ﻓﺼﻠﻨﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻫﺎي ﻧﻮ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻧﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻧﮕﺮش ي
ﭘﺎﻳﻴﺰ 1395
ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم ،ﺰ

ﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آآن ﺑﺮ ﻫﻮﻳﻳﺖ ﻣﻠﻲ و ﻗﻮﻣﻲﻛﺮﺮدﻫﺎ
ﺷﺪن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ن
ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺟ
ﻲ
ن
اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن
ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻫﻫﺎي ن
ﻲ
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ﺗﺤﺼﻴﻼت
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داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
از دﻳﺪﮔﺎه د
ﻋﺒﺒﺎس ﻋﻠﻲﭘﻮر

1

اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان

ﺳﻌﺎدﺗﻲ ﺟﻌﻔﺮﺮآﺑﺎدي
ﺣﺴﻦ ﺳ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي
ﺸﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮﺮان
ﺳﻴﺎﺳﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاارزﻣﻲ و ﭘﮋوﻫﺸ
ﻲ
ﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﺟ
داﻧﺸ

ﺣﺴﻦ ﺟﺒﺎري
ﺣ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺳﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ،ﺗﻬﺮﺮان ،اﻳﺮان
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ1395/05/13 :
ﺦ

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ13995/07/24 :

ﭼﻜﻴﺪه
ﻲ ﺑـﺎ اﻳﺠـﺎد
ﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻃﺮﺮف ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻣﻲﮔﮔﺮدد و از ﺳـﻮﻳﻲ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﺪن ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي اﺳﺖ
ﺖ و ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺗﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻫﻲ ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﭘﻴﺪﺪاﻳﺶ ﻣﺤﻠﻲ ﮔﺮﺮاﻳﻲ را در ﭘﻲ دارد .اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫـﻮﻮﻳﺘﻲ ﺟـﺰو
ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ
ﺶ ﺣﺎﺿـﺮ
اﺳـﺖ .ﻫـﺪف ﭘـﮋوﻫﺶ
ب ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﺘﺄﺛﺮ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﻬﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﺖ
ﻫﻮﻳﺖ ﻗﻮﻣﻲ( ﻣﺤﺴﻮب
)ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ و ﺖ
ﻣﻨﺎﻃﻖ دو ﻫﻮﻮﻳﺘﻲ اﻳﺮان ﺖ
ﻲ اﻗﻠﻴـﺖ ﻛـﺮد اﺳﺳـﺘﺎن ﻛﺮدﺳـﺘﺎنن " در اﻳـﻦ
ﻫﻮﻳـﺖ ﻣﻠـﻲ و ﻗـﻮﻣﻲ
اﺳﺖ از "ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺴﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﺪن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺄﺄﺛﻴﺮ آن ﺑـﺮ ﺖ
ﻋﺒﺎرت ﺖ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷـﺪن و ﻫﻫﻮﻳـﺖ ﻣﻠـﻲ ﻛﺮدﻫـﺎ وﺟـﻮد داردد؟  -2ﭼـﻪ
ارﺗﺒﺎط ،ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﻳﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﮔﺮددد -1 :ﭼﻪ راﺑﻄﻪﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﺟ
ﻟﺤﺎظ روشﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ااز ﻧﻮع ﭘﻮزﻳﺘﻮﻳﺴﺴﺘﻲ)اﺛﺒﺎﺗﻲ(
وﺟﻮد دارد؟ ﺑﻪ ظ
د
ﻗﻮﻣﻲﻛﺮدﻫﺎ
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدارري ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺷﺪن و ﻫﻮﻳﺖ ﻮ
ﺖ .ﺟﺎﻣﻌـﻪ
اﺑـﺰار ﺟﻤـﻊ اوري اﻃﻃﻼﻋـﺎت ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﺎﻣﻪاي ﺑـﻮده اﺳـﺖ
روش اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ -ﺗﺤﻠﻴﻴﻠﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ .ر
و از ﻧﻈﺮ ش
ﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺳﺎل  1982 ،1390ﻧﻔﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺠ
ﻜﻤﻴﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻛﺮددﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺑﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎري ل
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜ
آﻣﺎري ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻄﻊ
ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴـﺮ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺿﺮﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺑﺮ
ﻛﻮﻛﺮان  235ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ن
ن
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل
ﺷﺪن و ﻫﻮﻳﺖﻫﺎي ﻣﻠﻠﻲ و ﻗﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺮﺗﻴﺐ ) (-0/167و ) (0/143در ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎي ﻛﻤﻤﺘﺮ از  0/05ﻣﻌﻨــﺎدار ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ و ﻣـﻲﺗـﻮان
ﺟﻬﺎﻧﻲ ن
ﻣﻲﺷﻮد ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳﺳـﺖ ﺑﺤـﺮان ﻫـﻮﻮﻳﺘﻲ را در
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﮔﺴﺴﺖﻫﺎي ﻫﻮﻳﺘﻲ ﻲ
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﮔﺴﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺷﺪن ﮔﺮﭼﻪ ﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮدﺳﺳﺘﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آوورد ،زﻳﺮا ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ و ﻫﻮﻳﺖ ﻗﻮﻮﻣﻲ در ﺑﻴﻦ ﻛﺮددﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﺎﺎﭘﺬﻳﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﺮﻧﺪ.

ﻛﺮدﺳﺘﺎن ،اﻗﻠﻴﺖ.
ن
ﻣﻠﻲ ،ﻫﻮﻳﺖ ﻗﻮﻣﻣﻲ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﻫﻮﻳﺖ ﻲ
ﻲ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن
ﻲ
واژﮔﺎن ﻛﻠﻠﻴﺪي:

ﭘﻮر )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل( Aivan31@yahoo.com
 -1ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ ﭘﻮ
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مقدمه
هویت به عنوان مفهوم و پدیدهای چند وجهی توجه صاحبنظران رشتههای علمی بسیاری را ط هب ریخا نایلاس ی    
خود جلب کرده است .هویت عامل پیونددهنده ملت به شمار میرود و همدلی و اتحاد میان افراد یک ملت ناش زا ی
داشتن هویتی مشترک است ،از این رو هویت موجب وحدت و یکپارچگی میشود .از دیر باز موضوع اقلیتها یکی
از مباحث مطرح به ویژه در بعد مسایل هویتی در روابط بینالملل و جغرافیای سیاسی بوده است .مفه هب تیلقا مو    
گروهی از انسانها اطالق میشود که با دارا بودن صفات مشترک خاص در ابعاد دین ییی  ،م بهذ ییی  ،ق مو ییی  ،فرهنگ و ی
زبانی از اکثریت انسانهای پیرامون متمایز شده و در برابر آنها هویت و موجودیت پیدا میکنند [به عبا تر ییی ] اقلیت
در برابر اکثریت معنی پیدا م 
یکند.) Hafeznia, 2006: 184( .جهانی شدن و عصر اطالعات در دهه آخر ق متسیب نر   
و آغاز هزاره س هم یدالیم مو م مم ممممت نیر چا دوب ناهج حطس رد اهروشک یسایس گنهرف هزوح رد شل ه ا تس ........... ..........
تها) و خرده فرهنگها در بستر جها ین
(.)Abolhasani, 2009: 13در این میان بررسی موقعیت گروههای قومی(اقلی 
یآید ،زیرا با مطرح شدن بحث جها دش ین نن ننن،
شدن به عنوان یکی از پویاترین حوزههای پژوهش فرهنگی به شمار م 
ًال متضاد ،ذهن سیاست مداران را به خود مشغول ساخته است .از یک طرف بر کولب اب اهروشک یخ     
دو پدیده کام ًال
بندیهای اقتصادی و منطقهای نظیر اروپای متحد ،حرکت به سوی همگرایی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگ زاغآ ار ی   
کرده و از سوی دیگر رشد جریان هویت خواهی قومی در بخشی از مردم جهان با ایس یاهزرم نتسکش  سی اپ و 
نهادن در محدودهی قومیباعث یک نوع واگرایی سیاسی ،اقتصادی ،اجتما تلود هیزجت و هدش یگنهرف و یع      

   

–

تهای] قومي ايرانی هس ک دنت هه ههه دارای یک
ملتها را به دنبال داشته است ( .) Razavi, 2009: 17كردها كي ي از[اقلی 
ک ،ی تیلقا ک   
پراکنش فضایی در مناطق مرزی دو کشور ایران و عراق بوده و از نظر جغرافیای سیاس و ی ژئوپلیتیک ک
یشوند .همچنین پراکنش این اقلیت در دو کشور سوریه و ترکیه ،آنان را به طوررر همممزماننن در
اکولوژیک محسوب م 
شهای هويتي گوناگوني مواجههه درك ه ه است
گهای ديگر قرار داده و با چال 
مقابل فرهن 

( .) Yonesi, 1993: 5در این

میان ،گسترش پدیده جهانی شدن باعث ایجاد واگرایی بین دو هویت ملی و قومی اقوام کرد شده است .با توج هب ه   
مطالب فوق ،هدف این پژوهش "بررسی گسترش پروسه جهانی شدن فرهنگی و تأثیر آن ب ق و یلم تیوه ر و یم     

یگ در د -1 :نعم هطبار هچ اا اااااداری
یباشد در این ارتباط ،سواالتی به شکل زیر مطرح م 
اقلیت کرد استان کردستان " م 
بین جهانی شدن و هویت ملی کردها وجود دارد؟  -2چه رابطه معناداری بین جها و ندش ین

ق تیوه

یکردها
وووو وووووم 

وجود دارد ؟
تیابی به یک پاسخ علمی به سواالت تحقیق ،فرضیاتی به شکل زیر مطرح گردید:
برای دس 
 -1رابطه معناداری بین جهانی شدن و هویت ملی کردها وجود دارد.
یکردها وجود دارد.
 -2رابطه معناداری بین جهانی شدن و هویت قوم 
قابل ذکر است که استان کردستان در غرب نزدیک به 1/8درصد از خاک کشور را به خود اختصاص داده و به عن ناو
سیزدهمین استان کشور شناخته شده است .این استان دارای  250کیلومتر مرز مشترک با عراق در دو شهرستان بانه و
یباشد (نقشه شماره .)1
مریوان م 

بررسی روند جهانی شدن فرهنگی و63 ...

نقشه شماره ( )1تقسیمات کشوری استان کردستان

Source: Statistical Yearbook of Kurdistan, 2011

بر اساس آخرین تقسیمات کش یرو ((  ،)09 13کردس زا لکشتم نات   

ش85 ،
 10شهرس ات ننن 29 ،نق رهش هط ییییی  72 ،بخش ش

دهستان و  1702آبادی دارای سکنه م 
یباشد .جمعیت استان کردستان در سال  09 13بالغ بر  54 936 41نفر بوده که از
تراکم  15نفر(در سال  )09 13در هر کیلومتر مربع برخوردار است .از این جمعیت  66درصد سا نک در نقاط شهری و
در حدود  34درصد سا نک در نقاط روستایی بودهاند که شبیه به سایر نقاط جمعیت شهری بر جمعیت روستایی غلبه
دارد(.)Statistical Yearbook of Kurdistan, 2011
مبانی نظری و مدل مفهومی تحقیق
گها ،نهادها و افراد در تمامي نقاط جهان
 جهانی شدن :در فرآيند توس ةع سر عي پيوندهاي پ يچي ده ميان جوامع ،فرهن معنا پيدا میکند .به بیان دیگر ،جهانی شدن م طع وف به فرآیندی است که در جریا و درف نآ ن

رد هعماج

رتسگ هههه هههههای

جهانی با یکدیگر پیوند م 
یخورند( .) Elahi, 2005: 94جهانی شدن دارای س گنهرف دعب ه ییییییی  ،سیاس صتقا و ی ا ید   
یپذیرد.
یباشد که یکی از مهمترین تاثیرات جهانی شدن در بعد فرهنگی صورت م 
م
هویت
هویت به معنای چیستی و کیستی است و از نیاز طبی یع انسان به شناخته شدن در پیوند با چیزی یا جایی ب دوجو ه   
م
یآید .) Mojtahedzadeh, 2005: 9( .هویت یکی از مباحث پایه فرهنگ هر جامعهای است که در جوامع ناهمگون
تها گاهی در تضاد با و رگیدکی 
عالوه بر هویت ملی هویتهای خرد و ناحیهای وجود دارد که این هوی 

رد یهاگ

عرض هم میباشند[ .به عبارتی میتوان گفت] هویت ملی و ق ونا زا یمو ا سحا یانعم هب و یعمج تیوه ع اس       
همبستگی عاطفی با اجتماع بزرگ ملی و قومی و احساس وفاداری به آنست .هویت ملی و قومی در کشاکش ت روص
"ما" از "دیگران" شکل م 
تها یموق ی     -م یبهذ
یگیرد( .)Ashraf, 2000: 521هویت ملی ایرانیان ترکیبی از هویت ت
گوناگون ایران است .به طوری که مجموعه هویتهای قومی ستونهای چت لیکشت ار ناریا یلم تیوه ریگارف ر       
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دادهاند ،به عبارت دیگر هیچ گونه تضادی بین هویتهای قومی و ملی در ایران وجود ندارد .در نهایت میتوان گفت
تهای ملی کشورها در س و هدرک ذوفن درخ حط   
که جهانی شدن با فرایندهای پیچیدهاش ضمن تأثیرگذاری به هوی 
آنها را نیز تحت تأثیر قرارداده است.

نمودار( ،)1رابطه جهانی شدن و هویت

Source: Research Findings, 2015

 جهانی شدن و هویت ملی  -قومی :پیشتر تعابیري از مفاهیم و نظریات جهانی شدن ،هویت ملی و هویت قومیتشریح گردید که به منظور پیش برد فرضیه و اثبات آن ضروري است تا رابطه بین متغیرهای پ ناهج( شهوژ ییییی ش ند
فرهنگی ،هویت ملی و هویت قومی) نیز مورد بررسی قرار گیرد.
 -1جهانی شدن ،همچون چرخش فرهنگی :جهانی شدن به طور کلی به معناي گسترش مقیاس ،رشد اندازه ،س عر تتت،
ک گرووو
یافتن و تعمیق تأثیر فراقاره اي جریانات و الگوهاي تعامل اجتماعی است .به ای ننن معناا چناننن کههه هل م و د کک کک
یکند و دسترسی به روابط قدرت
گفتهاند :جهانی شدن روندهایی است که جامعههای دور دست را به یکدیگر متصل م 
ف و تغییررر از ای ننن
یرسد هر تعریف ف
یدهد( .)Held&Macger, 2003: 1به نظر م 
را در مناطق و قارههای دنیا گسترش م 
پدیده را مد نظر قرار دهیم همگی بر تغییرات عینی و کمی و کیفی در سطح جهانی اشارهه دارنددد کههه از جملههه شامل ل
ل
یهای قابل توجه در اصول سازمان دهندة زندگی اجتماعی و مسائل اقتصادي ،فرهنگی و سیاسی است .به قول
دگرگون 
ت(Ghzelsofla, 2007: 188
نویسندة اي جهانی شدن چهره ژانوسی (دوگانه) دارد؛ یعنی هم تهدید است و هممم فرصت ت

یرود ،مد نظر قرار داد
) .از آنجایی که فرهنگ عمدت ًاًا بستر حرکت جوامع و الگوهاي رفتار سیاسی و هویتی به شمار م 
گ سردد ،تح الو ت ت
ت
یتوان جهانی شدن را از این منظر هم چون ناشی از پایان جنگ گ
که به ویژه در((چرخش فرهنگی)) م 
صنعتی مربوط به انقالب سوم صنعتی و ((پساایدئولوژي)) دوران گسترش ابر رسانهها و تعامالت مجازي جدید مثل ل
ل
اینترنت و تلفن همراه ،بعد فرهنگی آن جلوه گري بیشتري دارد .مرحلهای جدید که به قول توماس فری مد ننن  ،ق راو ه هی
جهان بسیار کوچک شده در عین حال به موازات آن میدان بازي نیز مسطح شده است( .) Fridman, 2010: 3تأثیر این
ت جهان ییی
چرخش فرهنگی در دو بعد قابل توجه و اهمیت دادن به ابعاد مختلف آن حائز اهمیت است .یکی از ت اریثأ ت ت
یشود د ،یعن ییی در اینجاا
شهای قومی یا گسترش آنچه که ((خاص گرایی فرهنگی)) نامیده م مم 
شدنها گسترش بر جنب 
یشود() Nassaj, 2009: 131
شهای قومی م 
جهانی شدن سبب تقویت جنب 
شهای هویتی :حامیان نظریۀ خاص گرایی فرهنگی برآنند ،واکنش اقوام ،ملتها
 -2جهانی شدن و تأثیرگذاري بر جنب 
گ و درخ هه
و گروهها در برابر جریانهای همگون ساز جهانی شونده ،مقابلهای نخواهد بود .به این معناا بیشتررر فرهنگ گ
گها دست به مقاومت و حتی تعامل پر تنش خواهند زد که معموًالًال در قالب توسل به عناصر هویت بخشی زبانی،
فرهن 
ي ،بستررر
ي نوسازي ي
دینی ،قومی و نژادي خواهد بود( .)Golmohamadi, 2003: 84به اعتقاد آنتونی گیدنز در فرآین اهد ي ي
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ش ش وی هه
یدهد افراد به چک و چانه زدن بر سر گ نیز ش ش
یشود .هر اندازه سنت نفوذ خود را از دست م 
هویتی دگرگون م 
ي
یکوشند براي رهایی از بحران هویت بههه مناب ععع و ابزارهاي ي
یشوند و م 
زندگی خود از بین گزینههای گوناگون وارد م 
شهایی شوند که
یشود که آنها به آسانی جذب جنب 
هویت سازي سنتی متوسل شوند .از این رو ،این احتمال تقویت م 
یدهند .بر یخ دیگر برآنند تأثیر
در واکنش دفاعی به فرآیند جهانی شدنها بازسازي و احیاي چنان فضاهایی را وعده م 
تهای ملی به ویژه در جهان سوم شود ،م یییتوانددد در
یتواند سبب بروز ناتوانی دول 
جهانی شدن از بعد سیاسی چون م 
ب هویت ت
ت
نتیجۀ عدم انجام تکالیف قانونی این کشورها در برقراري امنیت و نیز پیشبرد ،توسعه اقتصادييي و غیرهه سبب ب
یشود.
خواهی قوم 
چارچوب مفهومی تحقیق
شت یدرگ نایب ر د دد دددد،
دیدگاه نظری در پژوهش حاضر تاب یع از هدف و موضوع مورد نظر میباشد .همان گونه یپ هک شش شش
هدف این تحقیق بررسی تأثیر پروسه جهانی شدن فرهنگی بر روی هویت ملی و قومی اقلیت کرد کردستان میباشد.
طبق مدل مفهومی پژوهش که در ذیل مشخص گردیده ،بعد فرهنگی به عنوان یکی از ابعاد تأثیر گذار جهانی شدن با
شاخصهایی چون شبکههای تلویزیونی و ماهواره ایی ،اینترنت ،زبان انگلیسی ،پوشیدن کراوات ،خواندن کتابها و 
رمانهای خارجی ،موسیقیهای غربی ،شیوههای آموزش و پرورش غربی ،سبک معماری و ساختمان سازی غرب و ی
در بخش متغیر وابسته هویت ملی عواملی چون :میزان عالقهمندی به فیلمهای فارسی ،میزان تعلق به فرهنگ ایران ییی ،
میزان تعلق به پرچم ملی ،مشاهیر ملی ،سرود ملی ،زبان فارسی ،زندگی در ایران و بین مردم آن ،مالک ایران ندوب ی   
شاخصهای مورد بررسی را تشکیل میدهند .همچنین در ارتباط با متغیر سوم تحقیق (هویت ق درک نابز ):یمو ییییییی ،
ازدواج فرد کرد با یک کرد ،عدم پرداختن به مسائل قومی ،عدم تفاوت بین دوست کرد و غیر رک دد ،انتخا قطانم ب   
کردنشین جهت زندگی ،عدم پرداختن به مطالبات قومی ،شکلگیری احزاب محلی ،توجه نظام سیاس تابلاطم هب ی    
کردها ،آگاهی به حقوق کردها ،وجود فرهنگ خاص کردی شاخصهای متغیر وابسته تحقیق و در نهایت ب ونع ه ان   
یگیرد.
اساس کار و چارچوب نظری این مقاله مورد استفاده و بهره برداری قرار م 

نمودار ( )2مدل مفهومی تحقیق

Source: Research Findings, 2015
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روش بررسی
پژوهش حاضر به لحاظ روش شناسی از نوع پوزیتویستی(اثباتی) و از نظر روش انجام تحقیق ،تو فیص ییی  -تحلیل و ی
یباشد .دادههای این تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامهای جمع آوری شدهاند .برای این کار محقق نی
همبستگی م 
پس از احصاء شاخصها و انجام روایی و پایایی مقیاسها ،آنها را در طیف لیک بلاق رد و هدرک یدنب هبتر تر      
پرسشنامهای جهت توزیع در بین الیت مورد نظر تهیه و تنظیم نمودهاند.
به عنوان جامعه آماری پژوهش حاضر به شمار میروند که رقم آن طبق آمار رسمی سالنامه آماری سال 1982 ،09 13
نفر میباشد .برای انتخاب حجم نمونه در این پژوهش از فرمول کوکران استفاده شده است دعت هک اد یرامآ هنومن      
بدست آمده از این روش  235نفر میباشد .همچنین کلیه دانشجویان مق عط تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری استان
،09 13

کردستان به عنوان جامعه آماری پژوهش حاضر به شمار میروند که رقم آن طبق آمار رسمی سرشماری سال
یباشد.
 1982نفر م 
حجم نمونه آماری از طریق فرمول زیر (فرمول کوکران) محاسبه شده است:
=n

 = nحجم نمونه = N ،جمعیت یا جامعه آماری( ،ضریب اطمینان  95درصد)( ،1/ 96 = t ،احتمال وجود صفت معین
در نمونه)(0/5 = P ،دقت احتمالی مطلوب با نصف فا نانیمطا هلص )) )))( 0/ 05 = d ،احتما دقف ل ا رد نیعم تفص ن

  

نمونه).0/5 = q ،
= 5 /0q = ،0/ 05 d = 96 ،/1 t = 0/5 ،P = 1982 ،N
برای نیل به نمونه مورد بررسی ،ابتدا جمعیت دانشجویان دو مق عط دکتری و کارشناسی ارشد از کل جامعه آما زا یر
یکدیگر تفکیک شده و سپس با توجه به جمعیت هر گروه ،پرسشنامهها به صت تروص ا ب .دیدرگ عیزوت یفد د نی     
ترتیب تعداد  179عدد از پرسشنامه در بین دانشجویان مق عط کارشناسی ارشد و  56عدد دیگر نیز در بین دانش نایوج
ًال تصادفی توزیع گردید .پس از گردآوري اطالعات ،تك تك پرسشنامهها م ينيبزاب درو   
مق عط دکتری به صورت کام ًال
قرار گرفتند ،تا در صورت وجود اطالعات ناقص و مخدوش از فرآيند تجزيه و تحليل خا جر

ندرگ دد ددد ،س سپ

code

 sheetپرسشنامهها تهيه و اطالعات آنها وارد بسته نرم افزاري  Spss/pc/20گرديد و تجز يور رب مزال ليلحت و هي    
آنها صورت گرفت .طی فرآیند عملیاتی کردن برای سنجش متغیر مستقل (جهانی شدن فرهنگی) و وابس تیوه( هت   
صهای مورد نظر و ساخت گویههای مربوطه توسط محقق نی
ملی و قومی) ،اقدام به احصاء شاخ 

یاهریغتم .دیدرگ    

ًال موافق ،نسبت ًاًا موافق ،نظری ن راد ممم ،نس تب ًاًا و فلاخم 
مستقل و وابسته پژوهش حاضر بر اساس پنج طیف کام ًال

ماک    ًالًال

مخالف مورد سنجش قرار گرفت .در این میان با توجه به مبانی نظری تحقیق ،در تعر یناهج ریغتم یتایلمع فی     
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ص زبان انگلیسی ،پوشیدن کراوات ،کانالللهاای ما راوه ههای ،داس امر و نات نن ننن ،موس قی ییی  ،س کب
شدن فرهنگی ،شاخ 
معماری ،شیوه آموزش و پرورش تعریف شده و به صورت جدول زیر مورد استفاده قرار گرفت.
جدول شماره  ،1تعریف عملیاتی متغیر جهانی شدن فرهنگی
متغیر

جهانی شدن فرهنگی

شاخص

گویه

شماره گویه

زبان انگلیسی

اهمیت یادگیری زبان انگلیسی

1

پوشیدن کراوات

عالقهمندی به پوشیدن کراوات

2

کانالهای ماهوارهای

جذابیت کانالهای ماهوارهای

3

داستان و رمان

عالقهمندی به مطالعه داستان و رمان خارجی

4

موسیقی

یهای خارجی
جذابیت موسیق 

5

سبک معماری غربی

عالقه مندی به سبک معماری غربی

6

شیوه آموزش و پرورش

جذا یش تیب وووو وههااای آم و شزو

د شرورپ ر

  

کشورهای غربی

7

Source: Research Findings, 2015

 تعريف عملياتي متغیر وابسته هویت ملی و قومی :در این بخش ابتدا اقدام به تعیین شاخصهایی شد که بتوان برطبق آنها میزان هویت ملی و هویت قومی را در منطقه سنجید ،که به ترتیب شامل :میزان عالقهمندددی به ف ففیلمهاای
فارسی ،میزان تعلق به فرهنگ ایرانی ،میزان تعلق به پرچم ملی ،مشاهیر ملی ،سرود مل ییی  ،زبا سراف ن ییییی  ،زن رد یگد
ایران و بین مردم آن ،مالک ایرانی بودن ،ازدواج فرد کرد با یک کرد ،عدم پرداختن به مسائل قومی ،عدم تفاوت ب نی
دوست کرد و غیر کرد ،انتخاب مناطق کردنشین جهت زندگی ،عدم پرداختن به مطالبات قومی ،شکلگیر ییی اح باز
محلی ،توجه نظام سیاسی به مطالبات کردها ،آگاهی به حقوق کردها ،وجود فرهنگ خا ک ص ر یرامآ هنومن زا ید     
مورد نظر در منطقه ،مورد پرسش قرار گرفتهاند.
یافتههای تحقیق
پس از گردآوري اطالعات ،پرسشنامهها مورد بازبيني قرار گرفتند ،سپ سسس  code sheetته تاعالطا و هي   

آنهاا وارد

بسته نرم افزاري  spssگرديد و تجزيه و تحليل الزم بر روي آنها صورت گرفت.
 -1-3یافتههای توصیفی:
توزیع پرسشنامهها به نحوی بوده است که  235نفر از دانشجویان مقا لیصحت عط ی اک  ر  یسانش ا  و دشر د هب یرتک   

   

پرسشنامهها پاسخ دادهاند 76 .درصد از پاسخ دهندگان دارای مدرک کارشناسی ارشد و  24درصد نی کردم یاراد ز   
دکتری بودهاند.
جدول شماره  1توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تحصیلی
درصد

درصد معتبر

درصد تراکمي

وض يع ت

فراواني

کارشناسی ارشد

179

76 /2

76 /2

76 /2

دکتری

56

23 /8

23 /8

100

جم ع

235

100

100

Source: Research Findings, 2015

از لحاظ گروه سنی 27 ،نفر(  31درصد) از پاسخ دهندگان به پرسشنامهها بین گروه سنی  24تا  26سال 56 ،نف  ر ( ( 24
درصد) بین  72و  28سال 43 ،نفر(  18درصد) بین  29و  30سا و ل
داشتهاند .همچنین  13درصد نیز به این گزینه پاسخ نداده بودند.

 34نفر(( 14 /5در زین )دص   

 31سا  رتالاب و ل را   
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جدول شماره  2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تراکمي

 24 - 26سال

27

30 /6

35 /1

35 /1

سن
 72 - 28سال

72/ 3

62 /4

 29 - 30سال
 31سال و باالتر
جمع
بی جواب
جمع کل

56

23 /8

43

18 /3

21

83 /4

34

14 /5

16 /6

100

205

78/ 2

100

30

12 /8

235

100

Source: Research Findings, 2015

طبق نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل پرسشنامهها در جدول شماره  ،3مشخص گردید که با گسترش جهانی شدن ط  ی ددههاای
ًال موافق و موافق بودهان و د
اخیر 32 ،درصد از دانشجویان با اهمیت یادگیری زبان انگلیسی برای فرزندان آنها کام ًال

 63در دص

ًال مخالف و مخالف بودهاند همچنین نزدیک به نیمی از پاسخگویان ( 49 /8درصد) عالقمند به پوشیدن کروات
با این سوال کام ًال
به عنوان یکی از مظاهر تمدن جدید و امروزی بودهاند .به ترتیب  17و  44درصد نیز اعتقا باذج هک دنراد د یییی یییییت کانالللهای
یباشد .در پاسخ به س قالع لاو هه هههمن  هعلاطم هب ید ددد دددداس ات نننهاا و رمانننهای
ماهوارهای بیشتر از کانالهای تلویزیونی داخلی م 
ًال و نسبت ًاًا موافق بودهاند و تنها  3درصد به گزینه کام ًالًال داد خساپ فلاخم  ههه ههههان دروم رد .د   
خارجی 83 ،درصد از مخاطبین ،کام ًال
ًال موافق و موافق بودهاند و بیش از نیمی
یهای خارجی نسبت به موسیقیهای ملی و محلی تنها  23درصد کام ًال
جذابیت موسیق 
ًال مخالف و مخالف بودهاند .همچنین  57 /5درصد نیز عالقمند ب عم کبس ه م را یییییییها یبرغ ی   
از دانشجویان (  58درصد) کام ًال
ًال موافق به سوال "جذابیت شیوههای آم ورپ و شزو رش   
بودهاند .در میان سواالت پرسشنامه ،بیشترین درصد پاسخ گزینه کام ًال

در کشورهای غربی "داده شده که  63درصد مخاطبین نظ یش هک دنراد ر وووو وووووههاای آم ورپ و شزو ر یبرغ یاهروشک رد ش     

یرسد.
یتر هستند که با جمع پاسخ دهندگان به گزینه نسبت ًاًا موافق به  94 /5درصد م 
مناسبتر و مترق 
جدول شماره  3درصد گویههای متغیر جهانی شدن فرهنگی
ًال مخالف
کام ًال

گویهها

ًال موافق
کام ًال

نسبت ًاًا موافق

نظری ندارم

نسبت ًاًا مخالف

 -1اهمیت یادگیری زبان انگلیسی برای فرزندان نسبت به زبان مادری

23 /8

8/ 5

4/ 7

21 /7

41 /3

 -2عالقهمندی به پوشیدن کراوات به عنوان مظهر تمدن جدید

21 /3

28 /5

26 /5

9/ 8

13 /6

 -3جذابیت کانالهای ماهوارهای نسبت به کانالهای داخلی

16 /6

43 /8

22 /6

3/ 4

13 /6

 -4عالقهمندی به مطالعه داستان و رمان خارجی

53 /2

30 /2

9/ 8

2/ 1

3/ 4

یهای داخلی
یهای خارجی نسبت به موسیق 
 -5جذابیت موسیق 

11 /9

11 /1

18 /7

32 /8

25 /5

23

34 /5

10 /2

26

4/ 7

62 /6

31 /5

4/ 3

0

1/ 7

 -6عالقه مندی به سبک معماری غربی
 -7جذابیت شیوههای آموزش و پرورش در کشورهای غربی

Source: Research Findings, 2015

صهای جهانی شدن Source: Research Findings, 2015
نمودار شماره  1هیستوگرام شاخ 

بررسی روند جهانی شدن فرهنگی و69 ...

در مورد شاخصهای هویت ملی(جدول  )4مشخص گردید ،بیش از نیمی(  69درصد) از پاس ندوب دقتعم نایوگخ د    
که با دیدن پرچم ایران در مجامع بینالمللی به یک حس سربلندی دس دیپ ت ا م  یییییییکنن وشک باختنا دروم رد .د ر ررر ررررر
دیگری برای زندگی(  48درصد) ،افتخار کردن به ایرانی بودن خود(  68درصد) ،اعتقاد به عید نوروز به عنوان یک زا ی
بهترین اعیاد ایرانیان(  84درصد) ،دستیابی به حس شور و شوق با شنیدن سرود ج.ا.ا 52 (.درصد) و افتخا ندومن ر   
به مشاهیر ملی با  85درصد ،باالترین میزان پاسخ را به خود اختصاص داده اس .ت

 87در نیمزرس نیبطاخم زا دص   

ایران را به عنوان وطن خود میدانستند و  58درصد نیز معتقد بودند که صحبت کردن ب آ یارب یسراف نابز ه نننن نننننها
دلنشین و شیرین است.
جدول شماره  4درصد گویههای متغیر هویت ملی
کام       ًالًال

نس تب       ًاًا

گویهها

موافق

موافق

نظری ندارم

تیابی به حس سربلندی
 -1دیدن پرچم ایران و دس 

52 /3

17 /4

3

 -2انتخاب کشور دیگری برای زندگی در صورت امکان

31 /5

16 /6

17 /9

17 /4

 -3افتخار کردن به ایرانی بودن خود

49 /8

17 /9

8/5

1/7

 -4اعتقاد به عید نوروز به عنوان یکی از بهترین اعیاد ایرانیان

69 /8

13 /6

4/7

3/4

 -5دستیابی به حس شور و شوق با شنیدن سرود ج.ا.ا.

32 /8

19 /1

20 /9

0

22 /1

 -6افتخار به مشاهیر ملی چون فردوسی و...

70 /6

14

3/4

1/7

8/7

 -7اعتقاد به سرزمین ایران به عنوان وطن خود

59 /6

18 /3

3/4

5/1

11 /9

 -8جذابیت صحبت کردن به زبان فارسی

33 /2

24 /7

11 /5

8/5

20 /4

Source: Research Findings, 2015

نس تب       ًاًا

کام         ًالًال

م خال ف

م خال ف

1/5

23 /8
13 /2
20 /4
6/8

صهای هویت ملی
نمودار شماره  2هیستوگرام شاخ 
Source: Research Findings, 2015

در مورد شاخصهای هویت قومی(جدول  )5مشخص گردید ،بیش از نیمی(  53درصد) از پاسخگویان معتق دندوب د   
که ابتدا خود را یک ایرانی میدانند و بعد کرد و تنها  34درصد مخالف این امر بودند .در اینکه یک کرد فقط با یک
ًال مخالف و مخالف را داشتهاند ،در مورد ع مد
کرد باید ازدواج کند کمتر از نیمی از پاسخگویان(  65درصد) نظر کام ًال
پرداختن به مسایل قومی در قبال داشتن زندگی مناسب(  71درصد) ،عدم تفا درک تسود باختنا نیب تو

ریغ و

    

کرد(  81درصد) ،ترجیح دادن مناطق کردنشین برای س تنوک (( 93در دص )) ،انتخا رد درک ناگدنیامن ب فر یاهدنیآ     
لگیری احزاب محلی عالوه بر احزاب ملی سیاسی برای رسیدگی به
سیاسی کشور از قبیل انتخابات( 15درصد) ،شک 
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یموق تابلاطم

مطالبات قومیکردها(  40درصد) ،حرکت به سوی فرهن ر گ سس سسسمیکش درپ مدع و رو ا هب نتخ

(((((( ((((((( 83

درصد) ،خوشحالی به دلیل افزایش آگاهی مرم کرد نسبت به حقوق خود(  70در دص )) ،ج بلاطم ندش یقلت ید ات     
کردها از سوی نظام سیاسی کشور(  32درصد) ،اولویت داشتن تماشا لیف ی مم مممها ک ی ر لیف هب ید مممم مممممها یناریا ی (( ((( 53
منادنزرف ا مز زا ن ان      

ًال موافق و موافق داشتهاند ولی در پاسخ به این سوال هک تسین یزاین هک
درصد) ،نظری کام ًال

59

ًال مخالف و مخالف را انتخاب نم دو ههانددد ،همچن نی
کود یک کردی یاد بگیرند  69درصد از پاسخگویان گزینه کام ًال
درصد نیز معتقد بودند که همیشه س یع میکنند به زبان کردی صحححبت کنن اهنت و یسراف نابز ات د        13در زا دص
مخاطبین معتقد بودند که ایجاد مراکز فرهنگی که در آنها شعر و ادب و موسیقی م شزومآ یدرک

یییییییدهن دنچ د ان   

ضروری نیست .در مورد شاخصهای مربوط به هویت قومیباالترین در ماک هنیزگ خساپ دص ًالًال م لاوس هب قفاو

     

"تالش برای ترویج فرهنگ کردی "داده شده که  54درصد مخاطبین نظر دارند ،کردها به دلیل داشتن فرهنگ خاص
یرسد.
باید در ترویج و تعالی آن بکوشند که با جمع پاسخ دهندگان به گزینه نسبت ًاًا موافق به  88درصد م 
جدول شماره  5درصد گویههای متغیر هویت قومی
گویهها

کام       ًالًال

نس تب       ًاًا

نظ یر      

نس تب       ًاًا

کام        ًالًال

موافق

موافق

ندارم

م خال ف

م خال ف

یدانم بعد یک کرد
 -1خود را اول یک ایرانی م 

36 /6

16 /2

13 /2

13 /6

20 /4

 -2ازدواج کرد فقط با یک کرد

5/1

13 /2

16 /6

26

93/1

 -3عدم پرداختن به مسایل قومی در قبال داشتن زندگی مناسب

42 /6

28 /5

10 /2

11 /9

6/8

 -4عدم تفاوت بین دوست کرد و غیر کرد

15/1

28 /9

3

8/5

8/5

 -5انتخاب مناطق کردنشین در اولویت اول به عنوان محل سکونت

26 /4

12 /3

23

20 /9

17 /4

 -6انتخاب نمایندگان کرد در فرآیندهای سیاسی

22 /6

28 /5

23

14

10 /2

لگیری احزاب محلی برای رسیدگی به مطالبات قومی
 - 7شک 

16 /2

24 /3

13 /6

13 /6

33 /3

یکشور
 -8عدم پرداختن به مطالبات قومی و حرکت به سوی فرهنگ رسم 

43

40 /4

10 /2

4/7

1/7

 -9خوشحالی به دلیل افزایش آگاهی مرم کرد نسبت به حقوق خود

54

26

13 /6

1/7

3

 - 10جدی تلقی شدن مطالبات کردها از سوی نظام سیاسی کشور

10 /2

22 /1

6/4

29 /8

31 /5

26

72/2

23

10 /2

11 /9

 - 12عدم ضرورت یادگیری زبان کردی برای کودکان

11 /1

11 /9

6/4

20 /4

48 /5

 - 13تالش برای صحبت کردن به زبان کردی تا فارسی

20 /9

29 /4

11 /9

19 /6

16 /6

 - 14عدم ضرورت ایجاد مراکز فرهنگی ،متولی آموزش فرهنگ کردی

10 /2

3

9/4

33 /6

42 /1

54

34

5/1

0

5/1

 - 11اولویت داشتن تماشای فیلمهای کردی به فیلمهای ایرانی

 -51تالش برای ترویج فرهنگ خاص کردی

Source: Research Findings, 2015

صهای هویت ملی
نمودار شماره  3هیستوگرام شاخ 
Source: Research Findings, 2015

بررسی روند جهانی شدن فرهنگی و71 ...

تجزیه و تحلیل دادهها
نتایج جدول شماره  6نشان میدهد که میانگین متغیرهای جهانی شدن ،هویت ملی و هویت قومی در پاسخدهن ناگد
دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس به ترتیب  2/ 28 ،2/ 55و ( 2/ 77با انح یاهرایعم فار   

 0/ 876 ،0/ 699و )0/484

میباشد .همچنین این میانگینها در پاسخدهندگان دارای مدرک تحصیلی دکتری ب بیترت ه   

 1/ 96 ،2/ 45و ( 2/ 59با

انحراف معیارهای  0/ 706 ،0/ 18 7و  0/ 354است).
جدول شماره  :6نتایج حاصل از میانگین متغیرهای جهانی شدن ،هویت ملی و هویت قومی به تفکیک سطح تحصیالت
مت غی ر

جهانی شدن

تحصیالت شاخص
تعداد
فوق لیسانس

172

163

میانگین

2/ 55

2/ 28

2/ 77

انحراف معیار

0/ 699

0/ 876

15

میانگین

نا م ش خ ص

166
0/484

تعداد
دکتری

هویت ملی

هویت قومی

56

2/ 45

انحراف معیار

0/ 18 7

تعداد

4

56
2/ 59

1/ 96

0/ 354

0/ 706
4

میانگین

3/ 29

انحراف معیار

0/ 001

4
2/ 80

2

0/ 002

0/ 001

Source: Research Findings, 2015

خدهن هک یناگد   
سایر نتایج نیز نشان میدهد که میانگین متغیرهای جهانی سازی ،هویت ملی و هویت قومی در پاسخ خ
مدرک تحصیلی خود را ذکر نکردهاند ،به ترتیب  2 ،3/ 29و  2/ 80بوده است.
3.29
2.80

2.59

4

2.77
2.28
2.00

2.45

3

2.55

3

1.96

2
2
1
1
0
هویت قومی

هویت ملی
نامشخص

دکتری

جهانی سازی

فوق ل یسانس

نمودار شماره  4توزیع نتایج حاصل از میانگین متغیرهای جهانی سازی ،هویت ملی و هویت قومی به تفکیک تحصیالت
Source: Research Findings, 2015

 -1 -2-4مقایسهی نظرات پاسخدهندگان در متغیرهای جهانی شدن ،هویت ملی و هویت قومی به تفکیک مدرک تحصیلی:
جدول شماره ( ) 7نتایج حاصل از آزمون  tجهت مقایسهی نظرات پاسخدهندگان در متغیرهای جهانی شدن ،هویت ملی و هویت قومی
شاخصها

تعداد

میانگین

172

2/ 55

0/ 699

15

2/ 45

0/ 18 7

فوق لیسانس

163

2/ 28

0/ 876

دکتری

56

1/ 96

0/ 706

فوق لیسانس

166

2/ 77

0/484

دکتری

56

2/ 59

0/ 354

متغیرها گروهها
جهانی شدن
هویت ملی
هویت قومی

فوق لیسانس
دکتری

انحراف معیار

Source: Research Findings, 2015

مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری

0/ 894

221

0/ 372

2/ 459

712

0/ 015

2/ 596

220

0/ 010
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نتایج جدول شماره ( )7نشان میدهد که با توجه به مقادیر  tو نیز سطوح معناداری:
الف -در متغیر جهانی شدن ،اختالف معناداری در نظرات دو گروه (فوق لیسان سسس و دکت دهاشم )یر ه من  ییییییی ش و دو
نتیجه میگیریم که تحصیالت عامل تأثیرگذاری بر دیدگاههای شرکتکنندگان در صخ وص مولفهی جهانی شدن نمی
باشد.
ب -در متغیر هویت ملی ،در نظرات دو گروه فوق؛ اختالف معناداری در سطح کمتر از  0/ 05مشاهده میش اب و دو   
سطح اطمینان بیش از  95درصد نتیجه میگیریم که تحصیالت یکی از عوامل موثر بر دیدگاههای شرکتکنن رد ناگد
صخ وص مولفهی هویت ملی بوده است.
ج -در متغیر هویت قومی ،اختالف معناداری در سطح  0/ 01در نظرات دو گروه دیده میشود و با سطح اطمینان

99

درصد نتیجه میگیریم که تحصیالت یکی از عوامل موثر بر دیدگاههای شرکتکنندگان در صخ وص مولفهی هویت
گتر نسبت به مؤلفه هویت ملی ،میتوان می رب تالیصحت ریثأت ناز
قومی میباشد که با توجه به مقدار  tبزر 

کش للللل للللل
ل

گیری هویت قومی را بیش از تأثیر آن بر هویت ملی برآورد کرد.
 -آزمون فرضیهها

با انجام آزمون فرض رگرسیون در مورد فرضیه اول پژوهش " رابطه معناداری بین جهانی شدن و هویت ملی کردها
وجود دارد ،".نتایج جدول  8نشان میدهد که با رادقم هب هجوت        )6/ 090 ( Fو س دانعم حط ا  یر

(( (((  ،)0/ 014متغیر

مستقل(جهانی شدن) از قدرت تبیین نسبت ًاًا باالیی برخوردار بوده و قادر است میزان تغیی ( هتسباو ریغتم تار ه تیو     
ملی اقلیتهای کرد) را به خوبی تبیین نماید .لذا با اطمینان از یطخ بودن روابط بین متغیرهای مس هک(هتسباو و لقت   
از جدول  6قابل نتیجهگیری است) ،میتوان از تحلیل رگرسیون استفاده کرد.
جدول شماره :8نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک راهه جهت بررسی معناداری رگرسیون (فرضیه اول)
شاخصها

مجموع مجذورات

منبع تغییرات

درجه آزادی

رگرسیون

4/ 252

باقیماندهها

841/ 18 7

213

152 / 971

214

کل

1

میانگین مجذورات

مقدار F

4/ 252

سطح معناداری
0/ 014

6/ 090

0/ 698

Source: Research Findings, 2015

همچنین نتایج جدول  9نشان میدهد که ضریب رگرس ریغتم یارب هدشدرادناتسا نوی      جهان ییی شدننن (  )-0/ 167در
سطح طخ ای کمتر از  0/ 05معنادار میباشد .بنابراین میتوان گفت :جهانی شدن بر هویت ملی اقلیت کردها در استان
کردستان موثر بوده است و به این ترتیب ،فرضیه اول پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد و با توجه به ض رد هک یبیار   
جدول شماره  7موجود میباشد ،معادله رگرسیون ) (y = ax + bرا میتوان به صورت زیر نوشت:
( + 2/ 18 7جهانی شدن)×  = -0/ 199هویت ملی
جدول شماره  :9نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون ساده جهت بررسی فرضیه اول
مدل
(ضریب ثابت)
جهانی شدن

ضرایب استاندارد نشده
)(B
2/ 18 7

-0/ 199

ضرایب استاندارد شده
)(Beta
-----0/ 167

مقدار t

Source: Research Findings, 2015

سطح معناداری

12 / 908

0/ 000

-2/ 468

0/ 014

بررسی روند جهانی شدن فرهنگی و73 ...

نکته آخر اینکه ،با توجه مقدار ضریب استاندارد ش هد ((  )-0/ 167م ییی ت رییغت :تفگ ناو ی هب 

فارحنا کی هزادنا        

استاندارد در متغیر مستقل جهانی شدن باعث تغییری به اندازه  0/ 167انحراف استاندارد (در جه ریغتم رد )یفنم ت    
هب   

هویت ملی میشود .این امر نشاندهندهی تأثیر منفی متغیر جهانی شدن بر هویت ملی میباشد .البته ضریب ف قو

لحاظ کلی کم است و نشان میدهد که هر چند جهانی شدن بر هویت ملی اقلی ک ت ر رثوم ناتسدرک ناتسا رد اهد      
بوده است ،ولی مقدار این تأثیر به آن میزانی نبوده که بتواند باعث کم رنگ شدن هویت ملی گردد و این م ناشن ییییییی
دهد که عوامل دیگری که در این تحقیق ،مورد بررسی قرار نگرفته است نیز بر هویت ملی تأثیرگذار میباشد.
ههه هههه" راب دانعم هط ا ندش یناهج نیب یر

با انجام آزمون فرض رگرسیون در مورد فرض ک شهوژپ مود هی

تیوه و

     

قومیکردها وجود دارد ".نتایج جدول شماره  10نشان میدهد که با توج رادقم هب ه      )4/ 509 (Fو س دانعم حط ا یر   
(  ،)0/ 035متغیر مستقل(جهانی شدن) از قدرت تبیین نسبت ًاًا باالیی برخوردار است و قادر م ییی باش نازیم یدح ات د     
تغییرات متغیر وابسته(هویت قومی اقلیتهای کرد) را تبیین نماید .لذا با اطمینان از یطخ بودن روابط بین متغیرهای
مستقل و وابسته میتوان از تحلیل رگرسیون استفاده کرد .همچنین نتایجی که م ممیت زا ناو ج لود

 11اس ک طابنت رد   

بدین صورت است که ضریب رگرسیون استانداردشده برای متغیر جها ندش ین (( ((( )0/341در س  رتمک یاطخ حط از   
 0/ 05معنادار میباشد .بنابراین با حدود  95درصد اطمینان میتوان گفت :جهانی شدن بر هویت قومی اقلی ک ت ر اهد   
در استان کردستان موثر بوده است و به این ترتیب ،فرضیه دوم پژوهش نیز مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول شماره  : 10نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک راهه جهت بررسی معناداری رگرسیون (فرضیه دوم)
شاخصها

مجم عو          

منبع تغییرات

مجذورات

درجه آزادی

رگرسیون

0/ 926

باقیماندهها

44/9 35

216

کل

45 / 285

712

میانگین مجذورات
0/ 926

1

مقدار F
4/ 509

سطح معناداری
0/ 035

0/ 205

Source: Research Findings, 2015

جدول شماره  :11نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون ساده جهت بررسی فرضیه دوم
مدل
(ضریب ثابت)
جهانی شدن

ضرایب استاندارد نشده
)(B
2/ 509
0/ 092

ضرایب استاندارد شده

مقدار t

سطح معناداری

)(Beta
----

22 /440

0/ 000

0/341

2/ 124

0/ 035

Source: Research Findings, 2015

با توجه به ضرایب جدول شماره  9معادله رگرسیون بین متغیرهای موجود را میتوان به صورت زیر نوشت:
( + 2/ 509جهانی شدن)×  = 0/ 092هویت قومی
مقدار ضریب استاندارد شده ( )0/341نشان میدهد که تغییری به ان  فارحنا کی هزاد ا تس ا د درادن ر لقتسم ریغتم        
جهانی شدن باعث تغییری به مقدار  0/341انحراف استاندارد (در جهت مثبت) در متغیر هویت قومی م ییی ش نیا .دو
امر نشاندهندهی تأثیر مثبت متغیر جهانی شدن بر هویت قومی میباشد .در این مورد نیز مشاهده میشود که ض بیر
فوق به لحاظ کلی کم است (حتی کمتر از ضریب استاندارد شده در معادله رگرسیون مربوط به فرضیه اول میباش )د
و نشان میدهد که هر چند جهانی شدن بر هویت قومی اقلیت کردها در استان کردستان تأثیر مثبت داشته است ،ولی
مقدار این تأثیر خیلی کم است به طوری که (با توجه به مقدار مجذور ضریب استانداردشده ودح هک د ًاًا ربارب     

0/ 02
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است) ،نتیجه گرفته میشود که متغیر جهانی شدن تنها قادر به تبیین تنها  2درصد از تغییرات متغیر هویت ق م یمو ییییی
باشد و  98درصد از تغییرات را عوامل ناشناختهی دیگری بر عهده دارند.
نتیجهگیری
كي ي از ابعاد آثار اول ةي  جهاني شدن ،تأثيرات شگرف فرهنگي است؛ به بيان ديگر همان گونه كه مفهوم جها ندش ين   
يريزند..از دی هاگد
از یک طرف متضمن حذف مرزهاي جغرافيايي است ،حصارهاي فرهنگي نيز در ا ني مفهوم فرو م 
دیگر مرزها را پررنگتر نموده است .بنابرا ني در عر ةص رقابت مم نك است كي

فرهنگ ب يرگيد گنهرف ةليسو ه     

گهاا را در
نابود شده و جامعهاي دچار استحالة فرهنگي شود و از سوي ديگر مم نك است یک فرهن رياس گ    فرهنگ گ
خود جاي داده و نقش كي

یهای جام هع
تها و تعدد آنها از ویژگ 
هويت جديد و فرامليتي را ايفا نمايد .وجود قومی 

ایرانی بوده و هست که صخ وصیات خاص خود را دارند و با مطرح شدن و گسترش پدیده جهانی شدن در سدههای
تهای ملی و قومی داشته است .ه نیا یلصا فد   
اخیر به عنوان یک مسئله اجتماعی ،تأثیرات مختلفی بر روی هوی 
یکردها تسا ی ا  ن ککککک ردس نات
پژوهش بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط معنادار بین جهانی شدن و هویت ملی و قوم 
میباشد که پس از بررسی میدانی توسط محققین مشخص گردید که ض شدرادناتسا نویسرگر بیر د ریغتم یارب ه      
جهانی شدن و هویت ملی و قومی به ترتیب (  )-0/ 167در سطح طخ ای کمت زا ر

 0/ 05و ( )0/341در س یاطخ حط   

کمتر از  0/ 05معنادار بوده و ارتباط معناداری بین متغیرهای پژوهش وجود دارد .بنابراین میتوان گفت :جهانی ش ند
بر هویت ملی اقلیت کردها در استان کردستان موثر بوده است و با حدود  95درصد اطمینان میت یناهج :تفگ ناو    
شدن بنا بر ویژگیهای خاص خود به عنوان عاملی تأثیر گذار بر هویت قومی اقلیت کردها در استان کردستان م حرط
بوده است که در طی محاسبات انجام گرفته مشخص گردید ،میزان اثربخشی پروسه جهانی شدن بر روی هویت ملی
یتوان به صورت دیاگرام زیر ترسیم نمود:
گتر از هویت قومی بوده است که این نتیجه را م 
بیشتر و پررن 
نمودار شماره  :5خویت ملی و هویت قومی

هویت ملی

+
0/530

جهانی
شدن

+
0 /410

هویت قومی

Source: authors, 2015

همان طور که مالحظه میگردد جهانی شدن دارای تأثیراتی بر روی هویت ملی و قومی داشته است .بدین معن هک ی   
توانسته است اثرات خود (کم رنگ نمودن هویت ملی و قومی) را بر روی دو متغیر وابسته تحقیق اعما دیامن ل  ... ..در
یگردد در دو بخش راهکارها و پیشنهادها به ریز تروص   
نهایت راهکارها و پیشنهاداتی که از این پژوهش حاصل م 
یگردد:
ارایه م 
الف) -راهکارها:
تهای دوگانه ملی و قومی دارد و به نظ م ر یییییرسد
از آنجایی که جهانی شدن در بعد فرهنگی تأثیراتی بر روی هوی 
این تأثیر و تاثر در بخش فرهنگ از طریق رسانههای جم یع صورت م یییپ ریذ دد ،ل تسا یرورض هنیمز نیا رد اذ

    

برنامهریزی منسجمی در جهت تقویت شاخصهای هویت ملی و قومیکردها در منطقه صورت گی ریز .در ا تیوه     

75 ...بررسی روند جهانی شدن فرهنگی و

 بنا نیارب،)ملی و قومیکردها در جهت تضاد با یکدیگر عمل نکرده است (حداقل در نتایج دیگران مشهود بوده است
ضروری است که با سازوکارهای گوناگون از جمله تقویت برنامههای فرهنگی و رسانهای در منطقه بتوان تا حدودی
.یکاست
 از اثرات پدیده جهانی شدن بر هویت ملی و قوم
 پیشنهادها-)ب
. تقویت برنامههای فرهنگی بومی و اصیل در منطقه-1
. نژاد و دین،صهای هویت ملی مشترک با سایر ایرانیان از قبیل تاریخ مشترک
  تقویت شاخ-2
       انک ر نابز

 تقویت عوامل فرهنگی زبانی در منطقه و تقویت زبان فارسی به عنوان زبان مفاهم رد نایناریا هیلک ه-3
.کردی به عنوان زبان خاص منطقه

   ک پاچ ت و ب

 گسترش برنامههای فرهنگی از قبیل نمایشگاههای کتا هست داجیا و ب ییی ییییالت الزم جه و رشن ت-4
.رسانههای مکتوب متناسب با فرهنگ ایرانی و بومی منطقه
. تقویت و افزایش برنامههای رادیویی و تلویزیونی در منطقه-5
.شهای هویت ساز تاریخی بین قوم کرد و مرکز کشور
  توجه ویژه صدا و سیما به بخ-6
. توجه ویژه به بخش موسیقی محلی-7
. عدم محدودیت جهت جلوگیری از پوشش محلی در ادارات و مکانهای عمومی-8
. توجه جدی به نظام آموزشی متناسب با فرهنگ خاص منطقه-9

یگردد تا در قالب
 همچنین عوامل و مؤلفههای دیگری بر روی هویت ملی و قومی تأثیر گذار میباشد که پیشنهاد م
.شهایی جدید ریشهیابی و مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد
 پژوه
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