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رابطۀ استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با تحول
هویت زبانی و فرهنگی در استان کردستان
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و تحول هویت قوم
ُ
کرد در استان کردستان به انجام رسیده است .روش پژوهش توصیفی پیمایشی ،و ابزار اندازهگیری
پرسشنامه است .بدین منظور 384 ،نفر از کاربران شبکههای اجتماعی مجازی بهصورت تصادفی
انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج آزمون فرضیهها نشان داد که بین هویت فرهنگی
و هویت زبانی با استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی ارتباط آماری معنیدار و مثبت وجود دارد.
میزان همبستگی بین هویت زبانی و مدت و زمان استفاده از سایتهای شبکۀ اجتماعی بهترتیب
 0/031و 0/034؛ و بین هویت فرهنگی و مدت و زمان استفاده از سایتهای شبکۀ اجتماعی بهترتیب
 0/036و  0/026است .همچنین طبق نتایج پژوهش حاضر ،بیشترین تأثیرپذیری از مدت استفاده
از شبکههای اجتماعی مجازی به هویت زبانی و بیشترین تأثیرپذیری از زمان استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی به هویت فرهنگی مرتبط است .بهطورکلی ،فضای مجازی فرصتهای شایستهای
را برای نمایاندن و شناخت بهتر خود و دیگران در جریان تعامالت مجازی در اختیارمان قرار میدهد.
در نهایت با توجه به نتایج این پژوهش و اثبات تأثیر استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر تحول
هویتی در میان اقشار مختلف جامعه ،پیشنهادهایی در حوزههای برنامهریزی ،توجه به ابزارها و
سازوکارهای هویتساز جهت تقویت هویت اجتماعی بهصورت کاربردی بهمنظور رفع و یا کاهش آثار
مخرب شبکههای اجتماعی مجازی ارائه شده است.
واژ گان كلیدی
ُ
شبکههای اجتماعی مجازی ،تحول هویت ،هویت زبانی ،هویت فرهنگی ،قوم کرد.
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مقدمه
بررسی میزان هویت ملی و قومی ،بهعنوان مهمترین و مشرو عترین و فرا گیرترین نوع هویت
جمعی ،و مطالعۀ عوامل تأثیرگذار بر آن یکی از موضوعاتی است که همواره مورد اهتمام
جامعهشناسان و اندیشمندان حوزۀ سیاست بوده است و دغدغۀ اصلی در این زمینه حفظ
و افزایش احساس تعلق و تعهد شهروندان بهویژه جوانان و دانشجویان به نمادهایی چون
تاریخ ،فرهنگ ،آدابورسوم ،زبان ،سرزمین و نظام سیاسی است .یکی از مواردی که کمتر
مورد تحقیق نظری و تجربی قرار گرفته تأثیر شبکههای اجتماعی بر هویت قومی ،علیالخصوص
ُ
قوم کرد ،است .هر انسانی تمایل دارد كه هویت خود را آ گاهانه در یك گروه خاص جستوجو
كند .هویت میتواند در چندین سطح ممكن باشد و هر فردی میتواند همزمان و به شكل
عادی چندین هویت را بپذیرد .بنا بر این هر انسانی بنا به موقعیت تعلق خود را به سطوحی
از هویت ابراز می دارد و این تعلقها را در سلسلهمراتبی از وفاداریهای درونی و پذیرفتهشده
جا میدهد .هویتهای قومی در صورت تبدیلشدن به قومگرایی افراطی و احساس برتری و
سلطه بر اقوام دیگر میتوانند منشأ تعارض قومی و مانع همبستگی و انسجام جمعی باشند.
از طرف دیگر هویت ملی ،در صورت تبدیل شدن به ملیتگرایی افراطی و اعمال سیاستهای
ضد قومی و سعی در همانندسازی و هویتزدایی از اقوام ،دیگر منشأ تعارضات قومی در درون
هر كشور است (شهرامنیا ،مهرابی کوشکی و پوررنجبر.)1393 ،
شبکههای اجتماعی مجازی ،به لحاظ عمومیت یافتن در میان کاربران و با گسترۀ وسیع
جغرافیایی درون مرزهای ملی ،و تبدیلشدن آنها به یك ارتباط خصوصی و شخصی و فار غ
بودن از هر نوع کنترل از سوی مراجع قدرت ،به وسیلهای بیبدیل در عرصۀ ارتباطات تبدیل
شد ه و زمینههای تأثیرگذاری خارج از کنترل دولتها ،نهادهای قدرت و نظارت اجتماعی را
در جوامع به وجود آوردهاند (معمار ،عدلیپور و خا کسار.)1391 ،
امروزه كمتر كسی در این گزاره تردید دارد كه جهان وارد عصر تازهای شده است که نماد
آن اهمیت یافتن اطالعات است .بسیاری از دانشمندان و صاحبنظران علوم اجتماعی
بر این باورند که ترکیب و همگرایی فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی و تجدید ساختار نظام
سرمایهداری در دهههای اخیر ما را وارد عصر و جامعه تازهای كرده است که دانیل بل 1آن را
جامعۀ فراصنعتی؛ كاستلز ،2جامعۀ شبکهای؛ و تادائو اومه سائو 3آن را جامعۀ اطالعاتی نامیده
است (عدلیپور ،قاسمی و میرمحمدتبار.)1393 ،
امروزه ،استفاده از ماهواره و شبکههای اجتماعی مجازی همچون فیسبوک ،تلگرام و
اینستا گرام باعث شده است حجم وسیعی از اطالعات و برنامههای برونمرزی و فراسنتی به
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فضای فکری جوامع وارد شود و بر ابعاد مختلف زندگی فردی و جمعی تأثیر بگذارد .یکی از
این ابعاد مهم واژۀ هویت است .هویت را میتوان مجموعه یا نظامی از باورها ،ارزشها ،رسوم
و رفتاری دانست که اعضای جامعه به کار میبندند تا خود را با جهانشان و نیز با یکدیگر
سازگار کنند .امروزه فرایند جهانیشدن و گسترش فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی
ً
نیز به چالشهای هویت دامن زده ،یا دستکم ُبعد تازهای به آنها افزوده است .مثال ،زبان
یکی از عناصر هویتی و معناساز در همۀ فرهنگهاست که میتواند تحت تأثیر دامنه و عمق
ً
استفاده از رسانهها و مخصوصا اینترنت و شبکههای اجتماعی مجازی به چالش کشیده شود
(عدلیپور و همکاران ،به نقل از 167 :2000 ،Morley؛.)317 :2017 ،Korostelina
بررسی نظری موضوع نشان میدهد که دیدگاههای نظری متفاوتی در خصوص فضای
مجازی و هویتخواهی قابل دستهبندیاند :نخست دستهای که عقیده دارند همراه با
ورود فناوری ،ازجمله فناوری ارتباطی ،هویتخواهی سنتی محو شده و هویتخواهی نوین
جایگزین میشود و این فرایند در کل جهان بهصورت واحد و همسان رخ میدهد و پیامد
آن رشد هویتهای فراملی و جهانی خواهد بود .گروه دوم بر ماندگاری کامل هویتهای
ملی و قومی در جوامع مختلف و حتی تشدید آنها و مقاومت در برابر تغییرات تأ کید دارند.
گروه سوم بر آناند که بیان کنند در اثر تحوالت فزاینده در عرصۀ جهانیشدن و فناوریهای
ارتباطی شاهد امتزاج و ترکیبی شدن هویتخواهیهایی در سطح فراملی ،ملی و قومی ـ
محلی خواهیم بود (قاسمی.)6 :1393 ،
تأثیر فضای مجازی شبکههای اجتماعی بر هویت قومی در مفهوم گستردۀ خود ،بهرغم
ً
انکارناپذیر بودن آن ،صرفا در نوع ،میزان و تأثیر مثبت یا منفی آن محل مناقشۀ نظری است و
اینکه این تأثیر ،تغییر و تحول هویت به چه نحو خواهد بود ،هنوز پاسخ روشنی برای آن وجود
ندارد .به نظر میرسد دوران کنونی دوران بالتکلیفی در فرجام این فرایند است .با این وصف،
امکان دارد وقوع چندگانگی و شکافهای هویتی درون جامعۀ ایران ب ه نوعی از تحول هویت
بینجامد .لذا ،این پژوهش بنا به اهمیت موضوع به بررسی نقش و تأثیر شبکههای اجتماعی
مجازی بر هویت قومی کردستان ایران با تأ کید بر مناطق کردنشین و شهر سنندج میپردازد.
شبکههای اجتماعی
شـبکۀ اجتماعـی اصطالحـی اسـت کـه بـرای اولینبـار در سـال  1940در انسانشناسـی از سـوی
براون معرفی شد و کاربرد عمومی آن نخستینبار از سوی چی .ای .بارنز در سال  1954مطرح
شـد و بهسـرعت بـه شـیوهای کلیـدی در تحقیقـات اجتماعـی بـدل شـد .در نظریـۀ شـبکههای
اجتماعـی سـنتی ،یـک شـبکۀ اجتماعـی بـه مجموعـهای از نهادهـای اجتماعـی اطلاق مـی
شـود کـه شـامل مـردم و سـازمانها یـی هسـتند کـه بـه صـورت رودر رو در ارتبـاط بـوده در بـه
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اشـترا ک گذاشـتن ارزشهـا بـا هـم تعامل دارند .شـکل سـنتی خدمت شـبکۀ اجتماعـی بر انواع
روابـط همچـون دوسـتیها و روابـط چهـره بـه چهـره متمرکـز اسـت .در دنیـای ارتباطـات علمـی،
شـبکههای اجتماعـی را میتـوان از بسـترهای مؤثـر در تولیـد علـم ،اشـترا ک عقایـد و رشـد فردی
و اجتماعـی دانسـت .هـدف شـبکۀ اجتماعـی ایـن اسـت کـه ،بـا فراهـم آوردن امـکان ارتبـاط
بیـن سـرمایههای فـردی و تشـکیل سـرمایۀ اجتماعـی ،بـه رشـد و ارتقـای سـطح علـم کمک کند
(فالحـی و خلـج.)1393 ،
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هویت
در جهان کنونی ،مرزهای نفوذناپذیر گذشته بین مقوالت و گروههای هویتی دیگر مستحکم
نیستند ،بلکه بهشدت آسیبپذیر و شکنندهاند .دنیای ارتباطات پیشاهنگ این تغییرات
است .احساس هویت فرایند معنابخشی و معناسازی در زندگی است .این معنا قابلیت به
چالش کشیده شدن و به بحران دچار شدن را دارد .منابع و ابزارهای اصلی ساخت و حفظ
هویتها عبارتاند از :مکان و فضا ،زمان ،دین ،زبان و فرهنگ که مهمترین و غنیترین منبع
هویتی به شمار میروند .در گذشته این منابع هویت فرد را میساختند ،ولی امروزه وسایل
نوین ارتباطی و فرایند جهانی شدن ،با متحول کردن فضا و زمان و جدا کردن آنها از مکان،
فضایی انحصاری را که در اختیار جوامع و فرهنگها بود تا هویتسازی کنند از بین برده و
درنتیجه ،توانایی جوامع در هویتسازی و هویتیابی افراد را به میزان بسیار زیادی کاهش
داده است .به بیان دیگر ،در گذشته پیوند تنگاتنگ فضا ،زمان و فرهنگ یا مکان و سرزمین
ّ
معین نیازهای هویتی افراد را بهخوبی تأمین میکرد و انسانها در دنیای کوچک ،محدود،
پایدار و منسجم به هویت و معنای موردنیاز خود دست مییافتند ،ولی فضای مجازی ،با پاره
کردن این پیوند و نفوذپذیر کردن و فرو ریختن زندگی اجتماعی ،آن دنیاها را بهشدت متزلزل
کرده است (عبااسی قادری وخلیلی کاشانی28 :1389 ،؛ به نقل از کاروانی.)115 :1397 ،
هویت ،به معنی چه كسی بودن ،از نیاز طبیعی انسان به شناخته شدن و معرفی شدن
به چیزی یا جایی نشئت میگیرد .این احساس نیاز به تعلق نیازی ذاتی است كه در هر فرد
وجود دارد (حاجیانی .)195 :1379 ،مفهوم هویت دو معنای متناقضنمای تمایز و تشابه را
دربردارد .جنکینز در کتاب هویت اجتماعی هویت را اینگونه تعریف میکند :هویت ریشه در
زبان التین و دو معنای اصلی دارد :اولین معنای آن بیانگر مفهوم تشابه مطلق است و معنای
دوم آن به مفهوم تمایز است که با مرور زمان سازگاری و تداوم را فرض میگیرد .بهاینترتیب
به مفهوم شباهت از دو زاویۀ مختلف راه مییابد و مفهوم هویت همزمان میان افراد یا اشیا دو
نسبت محتمل برقرار میکند :از یکسو شباهت ،و از طرف دیگر تفاوت (عباسی ،علوی مقدم
و زهرهوند1393 ،؛ به نقل از جنکینز.)1381 ،
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تأثیـر مهـم اینترنـت بـر نـوع ارتباطـات میـان انسانهاسـت .جنکینـز بـاور دارد تمـام
هویتهـای انسـان ،ازجملـه هویتهـای فـردی ،اجتماعی هسـتند ،زیرا بر اسـاس نحـوۀ ارتباط
بـا دیگـران و تجربههـای دوران زندگـی کـه در تعامـل بـا دیگران اسـت شـکل میگیرنـد (حاجیانی
و محمـدزاده.)68 :1394 ،
به نظر میرسد گسترش فناوریهای نوین ارتباطی ،و در رأس آن اینترنت و شبکههای
ارتباطی ،فضایی برای ساخت مجدد هویت فراهم کرده است .در این میان ،پیوند عناصر
اساسی هویتساز ،یعنی زمان و مکان ،فضا و مرزهای زندگی اجتماعی را بهشدت تحت
تأثیر قرار داده است (نیکخواه قمصری و منصوریان راوندی108 :1392 ،؛ به نقل از کاروانی،
 .)114-115 :1397به عبارت دیگر میتوان گفت که یکی از جنبههای مهمی که از فناوریهای
اطالعاتی ـ ارتباطی جامعۀ اطالعاتی تأثیر میپذیرد هویت است .بدون تردید میتوان گفت
که هویت از نیازهای روانی انسان و پیشنیاز هرگونه زندگی جمعی است .منابع شکلدهندۀ
هویت در جوامع گذشته از قبل مشخص بود و هویت افراد بیشتر جنبۀ انتسابی داشت و این
امر باعث میشود افراد یک جامعه از لحاظ امر هویتیابی چندان دستخوش تغییر و دگرگونی
نشوند (قاسمی و همکاران.)6 :1391 ،
ُ
کردها در ایران
کردستان ایران ،ک ه برخی آن را «کردستان شرقی» نیز نامیدهاند ،اصطالحی است ک ه به
منطقهای فرهنگی و جغرافیایی در شمال غربی و غرب ایران اطالق میشود .این منطقه،
ً
که عمدتا کردنشین است ،از شمالیترین نواحی استان آذربایجان غربی شروع میشود
و با دربرگرفتن نیمۀ مرزی و غربی این استان ،دیگر استانهای مرزی غرب ایران یعنی
استانهای کردستان ،کرمانشاه و ایالم را شامل میشود .البته از نظر برخی ،قسمتهایی
از استان لرستان نیز جزء مناطق کردنشین به حساب میآید .در استان خراسان شمالی و
قسمتهایی از خراسان رضوی نیز مناطقی وجود دارند که بخشی از مردم در آن مناطق به
زبان کردی صحبت میکنند ک ه از این میان میتوان ب ه مناطق :اسفراین ،بجنورد ،شیروان،
قوچان ،درگز ،چناران و باجگیران اشاره کرد .از لحاظ مذهبی ،ا کثریت کردها مسلمان (و
پیرو اهل سنت) هستند .در استانهای کرمانشاه و ایالم ایران نیز جمعیت قابلمالحظهای از
ُ
کردهای شیعه زندگی میکنند .در اغلب شواهد و مدارك تاریخی و اظهارنظرهایی كه از سوی
ُ
مورخان ،جامعهشناسان و انسانشناسان دربارۀ قوم کرد شده است ،كردها را اغلب از نژاد
ماد و همنژاد ایرانیان دانستهاند.1

1. https://iran-night.ir/
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ً
هویت امری صرفا شخصی یا روانشناختی نیست ،بلکه امری اجتماعی نیز هست که
بهطور جدی از طریق تعامل با دیگر کنشگران صورت میبندد .از طریق تعامل و مشارکت
در چارچوب نهادینه است که کنشگران هویت خود را بیان میکنند .سیاستهای هویتی
و هویت ْ
یابی نقاط و گرههای تعاملی را میان افراد ایجاد میکنند و برخی از آنها بهعنوان
خصایص شخصیت عمومی پذیرفته شدهاند ،نظیر اعتقادات و سنتها ،ارزشهای اخالقی،
سالیق زیباییشناختی ،موضعگیریهای جنسیتی و ریشههای جغرافیایی و خویشاوندی.
این نقاط تعامل برساختههایی اجتماعی هستند که بهواسطۀ تجارب گونا گون شکل
ْ
فرهنگی اغلب آنها را بهعنوان ابزار هویتی کارآمدی
گرفتهاند ،اما تبعیت و پایبندی سیاسی و
درمیآورد .ازاینرو افرادی که خود را بهعنوان اعضای یک جامعه میشناسند وارد نوعی
تعامل بر مبنای عقالنیتهای معتبر و استوار اجتماعی میشوند و هویتهای آنها بازتابی
از وا کنش مستقیم به شرایط مشخص و اغلب پیش از پذیرش جامعه در دو وجه مثبت و
منفی آهویت جمعی تمام افراد جامعه را دربرمیگیرد و از طریق آن ،افراد با جمع شدن در کنار
یکدیگر بهعنوان عضوی از جامعه تلقی میشوند .انواع هویت فراوردههایی اجتماعی هستند
ً
که عناصر نسبتا ثابت واقعیت اجتماعی به شمار میروند (نظری.)1386 ،
هویت قومی ،1بهشرطیکه منافع شخصی را تسهیل کند ،خود را آشکار میکند و تا زمانی
که مانعی بر سر راه منافع شخصی باشد ،پنهان خواهد ماند (& Hraba, 2008: 281-282
Hoiberg؛ به نقل از احمدیپور ،حیدری موصلو و حیدری موصلو .)108 :1391 ،روزنر 2معتقد
است که داشتن هویت قومی به ما کمک میکند که بفهمیم چه کسی هستیم .همچنین
هویت قومی «اشترا ک زبانی ،مجموعهای از عادات و نمادها ،نوعی سبک زندگی ،مجموعهای
از شعایر و رسوم ،نوعی شکل ظاهر و ...را برای ما فراهم میآورد که میتواند در جنبههای
مختلف زندگی نفوذ کند .این ظواهر قومیت بهویژه هنگامی جذاب میشود که فرد همواره
با افرادی مواجه شود که شیوۀ زندگی متفاوتی دارند» (Roosens, 2007:17-18؛ به نقل از
احمدیپور و همکاران.)108 :1391،
طبیعی است که هویت قومی و تشدید آن یکی از مسائل اجتماعی مهم کشورهای
چندقومیتی به شمار میرود و اهمیت آن بهویژه در کشورهای توسعهنیافته بیشتر است
و در این کشورها که هنوز جامعۀ مدنی با سازوکارهای آن نهادینه نشده است ،تشدید آن
میتواند اثرات مخربی در سرنوشت آنها بگذارد .اینکه هویت قومی چیست ،صاحبنظرانی
همچون تاجفل ( )1981و پینی ( )1992خاطرنشان میکنند که هویت قومی بهعنوان بخشی از
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خودآ گاهی فرد است که در اثر عضویت و برقراری ارتباط عاطفی با گروه قومی تعریف میشود.
ً
اساسا هویت قومی زمانی اهمیت پیدا میکند که با افراد یک گروه قومی ،بهواسطۀ تعلقاتشان
به آن گروه ،رفتاری تبعیضآمیز در مقایسه با گروههای دیگر صورت گیرد؛ یعنی یک گروه
قومی ،به دلیل قومیت خود در معرض سرکوب ،آزار یا محرومیت از برخی حقوق و مزایا قرار
بگیرد (قاسمی1381 ،؛ به نقل از سواری و سلمانی.)163-164 :1392 ،
هویت قومی به سنتها و رسومات فرهنگی مشترک و احساس هویتی اطالق میشود
که قوم را بهعنوان یک گروه فرعی از کل یک جامعه مشخص میکند و اعضای هر گروه قومی
از لحاظ ویژگیهای خاص فرهنگی و هویتی از سایر اعضای جامعه خود را متمایز میدانند
(Devos, 2005: 12؛ به نقل از احمدیپور و همکاران.)108 1391:،
تا قبل از شکلگیری دولتها ،تنوعات قومی در جامعه امری مرسوم و تاحدی
مجادلهبرانگیز بود ،اما پس از کنفرانس وست فالیا ( 1648م) و پیدایش دولت مدرن ،تنوعات
قومی به یکی از موضوعات جدی مناقشات سیاسی تبدیل شد (سواری و سلمانی:1392 ،
 .)164بارث مینویسد« :امروزه هویت قومی ،علیرغم رنگ باختن آن ،بر رشتهای از قیود
اعمالشده بر انواعی از نقشها که فرد مجاز است به ایفای آنها بپردازد و از طرفهایی که
برای انجام بدهوبستانهای گونا گون برگزینند داللت دارد» (ساعی ارسی.)37 :1384 ،
استدالل اصلی کاستلز در سهگانۀ عصر اطالعات ،اقتصاد ،جامعه و فرهنگ آن است که همۀ
جهان جدید بهصورت شبکه درآمده است؛ شبکهای که بافت اصلی و تاروپود آن را اطالعات و
نظام ارتباطات الکترونیک تشکیل میدهند .در درون شبکه ،بهاستثنای یک گروه از نخبگان
جهانوطن ،دیگران کنترل خود را بر زندگی خویش و محیط اطراف از دست دادهاند یا با
سرعت در حال از دست دادن آن هستند .اما یک قانون شناختهشده در حوزۀ تطور اجتماعی
میگوید که تالش برای تحمیل سلطه به بروز مقاومت منجر میشود .بر همین مبنا ،کاستلز از
ظهور هویتهای مقاوم در هیئتهای جمعهای دینی فرهنگی ،ملی ،قومی و محلی سخن
میگوید و یادآور میشود که این هویتهای جدید را میتوان در سه مقولۀ کلی جای داد که وی
از آنها با عناوین هویت مشروعیتبخش ،هویت مقاومت ،هویت برنامهای یاد میکند .هویت
نوع اول در درون حکومتها یا دولتهای ملی ایجاد میشود و زمینه را برای ظهور جامعۀ
مدنی آماده میکند .دومین نوع هویت ،که ناشی از نوع احساس طرد و کنارگذاشتهشدگی
است ،به ایجاد جمعیتها و جماعتهایی با گرایشهای خاص منجر میشود .سومین نوع
هویت سبب ظهور کنشگران اجتماعی میشود که به نحو دستهجمعی عمل میکنند و از آنان
با اصطالح سوژۀ اجتماعی یاد میشود .اینان برنامۀ برساختن هویتهای تازهای را به اجرا
ً
درمیآورند که میتواند اشکال کامال متنوع ،ارتجاعی و محافظهکار و واپسگرا تا مبارزهجو و
جزماندیش و فرقهگرا تا پیشرو و فعال و عقلگرا را به خود بگیرد ( ،Castellsترجمه علی پایا،
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 .)22-23 :1380هویت مقاومت ،به تعبیر کاستلز ،به دست کنشگرانی ایجاد میشود که
در اوضاعواحوال و شرایطی قرار دارند که از طرف منطق سلطه بیارزش دانسته میشود.
ً
این هویت غالبا از بطن احساس بیگانگی ،احساس خشم علیه تبعیض سیاسی یا اقتصادی
یا اجتماعی برمیخیزد ( ،Castellsترجمه علی پایا24 :1380 ،ـ .)23کاستلز معتقد است که
تحوالت جهان معاصر و شکلگیری جامعۀ شبکهمحور فرایند سنتی و رایج هویتسازی را
مورد تردید قرار داده و نوعی بحران هویت را پدید میآورد .اما او وجه غالب بازسازی هویت را
بههیچوجه غیرخاصگرایانه نمیداند .کاستلز مدعی است که در چنین شرایطی برنامهریزی
رفلکسیو زندگی جز برای نخبگان واقع در فضای بیزمان جریانهای جهانی ناممکن میشود.
در جامعۀ شبکهمحور بازسازی هویت بر پایۀ اصول جمعی صورت میگیرد که بنیادگرایی
دینی ،ملیگرایی و قومیت نمودهای برجستۀ آن هستند (گلمحمدی.)44 :1380 ،
کاستلز بیشترین اهمیت را در برساخت سوژۀ جمعی مدرن به نقش رسانههای ارتباطی
نوین میدهد .درواقع ،از دید کاستلز ،رسانههای مدرن با برجسته کردن معناهای هویتی در
قالب خاطرات جمعی ،روایتهای مشترك ،اسطورهها ،الهامات دینی ،تاریخ و جغرافیا ،قدرت
و ،...هویتهای قومی و ملی را برساخته و یا بازتولید میکنند .هویت مقاومت (که بیشتر به دست
گروههای حاشیهای همچون اقوام ،زنان ،ملتهای مستعمره برساخته میشود) مهمترین
اهمیت را از دید کاستلز دارد .درواقع ،هویتهای بهحاشیهراندهشده که نتیجۀ نگاه کالن روایتی
است با رسانههای ارتباطی نوین به متن هجوم میبرند و به گونه ای دیگر ،در پی مرکززدایی از
متن مرکزگرا برمیآیند (کاستلز1380 ،؛ به نقل از رضایی و محمدی.)91 :1394 ،
برخی ابعاد هویت جمعی (ملی و قومی) که در پژوهش حاضر مورد بررسی و سنجش قرار
گرفتهاند ُبعد فرهنگی و ُبعد زبانی هستند.
بعد فرهنگی ـ پیوند میان فرهنگ و هویت چنان عمیق است که اغلب هویت را پدیدهای
فرهنگی میدانند و برای فرهنگ ،شأن مستقلی در هویت قائلاند .در جهان معاصر ،هویت
فرهنگی ،در مقایسه با دیگر ابعاد هویت ،اهمیت فزایندهای یافته است (زهیری1384 ،؛ به
نقل از تاجیک اسماعیلی .)93 :1389 ،در پژوهش حاضر ،بر اساس پژوهش محمدی (،)1391
این ُبعد شامل ادبیات ،موسیقی ،آدابورسوم ،اسطوره و روایت تاریخی است.
بعد زبانی ـ ـ در دنیای جدید و در نظم جدیدی که جهان میطلبد ،مرزبندیهای سیاسی به
مفهوم سنتی آن جای خود را به مرزبندیها و توانمندیهای فرهنگی میدهد .این نظام جدید
تنها با معیارهای سنتی مثل اقتصاد قابل تعریف نیست ،چهبسا عوامل انسانی و فرهنگی در این
بین از اولویت درخورتوجهی برخوردار باشند .فرهنگها و اندیشهها بازتاب جهاناند و دربردارندۀ
نوعی جهانبینی؛ و زبان بازتاب فرهنگها و اندیشههاست .زبان و آثار ادبی ُبعد مهمی از میراث
مکتوب هر ملتاند .زبان نهتنها ،بهعنوان یک محصول اجتماعی ،ابزار ارتباطات به شمار میرود،
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بلکه خود بهعنوان بخشی از متن روابط اجتماعی که در تولید و بازتولید فرهنگ و هویت ویژۀ هر
جامعه نقش مهمی دارد محسوب میشودُ .بعد زبانی در پژوهش حاضر بر اساس پژوهش محمدی
( )1391شامل احساس تعلق زبانی ،اهمیت آموزش زبان مادری و مهارت زبانی است.
هال ،در نوشتۀ خویش تحت عنوان جهانی شدن و قومیت ،جهانی شدن و رابطۀ آن با
هویت را در دو ُبعد بررسی میکند؛ اول هویت درونمتنی نظام جهانی و دوم هویت برونمتنی
در حاشیۀ بودهها .هویت درونمتنی مرکزمحور هویتی است که در بطن نظام جهانی و فار غ
از تضادهای ایدئولوژیک جهانی شدن شکل میگیرد .درواقع اینگونه از هویت در دل نوعی
فرامدرنیسم ایدئولوژیک (در واژگانی هالی) که فریاد پایان تاریخ را برآورده است شکل میگیرد.
هال معتقد است که این نوع از جهانی شدن برسازندۀ سوژهای است که میل به بازگشت به
ملیگرایی و فرهنگ ملی دارد .اما همزمان با این مسئله (سوژۀ درونمتنی مرکزگرای گرد خود
حصار کشیده) با جلوهای دیگر از جهان فرامدرن مواجه هستیم که میکوشد با تفاوتهایی سر
کند که بازگشت به امر محلی را به دنبال خواهد داشت ( .)255 :1383 ،Hallدر چنین جهانی،
هویتهای حاشیهای که در جهان مدرنیتۀ مرکزگرای عقلمحور به حاشیه رانده شده بودند
به فضایی قدرتمند بدل میشوند .هرچند قدرت این فضا محدود است ،اما به هر تقدیر
قدرت است .موضوعات جدید ،جنسیتهای اجتماعی ـ فرهنگی جدید ،قومیتهای جدید
ً
و ،...که تا دیروز صرفا جایگاهی حاشیهای و ثانوی داشتند ،بهواسطۀ کشمکشهای جهانی
شدن ،امکان ابراز وجود یافتهاند و گفتمان قدرت منطق سلطه را در معرض تهدیدی جدی
قرار دادهاند )257 :1383 ،Hall؛ به نقل از رضایی و محمدی.)92-93 :1394 ،
به نظر مارشال مک لوهان و یافتههای اخالف وی ،رسانههای نوین ارتباطی با فراهم آوردن
گونهای بیواسطگی تصنعی (به تعبیر ژان کازنو) ناخواسته سلسلهمراتب برجستگی مرزهای
گروهی را نزد افراد دیگرگون میکنند و بدین ترتیب ،هویتهای آنها را دستخوش تغییر میکنند.
بر این اساس ،فانکاورز و شاو استدالل کردهاند که فیلم ،تلویزیون و رایانه (اینترنت و فضای
مجازی) ،با دستکاری محتوا و فرایندهای تجربی ارتباطی ،بر درک و فهم مخاطب از واقعیت
اثر میگذارند و نوعی تجربۀ مصنوعی میآفرینند (سورین و تانکارد .)395 :1381 ،آنان استدالل
میکنند که در فناوریهای نوین ارتباطی (بهویژه رایانه و اینترنت) ،امکانات جهت خلق تجربۀ
مصنوعی بیشتر از رسانههای گذشته است .لذا ،مواجهۀ زیاد با این رسانهها به تجربۀ بیشتر
و درنتیجه دگرگونی جهانبینی و نگرش فرد و در نهایت روابط اجتماعی و هویت وی منجر
میشود .کازنو ( )1370بیان میکند ،توسعۀ فناوریهای ارتباطی جدید و گسترش بیوقفۀ
اجتماعی آنها فضاهای اجتماعی را آنچنان دگرگون میکنند که هویتهای ما نیز
شبکههای
ِ
دستخوش تغییر و تحول میشوند .گیدنز ( )1373نیز معتقد است دنیای امروز به ارتباط مستمر
یا کنش متقابل میان مردمی وابسته است که بسیار جدا و دور از یکدیگرند .کاستلز نیز معتقد
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است :انقالب ارتباطی ـ اطالعاتی سدۀ بیستویکم را باید بسیار فراتر از صرف الکترونیکی کردن
رابطۀ انسانها دانست .این فناوریها ،با فراهم آوردن پیدایی «جامعۀ شبکهای» افراد و جوامع
را در قالبهای تازه هویتهای تازه بخشیدهاند (تاجیک اسماعیلی.)96-97 :1389 ،
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پیشینۀ پژوهش
کاروانی ( ،)1397در پژوهشی با عنوان «تعامل در فضای مجازی و تأثیر آن بر هویت ملی
دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان» که با روش پیمایشی و در بین دانشجویان دانشگاه
سیستان و بلوچستان و با استفاده از روش نمونهگیری طبقهبندی انجام شد ،به این نتیجه
رسید که متغیرهای میزان استفاده از اینترنت ،میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و
سابقۀ استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی تأثیر معناداری بر هویت ملی دارند و میزان این
تأثیر بهترتیب برابر با  – 0/257 ،- 0/331و  -0/163است؛ بر این اساس میتوان گفت که تعامل
در شبکههای اجتماعی مجازی تأثیر معنادار معکوسی بر هویت ملی کاربران دارد.
بدین معنی که با استفادۀ بیشتر از فضای مجازی ،نمرۀ هویت ملی کاربران کاهش یافته و
به عبارت دیگر ،هرچه بیشتر از فضای مجازی استفاده کنند ،هویت ملی آنان ضعیفتر است.
پژوهش حاضر از این جهت با پژوهش کاروانی شباهت دارد که هر دو به بررسی آثار سوء فضای
مجازی بر هویت پرداختهاند.
نژاد اصغری ( )1395پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر شبکههای اجتماعی (تلگرام) بر تغییر
هویت دینی کاربران» انجام داد .این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از ابزار و تکنیک
مصاحبۀ نیمهساخت انجام شده است .نمونهگیری ،به دلیل هدفمند بودن ،نمونهگیری
غیراحتمالی بوده و هدف محقق نگرشسنجی تیپهای مختلف کاربران شبکههای اجتماعی
با انواع سالیق و عقاید از هر دو جنس زن و مرد بوده است .یافتههای پژوهش حا کی از آن
است که انواع پیامها در شبکههای اجتماعی ،نه بهصورت مطلق بلکه تحت تأثیر شرایط و
عواملی همچون محتوای پیامها ،شخصیت روانی کاربران (بهعنوان گیرنده یا فرستندۀ پیام)
و تکرار پیامها ،میتوانند هویت کاربران بهصورت عام و هویت دینی آنها را بهصورت خاص
دچار تغییرات تدریجی کنند و ازآنجا که زنان عنصر مهم مدیریت درون خانواده بهویژه در
ُبعد عاطفی و نیز رکن اصلی تربیت فرزندان به شمار میروند ،تغییر هویتی در زنان (تغییر در
نگرش ،احساس و رفتار) خواه ناخواه به سایر اعضای خانواده تسری مییابد.
پژوهش حاضر از این جهت با پژوهش نژاد اصغری شباهت دارد که هر دو به بررسی و
مطالعۀ تغییرات هویتی در جریان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی میپردازند.
شامانی ،واحدی و نوروزی ( ،)1395در پژوهشی که با عنوان «رابطۀ استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی با هویت جوانان شهر تهران» انجام دادند ،دریافتند که بین میزان استفاده
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از شبکههای اجتماعی مجازی و هویت فرهنگی جوانان رابطه وجود دارد؛ بدین شکل که در
چهار مؤلفۀ مدت زمان حضور ،میزان استفاده ،میزان فعال بودن کاربر ،میزان واقعی تلقی
کردن محتوا در فضای شبکههای اجتماعی مجازی با وضعیت هویت فرهنگی جوانان رابطۀ
معنادار و معکوس وجود دارد.
پژوهش شامانی و همکارانش از این جهت با پژوهش حاضر شباهت و نزدیکی دارد که هر
دو به بررسی رابطۀ شبکههای اجتماعی مجازی با هویت کاربران پرداختهاند.
حاجیانی و محمدزاده ( ،)1394در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیر فضای مجازی
(اینترنت) بر هویت ملی دانشجویان که به روش ّکمی و توصیفی و با ابزار پرسشنامه (میان  320نفر
از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران) به انجام رسیده ،به این نتیجه
رسیدند كه بین میزان استفاده از اینترنت و ُبعد شناختی هویت ملی کاربران همبستگی کامل با
شدت  0/119در جهت مثبت وجود دارد .بین مدت استفاده از اینترنت با بعد رفتاری و شناختی
هویت ملی کاربران همبستگی مثبت وجود دارد .برای نوع استفادۀ اطالعاتی از اینترنت یا هویت
ملی همبستگی مثبت و برای استفادههای ارتباطی و سرگرمی همبستگی منفی به دست آمد.
پژوهش حاجیانی و محمدزاده ،به علت بررسی و مطالعۀ تأثیر فضای مجازی بر هویت ،با
پژوهش حاضر شباهت و نزدیکی دارد.
عدلیپور و همکاران ( ،)1392در پژوهشی با عنوان «شبکۀ اجتماعی فیسبوک و هویت ملی
جوانان» که در بین جوانان شهر اصفهان انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که بین مدت زمان
عضویت ،میزان استفاده ،میزان مشارکت و فعالیت کاربران در فیسبوک و هویت ملی کاربران رابطۀ
معنادار و معکوس؛ و بین واقعی تلقی کردن محتوای مطالب فیسبوک و هویت ملی کاربران رابطۀ
معنادارومثبتیوجوددارد؛یعنیهرچهمدتزمانعضویت،میزاناستفادهومیزانفعالیتومشارکت
کاربراندر فیسبوکاز سوی کاربرانافزایشپیدامیکندهویتملی کاربرانضعیفترمیشود.
پژوهش عدلیپور و همکارانش ،به علت بررسی و مطالعۀ تأثیر شبکههای اجتماعی
مجازی بر هویت ،با پژوهش حاضر شباهت و نزدیکی دارد.
حکیمی ( ،)1390در تحقیقی که با موضوع «نقش شبکههای اجتماعی بر هویت (مطالعۀ
ُ
موردی روی فیسبوک و کاربران کرد) انجام داد ،به این نتیجه رسید که فیسبوک توانسته
ُ
است نقش عمدهای در بازنمایی هویت کردها در جهان داشته باشد و از این راه به یافتن
ُ
ُ
دوستان و همفکران کرد و غیر کرد کمک شایانی کرده است.
پژوهش حکیمی ،به علت بررسی و مطالعۀ نقش شبکههای اجتماعی مجازی بر هویت،
با پژوهش حاضر شباهت و نزدیکی دارد.
اشتیاقی ،علیزاده و کاظمیان ( ،)1391در تحقیقی که با عنوان «اینترنت و هویت دینی
دانشجویان (مطالعۀ موردی دانشجویان دانشگاه مازندران) انجام دادند ،نشان دادند که
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بین مدت ،میزان ،نوع استفاده از اینترنت و پایگاه اجتماعی اقتصادی دانشجویان رابطۀ
معناداری و معکوسی با نوع هویت دینی آنان وجود دارد.
پژوهش اشتیاقی و همکارانش ،به علت مطالعۀ تأثیر اینترنت بر هویت ،با پژوهش حاضر
شباهت و نزدیکی دارد.
نیازی وشفائی مقدم ( )1391تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر رسانههای جمعی در گرایش به
هویت ملی» انجام دادهاند .نتایج پژوهش ایشان نشان داد که رابطۀ معنیدار و مثبتی بین استفاده
از تلویزیون و گرایش به هویت ملی و نیز رابطۀ معنیدار و منفی بین میزان استفاده از ماهواره و
اینترنت با میزان گرایش به هویت ملی وجود دارد و همچنین رابطۀ معنیداری بین نوع محتوای
برنامههای مورد استفاده از تلویزیون ،ماهواره و اینترنت با میزان گرایش به هویت ملی وجود دارد.
مبارکشاهی ( )1390در مقالهای به بررسی هویتطلبی کردها در فضای مجازی پرداخته است.
نتایج این تحقیق نشان میدهد که فضای مجازی ،از لحاظ هویتی ،دارای کارکردی دوگانه است .از
یکسو با گسترش انگارههای جهانی تمامی ملل و اقوام را بهسوی ادغام سوق میدهد و از سویی
دیگر همین فضا ،بدون هیچگونه محدودیتی ،امکان انکشاف هویتی را در میان اقوام و گروههایی
که در حال محو و نابودی فرهنگی هستند فراهم میکند .بنا بر این فرض ،برخالف فضای واقعی که
بخشی از افراد جامعه به دلیل موقعیتهای اجتماعی خاص بهنوعی اعتماد به نفس الزم را برای
ابراز عقاید خود از دست میدهند ،همین افراد بهراحتی و با هویت جدیدی در فضای مجازی ظاهر
میشوند و بدون نگرانی از افشای هویت واقعی ،اهداف خود را دنبال میکنند.
عباسی قادری و خلیلی کاشانی ( ،)1389در پژوهشی با عنوان «تأثیر اینترنت بر هویت ملی»
که با استفاده از تکنیک پرسشنامه بر روی  1266نفر از کاربران باالی پانزده سال در شهر تهران و
از طریق نمونهگیری خوشهای و هدفمند انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که متغیرهای نوع
استفادۀ کاربران از اینترنت ،انگیزه و هدف و مشارکت و فعال بودن کاربران در استفاده از اینترنت،
واقعی تلقی کردن محتوای سایتها از سوی کاربران اینترنت و پایگاه اقتصادی و اجتماعی
کاربران رابطۀ معنیداری با هویت ملی دارند و بین میزان تحصیالت ،میزان استفاده از اینترنت و
سابقۀ استفاده از اینترنت و هویت ملی رابطۀ معناداری وجود ندارد.
ربانی و حسنی ( ،)1388در پژوهشی با عنوان «تأثیر رسانههای جمعی و هویت ملی» که به
دنبال بررسی تأثیر استفاده از رسانههای گروهی و شبکههای ارتباط جمعی بر هویت ملی بودهاند،
به این نتیجه رسیدند که بین استفاده از رسانهها و هویت ملی رابطۀ معناداری وجود دارد و افرادی
که از رسانههای داخلی استفاده کردهاند در سازۀ هویت ملی نمرۀ باالیی دریافت کردهاند و برعکس،
نمرۀ کاربران رسانههای خارجی در این سازه پایین بوده است .از میان متغیرهای اثرگذار بر هویت
ملی ،بهترتیب ،جنسیت ،میزان استفاده از رسانههای خارجی ،میزان استفاده از رسانههای
داخلی ،سن و وضعیت تأهل در تعیین گرایش هویت ملی از سهم بیشتری برخوردارند.
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چاو و لی ( ،)۲۰۱۷در پژوهشی که با عنوان «برساخت استداللی از هویتها در فضای
شبکههای اجتماعی :بینش از یک گروه فیسبوک» در مقطع کارشناسی برای یک دورۀ
ً
زبانشناسی انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که گروه صرفا یک گروه دانشگاهی نیست،
بلکه یک «فضای اجتماعی و آموزشی» نیز هست .اعضا به استقرار طیف گستردهای از منابع
مانند شکلک برای معناسازی دست یافتهاند .همچنین یکی از شرکتکنندگان نشان میدهد
که چگونه هویتهای مختلف میتوانند با منابع و شیوههای استداللی شناخته شوند
(کاروانی.)117 :1397 ،
مارینـو و همـکاران ( ،)2016در پژوهشـی کـه بـا عنـوان «مدلسـازی سـاخت شـخصیت،
هویـت اجتماعـی و هنجارهـای اجتماعـی اسـتفادۀ جوانـان از فیسبـوک» انجـام دادهانـد،
مـدل معـادالت سـاختاری را نشـان میدهنـد کـه ثبـات عاطفـی ،برونگرایـی ،وظیفهشناسـی
و هنجارهـا میتواننـد اسـتفادۀ مشـکلآفرین از فیسبـوک را پیشبینـی کننـد ،درحالیکـه
جنسـیت ،هنجارهـای گـروه و هویـت اجتماعـی درکشـده میـزان اسـتفاده از فیسبـوک را
پیشبینـی میکننـد (کاروانـی.)117 :1397 ،
اسما ک شافعی ،1نایان 2و عثمان ،)2012( 3در پژوهشی که با عنوان «ساخته شدن هویت
از طریق پروفایلهای فیسبوک» در بین دانشجویان مالزی انجام دادند ،به این نتیجه
رسیدند که ناامنی ،همتا ادرا کی 4و خود ارتقایی 5اغلب هویت آنالین دانشجویان را تحت تأثیر
قرار میدهند و همچنین دریافتند که هویت آنالین بهوسیلۀ ارزشهای اجتماع به همراه همتا
ادرا کی ،ارتباط اجتماعی و محبوبیت 6بازسازی و بازاندیشی میشود .همچنین دریافتند که
دانشجویان پسر در بهکارگیری پروفایلهای واقعیشان از دانشجویان دختر راحتترند.
گراسموک )2009( 7تحقیقی با عنوان فیسبوک و هویت انجام داد و به این نتیجه رسید که
آ گاهیهایی که کنشگران از حضور در فیسبوک بهعنوان یک زیستجهان کسب میکنند
باعث تغییر در هویتشان میشود و همچنین هویت جهانی کاربران را شکل میدهد.
زاهو ،8گراسموک و مارتین ( )2008پژوهشی با عنوان «ساخته شدن هویت در فیسبوک»
انجام دادند .یافتههای پژوهش نشان داد که ساخته شدن هویت در محیطهای مستعار
1. Asmaak Shafie
2. Nayan
3. Osman
4. Peer Perception
5. Self-Promotion
6. Popularity
7. Grasmuck
8. Zhao
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بینام با ساخته شدن هویت در محیطهای آنالین بینام متفاوت است .همچنین دریافتند
که حسابهای کاربران در فیسبوک بهطور مسلط بر نحوۀ ساخته شدن هویت تأثیر دارد.
جوینسون ،)2008( 1در مطالعهای به دنبال این هدف که چه چیزی در شبکههای
اجتماعی وجود دارد که شخص را تحریک به ماندن در شبکه میکند ،اقدام به مصاحبه با
کاربران شبکهها کرده و خصوصیات شخصی ،باورها ،ارزیابی رفتار ،نیازها و عوامل انگیزشی
افراد را شناسایی کرده است .این مطالعه تعیین کرد که حفظ تماس دلیل اصلی استفادۀ
افراد از شبکههای اجتماعی است.
کلـی )2007( 2پژوهشـی بـا عنـوان «سـاخت هویـت در فیسبـوک» انجـام داده اسـت .نتایـج
ایـن پژوهـش حا کـی از ایـن اسـت کـه ا گرچـه افـراد هویتهـای خـود را در همـۀ بخشهـای
زندگـی برمیسـازند ،امـا برسـاخت هویـت کاربـران در شـبکههای اجتماعـی مجـازی بهخصـوص
فیسبـوک مشـهودتر اسـت.
درمجموع پیشینههای پژوهشی یادشده ،از این جهت که همگی بهنوعی به بررسی و
مطالعۀ نقش اینترنت (فضای مجازی) در هویت کاربران میپردازند ،به هدف پژوهش حاضر
شباهت دارند .اما نوآوری پژوهش حاضر در این است که سایر پژوهش های پیشین هر یک
جنبهای از استفاده از فضای مجازی را در نظر گرفته و نقش و تأثیر آن را در ابعاد مختلف
هویتی (مانند هویت اجتماعی ،هویت دینی ،هویت ملی و )...در میان جوامع آماری مختلف
در نظر گرفتهاند .اما پژوهش حاضر به بررسی رابطۀ میان استفاده از شبکههای اجتماعی در
تحول هویت زبانی و فرهنگی کاربران کردستان پرداخته است.
اهداف پژوهش
الف) بررسی رابطۀ مدت عضویت در شبکههای مجازی با تحول هویت قومی در شهر سنندج
ب) بررسی رابطۀ میزان استفاده از شبکههای اجتماعی با تحول هویت قومی در شهر سنندج
هویت قومی

شبکه اجتماعی

تاثیر

فیسبوک
اینستا گرام
تلگرام
یوتیوپ

شکل  1مدل مفهومی پژوهش
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1. Joinson
2. Kelley

رابطۀ استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با تحول هویت زبانی و فرهنگی در استان کردستان

روش پژوهش
ایــن تحقیــق از نظــر ماهیــت و اهــداف آن كاربــردی اســت ،زیــرا بــه دنبــال یافتــن پاســخ بــه
مســائلی از قبیــل تأثیــر میــزان شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــر هویــت قومــی اســت .از نظــر
روش پژوهــش ،توصیفــی از نــوع پیمایشــی اســت .توصیفــی اســت ،چــرا كــه تصویــری از وضعیــت
موجــود را ارائــه داده؛ و پیمایشــی اســت ،زیــرا گــردآوری دادههــای موردنظــر از طریــق نمونههــای
بهدس ـتآمده از جامعــه انجــا م شــده اســت.
جامعــۀ آمــاری پژوهــش حاضــر شــامل تمامــی شــهروندان شهرســتان ســنندج (کــه کاربــران
شــبکههای اجتماعــی هســتند) در ســال  1397اســت .بــر اســاس آخریــن سرشــماری نفــوس و
مســکن در ســال  1395کل جمعیــت شهرســتان ســنندج  501,402نفــر محاســبه شــد ،کــه از
میــان ایــن جمعیــت تعــداد  208,768نفــر مــرد و  205,301نفــر زن بودهانــد .پرسشــنامهها بــر
اســاس نســبت جنســیت در میــان زنــان و مــردان پخــش شــد ،امــا از تعــداد پرسشــنامههای
منتشرشــده 249 ،پرسشــنامۀ تکمیلشــده از ســوی مــردان و  135پرسشــنامۀ تکمیلشــده از
ســوی زنــان بــه پژوهشــگران برگشــت.
متغیرهــای اصلــی پژوهــش (متناظــر بــا مــدل مفهومــی پژوهــش) بدیــن شــر حاند :متغیــر
مســتقل :شــبکههای اجتماعــی (فیسبــوک ،اینســتا گرام ،تلگــرام و یوتیــوپ) و متغیــر وابســته:
هویــت قومــی ُ(بعــد زبانــی شــامل احســاس تعلــق زبانــی ،اهمیــت آمــوزش زبــان مــادری ،مهــارت
زبانــی؛ و ُبعــد فرهنگــی شــامل ادبیــات ،موســیقی ،آدابورســوم ،اســطوره و روایــت تاریخــی).
روشهــای گــردآوری اطالعــات در پژوهــش حاضــر را میتــوان بــه دو روش کتابخانــهای
و روش میدانــی تقســیمبندی کــرد .بخــش مبانــی نظــری و پیشــینۀ پژوهشهــای داخلــی
و خارجــی بــه روش کتابخان ـهای گــردآوری شــدند .اطالعــات مربــوط بــه آزمــون فرضیههــای
پژوهــش بهطــور عمــده بــا روش میدانــی بــا اســتفاده از پرسشــنامه جم ـعآوری شــدند.
پرسشــنامه شــامل ســه بخــش اســت :بخــش اول ،چــک لیســت اطالعات جمعیتشــناختی
(ســن ،جنســیت ،پایــگاه اقتصــادی ـ ـ اجتماعــی ،تحصیــات و)...؛ بخــش دوم ،مربوط به مدت
اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی ،زمــان اســتفاده در شــبانهروز ،نــوع و هــدف اســتفاده و)...؛
و بخــش ســوم پرسشــنامۀ مربــوط بــه میــزان و نــوع اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی بــوده و
بــا اســتفاده از روایــی صــوری ،مــورد تأییــد اســتادان و صاحبنظــران حــوزۀ رســانه و فرهنــگ
قــرار گرفتــه اســت .پایایــی آن نیــز بهوســیلۀ محاســبۀ ضریــب آلفــای کرونبــاخ مــورد ســنجش قــرار
گرفتــه و آلفــای  0/81بــه دســت آمــده اســت.
پرسشــنامۀ هویــت قومــی ُ(بعــد زبانــی و فرهنگــی) اســتاندارد بــوده و بــا توجــه بــه اینکــه روایــی و
ً
پایایــی آن قبــا از ســوی پژوهشــگران مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت ،نیــازی بــه ســنجش مجــدد
روایــی و پایایــی آن نیســت.
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سؤالهای پژوهش
سؤال اصلی
آیا میان میزان استفاده و مدت عضویت در شبکههای اجتماعی با تحول هویت قومی در شهر
سنندج رابطه وجود دارد؟
سؤالهای فرعی
الف) آیا میان مدت عضویت در شبکههای مجازی با تحول هویت قومی در شهر سنندج رابطه
وجود دارد؟
ب) آیا میان میزان استفاده از شبکههای اجتماعی با تحول هویت قومی در شهر سنندج
رابطه وجود دارد؟
فرضیههای پژوهش
الف) میان مدت عضویت در شبکههای مجازی با تحول هویت قومی در شهر سنندج رابطه
وجود دارد.
ب) میان میزان استفاده از شبکههای اجتماعی با تحول قومی هویت در شهر سنندج رابطه
وجود دارد.
یافتههای پژوهش
در این بخش از نوشتار حاضر به توضیح و تشریح یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای
پژوهش پرداختهایم و در ابتدا به بحث راجع به یافتههای توصیفی و سپس به ارائه و شرح
یافتههای استنباطی خواهیم پرداخت.
الف .یافتههای توصیفی
در بخش نخست یافتههای پژوهش ،به ارائۀ اطالعات جمعیتشناختی نمونۀ موردمطالعه
میپردازیم.
جدول  .1جنسیت پاسخگویان
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جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

249

64/8

زن

135

35/2

جمع کل

384

100

جدول  1فراوانی و درصد مربوط به جنسیت شرکتکنندگان را نشان میدهد .تعداد مردان
در این مطالعه  249نفر و تعداد زنان برابر  135نفر است.

رابطۀ استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با تحول هویت زبانی و فرهنگی در استان کردستان
جدول  .2سن پاسخگویان
سن (سال)

فراوانی

درصد

 15تا 25

110

28/6

 26تا 35

176

45/8

 36تا 45

82

21/4

بیشتر از 45

16

4/2

جمع کل

384

100

جدول  2فراوانی و درصد متغیر سن را نشان میدهد .باالترین فراوانی مربوط به گروه
سنی  25تا  35سال با  176نفر ،و کمترین فراوانی هم مربوط به گروه سنی بیشتر از  45سال
با  16نفر است.
یافتهها همچنین نشان داد که میزان تحصیالت  35/9درصد از نمونۀ موردمطالعه دیپلم
و کمتر از آن ،تحصیالت  30/9از آنان فوق دیپلم ،مدرک  27/4درصد آنان کارشناسی ،و 5/8
درصد آنان کارشناسی ارشد و دکتری است.
باالترین فراوانی مربوط به درآمد  500هزار تا یک میلیون تومان در ماه با  150نفر و کمترین
فراوانی هم مربوط به درآمد بیشتر از دو میلیون تومان در ماه با  49نفر است.
وضعیت شغلی  12/8درصد از جمعیت موردمطالعه ،متخصص یا تاجر؛  27/3درصد،
مشاغل یدی ـ غیر یدی ماهر؛  59/9درصد یدی نیمهماهر یا غیرماهر بوده است.
میانگین طیف پاسخگویی جمعیت موردمطالعه ،در حوزۀ هویت زبانی  ،3/86و در حوزۀ
هویت فرهنگی  3/73بوده است.
اجتماعی مورد بررسی در پژوهش
ترتیب و اولویت میزان استفادۀ کاربران از شبکههای
ِ
حاضر بدین شرح است :اینستا گرام و تلگرام بهترتیب بیشترین میزان استفاده ،و فیسبوک و
یوتیوپ در رتبههای سوم و چهارم قرار گرفتند.
جدول  .3میانگین و انحراف معیار مدت و زمان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
شاخصها

مدت استفاده (سال)

زمان استفاده در شبانهروز (ساعت)

میانگین

4/17

5/57

انحراف معیار

1/04

1/64

بیشینه

6

9

کمینه

2

3
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جدول مذکور میانگین و انحراف معیار مدت عضویت و زمان استفاده از شبکههای اجتماعی
مجازی پاسخگویان را نشان میدهد .میانگین مدت عضویت در شبکههای اجتماعی مجازی
 4/17سال ،و میانگین زمان استفاده در شبانهروز  5/57ساعت است.
جدول  .4میزان هویت قومی پاسخدهندگان
میزان هویت قومی

فراوانی

درصد

متوسط

101

26/3

باال

283

73/7

جمع کل

384

100

جدول  4فراوانی و درصد مربوط به میزان هویت قومی شرکتکنندگان را نشان میدهد.
میزان هویت قومی  101نفر ،معادل  26/3درصد ،در حد متوسط؛ و میزان هویت قومی 283
نفر معادل  73/7درصد در حد باالست.
ب .یافتههای استنباطی
با توجه به نتایج بهدستآمده در جدول ذیل ،سطح معنیداری باالتر از  0/05است ،بنابراین
فرض نرمال بودن دادهها پذیرفته میشود و میتوان از آزمونهای پارامتریک استفاده کرد.
جدول  .5آزمون كولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها
تأیید فرضیه

نتیجهگیری

ابعاد

سطح معنیداری

مقدار خطا

بعد زبانی

0/104

0/05

نرمال است

بعد فرهنگی

0/058

0/05

نرمال است

فرضیۀ اصلی :بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با تحول هویت قومی در
کردستان رابطه وجود دارد.
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر هویت قومی در کردستان ایران تأثیرگذار نیستH0: p = 0.
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر هویت قومی در کردستان ایران تأثیرگذار استH1: p ≠ 0.
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جهت بررسی و ارائۀ مدل ارتباط بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و هویت قومی،
پس از بررسی شاخصهای کفایت ،مدل در جدول ذیل آمده است که به بررسی و ارائۀ مدل
برازشیافته پرداخته شده است.

رابطۀ استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با تحول هویت زبانی و فرهنگی در استان کردستان
جدول  .6شاخص کفایت مدل رابطۀ بین استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی و هویت قومی
دوربین ـ واتسون

انحراف معیار خطا

ضریب تعیین تعدیلشده

2/409

0/371

0/067

با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین ـ واتسون از مقدار استاندارد  1/50بزرگتر است ،درنتیجه
استقالل باقیماندهها نتیجه گرفته میشود .با توجه به شاخصهایی که عنوان شد ،مدل از
کفایت الزم برخوردار است.
جدول  .7نتایج تحلیل رگرسیون همزمان ارتباط بین استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی و هویت قومی
Coefficients
Sig

آماره t

ضریب استاندارد
Beta

61/290 0/000
2/375 0/019

0/135

ضریب غیراستاندارد
Std. Error

B

11/755

256/097

0/721

1/354

مدل
مقدار ثابت :استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی

سطح معنیداری  Fفیشر =  ← 0/019رابطۀ خطی مدل پذیرفته میشود.
ُ
ضریب تعیین تعدیلشده =  % 6/7 ← 0/067از تغییرات مربوط به تحول هویت قومی قوم کرد ،با استفاده
از شبکههای اجتماعی مجازی ،تبیین میشود.

بـا توجـه بـه اینکـه مقـدار ( F )Sigفیشـر برابر  0/019اسـت کـه کمتر از  0/05اسـت ،لذا این امر
نشـاندهندۀ وجود رابطۀ خطی میان مدت اسـتفاده از شـبکههای اجتماعی مجازی و تحول
ُ
هویـت قومـی قـوم کـرد اسـت .همچنیـن نتایـج جـدول نشـان میدهـد کـه سـطح معنـیداری
مـدل رگرسـیون برابـر مقـدار  0/000اسـت کـه کمتـر از مقـدار  0/05اسـت و درنتیجه این امر نشـان
ُ
میدهد که اسـتفاده از شـبکههای اجتماعی مجازی بر تحول هویت قوم کرد اثرگذار اسـت .در
ادامـه ،تفسـیر نتایـج جـدول نشـان میدهـد کـه مقـدار ضریـب تعییـن تعدیلشـده برابـر 0/067
اسـت کـه بیانگـر ایـن مطلـب اسـت کـه متغیـر اسـتفاده از شـبکههای اجتماعـی مجـازی %6/7
ُ
از تغییـرات مربـوط بـه تحـول هویـت قـوم کـرد را تبییـن و پیشبینـی میکنـد .میـزان اثرگـذاری
ُ
متغیـر اسـتفاده از شـبکههای اجتماعـی بـر تحـول هویـت قـوم کـرد نیـز بـا توجـه بـه ضریـب مسـیر
اسـتاندارد ( )βبرابـر بـا  1/354اسـت کـه نشـان میدهـد بـهازای یـک واحـد افزایـش در متغیـر
اسـتفاده از شـبکههای اجتماعـی مجـازی ،هـم جهـت بـا آن و بـه انـدازۀ  1/354واحـد ،تحـول
ُ
هویـت قـوم کـرد نیـز افزایـش خواهـد یافـت .در نهایـت ،تفسـیر میـزان ضریـب همسـبتگی بیـن
متغیرهـای پژوهـش ( )Rxy = 0/067و سـطح معنـاداری ( )Sig = 0/000نشـان میدهـد فرضیـۀ
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 H0رد شـده و فرضیـۀ H1مبنـی بـر وجـود رابطـۀ بیـن اسـتفاده از شـبکههای اجتماعـی مجازی و
ُ
تحـول هویـت قـوم کـرد پذیرفتـه میشـود .بـا عنایت به معنادار شـدن نتایج ،مشـخص میشـود
اسـتفاده از شـبکههای اجتماعـی مجـازی بـر هویـت قومـی در کردسـتان ایـران تأثیرگـذار اسـت؛
بنابرایـن فرضیـۀ اصلـی پژوهـش بـا اطمینـان  %95مـورد تأییـد قـرار میگیـرد.
فرضیۀ اول :بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با هویت زبانی در کردستان
رابطه وجود دارد.
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر هویت زبانی در کردستان ایران تأثیرگذار نیستH0: p = 0.
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر هویت زبانی در کردستان ایران تأثیرگذار استH1: p ≠ 0.
جهت بررسی و ارائۀ مدل ارتباط بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و هویت زبانی،
پس از بررسی شاخصهای کفایت ،مدل ذیل در جدول  4آمده است که به بررسی و ارائۀ مدل
برازشیافته پرداخته شده است.
جدول  .8شاخص کفایت مدل رابطۀ بین استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی و هویت زبانی
دوربین ـ واتسون

انحراف معیار خطا

ضریب تعیین تعدیلشده

2/659

0/915

0/043

با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین ـ واتسون از مقدار استاندارد  1/50بزرگتر است ،درنتیجه
استقالل باقیماندهها نتیجه گرفته میشود .با توجه به شاخصهایی که عنوان شد ،مدل از
کفایت الزم برخوردار است.
جدول  .9نتایج تحلیل رگرسیون همزمان ارتباط بین استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی و هویت زبانی
Coefficients
Sig

آماره t

0/019

27/369

0/003

7/486

ضریب استاندارد
Beta
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0/196

ضریب غیراستاندارد
Std. Error

B

0/591

37/219

0/712

0/934

مدل
مقدار ثابت :استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی

سطح معنیداری  Fفیشر =  ← 0/003رابطۀ خطی مدل پذیرفته میشود.
ُ
ضریب تعیین تعدیلشده =  % 4/3 ← 0/043از تغییرات مربوط به تحول هویت زبانی قوم کرد ،با
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی ،تبیین میشود.

با توجه به اینکه مقدار ( F )Sigفیشر برابر  0/003است که کمتر از  0/05است ،لذا این امر نشاندهندۀ

رابطۀ استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با تحول هویت زبانی و فرهنگی در استان کردستان

وجود رابطۀ خطی میان مدت استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و تحول هویت زبانی
ُ
قوم کرد است .همچنین نتایج جدول نشان میدهد که سطح معنیداری مدل رگرسیون برابر
مقدار  0/019است که کمتر از مقدار  0/05است و درنتیجه این امر نشان میدهد که استفاده از
ُ
شبکههای اجتماعی مجازی بر تحول هویت قوم کرد اثرگذار است .در ادامه ،تفسیر نتایج جدول
نشان میدهد که مقدار ضریب تعیین تعدیلشده برابر  0/043است که بیانگر این مطلب است که
ُ
متغیر استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی  %4/3از تغییرات مربوط به تحول هویت قوم کرد را
تبیین و پیشبینی میکند .میزان اثرگذاری متغیر استفاده از شبکههای اجتماعی بر تحول هویت
ُ
قوم کرد نیز با توجه به ضریب مسیر استاندارد ( )βبرابر با  0/934است که نشان میدهد بهازای یک
واحد افزایش در متغیر استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی ،همجهت با آن و به اندازۀ 0/934
ُ
واحد ،تحول هویت قوم کرد نیز افزایش خواهد یافت .در نهایت ،تفسیر میزان ضریب همسبتگی
بین متغیرهای پژوهش ( )Rxy = 0/043و سطح معناداری ( )Sig = 0/019نشان میدهد فرضیۀ
 H0رد شده و فرضیۀ H1مبنی بر وجود رابطۀ بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و تحول
ُ
هویت زبانی قوم کرد پذیرفته میشود .با عنایت به معنادار شدن نتایج ،مشخص میشود استفاده
از شبکههای اجتماعی مجازی بر هویت زبانی در کردستان ایران تأثیرگذار است؛ بنابراین فرضیۀ اول
پژوهش با اطمینان  %95مورد تأیید قرار میگیرد.
فرضیۀ دوم :بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با هویت فرهنگی در کردستان
رابطه وجود دارد.
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر هویت فرهنگی در کردستان ایران تأثیرگذار
نیست0: p = 0.
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر هویت فرهنگی در کردستان ایران تأثیرگذار است.
p≠0
جهت بررسی و ارائۀ مدل ارتباط بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و هویت
فرهنگی ،پس از بررسی شاخصهای کفایت ،مدل ذیل در جدول  6آمده است که به بررسی
و ارائۀ مدل برازشیافته پرداخته شده است.
جدول  .10شاخص کفایت مدل رابطۀ بین استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی و هویت فرهنگی
دوربین ـ واتسون

انحراف معیار خطا

ضریب تعیین تعدیلشده

1/935

2/754

0/039

با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین ـ ـ واتسون از مقدار استاندارد  1/50بزرگتر است ،درنتیجه
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استقالل باقیماندهها نتیجه گرفته میشود .با توجه به شاخصهایی که عنوان شد ،مدل از
کفایت الزم برخوردار است.
جدول  .11نتایج تحلیل رگرسیون همزمان ارتباط بین استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی و هویت فرهنگی
Coefficients
Sig

آماره t

38/225 0/009
4/906 0/025

ضریب استاندارد
Beta
0/218

ضریب غیراستاندارد
Std. Error

B

0/883

57/331

0/517

0/438

مدل
مقدار ثابت:
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی

سطح معنیداری  Fفیشر =  ← 0/025رابطۀ خطی مدل پذیرفته میشود.
ُ
ضریب تعیین تعدیلشده =  % 3/9 ← 0 /039از تغییرات مربوط به تحول هویت فرهنگی قوم کرد ،با استفاده
از شبکههای اجتماعی مجازی ،تبیین میشود.
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با توجه به اینکه مقدار ( F )Sigفیشر برابر  0/025است که کمتر از  0/05است ،لذا این امر
نشاندهندۀ وجود رابطۀ خطی میان مدت استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و تحول
ُ
هویت فرهنگی قوم کرد است .همچنین نتایج جدول نشان میدهد که سطح معنیداری
مدل رگرسیون برابر مقدار  0/009است که کمتر از مقدار  0/05است و درنتیجه این امر نشان
ُ
میدهد که استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر تحول هویت فرهنگی قوم کرد اثرگذار
است .در ادامه ،تفسیر نتایج جدول نشان میدهد که مقدار ضریب تعیین تعدیلشده برابر
 0/039است که بیانگر این مطلب است که متغیر استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
ُ
 %3/9از تغییرات مربوط به تحول هویت فرهنگی قوم کرد را تبیین و پیشبینی میکند.
میــزان اثرگــذاری متغیــر اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی بــر تحــول هویــت فرهنگــی قــوم
ُ
کــرد نیــز بــا توجــه بــه ضریــب مســیر اســتاندارد ( )βبرابــر بــا  0/438اســت کــه نشــان میدهــد
ب ـهازای یــک واحــد افزایــش در متغیــر اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی مجــازی ،ه ـم جهــت
ُ
بــا آن و بــه انــدازۀ  0/438واحــد ،تحــول هویــت فرهنگــی قــوم کــرد نیــز افزایــش خواهــد یافــت.
در نهایــت ،تفســیر میــزان ضریــب همســبتگی بیــن متغیرهــای پژوهــش ( )Rxy = 0/039و
ســطح معنــاداری ( )Sig = 0/009نشــان میدهــد فرضیــۀ  H0رد شــده و فرضیــۀ H1مبنــی بــر
وجــود رابطــۀ بیــن اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی مجــازی و تحــول هویــت فرهنگــی قــوم
ُ
کــرد پذیرفتــه میشــود .بــا عنایــت بــه معنــادار شــدن نتایــج ،مشــخص میشــود اســتفاده از
شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــر هویــت فرهنگــی در کردســتان ایــران تأثیرگــذار اســت؛ بنابرایــن
فرضیــۀ دوم پژوهــش نیــز بــا اطمینــان  %95مــورد تأییــد قــرار میگیــرد.

رابطۀ استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با تحول هویت زبانی و فرهنگی در استان کردستان

جمعبندی یافتهها
نتایج آزمون نشان داد که بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با تحول هویت در
کردستان ارتباط آماری معنیدار و مثبتی وجود دارد .میزان همبستگی بین هویت زبانی و
مدت و زمان استفاده از سایتهای شبکۀ اجتماعی بهترتیب  0/031و 0/034؛ بین هویت
فرهنگی و مدت و زمان استفاده از سایتهای شبکۀ اجتماعی بهترتیب  0/036و  0/026است.
همچنین طبق نتایج پژوهش حاضر ،بیشترین تأثیرپذیری از مدت استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی مربوط به هویت زبانی و بیشترین تأثیرپذیری از زمان استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی مربوط به هویت فرهنگی است.
فرضیۀ اول :استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر تحول هویت قومی (بعد زبانی) در
کردستان ایران تأثیرگذار است.
با توجه به نتایج و اطالعات بهدستآمده ،مقدار همبستگی بهدستآمده برای مدت و
زمان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و هویت زبانی برابر  0/031و  0/034است و این
مقدار در سطح  0/05معنیدار است .همچنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که متغیر
مدت و زمان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بهترتیب ( )B = 0/606و ( )B = 0/403با
اطمینان  0/95میتوانند تغییرات مربوط به هویت زبانی را پیشبینی کنند ،این ضریب تأثیر
مثبت است و معنای آن این است كه ا گر یك واحد به مدت و زمان استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی اضافه شود بهترتیب مقدار  0/606و  0/404به نمرۀ فرد در هویت زبانی
اضافه میشود.
فرضیۀ دوم :استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر تحول هویت قومی (بعد فرهنگی)
در کردستان ایران تأثیرگذار است.
با توجه به نتایج و اطالعات بهدستآمده ،مقدار همبستگی بهدستآمده برای مدت و زمان
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و هویت فرهنگی برابر  0/036و  0/026است و این
مقدار در سطح  0/05معنیدار است .همچنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که متغیر
مدت و زمان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بهترتیب ( )B = 0/866و ()B = 0/471
با اطمینان  0/95میتوانند تغییرات مربوط به هویت فرهنگی را پیشبینی کنند ،این ضریب
تأثیر مثبت است و معنای آن این است كه ا گر یك واحد به مدت و زمان استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی اضافه شود بهترتیب مقدار  0/866و  0/471از نمرۀ فرد در هویت فرهنگی
اضافه میشود .در پژوهش ساعی و کرمانی ( )1396نیز ارتباط معنیداری بین استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی و هویت فرهنگی مشاهده شد .یکی از دالیل این امر میتواند
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ناشی از کاهش تأثیر شبکههای ارتباطی سنتی در فرایند هویتسازی نسل جوان و بیانگر
تحول کیفی در مؤلفههای هویتیابی در عصر جدید باشد.
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بحث و نتیجهگیری
ُ
هـدف پژوهـش حاضـر ،بررسـی تأثیـر شـبکههای اجتماعـی بـر تحـول هویت قـوم کرد بـود .نتایج
ُ
پژوهـش نشـان داد شـبکههای اجتماعـی بـر تحـول هویـت فرهنگـی قـوم کـرد تأثیـر معنـاداری
دارنـد .یافتههـای پژوهـش حاضـر ،مبنـی بر تأثیر شـبکههای اجتماعی بر تحـول هویت فرهنگی
ُ
قـوم کـرد (بعـد زبانـی و فرهنگـی) ،بـا پژوهشهـای کاروانـی ( ،)1397نـژاد اصغـری (،)1395
شـامانی و همـکاران ( ،)1395حاجیانـی و محمـدزاده ( )1394و قاسـمی ( )1393همسـو بـود.
همچنیـن یافتههـای پژوهـش حاضـر بـا یافتههـای پژوهـش عدلیپـور و همـکاران (،)1392
اشـتیاقی و همـکاران ( ،)1391حکیمـی ( ،)1390نیـازی و شـفائی مقـدم ( )1391و مبارکشـاهی
( )1390منطبـق و همسوسـت.
یکی دیگر از یافتههای پژوهش حاضر تأثیر شبکههای اجتماعی بر تحول هویت زبانی قوم
ُ
کرد بود .بنا بر پژوهش کاستلز ( ،)2015سلطۀ فناوریهای نوین از یکسو زمینۀ یکسانسازی
و یکپارچگی فرهنگی را فراهم کرده و از سوی دیگر با آ گاهیبخشی و تقویت خودآ گاهی نسبت
به هویتهای فروملی ،زمینۀ تقویت گرایشهای گریز از مرکز را فراهم کرده و هویتهای
سیاسی را با چالشهای جدی مواجه کرده و بسترساز بحرانهای فروملی و قومی خواهد شد.
یافتههای پژوهش همچنین حا کی از تأثیر شبکههای اجتماعی بر تحول هویت تاریخی
ُ
قوم کرد بود .در این زمینه باید اذعان کرد که پژوهشها نشان دادهاند که رسانههای
اجتماعی تأثیر عمیقی بر موضوع و شیوۀ ارتباطات دارند و تأثیر این رسانهها بر ارزشها
بهعنوان باورهای بزرگ و مهمی که دارای ارزش احساسی و روحی هستند بسیار محسوس
است .ارزشها بهعنوان راهنمایی قوی برای جهت دادن به افکار ،قضاوتها و رفتار اعضا
اعمال میشوند و بسته به نوع فرهنگ ،اثرها متفاوتاند .طبق نتایج پژوهش سحابی و
آقابیگ پوری ( ،)1390هرچند امروزه فناوریهای نوین ارتباطی تا حدود زیادی جوامع را
بهسوی ادغام فرهنگی سوق میدهند ،اما همین فناوری اطالعات در برخی جوامع بهویژه در
دایرۀ قلمرو و نفوذ اقوام و اقلیتهای مختلف به انکشاف و بازتعریف فرهنگ و هویت در حال
زوال آنان کمک شایانی کرده است.
بر این اساس ،ابزارهای نوین ارتباطاتی امکاناتی در اختیار اقوام و فرهنگهای مختلفقرار
میدهد که از آن طریق درصدد بازآفرینی و بازساخت هویت قومی خویش و شناختن هویت
ملی برخواهند آمد .کشور ایران جامعهای چندفرهنگی و چندقومی است که گسترش
روزافزون فناوریهای ارتباطی بهویژه فناوریهای حوزۀ ارتباطات میتواند موجبات همگرایی
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یا وا گرایی را در آن فراهم کند .چنین به نظر میرسد که ایران ،بهرغم داشتن اقوام مختلف و
یک واحد جغرافیایی مشترك ،تاحدودی نتوانسته پس از گذر از خیزابهای مخرب تاریخی به
چنین تکاملی دست یابد و قومیتهای مختلف تا حد زیادی هویت فرهنگی خود را بشناسند
و البته آن را به سایر قومیتها و فرهنگهای دیگر نیز معرفی کنند.
پیشرفت در فناوری اطالعات راه و روش انسان را در ثبت و ضبط تاریخ تغییر داده است،
این تغییر بر نحوۀ تعامل افراد با یکدیگر نیز تأثیرگذار بوده است .یکی از اتفاقات مهم در
پایان هزارۀ دوم ظهور فناوریهای ارتباطی است که برجستهترین آن اینترنت و شبکههای
اجتماعی است .اینترنت و شبکههای اجتماعی مجازی اصلیترین عوامل تشکیلدهندۀ
فضای مجازی شناخته میشوند .شبکههای اجتماعی بهعنوان یکی از مهمترین این ابزارها
با قابلیتها و امکانات خود تأثیرات عمیقی بر جنبههای اجتماعی کاربران در جوامع گونا گون
گذاردهاند .استفادۀ جوانان ایرانی از شبکههای اجتماعی مجازی رو به گسترش است و بهطور
گریزناپذیری ،جوانان پرجمعیتترین و پرتعدادترین گروه نسلی ایران در مواجهه با اینترنت و
متأثر از فضای مجازی هستند.
در مقام جمعبندی میتوان گفت که افراد در فضای مجازی فرصت ارائۀ خویشتن
مطلوب و ایدئال خود را تاحدودی در اختیار دارند؛ خودهایی که میتوانند پشت صحنۀ فرد
در دنیای واقعی با ترکیبی از پشت صحنه و جلو صحنه وی باشند .فضای مجازی در این
معنا هم میتواند در حکم جلو صحنۀ خود و دیگران و هم در حکم پشت صحنۀ آنان باشد.
ً
البته بدیهی است اجرای نقشهای بعضا متفاوت و رفتوآمد مداوم بین پشت صحنه و جلو
صحنه ممکن است کمی ناپایداری هویت برای فرد کاربر ایجاد کند .اما بهطورکلی فضای
مجازی فرصتهای شایستهای را برای نمایاندن مطلوب خود و شناخت بهتر خود و دیگری
در جریان تعامالت مجازی در اختیار ما قرار میدهد.
پیشنهادها
بـا توجـه بـه نتایـج ایـن پژوهـش و اثبات تأثیر اسـتفاده از شـبکههای اجتماعی مجـازی بر تحول
هویتـی در میـان اقشـار مختلـف جامعـۀ کردنشـین شـهر سـنندج ،پیشـنهادهایی بهصـورت
کاربـردی در جهـت رفـع و یـا کاهـش آثـار مخـرب شـبکههای اجتماعـی مجـازی بـه مسـئوالن
ذیربـط ارائـه میشـود:
 با توجه به اثبات نقش و تأثیر مدت عضویت و میزان استفاده از شبکههای اجتماعیدر تحول هویت قومی شهروندان کردستان (شهر سنندج) ،پیشنهاد میشود با عنایت به
گرایش افراد به استفادۀ روزافزون از این شبکهها ،از ظرفیت شبکههای اجتماعی مجازی،
جهت تقویت هویت قومی و ابعاد آن در میان کردنشینان بهرهگیری شود.
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 پیشنهاد میشود با توجه به تحول ُبعد زبانی هویت قومی شهروندان کردستانی(سنندج) ،با ساخت و گسترش شبکههای اجتماعی بومی (داخلی) امکان تعامل این
شهروندان به زبان خود ،در این شبکههای بومی ،فراهم شود تا ضمن بهرهگیری از مزیتها
و فرصتهای این شبکههای اجتماعی مجازی ،آسیبهای احتمالی به زبان کردی نیز به
حداقل کاهش یابد .همچنین میتوان با ساخت نرمافزارها و اپلیکیشنهای مبتنی بر تلفن
ُ
همراه ،امکان آموزش و گسترش مهارت زبانی در زبان مادری را برای شهروندان کرد فراهم
ُ
کرد تا شهروندان کرد ،عالوه بر استفاده از جذابیتها ،ظرفیتها و امکانات این شبکهها و
اپلیکیشنها ،امکان مهارتآموزی و تقویت زبان مادری برایشان فراهم شود.
 با توجه به یافتههای پژوهش حاضر که نشان داد میان مدت عضویت و میزان استفادهاز شبکههای اجتماعی در تحول هویت قومی ُ(بعد فرهنگی) شهروندان کردستان (شهر
سنندج) رابطه وجود دارد ،پیشنهاد میشود که با تولید و انتشار محتوا در زمینۀ ادبیات
ُ
ُ
ُ
کردی ،موسیقی کردی ،آدابورسوم آنان ،رواج روایتهای تاریخی کردها ،انتشار داستانها،
ُ
افسانهها و اسطورههای قوم کرد ،در شبکههای اجتماعی مجازی ،در کنار محتواهای دیگر
این شبکهها ،امکان ضعیف شدن هویت فرهنگی کردها را به حداقل برسانند.
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