از دظریا ، از سالی ورفداران حقالق اقل

سوه رسومرت شوااخته     هاترشر داشتن سرزمرن، سرای همه ملسراسا  ماشالر مل  و حقالق س

 1ملت -دولت  جهرشده است. این گروه معتقددد که ملرت مساوی دژاد و قالمرت است. دردت

 یوی گراترو خصوال  قالم گرایوی، سوه  . این گروه سرای تالجره خوا  دادادیرا دولت قالمی م

زدودگی کوردن در مروان     ، دوالعی جاذسوه دارد و  شرکو دوالع و هوم  هرچاد هم .کاادیتالش م

اما ساید در دظر داشت کوه   ، 13: 1033ی،اللهفر)ستر است سخشزسادان و هم دیاان خالد لذ هم

ملت از تاریخی پرسار ترکروب   -دولت  تاها همرن امر، سرای ساختن ی  دولت کافی درست.

هایوی دواب   در کاار هم قرار داده؛ دروز فر  هاشیو گشا هاییافته است که مردمی را در سخت

و اشوتراکا  را   هوا یوی گراکه عااصر بن سرای مردمان مقد  است. در صالرتی که ایون عواو  

                                                           
1. Nation-state. 
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، ماداد قالمرت کارم و سه پرالددها و اشتراکا  تالجه دکارم؛ ارزشیس یهاشیفدای خا  گرا

، دیو بیهای خردتوری سوه وجوالد مو    گراییحتی اگر دولت قالمی هم داشته ساشرم، ساز خا 

کوه   رسدیم ییجا، در پی کسب استقالل خالاهد سالد و کار سهیارهراه و عشچاان که هر وای

 . 11: 1031)اسالوالبی،  کادیهر فردی، ادعای استقالل و داشتن کشالر م
 

 يافتگين. توسعه4

زا در سوطح فروملوی را داشوی از عودو تالسوعه و      این گروه، سروز هرگالده جریان چالش

ین گروه که مُهر روشااکری سر پرشادی دارد، تالسو  سوه   . اداددیپایرن سالدن بگاهی سراسی م

 کاادیساتی، ماداد دین و دژاد را در عصر ارتباوا ، داسخرداده ارزیاسی م سخشتیعااصر هال

ساید اذعان داشت که یکی از عل   و پایرن سالدن بگاهی ریشه دارد. یافتییکه در عدو تالسعه

حاوظ   توالان یمااسب است؛ اموا دمو   یسازسروز جریادا  مخرب همبستیی ملی، عدو ملت

اصالت را تقبرح کرد، سلکه هالیت داشتن، یکی از عااصر تزو سرای زددگی جمعی است؛ اما 

 . 112: 1082، )سرتالن سرسد که اجتماع را متالشی کاد، مضر خالاهد سالد یااددازه اگر افراط سه

 

 یافرقهی قومي و هااستیس

دولت سرای پاسخ دادن سه درازهای فرهایی و اقتصادی و حتوی سراسوی اقوالاو، مجبوالر     

است که راهکار و شراله خاصی را ادتخاب کاود. در ایون سواره سوه الیوالی عموده، ماهروت        

ایون   یو  از  که ادتخواب هور   دهدیاساسی سراست قالمی در جالامع چاد قالمرتی را شک  م

 :شالدیالیالها سراسا  فرهاگ و تطالر تاریخی و محدوده جغرافرایی هر کشالر مشخص م

 
 فرهنگ يشکلکیالگوی یکم. همانندسازی یا 

که اعضوای دو   دهدیهمادادسازی فرایاد تقلر  خط تمایزا  قالمی است و زمادی رخ م

هودف  همسوان شوالدد.    یریکود ییا چاود جامعوه دوژادی یوا گوروه اجتمواعی کالچو ، سوا         

 یهوا ، فرهایی، اجتمواعی و روادوی گوروه   یشااختستیهمادادسازی، ترکرب ز یهااسترس

قوالمی اسوت. هودف از     یهوا ماظالر ایجاد یو  جامعوه عواری از تاواو     متمایز و ماارد سه
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مختلف  یهاهمادادسازی، کاهش اختالفا  فرهایی و ساختاری در مران گروه یهااسترس

متجادس و همین خالاهرم داشت. این الیال در دو سوطح   یااست که در بن صالر ، جامعه

« مرلتوال ان او. گوالردون  »بن  پورداز هیو دظر نیتور گرفتوه و مهوم   فرهایی و سواختاری ادجواو  

 شاا  بمریکایی است.جامعه
 

 طلبانهالگوی دوم. تکثرگرایي مساوات

 یهوا این الیال، دقطه مقاس  همادادسازی است و هدف بن، حاظ و حتی تشودید تاواو   

الیال سور گوروه جمعوی و گروهوی اسوتالار سوالده و        نیقالمی است. ا یهامالجالد مران گروه

پذیرش وجالد جالامع مستق  از لحاظ فرهایی و ساختاری )و ده از لحاظ قدر  سراسوی و  

و موالرد قبوالل    شوده  رفتوه یاقتصادی  اص  مهم بن است. در این الیال، ضوالاسط سراسوی پذ  

کوه سوه یو  دظواو      ییهوا . همه گروهدهدیرا کاهش مها ها و تااو همیان است و شکاف

سراسی مشترک و واحد وفاداردد، در دظواو اقتصوادی مشوارکت دولوت صورادت و ضوالاسط       

، تکثرگرایوی  تیو و دردها شوالد یاجتماعی اعمال م یهاسازمادی سرای تالزیع متااسب پاداش

 گالدوه نیو در الب اغ؛ ماداد سالئرس، یالگسالوی و اتحاد شالروی ساسق. بوردیصاای پدید م

قالمی، از دظر قلمرو جغرافرایی جدا هستاد. پذیرش ایون الیوال، متضومن     یهاها، گروهدظاو

 تأیرد رسمی فرایاد تکثر زسادی )سالئرس چهار زسان، سلژی  دو زسان، کادادا دو زسان  است.
 

 الگوی سوم. تکثرگرایي نابرابر

 ییهوا اسوت رها در قالوب س ظاودژادپرست، د یهامیدر جالامع تحت استعمار و رژاغلب 

قالمی را از دظر ساختاری، از یکدییر مجوزا و تالزیوع سسورار     یهاکه گروه شالددیهدایت م

؛ در این الیال، دولت در دست ی  گروه قالمی مسلط کادیداسراسر قدر  و مزایا را تقالیت م

 . 10-11: 1030)حاجرادی،؛ ده شهرودد شالددیاست و مردو رعایا تلقی م

 

 اجتماعي و موانع همبستگي قومي  شبکه 

 کشوالر  ده از زسوادی،  و قوالمی  تاوالع  لحواظ  سه که ایران دظرر کشالرهایی در سراسی دظاو
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 حوس  ایجواد  سوه  سقوا،  و پایوداری  یسورا  . 102: 1080 مررحرودر، ) دیبیم شمار سه جهان دخست

 یو اجورا  تودوین  ،هوا اقوداو  نیتریاصل ازجمله. دارد دراز خالد اقالاو سرن در ملی همبستیی

 اقوالاو  مروان  مااسوبی  رواسوط  وهوا تعوامال    بن وریوق  از ستالان که است قالمی یهااسترس

 کوه  کشوالرهایی . کورد  سرقورار  دییور از وورف   حکالمت و اقالاو سرن و ورف ی از مختلف

 سراسوی،  متعودد  یهوا سرداموه  و هوا یررو گمرتصوم  در سایستی داردد مختلف قالمی یهاگروه

 احتوراو  سوا  و قوالمی  یهوا گوروه  سوه  مرسالط خا  یهااسترس اذاتخ سا اجتماعی ی،اقتصاد

 جالامع ارضی تمامرت حاظ و یکپارچیی همیرایی، ایجاد راستای در بدان، تعدد سه گذاردن

 و سراسوی  مودیریت  تالجوه  سوه  مالضوالع  ایون . سرداردود  گواو  جامعوه  هوا یگوذار استرس در

 قوالمی  یهوا گروه مالجالدیت شااختن رسمرت سه سرای اجتماعی - اقتصادی یهایزیرسردامه

 شوراله  رویکرد، کشالر، هر قالمی اجتماعا  سر تأثررگذار متغررهای از یکی درواقع. دارد دراز

 سوا   مختلوف   اسعاد از) خالد مختلف مااسبا  و تعامال  تاظرم درها حکالمت یهاروش و

 رواقوع د. اسوت  سالده حاکمتعامال   این سر که است ییهاهیرو و هااسترس مدیریت و اقالاو

 یهوا گوروه  سوا  راهوا  حکالمت وها دولت تعام  و سرخالرد مالاجهه، دحاله قالمی یهااسترس

 حسواسی، ) سوازد یمو  مشوخص   سرزمرای) جغرافرایی و سراسی قلمرو درون فرهایی و قالمی

 و ملوی  همبسوتیی  و ادسوجاو ماظوالر  سوه  قوالمی  یهااسترس شااخت رو این از . 010: 1080

ساواسراین  ؛ اسوت  سدیهی امری اجتماعی یهاشبکه از معادد یهاهسالءاستااده شبک از ممادعت

گذشوته و حوال    اتاواق جالاموع در  سه تکثر و تاالع هالیتی ی  واقعرت مالجالد در اکثر قریب

رغم فرایادهای دالسازی و سرقراری دهادهوای مودرن، ایون    سهمعاصر درز  هسالده است. در دور

مالضوالعی سورای مااقشوه و ماازعوا  حوالل       سلکه سدل سوه  ،تاها کاهش درافتتاالع هالیتی ده

 هالیتی گردید. همچارن از درمة دوو قرن سرسوتم، فرایاودهای جهوادی    یهاتمایزا  و تااو 

و از ادحصوار   ی اجتمواعی هوا شوبکه  ژهیو وسه هاشدن ماداد رشد و گسترش روزافزون رساده

ها سازدمایی بنهالیتی و امکان  یهایها ساع  رشد بگاهشدن کاترل و مدیریت رساده خارج

اجتماعی و فرهایی، تاالع و تکثر هالیتی را سرشوتر کورد    ت شد و اتااقاً همیاو سا سایر تحال

های دوالین مبتاوی سور    خالاهیماداد دژاد، دین، مذهب و ملرت، هالیت ،و در کاار مااسع دیرین
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 و... تقاضوای سوه رسومرت    یاو یدشبه یهاجاسی، سب  زددگی، گروه یهاشیجاسرت، گرا

که امروزه معاددین سوا اسوتااده    است اجتماعی یامس له قالمی . واگراییشدن داشتاد ختهشاا

 اگور  کوه  سردود یمو ی قوالمی از بن سهوره   افکاو ماظالر اخوتالف سهی اجتماعی از بن هاشبکهاز 

 جامعوه  یافتیرو دتالسعه و رشد عدو ساع  داخالاسته تالاددیم دشالد سرخالرد بن سا هالشماداده

 یکپوارچیی  و ارضی تمامرت ملی، ادسجاو امارت، غرربشکار،صالر  سهدرازمد   در و شالد

 .  00: 1033،قهرمان پالر)دهد  قرار تجزیه و تهدید معرف در را ملتی

 

 (تهیه: نويسندگان) مدل تحقيق
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 ی تحقيقهاافتهی

شالد و سپس سوه  تشریح میمتغررهای مالرد سررسی  یدتایج مرسالط سه کلره سخشدر این 

ارتبواط سورن   پوردازیم و  ی احصوایی موی  هایهگال یراسطه و تبررن تالصرفها و متغررساجش 

 گردد.می تعررن ایزمراهمتغررهای  ومتغررهای مستق  و واسسته 

 گويانسیمای پاسخ و

 گويانجنسیت پاسخـ 

 

 گويانفراواني و درصد فراواني مربوط به میزان جنسیت پاسخ
 فراواني درصد

 معتبر
 جنسيت فراواني

 مرد 18 08

 زن 18 08

 دامشخص 2 2

 مجمالع 03 133

 سه تعداد مساوی از دو جاس ادتخاب شده است. باًیتقرشالد والر که مالحظه میهمان
 

 گويانسن پاسخ

 گويان جدول فراواني و درصد فراواني مربوط به سن پاسخ

 درصد

 معتبر فراواني
 سن فراواني

 سال 03زیر  11 1/00

 لسا 01تا  03 8 1/21

 سال 13تا  01 1 0/23

 سال 11تا  13 0 2/8

 سال سه سات 11 0 8/3

 دامشخص 0 1/0
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 مجمالع 03 133

، درصود  1/21سوال،   03گالیان، زیر درصد از پاسخ 1/00شالد، والر که مالحظه میهمان

 8/3سوال و   11توا   13، سرن درصد 2/8سال،  13تا  01سرن  درصد 0/23سال،  01تا  03سرن 

سال سوا ادحوراف معروار پواج      03 انیگالپاسخسال سه سات سن داردد. مرادیرن سن  11، درصد

 .استسال 

 

 گويانمیزان تحصیالت پاسخ

 گويانجدول فراواني و درصد فراواني مربوط به میزان تحصیالت پاسخ

 فراواني درصد

 معتبر
 ميزان تحصيالت فراواني

 کارشاا  ارشد 13 23

 دادشجالی دکتری 21 0/01

 دکتری 8 1/20

 مجمالع 03 133

 

درصود دادشوجالی    0/01کارشواا  ارشود،    درصود  23شوالد،  والر که مالحظه میهمان

  درصد دکتری سالددد. 1/20دکتری و 
 

 گويانشغل پاسخ

 گويانجدول فراواني و درصد فراواني مربوط به شغل پاسخ

 فراواني درصد

 معتبر
 شغل فراواني

 دظامی، ادتظامی ) دادشیاه یعلم  رأه عضال 12 1/13

 ی قالمی مرزیهاگروه 0 1/12

 شاغلرن در مشاغ  امارتی غررهرأ  علمی 0 13

 شاغلرن مخاسرا  3 3/13

 مجمالع 03 133
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 گويانمیزان سابقه کار پاسخ

 گويانجدول فراواني و درصد فراواني مربوط به میزان سابقه کار پاسخ

 سابقه کار فراواني معتبر فراواني درصد

 سال 21تا  23 10 20

 سال 03تا  21 12 20

 سال سه سات 03 11 13

 مجمالع 03 133

 03توا   21درصد، سرن  20سال،  21تا  23درصد، سرن  20شالد، والر که مالحظه میهمان

 3/21گالیوان  سال ساسقه کار داردد. مرادیرن ساسقه کار پاسوخ  03، درز ساتی درصد 13سال و 

 .استسال  2/1سال سا ادحراف معرار 

 

 و تحليل هاافتهی

 ی پرسشنامه با آزمون فريدمنهاشاخصو  هامؤلفهبررسي 

از  )متوأثر  ترو اهمسراسوا    هوا شواخص و  هوا مؤلاهسا استااده از بزمالن بماری فریدمن 

و سوپس سوه دالشوتن سوااریالها      شالددیمی سادرتبهی اجتماعی  از دظر پاسخیالیان هاشبکه

 .میپردازیم
 

 هاؤلفهبندی مرتبه

 هابندی مؤلفهجدول رتبه

 ميانگين رتبه هاشاخص

 0033 فرهایی

 0001 اجتماعی

 0031 سراسی

 03 حجم دمالده

 210101 خی دو

 0 درجه بزادی

 .333 یداریسطح معا
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و سوطح   0سا درجه بزادی  بمدهدستسه  101/21های جدول، مقدار بماره خی دو )یافته

ی متاواوتی  هوا وزناز  هوا مؤلاوه دهود.  را دشوان موی   هوا مؤلاهسرن  تااو  333/3ی داریمعا

دارای سواتترین   33/0سوا مروادیرن   « فرهایوی » مؤلاهکه  صالر  نه ایسساشاد،  سرخالردار می

 هوا مؤلاوه رتبوه در سورن سوایر     نیتور نیرپوا دارای  31/0سوا مروادیرن   « سراسی» مؤلاهرتبه و 

 .  ساشادیم

 
 فرهنگي های مؤلفهبندی شاخصرتبه

 فرهنگي های مؤلفهبندی شاخصجدول رتبه
 ميانگين رتبه هاشاخص

 0002 در سب  زددگی ایجاد اختالف

 0038 ایدئاللالژیکی ) یمذهبی دیای و هارقاستتمرکز سر اختالفا   و 

 0028 ی اقالاوضدفرهای ی هاپرکل پالشش

 0020 متمایز فرهایی و تاریخی سرزمرای، تمرکز سر تعلقا 

 0031 ش در مااهرم فرهاییتا

 2008 دیرترویج فرهاگ مادی

 2011 ی زسان مادری دسبت سه زسان ملیسازسرجسته

 03 حجم دمالده

 110033 خی دو

 1033 درجه بزادی

 .330 یداریسطح معا

 

و سوطح   1سا درجه بزادی  بمدهدستسه  033/11های جدول، مقدار بماره خی دو )یافته

از  هوا شواخص دهود.  فرهایی را دشان می مؤلاهی هاشاخصتااو  سرن  330/3ی داریمعا

 سوب   در اختالف ایجاد»که شاخص  صالر  نه ایسساشاد،  ی متااوتی سرخالردار میهاوزن

 دسوبت  مادری زسان یسازسرجسته»دارای ساتترین رتبه و شاخص  02/0سا مرادیرن « زددگی

 .ساشادیم هاشاخصرتبه در سرن سایر  نیترنیرپادارای  11/2سا مرادیرن « ملی زسان سه
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 اجتماعي مؤلفهی هاشاخصی بندرتبه

 اجتماعي مؤلفهی هاشاخصی بندرتبهجدول 

 ميانگين رتبه هاشاخص

 0000 سست کردن ساران خادالاده 

 1032 تزلزل رواسط اجتماعی  

 0080 قالمی و غررقالمی ) یاجتماعی هاسحران جادیدر اتشالیق 

 0002 ی مطالبا  حقالق شهروددی اقالاوازسسرجسته

 0013 یی تحقرری اقالاو  هاپرکلپخش 

 0081 ی دالع زددگی اقالاو مشاسه در سایر کشالرهاسازسرجسته

 0080 گسترش دیاه اسزاری سه زن

 0031 تشالیق سه ساختارشکای و عدو وفاق اجتماعی

 01 حجم دمالده

 21012 خی دو

 0080 درجه بزادی

 .330 یردایسطح معا

 

و  0080سوا درجوه بزادی    بموده دسوت سه  123/21های جدول، مقدار بماره خی دو )یافته

دهود.  اجتمواعی را دشوان موی    مؤلاوه ی هوا شواخص تاواو  سورن    330/3ی داریمعاو سطح 

 سسوت »کوه شواخص    صوالر   نه ایسساشاد،  ی متااوتی سرخالردار میهاوزناز  هاشاخص

 سووه تشووالیق»دارای سوواتترین رتبووه و شوواخص  00/0رن سووا مرووادی« خووادالاده سارووان کووردن

رتبوه در سورن سوایر     نیترنیرپادارای  31/0سا مرادیرن « اجتماعی وفاق عدو و ساختارشکای

  .ساشادیم هاشاخص
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 امنیتي -سیاسي مؤلفهی هاشاخصی بندرتبه

 امنیتي-سیاسيمؤلفه  یهاشاخص یبندرتبهجدول 

 ميانگين رتبه هاشاخص

 1020 زدایی ملیهالیت

 1012 یاشبکهداسرالدالرسم قالمی 

 0002 ی محرومرت و ادزوای سراسیسازسرجسته

 0038 ضد اقالاو سرپالشش اقداما  تروریستی 

 1080 حمایت از زددادران سراسی

 1031 ی قادالدی اقالاوهاجابشتشالیق سرای بشالب 

 1000 هاتااقضی حاکم و هاارزشو  رهاستایاتقاس  

 1038 اقالاو سا دادشجالیی یهاجابش و دادشجالیان کردن همراه

 0033 تغررر دیرش مردو دسبت سه حاکمرت مرکزی

 03 حجم دمالده

 030230 خی دو

 3 درجه بزادی

 .333 یداریسطح معا

 

و سوطح   3سا درجه بزادی  بمدهدستسه  230/03های جدول، مقدار بماره خی دو )یافته

از  هوا شواخص دهود.  سراسی را  دشان موی  مؤلاهی هاشاخصسرن تااو   333/3ی داریمعا

سوا  « ملوی  زدایوی هالیوت »که شاخص  صالر  نه ایسساشاد،  ی متااوتی سرخالردار میهاوزن

 حاکمروت  سوه  دسوبت  موردو  دیورش  تغررور »دارای ساتترین رتبوه و شواخص    20/1مرادیرن 

  .ساشادیم هاشاخصیر رتبه در سرن سا نیترنیرپادارای  33/0سا مرادیرن « مرکزی

 

 ی  ريگجهينت

موؤثر   تخرو   و تصوالر ماظوالر  سوه  افتهیسازمان یهاروش از یادسته سااریالها که بدجا از

 کمو  کوردن    سااریالها هدف هستاد، افراد یادگرری سه کم  سرای یالهروس و بیاده درساره

 دیرش سا این سرشتر هرچه تطبرق و واقعرت سه دسبت خالد دیرش تغررر در سازمان یا سه فرد
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 اسوت؛ ساواسراین در  وجالد بمدن سه  حال در کهوالر همان یا هست کهگالده بن است، واقعرت

کوه   شوالددگان مصواحبه از دظورا    شوده اسوتخراج و دکا   هاافتهاین پژوهش که سراسا  ی

 سه سااریالهای زیر رسرد: تالانیمهمیی در این حالزه متخصص سالددد 

 

 تماعي و تغییر در سبک زندگي قومياج یهاشبکهسناريوی اول:  -

فرهایوی سوه    مؤلاهسرشترین فراوادی را در  0002در سب  زددگی سا فراوادی  ایجاد اختالف

 و تغرروور  ساعوو   مجووازی  فضووای  ژهیو وسوه  جمعووی،  یهارسادهخالد اختصا  داده است. 

 سووه  افووراد اقالاو شده است و مرزان گورایش   زددگوی سوب  و زددگوی در سسوراریحالت  ت

 تأثررپذیووری  ؛استمتااوتوی  اجتماعوی عالامو  و فوردی یهایژگیو تأثرور تحوت فضوا ایون

جامعوه خبرگوی    دظور  سوور . ساا دارد گالداگالدوی پرامدهوای مجوازی، فضوای از زددگوی سوب 

ی عاوای، مقایسه زددگی اقوالاو سوه دلرو  بگواهی از دوالع      هاوالق ازجملهتحقرق، رشد والق 

ی اجتماعی و تبلرغا  جریادا  مخوالف سوبب دارضوایتی    هاشبکهدییر اقالاو در سستر  زددگی

تهدیود سوب     گذشوته  در اگرچوه سااسراین ؛ شالدیم هاخادالادهبن فاصله در سرن  تبعسهقالمی و 

زددگی، مرسالط سه جامعه شهری جمهالری اسالمی ایران سالده است، اما اکاوالن سوه دلرو  رشود     

)سعضاً هدفماد  روستایی و قالمی؛ سایود ماتظور    هاخادالادهن در سرن فضای مجازی و گسترش ب

بثار مخرب بن در فضای قالمرتی و همبستیی قالمی و حتی گسترش خشالدت ساشرم کوه ایون   

 تهدید مهم فرهایی سرای جمهالری اسالمی ایران ساشد. تالاددیممهم 

 

 ت کردن بنیان خانوادهی اجتماعي و سسهاشبکهسناريوی دوم:  -

سرشوترین فراوادوی را سوه     0000ر جامعه خبرگی سست کردن ساران خادالاده سوا فراوادوی   د

خالد اختصا  داده است. شبکه اجتماعی در ی  دهه بیاده سا از سرن سردن دهواد مسوتحکم   

. جامعه خبرگی تحقرق سر شالددیمخادالاده در سرن اقالاو ایرادی، سبب کاهش همبستیی ملی 

بیاده شاهد گسترش رواسوط داهاجوار اجتمواعی مغوایر سوا موالازین       که در دهه  ادددهرعقاین 

ادقالسی و قالمی سرن پسران و دختران اقالاو ایرادی خالاهرم سالد که بسرب جدی این اقوداو از  
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. همچاورن معتقددود   استاز هر قالمی  مردو )ی همیرای مشترک در سرن هاارزشسرن سردن 

 اجتمواعی  یهاشبکه محتالای کردن لقیت واقعی و مجازی یهاشبکه در عضالیتزمان مد 

 .است داشته افراد مدرن هالیت مرزان سر مثبتی تأثرر

 

 زدايي ملي  ی اجتماعي و هويتهاشبکهسناريوی سوم:  -

هودف سراسوی    نیترمهمزدایی ملی را دهی، شاخص هالیترتبه 1020جامعه خبرگی سا 

 مبستیی ملوی عاوالان کرددود. اگور    مادع شدن در سراسر ه ماظالرسهی اجتماعی هاشبکهامارتی 

 رویکوورد  ایوون  ساشوود،  ایودئاللالژی   وو  سراسوی  تاهوا  قالمی، یهاتیهال سا دولت سرخالرد

ی هوا شوبکه سبب مقاومت هالیت قالمی در سراسر دولت شالد. همچاورن فضاسوازی    تالاددیم

 کوه  کااود یمو تا هالیت مقاومت قالمی شد  پرودا   ددشالیماجتماعی در سستر ایاتردت سبب 

 سلکوه  کرد، دخالاهدعم   داریپا اجتماعی ترو اما ملوی هالیوت قوالاو جهوت در دییور این،

 امکوان  شورایط  نیو و ا سواخته  دولوت  ملوی  هالیوت  روی در رو و مقاس  سالد خالاهد هالیتی

 جوه ردردت ،دیو دمایمو  فوراهم جالار هم مشاسه یهارتبه فرهاگ ایران یهافرهاگخرده گرایش

 تاریخی و قالمی هالیت گرفتن دادیده سا مقاسله در اداعالی اشیکعاالان سه مداریقوالو تکره سر

 و تاریخی یهاسراسا  دقش اقالاو سرن سازددهو ارتباوا   گرددیم قوالمی هالیت جاییزین

تخریبوی   رفتارهوای  و سووه تعارضوا    را خالد جای هر ی ، اجتماعی وفرهایی یهاهیسرما

 ی روسرو دماید.ی جدهاچالش سا تالاددیم را مرکزی دولت و داده

 

 پيشنهادات

 دادن قوورار لحوواظ و کشووالری تقسوورما  تاکروو  در هالشووراراده یزیوورسردامووه لووزوو -

  بن؛ سا مطاسق سان اقالاو وورسالو بداب

 درو تأک و دوژادی  تبعورض  سردن هرگالدوه  سرن از در اسالو دین دا رتأک سر تقالیت لزوو -

 دیون، ملوی )  هالیوت  متشکله وثر مؤ عالام  تقالیت لزوو اسالمی؛ یهاارزش ترویج و حاظ

 محلی؛ و قالمی یهاتیهال سراسر در  ...و هاارزش
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 و دخالوت  اقوالاو  دائموی  همزیستی مشارکت اهرشرسا پ فرهایی سر مالاری  درتأک لزوو -

 کشالر؛ کالن امالر اداره در اقالاو تاریخی

در  توالش  و کالن هدف ی  عاالانسه اجتماعی وفاق تقالیت جهت یزیرسردامه لزوو - 

 و هابن سه دادن اصالت و هافرهاگخرده دسبی استقالل حاظ لزوو سالدن؛ ایرادی تاکر جهت

 دقواط  کوردن  سرجسوته  و تقالیوت  وریق از اقالاو سرن و ارتباط اتصال سرقراری حال عرن در

 موردو  بگواهی  سوردن سوطح   و همچارن سات  ...و عرف غرراقالاو، ارزش، و اقالاو سرن مشترک

 .واگرایی ماای پرامدهای سه دسبت  هاتر)قالم
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 ومآخذ منابع فهرست

 فارسي منابع .الف

  ،فصلنامهو همیرایی، ترجمه دکتر علی کریمه مله،  هاتراقل ، حقالق قالمی، 1031) یعلاسالوالبی 

 ، شماره اول، پایرز.ملي مطالعات

  ،ی.دشر د، يي در ايران؛ افسانه يا واقعیتگراو قومقومیت  ، 1081) درحماحمدی 

 کتاب ماه علالو اجتماعي شبکه تحلیل روش یهاکتاب فراتحلیل ، 1081اکبر )یعلتبار، اکبری ،

 ، تهران.10اجتماعی، شماره 

  ،ترجمه: داصر فکالهی، تهران: دشر دی.ي سیاسيشناسقوم ، 1082روتن )سرتالن ، 

  ،1شیاه تهران،، چاپ اول ادتشارا  دادغالب در جغرافیای انساني یهانهیزمسهاروز، فاومه. 

 اول چواپ  ،اسـالمي  انقـالب  از پـ   بحران علل و کردستان ، 1012) درضوا رحم پالر،جالیی 

 خارجه. امالر ادتشارا  وزار 

 هاترمباح  پایه، هالیت ملی و اقالاو ایرادی در عصر خرزش قالم ، 1011) درضارپالر، حمجالیی ،

 .مجله سیاست خارجي

 مجموعـه مقـا ت مسـا ل    ملوی و سراسوت قوالمی،    مس له وحود    ، 1030) مرحاجرادی، اسراه

 .اجتماعي

  مجلـه ، تهوران  مجوازی،  اجتمواعی  یهاشبکه در اجتماعی  ، سرمایه1081) یجادیکالرتالسلی و 

 .11، سال ششم، شماره فرهنگي مديريت

 تهران ،ايران در اجتماعي یهاجنبش یهایبندصورت و هايژگيو ، 1030) فهرمه زاده،حسرن :

 استراتژی . قرقا تح پژوهشکده

 ،دی. تهران: دشر وثالقی،: ماصالر ترجمه ،اجتماعي تغییرات ، 1011) یگ روشه 

  ،يي قومي راهي برای ايجـاد ودـدت و همبسـتگي ملـي و     کثرگرا  ، 1080محسون ) زمادی

 دادشیاه ایالو. -، همایش ملی گاتمان اعتدال ييگرااعتدال

 و  اجتمـاعي -اقتصـادی  توسـعه  یهابرنامه  ،1033حمررا ) امرای، حافظ اله وسرف ی،اللهفرس

 سوال  ،اجتمـاعي  علومنامه پژوهش ايران، در قومي یهاگروه همگرايي و واگرايي بر آن تاثیر

 .2شماره  سالو،

 ( مهرداد ترجمه ،هاانسانبررسي تعامل  -يشناسجامعه ، 1033درسلر، دیالید؛ ویلرس، ویلراو او :

 العا .رشردی، تهران: او غالمرضا هالشماد،
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 تخصصـي  فصـلنامه  ، جهادی شدن و سحران هالیت قوالمی در ایوران،   1030) ساعی ارسی،ایرج 

 ، شماره زمستان، تهران.يشناسجامعه

 مطالعـات  فصـلنامه  ،هوا چالش و هااهرزمایران  در اجتماعی یهاجابش ، 1032جمال ) عی،شار 

 .0شماره  ،0دوره  ،راهبردی

  ،تهران: ارتش.سیاسي دريچه مجلهی اجتماعی، هاشبکهی ریپذبربس ، 1038محمد )صادقی ، 

  ،ـ     ، 1033اصغر )یعلقاسمی ، رینقش جنبش جوانان در گذار بـه دموکراسـي: تمهیـدات ن 

 .2، شماره و جامعهتهران: پژوهش جالادان، فرهاگ 

 ،،دشور : تهران مترجم، دلررپالر،پرویز  اول، چاپ ،قومیت يشناسجامعه  ،1083سرارشا ) مالشالی 

 .بمه

  تهران، ادتشارا  سمتسیاسي جغرافیای مباني ، 1080)مررحردر، دره ،. 
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