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 چکیده
پژوهش حاضر به منظور تدوین مدل توسعه وفاق و سازگاری فرهنگي و اجتماعي در میان اقوام و 

های استان کردستان پرداخته است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، تلفیقي  فرهنگ خرده
بنیاد استفاده شده است، جامعه  روش کیفي داده از باشد. در مرحله اول های کیفي و کمي مي از نوع روش

های مدیریت فرهنگي و علوم اجتماعي و خبرگان  آماری در بخش کیفي شامل اعضای هیأت علمي گروه
باشند. همچنین از خبرگان علمي و دانشگاهي  ها و نهادهای فرهنگي استان کردستان مي اجرایي سازمان

های  نفر بودند. ابزار تحقیق شامل برگه 24برابر استان در حوزه فرهنگي و اجتماعي نیز استفاده شد که 
کدگذاری محقق ساخته بود که روایي آن توسط اعضای گروه دلفي تأیید و پایایي آن با معیار پي اسکات 

های تحقیق نشان داد که عوامل مرتبط با مدل توسعه وفاق و سازگاری فرهنگي و  محاسبه شد. یافته 59/4
گانه به صورت عوامل محوری )توسعه وفاق و سازگاری فرهنگي و  9و در ابعاد مقوله  13اجتماعي در قالب 

ای، راهبردها و پیامدها جای گرفتند. در مرحله دوم  گر، شرایط زمینه اجتماعي(، شرایط علي، شرایط مداخله
. باشند نفر مي 2944444دهند که حدوداً  تحقیق، جامعه آماری را شهروندان استان کردستان تشکیل مي

وتحلیل آماری  ها، تجزیه نفر برآورد شد و پس از گردآوری داده 380حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 
های آماری )نظیر فراواني، درصد و میانگین( و  های پژوهش در دو سطح توصیفي با استفاده از شاخص داده

صورت گرفت.  Excelو  Lisrel8.54و  Spss 22سطح استنباطي تحلیل عاملي تأییدی، با استفاده از 
معناداری ضرایب و پارامترهای به دست آمده ابعاد عوامل محوری )توسعه وفاق و سازگاری فرهنگي و 

ای، راهبردها و پیامدها نشان داد که تمامي ضرایب  گر، شرایط زمینه اجتماعي(، شرایط علي، شرایط مداخله
باشد که از بین ابعاد مدل  حلیل ابعاد بیانگر آن ميهای حاصل از ت باشند. یافته به دست آمده، معنادار مي

های استان کردستان، بعد شرایط  فرهنگ توسعه وفاق و سازگاری فرهنگي و اجتماعي در میان اقوام و خرده
( کمترین تأثیر را در توسعه وفاق و 95/4( بیشترین و بعد پیامدها با میانگین )54/4علي با میانگین )

 های استان کردستان دارند. فرهنگ تماعي در میان اقوام و خردهسازگاری فرهنگي و اج
: وفاق و سازگاری فرهنگي، وفاق و سازگاری اجتماعي، توسعه وفاق و سازگاری کلمات کلیدی

 های استان کردستان فرهنگ فرهنگي و اجتماعي، اقوام و خرده
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 مقدمه

سازگاری و هماهنگ شدن با خود و با محیط پیرامون خود برای هر موجود زنده یك ضرورت 

زند. هر  مي حیاتي است. تالش روزمره همه آدمیان نیز عموماً بر محور همین سازگاری دور

کوشد نیازهای متنوع و متغیر و گاه متعارض خود را در  انساني، هوشیارانه یا ناهشیارانه مي

و اکتسابي به مثابه  1کند، برآورده سازد. این نیازهای فطری محیطي که در آن زندگي مي

امش انگیزانند و در جهت تأمین نیازها و بازیابي تعادل و آر نیرویي پرفشار آدمي را برمي

 (.1394پور،  آورند )والي خورده به حرکت درمي برهم

انسان در بسیاری از شئون زندگي اجتماعي خود با سایر افراد جامعه در یك رابطه 

قرار دارد. او باید برای ادامه حیات و تأمین نیازهای خود به زندگي گروهي   وانفعال مداوم فعل

مساعي کند. در چنین  ای مشترك تشریكه تن در دهد و با دیگران برای رسیدن به هدف

نوعي سازگاری  شرایط و در رابطه با سایر افراد جامعه است که هر کس ناگزیر باید به

بخش دست یابد و به همین دلیل است که مشکالت و موانع سازگاری آدمي از حیات  رضایت

ها، انسان خود را در  تگیرد. در این بازی سازگاری و رفع نیاز و تحقق خواس اجتماعي او مایه مي

ورسوم اجتماعي  ها، معیار و آداب ها، امرونهي بیند که مشحون از مقررات، محدودیت شرایطي مي

 (.1350، ي مقدمعبداله و بازگیر ، مرادی زاده است و باید خود را با این شرایط تطبیق دهد )

های زندگي، های عمل و بیان احساس، سبكتنوع فرهنگي به معنای وجود الگوها، شیوه

های اجتماعي در درون مرزهای جغرافیایي یك کشور های ارزشي متنوع در میان گروهنظام

آباد و همکاران، )منافي شرف زیستي دارندای طبیعي با یکدیگر تعامل و هم گونه است که به

ها در مراسم، تشریفات، هنجارها، نمادها، رفتارها، سنن، آداب و روسم، (. تفاوت141: 1353

ای به ذهن متبادر  گونه زبان، مذهب و مواردی از این قبیل، ایران را از حیث تنوع فرهنگي به

-گیری خردهتوان از آن تحت عنوان کشور تنوع یاد نمود. پیامد این تنوع شکلکند که ميمي

ها اعم از تبع آن بروز و ظهور تنوع فرهنگي در سازمان های متفاوت در کشور و بهگفرهن

تولیدی، خدماتي، دولتي، خصوصي، آموزشي، بهداشتي و خیریه است و البته تنوع فرهنگي 

ی (. تفاوت در نحوه119: 1351موجود در جامعه، در تزاحم با فرهنگ عمومي نیست )صالحي، 

-توان یکي از بارزترین جنبهی مختلف برای برقراری ارتباط را ميهجهگویش و وجود هزاران ل

ای خاص توان شواهدی از وجود اقوام و تیرههای تنوع فرهنگي قلمداد نمود. در برخي مواقع مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Innate 

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3&queryWr=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7&queryWr=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%DB%8C%D8%B1&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85&queryWr=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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پیوسته یافت نمود که این امر از تعلق و  هم ای بهها به صورت مجموعهرا در برخي از سازمان

(. 333: 1353کند )طبرسا و نظرپوری، ها به یکدیگر حکایت ميفرهنگوابستگي فرهنگي خرده

کند. الزم به ذکر است ها را ایجاد ميای فرهنگي است که تفاوتی تنوع نیروی کار، گونهپدیده

آفرین تواند فرصتدرستي مدیریت شود مي تنها تهدید نیست بلکه اگر به که تنوع نیروی کار نه

برداری از تنوع فرهنگي (. بر این اساس، حفظ و بهره330ری، همان: باشد. )طبرسا و نظرپو

های ناشي از تنوع و ها نیاز به مدیریتي صحیح دارد. مدیریت تنوع فرهنگي، محدودیتسازمان

تکثر فرهنگي در سازمان را به فرصت و مزیت بالقوه تبدیل نموده و درنتیجه زمینه و بستر الزم 

 آورد.های فرهنگي فراهم ميتفاوترا برای استفاده از این 

رنگ شدن مرزهای جغرافیایي، نسل بشر نیاز به دانش، سو با توجه به کم از یك در عصر حاضر

ها، توانایي رویارویي با های یکسان و هماهنگي دارند که با تکیه به آنها و نگرشاطالعات، مهارت

ساس ناکارآمدی به دور بمانند؛ وضعیت و شرایط جدید فرهنگي را به دست آورند و از اح

شود، نیاز به ای که از آن به عنوان دهکده جهاني نام برده ميدیگر، در موقعیت تازه عبارت به

که  طوری کند. بهسازگاری فرهنگي در برخورد با تنوع فرهنگي، بیش از گذشته ضرورت پیدا مي

اعث حذف بسیاری از مرزها، ازجمله های الکترونیك، بهای جدید و پیشرفت توان گفت، فنّاوریمي

اند اند، این بدان معني است که افراد وارد دنیایي شدهمرزهای جغرافیایي، اقتصادی و فرهنگي شده

ی حیات در این دنیای که از خیلي از جهات رو به یکپارچگي نهاده و باید قادر باشند برای ادامه

 (.2419، 1)لومباردو سازگار کنند یکپارچه و البته متلون، خود را با شرایط موجود

طوری که در مورد  ها و مشکالت زیادی برخوردار است و همان مفهوم سازگاری از پیچیدگي

خورد. در  نظرهای زیادی در این خصوص به چشم مي اکثر مفاهیم صادق است، اختالف

ایم.  ودهای در نگرش نسبت به سالمت و سازگاری ب های اخیر ما شاهد تغییرات گسترده سال

کوشد تا بر این موانع و مصائب فائق آید و  گردد و مي انسان هر دم با مشکالتي رودررو مي

ای تعادل نسبي را در امور زندگي پدید آورد. این تعادل از طریق هماهنگي و ارتباط بین  گونه

آید. ناهماهنگي در تعادل  مشکالت و سازوکارهای موجود جهت حل آنها به دست مي

گشایي یا فرو گشودن مشکالت در ارتباط با تهدیدها منجر به ایجاد  رهای مشکلسازوکا

( هرگونه عاملي را که تعادل فرد را بر هم زند 1598گروری ) گردد. مك های رواني مي بحران

 (.285:  1393نسب،  بحران نام داده است )اسالمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Lombardo 
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زش، هنجار، منافع و گذاریم ار اتفاق رسیدن در مورد خاصي که اسمش را مي وفاق به»

مشترکات یا درون ذهني کردن و ملکه ساختن هنجارهایي که در مورد آنها کمتر تردید روا 

در باب مفهوم وفاق باید گفت که )وفاق نسبي( است و در  (190: 1398)خلیلي، « شود. مي

 (طول تاریخ بشر وفاق و اختالف باهم وجود داشته و اگر اختالف نباشد کسي پي به )وفاق

نخواهد برد و آنچه برای انسان اهمیت داشته، آن است که انسان از ابتدا تا حال متوجه 

(. ابزار نظم )مسئله وفاق بوده( و )وفاق( الزمه 34: 1398مسئله نظم بوده است )احمدی، 

شود و گاه از  نظم بوده است. حال این نظم گاهي از طریق دگرگوني وضع موجود حاصل مي

 .طریق حفظ آن

رسد بر سر تعداد  وقت نشده که واقعاً این )وفاق جمعي( کامل به وجود آید. به نظر مي چهی

ای به جامعه دیگر  ( که از جامعه31: 1398ها در جامعه، وفاق نسبي داشته است. )چلبي،  ارزش

 :شمارند رود برمي ای که به سوی وفاق پیش مي هایي را برای جامعه کند. شاخصه فرق مي

های فرد با منافع و  ماعي بر این ضرورت متکي است که نیازها و خواستهسازگاری اجت

االمکان از  کند، هماهنگ و متعادل شود و حتي های گروهي که در آن زندگي مي خواسته

برخورد مستقیم و شدید با منافع و ضوابط گروهي جلوگیری به عمل آید. ضرورت حفظ مباني 

شود که  ا در راه ارضای نیازهای فردی انسان موجب ميهایي ر زندگي اجتماعي طبعاً محدودیت

ناپذیر  ها اجتناب کند که این محدودیت ای جز سازگاری با آن نیست یعني انسان قبول مي چاره

(. این تصور که افراد بایستي با 1394پور،  کوشد تا خود را با آن تطبیق دهد )والي هستند و مي

ها متناسب باشد دارای یك  شته باشند که محیط با آنمحیط خود انطباق و سازگاری بهتری دا

 (.095: 2414، 1یر و ترسيشناسي است )ميسنت طوالني در روان

 و موقعیت جغرافیایي نظر از و است هزارساله چند تمدن و فرهنگ که ایران دارای ازآنجایي

، بنا براین است گرفته قرار مختلف مذاهب و قومي های گروه کشورها، تهاجمات مورد سیاسي

های موجود همچون اقلیت مذهبي، به  های مهمي که در ایران در کنار سایر اقلیت ازجمله اقلیت

 های قومي گوناگون است. خورد وجود اقلیت چشم مي

های مناسبي برای  تواند فرصت هرچند تنوع قومي و فرهنگي برای کشوری مانند ایران مي

واند یکي از بسترهای مهم ناامني و تهدیدات امنیتي ت حال مي توسعۀ کشور فراهم کند، درعین

های  های ایراني مانند مرزنشیني، اقلیت ویژه اینکه جغرافیای سیاسي قومیت به شمار رود، به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Meyer & Tracy 
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ورزی و تحریك کشورهای  تواند سبب طمع های فرهنگي میان آنها مي نژادی و مذهبي و شکاف

 های قومي و اختالفات مذهبي و... شود. بانگیز بیگانگان در آشو استعمارگر و حضور فتنه

های قومي  توجهي به گروه از پیامدهای نامطلوب توسعه ناپایدار و ناموزون امروز جامعه، کم

ای به همگرایي اجتماعي و  ها و سایر عوامل ژئوپلیتیکي و ناحیه ریزی است. بنا براین برنامه

 های قومي نیز نبوده است. گروه های قومي منجر نشده هرچند هدف واگرایي فرهنگي گروه

دهـد هویت ملي باالترین سطح هویت جمعي است که رابطه انسان با کشورش را نشان مي

هایي از خـود اسـت، اینکـه چـه کسي  هویت ملي فرایند پاسخگویي آگاهانه یك ملت به پرسش

ي بوده و چه اش کجاست، دارای چه فرهنگ و تمـدن بوده و چه هست، خاستگاه اصلي و دائمي

نقشي در توسعه تمدن جهاني داشـته و امـروز چـه جایگـاه سیاسـي، اقتصـادی و فرهنگي در 

های مهم از هویت تاریخي او تا چـه حـد در تحقق اهداف  نظام جهاني دارد و باالخره ارزش

(. بنابراین 1384اجتماعي، سیاسي و فرهنگي جامعه موردنظر، کارساز خواهد بود )یوسفي، 

شود که به سرزمین، تاریخ و فرهنگ خاص ارتباط پیدا  اهمیت هویت ملي ازآنجا ناشي مي

کند و نه  کند. یك فرد تنها دارای یك وطن و سرزمیني است که به آن احساس تعلق مي مي

های گوناگون به سر  بیشتر. در درون این سرزمین است که نژادها، اقوام، طوایف و ادیان و فرقه

( قومیت یك هویت جمعي است. این ازنظر عاطفي و شناختي 92: 1354دی، برند )احم مي

شود؛ و در مورداحساس تعلق  توجه است و توسط خود و دیگران نسبت داده مي برای فرد قابل

ها و در برخي موارد نیز  است، در بسیاری موارد )اگرچه نه همه( مردم با زبان مشترك، سنت

ه واژه قومیت واژه جدیدی است، حس خویشاوندی، (. اگرچ11: 2414قلمرو )وستین، 

اندازه تاریخ بشری  همبستگي گروهي و فرهنگ مشترکي که این واژه بدان اشاره دارد، قدمتي به

(. هویت قومي مجموعه خاصي از عوامل عیني و ذهني فرهنگي و 11: 1380دارد )مرشدی زاد، 

شود و آن را نسبت به  ني متجلي مياجتماعي و عقیدتي و نفساني است که در یك گروه انسا

سازد، زیرا که این هویت باید با واقعیت همان گروه منطبق باشد  ها متمایز مي دیگر گروه

های قومـي گوناگونـي وجـود دارد، ایـران  (. در عصـر حاضـر، در جوامـع فرهنگ1359)الطائي، 

های قومـي برخـوردار اسـت.  نگفره نیـز ازجمله کشـورهایي اسـت کـه از تنـوع قومـي و خرده

ی ایــران، چگونگــي شــرایط حاکــم بــر بنابرایـن یکــي از مســائل مهــم در جامعــه

ی فرآینـد توسـعه اسـت، ی ایـران کـه در حـال تجربـهها اســت. اکنـون جامعـه قومیت

های  ـش و بحرانکند و بیـش از گذشـته در معـرض چال اش را طـي ميمراحـل انتقالـي
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(. قومیت امری ازلي نیست. 1383مختلـف ازجمله بحـران هویـت قـرار دارد )میرمحمدی، 

که بنا به  حال، بسته به موقعیت، ممکن است هویتي اولیه باشد که این امر آن را از این بااین

رایي (. از موضوعات مهم در همگ2412سازد )جنکینز،  پذیر باشد محروم نمي موقعیت انعطاف

خصوص نوع نگرش به هویت ملي، نگرش گروه قومي به مقوله هویت ملي  ها و به بین هویت

های ضروری وحدت ملي است.  شرط است، چراکه هویت ملي یکي از عناصر و پیش

دیگر وجود احساس تعارض یا همسازی بین هویت ملي و هویت قومي نقش مؤثری در  عبارت به

ت و سرانجام همبستگي ملي دارد )قاسمي و همکاران، چگونگي پیگیری حق تعیین سرنوش

(. جامعه کُردهای ایران اگرچه به لحاظ تاریخي و زباني دارای وجوه مشترك فراواني 95: 1354

هایي در درون خود نیز هست.  مانند هر جامعه دیگری دارای تمایزها و تفاوت باشد، اما به مي

آید،  روز )ازنظر سیاسي و فرهنگي( مهم به شمار ميها که ازقضا در ایران ام یکي از این جنبه

های مذهبي است. دین اکثریت کُردها اسالم است و با توجه به اینکه دین اسالم دارای دو  تفاوت

ها و اختالفات  مذهب شیعه و سني است و این دو ازنظر اجتماعي و سیاسي دارای تفاوت

های زباني  ها، تفاوت یکي دیگر از تفاوت (.21: 1383تاریخي مشخصي هستند. )وان بروین سن، 

هایي وجود دارد. با توجه به  است، بین مناطق مختلف استان کردستان ازنظر زباني نیز تفاوت

شده این تحقیق در پي پاسخگویي به این سؤاالت است که آیا وفاق و سازگاری  مطالب بیان

کردستان وجود دارد؟ عوامل مؤثر  های استان فرهنگ فرهنگي و اجتماعي در میان اقوام و خرده

های استان  فرهنگ بر توسعه وفاق و سازگاری فرهنگي و اجتماعي در میان اقوام و خرده

 کردستان کدامند؟

های سیاسي، تالش برای یکپارچه ساختن  ترین اهداف همه نظام بر این اساس، یکي از اصلي

ي آن است تا مدل توسعه وفاق و های اجتماعي است. در همین راستا پژوهش حاضر در پ گروه

 های استان کردستان را ارائه نماید. فرهنگ سازگاری فرهنگي و اجتماعي در میان اقوام و خرده

 سؤاالت تحقیق

های توسعه وفاق و سازگاری فرهنگي و اجتماعي در میان اقوام و  ها و شاخص . ابعاد، مؤلفه1

 های استان کردستان کدامند؟ فرهنگ خرده

های استان  فرهنگ ل توسعه وفاق و سازگاری فرهنگي و اجتماعي در میان اقوام و خرده. مد2

 کردستان
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 پیشینه تجربی تحقیق

توان به پژوهشي که سیده فاطمه جامي  شده در این حوزه مي های انجام ازجمله پژوهش

قدام های زندگي بر ا تأثیر آموزش مهارت»سوقه، مهدی شاه مرادی و زهره کیا با عنوان 

برای رشد فردی، سازگاری اجتماعي و کیفیت زندگي بر اساس آزمون رگرسیون( 

اند اشاره کرد. نتایج  انجام داده« مطالعه موردی معلمان ابتدایي شهرستان چالوس

سازگاری بر اقدام برای رشد فردی،  های زندگي مهارتتحقیق نشان داد که آموزش 

 کیفیت زندگيمعلمان ابتدایي شهرستان چالوس مؤثر است و موجب افزایش  اجتماعي

با  (. مینا افتخاری نیا پژوهشي1041، شاه مرادی و کیا، )جامي سوقه .آنها خواهد شد

بیني امنیت اجتماعي بر اساس سالمت اجتماعي، سالمت روان و  پیش»عنوان 

انجام داده است. نتایج تحقیق نشان داد که « های ارتباطي در نوجوانان دختر مهارت

بیني نماید.  نوجوانان را پیش امنیت اجتماعيقادر هست تغییرات  سالمت اجتماعي

با عنوان  (. پریسا ساراني، فریده اکبری و مرضیه اورنگي پژوهشي1041)افتخاری نیا، 

اند.  انجام داده« نقش خانواده و ارتباط بین فردی سالم بر سازگاری اجتماعي فرزندان»

نقش بسزایي بر ارتباط درست  نتایج تحقیق وی نشان داد که حمایت و هدایت صحیح،

(. میرزایي 1355با محیط اجتماعي آنان دارد. )ساراني، اکبری و اورنگي،  فرزندانو سالم 

انجام داده است. « ای تجربي( ر ایران )مطالعهناسیونالیسم و قومیت د»با عنوان  پژوهشي

های  نتایج تحقیق وی نشان داد که میان دین و ناسیونالیسم دولتي از دیدگاه قومیت

(. شهال رحماني و متین محمدی اغجه قلعه 1355مختلف تفاوت وجود دارد. )میرزایي، 

انجام « نگيفره -های زندگي بر سازگاری اجتماعي تأثیر مهارت»پژوهشي با عنوان 

 –های زندگي بر سازگاری اجتماعي  اند. نتایج تحقیق وی نشان داد که مهارت داده

)رحماني و محمدی اغجه  .شود فرهنگي مؤثر است و منجر به رشد و بهبود سازگاری مي

های  شناختي حوزه مطالعه جامعه»(. رضائیان و همکاران پژوهشي با عنوان 1358قلعه، 

اند.  انجام داده« هویت ملي و هویت قومي )مطالعه موردی: قوم لك(گرایي و واگرایي  هم

تر از  نتایج تحقیق وی نشان داد که در بین مردمان لك گرایش به هویت ملي قوی

(. علي فالحي و مجید کفاشي 1358گرایش به هویت قومي است. )رضائیان و همکاران، 

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/
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انجام « همبستگي و وفاق اجتماعيبررسي تأثیر امنیت اخالقي بر »با عنوان  نیز پژوهشي

اند. بر اساس نتایج پژوهش، میانگین نمره امنیت اخالقي در شهر تهران، کمتر از  داده

متوسط و میانگین نمره وفاق اجتماعي متوسط است و تأثیر امنیت اخالقي بر وفاق 

( همچنین صادق صالحي و زهرا 1358اجتماعي معنادار است. )فالحي و کفاشي، 

های سازگاری  نقش فرهنگ در پذیرش اجتماعي سیاست»با عنوان  نژاد پژوهشي پازوکي

از  ورزانکشاانجام داده است. نتایج تحقیق نشان داد که میزان حمایت « وهوا با تغییر آب

های محیط زیستي و درآمد، از  باال بوده و فشار هنجاری، نگرش سازگاریهای  سیاست

 بود. فرهنگی، ترین بعد اجتماعي سازگار مؤثرترین عوامل اجتماعي حمایت و نیز مهم

سازی از  فرهنگ»با عنوان  ( حمید رضایي نیز پژوهشي1359)صالحي و پازوکي نژاد، 

ت انجام داده است. نتایج تحقیق نشان داد که مشارک« طریق توسعه مشارکت شهروندان

تواند تأثیر مثبتي بر توسعه اجتماعي جامعه داشته باشد.  سیاسي و اجتماعي مي

( همچنین اسالم ساالری، سید بهنام حسیني باینوجي، مراد ابجامه و 1359)رضایي، 

-نقش مدرسه و خانواده در سازگاری فرهنگي»با عنوان  حمیدرضا غالمي پژوهشي

و  مدرسهدهد خانواده و  ایج مطالعه نشان ميانجام داده است. نت« اجتماعي دانش آموزان

فرهنگي  –اجتماعي  سازگاریتواند کودکان را در  تعامل این دو نهاد اجتماعي با هم مي

تر در اجتماع کمك کند. )ساالری، حسیني باینوجي،  خودشان و حضور مؤثرتر و پررنگ

 (1359ابجامه و غالمي، 

شده دربارۀ  نجامهای ا شود بیشتر پژوهش گونه که در تحقیقات فوق مشاهده مي همان

بررسي عوامل مؤثر بر توسعه وفاق و سازگاری فرهنگي و اجتماعي در ایران و رفتارهای مرتبط 

باشد که در هرکدام از آنها عوامل مؤثر بر توسعه وفاق و سازگاری فرهنگي و اجتماعي  با آن مي

وجه به اهمیت و های ایران بررسي شده است. در این تحقیق با ت فرهنگ در میان اقوام و خرده

جایگاه توسعه وفاق و سازگاری فرهنگي و اجتماعي در استان کردستان، با رویکردی جامع به 

تأثیر این عوامل در توسعه وفاق و سازگاری فرهنگي و اجتماعي در میان اقوام و 

 های استان کردستان به صورت جداگانه پرداخته شده است. فرهنگ خرده

  

https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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 روش تحقیق

هدف طراحي و ارائه مدل توسعه وفاق و سازگاری فرهنگي و اجتماعي در میان  تحقیق حاضر با

های استان کردستان صورت گرفت. این تحقیق از نوع تحقیقات آمیخته  فرهنگ اقوام و خرده

واسطه هدف جزء  متوالي است که در دو بخش کیفي و کمي انجام شد. بخش کیفي به 

افي است که روش آن داده بنیاد است و بخش کمي به تحقیقات بنیادین از نوع تحقیقات اکتش

واسطه هدف جزء تحقیقات کاربردی و به واسطه ماهیت از نوع تحقیقات توصیفي است که به  

 روش پیمایشي انجام گرفت.

روش کیفي داده بنیاد استفاده شده است، جامعه آماری در بخش کیفي  در مرحله اول، از

ی مدیریت فرهنگي و علوم اجتماعي و خبرگان اجرایي ها شامل اعضای هیأت علمي گروه

باشند. همچنین از خبرگان علمي و  ها و نهادهای فرهنگي استان کردستان مي سازمان

نفر بودند.  24دانشگاهي در زمینه مدیریت فرهنگي و علوم اجتماعي نیز استفاده شد که برابر 

که روایي آن توسط اعضای گروه دلفي های کدگذاری محقق ساخته بود  ابزار تحقیق شامل برگه

های تحقیق نشان داد که عوامل  محاسبه شد. یافته 59/4تأیید و پایایي آن با معیار پي اسکات 

های  فرهنگ مرتبط با مدل توسعه وفاق و سازگاری فرهنگي و اجتماعي در میان اقوام و خرده

ت عوامل محوری )توسعه وفاق و گانه به صور 9مقوله و در ابعاد  13استان کردستان در قالب 

گر، راهبردها و  ای، شرایط مداخله سازگاری فرهنگي و اجتماعي(، شرایط علي، شرایط زمینه

 پیامدها جای گرفتند.

ای بر  های اصلي تحقیق در بخش اول، پرسشنامه در مرحله دوم، بعد از تعیین مؤلفه و شاخص

=خیلي زیاد( طراحي 9=زیاد و 0متوسط، =3=کم، 2=خیلي کم، 1بخشي لیکرت ) 9اساس مقیاس 

شده و با توزیع آزمایشي پرسشنامه و دریافت نظرات اساتید آگاه در زمینه مدیریت فرهنگي و 

وتعدیل قرار گرفته و بعد از اصالحات مورد نیاز و نهایي شدن،  ها مورد جرح علوم اجتماعي، مؤلفه

های مطالعات  ت. در این تحقیق، از روشپرسشنامه در میان اعضای نمونه آماری توزیع شده اس

ها استفاده شده است. جامعه آماری  آوری داده ای و میداني و ابزار پرسشنامه برای جمع کتابخانه

باشند. که مطابق اطالعات سامانه استانداری کردستان  شامل شهروندان استان کردستان مي

درصد  59رگان در سطح اطمینان باشند تعداد نمونه طریق جدول مو نفر مي 294444حدوداً 

بندی در دسترس صورت گرفت.  گیری به روش طبقه نفر به دست آمد که نمونه 380برابر با تعداد 

پرسشنامه برگشت شد. ابزار و روش گردآوری  380پرسشنامه ارائه شده تعداد  044از تعداد 



  1241/ زمستان  24فصلنامه علمی جامعه، فرهنگ و رسانه / سال یازدهم/ شماره  444

 

 

خته بود. روایي آن اطالعات در بخش کیفي، تحلیل مضمون و در بخش کمي پرسشنامه محقق سا

نظران دانشگاهي و خبرگان مدیریت استان کردستان(  نفر از صاحب 24توسط اعضای گروه دلفي )

محاسبه شد. در بخش کمي روایي محتوایي از طریق  59/4تأیید و پایایي آن با معیار پي اسکات 

ر گرفت. متخصصین موضوعي و روایي صوری از طریق تعدادی از پاسخگویان مورد تأیید قرا

های مدل توسعه وفاق و  همچنین در بررسي روایي سازه به بررسي تناظر بین ابعاد و مؤلفه

های استان کردستان، از روش تحلیل  فرهنگ سازگاری فرهنگي و اجتماعي در میان اقوام و خرده

 پرداخته شد. همچنین برای بررسي پایایي پرسشنامه LISRELافزار  عاملي تأییدی در محیط نرم

ها،  مرحله شامل مرور داده 9های کیفي  از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در تحلیل داده

ها و ایجاد مقوالت فرعي و ابعاد اصلي یا  بندی داده ها، طبقه ها، کدگذاری داده سازماندهي داده

 ها در بخش کمي پژوهش در وتحلیل داده محورهای عمده و تدوین گزارش انجام شد. روش تجزیه

 دو سطح آمار توصیفي و آمار استنباطي صورت گرفت.

 های تحقیق در بخش کیفی یافته

های توسعه وفاق و سازگاری فرهنگی و اجتماعی  ها و شاخص سؤال اول: ابعاد، مؤلفه

 های استان کردستان کدامند؟ فرهنگ در میان اقوام و خرده

زیه تحلیل مباني نظری پژوهش و پس از مطالعه منابع مکتوب و دیجیتالي در دسترس و با تج

های مدل توسعه وفاق  ها و شاخص نظران پیرامون مؤلفه های دانشمندان و صاحب بررسي دیدگاه

ها و  های استان کردستان، جمله فرهنگ و سازگاری فرهنگي و اجتماعي در میان اقوام و خرده

بندی مربوط به  انجام دستههای تحقیق استخراج گردیدند و پس از  های مرتبط با سؤال پاراگراف

صورت  شده به های استخراج کدگذاری باز، کدگذاری بسته، کدگذاری محوری، مفاهیم و مقوله

مند به یکدیگر مرتبط و در قالب یك مدل پارادایمي ترسیم گردیدند )کدگذاری انتخابي(.  نظام

دید که شرایط علي ها مشخص گر شده است. بر اساس یافته ارائه 1نتایج این مرحله در جدول 

ها و نهادهای فرهنگي و کارکرد  های اجتماعي، عملکرد سازمان دارای سه مقوله )نقش رسانه

شدن فرهنگ، قوانین و  گر دارای سه مقوله )جهاني وپرورش و خانواده(، شرایط مداخله آموزش

وسعه ای دارای دو مقوله )ت مقررات دولتي و سوء مدیریت مدیران فرهنگي(، شرایط زمینه

فرهنگي و تنوع فرهنگي(، راهبردها دارای سه مقوله )توسعه ارتباطات میان فرهنگي، توسعه 
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های فرهنگي و اجتماعي اقوام و ارتقای مدیریت تنوع فرهنگي مدیران( و پیامدها  مشارکت

 باشند. دارای دو مقوله )ارتقای هویت اجتماعي و ارتقای هویت فرهنگي( مي

 

 ی باز، محوری و انتخابینتایج کدگذار -1جدول 

 مفاهیم مقوله ابعاد ردیف

1 

شرایط 

 علی

های  نقش رسانه

 اجتماعی

جمعي مظهر پیشرفت فناوری بشر معاصر است. این  وسایل ارتباط

وسایل بیشتر از تمام ابزار و وسایل و فنون دیگر، در فرهنگ مردم 

 گذارند.جامعه تأثیر مي

4 

عملکرد 

ها و  سازمان

نهادهای 

 نگیفره

های  دهي و اداره امور و فعالیت مدیریت فرهنگي به معنای سازمان

فرهنگي است، مدیریت فرهنگي نظیر هر نوع مدیریت سازماني 

دیگر، الزامات خاص خود را دارد؛ بنابراین در مدیریت فرهنگي 

های فرهنگي  تمامي وظایف سازماني مدیریت در قلمرو امور و فعالیت

 گیرد. مي صورت

2 

کرد کار

وپرورش  آموزش

 و خانواده

ای تربیت افراد بر اساس  وپرورش در هر جامعه هدف کلي آموزش

های اجتماعي، فرهنگي و سیاسي است.  الگوی اعتقاداتي و ارزش

خانواده نیز نهادی است که تأثیر اساسي را در برقراری صمیمیت در 

 بین افراد جامعه دارد.

1 

 راهبردها

توسعه 

ارتباطات میان 

 هنگیفر

های بین فرهنگي در میان اقوام مختلف در کشور  برای ارتقاء ارزش

رساني بیشتر و یافتن نکات  جهت همسویي بیشتر نیازمند به اطالع

 باشیم. های فرهنگي مي مشترك جهت ارتقاء ارزش

4 

توسعه 

های  مشارکت

فرهنگی و 

 اجتماعی اقوام

م در تولید مشارکت فرهنگي عبارت است از نوعي مشارکت که مرد

کنند. تقویت هنر  ها دخالت مي فرهنگ و ارتقای آن در بین گروه

مردمي، تسهیل و تعامل فرهنگي در جوامع چندفرهنگي و افزایش 

های مهم مشارکت  وفاق اجتماعي در جوامع چندقومي از عرصه

باشد، در این نوع مشارکت، مردم در تولید فرهنگ و  فرهنگي مي

 کنند. ها دخالت مي ارتقای آن در بین گروه

2 

ارتقای مدیریت 

تنوع فرهنگی 

 مدیران

مدیریت تنوع فرهنگي، هنر ترکیب و سامان بخشي به فضاها و 

های ناهمگون است بنابراین، راه سومي است که هم از تقلیل فرهنگ

های تحقق حاصل از شناخت یك دست و هم از توهمات آرمان

 کند.ناپذیر اجتناب مي

های  ها، سبك توسعه فرهنگي فرآیندهای تغییر در سطح ارزش توسعه فرهنگیشرایط  1
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 مفاهیم مقوله ابعاد ردیف

شود. توسعه  های شخصیتي و غیره اطالق مي شناختي، ویژگي ای هزمین

های ادراکي،  فرهنگي فرایندی است که با ایجاد تغییراتي در حوزه

ها، کنترل مؤثری را بر محیط  شناختي، ارزشي و گرایش انسان

 کند. مال ميطبیعي و اجتماعي اع

 تنوع فرهنگی 4

ها بتوانند از تنوع فرهنگي بدین معناست که تمامي افراد و گروه

های اساسي و حقوق فرهنگي خود بر مبنای حقوق بشر و آزادی

کند که تحول  مند شوند. تنوع فرهنگي ما ایجاب مياولیه انساني بهره

طالعه مدیریت فرهنگي را بپذیریم و ببینیم که طبق بررسي و م

دقیق در هر سطح و چهارچوبي که مورد نیاز ما است، به چه 

 چیزهایي نیاز داریم.

1 

شرایط 

 مداخله

 گر

شدن  جهانی

 فرهنگ

چنانچه بخواهیم یك جامعه، کشور و یا جهاني سالم و انساني داشته 

ها از هر قوم و نژاد و ملیتي و با هر دین و باشیم که همه انسان

صلح و صفا زندگي نمایند منوط به تربیت آییني در کنار هم با 

باشد. تعلیم و تربیت شهروندی جهاني متضمن شهروندان جهاني مي

 ی شهروندان جهاني با حفظ کرامت انساني است.احترام به همه

4 
قوانین و 

 مقررات دولتی

گذار فرهنگي )شورای عالي انقالب فرهنگي،  تعداد مراکز سیاست

های فرهنگي  گي و تعارض میان دستگاهمجلس و دولت( و ناهماهن

 باعث ضعف قوانین و مقررات دولتي در حوزه فرهنگي شده است.

2 

سوء مدیریت 

مدیران 

 فرهنگی

های زماني خاص  های مدیریت را با مقیاس مدیر فرهنگي باید روش

ها  گذاری های فرهنگي سرمایه بخش خود منطبق کند. در فعالیت

سرعت  های زندگي به مال فرهنگي و شیوهبلندمدت است، تقاضاها، اع

ها و  یابند، فاصله زماني بلندمدتي پس از تصمیمات، کنش تغییر نمي

 ارزشیابي نتایج وجود دارد.

1 

 پیامدها

ارتقای هویت 

 اجتماعی

ترین دغدغه همیشگي متفکران و  یکي از موضوعات اصلي و مهم

تداوم ثبات، نظران علوم اجتماعي انسجام اجتماعي و حفظ و  صاحب

نظم، یکپارچگي است. اولین گام در جهت توسعه ایجاد انسجام ملي 

 است، که حفظ انسجام ملي نیز در گرو ارتقای هویت اجتماعي است.

4 
ارتقای هویت 

 فرهنگی

تواند به کمك  هویت فرهنگي ازجمله عناصری است که جامعه مي

ای  امعهآن احساس تعلق و همبستگي را در شهروندان نسبت به ج

 کنند فراهم آورد. که در آن زندگي مي

 های محقق منبع: یافته
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سؤال دوم: مدل توسعه وفاق و سازگاری فرهنگی و اجتماعی در میان اقوام و 

 های استان کردستان فرهنگ خرده

مدلي جهت   پرسشنامه مواد ها ها و مستطیل عامل یا مکنون متغیرهای ها، در شمایل زیر بیضي

 دهد. نشان مي گوی فرهنگ مقاومت در میان بسیجیان استان هرمزگان راارائه ال

متغیر آشکار تشکیل شده  99متغیر پنهان و  9شود مدل مسیر از  طور که مشاهده مي همان

زا  زا و متغیرهای برون است. متغیرهای مکنون )پنهان( به نوبه خود به دو نوع متغیرهای درون

تواند هم به عنوان یك متغیر  یستم مدل معادالت ساختاری ميشوند. هر متغیر در س تقسیم مي

زا متغیری است که از جانب  زا در نظر گرفته شود. متغیر درون زا و هم یك متغیر برون درون

زا متغیری است که  پذیرد. در مقابل متغیر برون سایر متغیرهای موجود در مدل تأثیر مي

 گذارد. کند بلکه خود تأثیر مي د در مدل دریافت نميگونه تأثیری از سایر متغیرهای موجو هیچ

 گیری، پیامدها گر، شرایط علي، موانع شکل در مدل فوق متغیر راهبردها، شرایط مداخله

های  باشد. پیکان زا مي زا و متغیر توسعه وفاق و سازگاری فرهنگي و اجتماعي برون متغیر درون

 شود. عامل تبیین مي  وسیله هد که بهد کوچك واریانس باقیمانده )خطا( را نشان مي

 

 

 

 ( الگوی مدل توسعه وفاق و سازگاری فرهنگی و اجتماعی1نمودار )
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بارهای عاملي مدل در حالت تخمین استاندارد میزان تأثیر هرکدام از متغیرها را در توضیح 

دهنده میزان  اندیگر بار عاملي نش عبارت دهد؛ به و تبیین واریانس نمرات عامل اصلي نشان مي

 باشد. همبستگي هر متغیر با متغیر مکنون مي

« عوامل محوری»دیگر متغیر  عبارت باشد؛ به ( مي89/4دارای بار عاملي )« راهبردها»متغیر  

توسعه وفاق و سازگاری »رسانیم( از واریانس عامل  مي 2را به توان  89/4درصد ) 92تقریباً 

( 53/4دارای بار عاملي )« گر شرایط مداخله»اید. متغیر نم را تبیین مي« فرهنگي و اجتماعي

 2را به توان  53/4درصد ) 89تقریباً « کننده عوامل تقویت»دیگر متغیر  عبارت باشد؛ به مي

« گر شرایط مداخله»نماید. متغیر  را تبیین مي« فرهنگ مقاومت»رسانیم( از واریانس عامل  مي

درصد  95تقریباً « گر شرایط مداخله»دیگر متغیر  عبارت باشد؛ به ( مي99/4دارای بار عاملي )

« توسعه وفاق و سازگاری فرهنگي و اجتماعي»رسانیم( از واریانس عامل  مي 2را به توان  99/4)

دیگر متغیر  عبارت باشد؛ به ( مي5/4دارای بار عاملي )« شرایط علي»نماید. متغیر  را تبیین مي

توسعه وفاق و »رسانیم( از واریانس عامل  مي 2را به توان  5/4درصد ) 81تقریباً « شرایط علي»

دارای بار عاملي « گیری موانع شکل»نماید. متغیر  را تبیین مي« سازگاری فرهنگي و اجتماعي

 2را به توان  81/4درصد ) 99تقریباً « گیری موانع شکل»دیگر متغیر  عبارت باشد؛ به ( مي81/4)

نماید.  را تبیین مي« توسعه وفاق و سازگاری فرهنگي و اجتماعي»رسانیم( از واریانس عامل  مي

 08تقریباً « پیامدها»دیگر متغیر  عبارت باشد؛ به ( مي95/4دارای بار عاملي )« پیامدها»متغیر 

توسعه وفاق و سازگاری فرهنگي و »رسانیم( از واریانس عامل  مي 2را به توان  95/4درصد )

 نماید. را تبیین مي« اجتماعي

 بررسی روایی همگرایی و پایایی سازه

های  دهنده میانگین واریانس به اشتراك گذاشته شده بین هر سازه با شاخص نشان AVEمعیار 

های خود را نشان  میزان همبستگي یك سازه با شاخص AVEباشد. به بیان ساده  خود مي

د. برای بررسي روایي شو دهد. که هرچقدر این همبستگي بیشتر باشد برازش نیز بیشتر مي مي

روایي  9/4باالی  AVEباشد و مقدار  مي 9/4شود و مقدار بحراني آن برابر  همگرا استفاده مي

رسانیم و  قبول است. طریقه محاسبه: بار عاملي هر سؤال معیار را به توان دو مي همگرایي قابل

 گیریم. میانگین آنها را مي

گیری تا چه حد با  مده از کاربرد یك ابزار اندازهکند نتایج به دست آ پایایي سازه بیان مي

هایي که آزمون بر محور آنها تدوین شده است تناسب دارد. پایایي سازه )متغیرهای  نظریه
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 ( استخراج شدهAVEمیزان واریانس )(CR) توان بر اساس پایایي مرکب  مفهومي( را مي

 محاسبه کرد.
CR>0.7 
AVE>0.5 

 ها پایایی مؤلفه ( روایی همگرایی و4جدول )

 بار عاملی 
ضریب 

 تعیین
 t AVE CRآماره 

 

توسعه وفاق 

و سازگاری 

فرهنگی و 

 اجتماعی

 2/14 24/4 24/4 راهبردها

 

 

222/4 

224/4 

 41/2 42/4 22/4 گر شرایط مداخله

 42/14 21/4 24/4 شرایط علی

 42/14 24/4 21/4 گیری موانع شکل

 2/2 22/4 22/4 پیامدها

و واریانس هر  9/4گردد، پایایي مرکب بیشتر از  ( مالحظه مي2گونه که در جدول ) همان

باشد و ابزار  ها فراهم مي باشد بنابراین همبستگي یك سازه با شاخص مي 9/4سازه بزرگتر از 

 باشد. کننده متغیر پنهان مي گیری مناسب و منعکس اندازه

 برازش مدل

سازی معادالت ساختاری،  از اهداف اصلي در استفاده از مدلهای نیکویي برازش یك  شاخص

های تجربي با مدل مفهومي و نظری است. برای شناخت  شناخت میزان همخواني بین داده

شود که  ها و معیارهایي استفاده مي های تجربي و مدل مفهومي از شاخص میزان همخواني داده

های متفاوتي برای  گیری از شاخص مدل اندازهگویند. در  های نیکویي برازش مي به آنها شاخص

 شود. حصول اطمینان از نیکویي برازش مدل استفاده مي

 های نیکویی برازش مدل ( شاخص2جدول )

 های فرعي شاخص شاخص اصلي *

 X2/DF RMSEA PNFI GFI AGAI NFI CFI نام شاخص

مقدار 

 استاندارد
 48/4کمتر از  9کمتر از 

بیشتر از 

9/4 

بیشتر 

8/4 

بیشتر 

8/4 

بیشتر 

5/4 

بیشتر 

5/4 

 53/4 5/4 51/4 54/4 91/4 499/4 15/3 مقدار مدل
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های محاسبه شده و مقدار استاندارد آورده شده است. مقایسه آن دو  ( شاخص3در جدول ) 

 های تجربي با مدل مفهومي و نظری وجود دارد. دهد که همخواني بین داده نشان مي

 گیرینتیجه

ش با هدف طراحي مدل توسعه وفاق و سازگاری فرهنگي و اجتماعي در میان اقوام و این پژوه

بنیاد انجام گردید. جهت این کار در  های استان کردستان با استفاده از تکنیك داده فرهنگ خرده

های مطرح شده در حوزه توسعه وفاق و سازگاری  بخش اول، پس از ارائه مقدمه و چالش

های استان کردستان و خأل و شکاف پژوهشي  فرهنگ میان اقوام و خرده فرهنگي و اجتماعي در

آن، مباني نظری در خصوص توسعه وفاق و سازگاری فرهنگي و اجتماعي در میان اقوام و 

بنیاد  های استان کردستان ارائه شد. سپس در مرحله دوم با استفاده از تکنیك داده فرهنگ خرده

ای،  کد احصا و در قالب پنج مقوله علي، زمینه 99زیرمقوله و  13و مصاحبه با خبرگان، تعداد 

، استخراج و 1ای، راهبردها و پیامدها تنظیم و درنهایت مدل به دست آمده در جدول  مداخله

 ارائه گردید.

لذا ابن پژوهش  ها در بخش کمي با تحلیل عاملي مورد تأیید قرار گرفت. همه ابعاد و مؤلفه

موجود توسعه وفاق و سازگاری فرهنگي و اجتماعي در میان اقوام و به این جهت که وضعیت 

های استان کردستان را بررسي نموده است درنهایت منجر به طراحي الگویي از  فرهنگ خرده

های استان کردستان  فرهنگ توسعه وفاق و سازگاری فرهنگي و اجتماعي در میان اقوام و خرده

های فرهنگ سازماني و فرهنگ دانشگاهي، الگوی  پژوهشگردیده است که با تأیید بسیاری از 

تواند مدلي تجویزی برای ارتقای توسعه وفاق و سازگاری فرهنگي و اجتماعي  به دست آمده مي

 های استان کردستان باشد. فرهنگ در میان اقوام و خرده

در خصوص نتایج توسعه وفاق و سازگاری فرهنگي و اجتماعي در میان اقوام و  

اند که در بین  ها، پژوهشگران متعددی، به نتایج مفید و کارآمدی دست پیدا کرده فرهنگ خرده

فرهنگ پذیری و "ها امیررستگارخالد و مسعود سلیماني بیدگلي، در پژوهشي تحت عنوان  آن

به این نتیجه رسیدند که وجود توأمان فرهنگ ملي و قومي  "سازگاری در میان جوانان کرد

گیری قومي، سازگاری رواني  شود. جهت اجتماعي بیشتری مي-رواني و فرهنگي سازگاریباعث 

گیری ملي در  اجتماعي تأثیر زیادی ندارد. تأثیر جهت-فرهنگي سازگاریکند و در  را بیشتر مي

ومي تفاوت چنداني ندارد. )رستگارخالد و سلیماني گیری ق اجتماعي با جهت-فرهنگي سازگاری

پژوهشي تحت  کهنسال و احسانزاده  حسین ، علي حسینرضادوست(. کریم 1359بیدگلي،

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/90586/%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85_%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/113559/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/113559/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/299600/%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86_%da%a9%d9%87%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%84
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/299600/%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86_%da%a9%d9%87%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%84
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اند. نتایج  انجام داده "فرهنگي مؤثر بر وفاق اجتماعي شهر دهدشت -عوامل اجتماعي "عنوان 

دهد که مشارکت اجتماعي بیشترین سهم را در تبیین وفاق  آمده از پژوهش نشان مي  دست به 

، قربانعلي گنجي (. سید جواد حسیني1350زاده و کهنسال،  اجتماعي دارد. )رضادوست، حسین

های قومي در ایران با  وفاق اجتماعي و اقلیت" اهلل امیراحمدی پژوهشي تحت عنوان و رحمت

های  دهد، در جامعه ایران آموزه اند. نتایج این مطالعه نشان مي انجام داده "تأکید بر ابعاد سیاسي

ون از عوامل قرآن کریم، قانون اساسي، مشارکت، امنیت، سنت، قدرت کاریزماتیك و قان

پیرامون، پیوندهای  -های مختلف، نوع رابطه مرکز  بنیادین، وجود حاکمان و انقالبیون از اقلیت

زا بودن اقوام ایراني از  ها با حوادث مهم ملي و تاریخي و درون قلمروی و مرزی، رابطه اقلیت

گیری دولت ملي،  گرایي، شکل های مساعد و اقتدارگرایي دولت، ابزارگرایي قومي، آرمان زمینه

های نامساعد مؤثر در وفاق و واگرایي اجتماعي در  شرایط مرز و عوامل خارجي ازجمله زمینه

در پژوهشي  1(. یان چائو1351گردند. )حسیني، گنجي و امیراحمدی، جامعه ایران محسوب مي

نیا، با عنوان رویکردهای دولت برای مدیریت تنوع قومي در میانمار و مالزی: میراث بریتا

ناسیونالیسم پس از استعمار و موضوعات معاصر پرداخته است. با بررسي و مقایسه رویکردهای 

دولت در مورد تنوع قومي دو مستعمره سابق انگلیس در جنوب شرقي آسیا میانمار و مالزی 

دهد که در هر دو کشور، شباهت کلیدی این است که دولت در  آمده نشان مي دست نتایج به

های ملي سازی  خود از گروه قومي غالب طرفداری کرده است. تا حدودی، پروژه های سیاست

های مربوطه  هم در میانمار و هم در مالزی موفق به ایجاد حس هویت ملي در بین جمعیت

اند. این هویت بسیار مبتني بر گروه قومي غالب است و نتوانسته است هژموني کامل را به  شده

(. 15: 2424های اقلیت قرار گرفته است. )یان چائو،  اعتراض گروهدست آورد و دائماً مورد 

( در تحقیقي با عنوان کودکان بومي استرالیا با توانایي شناختي کم: 2419) 2گیلروی و امرسون

خانواده و مشارکت فرهنگي در استرالیا که با روش توصیفي پیمایشي انجام داده بودند به این 

تر،  تر، اما نه جوان ومي که دارای توانایي شناختي کم بودند قدیمينتیجه رسیدند که بچه های ب

های خانوادگي و مشارکت فرهنگي داشته و در  احتمال کمتری داشتند برای شرکت در فعالیت

ها از لحاظ آماری معنادار نبودند و همچنین نتایج به دست آمده از  ها این تفاوت اکثر مقایسه

ای که کودکان بومي با توانایي شناختي کم در افزایش ریسك ه های اولیه به فرضیه حمایت

جدایي اجتماعي قرار داشت؛ و در برخي مناطق، بومي کودکان دارای توانایي شناختي کم در 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1Yan chao 

2 Gilroy& Emerson 
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معرض خطر بیشتری از جدایي اجتماعي نسبت به همساالن خود بودند. )گیلروی و امرسون، 

قي با عنوان والدین چگونه مشارکت ( در تحقی2419) 1(. وان هك و کایاکمپ23: 2419

دهند؟ که با روش توصیفي پیمایشي انجام داده  فرهنگي فرزندان خود را تحت تأثیر قرار مي

های والدین فعال تفاوت  های فرهنگ والدین و فرهنگ بودند به این نتیجه رسیدند که بین نمونه

ت مثبت داشت. )وان هك و وجود داشت. مشارکت فرهنگي والدین با کودکان و بدون آن اثرا

( در پژوهشي با عنوان هویت قومي و آرزوهای 2412و همکاران ) 2( هواچن2419کایاکمپ،

اند تا میزان هویت قومي دانش  شدن تالش کرده شغلي دانشجویان نخبه تایوان در عصر جهاني

های شغلي آموزان نخبه در مقاطع تحصیلي باال در دبیرستان را شناسایي کنند و همچنین آرزو

های فرهنگي و سنتي جامعه را بسنجند. نتایج این تحقیق  ها در فعالیت و میزان درگیر شدن آن

هایي خاص ممکن است بر فرایند  اطالعاتي را در این زمینه که چگونه اشتغال به فعالیت

 (2419یابي قومي افراد تأثیر بگذارد ارائه کرده است. )هواچن،  هویت

اری اجتماعي و فرهنگي یکي از موضوعات اساسي است که از گذشته از طرفي وفاق و سازگ

نظران در حوزه مطالعات اجتماعي و فرهنگي بوده است. با گذشت  طوالني مورد توجه صاحب

تنها اهمیت خود را از دست نداده، بلکه به جهت تحوالت روزافزون در صحنه  زمان این مسئله نه

پیشي برخوردار شده است. وفاق اجتماعي، شکلي از  الملل و جهاني از اهمیت بیش از بین

ارتباط است که در آن گروهي از مردم )درون مرزهای جغرافیایي، مثالً داخل مرزهای یك 

دهند و این خود فضا را برای بروز  مساعي را نشان مي کشور(، توانایي و مهارت برای تشریك

 ورد.آ تغییر خوب )توسعه به تعبیر چمبرز( را به وجود مي

سازگاری عبارت است از رفتار مفید و مؤثر آدمي در تطبیق با محیط فیزیکي و رواني، 

کند،  ای که تنها با تغییرات محیطي همرنگي نکرده و به پیروی ناهشیار از آن کفایت نمي گونه به

مرادی ای مناسب تغییر دهد. ) گونه تواند در محیط تأثیر گذاشته و آن را به بلکه خود نیز مي

 (1350، عبدالهي مقدم و بازگیر ،زاده

ها و  ها و سلیقه کند و گرفتار خواست انسان موجودی اجتماعي است و در جامعه زندگي مي

نداشته باشد و گیرد که گاه ممکن است با دیگران همخواني  تفکرات گوناگون قرار مي

های در حال همکاری و تعاون  ای از گروه یافته توان شبکه سازمان دیگر جامعه را مي عبارتي به

های  ها در حال انجام کار ویژه ای منظم و منطبق بر مجموعه قوانین و ارزش دانست که به شیوه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Van Hek & Kraaykamp 

2 Huu Chen 

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3&queryWr=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3&queryWr=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3&queryWr=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7&queryWr=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%DB%8C%D8%B1&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85&queryWr=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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النه به سازگاری های معقو خود هستند و متمایل به تعامل و توازن که در آن همه عناصر گرایش

 .و وفاق دارند

واحوال محیط اجتماعي  های آدمي ناشي از اوضاع ها و شکست تنها موانع، مشکالت، ناکامي نه

های او نیز رنگ اجتماعي به خود گرفته و  ها و هدف او است، بلکه نیازها و آرمان

وقعات، کند. مقررات، ت شود که در آن زندگي مي وپرداخته فرهنگ و محیطي مي ساخته

هایي از این نوع که  ها، موانع و عوامل واقعیت ها، کارشکني ها، همکاری ها، رقابت اعتقادات، ارزش

 (.33: 1393نسب،  گاه تنها نخواهد گذاشت )اسالمي هایش هیچ او را در راه تأمین خواسته

 پیشنهادها

فوذ نموده و از تنوع های انساني ن ها و کنش های مختلف دانش، فعالیت امروزه مدیریت در عرصه

تا جایي که قلمرو مدیریت، امروزه از ابهام فراوان و شاید رو به  ای برخوردار شده است؛  گسترده

های خود ناچارند که در  تزایدی برخوردار باشد. در چنین شرایطي مدیران برای اداره سازمان

مانند و  ها تنها مي وید: آنگ مي 1گونه که بنیس ابعاد مختلف توسعه یابند، در غیر این صورت آن

زنند و در این حالت اغلب به خودکامگي و خودخواهي دچار شده و موجب دفع  در جا مي

های مختلف  کند که مدیران امروز باید در زمینه رو بنیس تأکید مي شوند. ازاین پیروان خود مي

تر شوند  ازماني نزدیكکسب مهارت نموده و اقدام به بهسازی خود نمایند تا بتوانند به اهداف س

( توسعه مدیریت 12: 2419و سازمان خود را در دنیای پررقابت امروزی نجات دهند. )بنیس، 

های متنوع و  شود و طیف وسیعي از روش های عملي را شامل مي توسعه دانش نظری و مهارت

شده است  ساالن بنا نهاده ها بر اصول آموزش بزرگ کند که همه آن ای را پیشنهاد مي پیچیده

شود )دیویس و  های ذهني، مهارتي و نگارشي را نیز شامل مي ای که توسعه قابلیت گونه به

های فرهنگي  توان به مدیران و مسئولین سازمان (. از نتایج این تحقیق مي2418، 2همکاران

های بالقوه و بالفعل  استان کردستان پیشنهادهای مفیدی ارائه کرد تا بتوانند از ظرفیت

های فرهنگي استان کردستان جهت توسعه وفاق و سازگاری فرهنگي و اجتماعي در  مانساز

 های استان کردستان استفاده نمایند: فرهنگ میان اقوام و خرده

 ترین عوامل  طور که در تحقیق مشخص شد عدم مشارکت شهروندان از مهم همان

های  فرهنگ وام و خردهگیری توسعه وفاق و سازگاری فرهنگي و اجتماعي در میان اق شکل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Bennis 

2 Davies, et al 
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های فرهنگي  استان کردستان و به دنبال آن آثار منفي این رفتارهاست. لذا مدیران سازمان

های استاني مشارکت دهند چراکه از طریق  استان کردستان باید شهروندان را در تصمیم

یابد.  گیری، عدم اطمینان آنها کاهش مي مشارکت دادن شهروندان در تصمیم

های فرهنگي استان کردستان بایستي بدانند، نظمي که حاصل  اران سازماناندرک دست

های مختلف باشد نسبت به سرنوشت  فرهنگ ها و خرده گیری و مشارکت گروه فرآیند تصمیم

فهمند که برای  دهند و مي خود احساس مسئولیت نموده و حساسیت بیشتری نشان مي

همچنین توازن قدرت باید به مسائل جاری و  ایجاد تعادل و توزیع بالسویه امکانات کشوری

 آتي کشور حساس بود.

  های فرهنگي استان کردستان بایستي بدانند، وفاق ملي و انسجام  اندرکاران سازمان دست

ای هستند که از بدو تأسیس جمهوری اسالمي ایران همواره مورد توجه  اسالمي دو مقوله

که گاه تشخیص مرز بین  طوری اند؛ به ودهگذاران، مجریان و کارگزاران نظام ب سیاست

مفاهیمي چون منافع ملي در چارچوب وفاق ملي و مصالح اسالمي در چارچوب انسجام 

 پذیر نبوده است. اسالمي امکان

 ترین ویژگي  های فرهنگي استان کردستان بایستي بدانند، مهم اندرکاران سازمان دست

روی است،  ند گرایش به اعتدال و میانهشخصیتي که کارگزاران سیستم باید داشته باش

شود؛ بدین معني  ت تفریطي موجب انحراف در ایفای نقش مي گرایي و تمایال چراکه افراطي 

 که منافع ملي را بر منافع فردی و شخصي ترجیح دهند و به تحقق آن متعهد باشند.

 بر آنچه گفته شد، های فرهنگي استان کردستان بایستي بدانند، بنا  اندرکاران سازمان دست

کلیه احکام فقهي و اسالمي در جهت حفظ وحدت و انسجام اسالمي بیانگر آن هستند که 

اساساً انسجام اسالمي از این منظر یك فریضه و یك واجب دیني است؛ زیرا اگر متون دیني 

 م برگردیم و اگر سیره پیامبر )ص( و صحابه و پیشوایان دین را بررسي کنیم و به صدر اسال

رسیم و آن تأکید بر وحدت و یگانگي و دوری از تفرقه  را مطالعه کنیم به نتیجه واحدی مي

 ف است. و اختال

 های فرهنگي استان کردستان بایستي بدانند، اعتماد اجتماعي یکي  اندرکاران سازمان دست

  ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه های مهم روابط انساني و زمینه از جنبه

های مختلف اقتصادی، سیاسي، اجتماعي و فرهنگي   باشد. اعتماد، مبادالت را در زمینه مي

بخشد. در فضای مبتني بر اعتماد، ابزارهایي چون زور و اجبار برای تضمین  سرعت مي
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ها و  دهند و در مقابل، قصد افراد برای بازپرداخت دادوستدها، کارایي خود را از دست مي

 یابد. افزایش مياعتقاد به درستکاری، 

 پذیری سیاسي  های فرهنگي استان کردستان بایستي بدانند، جامعه اندرکاران سازمان دست

یك فرایند ایستا و راکد نیست بلکه جریاني است مداوم و پویا که در دوران مختلف زندگي 

 دهد. بیشتر کودکان در سنین نسبتاً پائین، ایستارهای سیاسي و الگوهای ها رخ مي انسان

که با رشد کودك بخشي دیگر از شخصیت و  کنند، درحالي رفتاری مشخصي را کسب مي

های سیاسي، در مسیر زندگي  یابد. بخشي از این باورها و ارزش هویت سیاسي او تکوین مي

مورد تجدیدنظر قرار گرفته اما برخي دیگر در نهاد انسان دروني شده و جزء شخصیت 

 گردد. سیاسي فرد مي

 تواند  های فرهنگي استان کردستان بایستي بدانند، نظام سیاسي مي اران سازماناندرک دست

وسیله  ها به  به وسیله قانون، تعهد افراد نسبت به نظم موجود را حفظ کند، زیرا ارزش

طور رسمي تفسیر و در قالب قانون اساسي هر کشور رسمیت  کارگزاران حقوقي و قانوني به

ها باید به تفسیر و تعریف  طور عمده، دادگاه اجتماعي است که بهیابد. قانون محور نظام  مي

 قانون بپردازند.

 منابع

 ( 1354احمدی، حمید). گرایي در ایران، از افسانه تا واقعیت، چاپ دوم. تهران:  قومیت و قوم

 پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

 ( ،1398احمدی، حمید؛ چلبي، مسعود و مقصودی، مجتبي« .)( میزگرد2اق اجتماعي )وف » ،

 .34، ص 95، بهار 98، زمستان 3و  2فصلنامه مطالعات ملي، سال نخست، شماره 

 ( روانشناسي سازگاری. چاپ و نشر بنیاد.1393اسالمي نسب، علي .) 

  ،بیني امنیت اجتماعي بر اساس سالمت اجتماعي، سالمت روان و  پیش )1041(افتخاری نیا، مینا

ي در نوجوانان دختر، نهمین کنفرانس ملي حقوق، علوم اجتماعي و انساني، های ارتباط مهارت

 https://civilica.com/doc/1490391روانشناسي و مشاوره، شیروان، 

 ،های  ، تأثیر آموزش مهارت1041جامي سوقه، سیده فاطمه و شاه مرادی، مهدی و کیا، زهره

کیفیت زندگي بر اساس آزمون رگرسیون( زندگي بر اقدام برای رشد فردی، سازگاری اجتماعي و 

مطالعه موردی معلمان ابتدایي شهرستان چالوس(، نهمین کنفرانس ملي حقوق، علوم اجتماعي و 

 https://civilica.com/doc/1490393انساني، روانشناسي و مشاوره، شیروان، 

 ( ؛ هویت اجتماعي، ترجمه تورج یاراحمدی چاپ اول. نشر1351جنکینز، ریچارد) .پردیس دانش 
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  ،وفاق اجتماعي، ماهنامه علوم اجتماعي، دانشگاه تهران ـ دانشکده علوم )1398(چلبي، مسعود .

 ،3اجتماعي، شماره 

 ( 1351حسیني، سیدجواد، گنجي، قربانعلي و امیراحمدی رحمت اله« .) وفاق اجتماعي و

، 0ت سیاسي سال: دوره:، نشریه: مطالعا«های قومي در ایران با تأکید بر ابعاد سیاسي اقلیت

 199، صفحه پایان: 125، صفحه شروع: 19شماره:

 ( ،1395خلیلي، محسن« .)فصلنامه مطالعات ملي،«آفرینش وفاق کار ویژه بنیادین قانون اساسي ، 

 190، ص 95، بهار 3و  2سال نخست، شماره 

 ،ازگاری اجتماعيهای زندگي بر س ، تأثیر مهارت1358رحماني، شهال و محمدی اغجه قلعه، متین- 

فرهنگي، سومین کنفرانس ملي نوآوری و تحقیق در علوم انساني و مطالعات فرهنگي اجتماعي، 

 https://civilica.com/doc/967462تهران، 

  ،فرهنگ پذیری و سازگاری در میان جوانان 1359رستگارخالد، امیر و سلیماني بیدگلي، مسعود ،

 https://civilica.com/doc/630344کرد، 

 ( ؛ عوامل اجتماعي فرهنگي 1350رضادوست، کریم، حسین زاده، علي حسین و کهنسال، احسان)

از  -(. صفحه 91) 1، شماره:19مؤثر بر وفاق اجتماعي شهر دهدشت، نشریه: مطالعات ملي، دوره: 

 129تا  145

 ( ،فرهنگ1359رضایي، حمید .)  سازی از طریق توسعه مشارکت شهروندان، کنفرانس ملي

های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انساني، کازرون، دانشگاه آزاد اسالمي واحد کازرون،  ژوهشپ
https://www.civilica.com/Paper-KAUHEM01-KAUHEM01_731.html 

 ( 1358رضائیان، علي، وثوقي، منصور و ساروخاني، باقر« .)های  شناختي حوزه مطالعه جامعه

، مطالعات علوم اجتماعي «و هویت قومي )مطالعه موردی: قوم لك(گرایي و واگرایي هویت ملي  هم

 .39-18(، صفحه 91)پیاپي  2ایران، دوره شانزدهم، شماره 

 .نقش خانواده و ارتباط بین فردی سالم ) 1355(ساراني، پریسا و اکبری، فریده و اورنگي، مرضیه .

انشناسي، مشاوره و علوم المللي رو بر سازگاری اجتماعي فرزندان، هفتمین کنفرانس بین

 https://civilica.com/doc/1136452تربیتي،

 نقش )1359(ساالری، اسالم و حسیني باینوجي، سید بهنام و ابجامه، مراد و غالمي، حمیدرضا .

المللي نوآوری و  اجتماعي دانش آموزان، کنفرانس بین-مدرسه و خانواده در سازگاری فرهنگي

 https://civilica.com/doc/609811لعات فرهنگي اجتماعي، قم، تحقیق در علوم انساني و مطا

 ( مدیریت منازعات قومي در ایران. تهران: مرکز تحقیقات 1351صالحي امیری، سید رضا .)

 استراتژیك، چاپ دوم.
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 های  .  نقش فرهنگ در پذیرش اجتماعي سیاست)1359(صالحي، صادق و پازوکي نژاد، زهرا

ا )مورد مطالعه: کشاورزان شهرستان بابلسر(، همایش ملي راهبردهای وهو سازگاری با تغییر آب

 https://civilica.com/doc/790204محیطي، ساری،  های زیست چالشمدیریت منابع آب و 

 ( بحران هویت قومي در ایران، چاپ سوم، نشر شادگان.1359الطائي، علي .) 

 ( .مدیریت مبتني بر1353طبرسا، غ.ع و نظرپوری، ا.ه .)  هوشمندی سازماني، تهران: انتشارات

 مهربان نشر، چاپ اول.

 ( بررسي تأثیر امنیت اخالقي بر همبستگي و وفاق اجتماعي، 1358فالحي، علي و کفاشي، مجید .)

 ISC ( 14/ (ترویجي )وزارت علوم -رتبه علمي 34، شماره 1358مطالعات پلیس زن بهار و تابستان 

 (29تا  10از  - صفحه

 همسازی هویت ملي و قومي در (. »1354اصغر؛ خورشیدی، مجید؛ حیدری، حسین ) قاسمي، علي

، فصلنامه علوم اجتماعي، دوره «ایران و رویکرد اقوام ایراني به وحدت ملي و حق تعیین سرنوشت

 .99-55، صفحه 99هجدهم، شماره 

 (. بررسي تأثیر آموزش 1350عبدالهي مقدم، مریم. ) مرادی زاده، سیروس؛ بازگیر، لیال  و

آباد در  های ارتباطي بر سازگاری اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر خرم مهارت

، دومین کنفرانس ملي توسعه پایدار در علوم تربیتي و روانشناسي، مطالعات 53-50سال تحصیلي 

و فرهنگي، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمي سروش حکمت مرتضوی، موسسه  اجتماعي

 آموزش عالي مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابي به توسعه پایدار.

 ( روشنفکران آذری و هویت ملي و قومي، چاپ دوم. تهران: نشر مرکز.1380مرشدی زاد، علي .) 

 (. تربیت شهروند جهاني، تهران: مرکز ملي 1353ه، ع. )خواآباد، ك؛ زماني، ا و مهدویمنافي شرف

 شدن، چاپ اول. مطالعات جهاني

 ای تجربي(، تهران: نشر  (. ناسیونالیسم و قومیت در ایران )مطالعه1355اهلل ) میرزایي، سید آیت

 آگاه.

 ( گفتارهایي درباره هویت ملي در ایران، چاپ اول. نشر تمدن ایران1383میرمحمدی، داوود .) ي

 )وابسته به موسسه مطالعات ملي(.

 شناسي سازگاری. چاپ و نشر وحید. (. روان1394پور، ایرج ) والي 

 ( جامعه1383وان برویین سن، مارتین .)  شناسي مردم کرد، آغا، شیخ و دولت، ساختارهای

 ابراهیم یونسي. نشر پانیذ. اجتماعي و سیاسي کردستان، ترجمه

 ( 1384یوسفي، علي). «ن قومي و تأثیر آن بر هویت اقوام در ایران: تحلیلي ثانویه بر روابط بی

 .20تا  11، صفحه 8، فصلنامه مطالعـات ملي، سال دوم، شماره «های یك پیمایش ملي داده

 

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/109682
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