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ترتیب مقاله حاضر  این به. تلگرام و اینستاگرام بشدت کاهش پیدا کرده است
هاي اجتماعی نوین تنها فضاي جدیدي براي  نشان داده است که رسانه

د هویت قومی را باید در بازنمایی هویتی افراد بوده و عوامل اصلی تشدی
دنیاي آفالین و در بین علل ساختاري ازجمله محرومیت نسبی، نارضایتی، 

  .تجربه زیسته اقوام و غیره جستجو کرد
  

هاي اجتماعی،  بازتولید هویت، دانشجویان کرد، شبکه :هاي کلیدي واژه
  .هویت قومی

  
  مقدمه

جتماعی همواره از آن دست هاي ا هاي نوین و ازجمله شبکه در دوران کنونی رسانه
هاي قومی و برجسته  جویی اند که در مطالعات مربوط به هویت عوامل و متغیرهایی بوده

یکی از تأثیرات در واقع  .اند شده ها و مسائل قومی مطرح ساختن مطالبات و خواسته
هاي محلی و قومی  گرایی اینترنت فراهم ساختن زمینه براي ظهور و تقویت خاص

مجازي، موجب ایجاد فرصت براي  يها رسانهتوسعه  .در جوامع چندقومی استویژه  به
براي  يا عرصهو  جویی یتهوبومی و قومی و تقویت  هاي فرهنگ خرده اندام عرض

در  ها آنو مطالبات هویتی یا منازعات  ها خواستهانعکاس و بازنمایی جهانی صدا و 
  ).1386احمدزاده، (مرزهاي ملی یک کشور شده است  درون

عنصري پیونددهنده باشد  تواند یها هدف، عالقه و یا نیاز مشترك م در این شبکه
تا عوامل مرتبط حتی بدون حضور فیزیکی احساس کنند که در یک  شود یکه باعث م

 هاي شبکه ).Boyd & Ellison, 2007: 211( اند اجتماع و جمع حقیقی قرار گرفته
توانند به  که کاربران در آن می ،اند شده ر گرفتهفضایی مجازي در نظ عنوان بهاجتماعی 

رغم انکارناپذیر بودن تأثیر  به .خود بپردازند ، تعلقات فردي و جمعینمایش هویت
موبایل بر هویت در مفهوم  بر مبتنی اجتماعی هاي خصوص رسانه هاي اجتماعی به شبکه
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ظري است و اینکه این گسترده آن، نوع، میزان و تأثیر مثبت یا منفی آن محل مناقشه ن
. تأثیر و تغییر هویت به چه نحو خواهد بود، هنوز پاسخ روشنی براي آن وجود ندارد

، فرهنگ دیجیتال در هزاره جدید 2و بولتر 1به عقیده محققان رسانه، همچون مونویچ
  . است 1990متفاوت از دهه 

به . کردند یمرا تولید  مفهوم جدیدي از مکان» 3ي جدیدها رسانه« 1990در دهه 
دنیاي جدید و عجیبی بود، که در جاي دیگري قرار گرفته » 4فضاي مجازي«عقیده آنان 

» دنیاي واقعی«هایی که براي آن قائل بودند کامالً متفاوت از آنچه ما  یژگیوبود و 
اما امروزه فضاي مجازي و دنیاي واقعی تقریباً در امتداد هم هستند که به . نامیم بود یم

  .شود یمکامپیوتر نگریسته  –اشکال جدیدي از تعامل انسان نوانع بهآن 
 –یاسیسکشور ایران باوجود تنوع فرهنگی و قومی بسیار زیاد، داراي سیستم 

هاي قومی، در مواردي  یتینارضااداري متمرکزي است؛ از طرف دیگر در طول تاریخ، 
ي جمعی، با ها رسانهه زمانی ک. یري اعتراضات قومی را فراهم آورده استگ شکلزمینه 
ي دیگر در ها رسانهشوند، مخصوصاً در زمانی که  یممدیریت  مدارانه توسعهشیوه 

بازنمایی و توجه به هویت قومی خاصی دچار نابرابري بخشی بشوند و وجوه فرهنگی 
و تاریخی هویت گروه خاصی را مورد اغماض قرار دهند، افراد آن گروه گرایش 

ي قومی ها گروهمثال کردها ازجمله  عنوان به. کنند یمجتماعی پیدا هاي ا بیشتري به شبکه
  . اند داشتهکه نشانگان اعتراضی و جنبشی زیادي در طول تاریخ  اند بوده

آن،  موازات بهبا توجه به محرومیت نسبی کردستان در دنیاي واقعی و همچنین 
ي ها شبکهه به واسط یبها، دسترسی آسان و  ي در دنیاي رسانها رسانهمحرومیت 

ي اجتماعی براي بازیابی هویت قومی و ها شبکهشود که نقش  یماجتماعی باعث 
ي ها شبکهي اجتماعی در دو سطح ها شبکهکما اینکه . شود تر پررنگفرهنگی کردها 
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یرمجاز، با سرعت باالیی در بین کاربران غي مجاز و ها شبکهداخلی و خارجی و نیز 
عنوان  ي اجتماعی، بهها شبکهپس این امکان وجود دارد که . کرد اشاعه پیدا کرده است

ي ها جنبشي قهري و دولتی، در ایجاد ها کنترلدوراز  ي ارتباطی، افقی بهها کانال
با ). 45: 1378احمدي، (ي قومی، نقش ایفا کنند ها جنبشخواهی و مخصوصاً  یتهو

جنبش قومی در سطح هاي ایجاد  یزممکانترین  توجه به مطالب یادشده، یکی از مهم
. ي مختلف هویت قومی باشدها جنبهتواند بازیابی و تقویت  یمي اجتماعی، ها شبکه

  .ي اجتماعی چه نقشی در ابعاد هویت قومی داردها شبکهبنابراین باید دید که استفاده از 
برکسی پوشیده نیست که فعالیت سیاسی و قومی در حوزه دانشگاه، متأثّر از فضاي 

مروري . هاي جامعه است هاي نسبی موجود در آن، بیش از سایر بخش ديفکري و آزا
دهد که اکثر نخبگان  هاي قومی در ایران نشان می هاي قومیتی و جنبش بر تاریخ اندیشه

. اند هاي حوزه علوم انسانی و اجتماعی بوده قومی منتسب به دانشگاه و مخصوصاً رشته
ا پیش از هر قشر و بخشی از جامعه باید هاي برساخت هویت قومی ر بنابراین جریان

هاي علوم  رشته( یانسانهاي تحلیلی و  در دانشگاه و در بین دانشجوهاي رشته
) اجتماعی، علوم سیاسی، علوم ارتباطات، علوم جغرافیاي انسانی، تاریخ و امثال آن

ترتیب مسئله اصلی پژوهش این است که عضویت و فعالیت در  این به. جستجو کرد
 ي اجتماعی مبتنی بر موبایل، از دیدگاه کاربران دانشجوي کرد چه نقشی درها نهرسا

  تقویت خودآگاهی، تعلق و تعهد هویتی دنیاي غیر برخط آنان گذاشته است؟
  

  مطالعات پیشین
 مجموعه بر مروري پژوهشی، هر انجام از پیش است الزم علمی، مطالعات روال طبق

 بازنگري هم طریق این از تا شود؛ انجام نظر مورد طالعاتیم زمینه در موجود تحقیقی ادبیات
 در که آید به دست موضوع بر نسبی احاطه هم آنکه گیرد، صورت موجود هاي پژوهش بر

  .کرد دوري نیز دیگران شدة تجربه احتمالی مشکالت و معایب از توان می آن نتیجه
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 بررسی به) 1394(ش همکاران و تلیایی بخشی شیرزاد داخلی، تحقیقات از یکی در
 بر) وایبر و الین توئیتر، بوك، فیس( یاجتماع هاي شبکه منفی پیامدهاي و تأثیرات
در  اینترنت به اعتیاد تحقیق، این هاي یافته بر اساس. اند پرداخته کاربران اجتماعی هویت

 زا را خود دریافتی اطالعات عمدتاً ها آن و بوده شایع اجتماعی هاي شبکه کاربران بین
در  اجتماعی هویت ترتیب این به. کنند یم دریافت اجتماعی هاي شبکه مرجع هاي گروه
 تضعیف بر چندانی تأثیر ها شبکه این از استفاده اما. است شده تر کمرنگ کاربران بین

  .است شده نیز ها ارزش این تقویت باعث بسا چه و نداشته ایرانی فرهنگی هاي ارزش
 برساخت در وایبر اجتماعی شبکه نقش بررسی به یزن) 1394( يمحمد و علیزاده

 رسانه یک عنوان به وایبر تحقیق، این نتایج بر اساس. اند پرداخته جوانان نسلی هویت
 جوانان هاي سوژه براي مجازي جهانی زیست ساخت سبب که زمان هم اجتماعی،

 به وجود هم را دیگر هاي نسل هاي سوژه و ها آن بین هویتی افتراق نوعی شود، یم
 نوعی خود، ارزان اقتصاد سبب به وایبر. شود می نسلی شکاف تقویت سبب و آورد می

 به اقتصادي وابستگی که کاربران از بخشی آن در حداقل را اقتصادي استقالل
 حضور تقویت سبب هم اقتصادي استقالل این. است داده شکل را دارند شان خانواده

 و افراد این بین را نسلی شکاف نوعی هم و است شده وایبر فضاي در افراد این
 مجازي هاي گروه در عضویت. است کرده ایجاد ها نسل سایر حتی و ها آن خانواده
 هاي سازي شبکه و غیررسمی هاي سازي شبکه بین شکافی گیري شکل سبب وایبري
 مسئله این. است شده مجازي غیررسمی هاي گروه با رسمی هاي گروه و رسمی

 هم هایی سازي شبکه چنین متفاوت هاي نسل بین هویتی و معنایی تمایز هب تواند می
  .نماید تقویت را نسلی تمایز و نسلی شکاف و شود منجر

 بر شدن جهانی تأثیر بررسی به تحقیقی در) 1392(همکارانش  و اردکانی خلیلی
 که است داده نشان تحقیق نتایج. اند پرداخته سنندج شهر کردهاي قومی و ملی هویت

 منجر ساز دولت هویت و ملی هویت تضعیف به شده جهانی هاي رسانه مصرف افزایش
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 وضعیتی در. است کرده تقویت را قومی هویت عامل این دیگر سوي از و است شده
 رونق و گردشگري صنعت بیشتر تحرك و غیردولتی نهادهاي شدن تر فعال مانند

 هنوز حاضر حال در اما شود، قویتت قومی که هویت داشت انتظار توان می اقتصادي،
  .است نبوده برخوردار مناسبی چندان موقعیت از هدف جامعه در ها مؤلفه این

 - جهانی« عنوان با خود ارشد کارشناسی نامه پایان در) 1386(احمدزاده  مصطفی
 فرایندهاي بین رابطه بررسی به ،»مهاباد موردي مطالعه کردي؛ هویت و شدن محلی
 و انتقال موجب یادشده فرایندهاي. پردازد می کردي هویت و شدن محلی - جهانی
. است شده جهان سراسر جوامع در اجتماعی و سیاسی فرهنگی، هاي پدیده تحول
. است شده شدن محلی - جهانی پیامدهاي از متأثر تردید بدون نیز کردي هویت

 انکار یالکتیکد در مدرنیته جهان در کردي هویت است، مدعی تحقیق این در احمدزاده
 کردستان بر حاکم کشورهاي چهارگانه هاي سازي ملت - دولت به پاسخ در و مقاومت و

 خصلتی سازي ملت - دولت پروژه چهار این متفاوت هاي پویایی ازمتأثر  و گرفته شکل
 هویت این سرنوشت رساله این در بررسی مورد اساسی مسئله. است یافته پاره پاره

  .است امروز شده محلی - جهانی جهانِ در گسیخته ازهم
 تأثیر مطالعه به خود ارشد کارشناسی نامه پایان در) 1384( یآموس مجنون

 پیرانشهر شهر کرد جوانان میان در ملی و قومی هویت تعلق احساس بر شدن جهانی
 گسترده رواج و شدن جهانی شرایط است معتقد وي اساس این بر. است پرداخته

 کرد قوم هویتی عناصر تقویت موجب اي ماهواره هاي شبکه مانند قومی هاي رسانه
 کردها که طوري به است، شده قومی گرایی ملی و سرزمینی وفاداري لباس، زبان، شامل

 میان هرچند دانند؛ می مشترك ایرانی اقوام سایر با را خود فرهنگی، هویت لحاظ به
  .هندد می انجام مشخصی گذاري- فاصله سیاسی حوزه و ایرانی هویت
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  نقد و بررسی
 هویت زمینه در توجهی قابل نسبتاً تحقیقات کشور داخل در که داد نشان ما مطالعات

 بسیار مجازي اجتماعی هاي شبکه حوزه در جدید تحقیقات اما است، شده انجام  قومی
 را) مجازي اجتماعی شبکه و قومی هویت( موضوع دو هر که تحقیقی و است کم
 قومی هویت و شدن جهانی زمینه در هرچند نشد؛ یافت نیز، باشد داده پوشانی هم

 داخل در مجازي اجتماعی شبکه حوزه در که تحقیقاتی .است گرفته  انجام تحقیقاتی
 آن از استفاده میزان و نوع به توصیفی صورت به بیشتر نیز، است شده انجام  کشور

 و مجازي اجتماعی هاي کهشب مورد در نیز تحقیق چند ها، این بر عالوه. اند پرداخته
 و تنوع از قومی مطالعات حوزه داخلی تحقیقات اما است، شده انجام  عمومی عرصه

  .برخوردارند بیشتري فراوانی
 تفاوت یادشده تحقیقات با زمانی و مکانی موضوعی، قلمرو ازلحاظ ما تحقیق

 قرار ام پیش روي اي گسترده نظري امکانات داخلی تحقیقات اگرچه. دارد آشکاري
نوین،  اجتماعی افزارهاي نرم با قومی هویت ارتباط و موضوع تازگی لحاظ به اما اند داده

 و شناخت حاضر تحقیق اصلی هدف که درحالی. باشد می مجزا پیشین، از تحقیقات
 و موبایلی رسان پیام افزارهاي نرم بر مبتنی اجتماعی هاي رسانه مصرف بین ارتباط تحلیل
 تحقیقات از کدام هیچ است، کردها ازجمله کشور حساس هاي قومیت قومی هویت
  .اند نشده نزدیک ما هدف به زمینه این در مرتبط

  
  مرور نظري

اي  هاي اجتماعی مبتنی بر موبایل، نظریه ین نظریه موجود در زمینه تحلیل رسانهتر مرتبط
سازي  ینظریه اهل. شده است ارائه» سازي تلفن هوشمند اهلی«است که با عنوان 

هاي صوتی و تصویري مورد توجه بوده و توسط هادون و  ازاین در حوزه رسانه یشپ
از نظر هادون و سیلورستون نظریه . تبیین شده است) 1996و  2003( یلورستونس
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ي استفاده از جا بهکنشگران فعال  - 1: سازي بر سه فرض استوار است یاهلیافته  پرورش
کنند، بنابراین رسانه و تکنولوژي بخشی از هویت  رف میمص آن رارسانه و تکنولوژي، 

مصرف رسانه و تکنولوژي یک فرآیند نامحدود است نه  -2. دهند مصرفی فرد را شکل می
بستر اجتماعی در قالب قوانین، هنجارها، انتظارات و غیره بالفاصله  -3. یک رویداد منقطع

بایست در زمینه مطالعه شود  اي می گذارند و مصرف رسانه بر فرآیند مصرف فردي اثر می
ترتیب فعالیت آگاهانه مصرف رسانه بصورت  این به). 150- 149: 1394: فرقانی و بدیعی(

. فرآیندي و در زمانی در جریان بوده و متأثّر از محیط اجتماعی و فضایی مصرف است
در  آن رایابی  ینهزمشده است و طی یک نظریه  سازي پذیرفته یاهلمفروضاتی در نظریه 

  .ي هوشمند توسعه داده استها تلفنهاي نوین و مخصوصاً  حوزه رسانه
بعد اجتماعی اهلی : فرآیند اهلی سازي تکنولوژي دو بعد فردي و اجتماعی دارد
اگر یک تکنولوژي . سازي به کارکرد تکنولوژي در پیشبرد روابط اجتماعی اشاره دارد

سرعت جایگزین  بیشتري داشته باشد، به هاي پیش از خود کارایی نسبت به نوآوري
در سطح فردي . کند هاي قبلی شده و راه خود را در زندگی روزمره هموار می تکنولوژي

شده و فرد  هاي روابط اجتماعی در نظر گرفته  اي جدا از قابلیت نیز تکنولوژي رسانه
رقرار کند و هاي شخصی و روزمرة زندگی ارتباط ب باید با ابزار تکنولوژي در موقعیت

 هاي شخصی زندگی نیز هست نوآوري براي اهلی شدن نیازمند به راه یافتن در ساحت
  ).165- 164: 1394: فرقانی و بدیعی(

هنري تاجفل هویت . شده است  تعاریف مختلفی از هویت و هویت قومی ارائه
گاهی هویت اجتماعی یا جمعی را بخشی از آوي . داند یمقومی را داراي ابعاد مختلفی 

فرد از عضویت و تعلق به یک گروه اجتماعی معین و ارزش و اهمیت عاطفی و 
 وي. )Jackson, 1999: 12( این عضویت براي فرد، تعریف کرده است )تعهد( یاحساس

عد را براي هویت اجتماعی مشخص کرده است که در اکثر تحقیقات ایرانی براي سه ب
  :رفته استسنجش هویت اجتماعی مورد استفاده قرار گ
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 )یعنی آگاهی فرد از تعلق به یک گروه(بعد شناختی  - 1
ارزشی مثبت یا منفی عضویت  يامدهایدرباره پ ییها فرض(عنصر ارزش  - 2
  )گروهی
قاسمی، ( )احساسات نسبت به گروه و نسبت به افراد دیگر(عنصر احساسی  - 3
1383 :152.( 

ند، عضو گروه مان ییها داراي مشخصه قومیگفت، هویت  توان یبر این اساس م
کرد من (گاه بودن و تصور فرد از عضویت در گروه آخاصی بودن، از عضویت خود 

و داشتن ارزیابی احساسی مثبت نسبت به گروه، درك از سرنوشت و نظیر آن ) هستم
هاي اجتماعی از طریق  جهت شناسایی عوامل یا متغیرهاي مکانیزمی که رسانه .است

یت نظري و اثرپذیري جامعگذارند، به دو اصل  اثر می ها بر هویت قومی دانشجویان آن
بر اساس مرور نظریات مختلف، مدل نظري . هاي اجتماعی توجه شده است از رسانه
عنوان مبناي نظري متغیرهاي  یري هویت قومی تد رابرت گر را بهگ شکلعوامل 

دگرایی، هاي مختلف بسیج جمعی، نما در این مدل نظریه. کنیم یممکانیزمی انتخاب 
در مدل . شده است زا و غیره منعکس  محرومیت نسبی، نخبگان سیاسی، عوامل برون

شود و بر اساس حکم کلی آن،  رابرت گر، بسیج منابع با محرومیت نسبی ترکیب می
) هاي دیگر یعنی احساس وجود محرومیت در یک گروه نسبت به گروه(تبعیض 

و ) دیگر و رقیب يها یا احتماالً گروه(ها از حکومت  موجب طرح شکایات و نارضایتی
  .شود نارضایتی موجب بسیج و نهایتاً اعتراض و یا شورش می

که با افراد یک گروه قومی  کند یگر، هویت قومی زمانی اهمیت پیدا م یدةبه عق
دیگر  يها در مقایسه با گروه آمیز یضتعلقاتشان به آن گروه، رفتاري تبع ۀواسط به

قومیت خود در معرض سرکوب، آزار یا  یلدل ه یک گروه قومی بهیعنی ک. صورت گیرد
هاي جمعی  وسعت محرومیت«بنابراین . محرومیت از برخی حقوق و مزایا قرار بگیرد

. گروه فرهنگی در مقایسه با دیگران عامل اصلی نارضایتی و اقدام مشترك است
مقایسه با دیگر  نابرابري در رفاه مادي یا دستیابی سیاسی در یمعن محرومیت به
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که نارضایتی از وضع موجود،  هنگامی). 1377رابرت گر، ( »هاي اجتماعی است گروه
شود  یموجود دارد و تعارض منافع و اختالف ایدئولوژیک به وجود آمده است، تالش 

تد . تا نارضایتی به بسیج تبدیل شود و از این بسیج براي کسب منافع استفاده شود
گیري هویت قومی و فعال شدن آن در عرصه  ه عامل را در شکلرابرت گر، چهار دست

  .کند سیاسی ذکر می
  فرهنگی - برجستگی و اهمیت قومی. 1
  سیاسی –هاي اقدام قومی انگیزه. 2
  سیاسی –یظرفیت اقدام قوم. 3
  )ساختار فرصت(ها  ها و گزینه فرصت. 4
  

  روش تحقیق
تماعی موبایلی در هویت ي اجها رسانهی و بررسی تجربی نقش سنج مخاطببراي 

قومی و تشخیص سازوکارهاي آن با برش زمانی و مطالعه مقطعی از روش کمی 
دلیل انتخاب روش پیمایشی این است که در مرحله اول، . است شده  استفادهپیمایشی 

است  ی و تعمیم نتایج به همه جامعه آماري دانشجویان کردنظردههدف این پژوهش 
آوري اطالعات،  ابزار جمع. نیست ریپذ امکاناین مهم  که جز با روش پیمایشی

پرسشنامه کتبی پاسخگومحور است؛ این پرسشنامه شامل پنج بخش از متغیرهاي 
اي، وضعیت هویتی، نگرش نسبت به خود و قوم کرد  شناختی و زمینه اطالعات جمعیت

استفاده از هاي اجتماعی موبایلی و میزان و نحوه  در جامعه، وضعیت عضویت در شبکه
  . کنند یمي ریگ اندازههاي اجتماعی موبایلی است؛ که مفاهیم موردنظر را  شبکه

ها  اند که در تعریف عملیاتی مفاهیم به آن شده یی گرفته ها سنجهاز  ها هیگواین 
گیري مفاهیم موردنظر در اکثر موارد از مقیاس لیکرت  شود؛ براي اندازه پرداخته می

ي ها دانشکدهامعه آماري پژوهش حاضر جمعیت دانشجویان کرد ج. است شده  استفاده
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عالمه طباطبائی، (تهران ي سراسري شهر ها دانشگاهعلوم اجتماعی و علوم انسانی 
 جهت تعیین حجم نمونه و. است) تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس و دانشگاه شاهد

فر در نظر گرفته ن 400بر اساس جدول مورگان و فرمول کوکران حجم نمونه تحقیق 
طبق جدول مورگان و فرمول کوکران در یک جامعه نرمال حد نهایی حجم . شده است 

شده باالتر از مقدار  شود، این حجم در نظر گرفته نفر در نظر گرفته می 385نمونه آماري 
گیري مطلوب  نوع نمونه کننده نییتع ق،یاهداف و طرح تحق. آماري پیشنهادشده است

شده و   نفر حجم نمونه در نظر گرفته 400بر این اساس ابتدا . )191: 1386 کر،یب(است 
ي مورد بررسی، در دانشگاه تهران ها دانشگاهبر اساس حجم فرضی جامعه آماري در 

نفر، دانشگاه تربیت  80نفر، دانشگاه شهید بهشتی  90نفر، دانشگاه عالمه طباطبائی  110
  . ر نظر گرفته شدنفر د 50نفر و دانشگاه شاهد  70مدرس 

ي علوم اجتماعی، تاریخ، جغرافیا، ها رشتهي مربوط به ها دانشکدهدر مرحله اول 
شده و با  شناسایی موردمطالعهي ها دانشگاهحقوق، علوم تربیتی و روانشناسی و ادبیات 

کالس  5کالس کارشناسی،  5ها در هر دانشگاه بصورت تصادفی  مراجعه به آن
فیلتري قومیت، در  سؤالشده و با استفاده از  س دکتري انتخابکال 8کارشناسی ارشد و 

و اعالم همکاري وي، نمونه مورد ) قوم کرد( طیشراصورت وجود واحد مشاهده واجد 
در مرحله نهایی تالش . اند شده  اي انتخاب اي و سهمیه گیري خوشه نظر از ترکیب نمونه

طع تحصیلی تا حد ممکن در جامعه ي تحصیلی و مقاها رشتهبر این بوده است که نسبت 
 تحقیق این در. آماري، در نظر گرفته و این نسبت در نمونه تحقیق نیز رعایت شود

 بازبینی مورد SPSS افزار نرم در گردآوري، از پس شده  حاصله از پیمایش انجام هاي داده
 دو در تحقیق يها داده. انجام شد ها آن روي بر موردنظر هاي وتحلیل تجزیه و گرفته قرار

  .اند قرار گرفته پردازش مورد استنباطی یا تحلیلی آمار و توصیفی آمار سطح
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گردد که در نهایت با  هاي تحقیق طرح می ها، فرضیه قبل از ورود به بخش یافته
  .ها مقایسه و بررسی شوند جداول آماري یافته

 .ه وجود داردو هویت قومی دانشجویان کرد رابط) اجتماعی(بین عوامل مکانیزمی  .1

 .رابطه وجود دارد) واسط(هاي اجتماعی موبایلی و متغیرهاي مکانیزمی  بین رسانه .2

هاي اجتماعی موبایلی بر هویت قومی دانشجویان کرد اثر  میزان استفاده از رسانه .3
 .دارد

 .هاي اجتماعی موبایلی بر هویت قومی دانشجویان کرد اثر دارد اعتماد به رسانه .4

هاي اجتماعی موبایلی تأثیر  محتوا و کارکردهاي مختلف رسانه میزان استفاده از .5
 .متفاوتی بر هویت قومی دانشجویان کرد دارد

  
  ها یافته

ي اجتماعی ها رسانهمحقق با استفاده از روش پیمایشی به بررسی رابطه بین مصرف 
این بخش بر دو قسم است؛ در . موبایلی و پایبندي به هویت قومی کردي پرداخته است

قسمت اول جداول تک متغیره تشریح شده و در قسمت دوم به گزارش جداول 
  .پردازیم می متغیرو چند  یرهدومتغ

 رابطه در آماري جامعه و آماري نمونه وضعیت توصیف شامل متغیره تک جداول
بر  شناختی جمعیت هايمتغیر ابتدا بخش این در. شود می شده سنجیده هايمتغیر با

 اصلی هايمتغیر آن، ادامه در و شده توصیف نمونه، از آمده دست به اطالعات اساس
  .شد خواهند توصیف تحقیق

  جداول تک متغیره) الف
  شناختی جمعیتهاي متغیرتوصیف 

  سن
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  توزیع فراوانی سن پاسخگویان -1جدول 
 درصد معتبر درصد فراوانی طبقه سنی

سال 23زیر   

سال 26تا  23  

سال 30تا  27  

سال 34تا  31  

سال به باال 35  

 کل

سال 25: میانگین سال 45: بیشترین سال 18: کمترین  

  
ترین سن  سال بوده و بیش 25 شده بررسی، میانگین سنّی نمونه 1جدول  بر اساس

درصد  39سال و  23گویان زیر درصد پاسخ 43چنین بیش از  هم. سال بوده است 45
  .اند سال عمر داشته 26درصد باالي  23,5داشته و سن سال  30تا  23نیز بین 
  

  جنس
  توزیع فراوانی جنس پاسخگویان -2جدول 

 درصد معتبر درصد فراوانی جنسیت
 مرد

 زن

 کل
  

درصد نمونه تحقیق مرد  56,7، شده ررسیبنفر  400 در بیناین جدول  بر اساس
  .اند درصد نیز زن بوده 43,3بوده و 
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  مقطّع تحصیلی
  توزیع فراوانی مقطع تحصیلی پاسخگویان -3جدول 

 درصد معتبر درصد فراوانی مقطع تحصیلی
 کاردانی

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 دکتري

 کل

  
این  بر اساس. دهد ، توزیع فراوانی مقطّع تحصیلی دانشجویان را نشان می3جدول 
درصد  58,2 بر بالغکرده و  درصد نمونه تحقیق در مقطّع کاردانی تحصیل 2جدول تنها 

درصد  6,8درصد دانشجویان کارشناسی ارشد و  33. اند کارشناسی بودهدانشجوي  ها آن
  .اند مقطّع دکتري مشغول به تحصیل بوده دانشجویان نیز در

  
  توصیف متغیرهاي اصلی

هاي اجتماعی  استفاده از شبکه وضعیتهاي اصلی تحقیق شامل متغیردر این بخش 
قومی و  هویتقومی ازجمله میزان پایبندي به  هویتهاي مربوط به متغیرموبایلی و 

  :شود بر آن توصیف می مؤثرعوامل اجتماعی 
  :هاي اجتماعی موبایلی ه از رسانهاستفاد وضعیت - 

هاي اجتماعی موبایلی  پژوهش حاضر میزان استفاده از شبکه متغیرترین  اساسی
عد طولی و عرضی یا به عبارتی طول مدت برخورداري دو ب بر اساس این متغیر. بوده است

بق مقیاس این گویه ها ابتدا ط. ندا گیري شده اندازه روزي شبانهو مدت استفاده  عضویتو 
هاي موردنظر  ساعت و دقیقه و نیز سال و ماه دوباره کدگذاري شده است و درنهایت گویه
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هاي  میزان استفاده از شبکه عنوان بهاستانداردسازي شده و میانگین استفاده طولی و عرضی 
در مرحله پردازش داده، پاسخگویانی که در . است شده  گرفته در نظرمورد مطالعه 

 در نظربرابر با صفر  ها آنمیزان استفاده  اند، نداشته عضویت بررسیورد هاي م رسانه
هاي مختلف اجتماعی به  جا جهت توصیف میزان استفاده از شبکه در این. است شده گرفته

) عرضی( روزي شبانهتوصیفی گرایش به مرکز و پراکندگی میزان استفاده  يها آمارهگزارش 
هاي نوظهور هستند که اکثر  اجتماعی ازجمله رسانههاي  اکتفا شده است؛ چراکه شبکه

شده و در زمینه استفاده طولی، واریانس  ها آنهاي مشابهی عضو  پاسخگویان به مدت زمان
هاي  اثرگذاري شبکه اهمیتاز طرف دیگر . بسیار پایینی بین پاسخگویان وجود داشته است

در  پسست؛ ا، عضویتطول مدت نسبت به  روزي شبانهتر در میزان استفاده  بیش یادشده
  .جا به گزارش این آمارها برمبناي مقیاس ساعت و دقیقه اقدام شده است این

  
  هاي اجتماعی روزي از شبکه ي توصیفی پاسخگویان برحسب میزان استفاده شبانهها آماره -4جدول 

  انحراف معیار  میانگین  بیشترین  کمترین  نمونه  )مقیاس ساعت(
دقیقه 51ساعت و  01  تلگرام

دقیقه 39  اینستاگرام

  دقیقه 18  آپ واتس

دقیقه 4  تانگو

دقیقه 0 5  الین

دقیقه 021  ایمو

دقیقه 3  بیتاك

 
هاي اجتماعی  از رسانه روزي شبانهتوصیفی میزان استفاده  يها آماره 4جدول 

ترین میزان استفاده با میانگین یک  این نتایج بیش بر اساس. دهد موبایلی را نشان می
تر  درصد پاسخگویان بیش 75دقیقه مربوط به تلگرام بوده است و بیش از  51ساعت و 
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بیش از  ها آندرصد  25از این رسانه استفاده کرده و حتّی  روز شبانهاز نیم ساعت در 
دقیقه در  35اینستاگرام با میانگین استفاده . در آن هستند فعالیتساعت مشغول به  سه

درصد پاسخگویان کمتر از یک ربع در  30رتبه دوم قرار داشته است، طوري که تنها 
درصد دانشجویان بیش از یک ساعت در  25از آن استفاده کرده و بیش از  روز شبانه
نیز به  آپ واتس رسان پیامشبکه تصویري ایمو و . کنند می از این رسانه استفاده روز شبانه

هاي بعدي استفاده را به  رتبه روز شبانهدقیقه در  18دقیقه و  21 هاي یانگینمترتیب با 
اند و اگرچه بخش اعظم پاسخگویان کمتر از نیم ساعت در  خود اختصاص داده

اند  درصد اظهار داشته 25 بر بالغا اند، ام از این دو شبکه اجتماعی استفاده کرده روز شبانه
  . کنند و یا ایمو سپري می آپ واتسدر  روز شبانهکه بیش از یک ربع از وقتشان را در 

هاي اجتماعی موبایلی  رفت میزان استفاده از رسانه انتظار می همچنان کهطبق نتایج 
دقیقه بوده  5قط طوري که میانگین استفاده از شبکه الین ف. دیگر بسیار پایین بوده است

 3، تنها روز شبانهدقیقه و میانگین استفاده از بیتاك در  4و میانگین استفاده از تانگو نیز 
 در بینو محدود  پرمصرفدقیقه بوده است که این آمارها نیز به مدد موردهاي پرت 

نمونه آماري بوده است؛ به همین جهت چارك سوم درباره هر سه شبکه برابر با صفر 
ها در  اي از این رسانه هیچ استفاده طورمعمول بهو بیش از پنج ششم نمونه تحقیق،  بوده

هاي مربوط به این سه رسانه اجتماعی  یافته ترتیب این به. کنند نمی روز شبانهطول 
  .است شده حذفاز مرحله تحلیل  مصرف کمهاي بسیار  رسانه عنوان بهموبایلی 
  
  :اجتماعی هاي شبکهکردهاي میزان استفاده از محتواها و کار - 

نیت استفاده و  ماهیتهاي اجتماعی، در تحقیق حاضر  با توجه به گستردگی شبکه
این مقادیر در . گیري شده است هاي مختلف اجتماعی اندازه محتواي مورد استفاده شبکه

در این مقاله شش محتوا و کارکرد : ندا شده توصیف مقیاس صفر تا صد کدگذاري و 
در  ها آناست و میزان استفاده از هریک از  شده گرفته در نظرهاي موبایلی  کهبراي شب
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در جدول زیر توزیع فراوانی . است شده ارزیابیهاي موبایلی  رسان رابطه با همه پیام
  :است شده  گزارش ها آندرصدي 

  
اي ه توزیع فراوانی درصدي پاسخگویان برحسب میزان استفاده از کارکردهاي شبکه -5جدول 

  اجتماعی موبایلی

  
همبستگی و 
حفظ روابط 

  دوستی

هاي  فعالیت
سیاسی و 

  قومیتی

 مسائل
فرهنگی و 

  هنري

تفریح و 
  سرگرمی

 مسائل
  علمی

گسترش 
روابط 
  دوستی

  
فراوانی 
  درصدي

فراوانی 
 درصدي

فراوانی 
 درصدي

فراوانی 
 درصدي

فراوانی 
 درصدي

فراوانی 
 درصدي

  اصالً

  کم خیلی

  کم

  متوسط

   زیاد

ز خیلی
   یاد

  کل

  میانگین

  
هاي اجتماعی مربوط به کارکرد همبستگی  ترین کارکرد مورد استفاده در شبکه بیش

) در مقیاس صفر تا صد 71,5با میانگین ( یلفامیا حفظ روابط بین دوستان و اقوام و 
با میانگین (افراد کارکرد گسترش شبکه روابط دوستی و برقراري ارتباط با سایر . است
هاي سیاسی  فعالیت. در رتبه دوم استفاده قرار داشته است) صددر مقیاس صفر تا  55,4

هاي اجتماعی  استفاده از شبکه. در رتبه سوم قرار داشته است 52,2و قومیتی با میانگین 
در  47,5و  48,7با میانگین (هاي فرهنگی هنري و تفریح و سرگرمی نیز  فعالیتبا نیت 
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قرار داشته و درنهایت کمترین میزان  در رتبه چهارم و پنجم) مقیاس صفر تا صد
) در مقیاس صفر تا صد 42,4با میانگین (استفاده مربوط به استفاده از محتواي علمی 

  .بوده است
گذارند؟  هاي اجتماعی موبایلی چگونه بر هویت قومی دانشجویان اثر می رسانه -

  ها کدام است؟ یا مکانیزم اثرگذاري آن
با استفاده از جداول توزیع  ها آنفی مربوط به توصی يها آمارهدر این بخش، 

گرایش به مرکز و پراکندگی در دو محور متغیرهاي مکانیزمی و  يها شاخصفراوانی و 
  :شوند متغیر هویت قومی توصیف می

  توصیف متغیرهاي مکانیزمی) 1
، بررسی توصیفی اند شده استخراجابتدا متغیرهاي واسطی را که از مدل نظري 

  :کنیم می
  

  فرهنگی - برجستگی و اهمیت قومی
  فرهنگی -قومی اهمیتتوزیع فراوانی میزان برجستگی و  -6جدول 

  درصد معتبر  درصد  فراوانی  فرهنگی -میزان برجستگی و اهمیت قومی
 خیلی پایین

  پایین

 متوسط

 باال

 خیلی باال

  کل
  100: بیشترین 0: کمترین 20,1: انحراف معیار 66,8: میانگین
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 در بینفرهنگی - قومی اهمیت، میانگین برجستگی و 6جدول  بر اساس
کمتر از ده درصد  در بیندر مقیاس صفر تا صد بوده و تنها  66,8دانشجویان برابر با 

پایین و خیلی پایین بوده  فرهنگی در سطح- قومی اهمیتدانشجویان برجستگی و 
  .است

 
  سیاسی - هاي اقدام قومی انگیزه

  سیاسی -اقدام قومی يها زهیانگتوزیع فراوانی میزان  -7جدول 
  درصد معتبر  درصد  فراوانی  سیاسی -ي اقدام قومیها زهیانگمیزان 

 خیلی پایین

 پایین

 متوسط

 باال

 خیلی باال

  کل
  100: بیشترین 0: کمترین 18,7: انحراف معیار 66,1: میانگین

  
دانشجویان  در بینسیاسی - هاي اقدام قومی ، میانگین انگیزه7جدول  بر اساس

درصد دانشجویان،  11 در بیندر مقیاس صفر تا صد بوده و تنها  66,1برابر با 
  .فرهنگی در سطح پایین و خیلی پایین بوده است- قدام قومیهاي ا انگیزه
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  سیاسی –یقومظرفیت اقدام 
  سیاسی -توزیع فراوانی میزان ظرفیت اقدام قومی -8جدول 

  درصد معتبر  درصد  فراوانی  سیاسی -میزان ظرفیت اقدام قومی
 خیلی پایین

 پایین

 متوسط

 باال

 خیلی باال

  کل
  100: بیشترین 0: کمترین 18,7: انحراف معیار 71,2: میانگین

  
دانشجویان برابر  در بینقومی - اقدام سیاسی ظرفیت، میانگین 8جدول  بر اساس

دانشجویان  درصد 11کمتر از  در بیندر مقیاس صفر تا صد بوده و تنها  71,2با 
  .در سطح پایین و خیلی پایین بوده است شان یقوم - اقدام سیاسی ظرفیت
 

  )ساختار فرصت(ها  نهیها و گز فرصت
  )ساختار فرصت(ها  نهیگزو  ها فرصتتوزیع فراوانی میزان  -9جدول 

  درصد معتبر  درصد  فراوانی  )ساختار فرصت( ها نهیگزو  ها فرصتمیزان 
 خیلی پایین

 پایین

 متوسط

 باال

 خیلی باال

  کل
  100: بیشترین 0: کمترین 25,6: انحراف معیار 63,7: میانگین
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ها یا ساختار فرصت از دید  ها و گزینه ، میانگین میزان فرصت9جدول  بر اساس
این میانگین نیز در سطح باالیی ارزیابی . بوده است 63,7برابر با  شده بررسیدانشجویان 

  .اند ها را در سطح پایین ارزیابی کرده درصد دانشجویان این فرصت 20شود و تنها  می
 
  )هویت قومی(توصیف متغیر وابسته ) 2

عنوان متغیر  شده به در این بخش وضعیت هویت قومی در بین دانشجویان بررسی
  .شود وابسته تحقیق توصیف می

  
  درصد فراوانی وضعیت هویت قومی در بین دانشجویان کرد -10جدول 

  میانگین  خیلی قوي  قوي  متوسط  ضعیف  خیلی ضعیف  قومی هویت شاخص
  آگاهی از هویت قومی

   قومی فرهنگ خرده به تعلق

    تعهد به هویت قومی

   پایبندي به هویت قومی

  
قومی است که میانگین آن  هویتعد آگاهی از ، توصیف ب10سطر دوم جدول 

دهد که میزان آگاهی  نشان می باالاین آمار و توزیع فراوانی . درصد است 82,3برابر با 
درصد  83,3بوده است و  بسیار باال شده بررسیقومی در بین دانشجویان  هویتاز 

 .قومی خود آگاهی دارند هویتدر سطح باال و خیلی باالیی از  شده  بررسیدانشجویان 
قومی است  هویتقومی نیز یکی دیگر از ابعاد  هاي فرهنگ خردهاحساس تعلّق به 

سطر سوم این جدول میانگین این بعد نیز  بر اساس. است شده توصیف جا  که در این
. قومی بوده است هویتتعلّق باالي دانشجویان به  دهنده نشاندرصد بوده که  72برابر با 

  ارزیابیتر از سطح متوسط  درصد دانشجویان پایین 6به همین جهت تنها احساس تعلّق 
  .است شده
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قومی است که سطر چهارم  هویتعد پایبندي به قومی، دیگر ب هویتتعهد به 
قومی  هویتتر از دو بعد دیگر  ن این بعد پایینحاکی از آن است که میانگی 10جدول 

درصد  15طبق این نتایج، بیش از . درصد بوده است 66,6بوده و مقدار آن برابر با 
درصد  20,5. اند قومی خود تعهد داشته هویتپاسخگویان در سطح کمتر از متوسط به 

در سطح باالتر درصد پاسخگویان  64,5در سطح متوسطی به آن تعهد داشته و بیش از 
  .اند قومی متعهد بوده هویتاز متوسط به 

قومی دانشجویان  هویتپایبندي به  وضعیتاین جدول توزیع فراوانی  سطر پنجم
نفر از  3قومی تنها  هویت، 10 نتایج جدول بر اساس. دهد را نشان می شده  بررسی

. اند ی داشتهقومی نسبتاً ضعیف هویتدرصد نیز  6پاسخگویان خیلی ضعیف بوده و 
 هویتدرصد نیز  33درصد پاسخگویان در سطح متوسطی بوده و  15,5قومی  هویت

قومی بسیار قویی  هویتدرصد دانشجویان  44,8درنهایت بیش از . اند قومی قوي داشته
در مقیاس صفر تا صد  73,6 بر بالغمیانگین این توزیع در بین نمونه تحقیق . اند داشته

  .قومی است هویتپایبندي قوي دانشجویان به  وضعیت ندهده نشانبوده است که 
  

  و چند متغیره دومتغیرهجداول ) ب
قومی و همچنین  هویتهاي اجتماعی و متغیررابطه بین  بررسیاین بخش شامل 

قبل از گزارش مقاله . شود قومی می هویتهاي موبایلی و  هاي رسانهمتغیررابطه بین 
قومی و  هویتهاي اجتماعی، متغیرگیري  طح اندازهتوجه داشت که س مهمباید به این 

و با استفاده از  شده گرفته در نظراي  هاي اجتماعی در مقیاس فاصله استفاده از رسانه
هاي غیرنرمال تبدیل به متغیر، cox-boxافزار  در نرم لگاریتمیروش ریشه دوم و روش 

هاي آماري  ده از تحلیلهاي تحقیق شرایط استفامتغیر پس. اند هاي نرمال شدهمتغیر
  .اند استنباطی را پیدا کرده
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  :فرضیه اول
قومی دانشجویان کرد رابطه وجود  هویتو ) اجتماعی( یزمیمکانبین عوامل  - 

  .دارد
وابسته  متغیرهاي مکانیزمی تحقیق و متغیررابطه بین  بررسیدر این بخش به 

هاي  هاي واسط بین رسانهغیرمت عنوان بهاین عوامل در مدل نظري، . پردازیم تحقیق می
 بررسیجا مستقیماً با  در این. اند شده  گرفته در نظرقومی  هویتاجتماعی موبایلی و 

قومی، میزان تأثیر خالص هرکدام از این  هویتبا  ها آنرابطه همبستگی و رگرسیونی 
ن در این تحلیل از آزمون رگرسیو. کنیم قومی را ارزیابی می هویتهاي واسط بر متغیر

  :است شده استفاده زمان همیا ورود  enterچندگانه به روش 
 

  عوامل مکانیزمی بر اساسقومی  هویتتحلیل رگرسیون  -11جدول 

  معناداري B Beta T  ي مستقلرهایمتغ
همبستگی 

  صفر مرتبه
--  مقدار ثابت

  فرهنگی –برجستگی و اهمیت قومی 

  سیاسی -ي اقدام قومیها زهیانگ

 سیاسی –ظرفیت اقدام قومی 

 )ساختار فرصت(ها  نهیگزو  ها فرصت

R=0/863 R2= 0/699 Adjusted R2= 0/696 Sig= 0/000 F= 229/21 

  
کمتر  fچندگانه، مقدار معناداري آزمون  یونرگرسلیل از تح آمده دست بهطبق نتایج 

 کل به تعمیم قابلمعنادار بوده و این نتیجه  آمده دست بهبوده و نتایج  قبول قابلاز مقدار 
 هویتبر  مؤثرواسط  متغیردهد که هر چهار  نتایج نشان می بررسی. جامعه آماري است

. اند نشجویان اثر معناداري داشتهقومی دا هویتقومی در بین جامعه آماري بر تقویت 
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رابطه همبستگی  مستقل متغیرطبق این نتایج در مرتبه صفر و بدون کنترل، هر چهار 
مقادیر بتاي  واسطه به ها آناما تأثیر خالص . اند قومی داشته هویتبسیار باالیی با 

ت را بر ترین تأثیر مثب اقدام قومی سیاسی بیش ظرفیتاستاندارد حاکی از آن است که 
 هویتقومی فرهنگی بر تقویت  اهمیتبرجستگی و  بعدازآنقومی داشته و  هویت

هاي اقدام قومی سیاسی و ساختار فرصت نیز تا حدي بر  انگیزه. قومی اثر داشته است
ها متغیراین . اند هاي تهران اثر داشته دانشجویان کرد دانشگاه در بینقومی  هویتتقویت 

را تبیین  شده بررسیقومی دانشجویان  هویتاز تغییرات  درصد 69بیش از  درمجموع
 هویتهاي محیطی پایبندي به متغیرترین  مهم عنوان بهآماري نیز  از لحاظ و ندا کرده

  .اند قومی بوده
  

  :فرضیه دوم
  .رابطه وجود دارد) واسط( یزمیمکانهاي اجتماعی موبایلی و متغیرهاي  بین رسانه -

در این  شده بررسیهاي واسط متغیرهاي اجتماعی و  رسانه ماهیتبا توجه به 
هاي اجتماعی  پژوهش، در این بخش به تحلیل رابطه دو به دوي بین استفاده از رسانه

دلیل استفاده از رابطه همبستگی مرتبه صفر . پردازیم هاي مکانیزمی میمتغیرپرمصرف و 
هاي متغیرتنها  عنوان بهی هاي اجتماع در این تحلیل این بوده است که استفاده از رسانه

روابط بین  بررسیبراي . نظري تأثیري بر روي همدیگر ندارند ازلحاظاصلی،  مستقل
از برجستگی و اهمیت  اعمهاي واسط تحقیق متغیرهاي اجتماعی موبایلی و  رسانه
سیاسی و ساختار  –اقدام قومی ظرفیتسیاسی،  - هاي اقدام قومی فرهنگی، انگیزه- قومی

  :است شده  استفادهلیل همبستگی پیرسون فرصت از تح
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 يهامتغیرو  یلیموبا یاجتماع يها رسانهآزمون همبستگی پیرسون بین  -12جدول 
  )واسط( یزمیمکان

  آماره
و  یبرجستگ

-یقوم تیهما
  یفرهنگ

اقدام  يها زهیانگ
  یاسیس - یقوم

ظرفیت اقدام 
  سیاسی –قومی

  ساختار فرصت

استفاده 
  از تلگرام

ضریب 
  پیرسون

سطح 
  داري معنی

استفاده 
از 

  اینستاگرام

ضریب 
  پیرسون

سطح 
  داري معنی

استفاده 
از 
  آپ واتس

ضریب 
  پیرسون

سطح 
  داري معنی

استفاده 
  از ایمو

ب ضری
  پیرسون

سطح 
  داري معنی

  
 بررسیقومی  هویتهاي قومی و  هاي مربوط به رسانهمتغیرر ادامه رابطه بین د

هاي اجتماعی، اعتماد به  اند از میزان استفاده از رسانه ها عبارتمتغیراین . شود می
الزم به ذکر است . ها در این رسانه شده استفادههاي اجتماعی موبایلی و محتواهاي  رسانه

قومی  هویتهاي اجتماعی و  با توجه به مدل نظري تحقیق رابطه بین استفاده از رسانه
همبستگی نیمه (اول و در مرتبه ) هامتغیربدون کنترل تأثیر سایر (صفر در مرتبه 
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خالص  أثیراتتبا هدف دستیابی به ) هاي واسطمتغیرتفکیکی شامل کنترل تأثیر 
و  اهمیتهاي تحقیق حائز  چه براي آزمون فرضیه است و آن شده ارزیابیها،  رسانه

قومی با کنترل  هویتهاي اجتماعی بر  ارتباط استفاده از رسانه وضعیتتفسیر است، 
  . هاي واسط استمتغیرتأثیر 

 همچنین باید ذکر کرد که دلیل عدم استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه جهت
ها بر روي  هاي اجتماعی به عدم اثرگذاري رسانه سنجش تأثیر خالص استفاده از رسانه

 مستقلهاي متغیرآزمون رگرسیون در اغماض از عدم اثرگذاري  محدودیتهمدیگر و 
هاي واسط همان متغیرهاي پیش رو، منظور از  در تحلیل .بر روي همدیگر بوده است

هاي اقدام قومی  فرهنگی، انگیزه - قومیهاي مکانیزمی برجستگی و اهمیت متغیر
هاي قومی است که در برخی  ها و گزینه اقدام قومی سیاسی و فرصت ظرفیتسیاسی، 
بدین ترتیب . است شده کنترلقومی  هویت متغیربر روي  ها آن یرتأثهاي ذیل  از تحلیل

  .است شده ارزیابیقومی  هویتهاي اجتماعی موبایلی بر  تأثیر خالص رسانه
  
  :ضیه سومفر

 .هاي اجتماعی موبایلی بر هویت قومی دانشجویان کرد اثر دارد میزان استفاده از رسانه

قومی در مرتبه صفر  هویت، رابطه بین استفاده از تلگرام و )13(طبق نتایج جدول 
در بین دانشجویان کرد  ترتیب این بهبوده است؛  0,45معنادار بوده و شدت رابطه نیز 

تر  قومی نیز قوي هویتران، هرچه استفاده از تلگرام باالتر رفته باشد هاي ته دانشگاه
که شدت  دهد یماما همبستگی نیمه تفکیکی با کنترل عوامل محیطی نشان . بوده است

 0,075قومی برابر با  هویترابطه بسیار کم شده و اثر خالص استفاده از تلگرام بر روي 
توان گفت با  بوده و می 0,05ه نیز کمتر از مقدار بوده است و مقدار معناداري این رابط

 هویتهاي واسط، تأثیر خالص استفاده از تلگرام بر روي متغیرکنترل عوامل محیطی یا 
بوده و جهت این تأثیر نیز  0,075دانشجویان کرد جامعه آماري برابر با  در بینقومی 
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ستفاده شود امکان تقویت تر ا هرچه از تلگرام بیش دیگر عبارت به. مستقیم بوده است
  .تر شده است و برعکس قومی در همه ابعاد آن، بیش هویت

قومی در مرتبه صفر معنادار بوده و شدت  هویترابطه بین استفاده از اینستاگرام و 
هاي تهران،  در بین دانشجویان کرد دانشگاه ترتیب این بهبوده است؛  0,29رابطه نیز 

اما . تر بوده است قومی نیز قوي هویتباالتر رفته باشد هرچه استفاده از اینستاگرام 
 قبول قابلمقدار معناداري همبستگی نیمه تفکیکی با کنترل عوامل محیطی باالي مقدار 

شود و با کنترل عوامل  فرض صفر در این سطح تأیید می بنابراینبوده است؛  0,05
. نشجویان نداشته استقومی دا هویتمحیطی، اینستاگرام نقشی در تقویت و تضعیف 

تأثیر مستقیم و خالص استفاده از اینستاگرام در شرایط مساوي، برابر با  دیگر عبارت به
توان ادعا  می متغیربا توجه به همبستگی باالي مرتبه صفر این دو  ، پسصفر بوده است

قومی دانشجویان کرد  هویتهاي واسط باعث تقویت متغیرکرد که اینستاگرام از طریق 
  .هاي تهران شده است دانشگاه

قومی در مرتبه صفر معنادار نبوده است،  هویتآپ و  رابطه بین استفاده از واتس
به . است تأییدشده متغیربنابراین فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین این دو 

اند، این رابطه غیرمعنادار بوده و  شده کنترلهاي واسط نیز متغیر زمانی کههمین ترتیب 
چه بصورت مستقیم و چه  آپ واتستوان ادعا کرد که استفاده از رسانه اجتماعی  یم

هاي تهران  قومی دانشجویان کرد دانشگاه هویت، هیچ تأثیر معناداري بر غیرمستقیم
کارکردي خود تنها نقش ارتباطی بین  هاي محدودیت واسطه بهنداشته است و این رسانه 

  .کاربران ایفا کرده است
قومی در  هویترابطه بین استفاده از ایمو و  بررسیاز  آمده دست بهیج طبق نتا

مرتبه صفر و مرتبه اول، مقدار معناداري در هر دو سطح از رابطه باالتر از مقدار 
فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین استفاده از رسانه  بنابراینبوده است،  قبول قابل

این . است تأییدشدههاي تهران  ن کرد دانشگاهقومی دانشجویا هویتاجتماعی ایمو و 
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تر  تصویري و ارسال پیام متنی داشته و بیش- ارتباط صوتی قابلیترسانه اجتماعی تنها 
تولید  قابلیترود؛ به همین جهت  در جهت تقویت روابط بین فردي به کار می

  .داشته استرا فرهنگی و ارزشی کاربران  وضعیتمحتواهاي فرهنگی و تأثیر بر 
 

  هاي اجتماعی موبایلی و هویت قومی آزمون همبستگی پیرسون بین استفاده از رسانه - 13جدول 
هویت قومی با کنترل 

 متغیرهاي واسط ریتأث

هویت قومی بدون 
 کنترل

 آماره

   ضریب پیرسون
 استفاده از تلگرام

   داري سطح معنی

   ستاگراماستفاده از این ضریب پیرسون
   داري سطح معنی

   آپ استفاده از واتس ضریب پیرسون
   داري سطح معنی

   استفاده از ایمو ضریب پیرسون
   داري سطح معنی

  
  :فرضیه چهارم

 .قومی دانشجویان کرد اثر دارد هویتهاي اجتماعی موبایلی بر  اعتماد به رسانه

هاي  آماري رابطه بین میزان اعتماد به رسانه بررسی، نتیجه )14(ول شماره جد
این نتایج، مقدار  بر اساس. دهد قومی دانشجویان را نشان می هویتاجتماعی موبایلی و 

بوده و فرض  0,05کمتر از مقدار  متغیرمعناداري ضریب همبستگی مرتبه صفر این دو 
در جامعه آماري، با افزایش سطح اعتماد به  ترتیب این به. است تأیید شدهاصلی 
. قومی نیز افزایش پیدا کرده و برعکس هویتپایبندي به  ،هاي اجتماعی موبایلی رسانه

قومی،  هویتهاي واسط بر متغیراما با کنترل تأثیر . بوده است 0,22شدت این رابطه نیز 
هاي اجتماعی موبایلی  سانهاعتماد به ر ترتیب این به. غیرمعنادار شده است اولیهرابطه 
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تقویت  واسطه بهقومی نداشته و اثر آن  هویتو بصورت مستقیم اثري بر  خود خودي به
  .بوده استگفته، یشپهاي واسط متغیرعوامل محیطی یا 

  
 هویتهاي اجتماعی موبایلی و  آزمون همبستگی پیرسون بین اعتماد به رسانه -14جدول 

  قومی

  آماره
هویت قومی بدون 

  رلکنت
هویت قومی با کنترل 

  متغیرهاي واسط ریتأث
هاي  اعتماد به رسانه

  اجتماعی موبایلی
  ضریب پیرسون

  داري معنیسطح 

  
  :فرضیه پنجم

هاي اجتماعی موبایلی تأثیر  میزان استفاده از محتوا و کارکردهاي مختلف رسانه
  .قومی دانشجویان کرد دارد هویتمتفاوتی بر 

 در نظرهاي اجتماعی موبایلی  ر این مقاله شش کارکرد و محتوا براي رسانهد
قرار گرفته است؛ اما با توجه به  بررسیو میزان استفاده از این محتواها مورد  شده گرفته

در این مرحله از تحلیل، بر روي شش  تکثرشانگیري ترتیبی این محتواها و  سطح اندازه
در این تحلیل  KMOاملی اکتشافی انجام شد؛ شاخص تحلیل ع بررسیکارکرد مورد 

برابر با  شده کشفسه عامل  وسیله بهبوده و مقدار واریانس تبیین شده  0,928برابر با 
هاي  رسانه اولیهشش محتواي  خوبی بهاکتشافی  يها عامل ترتیب این به. بوده است 0,78

اي همبستگی و حفظ روابط سه محتو بررسیطبق این . اند بندي کرده اجتماعی را طبقه
حفظ و توسعه «دوستی، تفریح و سرگرمی و توسعه روابط دوستی تحت عنوان عامل 

فرهنگی و  مسائلقومی و  - هاي سیاسی فعالیتو دو محتواي  شده بندي طبقه» ارتباطات
و محتواي علمی نیز  شده بندي طبقه» هویتی - محتواي سیاسی«هنري تحت عنوان عامل 
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تحلیل عاملی اکتشافی،  ماهیتبا توجه به . عامل را تشکیل داده استیک  تنهایی به
اي بوده و همبستگی این  از نوع مقیاس فاصله شده، شناسایی يها عاملگیري  سطح اندازه

  :در جدول ذیل آمده است بررسینتایج این . است شده بررسیقومی  هویتعوامل با 
  

هاي  از محتواها و کارکردهاي رسانه آزمون همبستگی پیرسون بین استفاده -15جدول 
  قومی هویتاجتماعی موبایلی و 

  متغیر وابسته
  ي اجتماعی موبایلیها رسانهاستفاده از محتواها و کارکردهاي 

حفظ و توسعه 
  ارتباطات

 -محتواي سیاسی
  هویتی

محتواي 
  علمی

-  ضریب پیرسون  هویت قومی

  داري معنیسطح 
  

دهد که استفاده از دو محتواي حفظ و توسعه ارتباطات  نشان می 15جدول  بررسی
هرچند در زمینه محتواي . اند قومی نداشته هویتو محتواي علمی تأثیر معناداري بر 

وجود داشته و جهت آن نیز معکوس بوده است، اما مقدار  تا حديعلمی شدت 
ادعا کرد که افزایش استفاده از محتوا و  توان بوده و نمی 0,05معناداري آن باالي 

قومی دانشجویان کرد  هویتهاي اجتماعی موبایلی، تضعیف  کارکردهاي علمی رسانه
رابطه بین استفاده از محتوا و کارکرد  بررسیاما  .است برداشتههاي تهران را در  دانشگاه
یاسی و قومی هاي س فعالیتفرهنگی و هنري و  مسائلقومی شامل دو محتواي - سیاسی

دهد که مقدار معناداري برابر با صفر بوده و این رابطه در  وابسته نشان می متغیربا 
بوده است که در سطح  0,49شدت آن نیز برابر با . جامعه آماري وجود داشته است

دانشجویان کرد  در بینتوان ادعا کرد که  در تفسیر این رابطه می. شود باالیی ارزیابی می
افزایش پیدا کرده  هویتی- ، هرچه استفاده از محتواي سیاسیشده بررسیهاي  دانشگاه

 .نیز باال رفته و بالعکس ها آنقومی  هویتباشد، سطح 
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  گیري نتیجه
نتایج آماري نشان داده است که میزان استفاده از تلگرام و همچنین میزان استفاده از 

جهت . گی آماري داشته استقومی دانشجویان کرد همبست هویت وضعیتاینستاگرام با 
با  دیگر عبارت به. هر دو رسانه اجتماعی مثبت بوده است در مورداین همبستگی 

 کنندگان استفادهقومی  هویتافزایش استفاده از تلگرام و اینستاگرام، شدت پایبندي به 
 هویتاند، داراي  ها بهره برده نیز افزایش داشته و دانشجویانی که کمتر از این رسانه

هاي متغیرها با کنترل  اما تحلیل چند متغیره این رابطه. اند بوده تري یفضعقومی 
 ظرفیتهاي اقدام قومی سیاسی،  فرهنگی، انگیزه - مکانیزمی برجستگی و اهمیت قومی

آماري  ازلحاظهاي قومی نشان داده است که  ها و گزینه اقدام قومی سیاسی و فرصت
قومی دانشجویان به شدت کاهش  هویتي تلگرام و ها شدت رابطه استفاده از رسانه

قومی  هویتی با تعمیم قابلپیدا کرده و میزان استفاده از اینستاگرام رابطه معنادار و 
  .دانشجویان نداشته است

توان نتیجه گرفت که عامل اصلی در اثرگذار بودن  ها می این یافته بر اساس
هاي مکانیزمی یا متغیرقومی، همان  هویت هاي موبایلی تلگرام و اینستاگرام بر رسانه

. داشت تأکید ها آنعوامل اجتماعی و محیطی بوده است که تد رابرت گر بر 
گذارند  قومی دانشجویان اثر می هویت، تنها در شرایطی این دو رسانه بر دیگر عبارت به

اي ه داراي ویژگی یادشدهاجتماعی - هاي محیطی و سیاسیمتغیرکه دانشجویان از نظر 
- قومی هاي یبرجستگباالیی نسبت به  ادراكدر شرایطی که دانشجویان . باشند خاصی

ها و  سیاسی و فرصت - اقدام قومی ظرفیتسیاسی، - هاي قومی فرهنگی، انگیزه
را  ها آنقومی  هویتیک ابزار  عنوان بهتواند  هاي قومی داشته باشند، تلگرام می هزینه

هاي  نسبت به مقوله ها آناما در شرایطی که  .تحت تأثیر قرار داده و تقویت کند
 هویتتر از تلگرام تأثیري بر  خنثی باشند، استفاده بیش یادشده،اجتماعی و سیاسی 
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کاربران در برابر محتواهاي قومی قرار این ندارد؛ چرا که در چنین شرایطی،  ها آنقومی 
  .نیز دچار نوسان نخواهد شد ها آنقومی  هویتنخواهند گرفت و 

هاي اجتماعی موبایلی مانند تلگرام و اینستاگرام این امکان را پیدا  کاربران در رسانه
تقویت ساماندهی گروه، باال بردن ( سیاسی- کنند که به تقویت ظرفیت اقدام قومی می

آگاهی از منافع و عالیق مشترك، تعلّق به سرزمین، ترغیب به حمایت از رهبران قومی 
ازپیش تحت تأثیر عوامل  پرداخته و بیش) ف و همگراییو ترغیب به ایجاد ائتال

هاي سیاسی کشور، برقراري  هاي قومی ازجمله بزنگاه ها و فرصت ساختاري گزینه
هاي قومی در سایر  ها و افراد همفکر و باال بردن آگاهی از وضعیت گروه ارتباط با گروه

هاي هویت  گرایشجوامع قرار گیرند و این عوامل بصورت مکانیزمی باعث تقویت 
  .هاي تهران شده است خواهانه دانشجویان کرد دانشگاه

هاي اجتماعی مبتنی بر  نتایج تحقیق نشان داده است که سهولت استفاده از شبکه
، به کاربران امکان گشایش بندهاي اجتماعی و سیاسی را داده و قدرت همراه تلفن

قومی از طریق بازنمایی  هویت ینبنابرا. کند را تشدید می ها آن هاي هویتبازنمایی 
  .شود مجازي بصورت فرآیندي بازتولید می هاي هویت



  

  
  

  
 129 ...  هاي اجتماعی موبایلی در بازتولید هویت قومی  نقش شبکه

 
 

  منابع
نامه  پایان .محلی شدن و هویت کردي، مطالعه موردي مهاباد- جهانی .)1386(. احمدزاده، مصطفی -

  .علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
  .چاپ دوم، نشر نی :تهران .گرایی در ایران، افسانه و واقعیت قومیت و قوم). 1378. (احمدي، حمید - 
 شهر جوانان بین در قومی و ملی هویت به تعلق احساس بررسی ).1384(. مجنون آموسی، -

 اجتماعی علوم دانشکده تهران، شناسی، انسان ارشد کارشناسی دوره نامه پایان. پیرانشهر
  .تهران دانشگاه

 پیامدهاي و تأثیرات بررسی). 1395(محمد  ،فر يمسعود و شهناز هاشمی، و شیرزاد تلیایی، خشیب -
 فصلنامه .کاربران اجتماعی هویت بر) وایبر و الین توئیتر، بوك، فیس( یاجتماع يها شبکه منفی

  .30 شماره دهم، سال ،اي رسانه مطالعات
  .نشر نی :هوشنگ نایبی، تهران :ترجمه .اعینحوه انجام تحقیقات اجتم ).1386. (بیکر، ترز آل -
 هویت بر آن یرتأث و شدن جهانی). 1392(. علی ساعی، و سعید معیدفر، محمدعلی؛ اردکانی، خلیلی -

  .1 شماره چهارم، سال ،ایران اجتماعیمسائل  فصلنامه .سنندج کردهاي مطالعه ملی و قومی
  .نی نشرهوشنگ نایبی، تهران،  :ترجمه .اعیپیمایش در تحقیقات اجتم .)1376( ..اي دواس، دي -
حمیدرضا کریمی،  :ترجمه. و برخوردهاي سیاسی گراها ی، ملها یتاقل .)1377(. تد گور، رابرت -

 .، شماره اول پاییزفصلنامه مطالعات راهبردي

 هویت برساخت در وایبر اجتماعی شبکه نقش بررسی). 1394(. نریمان محمدي، و توحید علیزاده، -
  .32 شماره ،ارتباطات-فرهنگ مطالعات .جوانان لینس

تجربه زیسته جوانان : اي سازي تکنولوژي رسانه فرآیند اهلی .)1394(فرقانی، محمدمهدي و بدیعی، بهار  - 
 178- 133،  4، شماره ینهاي نو فصلنامه مطالعات رسانه .ایرانی در پذیرش تلفن همراه هوشمند

  .پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی: تهران .هاي هویت و مؤلفه مراتب). 1383(. قاسمی، فرزانه -
- Boyd, Danah; Heer, Jeffrey. (2006). Profiles as Conversation: Networked 

Identity Performance on Friendster. Hawaii International Conference on System 
Science.s (HICSS-39). 

- Jackson, James., Williams, Daivid and Spencer, Michael (1999). Race, stress 
and physical health: The role of group identity. In R. J. Conrad & R. D. Ashmore 
(Eds.) Self and Identity: Fundamental Issues. New York: Oxford University Press; 
71-100. 

 



 
 
 
 
 
 
 

  1398، تابستان 18هاي نوین، سال پنجم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      130


