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 دهیچک

با اعتماد سیاسی است. این پژوهش با روش  یهویت بین چند گونه مهمرابطه  و تحلیلهدف از پژوهش حاضر بررسی      

ها باا سال شهر کرمانشاه انجام شده است. داده ۱۸نفر از شهروندان باالی  ۲۳۰با حجم  یانامهپیمایشی و تکنیک پرسش

همبستگی پیرسون، رگرسیون و معاادالت ساااتاری  یهااستنباطی با روش آماری به صورتAMOS و  SPSS افزارنرم

هاای ملای و دینای )از ناو  ای بین هویاتپرسش اصلی پژوهش این است که چه رابطه .تحلیل شده اند )تحلیل مسیر(

اعتمااد  اعتراضی( با -های اجتماعی )از نو  مقاومتیهای قومی و مجازی در شبکههای مشروعیت بخش( و هویت هویت

که باین  دهدیمی کلی این مطالعه نشان هاافتهسیاسی پاسخگویان به حکومت، نهادها و مقامات حکومتی وجود دارد ؟ ی

وجود دارد و بین هویت های ملی، دینی و اانوادگی با  هویت های قومی و مجازی با اعتماد سیاسی رابطه منفی و معنادار

ها، متغیر های مستقل در تبیین متغیر وابسته یعنی اعتماد جود دارد. بر اساس دادهاعتماد سیاسی رابطه مثبت و معنادار و

درصاد،  ۱9درصد و مقامات یا کنشگران سیاسی  ۳9درصد، نهادهای سیاسی  ۴۵سیاسی در سطح نظام سیاسی در حد 

فنه های آماری می تاوان گفات بنابراین تمام فرضیه های پنجگانه تحقیق تایید شدند. بر اساس نتایج و یا اند.نقش داشته

های نهادگرایی، توسعه ناامتوازن و محرومیات نسابی در سانجش رابطاه یاا های استفاده شده همچون نظریهکه نظریه

هاای اجتمااعی )در آمااره هاای های مجازی در شبکههای قومی )در آماره پیرسون( و هویهمبستگی منفی بین هویت

های این مطالعه در همبستگی منفی تحلیل مسیر( تایید گردیدند. در ضمن، یافته پیرسون و معادالت سااتاری در شکل

 اعتراضی یاد شده با نتایج چند مطالعه در مورد کردها یا غیر کردها همسو بود. -دو هویت مقاومتی

 هاکلید واژه

 .هویت ملی، هویت دینی، هویت قومی، هویت مجازی، اعتماد سیاسی، هویت مقاومتی، کرمانشاه

                                                                 
 kh_sardarnia@yahoo.com                      ل()نویسنده مسئو ، ایرانشیراز ،استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز *
  ، ایرانشیراز، دانش آمواته کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه شیراز *
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 مقدمه

هویت  منجر به تشخص و شناسایی عامالن به دیگران در سطوح فردی، گروهی، جمعی، ملی و هیچ      

ایدئولوژیک از سوی  -امروزه جهان وطنانه از یک سو و در سطوح اجتماعی، مذهبی، قومی، طبقاتی و فکری

ن منابع انسجام، وفاق درونی، دیگر می شود. در چند دهه اایر هویت و هویت یابی به مثابه یکی از مهمتری

بسیج و کنش جمعی عمل کرده است. عواملی همچون فناوری های نوین ارتباطی و شبکه های اجتماعی، 

اشاعه اطالعات، اثرات سرایتی اعتراضات هویتی به قلمروهای دیگر، دگردیسی های فکری، نگرشی و نسلی 

اسی، اقتصادی، مذهبی، قومی در سیاسی تر شدن های سیها و تبعیضدر کنشگران و هواداران، نارضایتی

ها یا کنش های جمعی هویت بنیاد تاثیرگذار بوده اند. عوامل و هویتها، شکل گیری و گسترش جنبش

اند که ما با تکثر بسیار باالی تحوالت یاد شده به ویژه در بستر شبکه های اجتماعی اینترنتی سبب شده

اجتماعی هویت بنیاد و ظهور جنبش های اجتماعی فراگیر برای  -اسی هویت ها، هویت یابی، اعتراضات سی

تحقق اهداف یا پاسخگو سازی سااتارهای قدرت و حکومتها مواجه باشیم. امروزه سیال بودگی، تکثر، 

شبکه ای بودن و هویت یابی و سیاسی تر شدن هویت های گوناگون اجتماعی به یکی از مهمترین چالش 

های شده است. به همین ااطر است که ناپاسخگویی حکومتها به مطالبات و اواستههای حکومتها تبدیل 

کنشگران هویتی و عدم شریک سازی آنها در قدرت سیاسی و تصمیم گیری ها می تواند به شکل گیری 

برای تشکیل حکومت جدید یا حکمرانی « هویت های برنامه ای»و حتی « تدافعی -مقاومتی»هویت های 

رسمی و حکومتی بینجامد و به اعتماد سیاسی به شدت « هویت های مشروعیت بخش»بل محلی در مقا

 آسیب زده و به بحران اعتماد و مشروعیت بینجامد.  

اعتماد به مثابه هسته محوری یا جوهره سرمایه اجتماعی است که مولفه های بیرونی آن را      

ی ها در درون و بین این شبکه ها تشکیل های اجتماعی و داوطلبانه مدنی، مشارکت و همکارشبکه

می دهند. اعتماد سیاسی یکی از مولفه ها یا نشانگان مهم مشروعیت سیاسی است و به باور، اطمینان 

و اعتماد مردم یا شهروندان به حکومت، نهادهای حکومتی و مسئوالن یا مدیران اطالق می شود. در 

های انی نام گرفته و شهروندان به شدت از آگاهیعصر حاضر که عصر انفجار اطالعات و دهکده جه

سیاسی و اجتماعی براوردارند، حکومتها به شدت با چالشها و اضافه بار تقاضاها و نقدهای شهروندان 

ها و مطالبات به مواجه شده اند. در صورت عدم تحقق یا عدم پاسخ مطلوب حکومت به اواسته

شود و احتماال به نافرمانی آسیب وارد می مت و مدیرانمشروعیت سیاسی و اعتماد شهروندان به حکو

 انجامد.ها یا اعتراضات جمعی میمدنی و جنبش
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 و علوم اجتماعی سیاسی یشناسدو متغیر هویت اجتماعی و اعتماد سیاسی از مفاهیم مهم جامعه     

و در قلمروهای  از منظرهای گوناگون که مطالعات گسترده کمی و کیفی در مورد این مفاهیم هستند

مختلف اجتماعی  یهاتیفرد هو ،انجام شده است. در بستر زندگی اجتماعی مکانی و جغرافیایی متفاوت

دارد  هاتیو میزان تعلق متفاوتی نسبت به هرکدام از این هو کندیصورت انتسابی یا اکتسابی کسب مبه

این  ریشود. با سنجش تأثمنجر ک کشور به کاهش یا افزایش اعتماد سیاسی در ی تواندیکه این مسئله م

نسبت به آنها پیدا کرد و برای بهبود سرمایه  یتردرک درست توانیبر اعتماد سیاسی م هاتینو  هو

در جامعه ایران نیز، دو مفهوم هویت و  اجتماعی و سیاسی در آن کشور راهکارهای مناسب اعمال کرد.

ش های آکادمیک و دانشگاهی علوم اجتماعی و سیاسی به اعتماد سیاسی در کنار مفاهیم دیگر در پژوه

 شکل فزاینده مورد توجه واقع شده اند.

 هویت اجتماعی گوناگونابعاد  تالش شده است با روش پیمایشی، رابطه بین در این پژوهش     

تر . برای نوآوری و تحلیلی شوداعتماد سیاسی سنجیده  با اانوادگی، مذهبی، قومی، ملی و مجازی()

شدن نوشتار تالش شده است که این رابطه در چارچوب نظریه کاستلز ) با تقسیم بندی به مشروعیت 

بخش و مقاومتی( و رویکرد های نظری همچون نظریه های دیوید ایستون و برتزر در مورد اعتماد 

  سیاسی و نظریه های نهادگرا، توسعه نامتوازن و محرومیت نسبی سنجیده شود.

 ش:پیشینه پژوه

دو  در ارتباط با تاثیر(، ۲۰۱۰) «هویت ملی و اعتماد سیاسی»بررسی اود با عنوان هرم در  و برگ     

به این یافته می کشور اروپایی  ۱۸شکل از هویت ملی جمعی )قومی و مدنی( بر اعتماد سیاسی فردی در 

هویت قومی قوی تأثیر  هکیمدنی قوی تأثیر مثبتی بر اعتماد سیاسی دارد درحالو هویت ملی رسند که 

هویت ملی، اعتماد سیاسی و حوزه »ای با عنوان  منفی بر اعتماد سیاسی دارد. فستنشتاین در مقاله

اعتماد سیاسی  به افزایشهویت ملی  و انسجام باال درکه اشتراک  ردیگینتیجه م (،۲۰۰9) «عمومی

تأثیر اعتماد و  »مشترک با عنوان  قالهورهگن و همکاران در م .می انجامددر حوزه عمومی  برای مشارکت

 IntUne( با توجه به نتایج نظرسنجی ۲۰۱۵) «اعتماد سیاسی در شهروندان اروپایی بر هویت اروپایی

اعتماد  رابطه قوی بین هویت اروپایی و به این نتیجه رسیده اند کهکشور عضو اتحادیه اروپا  ۱۶در  ۲۰۰9

مهاجرت، هویت ملی و اعتماد سیاسی »با عنوان مک الرن مطالعه نتیجه  دارد. وجودبه نهادهای سیاسی 

به هویت ملی  تریافرادی که رویکرد انحصار نشان می دهد که، (۲۰۱۶) «اروپایی یهایبه دموکراس

 .را داشته اندکمترین اعتماد  یا حکومت با رویکرد سهل گیرانه به مهاجران نظام سیاسی نسبت بهدارند 

 سه(، به رابطه ۲۰۲۰۱۴) «وزش شهروندی، هویت ملی و اعتماد سیاسی در سوئدآم» لودن در مقاله
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آموزش شهروندی  یهاموضو ، هویت ملی و شناسایی، اهمیت دموکراسی در اعتماد سیاسی و چالش

 .پردااته است

الب در ایران پس از انق یاسیبر اعتماد س عوامل موثر»با عنوان نامهانیمرادی در پانتیجه مطالعه      

 ییهابراالف تصورات رایج، مقوله نشان می دهد که (،۱۳9۶) «اسالمی مطالعه موردی: استان کردستان

 .های سیاسی ندارنداعتمادی و چالشنقش مستقل چندانی در بی اودیاودنظیر تمایزات هویتی، به

اسی یاعتماد س (،۱۳۸۶) «بر اعتماد سیاسی یدارنیاثر میزان د»ای با عنوان  پناهی و شایگان در مقاله

 تهراندر شهرشی یمایبه روش پ را اسییاسی و کنشگران سیس یاسی، نهادهاینظام سسطح در سه 

زان تعهدات مذهبی مسئوالن بر اعتماد یو م انیپاسخگو یدارنیزان دیم در این مطالعه .بررسی کرده اند

 .داشته است ریتأث ی اشاناسیس

 «انیدانشجو یاسیل عوامل مرتبط با اعتماد سیتحل»ای با عنوان در مقالهجهانگیری و ابوترابی زارچی      

که متغیرهای دینداری، استفاده از رسانه های به این یافته کلی می رسند  شیمایروش پ با (۱۳9۱)

دینی، رضایت از زندگی، مذهب )شیعه( و  -رسانه های اارجی، عضویت در گروه های سیاسی  و داالی

جهانگیری و سردارنیا   .درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کردند۴7های فرهنگی عضویت در گروه 

استفاده و اعتماد به رسانه ها و نو  »در مطالعه مشترک پیمایشی به زبان انگلیسی با عنوان  (۲۰۱۶)

نه های به این نتیجه رسیده اند که رسا«  حکمرانی و اعتماد سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز

داالی و اارجی )اینترنت و ماهواره ها( بر اعتماد سیاسی به نهادهای سیاسی و حکومت تاثیرگذار بوده 

اند با این تفاوت که در ارتباط با اینترنت و ماهواره ها رابطه منفی و  معکوس دیده شد. در ارتباط با 

پاسخگویی و اثربخشی  شااص های عملکردی حکومت )احساس امنیت، قانونمندی، ادمات رسانی،

سیاسی( و اعتماد سیاسی رابطه مثبت دیده شد اما بین احساس وجود تبعیض و فساد و اعتماد سیاسی 

 یهازان استفاده از رسانهیان میرابطه م»با عنوان کوشکی نتیجه مطالعه  رابطه عکس و معنادار دیده شد.

 با(، ۱۳9۶) «ن شهرستان سبزواریعلم؛ نمونه موردی: میشهروند یاسیدر شهرها و اعتماد س یجمع

تر و ییو تو بوکسیف ها، ماهواره استفاده ازان یم یرابطه معکوس و منف نشان داد که یشیمایروش پ

 یحکمران ریتأث »مطالعه مشترک با عنوان سردارنیا و همکاران در وجود دارد. معلمان  یاسیاعتماد س

به این (، ۱۳۸۸) «مشهد و سبزوار ی؛ شهرهایعه مورد: مطالیاسیبر اعتماد س یه اجتماعیاوب و سرما

انس یدرصد از وار ۴۰ متغیرهای حکمرانی اوب و سرمایه اجتماعی مجموعاً یافته کلی می رسند که

در مجمو  به دلیل نبود اثر مستقل در ارتباط با رابطه  .کنندین مییرا تب یاسیر وابسته اعتماد سیمتغ
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رمانشاه و کم بودن اثار مستقل در ارتباط با سنجش دو متغیر یاد شده بین هویت و اعتماد سیاسی در ک

 به فارسی، انجام این پژوهش ضروری به نظر رسید.

 

 و نظری پژوهش: مفهومی بنیان

 :1اعتماد سیاسیتعریف و سطوح 

ظارات در فرهنگ آکسفورد، اعتماد به معنی باور به اوبی و صداقت دیگران و این که آنها بر اساس انت     

اعتماد و اعتماد سازی از دغدغه های مهم . (۸: ۱۳۸7شما یا به درستی عمل اواهند کرد. ) قدرتی،

دانشمندان اجتماعی برای بقای روابط اجتماعی مسالمت آمیز، تعامل حکومت و مردم یا جامعه عاری از 

جوهره و عتماد فردی و اجتماعی، ا(Jahangiri & Sardarnia, 2016:21) .اشونت بوده است

هسته اصلی سرمایه اجتماعی است، این سرمایه نیز به مثابه ظرف و بستر بزرگ اجتماعی می تواند یک 

عامل تعیین کننده برای اعتماد سیاسی و تعامل شهروندان و نهادهای مدنی با حکومت باشد. 

(Bgnasco, 2003:233) یی است که اعتماد سیاسی عبارت از میزان پذیرش و باور افراد به نهادها

آنها را نمایندگی می کنند و این امر بر  مشروعیت سیاسی حکومت تاثیر می گذارد. کاهش اعتماد در 

کوتاه مدت نمی تواند به تضعیف قابل توجه مشروعیت سیاسی انجامد اما در بلند مدت می تواند تاثیر 

اعتماد سیاسی به  (Donovan, et.al, p.1)گذار باشد و مشروعیت حکومت را با اطر مواجه سازد. 

جهت گیری یا سمت گیری ذهنی مبتنی بر ارزیابی افراد از حکومت، نهادها و رهبران یا حاکمان اطالق 

یا به  باور و اطمینان شهروندان نسبت به درستی عملکرد یا  (Schoon& Cheng, 2011:2)می شود

اعتماد سیاسی  (Jahangiri & Sardarnia, 2016:21)تصمیمات حکومت و نهادها اطالق می شود. 

فقی و هم عرض از نو  عمودی در ارتباط با حکومت و نهادها است ولی اعتماد فردی و اجتماعی از نو  ا

( اعتماد سیاسی به حکومت و نهادهای سیاسی از نشانگان ۱۸۴: ۱۳9۱سید امامی و منتظر قائم، است. )

کرد حکومت یا نحوه حکمرانی در سطوح مهم مشروعیت سیاسی است، میزان و سطح آن تابعی از عمل

فرهنگی، شفافیت، پاسخگویی و ایجاد فرصت های عادالنه و برابر برای  -سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

 زبانی و مذهبی گوناگون است.  -سیاسی و هویت های قومی -اقشار، نیروهای اجتماعی

احد . اعتماد به اجتما  سیاسی )و۱ز: دیوید ایستون سه سطح برای اعتماد قایل است که عبارتند ا     

. اعتماد به ۳. اعتماد به رژیم )قواعد کلی حاکم بر آن( ۲سیاسی و افراد و گروه های تشکیل دهنده آن( 

                                                                 
1 Political Trust 
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مقامات و مسئوالن. در تقسیم بندی دیگر، اعتماد سیاسی را در دو سطح کالن یا سازمانی ) نهادها و 

مات حاکم تقسیم می کنند.  )سید امامی و منتظری قائم، سازمان ها( و در سطح ارد یعنی به مقا

هانتینگتون اعتماد سیاسی را بر مبنای چگونگی مطابقت رفتار دولت با انتظار مردم تعریف ( ۱۸۵: ۱۳9۱

بتواند انتظارات  شتریسیاسی مرتبط است، هرچقدر دولت ب یو با میزان حمایت مردم از نهادها کندیم

(. نوریس در تعریاف اعتمااد ۳۸: ۱۳9۶)ردادی،  ردیگ یمورد اعتماد قرارم شتریب مردم را برآورده سازد،

، قواعد قانون اساسی کشور، اجتما  سیاسی مثل ملت و کشور پشتیبانی و تاییدچهار شااصه  ازسیاسای 

ی، )اانباش نام می برد اجرایی رژیام مثال دموکراسی و نهادهای رژیم مثل حکومت، پارلمان، قوه قضاییه

ب از سطح عام تا سطح ااص به سه قسمت اعتماد به یتزر اعتماد سیاسی به ترتیاز نظر بر (.۲۸۱: ۱۳9۰

 (. (Bretzer, 2004: 7 شودیاجتما  سیاسی، نهادهای سیاسی و کنشگران سیاسی تقسیم م

 

 :و ابعاد گوناگون آن 1ویت اجتماعیه

ت مفهومی است که باعث تشخص و . هویمفهومی چندبعدی است ، هویتشناسیدر جامعه     

به نظر گیدنز  شناساندن ما به دیگران در سطوح فردی، گروهی، جمعی و ملی و امروزه جهانی می شود.

و در جریان زندگی پیوسته آن  کندیانسان از طریق کنش متقابل با دیگران است که هویتش را ایجاد م

پویا و سیال و همواره در حال ایجاد شدن  یادهیپد هویت امر پایداری نیست، بلکه یک .دهدیرا تغییر م

 یادهایت به پدی(. از نظر استوارت هال، مفهوم هو۳: ۱۳9۵، و همکاران )قنبرپور باشدیو عوض شدن م

 یفرهنگا یهاو نظام ییبازنما یهاوهیل شده که به طور مداوم و در ارتباط با شیال و متحارک تبدیسا

و  است ثابات کامالت نه ینز معتقد است که هوی. جنکدیابیر شکل مییو تغ ردیگیراماون ماا شکل میپ

 یو در ط ردیگیرامون ما شکل میپ یاق سااتار اجتماعی فضایات ماا از طریکپارچه. هویال و ینه س

 (.۱۸۵: ۱۳۸7، پورمیابراه و )زلفعلی فام کندیر مییو تغ ابدیید مید و بازتولیدائماً تول یندیفرا

که مهمترین آنها عبارتند از  دهدیرا ذیل اود قرار م هاتیبزرگ از هو یااجتماعی گستره یهاتیهو     

یا همان اجتماعی « جمعی یما»متضمن سطحی از هویت اجتماعی است که با  2«هویت دینی. »۱

امعه دهنده احساس تعلق به دین و جامعه دینی و همچنین تعهد به دین و جدینی متناظر است و نشان

هویت .  »۲(. ۱۱۸: ۱۳9۴همتی،  و دینی و همچنین تعهد به دین و جامعه دینی است. )قنبری برزیان

                                                                 
1Social Identity  
2 Religious Identity 
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یا احساس تعلق به ملت فراگیر برورای و لحاظ « مای ملی»که فراگیرترین نو  هویت در قالب « 1ملی

 یهاتیملی، هو یهادر عصر دولت زبانی، مذهبی، طبقاتی و غیره است. -همه هویت های فروملی قومی

متقابل،  مشترک و واسطه باور و تعهدآن را به توانیو م دنابییملی معنا م یهاتیجمعی در قالب هو

واسطه قدمت تاریخی، منش فعال، وابستگی به یک قلمرو ااص و متمایز شدن از دیگر اجتماعات به

یک حس  توانیملی را م و در یک تعریف نهایی، هویت یطورکلد. بهکرفرهنگ عمومی ااص تعریف 

تعلق دارند و منافع مشترک، تاریخ مشترک و  گریکدیبالنده میان مردمی دانست که به طور طبیعی به 

در بردارنده حس  «2هویت قومی. »۳ (.۴ - ۳: ۱۳9۲رستگار،  و سرنوشت مشترک براوردارند )ربانی

تی گفته یمشترک و احساس هوبه سنت فرهنگی  تعلق و تعهد به قومیت یا جد قومی مشترک است و

: ۱۳7۶. )داوری، کندیز میتر متماک جامعه بزرگیاز  یک گروه فرعیعنوان ک قاوم را بهیکه  شودیم

و شبکه های  در فضای مجازی به هویت های برسااته و شکل گرفته در «3هویت مجازی. »۴ (.۴۴

دگاه های مشترک هستند و بر اساس و دیافکار  ،احساسات دارای اجتماعی اینترنتی گفته می شود که

  (.۲۵: ۱۳97، یذوالفقار و )پرهیزآنها به تعامل، گفتگو  و اقدام یا کنش روی می آورند. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1National Identity  
2 Ethnic Identity 
3 Virtual Identity 

ینظام حاکم سیاس  

 نهادهای سیاسی

یکنشگران سیاس  

 هویت دینی

 هویت ملی

اعتماد  هویت قومی

 سیاسی

ابعاد 
 هویت

 اجتماعی
 هویت مجازی

 هویت خانوادگی

مفهومی پژوهش مدل  
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 طرح فشرده چند نظریه 

از آن جا که منابع اعتراضی و مقاومتی هویت قومی و مجازی در مناطق کردنشین از جمله کرمانشاه      

رضایتی های اقتصادی است لذا در این قسمت برای جلوگیری از طوالنی شدن نوشتار به عمدتا از نو  نا

صورت فشرده به چند نظریه مرتبط با سیاسی شدن هویت های قومی و تاثیر ان بر اعتماد سیاسی و 

 تقابل آن با هویت مشروعیت بخش یا حکومتی پردااته می شود.

های مقاومتی و را به هویت« عصر اطالعات: قدرت هویت» کاستلز قسمت عمده جلد دوم کتاب اود      

ای جهانی های سلطه گر یا مشروعیت بخش در جامعه شبکهبرنامه دار در به چالش طلبیدن هویت

برد که عبارتند از: ای جهانی نام میااتصاص داده است. در این کتاب، از سه نو  هویت در جامعه شبکه

شوند تا سلطه آنها ن نو  هویت توسط نهادهای غالب جامعه ایجاد میهای مشروعیت بخش، ای( هویت۱

را بر کنشگران اجتماعی گسترش داده و عقالنی کنند، مانند ایجاد هویت ملی و مدنی در مقابل 

های مغلوب، های مقاومتی که توسط هویت( هویت۲های فروملی یعنی قومی، زبانی، گروهی. هویت

های غالب، سلطه گر و یت، بی عدالتی و تحت سلطه در مقابل یا علیه هویتبراوردار از تبعیض، محروم

های مقاومتی جنسیتی، دینی، طبقاتی، توان به هویتشوند، از جمله میمشروعیت بخش ایجاد می

های برنامه دار: کنشگران جدید با استفاده از هرگونه مواد و ( هویت۳قومی، فرهنگی و زبانی اشاره کرد. 

سازند که موفقیت آنان را در جامعه از نو تعریف کند و در رهنگی موجود هویت جدیدی را میمصالح ف

های فمینیستی هستند که از سنگر پی تغییر شکل کل ساات اجتماعی باشد، مصداق این هویت، هویت

های هویت مقاومت و دفا  از هویت زنان اارج شده تا پدر ساالری را به چالش بطلبند. لذا هویت

در این تحقیق هویت ( ۲۴: ۲، ج ۱۳۸۵ای برنامه دار تبدیل شوند.)کاستلز،هتوانند به هویتمقاومتی می

در مقوله هویت های مشروعیت بخش و هویت قومی و مجازی در شبکه های اجتماعی در ملی و دینی 

 آن، تبع به و شدن جهانی فرایند کاستلز، ازنظرزمره هویت های مقاومتی و اعتراضی محسوب شده اند. 

 ملی دولت فرایند، این در  .انجامد می ملی هویت و ملی دولت تضعیف به دلیل، دو به ای شبکه جامعه

 و اقتصاد شدن جهانی با . کرد اواهد حفظ اجبار ابزارهای بر را اود نفوذ و تاحدودی انحصاری سلطه

 پیشرفت رسانه و گسترش با دهد. می دست از زیادی حد تا ملی اقتصاد بر را اود کنترل دولت سرمایه،

 ها، شبکه گیری شکل با و شود می اارج دولت نفوذ و دستکاری حیطه از فرهنگ ارتباطی، و جمعی های

 سیاست درزمینه دولت استقالل های حیطه از بسیاری ای منطقه های اتحادیه و جهانی های سازمان

 در ااص های هویت از یاری بس شدن تهبرجس با همچنین، و رود می میان از اارجی و داالی گذاری
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 هویت این ازجمله . شود می کشیده چالش به ملی هویت تعریف در آن نقش و دولت سلطه کشور، داال

 (۲۵-۲۶: ۱۳97)قادرزاده و محمد زاده، هستند.  مذهبی و قومی های هویت ها

زبانی و مذهبی،  -ادی های قومییکی از رویکردهای نظری در ارتباط با تبیین نارضایتی ها و بی اعتم     

نهادی، نحوه حکمرانی حکومت  -است. این رویکرد، ناظر بر ماهیت و سااتار سیاسی« ۱رویکرد نهادگرا»

محلی و نو  سیاست های اتخاذ شده حکومت در ابعاد گوناگون  -و نهادهای حکومتی ملی و منطقه ای

مذهبی است که از جمله می توان به توزیع  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه چند پاره قومی و

های محلی و استانی، میزان و کم و کیف توسعه ها یا پتانسیلگیری از ظرفیتها، نو  بهرهمنابع و فرصت

های سیاسی، مذهبی و قومی اشاره گذاری در مناطق مرزی و راهبردها برای پایان دادن به تبعیضسرمایه

این زمینه ها می تواند به بحران اعتماد سیاسی یا نهادی در مناطق کرد. عدم اهتمام جدی دولت در 

ها به قومی انجامد. تد رابرت گر معتقد است که عدم پاسخگویی یا پاسخگویی ضعیف حکومت

های قومی می تواند منبع جدی بی اعتمادی و اعتراض های های اجتماعی و اقتصادی گروهدراواست

بر این باور است زمانی که نابرابری « نظریه فشار»مرتن با طرح  (.Yalcin, 1999,136-7)قومی باشد.

بین گروه بندی های اجتماعی باال باشد و فرصت های نهادی و راهکار قانونی برای بیان اعتراضات و 

پیشبرد مطالبات نباشد، در آن صورت افراد به نهادها، نحوه حکمرانی، سااتارها و مقررات بی اعتماد می 

حتمال اعتراضات غیرقانونی و غیرنهادمند و اشونت آمیز باال اواهد بود. ) محمود اوغلی و شوند و ا

( وایمر و سدرمن در مطالعات کمی و تجربی اود به این نتیجه می رسند که ۸۱: ۱۳9۶ اصغری نیاز،

ضعف حکمرانی، ناپاسخگویی و ضعف عملکرد نهادی و تحمیل تبعیض ها در ابعاد اقتصادی، سیاسی و 

 Wimer)فرهنگی منبع مهم بی اعتمادی نهادی، تضعیف مشروعیت و اشونت طلبی قومی بوده اند. 

& Cederman: 2009: 316-318) توسعه، حال در جوامع هانتینگتون بر این نظر است که در 

ضعف و ناکارامدی نهادی و  به نسبت هاقومیت و اقشار اجتماعی -سیاسی هایآگاهی فزاینده گسترش

منجر به رفتارهای اشونت بار گروهی و  امکانات و ثروت تسهیالت، منابع، نابرابر ی و توزیعحکمران

 (. ۱۱: ۱۳7۰هانتینگتون، گردد. )زبانی و مذهبی می -قومی گروه بندی های اجتماعی، جمعی توسط

ت. اس« ۲نظریه توسعه نامتوازن»ها، شدن هویتیکی از رویکردهای نظری مهم در تحلیل سیاسی     

ها، بودجه های استانی، توزیع رفاه، ، اجرا و پیشبرد توسعه، سرمایه گذاری«توسعه نامتوازن»منظور از 

ایجاد اشتغال، زیرسااتها و توزیع ادمات و سایر مولفه های توسعه به شکل نابرابر، ناعادالنه و تبعیض 

                                                                 
1 Institutional Approach 
2 Uneven Development 
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زبانی و مذهبی است. آنتونی  -منطقه ای و مرزبندی های قومی -آمیز در امتداد تقسیمات جغرافیایی

نهادی و سیاسی براین باور است که در صورتی که فرایند توسعه از همگنی  -اسمیت  با رویکرد سااتاری

و تعادل اارج شود و جنبه تبعیض آمیز و نابرابر یا غیر عادالنه بیابد، بروز بی اعتمادی و اعتراضات قومی 

واهد بود. توسعه نامتوازن و تبعیض آمیز که سبب برتری علیه سااتار حکومت و نهادها امکان پذیر ا

برای گروه بندی های قومی بر دیگر گروه بندی ها شود، منجر به جامعه واگرا و ناهمگرا و تضعیف 

شدید احساسات و تعلقات مشترک ملی می گردد و تنش های قومی را تشدید اواهد کرد. )مالشویچ، 

مناطق و و توزیع ناهمگون منابع میان ای ناحیه ا در نابرابری نیان تعارض رب ۱ترچه( 9۰-۸۸: ۱۳9۰

زبانی و مذهبی می داند. موج نامتوازن توسعه باعث شکل گیری گروه های  -گروه بندی های قومی

زبانی می شود لذا سهم گروه های کمترپیشرفته در رفاه، آموزش،  -پیشرفته و کمتر پیشرفته قومی

اری اقتصادی و مانند آن، کمتر می شود، این بستر، انگیزش نیرومند شااص های سالمت، سرمایه گد

برای رهبران قدرتمند جهت همراه سازی توده های قومی ناراضی در نواحی پیرامونی توسعه نیافته فراهم 

 (۱۲۴: ۱۳۸۳می کند. )اوزکریملی، 

های توسعه نامتوازن  نیز از جمله نظریه های تبیین گر و مکمل نظریه« ۲محرومیت نسبی»نظریه      

چرا انسان »در چند اثر برجسته اود همچون  ۳مذهبی  است. تد رابرت گر -در تبیین تنش های قومی

، با محوریت محرومیتها و تبعیض «الق ها در برابر دولتها: اقلیت های در اطر» و « ها شورش می کنند

قالب های گوناگون از جمله در شکل  ها به ویژه در اشکال اقتصادی و اجتماعی، اشونت های سیاسی در

قومی را تشریح می کند. رابرت گر، محرومیت را در قالب فاصله بین انتظارات ارزشی و توانایی های 

ارزشی یا امکانات تعریف می کند. هر چقدر، فاصله بین انتظارات و امکانات باالتر باشد، شدت محرومیت 

اسی، اقتصادی و اجتماعی نیز تشدید شده و امکان بروز هم باالتر اواهد بود لذا نارضایتی های سی

زبانی و مذهبی بتاال اواهد بود. لذا نارضایتی  -اشونت های سیاسی و اجتماعی از جمله در شکل قومی

: ۱۳77ناشی از محرومیت فزاینده، انگیزه و محرک کلی برای تنش های سیاسی و اجتماعی  است. )گر، 

وجود محرومیت را کافی برای بروز اشونت های سیاسی قومی و مذهبی  ( البته رابرت گر، صرف۳۴-۳۳

نمی داند بلکه در بستر وجود محرومیت ها به عنوان شرط الزم، بر نحوه نقش آفرینی رهبران و استفاده 

آنها از نمادهای قومی و ایجاد و انسجام هویت قومی به عنوان شروط الزم دیگر، تاکید می کند. در 

                                                                 
1.  Michael Hechter 
2 Relative Deprivation 
3T.R.Gur  
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د نظری محرومیت نسبی در سطح کالن مدعی است که سطوح نابرابری اقتصادی از حقیقت، رویکر

طریق تاثیرگذاری بر سطوح انسداد اجتماعی، منبع سااتاری و ریشه ای برای تولید فشار و ناکامی در 

 ( ۸۰: ۱۳9۶محمود اوغلی و اصغری نیاز،ذهبی ایجاد می کند. .)گروه های مختلف اجتماعی، قومی و م

بین . ۲ بین هویت دینی و اعتماد سیاسی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.. ۱ :یه های پژوهشضفر     

و اعتماد سیاسی رابطه  اانوادگیبین . ۳ وجود دارد. و مثبت و اعتماد سیاسی رابطه معنادار ملیهویت 

. ۵ ی وجود دارد.بین هویت قومی و اعتماد سیاسی رابطه معنادار و منف. ۴ معنادار و مثبت وجود دارد.

  بین هویت مجازی و اعتماد سیاسی رابطه معنادار و منفی وجود دارد.

 

 روش پژوهش:

است؛ یک پیمایش، یا به عبارت ( survey method)در این نوشتار روش تحقیق از نو  پیمایشی      

امعه آماری به دست ای گویا از جتر، یک پیمایش نمونه، تالش دارد از طریق اطالعاتی که از نمونهدقیق

کل جامعه آماری، اطالعات دقیقی را در مورد یک شده از نمونه بهآورد و تعمیم اطالعات حاصلمی

اطالعات مورداستفاده در این  یآور(. تکنیک جمع۱۱۲: ۱۳9۰، و دیگران جامعه آماری کسب کند )برنم

الکترونیکی  توزیعاز  ری کرونابه ااطر وضعیت بیما نامه است. در این پژوهشپژوهش از نو  پرسش

جامعه آماری در این تحقیق را کلیه شهروندان  .استفاده شداجتماعی  یهااز طریق شبکه پرسش نامه ها

 گیرینفر است. روش نمونه ۲۳۰د. حجم نمونه این پژوهش ندهسال شهر کرمانشاه تشکیل می ۱۸باال 

 AMOSو   SPSSیافزارهاده در این پژوهش نرم. ابزارهای سنجش مورداستفابودتصادفی ساده  از نو 

 پیش از اجرای تا اعتبار یا روایی پژوهش توزیع شدن مورد  ۳۰نامه تعداد پس از طراحی پرسش .بود

اطمینان به . منظور از پایایی میزان ندها حذف و تعدادی افزوده شدبرای از گویه لذا شود مشخص نهایی

گیری مختلف بایستی دارای یک حداقل صوالً تمام وسایل اندازه. ادقیق بودن سنجه های پژوهش است

برای بررسی در این مطالعه ها اطالق نمود. گیری را به آندرجه پایایی باشند تا بتوان نام وسیله اندازه

طور که در همان ،شدکرونباخ استفاده ینامه از آلفاشده در پرسشهای مطرحسازگاری درونی گویه

 درصد است.  7۰کرنباخ آنها باالی  یهمه متغیرها آلفا دیکنیمجدول مشاهده 
 کرنباخ مقدار ضریب آلفا تعداد گویه عنوان سنجه

 ۰٫۸۶۵ ۶ دینی هویت

 ۰٫۸۱۰ 7 هویت ملی

 ۰٫77۴ ۴ هویت قومی
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 ۰٫۸۴۲ ۵ هویت مجازی

 ۰٫۶9۴ ۴ هویت جهانی

 ۰٫۸۳۸ ۴ هویت اانوادگی

 ۰٫۸۸۵ ۴ نظام حاکماعتماد به

 ۰٫9۵۱ ۱۰ اد به نهادهای سیاسیاعتم

 ۰٫۸۱۸ ۵ اعتماد به کنشگران سیاسی

 ( پایایی پژوهش1جدول شماره )

 پژوهش: یهاافتهی

 توصیفی پژوهش: یهاافتهیالف( 

و  در جدول زیر، داده های آماری توصیفی در اتباط با سطوح گوناگون هویت، تعداد گویه ها، میانگین     

 غیره درج شده اند.

 میزان نتیجه حد وسط تعداد گویه چولگی کشیدگی انحراف از معیار میانگین نمونه تعداد هامتغیر

 باال ۳ ۶ -۰٫۶9۲ -۰٫۴7۸ ۵٫9۰۱ ۱9٫7۲ ۲۳۰ هویت دینی

 باال ۳ 7 -۰٫۶۴۰ -۰٫۱97 ۶٫۱۲۵ ۲۱٫۶۸ ۲۳۰ هویت ملی

 باال ۳ ۴ -۰٫۴۵۵ -۰٫۴۶۳ ۳٫9۳۰ ۱۴٫۱۶ ۲۳۰ هویت قومی

 باال ۳ ۵ -۰٫۴۲۸ ۰٫۰۴۶ ۴٫۲۴۶ ۱۶٫۳۱ ۲۳۰ هویت مجازی

 باال ۳ ۴ ۰٫۲۲۶ -۰٫۴۴۰ ۳٫۱۱۵ ۱۳٫7۱ ۲۳۰ هویت جهانی

 باال ۳ ۴ -۰٫۲۸۲ ۰٫۳۵۳ ۳٫۶۱۱ ۱۴٫۱۱ ۲۳۰ اانوادگیهویت 

 پایین ۳ ۱9 -۰٫۳۳۰ ۰٫۳9۲ ۱۵٫۸97 ۴۲٫۳۳ ۲۳۰ اعتماد سیاسی

 توصیفی پژوهش داده های( 2جدول شماره )

جهانی باالتر از سطح  و ی، ملی، اانوادگی، قومی، مجازیمیزان هویت دین ،۲جدول  بر اساس     

از سطح متوسط است. همچنین میزان  ترنییمیزان اعتماد سیاسی در سطح پا اما متوسط است

توان گفت که متغیرهای پژوهش از توزیع باشد میمی ۲تا  -۲ی ها بین بازهکشیدگی و چولگی داده

 کنند.نرمال آماری پیروی می

 استنباطی: یهاافتهیب( 

های یک جمعیت آماری را از مطالعه همان ویژگی در یک نمونه آماری آمار استنباطی ویژگی     

آمده از یک نمونه نسبت به دستپذیر نتایج بهدر آمار استنباطی تعمیم گریدعبارتکند. بهاستنباط می
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این تحقیق از ضریب همبستگی (. در ۴۲: ۱۳۸۱سامانی،  و گیرد )ایرقرار می یجمعیت مورد بررس

 گام و معادالت سااتاری تراکم کلی استفاده شده است.بهپیرسون و رگرسیون چندمتغیره گام

 همبستگی پیرسون: یافته ها بر اساس آماره -

ضریب همبستگی پیرسون شااص است که نو  رابطه، جهت رابطه، مقدار و میزان رابطه را نشان      

ای باشند. رود که متغیرهای تحقیق در سطح فاصلهپیرسون زمانی به کار میدهد. ضریب همبستگی می

ها است، به این متغیر است، تفاوت این مقدار در جهت رابطه آن -۱+ و ۱مقدار یا میزان این شااص بین 

دار شدن رابطه، ضریب دهد برای معنی+ رابطه مستقیم را نشان می۱رابطه معکوس و  -۱معنا که 

 باشد.  ۰۵/۰باید زیر  معناداری

 ( بین هویت دینی و اعتماد سیاسی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.نخستفرضیه 
 یمعنادار جهت ضریب همبستگی

۰٫۵۶9 + ۰٫۰۰۰ 

 ( بررسی رابطه پیرسون بین هویت دینی و اعتماد سیاسی3جدول شماره )

بین دو متغیر هویت دینی و اعتماد  باالیی معناداررابطه (  ۰٫۰۰۰)ضریب معناداری با   جدول باال بر اساس     

سیاسی وجود دارد. جهت رابطه مثبت )مستقیم( است؛ یعنی با افزایش هویت دینی، اعتماد سیاسی افزایش 

 شود.می تاییدفرضیه  نییابد؛ بنابراکند؛ و همچنین با کاهش هویت دینی، اعتماد سیاسی کاهش میپیدا می

جهانگیر جهانگیری و فاطمه ابوترابی زارچی ای برای تحقیق ها همسو است. در مطالعه این یافته با یافته ه

 .نشان داده شد مستقیم رابطه معنادار و یاسیبا اعتماد س یدارنیدبین نیز ( ۱۳9۱)

 دوم( بین هویت ملی و اعتماد سیاسی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. فرضیه
 معناداری جهت ضریب همبستگی

۰٫۶۱۵ + ۰٫۰۰۰ 

 ( بررسی رابطه پیرسون بین هویت ملی و اعتماد سیاسی4جدول شماره )

بین دو متغیر هویت دینی و  باالیی رابطه معنادار(  ۰٫۰۰۰)ضریب معناداری با   جدول باال بر اساس     

سی جهت رابطه مثبت )مستقیم( است؛ یعنی با افزایش هویت ملی، اعتماد سیا.اعتماد سیاسی وجود دارد

فرضیه اثبات  نییابد؛ بنابراکند؛ و با کاهش هویت ملی، اعتماد سیاسی کاهش میافزایش پیدا می

( همسو است یعنی بین هویت ملی و اعتماد ۱۳97) کورش بدری نامهانیپااین نتیجه با یافته  شود.می

 شد.دانشجویان دانشگاه شیراز به نهادهای سیاسی رابطه معنادار و مستقیم مثبت دیده 
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 وجود دارد.معنادار و مثبت ( بین هویت خانوادگی و اعتماد سیاسی رابطه سومفرضیه 
 معناداری جهت ضریب همبستگی

۰٫۳۰9 + ۰٫۰۰۰ 

 ( بررسی رابطه پیرسون بین هویت خانوادگی و اعتماد سیاسی5جدول شماره )

تغیر هویت اانوادگی و اعتماد رابطه معناداری بین دو م (۰٫۰۰۰) ضریب معناداریبا  جدول باال بر اساس

جهت رابطه مثبت )مستقیم( است یعنی با افزایش هویت اانوادگی، اعتماد سیاسی  ،سیاسی وجود دارد

 تاییدفرضیه  نییابد بنابراکند و با کاهش هویت اانوادگی، اعتماد سیاسی کاهش میافزایش پیدا می

اوب و  یحکمران ریتأث(  در مورد ۱۳۸۸)کاران سردارنیا و هم نتیجه این مطالعه با مطالعه  شود.می

 همسو است.مشهد و سبزوار ی دراسیبر اعتماد س یه اجتماعیسرما

 رابطه معنادار و منفی وجود دارد. یاسیم( بین هویت قومی و اعتماد سچهارفرضیه 
 معناداری جهت ضریب همبستگی

۰٫۱۴7 - ۰٫۰۲۶ 

 و اعتماد سیاسی ( رابطه پیرسون بین هویت قومی6جدول شماره )

رابطه معناداری بین دو متغیر هویت قومی و اعتماد  (۰٫۰۲۶) ضریب معناداریبا  جدول باال بر اساس

جهت رابطه منفی )معکوس( است؛ یعنی با افزایش هویت قومی، اعتماد سیاسی  اماسیاسی وجود دارد؛ 

  شود.می تاییدفرضیه  نیبنابرا یابد؛یابد و با کاهش هویت قومی، اعتماد سیاسی افزایش میکاهش می

 وجود دارد. یم: بین هویت مجازی و اعتماد سیاسی رابطه معنادار و منفپنجفرضیه 
 معناداری جهت ضریب همبستگی

۰٫۱۶۶ - ۰٫۰۱۲ 

 ( بررسی رابطه پیرسون بین هویت مجازی و اعتماد سیاسی7جدول شماره )

بطه معناداری بین دو متغیر هویت مجازی و اعتماد را (۰٫۰۱۲) ضریب معناداریبا  جدول باال بر اساس

جهت رابطه منفی )معکوس( است؛ یعنی با افزایش هویت مجازی، اعتماد سیاسی  اماسیاسی وجود دارد 

  شود.می تاییدفرضیه  نییابد بنابرایابد و با کاهش هویت مجازی، اعتماد سیاسی افزایش میکاهش می
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 گام:هبرگرسیون چند متغیری گام

 شوند.افزار میتمامی متغیرهای مستقل وارد نرم (stepwise) گامبهدر واقع در رگرسیون گام
 Beta T sig استاندارد یاطا R R2 R2.Ad B متغیرها

 ۰٫۰۰۰ 7۶۵/۱۱ ۶۱۵/۰ ۱۳۶/۰ ۵9۵/۱ ۳7۵/۰ ۳7۸/۰ ۶۱۵/۰ ملیهویت 

 ۰۰۰/۰ ۱۵۰/۵ ۳۱۶/۰ ۱۶۵/۰ ۸۵۱/۰ ۴۳۸/۰ ۴۴۳/۰ ۶۶۵/۰ دینیهویت 

 ۰۴9/۰ 97۸/۱ ۰٫۱۰۳ ۲۲9/۰ ۴۵۳/۰ ۴۴۵/۰ ۴۵۲/۰ ۶7۳/۰ اانوادگیهویت 

 ۰۴۶/۰ -۰۰7/۲ -۰99/۰ ۲۰۰/۰ -۴۰۲/۰ ۴۵۲/۰ ۴۶۲/۰ ۶۸۰/۰ قومیهویت 

 گامبه( رگرسیون گام8جدول شماره )

به متغیر وابسته اعتماد سیاسی است. باتوجه ینیبشیگام برای پبهگام یرهیتحلیل رگرسیون چندمتغ     

 چهاراند، شده رهیگفت که از بین شش متغیر مستقلی که وارد رگرسیون چندمتغ توانینتایج جدول م

متغیر در  چهاراانوادگی. این  و دینی، ملی، قومی های اند از: هویتمتغیر باقی ماندند که به ترتیب عبارت

در  راتییدرصد تغ ۵۵بنابراین  می کنند،درصد از متغیر وابسته یعنی اعتماد سیاسی را تبیین  ۴۵مجمو  

به نتایج اند. باتوجهکه در این تحقیق مدنظر نبوده شوندیمتغیر وابسته توسط متغیرهای دیگری تبیین م

است. مقادیر  ۰٫۶۸۰متغیر در مجمو  برابر با  چهارآزمون باید گفت که ضریب همبستگی کلی این 

منفی و  از نو اعتماد سیاسی  یعنی با متغیر وابسته قومیهویت رابطه آمده بتا، بیانگر آن است که دستبه

 و معنادار بودند. مثبت و مستقیم  از نو اانوادگی  و ، هویت های ملی و هویت میرمستقیغ

 معادالت ساختاریتحلیل بر اساس 

سازی معادالت سااتاری و تحلیل مسیر بر مبنای رگرسیون قرار دارد؛ برای این پایه اصلی مدل     

 Amosگیرد. در اروجی شده در مدل موردتوجه قرار میمنظور معناداری ضریب هر رابطه تعریف

پردازد، بنا به مدل مفهومی، یک رابطه ها به معناداری این روابط رگرسیونی میبخش دیگری از اروجی

 های تحلیل مسیر و معادالت سااتاری اود به چند دسته تقسیمالبته مدل علی ادعاشده است.

معادالت سااتاری و تحلیل  یابیهای پژوهش از طریق روش مدلشوند. درواقع برای آزمون فرضیهمی

نام دارد که در آن از  «۱تراکم سازی کلی» رویکرد اول مسیر، سه رویکرد در دسترس پژوهشگران است.

نام تحلیل مسیر  شود. این رویکرد در ایران بهعنوان نشانگر متغیر استفاده مینمره کل یک متغیر به

عنوان نامه بههای پرسشنام دارد که از مؤلفه «۲تراکم سازی جزئی»مشهور شده است. رویکرد دوم 

                                                                 
1 Total aggregation 
2 Partial aggregation   
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نام دارد که از سؤاالت  «۱نامتراکم سازی کلی» شود. رویکرد سوم نشانگرهای متغیر مکنون استفاده می

در این  ((Vieira, A.L.2011. شودعنوان نشانگرهای متغیرهای مکنون استفاده مینامه بهپرسش

 تراکم سازی کلی است.یعنی پژوهش، بنا بر اساس رویکرد اول 

 
 مدل پژوهش

 ۳9 و )سطح کالن( نظام سیاسیاز متغیر وابسته یعنی اعتماد به درصد۴۵در قالب معادالت سااتاری،      

 متغیر اعتماد به کنشگران سیاسی ازدرصد  ۱9 نیزو  )سطح میانی( از متغیر اعتماد به نهادهای سیاسی درصد

. رابطه علی در قالب ندای تبین گردیدتوسط متغیرهای مستقل و متغیرهای واسطه و حکومتی )سطح ارد(

 معادالت سااتاری دارای ضرایب رگرسیون است که در جدول زیر آورده شده است.
 S.E C.R sig Beta برآورد متغیر جهت متغیر

 - ۰٫۱7 ۰٫۰۰۶ - ۲٫7۵۰ ۰٫۰9۰ - ۰٫۲۴۸ دینیهویت   مجازیهویت 

  ۰٫۱۳ ۰٫۰۳۴  ۲٫۱۲۶ ۰٫۰۶۰  ۰٫۱۲۸ اانوادگیهویت   هویت قومی

 - ۰٫۱۲ ۰٫۰۲۴ - ۲٫۲۶۰ ۰٫۰77 - ۰٫۱7۵ هویت ملی  هویت مجازی

 - ۰٫۲۲ ۰٫۰۰۰ - ۳٫۴۸۵ ۰٫۰۵۶ - ۰٫۱9۴ هویت اانوادگی  هویت مجازی

 ۰٫۴۱ ۰٫۰۰۰ ۶٫۴۲7 ۰٫۰9۵ ۰٫۶۱۰ نهادهای سیاسی  ملیهویت 

 ۰٫۲9 ۰٫۰۰۰ ۴٫۰۱۶ ۰٫۰۵۲ ۰٫۲۰۸ کنشگران سیاسی  هویت ملی

                                                                 
1 Total disaggregation 
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 ۰٫۰9 ۰٫۰۱۶ ۲٫۴۰۶ ۰٫۱۰۲ ۰٫۲۴۶ نهادهای سیاسی  هویت اانوادگی

 ۰٫۳7 ۰٫۰۰۰ ۶٫۱۶۸ ۰٫۰۴۴ ۰٫۲7۰ سیاسینظام   هویت دینی

 ۰٫۲7 ۰٫۰۰۰ ۴٫۲۲۳ ۰٫۰99 ۰٫۴۱۶ سیاسی نهادهای  دینیهویت 

  ۰٫۳7 ۰٫۰۰۰  ۶٫۲۵۱ ۰٫۰۴۲  ۰٫۲۶۴ یاسیس نظام  ملیهویت 

  ۰٫۱9 ۰٫۰۱۰  ۲٫۵۸9 ۰٫۰۵۴  ۰٫۱۳9 سیاسی کنشگران  دینیهویت 

 )تاثیر غیر مستقیم و با واسطه( ( ضرایب مسیر9جدول شماره )

که در  . هویت مجازیهستنددهد تمام روابط فوق معنادار همان گونه که اطالعات جدول نشان می     

 ریدارای تأثدر نظر گرفته شده است دار مقاومت و برنامه تیهو کنار هویت قومی به عنوان این مطالعه در

داشته  مشروعیت بخش )هویت ملی، هویت دینی، هویت اانوادگی( یهاتیمنفی و معناداری بر هو

اما تاثیر هویت قومی در شکل غیرمستقیم به عنوان جزء دیگر هویت مقاومتی )بر االف آماره  است

در  سون که دارای تاثیر منفی و مستقیم بر اعتماد سیاسی بود( در مدل سااتاری و تحلیل مسیرپیر

ترکیب با هویت اانوادگی )به عنوان هویت مدااله گر مشروعیت بخش و تایید کننده اعتماد سیاسی به 

ر شبکه های نظام سیاسی( از نو  منفی نشان داده نشد. بنابراین در تحلیل مسیر، به جز هویت مجازی د

اجتماعی و اعتماد به این شبکه ها )که تاثیر منفی بر اعتماد به نظام و نهادهای سیاسی و کنشگران 

مشروعیت  یهاتیهو مربوط به متغیرهای حکومتی نشان داد( متغیر مقاومتی هویت قومی در کنار سایر

 .بودند یاسیمثبت بر متغیرهای اعتماد س ریتأث ایدار)ملی، دینی و اانوادگی(  بخش
 

 رگذاریتأث               

    ریرپذیتأث

 هویت ملی هویت اانوادگی هویت دینی قومیهویت  مجازیهویت 

 ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰  -۰۱77 هویت دینی

 ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰  ۰٫۱۳  -۰٫۲۲ هویت اانوادگی

 ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۵۶  ۰٫۰۰ - ۰٫۱۲ هویت ملی

 ۰٫۳7  ۰٫۰۰ ۰٫۳7  ۰٫۰۰  ۰٫۰۰ نظام سیاسی

 ۰٫۲9 ۰٫۰۰ ۰٫۱9 ۰٫۰۰  ۰٫۰۰ کنشگران سیاسی

 ۰٫۴۱ ۰٫۰9 ۰٫۲7  ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ نهادهای سیاسی

 ( تأثیرات مستقیم10جدول شماره )

)تعلق به شبکه های  هویت مجازی نیز همانند رابطه غیر مستقیم یا تحلیل مسیر، در تأثیر مستقیم     

هویت قومی  بود اما دینی( و عیت بخش )ملی، اانوادگیمشرو یهاتیدارای تأثیر منفی بر هو اجتماعی(

 .مثبت بر هویت اانوادگی بود اما بر اعتماد سیاسی تاثیری نداشت ریتأثدارای 
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 نتیجه گیری و تحلیل یافته ها

بر اساس داده های کمی و آماری استنباطی حاصل از همبستگی پیرسون، تمام فرضیه های این      

طه و همبستگی بین سه متغیر مستقل ) از نو  هویت های مشروعیت بخش در پزوهش تایید شدند. راب

تقسیم بندی کاستلز( یعنی هویت های دینی، ملی و اانوادگی با متغیر وابسته اعتماد سیاسی در سه 

سطح نظام سیاسی، نهادها و کنشگران سیاسی حکومتی در شکل مثبت و معنادار بود؛ به این معنی که با 

ن و احساس تعلق به هر یک از این متغیرها، میزان اعتماد سیاسی در بین پاسخ گویان افزایش میزا

جامعه آماری )شهرستان کرمانشاه( افزایش می یابد و با کاهش آنها، سطح اعتماد سیاسی کاهش می 

یابد.  رابطه بین دو متغیر مستقل ) در زیرمجموعه هویت مقاومتی و اعتراضی( یعنی هویت قومی و 

ی یا شبکه های اجتماعی اینترنتی با اعتماد سیاسی در هر سه سطح در آماره همبستگی پیرسون، مجاز

از نو  منفی بود و به لحاظ آماری معنادار بود؛ به این معنی که با افزایش میزان احساس تعلق به این دو 

انشاهی کاسته نو  هویت مقاومتی و اعتراضی، به همان نسبت از سطح اعتماد سیاسی پاسخگویان کرم

می شود و بالعکس، یعنی با کاهش احساس تعلق به این دو نو  هویت، اعتماد سیاسی افزلیش می یابد. 

بر اساس داده های حاصل از رگرسیون و مدل سااتاری با روش تحلیل مسیر، همانند همبستگی 

ا اعتماد سیاسی تایید پیرسون چهار فرضیه تایید شد اما فرضیه مربوط به رابطه منفی بین هویت قومی ب

نشد. در دو آماره یاد شده، رابطه هویت مجازی یا شبکه های اجتماعی اینترنتی با اعتماد سیاسی چه به 

صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم با وارد کردن هویت های مشروعیت بخش مدااله گر مانند 

 هویت اانوادگی و دینی، در شکل منفی و معنادار تایید شد.

( اشاره کرد. آن دو ۱۳97همراستا با یافته های این مطالعه، می توان به مطالعه قادرزاده و محمدزاده )     

نفر از مناطق کرد نشین، زمینه های سیاسی شدن هویت  ۱۱۰۰در یک مطالعه پیمایشی با حجم نمونه 

لبی قومی در ابعاد قومی کرد را بررسی کرده اند. یافته کلی این مطالعه نشان می دهد که هویت ط

سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در مناطق کردنشین شدت یافته است. مهمترین عوامل در این ارتباط از 

 کردنشین، مناطق اجتماعی -دید کردهای مورد مطالعه عبارتند از:  سطح پایین توسعه اقتصادی 

 احساس قومی، درون ارتباطات میزان قومی، نخبگان از الگوپذیری میزان قومی فزاینده کردها،  همبستگی

 ۶7مناطق کرد نشین. این عوامل یا متغیرها در مجمو ،  جغرافیایی جواری هم نیز و تبعیض و محرومیت

 درصد از متغیر وابسته تشدید هویت طلبی قومی را تبیین می کنند. نتیجه مطالعه مرادی و دالوری

 ریتأثکردی( بر اعتماد سیاسی ) هویت قومیکه  دهدیمکردستان، نشان  ( در ارتباط با استان۱۳9۸)
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نزدیکی جغرافیایی این دو استان و مشترک بودن هویت قومی کردی در دو  بهباتوجهمنفی داشته است. 

 استان، می توان همسویی بین این یافته در دو پژوهش را بیان کرد.

اعتماد سیاسی در بین پاسخگویان  در ارتباط با متغیر هویت قومی کرد باید کفت که گرچه رابطه آن با     

کرد کرمانشاهی از نو  منفی و معنادار بوده است اما شدت منفی بودن باال نبوده است با این وجود، این باید 

به عنوان یک نشانه چالش حکمرانی و اعتماد سیاسی یا عامل تضعیف کننده مشروعیت سیاسی تاسیسی و 

قلوب و بازیابی اعتماد رو به کاهش و مشروعیت، بایستی اهتمام عملکردی حکومت تلقی شود و برای تالیف 

جدی از زاویه اصالح سیاست ها، روش ها و راهبرد های توسعه، توزیعی و عملکردی صورت گیرد. همچنان 

( نشان داد که عواملی همچون احساس تبعیض اقتصادی، ۱۳97که اشاره شد مطالعه قادرزاده و محمدزاده )

ر بین کردها به ویژه کردهای سنی در کرمانشاه و کردستان، همبستگی های درون مذهبی و سیاسی د

قومی و برون قومی، اشتراکات جغرافیایی، اطالعات و روشنگری ناشی از رسانه ها و نشریات قومی به زبان 

کردی، سطح پایین توسعه در مناطق کرد نشین و عوامل دیگر در افزایش هویت طلبی قومی، سیاسی 

بعضا کنش های اعتراضی قومی تاثیر گذار بوده اند که در صورت عدم اهتمام جدی، احتمال  شدن و

 افزایش هویت طلبی و رادیکالیسم رفتاری باال اواهد بود. 

در بین کردها در مناطق کردنشین صرف نظر ار تعلقات مذهبی، عامل مهم مشترک تاثیرگذار بر بی      

ها و عوامل اقتصادی هستند که مشروعیت عملکردی حکومت را نشانه اعتمادی سیاسی اولیه، نارضایتی 

(، عالوه بر عوامل اقتصادی ۱۳97گرفته است. اما کردهای سنی بر اساس مطالعه قادرزاده و محمد زاده )

مذهبی و سیاسی نیز بر میزان پایین  -و توسعه نیافتگی یا کمتر توسعه یافتگی، تبعیض های فرهنگی

ان به حکومت و نهادهای سیاسی و کنشگران حکومتی ملی و محلی تاثیر گذار بوده اعتماد سیاسی اش

( در ارتباط با شهر سنندج نیز نشان داد که به ترتیب ۱۳9۱اند. نتیجه مطالعه توسلی و جمال ادهمی )

ی و ارتباطات فکری و نگرشی به روش قومی، احساس تبعیض قومی و حافظه و همبستگی ریپذجامعه

گذار  ریتأثدرصد بر هویت قومی کردی و نارضایتی های کردهای این شهر  ۳۴قومی در حد  تاریخی و

بوده است. همچنین می توان به نتیجه مشابه مطالعه رجبلو و حسین پناهی در ارتباط با دانشجویان 

چه  ( با یافته های این مطالعه و سایر مطالعات ذکر شده اشاره کرد، بر این اساس، هر۱۳9۶کردستان )

میزان هویت و همبستگی قومی افزایش یابد به همان نسبت احساس تعلق ملی و اعتماد سیاسی 

 دانشجویان کرد به نظام سیاسی کاهش می یابد. 

را در  شهر کرمانشاهمنفی هویت قومی کردی برکاهش اعتماد سیاسی در  ریتأثبنابراین دلیل اصلی      

اقتصاد ) استان کرمانشاه در ۱۳99سال آمارهای منتشر شده  هبباتوجهیافت.  توانیمعوامل اقتصادی 
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بر ی ایران داراست. هااستاندرصد تورم باالترین میزان تورم را در بین  ۴۰آنالین(، استان کرمانشاه با 

برای اانوارهای کشور به  ۱۴۰۰ ماهنیماهه منتهی به فرورد ۱۲اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم 

درصد مربوط به  9/۴۲ماهه با  ۱۲بر اساس این گزارش، بیشترین نرخ تورم  .رصد رسیدد 9/۳۸عدد 

( ۱۴۰۰)ابرگزاری ایرنا،  .درصد مربوط به استان قم است ۸/۳۵استان کرمانشاه و کمترین نرخ هم با 

ه درصد بود که پس از کردستان دارای رتب ۸/۱۸برابر با  ۱۳99همچنین میزان بیکاری در این استان در 

دوم است. چنین شااص های منفی اقتصادی می تواند به  احساس غیر اودی و بیگانگی از بقیه جامعه 

  (۱۴۰۰در بین کردها انجامیده و تشدید شود. )ابرگزاری ایرنا 

در این تحقیق، میزان اتکا و اعتماد به شبکه های اجتماعی تحت عنوان هویت مجازی، در هر دو آماره      

رسون چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم بر اعتماد سیاسی پاسخگویان کرمانشاهی به رگرسیون و پی

ویژه با احساس تعلق باال به هویت قومی کرد تاثیر منفی داشته است. همراستا با یافته این پژوهش می توان 

شده در سطرهای ( اشاره کرد که در کنار منابع عوامل داالی یاد ۱۳97به مطالعه قادرزاده و محمدزاده )

باال، رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی در هویت یابی مجازی کردها، تشدید هویت طلبی و سیاسی 

شدن هویت قومی کرد تاثیرگذار بوده اند. یافته های این مطالعه در ارتباط با هویت مجازی یا شبکه ای با 

شبکه های اجتماعی ماهواره و ستفاده از ا ان یم یرابطه معکوس و منفمبنی بر  ،(۱۳9۶)کوشکی مطالعه 

معلمان در سبزوار همسو است. نتیجه این مطالعه با مطالعه سردارنیا، بدری و  یاسیو اعتماد س اینترنتی

 ( در ارتباط با دانشجویان دانشگاه شیراز همسو است. بر اساس این مطالعه، شبکه های۱۴۰۰امینی زاده )

 ۱۴و در حد  ملی هویت به ویژه اجتماعی اعتماد عوامل به اعتماد کاهش بر درصد ۲۳ حد در اجتماعی

 تاثیرگذار بوده اند. حاکمیتی نهادهای به نهادی اعتماد کاهش درصد بر

اینترنت و شبکه های اجتماعی به صورت ابتدا به ساکن بر بی اعتمادی سیاسی به نهادهای حکومتی      

هویت مجازی شکل گرفته در شبکه های اجتماعی و اعتماد به یا نظام سیاسی نمی انجامد لذا باید تاثیر 

محتوای اطالعاتی آنها را در بستر نارضایتی ها و تبعیض های اقتصادی، مذهبی و سیاسی موجود باید 

تبیین و تحلیل کرد. در حقیقت، در چارچوب نظریه های بازتاب گرا باید گفت که رسانه ها و شبکه های 

اب و چالش افکنی پیرامون نارضایتی ها می توانند در بی اعتماد سازی و آسیب اجتماعی عمدتا با بازت

 پذیر سازی نهادهای ملی و محلی حکومتی تاثیرگذار باشند.

بنابراین بر اساس داده ها و یافته های کمی این پژوهش و تایید فرضیه ها می توان  گفت که نظریه      

توازن در همبستگی و ارتباط منفی هویت قومی با اعتماد های نهادگرا، محرومیت نسبی و توسعه نام

سیاسی در سه سطح نظام سیاسی، نهادهای حکومتی و مقامات یا کنشگران حکومتی از قدرت تبیین 
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کنندگی و تایید براوردار بوده اند. از آنجا که شبکه های اجتماعی در بستر نارضایتی های اقتصادی و 

کارکردهایی همچون اطال  رسانی، روشنگری، تحریک احساسات، بعضا مذهبی و سیاسی موجود با 

ارتباط فعاالن کرد با توده مردم، هویت یابی کردی و تحریک برای اعتراضات ایابانی بر کاهش اعتماد 

سیاسی در افراد با احساس تعلق باال به هویت قومی کردی در کرمانشاه تاثیر قابل توجهی داشته اند لذا 

 ارتباط با شبکه های اجتماعی نیز تایید می شوند.  این نظریه ها در
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