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مقدمه
امروزه كمتر كسي در اين گزاره شك ميكند كه هاه و وارد ر هر ته زهای شهده
اسههک كهه مهه د و اهميههک ي ه اتن ات رهه

اسههک .بسههي ری از دا نههمنداو و

ص حب ظراو رلوم اهتم ري بر اين ب ور د ك تركيهب و هه گرايهي انه وریهه ی
ات ر تي و ارتب تي و تجديد س خت ر ظ م سهرم ي داری در دهه هه ی اخيهر مه را
وارد ر ر و ه مع ت زهای كهرده اسهک كه دا يه به

1

و را ه معه اراصهنعتي؛

ك ستلز ،2ه مع شبک ای و ت دائو اوم سه ئو 3هرا ه معه ات ره تي ميهده اسهک
(ردليپور ،ق سمي و ميرمحمدتب ر.)7 :1393 ،
شبک ه ی اهتم ري مج زی ب لحه

رموميهک يه اتن درميه و كه ربراو و به

گستره وسيع هغرااي يي دروو مرزه ی ملي ،تبدي شهدو به يهك وسهيل ارتبه
خ وصي و شخ ي و ا رغ بودو از هر وع كنتهر از سهوی مراههع قهدر  ،به
وسيل ای بي بدي در ررص ارتب ت
از كنتر دولهک هه و ا دهه ی قهدر

تبدي شدها د و زمين ه ی تأثيرگذاری خ رج
را در هوامهع به وههود وردها هد(معم ر،

ردليپور و خ كس ر.)12 :1391،
استف ده از شبک ه ی اهتم ري مجه زی همچهوو اهي بهو  ،گوگه په

،

اينسههت گرام ،يوتيههو .و ...ب رههش شههده اسههک ك ه حج ه وس هيعي از ات ر ه

و

بر م ه ی بروومرزی و اراسنتي ب اضه ی اکهری هوامهع وارد شهود و بهر ابعه د
مختلف ز دگي اردی و همعي تأثير بگذارد .يکي از اين ابع د ما  ،هويهک اسهک.
1 Bell, D.
2 Castells, M.
3 Umesao, T.
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هويک را ميتواو مجمور ای از ب وره  ،ارزشه و رسهوم و راته ری دا سهک كه
ارض ی ه مع ب ك ر ميبند د ت خود را ب يکديگر سه زگ ر كننهد .امهروزه ار ينهد
ها يشدو و گسترش ان وریه ی وين ات ر تي و ارتب تي يهز به چه ل هه ی
هويک دامن زده ي دسک ك بعد ت زهای ب وهه ااهزوده اسهک .به رنهواو مثه ،
زب و،يکي از رن صر هويتي و معن س ز در هم ارهنگه سک ك ميتوا د تحکتأثير
دامن و رمق استف ده از رس ه و مخ وص اينتر ک ،شبک ه ی اهتمه ري مجه زی
ب چل

كنيده شود(ردلي پور ،ق سمي و ميرمحمدتب

ر.)78:1393 ،

و ارتب تههه

از ايهههن منظهههر ،گسهههترش ازاينهههده انه ه وری ات رههه

و

شک گيری(ه مع شبک ای) منجر ب تحو و دگرگو ي هويکخواهي چ در بعهد
ملي و چ در بعد قومي در اغلب هوامع مع صر شده اسک كه به رزترين مثه

و

رشد خ صگراييه ی قومي در هوامع چنهدقومي يه رشهد هويهکخهواهي هه ی
اراملي اسک .اين وع از خ صگرايي قومي ك گ ه خود را در اشک

سيو ليسه

قومي ي مليگرايي ب زتوليد ميكند ،تحکتهأثير انه وریهه ی هوين هاه ي قهرار
گرات و در پي مطرح كردو هرچه بينهتر خهود بهرای رسهيدو به خواسهت هه ی
سركو .شده در دوراو مدر يت اسک (شفيعي ي .)25 :1391 ،
بررسي ظری اين موضوع ن و مهيدههد كه ديهدگ ههه ی ظهری متفه وتي
دررابط ب اض ی مج زی و هويکخواهي ق ب دست بندی اسک :خسهک دسهت ای
كهه ر يههده دار ههد همههراه بهه ورود تکنولههولی ،ازهملهه تکنولههولی ارتبهه تي،
هويکخواهي سنتي محو شده و هويکخهواهي هوين هه يگزين مهيشهود و ايهن
ار يند در ك ها و ب صور

واحهد و همسه و رم مهيدههد كه پي مهد و رشهد

هويکه ی اراملي و ها ي خواهد بود .گروه دوم بر م دگ ری ك م هويهکهه ی
ملي و قومي در هوامع مختلف و حتي تنديد وه و م ومهک دربرابهر تغييهرا
تأكيد دار د .گروه سوم ،بر ند ك بيه و كننهد در اثهر تحهوت

ازاينهده در ررصه

ها يشدو و تکنولولیه ی ارتب تي ،ش هد امتزاج هويکخهواهيهه يي در سهط
اراملي ،ملي و قومي -محلي خواهي بود(ق سمي.)6 :1393 ،
امروزه رس ه ی اهتم ري وپديد،توا ست درم ب رس هه ی مهديريکشهده
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دولتي قد رل كند .بسي ر روشن اسهک كه روزبه روز بهر كه ربراو ايهندسهک از
رس ه ی اهتم ري در ايراو (مخ وص ك ربراو اقليکه ی قومي)اازوده ميشود و
اين موضوع ،بر وع كننگری قومي تب متوسط يهز اثهر گذاشهت اسهک (كياه و،
ارق ي و مظفری .)251:1397،
و تأثير اض ی مج زی و شبک هه ی اهتمه ري بهر هويهک

ظر ب اينک ،

قومي در مي و اقوام در مفاوم گسترده خود ب رغ ا ک ر پذير بهودو و ،صهرا در
وع ،ميزاو و تأثير مثبک ي منفي و مح من قن ظری اسک و هنوز پ سخ روشني
برای اين سوا ك اين تأثير ،تغيير و تحو هويک ب چ حو خواهد بهود ،وههود
دارد .ب ظر ميرسد دوراو كنو ي ،دوراو ب تکليفي در اره م اين ار يند اسک .ب
اين وصف ،امک و دارد وقوع چندگ گي و شک فه ی هويتي دروو ه معه ايهراو
بن ب اهميک موضوع ،ب بررسي

ب وري از بحراو هويک بينج مد .لذا ،اين پژوه

تأثير شبک ه ی اهتم ري مج زی بر هويک قومي كردست و ايراو ب تأكيهد بهر شهار
سنندج ،ميپردازد.
بن براين ،هدف اصلي پژوه ؛ بررسي

استف ده از شهبک هه ی اهتمه ري

مج زی بر تحو هويک قومي در كردست و ايراو اسهک .ههدفهه ی اررهي شه م
بررسي

استف ده از شبک ه ی اهتم ري مجه زی بهر هويهک ارهنگهي ،زبه ي،

اهتم ري ،ت ريخي  -هغرااي يي و سي سي در كردست و ايراو اسک.
مبانی نظری
در تئوری شبک ه ی اهتم ري سنتي،يك شبک اهتم ري ب مهردم و سه زم وهه يي
ات ق ميشود ك ب وسيل مجمور ای از روابط معن دار اهتمه ري ،به هه مت ه
ميشو د و ب ه در ب اشترا گذاشتن ارزشهه تع مه دار د.شهک سهنتي شهبک
اهتم ري بر ا واع روابط همچوو دوستي ه و روابط چاره ب چاره متمركز اسک.
در د ي ی ارتب ت
توليد رل  ،اشترا

رلمي،شبک ه ی اهتم ري را ميتواو از بستره ی مهثثر در

ر يد و رشد اهردی و اهتمه ري دا سهک .ههدف شهبک هه ی

اهتم ري اين اسک ك ب اراه

وردو امکه و ارتبه

بهين سهرم ي هه ی اهردی و

اهتم ري ،ب رشد و ارت ی سط رل كمك كند(ا حي و خلج.)4: 1393 ،
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ر ملي معت د اسک«:شبک ای شدو ه مع امروز ،معنه ی ههر چيهزی را مهورد
ب زا ديني قرار داده و مف هي ت زهای را يز ايجه د كهرده اسهک؛ اقت ه د ،ارهنهگ،
اهتم ع وحتي مف هي ر متری همچوو مک و و زم و يهز در ايهن ار ينهد دگرگهوو
شده ي همچن و در ح

دگرگو ي اسهک و معه ي و تعه ريف هديهدی به خهود

گرات ا د» (ر ملي:1388 ،

.)14

شبک ه ی اهتم ري اينتر تي ،پ يگ ه ي مجمور پ يگ هه يي هستند كه امکه ي
اراه مي ور د ت ك ربراو بتوا ند ر ق مندیه  ،ااک ر و اع ليکه ی خودش و را به
ديگراو ب اشترا

بگذار د و ديگراو ه اين ااک ر و اع ليکهه را به ه و سهاي

شو د .يك شبک اهتم ري ،مجمور ای از سروي ه ی مبتني بر و .اسک ك ايهن
امک و را برای اشخ ص اراه مي ورد ك توصيف
خود ايج د كنند ي ب ديگر ارض ی شبک ارتب
اشترا

بگذار د و از توصيف

رمهومي يه خ وصهي بهرای

برقرار و من بع خود را ب وهه به

رمومي برای ي اتن ات ت

هديهد اسهتف ده كننهد

(.)Boyd & Ellison, 2008: 212
براس

ظري ك شک ميتواو استنب

كرد كه هرچه مهد

استف ده و اع ليک در شبک ه ی اهتم ري اازاي

زمه و  ،ميهزاو

ي بد،احتم اثرپذيری ك ربراو يهز

بينتر ميشود (كريمي و ،پ رس مار و اان ي.)180:1396 ،
مبحش هويک ي ت ش برای پ سخگويي به پرسه

«مهن كيسهت » قهدمتي

بسي ر توت ي دارد .ام در حوزه رلوم اهتم ري  ،يکي از اس سيترين و بديعتهرين
مب حش ر ر مدرو و ب ويژه پس مدرو شمرده ميشود .بدين ترتيهب ته شهه ی
دامن دار و پيگيری ك برای مفاومس زی و ظري پردازی هويهک صهور گراته در
ق لب دو رويکرد ظری ق به تمييهز اسهک :رويکهرد مهدرو و رويکهرد پسه مدرو
(ت هيك.)43-44 :1376 ،
هويک قومي يز ب مجمور ای از منخ

و ويژگيه يي اته ق مهيشهود

ك يك قوم را از اقوام ديگر متم يز ميس زد و در بين ارض ی قهوم احسه

تعلهق

ايج د كرده و ا را منسج ميكند .بررسي ميزاو هويک ملهي و قهومي به رنهواو
ما ترين ،منروعترين و اراگيرترين وع هويک همعي و مط لع روام تأثيرگهذار
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بههر و ،يک هي از موضههور تي اسههک ك ه همههواره مورداهتم ه م ه مع ه شن س ه و و
ا دينمنداو حوزه سي سک بوده اسک و دغدغه ی اصهلي در ايهن زمينه  ،حفه و
اازاي

احسه

تعلهق و تعاهد شهارو داو به م دهه يي چهوو ته ريخ ،ارهنهگ،

دا.ورسوم ،زب و ،سهرزمين و ظه م سي سهي اسهک .يکهي از مهواردی كه كمتهر
موردتح يق ظری و تجربي قرارگرات  ،تأثير شبک ه ی اهتم ري بر هويهک قهومي،
رليالخ وص قوم كرد اسک .هر ا س ي تم ي دارد ك هويک خود را گ ه ه در
يك گروه خ ص هستجو كند .هويک ميتوا د در چندين سط ممکن ب شد و ههر
اردی ميتوا د ب صور

ه زمه و و به شهک ره دی چنهدين هويهک را ب هذيرد.

ب وهوداين ،هر ا س ي بن ب مورد ،ب اين ي و تعلق خود را در ايهن يه و سهط
متف و  ،اهميک بينتری داده و اين تعلقه را در سلسهل مراتبهي از واه داریهه ی
درو ي و پذيرات شده ه ميدهد .هويکي بي ااراد در گهروههه سرچنهم يهروی
روا ي ،توازو و شکوا يي شخ يتي اسک (ت م سوو.)13 :1380،
هويکه ی قومي درصور

تبدي شهدو به قهومگرايهي ااراتهي و احسه

برتری و سلط بر اقوام ديگر ميتوا د مننهأ تعه رق قهومي و مه ع همبسهتگي و
ا سج م همعي ر م در سط ه مع ب شهد .ازتهرفديگهر هويهک ملهي درصهور
تبههدي ب ه مليههکگرايههي ااراتههي و ارم ه سي سههکه ه ی ضههدقومي و سههعي در
قهومي در دروو ههر

هم ندس زی و هويکزدايي از اقوام  ،ديگر مننهأ تع رضه

كنوراسک .ازهمل روام تنديدكننده بحراوه ی قهومي و موا هع ههدی موههود
برسر راه هويک ا سج م همعي ر م ه مع ای بدين شرحا د:
ردم وا ق و ضعف اا منتر اقوام از اصهو و قوارهد رمه همعهي ره م
ه مع  ،اخت ف مذهبي ،قومگرايي .مليکگرايهي ،احسه
ردممن ركک در حکومک ،توسع
تع م

بينقومي در م ي

برابر ،شهد

تعه م

تبعهي

و بهيرهدالتي،

درووقهومي و ضهعف

ملي ،سوءاستف ده روام بهروو و خبگه و سي سهي از

تف و ه ی قومي و سعي در تبدي تف و ه ی قوم ب قومگرايي ،تنديد مسه ئ و
سيب اهتم ري ظير ردم بارهبرداری باين از منه بع بيکه ری ،ا هر ،خنهو ک و...
(خلي ي:1378 ،

.)11
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در ه مع شن سي مع صر ،ت لکو

پ رسو ز ،بي

ديگهر به مسهأل

از هر ك

ظ اهتم ري و در ق لب و ب موضوع هويکهمعي پرداخت اسک .او از «اهتمه ع
ه مع ای»  1ب رنواو سيست حف يگ گي و ا سج م م ميبرد و بي و مهيكنهد كه
اهتم ع ،ه مع ای مركب از روابطي اسک ك ب زيگراو را ب ه مع مرتبط و اه را
بهه همههديگر وابسههت مههيسهه زد و بههدينسهه و پيوسههتگي همعههي را تضههمين
ميكند( ق زاده .)4 :1377،پ رسو ز تع م و رابطه ميه و ظه م اهتمه ري  2و ظه م
شخ يتي 3را منبعي برای ايج د تنوع ي تع رق هويکه ی همعي ميدا د.
گيد ز تأم و ب زا ديني در زمين ی هويک را منح ر ب دوراو مدرو مهيدا هد.
در متن چ ل

ه ی د ي ی مدرو اسک ك سنک و تبيعک ،مرهعيک خ ص خود را از

دسک ميدهند و ارد در اض يي كنده از ات ر

 ،دائم ً به تأمه دربه رهی هسهتي
و گو ه كه

خوي

ميپردازد  .از ظر گيد ز هويک رب ر اسک از خودِ شهخ

شخ

از خود تعريف ميكند .ب ر يده ی او ،هويهک ا سه و در كهن

مت به به

ديگراو ايج د ميشود و در هري و ز دگي ،پيوست تغيير ميكند .بن براين هيچ ا س ي
دارای هويک ث بتي يسک(گيد ز .)15 :1387،ب ظر گيد ز ،شهر اس سهي تهدار
هويک شخ ي ،است رار ارتم د بني دين اسک .هويک شخ ي را مي تواو برحسهب
م دگ ری و در زم و مورد توه قرار داد ،بلک هويک برخ ف خهود ،به رنهواو
پديدهای ر م ،مستلزم گ هي ب زت بي اسک.
يك بعد سنج

هر وع هويک همعهي ،هنبه ارهنگهي و اسهک .بعهد ديگهر

ا دازه گيری هويک همعي ،هنب اهتم ري و اسک ك ب معني پيوستگي ،تعاد ،ترهي
دادو ،اولويک ق ئ شدو ،من ركک و وا داری ارد ب گروه ي ه معه خه ص اسهک.
ر وهبراين دو بعد ،هويک همعي ميتوا د هاک سي سي و متع ب تری يز ب خهود
بگيرد ك در و صور

هويک همعي واهد ويژگي سي سي يهز شهده و اهرد بهرای

كسب و توليد هويک خ ص ي م ومک دربرابر هويک ه ی ديگر هه ي چه م وئه
ك ستلز هويک م ومک ي منروريکبخ

مي مد،ت ش كند(ك ستلز.)87 :1380 ،
1 Societal Community
2 Social system
3 Personality system
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مروری بر پیشینه پژوهشی
حميد احمدی ب رنهواو يکهي از پژوهنهگراو مط لعه

قهومي و ملهي در كته .

قوميک و قومگرايي در ايراو ،ميگويد«:مه قوميهک را يهك پديهده ث بهک و قطعهي
ميدا ي  .در روق بر متغير بودو ويژگيه ی زب ي ،سي سي ،مهذهبي و ارهنگهي
ت كيد ميكني ».وی ب تعريف اردريك ب رث يز اش ره ميكند ك مي و به اصهط ح
گروهه ی قومي مرزه ی منخ

و ث بک وههود هدارد .بهررک

مرزهه  ،روامه

ذهني هستند(احمدی.)52:1378،
ردليپور ،ق سمي و كي وپهور( )1392در پژوهنهي به رنواو شهبک اهتمه ري
اي

بو و هويک ملي هوا و ك در بهين هوا ه و شهار اصهفا و و به تکيه بهر

ظري ه ی ك ستلز ،ه برم

 1و ولمن 2ا ج م داد د ،ب اين تيج رسهيد د كه بهين

مد زم و رضويک ،ميزاو استف ده ،ميزاو من ركک و اع ليک ك ربراو در اي بهو
و هويک ملي ك ربراو رابط معن دار و معکو

و بين واقعي تل هي كهردو محتهوای

مط لب اي بو و هويک ملي ك ربراو رابط معنه دار و مثبتهي وههود دارد؛ يعنهي
هرچ مد زم و رضويک ،ميزاو استف ده و ميزاو اع ليهک و منه ركک كه ربراو در
اي بو ازسوی ك ربراو اازاي

پيدا مهيكنهد ،هويهک ملهي كه ربراو ضهعيفتهر

ميشود.
كيا ه و ،ارق ه ي و مظفههری( )1397در پژوهنههي ب ه رنواو ه

رس ه ه ه ی

اهتم ري در شک گيری هويک قومي وردها د ك  ،رس ه ی اهتم ري هوين تناه
اض ی هديدی برای ب ز م يي هويتي ااراد بهوده و روامه اصهلي تنهديد هويهک
قومي را ب يد در د ي ی ا ين و در بين رل س خت ری از همل محروميهک سهبي،
رض يتي ،تجرب زيست اقوام و ...هستجو كرد .ب اين وصف ميتواو ني دوگ
را برای شبک ه ی اهتم ري وين در ارتبه

به موضهوع هويهک قهومي برشهمرد؛

بدينمعن ك شبک ه ی اهتم ري ه ميتوا نهد نهي مهوثر در ت ويهک و تحکهي
هويک قومي ك ربراو ايف كنند و ه ميتوا ند به سهرازير كهردو ر يهد ،ب ورهه ی
1 Habermas
2 Wellman
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هديد و رن صر و ورا ارهنگي و اهتم ري ،ني رلي هويک قومي و منجهر به
اتميزم در س خت ر هويک داشت ب شند .از جه كه در اضه ی مجه زی ،شهبک هه
خود گهه هي و ب زتهه  .پههذيری از سهه خت ره ی كهه و ه معهه و هاهه و و تههواو
كن ورزی كننگراو وهود دارد ،بن براين ميتواو ادر كرد هويک سه خت شهده در
اين اض  ،هويک تركيبي اسک؛ هويتي ك در ايهن اضه تکهوين مهيي بهد ،از پهي
س خت شده يسک ،بلک هويک ك ربراو در اين اض ه س خت ميشهود و هه در
س خک هويک ديگراو من ركک دارد.
بروهردی رلهوی و صهديق يزدچهي( )1396به اسهتن د پژوهنهي به رنههواو
«شهبک هه ی اهتمه ري و بحهراو هويهک»ك توسهط ثريهه معمه ر و همکه راو در
دا ههنگ ه اصههفا و ا جهه م شههده ،وردها هد ،كههه هههس سهههوم ،بيهههنترين
كهه ربراو اههض ی مجهه زی بههوده و بههي

از سهه ير ههس هههه در معهههرق

ثهههه ر منفههههي تکنولههولیهههه ی ات رههه تي و ارتبههه تي قهههرار دار هههد .ايهههن
تکنولهولیهه ق در هد ب رهش ايج د همگو يه ی اهتم ري شهو د كه مهيتوا هد
به رهدم تعه د اهتمه ري منجهر شهود .همچنهين ،شهبک هه ی مجهه زی ب رههش
تغييهرا

اس سهي در ا دهه ی هويهکسه ز و روام معن س ز هويتي

شدها د.

زاهو 1و همک راو ( )2008پژوهني ب رنواو س خت شدو هويک در اي بو
ا ج م داد د ك اين پژوه
اسک .ي ات ه ی پژوه

براس

حس .هه ی اهي بهو  63فهر ا جه م شهده

اوق ن و ميدهد ك س خت شدو هويک در محهيطهه ی

مستع ر بي م از س خت شدو هويک در محيط ه ی

ين بهي ه م متفه و

اسهک.

همچنين دري اتند ك حس .ه ی ك ربراو در اي بو ب تورمسلط بر حوه س خت
شدو هويک تأثير دارد.
كلي )2007( 2در پژوهني ب رنواو س خک هويک در اي بهو

ورده اسهک

ك ،اگرچ ااراد هويکه ی خود را در همه بخه هه ی ز هدگي برمهيسه ز د امه
برس خک هويک ك ربراو در شبک ه ی اهتم ري مجه زی به خ هوص اهي بهو
1 Zhao
2 Kelley
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مناودتر اسک .گراسمو  )2009( 1تح ي ي ب رنواو اهي بهو

و هويهک ا جه م

داده اسک و ب اين تيجه رسهيده كه گه هيهه يي كه كننهگراو از حضهور در
اي بو

ب رنواو يك زيسکها و كسب ميكننهد ،ب رهش تغييهر در هويهکشه و

ميشود و همچنين هويک ها ي ك ربراو را شک ميدهد.
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
اين تح يق از ظر م هيک و اهداف و ،ك ربردی اسک ،زيرا ب د به يه اتن پ سهخ
برای مسئل تأثير شبک ه ی اهتم ري مج زی بر هويک قومي اسهک .از ظهر روش
پژوه  ،توصيفي از وع ،پيم يني و ابزار ا دازهگيری و پرسنهن م اسهک.ه معه
م ری پژوه
براس

 ،ش م كلي ااراد ب تی  15س

خرين سرشم ری فو

سن در شارست و سنندج اسک كه

و مسکن در س  1395ك همعيهک شارسهت و

سنندج  501402فر مح سب شد كه از ايهن تعهداد  388532فهر به تی  15سه
بود د و ب رنواو ه مع م ری در ظرگرات شهد د .حجه مو ه براسه

ههدو

مورگه و و ارمههو كههوكراو  384فههر از كه ربراو شههبک ه ه ی اهتم ه ري مج ه زی
در ظرگرات ه شد(.شههار سههنندج ب ه دلي ه مركزيههک اسههت و كردسههت و و همچنههين
ما هرپذير بودو ،تركيب همعيتي من سبي از ااراد ب قوميکه ی مختلف را دارد).
شيوه مو گيری ،خوش ای چندمرحل ای اسک .بهدينصهور

كه ابتهدا شهار
1 Grasmuck
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سنندج ب  5حي شم  ،هنو ،.شرق ،غر .و مركز ت سي شد .از هر حي  ،چنهد
منط و از هر منط چند بلو و از هر بلو چند فر ب سبک ت ريبي همعيهک و
بلو ب ك همعيک و تن سب بين حج مو و ه مع ی م ری ،ا تخ  .شد د.
ابزار ا دازهگيری در پژوه
اسک .بخ

ح ضر پرسنن م بوده ك ش م دو بخ

اصهلي

همعيهکشن سه

(سهن،

او متنک از سواتتي راهع ب ات ره

هههن  ،م طههع تح ههيلي ،پ يگ ه ه اقت ه دی -اهتم ه ري و  ،)...مههد

اسههتف ده از

شبک ه ی اهتم ري ،زم و استف ده در شب روز،هدف و هوع اسهتف ده و  ...بهوده و
بخ

دوم پرسنن م است دارد هويکقومي(محمدی)1391اسک ك هاک سهنج

ابع د هويک ارهنگي ،هويک زب ي ،هويک اهتم ري ،هويک ت ريخي-هغراايه يي و
هويک سي سي از دست بندی گوي ه ی مختلف و باره برده شده اسک.
نتایج توصیفی پژوهش
جدول  .1جنسیت پاسخدهندگان

جنسیت
مرد
زن
جمع کل

درصد
64/8
35/2
100

فراوانی
249
135
384
جدول  .2سن پاسخدهندگان

سن (سال)
 15تا 25
 26تا 35
 36تا 45
بیشتر از 45
جمع کل

درصد
28/6
45/8
21/4
4 /2
100

فراوانی
110
176
82
16
384

جدول  .3تحصیالت پاسخدهندگان

تحصیالت
دیپلم و کمتر
فو دیپلم
لیسانس
فو لیسانس و دکتری
جمع کل

فراوانی
138
119
105
22
384

درصد
35/9
30/9
27/4
5 /8
100
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جدول  .4توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر هدف استفاده از شبکههای اجتماعی

هدف استفاده از شبکههای اجتماعی
جستجوی اطالعات آموزشی و علمی
چت و گفتگوی آنالین
بازی و سرگرمی
پیدا کردن دوستان (قدیمی و جدید)
تماشای تصاویر و فیلم
تبادل اطالعات با گروههای دیگر
سایر موارد
جمع کل

فراوانی
33
26
132
12
78
55
48
384

درصد
8 /6
6 /8
34/4
3 /1
20/3
14/3
12/5
100

جدول  .5میانگین و انحراف معیار مدت و زمان استفاده از شبکههای اجتماعی

مدت استفاده (سال)
4/17
1/04
6
2

شاخصها
میانگین
انحراف معیار
ماکسیمم
مینیمم

زمان استفاده در شبانهروز (ساعت)
5/57
1/64
9
3

نتایج استنباطی پژوهش
آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها

ب توه ب ت يج هدو  6چوو سط معنيداری تم مي ابع د ،ب تتر از  0/05هستند،
بن براين ارق رم

بهودو دادههه پذيراته مهيشهود و مهيتهواو از زمهووهه ی

پ رامتريك استف ده كرد.
جدول  .6آزمون كولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها

ابعاد
بعد زبانی
بعد اجتماعی
بعد فرهنگی
بعد تاریخی
بعد سیاسی

سطح معنیداری
0/104
0/077
0/058
0/066
0/089

مقدار خطا
0/05
0/05
0/05
0/05
0/05

تایید فرضیه
H0
H0
H0
H0
H0

نتیجهگیری
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است

ارضي اصلي:استف ده از شبک ه ی اهتم ري مجه زی بهر تحهو هويهک قهومي در
كردست و ايراو تأثيرگذار اسک.
الف) مد

استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بر تحو هويهک قهومي در
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كردست و ايراو تأثيرگذار اسک.
جدول  .7مدل رگرسیون استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر تحول هویت قومی

مقدار ثابت

ضرایب
غیراستاندارد ()B
191/477

خطای
استاندارد
3/546

مدت استفاده

1/956

0/804

متغیر

آمارة دوربین-
واتسون
ضریب تعیین
تعدیلشده
سطح
معنیداری F
فیشر
نتیجه

ضرایب
استاندارد ()β

آمارة t

55/402
0/123

2/432

سطح معنیداری
()Sig
0/001
0/015

نتیجه در
مدل
-اثرگذار
است

2/027

خطاها در مدل همبسته نیستند

0/062

 %6/2از تغییرات تحول هویت قومی توسط مدت استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی تبیین میشود

0/015

رابطه خطی مدل پذیرفته میشود

مدت استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر تحول هویت قومی تأثیر مثبت دارد

ب توه ب هدو  7من هده ميشود؛ م دار( F )Sigاينهر برابهر()0/015اسهک كه
كمتر از  0/05اسک و ن دهنده وهود رابط خطي مي ومد

استف ده از شبک ه ی

اهتم ري مج زی و تحهو هويهک قهومي اسهک.همچنين سهط معنهيداری مهد
رگرسيوو برابر م دار( )0/001اسک ك كمتر از م دار( )0/05اسک و ن و ميدههد
متغير مد

استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بر تحو هويک قهومي اثرگهذار

اسک .م دار ضريب تعيين تعدي شده برابر ()0/062اسک،يعني متغير مد اسهتف ده
( )%6/2از تغييرا

تحو هويک قومي را تبيين مهيكنهد .ميهزاو اثرگهذاری متغيهر

مد استف ده از شبک ه ی اهتم ري مجه زی بهر تحهو هويهک قهومي ب توهه به

ضريب مسير است دارد ( )βبرابر ( )1/95اسک ك ن و ميدهد ب ازای يك واحهد

اازاي

در مد

استف ده از شبک هه ی اهتمه ري مجه زی ،تحهو هويهک قهومي؛

ه هاک ب و و ب ا دازه ( )1/95واحهد ااهزاي
اصلي پژوه

ب اتمين و  %95تأييد ميشود و مد

خواههد ي اهک بنه براين ارضهي
استف ده از شبک ه ی اهتم ري

مج زی بر تحو هويک قومي اثرگذار اسک.
 ).زم و استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بهر تحهو هويهک قهومي در
كردست و ايراو تأثيرگذار اسک.
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جدول  .8مدل رگرسیون استفاده از شبکه اجتماعی مجازی بر تحول هویت قومی

مقدار ثابت

ضرایب
غیراستاندارد ()B
197/132

خطای
استاندارد
2/886

زمان استفاده

2/478

0/497

متغیر

آمارة دوربین-
واتسون
ضریب تعیین
تعدیلشده
سطح معنیداری
 Fفیشر
نتیجه

ضرایب
استاندارد()β
0/247

68/305

سطح معنیداری
()Sig
0/001

4/990

0/001

آمارة t

نتیجه در
مدل
-اثرگذار
است

2/232

خطاها در مدل همبسته نیستند

0/059

 %5/9از تغییرات تحول هویت قومی توسط زمان استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی تبیین میشود

0/001

رابطة خطی مدل پذیرفته میشود

زمان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر تحول هویت قومی تأثیر مثبت دارد

ب توه ب هدو  8من هده ميشود؛ م دار ( F )Sigاينر برابهر()0/001اسهک كه
كمتر از  0/05ميب شد و ن ودهنهده وههود رابطه خطهي ميه و زمه و اسهتف ده از
شبک ه ی اهتم ري مج زی و تحو هويک قومي اسک .ب توه به ههدو سهط
معنههيداری مههد رگرسههيوو برابههر م ههدار()0/001مههيب شههد كهه كمتههر از
م دار()0/05اسک و ن و ميدههد متغيهر زمه و اسهتف ده از شهبک هه ی اهتمه ري
مج زی بر تحو هويک قومي اثرگذار اسک.م دار ضريب تعيين تعدي شهده برابهر
()0/059ميب شد و بي گر اين مطلب اسک ك متغير زم و استف ده()%5/9از تغييرا
تحو هويهک قهومي را تبيهين مهيكنهد.ميزاو اثرگهذاری متغيهر زمه و اسهتف ده از
شبک ه ی اهتم ري مج زی بهر تحهو هويهک قهومي ب توهه به ضهريب مسهير

است دارد( )βبرابر( )2/478اسک ك ن و ميدهد ب ازای يهك و ااهزاي

در زمه و

استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی ،تحو هويک قومي؛ ه هاهک به و و به
ا دازه( )2/478واحد اازاي

خواههد ي اهک؛ بنه براين ارضهي اصهلي پهژوه

به

اتمين و  %95تأييد ميشود و زم و استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بر تحهو
هويک قومي اثرگذار اسک.
ج) وع استف ده از شبک ه ی اهتم ري مجه زی بهر تحهو هويهک قهومي در
كردست و ايراو تأثيرگذار اسک.

نقش شبکههای اجتماعی مجازی در تحول هویت 65
جدول  .9نتایج تحلیل واریانس یکطرفه جهت مقایسه نوع استفاده از شبکه اجتماعی مجازی بر تحول
هویت قومی

بدبینی
بین گروهها
درون گروهها
جمع کل

مجموع مربعات
13542/314
90843/288
104385/602

میانگین مربعات
3385/578
239/692

درجه آزادی
4
379
383

آماره آزمون

سطح معنیداری

14/125

0/001

ب توه ب هدو  9م دار سط معنيداری من هده شده كمتهر از  0/05اسهک كه
ن و ميدهد وع استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بهر تحهو هويهک قهومي
ت ثيرگذار اسک.
فرضیه فرعی اول:استف ده از شبک ه ی اهتم ري مجه زی بهر تحهو هويهک
قومي (بعد زب ي) در كردست و ايراو تأثيرگذار اسک.
استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بر تحو هويک قومي (بعد

الف) مد

زب ي) در كردست و ايراو تأثيرگذار اسک.
جدول  .10مدل رگرسیون استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر تحول هویت قومی (بعد زبانی)

مقدار ثابت

ضرایب
غیراستاندارد ()B
33/440

خطای
استاندارد
0/719

مدت استفاده

-0/606

0/167

متغیر

آمارة دوربین-
واتسون
ضریب تعیین
تعدیلشده
سطح معنیداری
 Fفیشر
نتیجه

ب توه ب ات ر
و مد

ضرایب
استاندارد ()β

آمارة t

46/522
0/182

3/625

سطح معنیداری
()Sig
0/001
0/001

نتیجه در
مدل
-اثرگذار
است

2/027

خطاها در مدل همبسته نیستند

0/031

 %3/1از تغییرات تحول هویت قومی (بعد زبانی) توسط مدت استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی تبیین میشود

0/001

رابطة خطی مدل پذیرفته میشود

مدت استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر تحول هویت قومی (بعد زبانی) تأثیر مثبت دارد

هدو  10ارضي او پژوه

ب اتمين و  %95تأييد مهيشهود

استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بر تحو هويک قومي (بعهد زبه ي)

اثرگذار اسک .اين اثر معکو

بوده و معن ی و اين اسهک كه به ااهزاي

استف ده از شبک ه ی مج زی ،بعد زب ي هويک قومي ك ه

مهد

ميي بد.

 ).زم و استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بر تحو هويک قهومي (بعهد
زب ي) در كردست و ايراو تأثيرگذار اسک.
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جدول  .11مدل رگرسیون استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر تحول هویت قومی (بعد زبانی)

متغیر

ضرایب
غیراستاندارد ()B

خطای
استاندارد

مقدار ثابت

33/160

0/614

زمان استفاده

0/403

0/106

آمارة دوربین-
واتسون
ضریب تعیین
تعدیلشده
سطح معنیداری
 Fفیشر
نتیجه

ضرایب
استاندارد ()β

آمارة t

0/192

/041
54
/820
3

سطح معنیداری
()Sig

نتیجه در
مدل

0/001

--

0/001

اثرگذار
است

2/316

خطاها در مدل همبسته نیستند

0/034

 %3/4از تغییرات تحول هویت قومی (بعد زبانی) توسط زمان استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی تبیین میشود

0/001

رابطة خطی مدل پذیرفته میشود

زمان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر تحول هویت قومی (بعد زبانی) تأثیر مثبت دارد

ب توه ب هدو  11ارضي او پژوه

ب اتمين و  %95تأييهد مهيشهود و زمه و

استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بر تحو هويک قومي (بعد زبه ي) اثرگهذار
اسک.
ج) وع استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بر تحو هويهک قهومي (بعهد
زب ي) در كردست و ايراو تأثيرگذار اسک.
جدول  .12نتایج تحلیل واریانس یکطرفه جهت مقایسه نوع استفاده از شبکه اجتماعی مجازی بر تحول
هویت قومی (بعد زبانی)

بدبینی
بین گروهها
درون گروهها
جمع کل

مجموع مربعات
674/477
3924/513
4598/990

درجه آزادی
4
379
383

میانگین مربعات
3385/578
10/355

آماره آزمون

سطح معنیداری

16/284

0/001

ب توه ب هدو  12هم گو ك من هده ميشود؛ م دار سط معنيداری من هده
كمتر از  0/05اسک ك ن و ميدهد وع استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بهر
تحو هويک قومي (بعد زب ي) ت ثيرگذار اسک.
فرضیه دوم:استف ده از شبک ه ی اهتم ري مجه زی بهر تحهو هويهک قهومي
(بعد اهتم ري) در كردست و ايراو تأثيرگذار اسک.
الف) مد

استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بر تحو هويک قومي (بعد

اهتم ري) در كردست و ايراو تأثيرگذار اسک.
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جدول  .13مدل رگرسیون استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر تحول هویت قومی(بعد اجتماعی)

متغیر
مقدار ثابت
مدت استفاده
آمارة دوربین-
واتسون
ضریب تعیین
تعدیلشده
سطح معنیداری
 Fفیشر
نتیجه

ضرایب
غیراستاندارد ()B
31/404
0/420

خطای
استاندارد
0/628
0/146

ضرایب
استاندارد ()β

آمارة t

0/146

50/012
3/625

سطح معنیداری
()Sig
0/001
0/004

نتیجه در
مدل
-اثرگذار است

1/863

خطاها در مدل همبسته نیستند

0/019

 %1/9از تغییرات تحول هویت قومی (بعد اجتماعی) توسط مدت استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی تبیین میشود

0/004

رابطة خطی مدل پذیرفته میشود

مدت استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر تحول هویت قومی (بعد اجتماعی) تأثیر مثبت دارد

ب توه ب ههدو  13م هدار( F)Sigاينهر برابهر()0/004اسهک كه كمتهر از  0/05اسهک و
ن ودهنده وهود رابط خطي مي ومد استف ده از شهبک هه ی اهتمه ري مجه زی و تحهو
هويک قومي (بعد اهتم ري) اسک .ب توه ب هدو  ،سط معنيداری مد رگرسهيوو برابهر
م دار()0/001ميب شد ك كمتر از م دار()0/05اسک و ن و ميدهد متغيهر مهد اسهتف ده از
شبک ه ی اهتم ري مج زی بر تحو هويک قومي (بعد اهتمه ري) اثرگهذار اسهک .بنه براين
ارضية دوم پژوه

ب اتمين و  %95تأييد ميشود و مهد اسهتف ده از شهبک هه ی اهتمه ري

مج زی بر تحو هويک قومي(بعد اهتم ري)اثرگذار اسک.
 ).زم و استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بر تحو هويک قهومي (بعهد
اهتم ري) در كردست و ايراو تأثيرگذار اسک.
جدول  .14مدل رگرسیون استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر تحول هویت قومی(بعد اجتماعی)

مقدار ثابت

ضرایب
غیراستاندارد ()B
35/789

خطای
استاندارد
0/524

زمان استفاده

0/472

0/090

متغیر

آمارة دوربین-
واتسون
ضریب تعیین
تعدیلشده
سطح معنیداری
 Fفیشر
نتیجه

ضرایب
استاندارد ()β

آمارة t

68/258
0/259

5/236

سطح معنیداری
()Sig
0/001
0/001

نتیجه
در مدل
-اثرگذار
است

1/863

خطاها در مدل همبسته نیستند

0/065

 %6/5از تغییرات تحول هویت قومی (بعد اجتماعی) توسط زمان استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی تبیین میشود

0/001

رابطة خطی مدل پذیرفته میشود

زمان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر تحول هویت قومی (بعد اجتماعی) تأثیر مثبت دارد
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ب توه ب هدو  14من هده ميشود؛ م دار ( F )Sigاينر برابر ( )0/001اسک كه
كمتر از  0/05و ن ودهنده وهود رابط خطي ميه و زمه و اسهتف ده از شهبک هه ی
اهتم ري مج زی و تحو هويک قومي(بعد اهتمه ري) اسهک .ب توهه به ههدو
سط معنيداری مد رگرسيوو برابر م دار ()0/001مهيب شهد كه كمتهر از م هدار
( )0/05اسک و ن و ميدهد متغير زم و استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بهر
تحو هويک قومي (بعد اهتم ري) اثرگذار اسک .بن براين ارضية دوم پهژوه

به

اتمين و  %95تأييد ميشود و زم و استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بر تحهو
هويک قومي (بعد اهتم ري) اثرگذار اسک.
ج) وع استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بر تحو هويهک قهومي (بعهد
اهتم ري) در كردست و ايراو تأثيرگذار اسک.
جدول  .15نتایج تحلیل واریانس یکطرفه جهت مقایسه نوع استفاده از شبکه اجتماعی مجازی بر تحول
هویت قومی (بعد اجتماعی)

بدبینی

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره آزمون

سطح معنیداری

بین گروهها
درون گروهها
جمع کل

535/427
2931/198
3466/625

4
379
383

133/857
7/734

17/307

0/001

ب توه ب هدو  15هم گو ك من هده ميشود؛ م دار سط معنيداری من هده
كمتر از  0/05اسک ك ن و ميدهد وع استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بهر
تحو هويک قومي (بعد اهتم ري) ت ثيرگذار اسک.
فرضیه سوم:استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بهر تحهو هويهک قهومي
(بعد ت ريخي) در كردست و ايراو تأثيرگذار اسک.
الف) مد استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بر تحو هويک قومي (بعهد
ت ريخي) در كردست و ايراو تأثيرگذار اسک.
جدول  .16مدل رگرسیون استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر تحول هویت قومی(بعد تاریخی)

متغیر
مقدار ثابت
مدت استفاده

ضرایب
غیراستاندارد ()B
34/756
0/233

خطای
استاندارد
0/584
0/136

ضرایب
استاندارد ()β

آمارة t

0/087

59/538
1/716

سطح معنیداری
()Sig
0/001
0/044

نتیجه در
مدل
-اثرگذار است
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آمارة دوربین-
واتسون
ضریب تعیین
تعدیلشده
سطح معنیداری
 Fفیشر
نتیجه

1/863

خطاها در مدل همبسته نیستند

0/05

 %5از تغییرات تحول هویت قومی (بعد تاریخی) توسط مدت استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی تبیین میشود

0/044

رابطة خطی مدل پذیرفته میشود

مدت استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر تحول هویت قومی (بعد تاریخی) تأثیر مثبت دارد

ب توه ب هدو  16من هده ميشود؛ م دار ( F )Sigاينر برابر()0/044اسهک كه
كمتر از  0/05ميب شد و ن ودهنهده وههود رابطه خطهي ميه ومهد

اسهتف ده از

شبک ه ی اهتم ري مج زی و تحو هويک قومي(بعد ته ريخي)اسهک .ب توهه به
هدو سط معنيداری مد رگرسيوو برابر م دار()0/001مهيب شهد كه كمتهر از
اسهتف ده از شهبک هه ی اهتمه ري

م دار()0/05اسک و ن و ميدهد متغيهر مهد

مج زی بر تحو هويک قومي (بعد ت ريخي) اثرگذار اسک .بنه براين ارضهية سهوم
پژوه

اسهتف ده از شهبک هه ی اهتمه ري

ب اتمين و  %95تأييد ميگردد و مهد

مج زی بر تحو هويک قومي (بعد ت ريخي) اثرگذار اسک.
).زم و استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بر تحو هويهک قهومي(بعهد
ت ريخي) در كردست و ايراو تأثيرگذار اسک.
جدول  .17مدل رگرسیون استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر تحول هویت قومی(بعد تاریخی)

مقدار ثابت

ضرایب
غیراستاندارد ()B
36/557

خطای
استاندارد
0/479

زمان استفاده

0/498

0/082

متغیر

آمارة دوربین-
واتسون
ضریب تعیین
تعدیلشده
سطح معنیداری
 Fفیشر
نتیجه

ضرایب
استاندارد ()β

آمارة t

76/345
0/295

6/038

سطح معنیداری
()Sig
0/001
0/001

نتیجه
در مدل
-اثرگذار
است

2/230

خطاها در مدل همبسته نیستند

0/085

 %8/5از تغییرات تحول هویت قومی (بعد تاریخی) توسط زمان استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی تبیین میشود

0/001

رابطة خطی مدل پذیرفته میشود

زمان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر تحول هویت قومی (بعد تاریخی) تأثیر مثبت دارد

ب توه ب هدو  17من هده ميشود؛ م دار ( F )Sigاينر برابر ( )0/001اسک كه
كمتر از  0/05ميب شد و ن ودهندهی وهود رابط ی خطي ميه و زمه و اسهتف ده از
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شبک ه ی اهتم ري مج زی و تحو هويک قومي (بعد ت ريخي) اسک .ب توهه به
هدو سط معنيداری مد رگرسيوو برابر م دار ( )0/001ميب شهد كه كمتهر از
م دار ( )0/05اسک و ن و ميدهد متغير زمه و اسهتف ده از شهبک هه ی اهتمه ري
مج زی بر تحو هويک قومي(بعد ت ريخي) اثرگذار اسک .بن براين ارضهي ی سهوم
پژوه

ب اتمين و  %95تأييد مهيشهود و زمه و اسهتف ده از شهبک هه ی اهتمه ري

مج زی بر تحو هويک قومي (بعد ت ريخي) اثرگذار اسک.
ج) وع استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بر تحو هويهک قهومي (بعهد
ت ريخي) در كردست و ايراو تأثيرگذار اسک.
جدول  .18نتایج تحلیل واریانس یکطرفه جهت مقایسه نوع استفاده از شبکه اجتماعی مجازی بر تحول
هویت قومی (بعد تاریخی)

بدبینی
بین گروهها
درون گروهها
جمع کل

مجموع مربعات
259/560
2695/500
2955/060

درجه آزادی
4
379
383

میانگین مربعات
64/890
7/112

آماره آزمون

سطح معنیداری

9/124

0/001

ب توه ب هدو  18هم گو ك من هده ميشود؛ م دار سط معنيداری من هده
كمتر از  0/05اسک ك ن و ميدهد وع استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بهر
تحو هويک قومي (بعد ت ريخي) ت ثيرگذار اسک.
فرضیه چهارم:استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بر تحو هويهک قهومي
(بعد ارهنگي) در كردست و ايراو تأثيرگذار اسک.
الف) مد

استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بر تحو هويک قومي (بعد

ارهنگي) در كردست و ايراو تأثيرگذار اسک.
جدول  .19مدل رگرسیون استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر تحول هویت قومی(بعد فرهنگی)

مقدار ثابت

ضرایب
غیراستاندارد ()B
48/427

خطای
استاندارد
0/952

مدت استفاده

0/866

0/222

متغیر

آمارة دوربین-
واتسون
ضریب تعیین

ضرایب
استاندارد ()β

آمارة t

50/868
0/196

3/908

سطح معنیداری
()Sig
0/001
0/001

نتیجه در
مدل
-اثرگذار
است

2/112

خطاها در مدل همبسته نیستند

0/036

 %3/6از تغییرات تحول هویت قومی (بعد فرهنگی) توسط مدت استفاده از
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تعدیلشده
سطح معنیداری
 Fفیشر
نتیجه

شبکههای اجتماعی مجازی تبیین میشود
رابطة خطی مدل پذیرفته میشود

0/001

مدت استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر تحول هویت قومی (بعد فرهنگی) تأثیر مثبت دارد

ب توه ب هدو  19من هده ميشود؛ م دار ( F )Sigاينر برابر ( )0/001اسک كه
كمتر از  0/05ميب شد و ن ودهنهده وههود رابطه خطهي ميه ومهد

اسهتف ده از

شبک ه ی اهتم ري مج زی و تحو هويک قومي (بعد ارهنگي) اسک .ب توه به
هدو سط معنيداری مد رگرسيوو برابر م دار ( )0/001ميب شهد كه كمتهر از
م دار ( )0/05اسک و ن و ميدهد متغير مهد

اسهتف ده از شهبک هه ی اهتمه ري

مج زی بر تحو هويک قومي (بعد ارهنگي) اثرگذار اسک .بن براين ارضي چاه رم
ب اتمين و  %95تأييد ميشهود و مهد

پژوه

اسهتف ده از شهبک هه ی اهتمه ري

مج زی بر تحو هويک قومي (بعد ارهنگي) اثرگذار اسک.
 ).زم و استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بر تحو هويک قهومي (بعهد
ارهنگي) در كردست و ايراو تأثيرگذار اسک.
جدول  .20مدل رگرسیون استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر تحول هویت قومی(بعد فرهنگی)

مقدار ثابت

ضرایب
غیراستاندارد ()B
47/443

خطای
استاندارد
0/818

زمان استفاده

0/471

0/141

متغیر

آمارة دوربین-
واتسون
ضریب تعیین
تعدیلشده
سطح معنیداری
 Fفیشر
نتیجه

ب توه ب ات ر

ضرایب
استاندارد ()β

آمارة t

57/969
0/169

3/345

سطح معنیداری
()Sig
0/001
0/001

نتیجه در
مدل
-اثرگذار
است

2/160

خطاها در مدل همبسته نیستند

0/026

 %2/6از تغییرات تحول هویت قومی (بعد فرهنگی) توسط زمان استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی تبیین میشود

0/001

رابطة خطی مدل پذیرفته میشود

زمان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر تحول هویت قومی (بعد فرهنگی) تأثیر مثبت دارد

مندرج در هدو  20من هده ميشود؛ م دار ( F )Sigاينر برابهر

()0/001اسک ك كمتر از  0/05ميب شد و ن ودهنهدهی وههود رابطه خطهي ميه و
زم و استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی و تحو هويهک قهومي (بعهد ارهنگهي)
اسک .ب توه ب هدو سط معنيداری مد رگرسيوو برابر م دار()0/001ميب شهد
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ك كمتر از م دار ( )0/05اسک و ن و ميدههد متغيهر زمه و اسهتف ده از شهبک هه ی
اهتم ري مج زی بر تحو هويهک قهومي (بعهد ارهنگهي) اثرگهذار اسهک .بنه براين
ارضي ی چا رم پژوه

ب اتمين و  %95تأييد ميشود و زم و استف ده از شهبک هه ی

اهتم ري مج زی بر تحو هويک قومي (بعد ارهنگي) اثرگذار اسک.
ج) وع استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بر تحو هويهک قهومي (بعهد
ارهنگي) در كردست و ايراو تأثيرگذار اسک.
جدول  .21نتایج تحلیل واریانس یکطرفه جهت مقایسه نوع استفاده از شبکه اجتماعی مجازی بر تحول
هویت قومی (بعد فرهنگی)

بدبینی

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره آزمون

سطح معنیداری

بین گروهها
درون گروهها
جمع کل

1629/585
6481/655
8111/240

4
379
383

407/396
17/102

23/822

0/001

ب توه ب هدو  21هم گو ك من هده ميشود؛ م دار سط معنيداری من هده
كمتر از  0/05ميب شد ك ن و ميدهد وع استف ده از شبک ه ی اهتم ري مجه زی
بر تحو هويک قومي (بعد ارهنگي) ت ثيرگذار اسک.
فرضیه پنجم:استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بهر تحهو هويهک قهومي
(بعد سي سي) در كردست و ايراو تأثيرگذار اسک.
الف) مد

استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بر تحو هويک قومي (بعد

سي سي) در كردست و ايراو تأثيرگذار اسک.
جدول  .22مدل رگرسیون استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر تحول هویت قومی (بعد سیاسی)

متغیر
مقدار ثابت
مدت استفاده
آمارة دوربین-
واتسون
ضریب تعیین
تعدیلشده
سطح معنیداری
 Fفیشر
نتیجه

ضرایب
غیراستاندارد ()B
43/450
0/671

خطای
استاندارد
0/925
0/215

ضرایب
استاندارد ()β

آمارة t

0/158

46/952
3/118

سطح معنیداری
()Sig
0/001
0/002

نتیجه در
مدل
-اثرگذار است

2/049

خطاها در مدل همبسته نیستند

0/022

 %2/2از تغییرات تحول هویت قومی (بعد سیاسی) توسط مدت استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی تبیین میشود

0/001

رابطة خطی مدل پذیرفته میشود

مدت استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر تحول هویت قومی (بعد سیاسی) تأثیر مثبت دارد
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مندرج در هدو  22من هده ميشود؛ م هدار( F)Sigاينهر برابهر

ب توه ب ات ر

( )0/002اسک ك كمتر از  0/05ميب شد و ن ودهنده وهود رابط خطي مي ومهد
استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی و تحو هويک قهومي (بعهد سي سهي) اسهک.
ب توه ب هدو سط معنيداری مد رگرسيوو برابر م هدار()0/002مهيب شهد كه
كمتر از م دار()0/05اسک و ن و ميدهد متغير مد استف ده از شبک ه ی اهتمه ري
مج زی بر تحو هويک قومي (بعد سي سي) اثرگذار اسک .بنه براين ارضهي ی پهنج
ب اتمين و  %95تأييد ميشود و مد استف ده از شبک ه ی اهتم ري مجه زی

پژوه

بر تحو هويک قومي (بعد سي سي) اثرگذار اسک.
 ).زم و استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بر تحو هويک قهومي (بعهد
سي سي) در كردست و ايراو تأثيرگذار اسک.
جدول  .23مدل رگرسیون استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر تحول هویت قومی (بعد سیاسی)

مقدار ثابت

ضرایب
غیراستاندارد ()B
44/184

خطای
استاندارد
0/779

زمان استفاده

0/634

0/134

متغیر

آمارة دوربین-
واتسون
ضریب تعیین
تعدیلشده
سطح معنیداری
 Fفیشر
نتیجه

ب توه ب ات ر

ضرایب
استاندارد ()β

آمارة t

56/720
0/235

4/729

سطح معنیداری
()Sig
0/001
0/001

نتیجه در
مدل
-اثرگذار
است

2/249

خطاها در مدل همبسته نیستند

0/053

 %5/3از تغییرات تحول هویت قومی (بعد سیاسی) توسط زمان استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی تبیین میشود

0/001

رابطة خطی مدل پذیرفته میشود

زمان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر تحول هویت قومی (بعد سیاسی) تأثیر مثبت دارد

مندرج در هدو  23منه هده مهيشهود؛ م هدار( F )Sigاينهر

برابر ( )0/001اسک ك كمتر از  0/05ميب شد و ن ودهنهده وههود رابطه خطهي
مي و زم و استف ده از شبک هه ی اهتمه ري مجه زی و تحهو هويهک قهومي (بعهد
سي سههي) اسههک .ب توه ه ب ه هههدو سههط معنههيداری مههد رگرسههيوو برابههر
م دار( )0/001ميب شد ك كمتر از م دار()0/05اسک و ن و ميدههد متغيهر زمه و
استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بر تحو هويک قومي (بعد سي سي) اثرگذار
اسک .بن براين ارضي پنج پژوه

ب اتمين و  %95تأييد ميشود و زمه و اسهتف ده
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از شبک ه ی اهتم ري مج زی بر تحو هويک قومي (بعد سي سي) اثرگذار اسک.
ج) وع استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی بر تحو هويهک قهومي (بعهد
سي سي) در كردست و ايراو تأثيرگذار اسک.
جدول  .24نتایج تحلیل واریانس یکطرفه جهت مقایسه نوع استفاده از شبکه اجتماعی مجازی بر تحول
هویت قومی (بعد سیاسی)

بدبینی
بین گروهها
درون گروهها
جمع کل

مجموع مربعات
987/150
6570/090
7557/240

درجه آزادی
4
379
383

میانگین مربعات
246/787
17/335

آماره آزمون

سطح معنیداری

14/236

0/001

ب توه ب هدو  24هم گو ك من هده ميشود؛ م دار سط معنيداری من هده
كمتر از  0/05ميب شد ك ن و ميدهد وع استف ده از شبک ه ی اهتم ري مجه زی
بر تحو هويک قومي (بعد سي سي) ت ثيرگذار اسک.
تحلیل و بایدها

بر و بودي ت ثير مثبک ي منفي شبک ه ی اهتمه ري را بهر تحهو هويهک بررسهي
كني  ،هم طور ك ورده شد دوراو ب تکليفي در اره م ار يند اين مس ل يز هنوز
مح من قن اسک،ام وقوع چندگ گي و شک فه ی هويتي در ه مع ايراو ب ويژه
در بين اقوام كرد منخ

اسک.

ت يج اين بررسي ن و داد كه بهين تمه م ابعه د هويهک قهومي و اسهتف ده از
شبک ه ی اهتم ري مج زی ارتب

م ری معنهيداری و مثبهک وههود دارد .ميهزاو

همبستگي بين هويک زب ي و مد

و زم و استف ده از س يکه ی شهبک اهتمه ري

ب ه ترتي هب  0/031و 0/034؛ ب هين هوي هک اهتم ه ري و مههد

و زم ه و اسههتف ده از

س يکه ی شبک اهتم ري ب ترتيب  0/019و 0/065؛ بين هويک ته ريخي و مهد
و زم و استف ده از س يکه ی شبک اهتم ري ب ترتيب  0/05و 0/085؛ بهين هويهک
ارهنگي و مد

و زم و استف ده از س يکه ی شبک اهتمه ري به ترتيهب  0/036و

0/026؛ بين هويک سي سي و مد

و زم و استف ده از س يکهه ی شهبک اهتمه ري

ب ترتيب  0/022و 0/053اسک .همچنهين تبهق ته يج پهژوه
تأثيرپذيری از مد

ح ضهر ،بينهترين

استف ده از شبک ه ی اهتم ري مجه زی به ترتيهب مربهو به
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هويک ت ريخي ،ارهنگي ،زب ي ،سي سي و اهتم ري و بينترين تأثيرپذيری از زم و
استف ده از شبک هه ی اهتمه ري مجه زی به ترتيهب مربهو به هويهک ته ريخي،
اهتم ري ،سي سي ،ارهنگي و زب ي اسک.
وابستگي مت ب دو ها و مج زی و واقعي ب رش تع م

اهردی و اهتمه ري در

قلمروه ه ی زي ه دی شههده اسههک .هويههک در دروو هههر ه مع ه ای از روام ه ثب ه

و

همبستگي اسک و هويک ب ابع د مختلهف شخ هي ،اهتمه ري ،ملهي و دينهي هريهك
زي دی در دوام و ب و استمرار ه مع دار د.اض ی مج زی شبک ه ی اهتمه ري

تأثيرا

اينتر تي وري از بحراو هويک را درمي و تيف گستردهای از شارو داو ب وههود ورده
اسک .بحراو هويک در زمين ه ی اردی همگو يه ی هويتي را سبب شده و ب حهوی
تع د اهتم ري را متأثر كرده اسک.اگر اين ارق ه مع شهن ختي را ب هذيري كه رشهد
ارديک و رسيدو ب بلوغ شخ يتي ا ط در مهتن من سهب

همعهي مح هق مهيشهود،

حضور ارتي د ميز در شبک ه ی اهتم ري صرا در حک مسکني اسک ك درد را پناه و
ميكند ،يعني ارد اکر ميكند در ح رشد و شکوا يي شخ يتي اسهک در حه لي كه
صرا ب ا بوهي از ت وير و ايم له ارتب
ي ات ه ی پژوه
متغير تو مد

دارد (محمدی .)5 :1391 ،

ح ضر ن و داد ك بينهترين تأثيرپهذيری هويهک قهومي از

استف ده از شبک ه ی اهتم ري مج زی ب ترتيب مربو به هويهک

ت ريخي ،ارهنگي ،زب ي ،سي سي و اهتم ري اسک .اين بدين معن سهک كه هرچه
تو مد

استف ده از اين شبک ه بينتر ب شد يعني مد زم و رضهويک شهارو داو

در اين شبک ه س ب بينتری داشت ب شند ،ابع د ت ريخي ،ارهنگي ،زب ي ،سي سهي
و اهتم ري هويک قومي مت ثر از و دچ ر تغيير و تحو ميشو د.همچنين ي ات هه
ن و داد ك بينترين تأثيرپذيری از زم و استف ده از شبک هه ی اهتمه ري مجه زی
ب ترتيب مربو ب هويک ت ريخي ،اهتم ري ،سي سي ،ارهنگي و زب ي اسک .متغير
تو مد

استف ده مربو ب س ه ی رضويک در شبک ه ی اهتم ري اسک  ،ح

ک زم و استف ده ،ميزاو و وع اسهتف ده از شهبک هه ی اهتمه ري را در شهب روز
مورد بررسي قرار ميدهد .هرچ استف ده از شبک ه ی اهتم ري بينتر ب شد ،هويک
قومي ك ربراو ضعيفتر شده و مت ثر از اثرا

شبک ه ی اهتم ري اسک .شبک ه ی
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اهتم ري سنتي اين ق بليک را دار د ك ب شارو داو هويکبخني كهرده و هويهک
موهود و را ت ويک كنند.ام ك ر،تع م و روابط در شبک ه ی اهتمه ري مجه زی
ب گو ای متف و

هويک را تحکتأثير قرار ميدهد.

پیشنهادات
 مک يس ه ی هويک س ز ا ده ی اهتم ري ب يد ب كمك ابزاره يي ك در اختي ردار د ( ظير :خ واده ،موزش و پرورش ،دا نگ هه و رس ه ی داخلي) ب ا ت ه
صحي ميراث ارهنگي ،ت ريخي و اهتم ري ب ااراد ه مع و ب ويژه سه ههواو
ب رداز د.
 كه ربراو و كننههگراو شههبک هه ی اهتمه ري مجه زی كه تمه يهويکخواه دار د ب يد زمين برهست س زی تم ي

قههومي

قومي برای ب ز مه يي م ه ديق

هويک قومي را اراه كرده و امک و ا تن ر زادا پي م ب زب و قومي (كهردی) و به
موضوع قوميتي ،البت درهاک حف و گسترش وحد

در اض ی رمهومي ه معه

را پيدا كنند.
 مسئوتو روام موثر بر هويک قومي (ب ويژه در مي و منه تق كرد نهين) راشن س يي كنند و مداخ

من سب را براس

اين روام ا ج م دهند.

 موزش ب ك ربراو هاک ت ويک سواد رس ای ،ا دينيدو تدابير و راهک رهه یتزم هاک ت ويک روام و رن صر هويهکسه ز قهومي و ملهي در ميه و شهارو داو و
مراقبک هاک ميزاو و وع استف ده از شبک ه ی اهتم ري ضروری اسک.
 راها دازی شبک مج زی ملي منطبق بر ارهنگ بومي ب زيرمجمور هه يي ازارهنگه ی قومي ،ب منظور هلوگيری از تضعيف هويک ملي و قومي ك ب واسهط
حضور ااراتي در شبک ه ی مج زی اتف ق ميااتد.
 بررسي حوه و ميزاو مواها س متراك شارو داو ايرا ي ب ويژه هوا ه ودر ق لب يك ترح ملي برای روي رويي ب بحراوه ی هويتي ضروری اسک.

_ ب توه ه بهه رشههد ازاينههده شههبک ههه ی اهتم ه ري ،بر مهه ريزی،تههدبير و

ت ههمي س ه زی بههرای من ه بع هويههکس ه ز هديههد ب توه ه ب ه اض ه ی مج ه زی در
بر م ريزیه ی اهتم ري ،ارهنگي و سي سي الزامي اسک.
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