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 چكيده

های تهران، شیراز و استهبان زنان را در شهر در بین دنیاگراییمیزان  و ی بین جهانی شدنحاضر رابطه یمقاله

فرایند درباره  گیدنزرابرتسون و برگرفته از آرای  پژوهشچوب نظری چار . قرار داده است مطالعهمورد 

شیوه نمونه گیری  بهسال  71تا  51نفر بین سنین  1100آزمون فرضیه ها  برای . باشدمی هویت شدن و جهانی

 . است  پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه ،روش تحقیق این مطالعه  .نداشدهنتخاب این سه شهر ا درتصادفی 

نوگرایی و نگرش  ،هویت اجتماعی مدرن متغیراند كه  نتایج به دست آمده در سطح تحلیل رگرسیونی نشان داده

ی زنان را در سه شهر مورد  درصد از كل رفتار دنیاگرایانه 99نزدیك به گرایانه بر روی هم  نقش جنسیتی تساوی

گاهی زنان از آهای دینی و باال بردن ارزشتقویت دهد كه نشان می پژوهشاین  . كنندتبیین می مطالعه،

های جهانی شدن به فرصت و تهدید برای تبدیلو پژوهش  ریزیشدن نیازمند برنامهتغییرات و فرایند جهانی

   .باشدمیظرفیت برای زنان جامعه 

 ، هویت ، دنیاگراییهای نوین اطالعات و ارتباطاتفنآوریشدن، زنان، جهانی :هاكلیدواژه     
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 و بيان مسئله مقدمه

امـروزه مـا در   .  زنان ایرانی در فضای جهانی شـده كنـونی اسـت    میزان دنیاگراییله این پژوهش، تحلیل ئمس

های نـوین ارتبـاطی ماننـد اینترنـت، تلفـن همـراه،       فنآوری  .شودكنیم كه مدرن خوانده میای زندگی میجامعه

نـوردد و  هـا را در مـی  هـای كشـور  مـرز  ،اطالعات و ارتباطات.  كنندمی ماهواره، سرعت انتقال اطالعات را تشدید

و 1، هـو   5هـولمز .  این پدیده جهانی شـدن نـام دارد  .  دهدبه هم پیوند می سراسر جهان را به شکل یك شبکه

ی هـا ای از فراینـد جهانی شدن مفهوم پیچیـده : اندتعریفی از مشخصات كلیدی جهانی شدن ارائه كرده  9جولین

نوردد و سطح ارتباطات جهانی را افـزایش  های ملی را در میسیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است كه مرز

؛ به نقل از 717. ، ص1004، هو  و جولینو  هولمز)كند دهد و فضای اجتماعی منحصر به فردی را ایجاد میمی

 (.1055، 7وست و هیت

-های مختلف جهان تاثیر مـی های كشورها و باورفرهنگ، ارزش های نوین بری فنآوریجهانی شدن به وسیله

های  ها در زندگی مدرن خود را از سازمان شود كه نهاد سه ویژگی باعث می( 3.، ص5944) 1به باور گیدنز.  گذارد

رد دگرگـونی اسـت كـه    ی دگرگونی و ب تاب دگرگونی، پهنهاز ش  ها عبارت این ویژگی. سنتی گسسته و جدا كنند

ی روابـ    شـده این گسست در فرایند جهـانی شـدن كـه شـکل تشـدید        .باشند های مدرن می هیت ذاتی نهادما

 (.11.، ص5944)تری به خود گرفته است  باشد، شکل شدیدی اجتماعی مدرن می

از ( ی تجـدد  بـه عنـوان شـکل تشـدید شـده     )معتقد است كـه جهـانی شـدن    ( 71-71. ، صص5984)گیدنز 

مستقیم وابسته بـه  طور بهود تفکیك ناپذیر است و توسعه و گسترش نهادهای عصر نوین نیز ی خ های ویژه رسانه

 است معتقد نیز( 1003،  4به  نقل از ناوارا و كونفورد 1000كاستلز، ) 1كاستلز . باشند های ارتباطی می این رسانه

هستند كه هم زیربنا و  8و ارتباطی های نوین اطالعاتیفنآوریشدن، ی كلیدی برای فهم  فرایند جهانیكه مقوله

دهد كه موثرتر كنندگانش میباشند و این فرصت را به مصرفشدن میی جهانیهم نیروی محركه و پیش راننده

شـدن بـه خلـق ارتباطـات     جهانی او در بحث از.  بپردازد... گذاری، اطالعات، دانش و مدتر به انتقال سرمایهآو كار

 .باشدمی 50به فضای شناور 3این انتقال از فضای مکانی  .پردازداتی جهانی میی اطالعدرونی در جامعه
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تنهـایی و  )نهـاد خـانواده اسـت     ،های سنتی كه امروز در فرایند مدرنیته دچار تغییر و تحول شدهنهاد یکی از

-شـاهد شـکل   مـد  با اشتغال در بیرون از خانه، ارتباط با جهان خارج، رشد مصرف گرایی و  (.5984شکر بیگی، 

مطالعات مختلف بر روی  . اعتقادات دینی هستیم در امور سنتی، از جملهان زن یهاها و ارزشگیری تغییر نگرش

هاشـمی و   خواجـه نـوری،  ؛ 5988؛ 5981 ،الـف و ب  5981خواجه نـوری،  )های متفاوت در شهرهای ایران  گروه

ی فرایند جهانی شـدن در   ی نفوذ فزاینده دهندهنشان ( 5935، ریاحی و مساواتنوری و  خواجه؛  5983روحانی، 

هنوز نهاد .  كشور ایران در شرای  گذار از سنت به مدرنیته است  .باشد اركان مختلف حیات اجتماعی ایرانیان می

هـای ایرانیـان    های مختلفـی از گـروه   بخش های انجام شده در بینپژوهشب .  ی ایران نفوذ دارددین در جامعه

 .دستخوش تغییرات جدی شده اسـت  افراد  شدن رفتارهای ذهنی و عینی تحت تأثیر فرایند جهانی نشان داده كه

  .باشدتاثیر جهانی شدن بر دنیوی شدن می ات،تغییراین ترین یکی از مهم

، خصوصی شدن دین، فردی شدن دین، نسبی گرایی  .وجود دارد 55تعاریف مختلفی در خصوص دنیوی شدن

 یزمبه طور قطع، سکوالر  .(1008،  51گروسکی و آلتیرنودو)رهایی جامعه از قید دین  این جهانی شدن دین،

نقش "ى دانست كه به محدودیت لفرهنگى، كـ  را باید به عنوان یك تغییر و تحول اجتماعى( شدن دنیوى)

، هر چند دهد دین مقدار زیادى از قدرت اجتماعى خویش را از دست مى . شود منجر مى "نهادى و فرهنگى دین

، 59ویلم)دهد میگیرد و در نهایت به نظام آن معنا كه شامل كادر و چارچوبى است كه كل جامعه را در برمى

  .(593 .ص5944

شدن، تخصصی شدن،  شود، به معنای عقالنیشدن مطرح میآنچه در ایران به عنوان كاهش نفوذ دین یا عرفی

وریـج  )های جامعه از دین است  مختاری خرده سیستم شدن و خوددیوان ساالرانه  ـ كاركردی،  تمایزیابی ساختی

  (.5981كاظمی و فرجی، 
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 جهاني شدن و هويت: چارچوب نظری

نمـود   . به نظر رابرتسون فرایند جهانی شدن در هم فشرده شدن جهان و تبـدیل آن بـه مکـانی واحـد اسـت     

) دهـد  واحـد محـور كـار وی را تشـکیل مـی      ی درك مردم از جهان چونان مکانیفرهنگی جهانی شدن یا نحوه

برنـد، در یـك بسـتر فرهنگـی و     نیروهایی كه فرایند جهانی شدن را به پـیش مـی   (. 14. ، ص 5981رابرتسون، 

گرایـی   طور خاص بازاندیشـانه و منطبـق بـر اراده   هب حال د اما در عیننرومنطبق با فرایند عام گرایی به پیش می

 . شود میشناسایی 

توانـد  رسد كه مفهومی كـه مـی  به نظر می . است مفهوم عام و خاص برتسون آشتی دادن بین این دوتالش را

وضعیت معاصر بازنمایی هویت اشاره به این دارد كـه در  "  .است "هویت"ای ایجاد كند، مفهوم بین این دو رابطه

نخست به عنوان واكنش فرهنگی : مزمان حاضر هویت را باید در رابطه با دو وضعیت متفاوت مورد توجه قرار دهی

به فرایندهایی كه می توانند از حیث دامنه و اهمیت جهانی باشند، دوم در رابطه با واحدی كـه بـه عنـوان نظـام     

 (.103. ، ص5981رابرتسون، )  "جهانی شناخته شده است

از وقتی كه   .استر از اهمیت برخوردادامنه و عمق آگاهی نسبت به جهان به عنوان یك محل واحد  در اینجا

آوریم، به میزان زیادی به مسـایل مربـوط بـه آگـاهی     جهانی شدن در اوضاع و شرای  كنونی صحبت به میان می

اندیشـی اسـت   نسبت به این امر نیز وقوف داریم و این نیز از جهتی به این دلیل است كه آگاهی واجد فحوای باز

 .با آرای گیدنز قرار دارد این مفهوم در ارتباط نزدیك (. 944. ، صهمان)

هـای  تـرین ویژگـی   ای به گونه ذاتی، جهانی است و این امر در برخی از بنیادیپدیده ،مدرنیته ،گیدنزاز منظر 

 (.  41. ، ص5944گیدنز، )ها، آشکار است های مدرن به ویژه از جا كندگی و بازاندیشی نهادنهاد

هـای  هـای اجتمـاعی و روابـ  اجتمـاعی سـرزمین     ن رویـداد شدن در واقع به معنای در هم گره خوردجهانی

هیچکس قادر نیست از تحوالت ناشی از  در این فرایند، . دوردست با تار و پود موضعی یا محلی جوامع دیگر است

ویژگـی خـاص   (.  71. ، ص5948گیـدنز،  )گسترش تجدد، مصون بماند یا برخالف آن گزینشی به عمـل بیـاورد   
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 تضاد با سنت، ذاتـی مفهـوم مدرنیتـه اسـت    .  دادن رسوم سنتی است  گستر و تغییرتأثیر جهان، مدرنیته، پویایی

 . (77. ، ص5944گیدنز، )

اند، تصویب عملکرد به خـاطر سـنتی بـودن     هایی كه تحت تأثیر آن قرار گرفته ی مدرنیته، در فرهنگ در سایه

تـوان سـنت را   ه اعتبارش را از سنت نگرفته باشد، میتنها در پرتو دانشی ك (. 71. ، صهمان)دیگر كارآیی ندارد 

 (.74-71. صص، همان) توجیه كرد

هـا   هایی كه سنت به طور معمـول در اختیـار آن  شود كه افراد هر چه بیشتر از قید انتخاب مدرنیته سبب می 

دهد و بـه دلیـل    ار میهای ممکن قر ، رها شوند و بدین ترتیب فرد را رودروی تنوع غامضی از انتخابدادهقرار می

هایی كـه بایـد   دهد تا وی را در گزینش، چندان كمکی به فرد ارائه نمیای استآن كه دارای كیفیتی غیر شالوده

ارز دیگری برای تفسیر كنش در در دنیای مدرن، منابع هم (. 553. ، ص5948گیدنز، ) دهد  به عمل آورد، یاری

 (.553. ، صهمان)است ها را زیاد كرده نوع گزینهدسترس افراد قرار دارد و همین امر ت

امروزی با انسان ماقبل مدرن تفـاوت  و هویت اجتماعی انسان  زندگی ، سبك(510. ، ص5948) به نظرگیدنز

گیری هویت، با ی زندگی در شکلاهمیت شیوه . استشده  یابی تابع خصوصیات تجدد زیادی دارد و فرایند هویت

ترین منبـع  های ارتباطی به عنوان مهمپیشرفت در فنآوری . شودجهانی شدن، بیشتر نمودار میی توضیح پدیده

های رواب  اجتماعی تأثیری عظیم بر هویت شخصی و همچنین بر ساختار ،یابیی باواسطه در فرایند هویت تجربه

ی هویت شخصی ونی، تداخل توسعهویژه ارتباطات الکتری وسایل ارتباط جمعی، بهبا توسعه . اندبه جای گذاشته

، 5948گیـدنز،  )های عام و جهانی بیش از پیش محسوس شده اسـت  های اجتماعی تا حد موازین و معیارو نظام

های اطالعـاتی و ارتبـاطی سـبب شـده اسـت تـا مـردم در منـاطق گونـاگون از           آوری جهانی شدن فن  (.10. ص

تواند به دگرگونی و یـا   این امر می . سایر مناطق جهان آگاه شوندها و هنجارهای رفتاری  های زندگی، ارزش شیوه

عامـل اصـلی    هـا  این فنـاوری   (.1001، 57فرونفروم -نرو  )ها و هنجارها بیانجامد  های زندگی، ارزش تقویت شیوه

ر د( 30. ، ص5944) به یکی از ابعاد مدل گیدنز همچنین آنها  . ندستهفرهنگی  ی فرهنگ جهانی و نسبیتارائه

. ی صنعتی مرتب  استاین بُعد به توسعه . گرددخصوص فرایند جهانی شدن، یعنی تقسیم كار بین المللی بر می
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. ، صهمـان )های ارتباطات بـوده اسـت   گرایی، دگرگونی در فنآوریترین تأثیرهای صنعتبه نظر وی یکی از مهم

31  .) 

ها و باورهای مختلـف را در سراسـر جهـان     ارزش ،ء مختلفبه انحابا استفاده از رسانه ها، فرایند جهانی شدن 

انـد، بـه    های كالن همچون سوسیالیسم و لیبرالیسم از جمله این باورها هستند كه توانسـته  گفتمان . گستراند می

. باشـد  هـا مـی   گرایی نقش جنسیتی نمود این گفتمان در سطح خُرد تساوی . گستری نمود پیدا كنند شکل جهان

هایی همچون سوسیالیسم و نشان دهنده ی آن است كه ایدئولوژی (5333) 51هیوینجام شده توس  مطالعات ان

 .گذارندهای نقش جنسیتی و حقوق زنان در سطح خرد تأثیر می داری بر نگرشسرمایه

ها در جریان است، اهمیـت هـیک كـدام بـه     كه در میان تغییراتی كه این روزاست باور بر این ( 5981)گیدنز 

ای اتفاقی نیست كه در زندگی شخصی، رواب  جنسیتی، حیات عاطفی، ازدواج و خانواده در حال وقوع است ازهاند

هـای ازدواج در جوامـع   ی زنان شاغل در زندگی اجتماعی، تغییر و تنـوع شـکل  حضور گسترده  (.5981گیدنز، )

های محـول بـرای   سابی به جای نقشهای اكتهای سنتی آن، جایگزینی نقشغربی، تنزل جایگاه ازدواج در شکل

یابی فـرد، از  در فضای فرهنگی و كاهش تاثیر ازدواج در فرایند هویتاین تغییرات   (.30 .، ص5944 ،گیدنز) زن

، 51میتتـر  ؛11ـ   11. ، ص5943گیـدنز،   ؛5981گیـدنز،  )های تغییر نقش در عصر جهانی شدن است جمله پیامد

1007.) 

شدن قائل هستند كـه از یـك طـرف باعـث از بـین رفـتن       ای برای جهانیدوگانه برخی كاركرد ،در این راستا

از طرف دیگـر باعـث   های جهانی و مدرن و  در نتیجه شکل گیری هویتو  ،، ملیهای بومی، محلی و قومیهویت

 هـای فرهنگـی و  هـا و بـاور  خواهند هنجارهای قومی و ملی خواهد شد كه میطلبی گروه برانگیخته شدن هویت

 (.   1051، 54آرلی ؛5985میر محمدی،  ؛59. ، ص5943گیدنز، )هویت خود را از نابودی نجات دهند 

اسـاس آن  زنـدگی بـر  ، معنا و تفسـیر  در نتیجه تجربه.  مذهب یکی از منابع اقتدار سنتی است، گیدنزبه باور 

اما در زمان حال، .  باشندهبی میدینی و مذهای زندگی دارای دالیل گیرد و به همین دلیل اكثر كنش صورت می

مراجعی كه همه مدعی صالحیت هستند و سنت كه مهمترین .  تجدد، مراجع زندگی بشری را متعدد كرده است
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ی مراجـع  ، اهمیت كلی خود را از دست داده و در عرض بقیهكردهمرجع و ماخذی بوده كه بشر به آن رجوع می

، متعددتر از منـابع سـنتی   مدرن در واقع از لحاظ ساختاری منابع جهان.  موجود در جهان مدرن واقع شده است

هـایی در  سـنتی فقـ  شـکل   اشکال گوناگون اقتدار اینك، .  هستند و در بعضی موارد با آنها تفاوت ماهوی دارند

كـه   شـود های مختلف باعـث مـی  شدن، با ایجاد فرصت انتخابجهانی  .میان دیگر اشکال اقتدار اجتماعی هستند

 .  گیرندهای مدرن قرار های سنتی همچون دین در كنار نهادنهاد

اما بیشتر موقعیت هـای زنـدگی   ( 590-513. ، ص5944گیدنز، )انجامد  دنیوی شدن به محو كامل دین نمی

نه بخشی از این واقعیت به دانش بازاندیشا . با دین به صورت نفوذ حاكم بر زندگی روزانه، سازگاری ندارند ،مدرن

ایـن   . (590. ، ص5944)گـردد   ی منطقی بر مـی  های تجربی و اندیشه سازمان داده شده و تحت تسل  مشاهده

دین و سنت همیشه دارای پیوند نزدیك با یکدیگر بوده و  . ناوری مادی و اصول اجتماعی استفدانش مبتنی بر 

 را بیشتر از دین تضـعیف كـرده اسـت    بازاندیشی زندگی اجتماعی مدرن كه مغایرت مستقیم با سنت دارد، سنت

 .(590. ، ص5944)

ی آن است كه ایران در جهت تغییرات مختلف متأثر از فرایند جهانی شـدن قـرار    دهندهنشان هاپژوهشنتایج 

و در برخی دیگر، مقاومت عناصر سـنتی    تری گذاشته تأثیرات قاطع ،ها این فرایند در برخی از حوزه . گرفته است

اسـت   هاین تأثیرات برجسته بـود  تصادی ایران با خارج از مرزها،برای مثال به دلیل تعامالت اق  .است بیشتر بوده

های اطالعاتی و ارتباطی  رسمی و غیر رسمی در خصوص فناوری هایپژوهشهمچنین نتایج   (.5985بهکیش، )

خواجـه  ) اینترنت در ایـران دارد های نوین همچون تلفن همراه، ماهواره و  حکایت از گسترش و نفوذ شدید رسانه

بـال    "بیان داشته است كه  -متما -مركز مدیریت توسعه ملی اینترنت خبرگزاری مهر به نقل از   (.5981نوری، 

 573میلیـون و   41درصد جمعیت كشور به اینترنت متصل می شوند؛ براین اساس با توجه به جمعیت  15.01بر 

نفـر و تعـداد مشـتركان ایـن      577هـزار و   887میلیـون و   71ران اینترنت نفر در كشور، شمار كارب 113هزار و 

 .(5931اری مهر، زخبرگ) "اعالم شده است 35نفر تا پایان سال  153هزار و  898میلیون و  91پروتکل ارتباطی 
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نشـان   ورود ایران به بسیاری از قراردادهای بین المللی و تحت نظارت سازمان ملل متحدنیز، ی سیاست  در حوزه

 .های سیاسی در ایران است ی فعالیت ی تأثیر جهانی شدن سیاست در حوزه هندهد

نشان از ورود تدریجی همراه با مقاومـت فرهنـگ محلـی در برابـر      ،ی فرهنگ و اركان آن در حوزهشواهد اما  

در تضاد با سـنت  یته مدرنذات همچنانکه گفته شد،  . ددارها و هنجارهای وارداتی و متأثر از غرب در ایران  ارزش

جدال بر سر  . گردد های مدرن به دوران قاجار و انقالب مشروطه بر می ی تماس ایرانیان با ارزش  تجربه . باشد می

طور كلی نهادهای مختلف از جمله خانواده، حکومت، آموزش، هب . سنت و مدرن، جدالی واقعی در ایران بوده است

های درون این نهادها نیـز دسـتخوش    سازمان . اند د جهانی شدن دگرگون شدهیر فرایناثهمگی تحت ت... اقتصاد، 

ایـن امـر موجـب    . ...های نوین همچون آموزش و پـرورش، دولـت، نظـامی،    برای مثال در سازمان . اند تغییر شده

 .شود تفکیك نهادی فضاهای سکوالر همچون دولت، اقتصاد، علم از نهادها و هنجارهای مذهبی می

كنشـگران   ،بـر آنهـا  افـزون  برند و  سر میه اند كه در یك دنیای واحد ب به این درك رسیده ان به تدریجایرانی 

های مختلـف و نسـبی بـودن فرهنـگ      شناخت فرهنگ . گذارند مختلفی در سطوح متفاوت بر زندگی آنها اثر می

ینترنت و مسـافرت بـه كشـورهای    ای، دسترسی به ا های ماهواره های جدید از جمله كانال كه مرهون رسانه ایرانی

ی مختلـف   بازاندیشـانه در حـوزه  زنـدگی  ای هـا  شـیوه را  به اتخاذ های مختلف از جمله زنان  گروهباشد،  دیگر می

بـرای مثـال از    . گیـرد  ها را در بر مـی  تدریج تمامی عرصهبه این رفتارها  . دارد وا میرفتارهای فردی و اجتماعی 

از رفتارهای سیاسی تا رفتارهای  ،ی لباس پوشیدن و خوراك خوردن با آن تا نحوهتحصیل علم و باورهای مرتب  

های نوگرایانه در ابعاد زندگی مـادی و   گرایش ،بر این اساس.  شوند اقتصادی همگی درگیر رویکرد بازتابندگی می

-ن با فرصـت در چنین شرایطی ایرانیا . رش استتگیری و گس حال شکل های مختلف جامعه در معنوی در بخش

موجـب تغییـر در هویـت     ،ها این شیوه . اند های مختلف زندگی خود روبرو گردیده های فراوان برای گزینش شیوه

همچنـین ایـن    (. 5981آبادی و آقابخشـی،   رحمت؛ 5981گرگی، الف و ب؛ 5981خواجه نوری، )آنها شده است 

ـ   بـه علـم   جوانان رویکرد رد توان های مختلف زندگی را می شیوه خصـوص علـوم جدیـد، اسـتقبال از     هانـدوزی و ب
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هـای   بسیاری از پدیدهو ی همسرگزینی،  ها، نحوه ها، پوشش فودها، انواع آرایش های مختلف همچون فست خوراك

 .خُرد و كالن جامعه مشاهد نمود

اساس ها بر دهد كه جامعه ایران به سمت تغییر ارزش نشان مینیز  (5989) های عبدالهیان یافتهدر این راستا 

تأثیر تركیبی متغیرهای سن، جنس، تکاثر اطالعات كه از منابعی نظیر خانواده، گروه همسـاالن، نظـام ارتبـاطی    

تساوی طلبی نقش جنسیتی به عنـوان نمـودی از فراینـد      .دارد شود، قدم بر می شخصی ناشی می  نوین و تجربه

اسـاس  ایـن بر . (5338، 53لوو؛ 5337، 58یا و همکارانچ) گیرد شدن در چنین شرایطی مورد توجه قرار می جهانی

این حركـت از   . آیند های مختلف حیات اجتماعی بر می زنان در پی برابری نقش جنسیتی خود با مردان در حوزه

(. 5987، زاهد و خواجه نـوری )دوران مشروطه به بعد در ایران در پرتو مدرنیته یا تجددخواهی نمایان بوده است 

سـازمان  )به این تقاضای زنان در جهان دامـن زده اسـت    ،های اخیر نوین اطالعات و ارتباطی در دهه های فناوری

  .(1008، 11چاوز و همکاران -؛ اسکوبار1001، 15؛ فریدمن1008، 10اپریکا؛ 1000ملل، 

، های اجتماعی مدرن های هویتتوان از شاخصبا توجه به این مباحث، برای مطالعه جهانی شدن فرهنگی می

های مختلف زندگی روزمره، و آگاهی نسـبت  های نقش جنسیتی تساوی گرایانه، رویکرد نوگرایانه در حوزهنگرش

 .  نام برد به جهانی شدن

های اطالعاتی و  فنآوریهای فرهنگی باال، رابطه استفاده از بر شاخص در مطالعه پیش رو، افزون بر این اساس

 .اندهشدهای تحقیق به شکل زیر تنظیم شده و فرضیه ر نظر گرفتهدارتباطی و همچنین رسانه های جمعی 

 .بین هویت های اجتماعی نوین و میزان دنیاگرایی رابطه وجود دارد

 .بین نوگرایی و میزان دنیاگرایی رابطه وجود دارد

 .های اطالعاتی و ارتباطی و میزان دنیاگرایی رابطه وجود دارد فنآوریبین استفاده از 

 .اده از رسانه های جمعی پیشین و میزان دنیاگرایی رابطه وجود داردبین استف

 .بین آگاهی نسبت به جهانی شدن و میزان دنیاگرایی رابطه وجود دارد

 .نقش جنسیتی تساوی گرایانه و میزان دنیاگرایی رابطه وجود دارد ین نگرشب
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 شناسي تحقيقروش

 .از پرسشنامه به عنوان ابزار پـژوهش اسـتفاده شـده اسـت      .این پژوهش مبتنی بر روش پیمایشی بوده است     

و اسـتهبان بـوده   تهـران   ،شهرهای شـیراز سال ساكن در  71تا  51ی آماری این پژوهش زنان بین سنین  جامعه

كـه حـداقل كـالس سـوم راهنمـایی را       مورد مطالعه قرار گیرند به این دلیل بود كه زنانی یگزینشچنین   .است

ای و  های منطقه تهران به عنوان پایتخت ایران، بیش از سایر شهرهای ایران، از دگرگونیساكنان .  گذرانده باشند

شیراز به دلیـل مركـز   همچنین  . و برای این منظور در این مطالعه مورد توجه واقع شدند دنپذیر جهانی تأثیر می

غییر فرهنگـی دارای اهمیـت فـراوان    ی خلیج فارس در پیشقراولی ت استان بودنش و مجاورت با كشورهای حاشیه

دارای بافـت  خـود،  ی تـاریخی   های فارس است كه به لحـاظ پیشـنیه   استهبان یکی از مراكز شهرستاناما  . است

  . های علمی موردی مناسب باشد تواند برای انجام مقایسه مذهبی و سنتی است و می

آن زن اده كه دارای یك زن در سنین یاد شده بوده و هر خانو . گیری مورد استفاده خانواده است واحد نمونه     

 71تا  51واحد تحلیل یعنی زنان  به عنواندستکم كالس سوم راهنمایی را به پایان رسانده بود، به صورت بالقوه 

 ،گیری ی نمونه شیوه . ی مصوب شهرهای مورد مطالعه بود محدوده ،گیری تحقیق چارچوب نمونه  .ه استدبوسال 

ی تصـادفی   گونه شماری منطقه به ،معنی كه از بین مناطق سرشماری هر شهر  بدین  .ای بود ند مرحلهتصادفی چ

تر به عنـوان یـك خوشـه در نظـر      های كوچك ها، بلوك برگزیده و سپس درون هر منطقه به نسبت وجود خانواده

های بـاال در   یك زن با ویژگیو در صورت وجود  تحلیل واقع شدندها مورد  خانوارهای درون خوشه . گرفته شدند

  . خانواده با او مصاحبه شد

 (.771ـ   774. صص، 5384 لین، )گیری لین استفاده شد  ی حجم نمونه پژوهش از روش نمونه برای محاسبه    

درصـد   10-10درصد و واریانس جمعیت  31، ضریب اطمینان 7ی گزینشی برای شیراز با ضریب پایایی  نمونه

، ضـریب اطمینـان   9در تهران با ضریب پایـایی   . نفر بود 988برابر با ( حد واریانس در جمعیت فرض باالترین)

در استهبان، با ضریب  . نفر بود 119درصد شمار نمونه گزینشی برابر با  10 – 10درصد و واریانس جمعیت  31
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علت تفـاوت ضـریب     .بود 194درصد، برابر با  10-10درصد و واریانس جمعیت  31، ضریب اطمینان 1پایایی 

در این پژوهش، متغیرها بـه شـرح زیـر      .پایایی در میان سه شهر ناهمگونی متفاوت در درون هر شهر بوده است

 . اندانتخاب و مطالعه شده

توان از میدنیا گرایی برای سنجش میزان  . است دنیا گراییمیزان پژوهش  متغیر وابسته :دنيا گرايي  

های مذهبی همچون مسجد،  رفتن به مکان بارهایشمار  ،فرجام شناسی باورهای ،مذهبیهای  وابستگیكاهش 

در مطالعات خود  19بالئرجگوزینسکی و دو  .دهند، استفاده كرد و رفتار را جهت می ها ایدهكلیسا و اینکه چگونه 

چارلز  (.5333، 17ووی)ه اند گرایی در نظر گرفت های دنیا باوری شمار افراد كلیسا نرو را به عنوان شاخص  رشد بی

بعد ( 9ایدئولوژیك دین؛ د بع (1؛ تجربی دین بعد (5: برای دینداری پنج بعد متمایز را مشخص می نماید

اول بعد چهار  پژوهش،در این  (. 85 .ص، 5944ویلم، ) پیامدی یا استنتاجی بعد( 1؛ عقالنی بعد( 7؛ مناسکی

هار چهر  . مورد سنجش قرار گرفتند(  با استنتاجی پیامدی بعدنی و ی دینی و مناسك دی باورهای دینی، تجربه)

ی دینی و یا رفتارهای دینی كمتری  ، تجربه، ادراك دینیكسانی كه باورهای دینی . با هم ادغام شدند عدب

 .كسانی كه میزان دینداری كمتری دارند؛ سکوالرترند به این معنی كه  .اند ی باالتری گرفته داشتند نمره

 :به قرار زیر هستند  های مستقلمتغیراما     

هویت در واقع آگـاهی بـه خـود      .باشدی  گیدنز میدر این تحقیق هویت مبتنی بر نظریه: هويت اجتماعي     

افراد در زندگی روزمره خویش سعی دارند كه در تعامل با دیگران بـین تصـویر خـود و تصـویر      . واقعی فرد است

هویت اجتماعی كلی از جنسی، قومی، ملی  ،برای این منظور(.  81. ، ص5984، گیدنز)د عمومی تلفیق ایجاد كن

كسانی كـه هویـت ملـی،      .و گروهی تنظیم و بر اساس طیف لیکرت توس  گویه های متعدد سنجیده شده است

  .انـد  ن بـوده لذا دارای هویت اجتماعی نویی باالتر و اند، دارای نمرهگروهی، قومی و جنسیتی ضعیف تری داشته

 .ای بود دست آمده در سطح فاصلههب متغیردر اینجا 
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كه از دنیای غرب از طرق مختلف به خصوص كسانی ههای جدید و ب ها و پدیده های به ارزش گرایش: نوگرايي     

 یدر این تحقیق نگرش به مسائل مختلف همچـون موسـیق  .  شود شوند، متغیر نوگرایی را شامل می ایران وارد می

تقـدیرگرایی، اسـتفاده از وسـایل ارتبـاطی همچـون مـاهواره، نـوع        ، جدید موعل جوان پسند، به خصوصجدید و 

كسانی كه در مواجهه  . قرار گرفته است مطالعهمورد  ...پوشش، نوع آرایش، نوع خوراك ها، ازدواج و مراسم آن و 

-هب متغیردر اینجا   .و در نتیجه مدرن تر شده اند ی باالترگرایشات جدید داشته اند دارای نمره ،با این موضوعات

 .ای بود دست آمده در سطح فاصله

 "خاص خود"تجدد از رسانه های ( 71-71 .ص ،5984)به اعتقاد گیدنز  :اطالعاتي و ارتباطيهای  فنآوری

نه های ارتباطی و توسعه و گسترش نهادهای عصر جدید نیز مستقیماً وابسته به این رسا . تفکیك ناپذیر می باشد

استفاده از فناوری های اطالعاتی همچون استفاده از مـاهواره هـا و برنامـه هـای آنهـا، فضـای اینترنـت و         . است

های فرایند جهـانی شـدن در بُعـد اطالعـاتی و     می توانند به عنوان شاخص.. امکانات آنها مانند چت، فیس بوك، 

 .قرار گیرند مطالعهارتباطی مورد 

میزان استفاده از رایانه، اینترنت و مشتقات آن همچـون چـت، پسـت الکترونیکـی، موبایـل و      تحقیق  در این     

تركیبـی، از   متغیربرای سنجش این   .در نهایت ماهواره مورد سنجش قرار گرفتند و پیامك مشتقات آن همچون

دست آمده هب متغیردر اینجا   .سنجد، استفاده شد های استفاده از آنها را می هایی كه میزان ساعت شماری پرسش

 .ای بود در سطح فاصله

هـای  فنآوری هایی هستند كه پیش از پیدایش رسانه ،های جمعی منظور از رسانه :پيشين های جمعي رسانه     

. توان در این گروه رادیو و تلویزیون داخلی را نـام بـرد   برای مثال می  .اند وجود آمده هب نوین اطالعات و ارتباطات

بنـابراین بـا ایـن     استفاده از ویدئو نیز بیشتر با این وسایل همخوانی داشـت و  ،همچنین با توجه به آزمون پایایی

 .های جمعی را ساخت رسانه متغیرجا جمع شد و وسایل یك
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اسـاس آن، یکـی از ابعـاد    ی صنعتی برتقسیم كار بین المللی و توسعه كهبا توجه به این : مسافرت به خارج     

در خارج  به خصوصاستفاده از صنایع ارتباطی همچون هواپیماها، كشتی ها و مسافرت با آنها  ،جهانی شدن است

بـر ایـن اسـاس از پاسـخ گویـان       . تواند به عنوان یکی از شاخص های فرایند جهانی شدن تلقی شوداز كشور می

ای دریافت شده، در سطح سـنجش فاصـله  پاسخ های  . اندسوال شد كه چند بار به خارج از كشور مسافرت كرده

 .مورد استفاده قرار گرفت

ها در مورد زن و مرد است  ها یا نظریه ای از ارزش ی یکپارچه نقش جنسیتی مجموعه :جنسيتينقش نگرش      

تعـدادی   ،سنجش ایـن متغیـر   یبرا  (.1000، 11رابسون)كه اعضای جامعه درست، طبیعی و مناسب می پندارند 

اند مطرح كرده ش زنان را در خانواده و جامعه در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعیگویه كه نق

متغیری در سطح سـنجش   ،دست آوردن ضریب پایایی آنها هاز ب پسجمع این متغیرها   .به پاسخگویان ارائه شد

 .دست داده ای بفاصله

نمودن تعدادی گویه در خصوص آگـاهی از روابـ  بـین    این متغیر از جمع : آگاهي نسبت به جهاني شدن     

دسـت آمـده   ه ها در یك جهان یکپارچه بهای جهانی و سرنوشت انسان، ارزشساكنین جوامع مختلفكشورها و 

  (.5جدول شماره ) ای مورد استفاده قرار گرفتاین متغیر در سطح مقیاس فاصله  .است
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استفاده در تحقيقضريب آلفای متغيرهای مورد  .1جدول   

 ضریب پایایی تعداد گویه متغیر

 44/0 1 بُعد تجربی دین

 31/0 1 بُعد ایدئولوژیك دین

 87/0 4 بُعد مناسکی

 41/0 1 بُعد پیامدی یا استنتاجی

 48/0 51 هویت جنسی

 41/0 50 قومیهویت 

 41/0 55 ملیهویت 

 49/0 3 گروهیهویت 

 80/0 71 هویت اجتماعی

 81/0 3 ی اطالعاتی و ارتباطیها فنآوری

 10/0 4 های جمعی رسانه

 41/0 51 جنسیتینقش 

 45/0 51 آگاهی نسبت به جهانی شدن

 15/0 11 نوگرایی

 

  های تحقيق يافته

حاكی از آن هسـتند كـه    محل سکونتبه دست آمده از وضعیت دینداری پاسخگویان بر حسب های میانگین     

بعد زنان  یدر مرحله . (1جدول شماره ) رانی بیش از سایر زنان مورد مطالعه بوده استته زنانمیزان دنیاگرایی 

  Fمقـدار  ،جـدول هـای   آمـاره   .شان بـیش از زنـان اسـتهباناتی اسـت     د كه میزان دنیاگراییقرار دارنساكن شیراز 
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(80/11=F ) معنی داری آنسطح و (000/0 =Sig ) صـد  در 33ز در سـطح بـیش ا  هـا را   تفـاوت ایـن   كـه  اسـت

 .كنند اطمینان تأیید می

 بر حسب محل سكونت پاسخگويان دنياگراييآزمون تفاوت ميانگين  .2جدول 

 ميانگين تعداد موردها محل سكونت
انحراف 

 استاندارد
 Fمقدار

سطح 

 داری معني

 84/57 19/19 110 شيراز

 54/54 79/11 5051 تهران 000/0 80/11

 80/51 74/73 991 استهبان

 

نشـان  ( 9جـدول شـماره   ) وضـعیت تاهـل  پاسخگویان بـر حسـب    یینتایج پژوهش در مورد وضعیت دنیاگرا     

درصـد   33در سـطح بـیش از   T  ،(11/1=T )مقـدار    .هسـتند  متاهـل افراد مجرد دنیاگراتر از افراد  كه دهد می

(000/0 =sig )كند این تفاوت را تأیید می . 

 بر حسب وضعيت تاهل پاسخگويانزان دنياگرايي ميآزمون تفاوت ميانگين  .3جدول 

 وضعيت تأهل
تعداد 

 موردها
 داری سطح معني Tمقدار انحراف استاندارد ميانگين

 59/51 07/14 871 مجرد
11/1 000/0 

 11/51 91/11 5573 متاهل
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ند نسبت به كسـانی  ا كه میانگین دنیاگرایی افرادی كه به خارج از كشور مسافرت كردهدهد پژوهش نشان می     

در سطح بیش T  ،(38/5- =T )مقدار   .(7جدول شماره ) باشد میند بیشتر ا كه به خارج از كشور مسافرت نکرده

 . باشد بودن این تفاوت میدار معنیجدول حاكی از ( sig= 078/0)درصد  31از 

ه خارج از کشوربر حسب مسافرت ب پاسخگويان ميزان دنياگراييآزمون تفاوت ميانگين  .4جدول   

 مسافرت به خارج
تعداد 

 موردها
 داری سطح معني Tمقدار انحراف استاندارد ميانگين

 98/54 11/11 710 مسافرت به خارج

عدم مسافرت به  078/0 -38/5

 خارج
5111 87/19 97/51 

 

جـدول  ) دهـد  نشان می هدنیاگرایی زنان مورد مطالع متغیرهای مستقل با متغیری بین برخی از  رابطه تحلیل     

هر چه زنان یعنی   .وابسته بوده است متغیرهویت اجتماعی نوین با  متغیربیشترین همبستگی بین كه  (1شماره 

نـوگرایی نیـز دارای    متغیـر همچنین   .شوند كند، دنیاگراتر میمیشان به طرف نوین شدن تغییر  هویت اجتماعی

شـوند، بیشـتر گـرایش بـه      ه بیان دیگر هرچه زنان نوگراتر میب . است  همبستگی در سطح متوس  و مثبت بوده

دنیـاگرایی   متغیری منفی با های جمعی پیشین رابطه شود رسانه ه میظهمچنانکه مالح . كنند دنیاگرایی پیدا می

 .شود درصد اطمینان تأیید نمی 31البته این رابطه در سطح  . اند داشته
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زنان ميزان دنياگراييهای مستقل با يرمتغهمبستگي بين برخي از  .5جدول   

ميزان 

 دنياگرايي
 متغير

ميزان 

 دنياگرايي
 متغير

099/0- 
 وسايل ارتباط جمعي

 پيشين

 های نوين فنآوریاستفاده از  105/0**

**101/0 
آگاهي نسبت به جهاني 

 شدن

**194/0 
تساوی  نگرش های نقش جنسيتي

 گرايانه

 اعي نوينهويت اجتم 114/0** نوگرايي 781/0**

** p < 05/0 ; * p < 01/0  

رفتـار دنیاگرایـان   تغییـرات   از درصد 99در كل  كه نشان می دهد( 4و  1جداول )های رگرسیونی مدلنتایج     

در شـهرهای مـورد    . تبیـین مـی شـود   سه متغیر هویت های اجتماعی نوین، نوگرایی و نقـش جنسـیتی   با زنان 

زنانی كه هویـت   . ن تبیین كنندگی را داشته، هویت اجتماعی مدرن استاولین متغیری كه بیشترین توا مطالعه،

متغیـر   . فتارهای دنیاگرایانه دارندروق پیدا كرده، بیشتر تمایل به سهای اجتماعی شان به سمت مدرن تر شدن 

ین و شهرهای تهران و استهبان قـدرت تبیـ   تارهای اجتماعی در كل آزمودنی هاهای مختلف رفنوگرایی در حوزه

ثیر ای آزمودنی ها و شـهر شـیراز تـ   ی گرایانه تنها در كل مجموعهوكنندگی زیادی داشته اما نقش جنسیتی تسا

 . داشته است
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 آماره های مدل های رگرسيوني برای تبيين واريانس ميزان دنياگرايي زنان .6جدول 

 استهبان شيراز تهران کل متغيرنام 

 R 147/0 616/0 739/0 781/0مقدار  

2مقدار  
R 913/0 380/0 179/0 191/0 

2مقدار  
R 195/0 170/0 368/0 918/0 تعديل شده 

 F 11/174 59/577 10/81 31/77مقدار 

 F 000/0 000/0 000/0 000/0دار  سطح معني

 

زنانميزان دنياگرايي های وارد شده در معادله رگرسيون برای تبيين واريانس متغير .6 جدول   

 
آخر به ترتيب  ی در مرحله هامتغيرنام 

 ورود
Beta T Sig T 

 کل

 000/0 26/14 416/0 هويت اجتماعي مدرن

 000/0 22/5 161/0 نوگرایی

 000/0 65/3 084/0 نقش جنسیتی تساوی گرایانه

 تهران

 000/0 64/10 424/0 هويت اجتماعي مدرن

 000/0 6/4 144/0 نوگرایی

 014/0 46/2 082/0 نقش جنسیتی تساوی گرایانه

 شيراز
 000/0 45/11 466/0 هويت اجتماعي مدرن

 014/0 36/2 042/0 تساوی گرایانه نقش جنسیتی

 استهبان
 000/0 32/4 246/0 هويت اجتماعي مدرن

 001/0 42/3 235/0 نوگرایی
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 گيرینتيجه

هش دینداری و افزایش دنیا گرایی فرایند جهانی شدن و تاثیر آن بر میزان كا بینی رابطه این مقاله به تحلیل    

های نوین فنآوری ارتباطات جهانی از طریق . پرداختدر سه شهر ایران با بافت مذهبی و جمعیت متفاوت 

متنوع و در عین حال  هایی تنوع فرهنگی و مواجهه افراد جامعه با فرهنگتوسعه امکان اطالعات و ارتباطات

ها، انتظارات در زندگی آلها، ایدهگی موجب تشویش در الگوشدن فرهنملی فرا  .آورده استمتضاد را فراهم 

 ی ایران بنا به بافت و ساختارر جامعهد . روزمره، خانواده، محی  كار، دانشگاه، هویت فردی و اجتماعی شده است

. ریشه دارد ـ كه همان خانواده است ـترین نهادی مذهبی، دین و اعتقادات در اساس هویت افراد و همچنین مهم

جهانی  . دهدی هویت افراد به خصوص زنان كه بنیان خانواده هستند، را شکل میشاكله ،اعتقادات و باور دینی

مقدس )شود و هویت زنان میجنسیتی اطالعات و ارتباطات باعث تغییر نگرش های نوین فنآوریشدن به وسیله 

  (. 1050، 14رولینز، 11میلر و شرام  ،5987و خواجه نوری، 

ی اصلی جهانی مشخصه (. الف5981خواجه نوری، )جهانی شدن دارای ابعاد مختلف از جمله فرهنگی می باشد 

های جهان وطنی سبب شده در عصر مدرن، آمیزش . ها و گفتمان جهانی استها، استانداردشدن، گسترش ارزش

های بین المللی و چند قومی دیدگاه بازتری امروزی در مقایسه با اسالف خود نسبت به نفوذتر  های جوانتا نسل

ل شده یدتبشدن، برخی مفاهیم فرهنگی به مفاهیمی جهان شمول و عام در فرایند جهانی. دهنداز خود بروز می

مفاهیمی همچون  . یافته و عمومیت یافته است ها راههای یك كشور و یا یك تمدن به سایر ملل و تمدناز مرز و

همچنین دستیابی  (. 1008، 18راب و همکاران)باشند نان و حقوق كودكان از این دست میحقوق بشر، حقوق ز

افزون بر  . دهدهای اطالعاتی و ارتباطی نوین و تحصیالت، آگاهی زنان را افزایش میبه اطالعات از طریق فناوری

همتایی برای زنان در ها فضای بیاین، ماهیت غیر متمركز، در هم كنشی و غیر سلسله مراتبی این فناوری

؛ هافکین و 1001؛ هافکین، 1005، 13هافکین و تاگارت)دهد ها و منافع ارائه میها، ایدهی دیدگاهراستای توسعه

        (.    1004، 90هویر
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خواجه )گیرد ی فرایند جهانی شدن شکل میهای اجتماعی مدرن یکی از متغیرهایی است كه در سایههویت     

... های جنسیتی، ملی، گروهی و ها همچون هویتاین متغیر كه متشکل از سایر هویت (. الف5981نوری، 

-موجب كاهش تعلقات مذهبی در افراد می ،گرایی و به اشکالی از غربی شدن باشد، با تغییر به سمت جهان می

همچنین  . ی وجود دارددر این مطالعه نشان داده شد كه بین این متغیر و دنیاگرایی رابطه مثبت و قو . دشو

ی سبك زندگی به عنوان شاخصی از جهانی شدن و رابطه تحلیلدیگری كه به  نتیجه این مطالعه با مطالعه

داده  آن مطالعه نیز نشان (. 5935، ریاحی و مساواتخواجه نوری و ) هویت دینی پرداخته است، همخوانی دارد

 .ی منفی و قوی داشته استن رابطههای زندگی مدرن با میزان دینداری جوانا كه سبك

های عنوان یکی از شاخصبههای مختلف زندگی  انه در حوزهنوگرایهای  گرایشمطالعه حاضر نشان داد كه      

به مطالعه این موضوع كمتر پژوهشگران داخلی   .جهانی شدن تأثیر زیادی بر دنیاگرایی زنان داشته است

تنهایی و شکربیگی، )ی تنهایی و شکربیگی حاضر با مطالعه ی نتیجه  .(5981و  5988خواجه نوری، ) اندپرداخته

  . باشدهمسو می( 5984
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 منابع فارسي

 .911-903 ،1 ،راهبرد یاس(. حیدری، مترجم. ح) های پسامدرن جهانی شدن و ارزش(. 5981. )اینگلهارت، ر
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 .590-509، 10، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی شوشتر . جوانان شهر شیراز    

دانـش آمـوزان   : مورد مطالعـه )سبك زندگی و هویت ملی (. 5983. )و هاشمی، س. ، روحانی، ع.خواجه نوری، ب

 .91-5، (7)77، فصلنامه مطالعات ملی .دبیرستان های شهر شیراز

 زنان شهرهای تهران، : رابطه بین تصور از بدن و فرآیند جهانی شدن، مطالعه موردی(. 5988. )خواجه نوری، ب

 .17-5 ،(5) 99، شناسی كاربردی اصفهان جامعه .شیراز و استهبان     

  ی شهرهای تهران، ی مورد عوامل مؤثر بر مشاركت سیاسی زنان در ایران، مطالعه(. 5981. )خواجه نوری، ب

 .45-71، 1، سال چهارم، شماره مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد .شیراز و استهبان     

 ی بررسی رابطه ی مؤلفه های جهانی شدن و مشاركت اجتماعی زنان،  مطالعه(. الف5981. )بخواجه نوری، 
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