
١ 
 

  شهر تهران جوانان یزندگ یاجتماع مخاطراتعوامل موثر بر انواع  یبررس

  1افسانه کمالی

  2خامنه مرضیه موسوي

  3زینب عباسی 

٥/١١/١٣٩٤: تاریخ دریافت مقالھ  
٤/٢/١٣٩٥:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

  

بـه   مخـاطره . که جوانان در عصرکنونی با آن مواجه هستند، پرداخته اسـت  یمخاطراتتحقیق حاضر به انواع 

هـاي  اجتمـاعی از منظر  مخـاطرات . شـود اطالق می ،شودساز گرفته میسرنوشت تصمیماتی که در لحظات 

عنوان نظریـه محـوري   دیدگاه آنتونی گیدنز و آلریش بک به ،میان آن از و قرار گرفت مختلف مورد بررسی 

پیامد ناخواسته تصمیمات افراد است که در شرایط آگاهی و یا عدم آگـاهی   ،اجتماعی  مخاطره. انتخاب شد

رفتارهـاي   :نـد از ا عبارت ،هستند رو به روکه جوانان در این دوران با آن  یمخاطراتانواع . گیردصورت می

برخی از این . مثبت مخاطراتاجتماعی و اقتصادي و  مخاطراتپرخطر، رفتارهاي مجرمانه و خالف قانون، 

، ترتیببدین. دند زندگی آنان را متحول کننتوانآثار سویی بر زندگی آنان دارند و برخی دیگر می ،مخاطرات

 330جمعیت نمونه پـژوهش،  . توانند واکنش مناسبی از خود نشان دهندمی مخاطراتآگاهی ازانواع  افراد با

بـا اسـتفاده از فـن پیمـایش و      الزماطالعـات   کـه  ندمنطقه شهر تهران بوددو ) ساله 30-18(نفر از جوانان 

دهـد  نتایج نشان مـی . ندتحلیل گردید SPSSتکمیل پرسشنامه گردآوري شد و داده ها نیز بوسیله نرم افزار 

 خـاطرات معوامـل تاثیرگـذار بـر انـواع      فردي شدن از و  شدنشخصی، جهانی بازاندیشی هویت  متغیرهاي

 .گـردد به پیامدهاي نامطلوبی منتهی مـی  ممکن استاجتماعی هستند که تصمیم افراد تحت تاثیر این عوامل 

منفـی،   مخـاطرات در مقابـل  . اي مشاهده نشداجتماعی رابطه مخاطراتهاي جهانی و انواع بین متغیر بحران

عنوان موتور پیشرفت و د بهنتوانمی و هستندداراي پیامدهاي مطلوب بر افراد که  ی نیز وجود دارندمخاطرات

و  مثبت مخاطراتنتایج تحقیق بیانگر آن است که رابطه بین . درنظر گرفته شود توسعه هر جامعه و کشوري
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مثبـت رابطـه معکـوس     مخـاطرات بین بازاندیشی هویت شخصی با  ،همچنین. باشدشدن معنادار میجهانی

   .وجود دارد

   

 شخصی هویتبازاندیشی  و جهانی هايبحران، شدنفردي، شدنجهانی، اجتماعی مخاطره :کلیدي واژگان 
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  مقدمه

نام حوادث و در تاریخ و تقویم عمر بشر، روزهایی تلخ با . گرددبرمیآدمی به تاریخ عمر  1قدمت مخاطره

بار و هاي مصیبتنظیر جنگ ساخته بشروفان و برخی حوادث دست طهاي طبیعی مانند زلزله، سیل، فاجعه

هاي مختلف انسانی، فیزیکی و اجتماعی ها و آسیباین وقایع که با ویرانگري. اندخونین به ثیت رسیده

 حوادث علل. شوندی از زندگی وي محسوب میئکنند که حوادث، جزاند، به انسان یادآوري میهمراه بوده

 انآن براي ماورایی عوامل و خدایان ،گذشتگان گمانبه.  شدمی جستجو مذهبی و خرافی عقاید طبیعی در

 ابزارهاي فقدان، علم ضعف دلیلبه. شدمی تعبیر افراد اراده و شانس براساس  خطرات. گرفتندمی تصمیم

 .بودند طبیعت محض نبودند و تسلیم محاسبه و قادر به کنترل هاانسان طبیعی، ماوراي تفکر و گیرياندازه

هاي خود استفاده کنیم و اند که از قابلیتنیازها موجب شده ،در واقع. ستهانیاز عامل استفاده از قابلیت

هایی که حاصل با پیشرفت. کشف و خلق کنیم یمانهادانش و فنون مختلفی را براي پاسخ مستمر به خواسته

 ،در دوران مدرن. دنآوردر خوداستخدام  حدي آن را بهتوانستند بر طبیعت غلبه کنند و تاها انسان ،شد

  . تسري پیدا کردنیز هاي زندگی انسان به سایر حوزه فناوريعلم و  پیشرفت در عرصه

 مدرنیته سازنده و مثبت هايجنبه از نشان ،آن از وجهی. است سکه روي دو داراي کنونی متجدد دنیاي

 و تهدیدها از آکنده ،مدرنیته منفی چهره. است آن مثبت هايویژگی از آزاديرفاه و  امنیت، پیشرفت، دارد؛

    تلقی مثبت آنچه دل در مخاطرات گاه) 1390ازعنبري نقل به 1379گیدنز،(.است انگیزهول مخاطرات

 هايدرحوزه ما انتخاب دامنه بر رفاه سطح افزایش و فناوري گسترش با مدرنیته. است گشته پنهان ،شودمی

 کهاست  زندگی ما کرده میدان واردرا  ايسابقهبی احتمالی خطرهاي حالدرعین اما ،است افزوده مختلف

 تصمیماتی هاي نامطلوب، پیامداجتماعی مخاطرات .نداشتند سروکار هاآن با وجههیچبه پیشین هاينسل

شدن امور فردي ،هاي دوران مدرناز مشخصه. شودمی گرفته زندگی ساز سرنوشت لحظات در که است

 هم از ،بود ما گیريتصمیم مبناي که سنتی رسوم و هنجارها ،شدن فرديروند رو به رشد ه دنبال ب. است

 هاقطعیتعدم شرایط در افراد ،درنتیجه .است نگشته ابداع جدیدي هنجارهاي و هاارزش پاشیده، ولی  فرو

-  منتهی اي ناخواسته نتایج به ممکن است آنان گیريتصمیم هستند که انتخاب به ناگزیر و گرفته اند قرار

. شونددر فضاي ناآگاهانه گرفته نمی "لزوما ،این تصمیمات .شوندمی ناشی ما ازتصمیمات مخاطرات .گردد

رغم آگاهی از آثار سوء علیها اند که انسانیافته سیطرههاي مختلف زندگی ما چنان بر بخش فناوريعلم و 

                                                 
1Hazard 
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هاي جراحی هاي آگاهانه را در عملگیريهایی از این تصمیمنمونه -از آن دارندمندي میل بر بهره ،آن

 ،اندعنوان کنشگران آگاهی که مرتکب اشتباه شدهافراد به ،در بسیاري موارد بنابراین. می توان دیدزیبایی 

 مسئول خود عمل لمقاب در افراد ،در هر صورت. گیرندو مورد سرزنش قرار می می شوندصر شناخته قم

چرا که تصمیماتی که در  ،است شده مخاطراتشدن شدن منجر به جهانیپیوند مدرنیته با جهانی .هستند

با گسترش ابزارهاي اطالعاتی و ارتباطی دامنه  اکنونشد، هایی محدود گرفته میگذشته با اتکا به داده

ها مسائل و عدم قطعیت ،اما از طرف دیگر ،هاي بیشتري براي انتخاب دارندافراد گزینه تري یافته ووسیع

فضاي متفاوتی  دربزرگتري  مخاطرات با ما ،در دوران مدرنیته ،بنابراین. کندمشکالتی را براي آنان ایجاد می

هاي انسان امروز با بحران. کندبیش از گذشته ناامنی، اضطراب و ترس را تجربه می بشر. هستیم رو به رو

پیامدهاي  ،ترتیببدین. سترو به روهاي اقتصادي محیطی، تروریسم و بحران -زیستجهانی نظیر مسائل 

 ابعاد جهانی پیدا کرده )سیاستمداران(ها، در سطح خرد و یا سطح کالننامطلوب تصمیمات اشتباه انسان

 و ترس با سازسرنوشت لحظات در تصمیمی نوع هر. است خطر نوع هر  طبیعی همبسته ،اضطراب. است

اجتماعی بیش از هر زمان دیگري زندگی ما را  مخاطرات ،در عصر تجدد. است همراه آن ازپیامدهاي دلهره

 بنابراین یک. ما دارنددر زندگی  یطلوبمپیامدهاي بد و نا ،مخاطراتبرخی از  .است به تسخیر خود درآورده

، شودنامیده می امنیت فرهنگ یا ایمنی فرهنگ آنچه، است شده حکمفرما مخاطره به نسبت  تدافعی گرایش

 این. شودمی داده شکل، است تاسف از بهتر که امنیت پیشگیرانه اصول  وسیله به همواره که است یمخاطرات

این ) 1391،کمشال(،ابدی می شدت مخاطره برابر در  فزاینده فردي مسئولیت با مخاطره عجیب حالت

رایی و نظارت و گتوان چشم پوشید و اصل احتیاطنمی مخاطراتبرخی از  از اثرات مثبتدرحالی است که 

در جهت دستیابی به کمال خود و  بازدارنده یعامل ،مخاطراتدر برخورد با این نوع  خود مراقبتی رفتار

توانند به توانمندي و شکوفایی پذیر میمخاطرهافراد  در این شرایط. محسوب خواهد شدترقی جامعه 

و افراد را در مقابل برخی از  ها تقویت کننده استدر برخی حوزه و نظارت خودانتقادي. جامعه کمک کنند

نیاز که زندگی  هاي بزرگ و سرنوشت سازگیريتصمیم هنگامدر  افراد محتاط اما، کندحفظ می مخاطرات

در بنابراین . ندارند خطر کردنتوان  ،دارد خودباوري و توانمنديباال،  برخورداري از اعتماد به نفس به

عدم توان رویارویی  .دهندهاي پیشرفت را از دست میفرصتو دارند فعلی گام برمیجهت حفظ موقعیت 

بینی، رمالی و اعتقاد به سحر شده که همچون گذشته فال سببمتاخر  مخاطراتمقابله با  درست و منطقی و

ند و تالش و دبنراه را براي دستیابی به معرفت حقیقی می ،این علوم کاذب. و جادو در جامعه اشاعه یابد

شرایط فعلی جامعه ما نیاز به  بدین ترتیب، در. دهندپشتکار، ایمان و صبر جاي خود را به سحر و جادو می
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، پیشرفت سوي به را جامعه تواندنمی شرایط صورت، ایناین در غیر . بازنگري و اصالح و تغییر دارد

  . دنمای هدایت سعهتو و خودکفایی

 گیريتصمیم زمان ،جوانی دوران. است انسان زندگى دوران ترینپرمخاطره و ترینحساس ،جوانى دوران

پر  شرایط در .دنگذار میبر جاي  فردي زندگیابعاد  تمام بربسزایی  تأثیر عموماً که است اساسی هاي

 در جوانان تصمیماتاغلب قطعی،  دانش وجود عدم و ما جامعه پرآشوب و پرشتاب تغییرات و تحول

 برعهده نقشی تقدیر و سرنوشت ،نظامی چنین در. بنددمی صورت سردرگمی و آشفتگی ی سرشار ازفضای

 با مارغم اینکه لیع. به شمار می آیند ازآن ناشی پیامدهاي و هاگیريتصمیم مسئول خود جوانان و ندارند

 نقش ترینمهم که جوانان اجتماعی، حیات شدن پیچیده با اما ،هستیم رو به رو جمعیت جوانی تورم پدیده

 تبدیل هاخانواده و نمسئوال دغدغه و چالش بزرگترین به ،دارند بوم و مرز این آبادانی و سازندگی در را

 تایید ،هستند رو به رو آن باامروزي  جوانان که یمخاطرات وجود ،غیررسمی و رسمی آمارهاي. اندگشته

دلیل پیوند مدرنیته گیرد و بهمی صورت جوانان زندگی مخاطراتانواع  ارزیابی منظور به تحقیق این. کندمی

 شدن، فرديمانند جهانی با مدرنیته، گره خوردههاي مولفهآیا  یم که دریابیماجتماعی در پی آن مخاطراتبا 

  اجتماعی نیز تاثیرگذار هستند؟  مخاطراتدر ایجاد  ،هاي جهانیشدن و بحران

  پژوهشپیشینه 

به دلیل تازگی و جدید . شناسی استیکی از اصطالحات جدید در حوزه جامعه ،اجتماعی مخاطرهاصطالح 

در اینجا به برخی از جدیدترین آنها . است بودن این اصطالح، تحقیقات چندانی در این حوزه انجام نشده

  .شوداشاره می

 شهر موردي مطالعه( برآن موثر عوامل و امنیت احساس بررسی" عنوانبا  ايمقاله در امیرکافی مهدي

 و نامطلوب حوادث احتمال عنوانبه را مخاطره) 1387(حقیقات علوم اجتماعی ایراندر مجله ت »)تهران

 یا و تشدید منافع، در اشتراك یا و تعهد و مسئولیت پذیرش اعتماد، از درجاتی با که کندمی تعریف زیانبار

 و مخاطره اجتماعی، نظمیبی میان معیوب چرخه یک که یابدمی دست نتیجه این به او. یابدمی تخفیف

 عنوان به  اعتماد اما. مایندن تولیدباز و تولید را یکدیگر توانندمی که دارد وجود ترس و امنینا احساس

  .شودمی گرفته کار به کنشگران ازسوي که هاستقطعیت عدم با مقابله و مخاطره مهار براي ابزاري
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 نقش بر تاکید با: مخاطرهادراك " عنوانبا  ايمقاله در) 2000(2سودکویچ جورج و 1سیگریست میکاییل

      مدیریت را مخاطراتکه  کسانی( کارشناسان به اجتماعی اعتماد که دندهمی نشان "دانش و اجتماعی اعتماد

 در حاضر مطالعات بررسی. دارد همبستگی سودها و مخاطره درباره قضاوت با قوي طور به) کنندمی

 درهنگام افراد که دارد وجود مسلمی فرض هستند؟ مخاطره هااین چه براي که باشدمی پرسش این راستاي

 مخاطرات و سودها ادراك در آنان که کنند اعتماد کارشناسان به هستند ناگزیر مخاطره، درباره دانش فقدان

 نیازي ،دارددانشی  مخاطره درباره فرد یک کههنگامی ،دیگر طرف از. داشت خواهند اي هکنند تعیین نقش

 پیوند بشري، هايفعالیت و فناوريزمینه مخاطره آمیز  25 در. ندارد وکارشناسان مدیران براقتدار اعتماد به

 بین معناداري رابطه هیچ. دارد وجود آگاهی عدم و مخاطرات و سودها قضاوت اجتماعی، اعتماد بین قوي

   پیشنهاد ،درنتیجه. نشد یافته مخاطرات از مردم وآگاهی مخاطرات و سودها قضاوت و اجتماعی اعتماد

 بر مخاطرات و سودها درقضاوت ،ندارند دانشی مخاطرات درباره که غیرمتخصص مردم عامه شودمی

  .  کنند تکیه اجتماعی اعتماد

  ادبیات نظري

 ،هاي دور تاکنوناز گذشته .آمیز بوده استآنجا که به مخاطره مربوط است، زندگی همیشه امري مخاطرهتا 

اجتماعی و  مخاطراتما تنها به  ،در این بخش. وجود داشته است مخاطرههاي متفاوتی نسبت به دیدگاه

  .پردازیمفرهنگی می

  3شناختیروان مخاطرات 

 ارزیابی بر ،بینندمی مطلوب نا را شرایط اندازه چه تا که این و پیرامون محیط از افراد ادراك، رویکرد این در

 محاسبه و شناسایی در علمی هايروش بر شناختیروان رویکرد. گذاردمی تاثیر غیرمتخصصان و کارشناسان

 هايگروه و افراد واکنش. هستند محاسبه قابل آماري شکل به مخاطرات ،روش این با.  تکیه دارد مخاطره

 ذهنی و شخصی هايقضاوت براساس ،دندار وجود موقعیتی هر در که واقعی مخاطرات به نسبت اجتماعی

 حد تا را مخاطره با مرتبط هايرفتار و معانی دارند تمایل که آن است  هاییرویکرد چنین مشکل. است

 ارزیابی ضعف دو هر بک و دوگالس .است فردي سطح در هاارزیابی و دهند کاهش مخاطره از ادراك

                                                 
1Michael  Siegrist      
2George  Cvetkovich 
 
3Psychological risks 
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 فرهنگی و سیاسی بستر در علمی هايعینیت ارزیابی و محاسبه در آنان ناکامی در را شده فردي مخاطرات

  )1،12:2005دنی(.دانندمی

  2فرهنگی مخاطرات

 به شاننگاه پیروانش از تعدادي و او. است فرهنگی رویکرد هايچهره ترینبرجسته از ،دوگالس ماري

     جدا شده فردي تفاسیر از را خودش) 1996(دوگالس .است کارکردي ساختارگرایی منظر از مخاطره

 ،سیاسی ساختار داراي اما ،نیست گیرياندازه قابل و عینی یمفهوم ،مخاطره که دارد اصرار او. کندمی

 قرار بررسی مورد فرهنگی و اجتماعی بستر و متن در باید را مخاطره. است اجتماعی و فرهنگی

  )3،31:1999الپتن(.ددا

  4اجتماعی مخاطرات

  . است 7آمیزمخاطره جامعه و رویکرد 6گراییحکومت رویکرد ،5ختیشناارپدید رویکردهاي شامل

 واقعیت یک عنوانبه را شانجهان چگونه افراد که بررسی می کنند هرمونتیک یا یشناختپدیدار شارحان

 پی در عمیق مصاحبه تکنیک از استفاده با آنان. کنندمی تجربه عرفی دانش و معانی از استفاده با و تفسیري

 بواسطه پیرامونی جهان مخاطرات از ما ادراك. هستند روزمره زندگی جریان در مخاطره از افراد تجربه فهم

   استدالل اهآن .یابدمی ساخت طوراجتماعی به ما ادراك، واقع در. گیردمی شکل اجتماعی متقابل کنش

 اتفاق اجتماعی کنش که جایی بالواسطه، هايموقعیت همان که تحلیل از شکلی رب رویکرد این که دنکنمی

  )27:1999همان،(.است متمرکز، افتدمی

 مردمی، هايانجمن  که آن اند نگران ايفزاینده طور به هادولت کهبیان می دارد  ،گراییحکومت نظریه

 پیمایش، در دولت. ددارن تمایل افراد رفتار بر حاکمیت به هادولت. باشند دولتی هايقدرت تثیبت بر پایانی

 عادت پروش و رشد در هادولت. دهد مطابقت هنجارهایی با را هاآن تا دارد نقش افراد آموزش و بررسی

 بخش) 1972فوکو،( رفاه و مخاطره هايروش درباره تفکر و دارند نقش عمل و کنش هدایت براي هایی

                                                 
1Denney 
2Culture risks 
3Lupton 
4Social Risk  
5Phenomenological approach 
6Governmentality approach 
7Risk Society 
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 براي همکاري نوعی دولت سوي از هاشیوه این کارگیريبه .دهدمی تشکیل را گراییحکومت ناپذیرجدایی

  )34:2005دنی،.(تاس مخاطره از جمعی حمایت

  چارچوب نظري

 بعدي تک نگاهی موارد بیشتر در که چرا ،بود روشن "کامال مخاطره تحلیل در فوق رویکردهاي توفیق عدم

آنچه مسلم است  .بودند نداده قرار واکاوي مورد درستی به را مسئله این ابعاد و داشتند مخاطره مسئله به

 و بک. کننددوران مدرن را تشریح می مخاطراتمیز بک و گیدنز، بیش از سایر رویکردها، آمخاطره جامعه

 در که کنند تفسیر و تبیین را مدرنیته جامعه مخاطرات، انتقادي -تاریخی نگاهی با تا کردند تالش گیدنز

  .داد خواهیم شرح اختصار بهادامه 

را با تاکید بر اصطالح  "هاي توسعهانرعصر بح"امعه و شرایط حاضر جهانی، مفهوم ما براي توصیف ج

ما در  ،یعنی ؛بریمبه کار می "آمیزمخاطره جامعه"یا  "مخاطرهجامعه " معاصر با عنوان آلریش بک از جامعه

. ها ناشی از توسعه و رشد شتابان است، مسائل و بحرانمخاطراتمان به توجه که عمدههستیم عصري 

منشا درونی و انسانی  ،مخاطره. است عبارت از احتمال خطر یا اثرات زیانبار در یک عمل یا شیء مخاطره

تحمیل  ،خطر ولی ،آگاهی و انتخاب است نتیجه ،مخاطرهشود که گفته می. استخطر بیرونی منشا اما  ،دارد

 ،بیندرا با آگاهی و انتخاب همراه می آن ،مخاطرهآنتونی گیدنز در تعریف . می باشدبینی و آگاهی بدون پیش

پیامد ناخواسته و ناآشناي کنش "را  مخاطرهشناسانه جامعه "آمیز و کامالاما آلریش بک با ظرافتی تحسین

با بحث انتخاب و آگاهی همراه با مخاطرات عصر جدید چندان موفق  ،از این رو. خواندمی "انسانی

اجتماعی هر دو تعریف را مبناي  مخاطراتما براي بررسی  ،در این تحقیق )151-150:1387عنبري،(.نیست

  .دهیمعمل قرار می

 دنتوانمی که فیزیکی مخاطرات اول،. کندمی تعریف را مخاطره نوع دو بک که دهدمی نشان) 2003(1بوین

 با مرتبط فرهنگی و اجتماعی مخاطرات دوم،. دنشومی شامل را سموم و اکتیو رادیوو  دنکن نابود را زندگی

 می تولید هم و حل را مشکالت هم ،مورد دو این در بازاندیشی با علومکه  کودکی دوران و ازدواج

  )31:2005دنی،(.کنند

                                                 
1 Boyne 
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 درآن که کنندمی زندگی گذار حال در ايدوره در غربی معاصر جوامع در افراد که کند می استدالل بک

 مالزم ثروت، تولید، رهگذار دو این در. است آمیزمخاطره اي جامعه به تبدیل حال در صنعتی جامعه

 اساسی مشکل، بنابراین. اندگسترش حال در مدرنیزاسیون پیامد منزله به که یمخاطرات ؛ستا مخاطرات

 اوایل در که همچنان -کمیابی هايوضعیت در اشتغال و ثروت مانند کاالهایی توزیع و تولید غربی جوامع

 به یا ممانعت بلکه، نیست-است باقیمانده توسعه حال در کشورهاي در هم هنوز و داشت وجود مدرنیته

اي با جوامع هاي عمدهالبته جامعه ما تفاوت. ستا مخاطرات، دیگر عبارت به یا هازیان رساندن حداقل

- گردد و تنها درصدد کاهش زیانتلقی نمی مخاطرهفقر و اشتغال پایین  ،اگر براي جوامع غربی. غربی دارد

 ه ویژهبراي افراد ب... نبود امکانات، فقر، بیکاري و ،در جامعه ما به شمار می آیند،هاي ناشی از تولید ثروت 

دلیل عدم توسعه یافتگی هنوز وارد فاز دومی که بک در ه جامعه ما ب. است ی را ایجاد کردهمخاطراتجوانان 

 به مربوط هايدرگیري و مناقشات، امروزه. است کند، نشدهمدرنیته متاخر مطرح می مخاطراترابطه با 

 در که ي افراد، رو این از .است یافتن سیطره حال در خصوصی و سیاسی و عمومی هايعرصه بر مخاطره

 هاي زمینه در که شوند می مجبور و کنندمی پیدا مخاطره از یشتريب آگاهی، کنندمی زندگی جوامع این

 در و گوناگون تدافعی پیکارهاي گرفتار نوعی به هرکس" :شوند رو به رو مخاطرات با عادي و روزمره

 رفعت از نقل به 45:  1994 بک،(".است خود تغذیه و زندگی شیوه در خصومت نوعی ظهور انتظار

 رو به روتوسعه با آن یافته و درحالی که جوامع توسعهمخاطراتعلی رغم تفاوت در نوع  )1389جاه،

اندیشی براي دنبال چارهه هستند و ب رو به رو مخاطراتجوامع در زندگی روزمره خود با همه افراد هستند، 

  .می باشندبار آن مقابله و یا کاهش آثار زیان

 پایهمدرنیته اولیه بر  ،آنان گفته به. دارد وجود ايفاصله دوم و اول مدرنیته بینکه  ندمعتقدو گیدنز بک 

 معناي در ضروري طور به اجتماعات و اجتماعی هايشبکه روابط، که جایی ؛است 1ملت -دولت جوامع

 و کامل اشتغال پذیري،کنترل و پیشرفت زندگی، جمعی الگوهاي. هستند فهم قابل ايمنطقه و يامحله

: استشده تضعیف پیوسته بهم فرایند پنج با حاال که است اولیه مدرنیته هايویژگی از طبیعت استثمار

 هايچالش و واقعی تئوري در .جهانی هايبحران و بیکاري جنسیتی، انقالب شدن،فردي شدن،جهانی

 پاسخ هاچالش این به همزمان طور به باید جامعه که شودمی مطرح حقیقت این، دوم مدرنیته سیاسی

کند که بنا به بسترهاي را مطرح می فاکتورهایی ،متاخر مخاطراتبک در بررسی علل  )2،2:1999بک(.دهد

                                                 
1 Nation-state Societies 
2
Beck 
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آنچه . به جامعه ما نیستند برخی از این فرایندها قابل تعمیم ،متفاوت فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادي

 .است هاي جهانی قرار گرفتهشدن و بحرانشدن، فرديما نیز تحت تاثیر فرایند جهانی جامعه ،استمشهود 

 شدنجهانی .کنیماجتماعی اتخاذ می مخاطراتبک موارد فوق را براي تبیین  ما از دیدگاه ،بدین ترتیب

 آن در که کنند زندگی شرایطی در مردم از بیشتري تعداد روز هر شودمی باعث که است اجتماعی فرایندي

 نهادهاي این ویژگی. بخشندمی انتظام را روزمره زندگی اساسی هايجنبه شده، کنده جا از و جدید نهادهاي

 )37-38:1384گیدنز،(.دهندمی یپیوند جهان اجتماعی روابط با را بومی هايجریان که است این جدید

 از .نیست ارتباط یا جامعه نوع هر پایان یا تنهایی انزوا، شدن، تجزیه معناي به مورد نظر بک شدنفردي

 مخاطره معرض در جامعه تالطم درون افراد رهاکردن تنها ،هامحدودیت از آزادبخشی فرایند ،بک دیدگاه

 در سنت و یقین فروپاشی معنی شدن بهفردي .است همراه بیشتري فردي مخاطرات با شدنفردي .است

هاي بحران )1،27:2007جارویس(.است خود براي جدید هايیقین ابداع و یافتن براي اجبار و صنعتی جامعه

هاي گ محلی در شکلخطرات در گرداب مدرنیته تبدیل به فرهنبیانگر آن است که مورد نظر او جهانی 

توان به عامل و مکان خاصی نسبت دهیم و به سختی در غیر قابل کنترل را نمی مخاطرات .شوندجدید می

هاي اقتصادي و محیطی، بحران - زیست مخاطرات )42:2002بک،(.شوندملت کنترل می -سطح دولت

، از این دسترخدادهایی  .هستند رو به رو های هستند که تمامی جوامع با آنمخاطراتتروریسم از جمله 

این  ناگوار مدهاياتمامی مردمان از پیکند و تهدید میخاکی  در هر نقطه از این کرهتمامی جوامع را 

ر جامعه پس مسئله یا فرض مرکزي پنهان د. برندسر می در امان نیستند و در ترس و دلهره به مخاطرات

، اقتصاد و زندگی فناوريدر حوزه سیاست، قانون، علم،  مخاطراتتوان این است که چگونه میآمیز مخاطره

 .که غیر قابل کنترل هستند در حالی ،روزمره را کنترل کرد

 به نه را، تهدیدهایی چنین مرز و حد، شدمی ایجاد شدن صنعتی اوایل در که شخصی مخاطرات برخالف

 که اندچنان مخاطرات جهانی ماهیت و عظمت .کرد معین نمیتوان اجتماعی، نه و زمانی نه و فضایی لحاظ

 رویدادهایی بیشتر معاصر، مخاطرات. شودمی دشوارتر روز به روز آنها از اجتناب و ممانعت و کمیت تعیین

 از باالتري و باالتر سطوح" اینکه درباره بک. باشد بینی پیش قابل آنها فرجام که وقایعی تا هستند انتهابی

 از ،مخاطره) 1389،جاه رفعت از نقل به13:1995 بک،(.گویدمی سخن" شود می هنجار به تبدیل ها مخاطره

 آخرین انتظار در افراد ،آمیزمخاطره جوامع در .است شده مشتق فناوري جانبه همه حضور تکثیر و ازیاد

                                                 
1
Jarvis 
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 بک، عقیده به. کنند جبران را قبلی اختراعات منفی پیامدهاي طریق این از تا هستند یافتهتوسعه هايفناوري

، بک نظر از. اندکرده نزدیک فاجعه نقطه به بیشتر را زمین کره دارند، نمادین پیشرفت که علمی نهادهاي

 محبوس زمان و مکان در ،عصر این در مخاطرات) 30:2005دنی،. (دهستن درارتباط هم با فناوري و مخاطره

 ناپذیرکنترل ناپذیر،محاسبه: دارند خصیصه سه عصر این مخاطرات، درنتیجه. دارند جهانی نیستند و شکلی

 در دانش پیچدگی و رشد زیرا ،گیرد بر در را نسل چندین است ممکن هاآن مخرب آثار. ناپذیرنجبرا و

 و فیزیکی علمی، هايفرمول و الگوها قلمرو در هاآن ورود دلیل به که کندمی تولید یمخاطرات نهایت،

 صنعتی جامعه و مدرن ماقبل عصر در کهدرصورتی -شوندمی انسان فهم و درك از فراتر روزه هر شیمیایی

 قابل، یعنی بودند؛ حواس درك معرض در، بک خود تعبیر به و نبودند آدمی فهم از برتر ،مخاطرات اولیه،

 ايپدیده مخاطرات متاخر، مدرنیته در. داشتند جاي پیچیده علمی دانش در کمتر و بودند مشاهده و لمس

، کنندمی فکر آن به مردم عامه و متخصصان ،سیاستمداران، یعنی اند؛شده)مردمی( عمومی و علمی سیاسی،

  )1390عنبري،( .ندارد وجود هاآن با مقابله براي علمی و قطعی یگانه، حل راه چون

 غیرعادالنه هايوضعیت کننده تقویت هم همزمان طور بهرا  مخاطره نقیض، و ضد بیشکما ايگونه به بک

- رفعت از نقل به35:1992بک،(.داندمی جهانی شهروندي نوعی خلق و کردن دموکراتیزه عامل هم و

 از برخی و - هوا لودگیآ مثل - گیردمی بر در را فراد همه یکسان صورت به مخاطرات از برخی )1389،جاه

 سایر از بیشتر فقرا مانند این که -متاثر می سازد بیشتر را طبقات از برخی نابرابر گونه اي به مخاطرات

 وجود واقعی مخاطرات که ایده این قبول با او .هستند پذیرآسیب مخاطرات برابر در یي اجتماعهاگروه

 جوامع در که استدالل این به زدن دست با اما، داردمی نگه را" طبیعی – علمی گراي عینی" رویکرد، دارند

، است متفاوت مخاطرات علل و سرشت به پرداختن و پردازيمفهوم قبلی هاي دوره با مقایسه در غربی

 خود نظریه وارد را -ضعیف اجتماعی ییگراارساخت موضعی، عبارت به  یا -"فرهنگی گرایی نسبی" دیدگاه

 اي و تفاوتگرایی فرهنگی بک براي بررسی متغیرهاي زمینهاز دیدگاه نسبی ما )1389جاه،رفعت( .کند می

  .ایمهاي گروهی استفاده کرده

 اینجا پردازنظریه دو این نگرش تفاوت اما، ندمعتقد متاخر مدرنیته در بازاندیشی به دو هر گیدنز و بک

 در افراد هايانتخاب و باورها و هاخواسته بازتاب دوم مدرنیته، گیدنز نظر اساس بر ؛گرددمی مشخص

 ناآگاهانه فرایند و هاناخواسته وضوح دهنده نشان بازاندیشی است معتقد بک اما ،است صنعتی مدرنیته

 وآگاهی دانش از ناشی که آن از بیش مدرنیته ناخواسته پیامدهاي، بکاز دیدگاه . می باشد افراد انتخاب
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 که داندمی جامعه در هاقطعیت عدم سبب را هادانش تضاد بک،. است جامعه ناآگاهی بازنماي، باشد

 به باید مخاطرهشرایط  در است معتقد گیدنز که حالی در، کندمی مشکل افراد براي را گیريتصمیم

- خواهد صورت آگاهی روي از هاانتخاباست که  وسیله بدین کرد و اعتماد انتزاعی هاينظام و کارشناسان

 نظریه دو این ازآنیم که  پیدر  اینجا در ما )256:1390عنبري،(1.خود و بدن حوزه در خصوص به گرفت

 تضعیف موجب که هاییفرایندمورد  در را بک دیدگاه ما. کنیم استفاده  مدرنیتهمخاطرات  در تبیین متناقض

برخی از فرآیندها که با شرایط جامعه ما . پذیریممی، متاخرگشته مدرنیته در مخاطره تولید و اولیه مدرنیته

از نظرات  مخاطرههاي جهانی به عنوان عوامل موثر بر بحرانو  شدنيفرد شدن،جهانیمنطبق است، مانند 

بازاندیشی هویت  که گیدنز حالی در ،شوندمی کنش ناخواسته پیامدهاي سبب عوامل این. شودبک اتخاذ می

 بازتابی تصویري منزله به خودکه  معتقد است و داندمدرنیته می مخاطراتاز عوامل تاثیرگذار بر شخصی را 

 که نیست همانی ما وجود حقیقت ،متاخر مدرنیته در. دارد عهده بر را آن مسئولیت فرد که است خویشتن از

 محدوده تا خود بازتابندگی )112-111:1391گیدنز،(.سازیممی خویشتن از که است چیزي بلکه هستیم، که

بازاندیشی هویت  .منفعل شی یک "صرفا نه و است کنشی نظام یک از جزئی بدن؛ یابدمی امتداد نیز ما بدن

به طوري که آمارهاي جهانی نیز گرایش افراد جامعه ما بدین سو را  ؛در جامعه ما نمود فراوان دارد شخصی

مدرنیته لحاظ  مخاطراتملی تاثیرگذار بر ابه عنوان عاز نظرات گیدنز این عامل را  ما ،بنابراین. دنکنتایید می

  . کنیممی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1Self 
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  دل تحلیلیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فرضیه هاي پژوهش

 دارد وجود رابطه اجتماعی مخاطرات میزان بازاندیشی هویت شخصی و بین.  

 اجتماعی رابطه وجود دارد مخاطرات میزانو  شدن بین جهانی.  

 دارد وجود رابطه اجتماعی مخاطرات میزانشدن و بین فردي.  

 اجتماعی رابطه وجود دارد مخاطرات میزانهاي جهانی و بین بحران .  

 پایگاه اجتماعی و و  وضعیت فعالیت ،وضعیت تاهل ،جنسیت ،سن(ايمتغیرهاي زمینه بین

  .دارد وجود رابطه اجتماعی مخاطرات میزان و )اقتصادي

  

ھای ریسک
 اجتماعی

ی شدنھانج  

شدنفردی  

بازاندیشی ھویت 
 شخصی

ھای جھانیبحران  

 وضعیت
 تاھل

 سن

پایگاه 
اجتماعی و 

 اقتصادی

یتجنس  
 

وضعت 
 فعالیت
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  پژوهششناسی روش

  روش تحقیق

  .باشدکاربردي و در سطح خرد میاز نوع است و  شدهانجام تحقیق با روش پیمایش این 

  جامعه و نمونه آماري

 دو از ظرننمونه هاي موردن  که باشدمی تهران شهر ساله 30 تا18 مردان و زنان ،پژوهش این آماري جامعه

  .ندگردید انتخاب یتصادفطور  به) شهر پایین( 17منطقهو  )شهر باالي( 3 منطقه

  گیريروش نمونه

-نمونه بود،از آنجا که جامعه آماري بسیار وسیع . باشدفرد می ،در این تحقیق واحد مشاهده و سطح تحلیل

 330حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران . اي انجام شداي چند مرحلهبا استفاده از روش خوشهگیري 

  .نفر تعیین گردید

  آوري اطالعاتابزار جمع

در نظر داوران متخصص  ،اعتبار صوريبراي تعیین . آوري شداز طریق پرسشنامه جمع این تحقیق يهاداده

نمونه  30در بین  اولیه پرسشنامه ،براي تعیین روایی ،همچنین .پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت مورد

پرسشنامه  ،با حذف برخی سواالت که همبستگی درونی پایینی با کل شاخص مورد نطر داشتندو  توزیع شد

  .نهایی تعیین گردید

  هاروش تجزیه و تحلیل داده

براي توصیف متغیرها . مورد تحلیل قرار گرفت  spssافزارها از طریق نرمداده پرسشنامه، آوريبعد از جمع

از مقایسه  ،و براي آزمون فرضیات نیز با توجه به سطح سنجش متغیرها گردیداز آماره فراوانی استفاده 

  .بهره گیري شدها، آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره میانگین

 تعریف مفاهیم

  شخصی هویت بازاندیشی 



١٥ 
 

 که است این منظور .شودمی بازاندیشانه ايپروژه شخصی هویت پساسنتی، نظم در است معتقد گیدنز

 این چگونه و هستند که که این و کنندمی تصحیح و خلق را خود هویت "دائما هاانسان، مدرن جامعه در

 و کند تغییر ارادي طور به راحتی به تواندنمی شخصی هویت البته. نمایندمی مرور مدام را ه اندشد گونه

 زندگی درباره فرد بازاندیشانه باورهاي از ناشی پیوستگی این که اینجاست مهم نکته ولی .دارد پیوستگی

هایی چون مولفهصی از خبازاندیشی هویت ش براي عملیاتی کردن متغیر )25:1384گیدنز،(.است خود

 به نسبت دافرا نگرش ،بدن مدیریت مولفه از با استفاده .عقاید استفاده شد و افکار و مدیریت بدن مدیریت

 مدیریتواسطه مولفه ه و ب گرفتمورد سنجش قرار  آرایش و پوشش غذایی، ژیمر زیبایی، هايجراحی

 .گردیدارزیابی  گذشته هايذهنیت تغییر به نسبت افراد نگرش ،عقاید و افکار

  شدن فردي

 افراد که متاخراست مدرنیته در الزام این معناي به بلکه، داردن داللت تنهایی یا بیگانگی رب شدن فردي

 مداوم طور به که زندگی جدید هاي شیوه ظهور و آور الزام و ثابت سنتی هنجارهاي و هایقین غیاب در

 بک)1389جاه،رفعت از نقل به13:  1994 بک،( .کنند خلق را شان زندگینامه خود باید ،تغییرند درمعرض

 ازدواج فرهنگی و اجتماعی نهادهاي و خانوادگی-ايقبیله الگوهاي شکستن به کمک فرایند را شدن فردي

 جنسی هایی همچون آزاديمولفهشدن با فردي )27:2007جارویس،(.داندمی خانوادگی حمایت مکانیسم و

 هاي نگرش سنجیبا شاخص مساوي حقوق ؛سنتی ازدواج تغییر در الگوهاي سواالتی حول محوردر قالب 

 پیرامون هاییپرسش با و رقابت )خود توانایی به اعتقاد(خودباوري و روابط خانوادگی؛ها  نقش  درحوزه

  .مورد سنجش قرار گرفتها صالحیت در کسب مسئولیت فردي  مورد در نگرش فرد

  جهانی هايبحران

 گیريتصمیم که باشد بیرونی يفرایند  که زادرون فرایند یک نه آمیزمخاطره جامعهکه  رسدمی نظر به

 ملی سطح در اصالحات ،ترتیب بدین. دارد نقش آن پدیدآمدن در مرکز کشورهاي ه ویژهب دیگر کشورهاي

 مشترك آنچه. دارند جهانی هايبحران از متفاوتی تجربیات جهان مختلف مناطق. است غیرممکن "تقریبا

هاي جهانی از براي عملیاتی کردن متغیر بحران )43:2002بک،.(دانشده زدایی قلمرو شان اثرات که است

استفاده کردیم و نظرات  اقتصاديهاي محیطی، تروریسم و بحران - مسایل زیست :هاي همچونمولفه

دلیل استفاده از این  .بررسی قرار دادیم هاي نوظهور مدرنیته موردپاسخگویان را در رابطه با این پدیده
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برانگیز در سطح جهان ل مورد مناقشه و چالشئز مساهاي مذکور ااین است که بحران هاها و شاخصمولفه

  .می باشند آن برون رفت از هستند و تمامی کشورها درگیر یافتن راهی براي

  شدنجهانی

 در مردم از بیشتري تعداد روز هر شودمی باعث که داندمی یعاجتما فرایندي را شدنجهانی گیدنز

 انتظام را روزمره زندگی اساسی هايجنبه شده، کنده جا از و جدید نهادهاي آن در که کنند زندگی شرایطی

  پیوند جهانی اجتماعی روابط با را بومی هايجریان که است این جدید نهادهاي این ویژگی. بخشندمی

میزان استفاده از وسایل مثل هایی واسطه مولفهه شدن بجهانی ،در این تحقیق )38:1384گیدنز،(.دهندمی

وزشی و اعتماد به دانش، مهارت و مهاي آکالس ،مجلهتلویزیون، ماهواره، اینترنت، کتاب،  :ارتباطی همچون

  .کارایی کارشناسان مورد سنجش قرار گرفت

  هاي پژوهشیافته

هاي این پژوهش در قالب عناصر استخراج شده الگوهاي هاي حاصل از پیمایش، یافتهبا توجه به داده

  باشدتوصیفی و روابط استنباطی قابل ارائه می

  ايهاي توصیفی از متغیرهاي زمینهیافته

متغیر وضعیت  در. نده ادبو رصدد 9/43 و مردان درصد 1/56، در این طرح تحقیقیزن پاسخگویان 

، بدون همسر بر اثر درصد 9/37با  هاو متاهل دبو )درصد 2/59( بیشترین فراوانی متعلق به مجردها ،تاهل

. دادندآماري را تشکیل می هاي نمونه سایردرصد  6/1با  درصد و بدون همسر بر اثر طالق 3/1با  فوت

مدرك فوق  درصد6/12 مدرك دیپلم، درصد 22/2داراي مدرك زیر دیپلم، از پاسخگویان درصد 8/1 حدود

 تتحصیالدرصد  3/0 درصد دکتري و 4/3لیسانس، فوق درصد 4/19مدرك لیسانس،  درصد 3/40  ،دیپلم

 ینبیشتر. اندبیانگر آن است که نمونه مطالعاتی ما را افراد تحصیلکرده تشکیل داده هارآما . ندبود حوزوي

 دارخانهدرصد، افراد  9/23 حدوداران و بیک اندبوده رصدد 4/41با  نکننده در تحقیق ما شاغالافراد شرکت

از نمونه آماري تحقیق درصد  3/7 و افراد داراي درآمد بدون کار حدود درصد 3/15 درصد، محصالن 1/12

         .بودسال  25میانگین سنی نمونه آماري  .دادندما را تشکیل می
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  مخاطرهانواع : متغیر وابسته

ما با استفاده از تحلیل عاملی . کنندبحث می کلی و انتزاعی  اجتماعی به صورت مخاطرهبک و گیدنز از 

حاصل تحلیل عاملی بدین قرار . کوچکتر، قابل سنجش و قابل فهم تقسیم کنیم يتوانستیم آنان را به اجزا

   :شد

  متغیر وابسته تحلیل عاملی :1جدول 

 sig درجه آزادي تآزمون بارتل kmo  متغیرها

 000/0 91  457/527  831/0  هاي اجتماعی مخاطره

داده هاي تحقیق قابل تقلیل به تعدادي  ،است 831/0مقدار آن برابر با که   kmoبراساس نتیجه آزمون

کوچکتر از  يدر سطح خطا) 457/527(آزمون بارتلت  جهینت ،نینچهم .اندهاي زیربنایی و بنیادي عامل

 ژهیو ریعامل با مقاد 4 ،وعدر مجم .استاز صحت برخوردار یعامل لیتحل ،نیبنابرا. باشدیم داریمعن 01/0

  .کنند نییرا تبهاي اجتماعی  مخاطرهمربوط به  هیگو 14 انسیدرصد از وار 83/63 اندتوانسته کیباالتر از 

  اجتماعی مخاطراتتحلیل عاملی میزان : 2جدول 

  4  3  2  1  گویه

 سخت هايرژیم یا و زیبایی هايجراحی دهیدمی احتمال چقدر

  بیاندازد؟ خطر به را شما جان غذایی

779/0        

 یا و دیگر رانندگان پرخطر رفتار اثر بر دهیدمی احتمال چقدر

  شوید؟ سانحه دچار نامناسب هايجاده

687/0        

 سرعتمانند خود پرخطر رفتارهاي اثر در دهیدمی احتمال چقدر

  شوید؟ رانندگی مخاطرات دچار سفر در باال

635/0        

 ایدز به پرخطر رفتار داشتن صورت در دهیدمی احتمال چقدر

  شوید؟ مبتال

584/0        

        544/0 منجر شما فکري بلوغ عدم تاهل درصورت دهیدمی احتمال چقدر
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  ؟شود جدایی به

      823/0    بزنید؟ مجرمانه عمل به دست آینده در دهیدمی احتمال چقدر

 از اعم( آمیزخشونت اعمال به دست دهیدمی احتمال چقدر

  بزنید؟ )انگیخ خشونت تجاوزجنسی، خیابانی،هايدرگیري

  777/0      

      677/0    بیاورید؟ روي اعتیاد به دهیدمی احتمال چقدر

 خیابانی، هايدرگیري از اعم(خشونت با دهیدمی احتمال چقدر

  ؟شوید مواجه )خانگی خشونت تجاوزجنسی،

  638/0      

 درآینده شما ازدواج دهیدمی احتمال چقدر، بودن متاهل درصورت

  شود؟ منتتهی طالق به

    720/0    

 را خود شغل آینده در دهیدمی احتمال چقدر، اشتغال صورت در

  بدهید؟ دست از

    707/0    

 از بیش ازدواجتان دهیدمی احتمال چقدر، بودن مجرد صورت در

  بیافتد؟ تاخیر به این

    703/0    

-سرمایه دهیدمی احتمال چقدر. ایدکرده گذاريسرمایه کنید فرض

  شود؟ مواجه ورشکستگی با آینده در شما گذاري
    561/0    

 و مناسب شغل دهیدمی احتمال چقدر، بودن بیکار صورت در

  بیابید؟ آینده در را دلخواهتان

      905/0  

و  دیاندازبیکسب و کاري را براي خود راه  دهیدمی  احتمال چقدر

  هاي بزرگی نایل شوید؟به موفقیت
      870/0  

  

  هاهاي آنتوزیع فراوانی متغیر وابسته و آماره :3جدول 

  اصالً  مستقل يرهایمتغ

خیلی  

  کم

  زیاد  تا حدي  کم

خیلی 

  زیاد

  میانگین

  00/2  6/3  4/13  2/18  4/26  1/22  3/16  پرخطر يرفتارها

  57/0  6/0  7/2  3/3  1/9  5/15  8/68  مجرمانه و خالف قانون يرفتارها
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  26/1 4/2  5/1 9/10 20 5/35 7/29 يو اقتصاد یاجتماع مخاطره

  80/2 1/14  4/21 4/26 15 9/15 3/7  مثبت مخاطره

  

 بیشتردادند تا دست به رفتارهاي پرخطر بزنند و درصد از پاسخگویان احتمال زیاد می 6/3تنها 

پاسخگویان احتمال وقوع این . شوند رو به روی مخاطراتدادند که با چنین پاسخگویان احتمال کمی می

اي امن قرار در نقطه مخاطراتبا این  برخوردد که در دننمود و تصور میکردنیابی میزرا کم ار مخاطرات

مجرمانه و خالف  يرفتارهادادند که با درصد از پاسخگویان  احتمال کمتري می 8/68 ،همچنین. دارند

پاسخگویان احتمال  بیشتر. آمیز و مجرمانه بزنندبه رفتارهاي خشونت دستشوند و یا  رو به رو قانون

 مخاطراتین نوع اکه وقوع  در حالی ،کردنداجتماعی و اقتصادي را ضعیف تلقی می مخاطراتبا  رویارویی

 مخاطراتمثبت را بیش از سایر  مخاطراتاحتمال وقوع  ،در مقابل. در جامعه ما بسیار دور از انتظار نیست

 4/21و گزینه زیاد  درصد 4/26هاي تاحدي گزینه ،کنیدکه در جدول مشاهده می ؛ چنانکردندارزیابی می

را احتمال وقوع رخدادي در  خاطرهماگر  ،بنابراین. است گیري پاسخگویان را مشخص کردهدرصد جهت

توان گفت که جوانان جامعه ما نسبت به آینده امیدوار هستند یا دست آمده می آینده بدانیم، با نتایج به

. پیش ببرند» باد هرچه بادا«دهند براي کاهش فشارهاي روانی، زندگی خود را براساس این شعار ترجیح می

را در مسیر رشد و پیشرفت قرار  اجتماعتواند آن اي میبراي جوانان هر جامعه به ویژهامیدواري به آینده 

ون کردن و انجام کارهاي خارق العاده چ مخاطرهاراده  ایرانی، دهد و این آمارها گویاي آن است که جوانان

صاد، موتور تحول و توسعه اقت ،پذیريمخاطرهاین روحیه . دارند را )کارآفرینی( کسب و کارهاي خالق

تواند به تحول و دگرگونی اساسی در اقتصاد ملی رشد و فراگیري این پدیده می. استفرهنگ و جامعه 

. گرددمانعی جدي براي پیشرفت تلقی  هاآن بالندگیعدم توجه به استعدادهاي بالقوه و  و منجر شود

براي  دباشند بایها میحوزهگذاري در این مسئولیت سیاستعهده دار هایی که ن و سازمانمسئوال ،بنابراین

بسترها و امکانات الزم را فراهم  ،پذیري جوانانمخاطرهبرداري از این استعدادها و بکارگیري روحیه بهره

  . آورند
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  هاهاي آنتوزیع فراوانی متغیرهاي مستقل و آماره :4دول ج

  اصالً  مستقل يرهایمتغ

خیلی  

  کم

  کم

تا 

  حدي

  زیاد

خیلی 

  زیاد

  میانگین

  97/4  3/3  3/17  4/45  1/29  6/2  3/2  بازاندیشی هویت شخصی

  شدنجهانی

  

0/1  3/6  3/21  5/42  3/21  6/7  00/3  

  86/4  3/1  3/20  1/52  2/23  3/2  1  فردي شدن

  41/3 6/16  1/36 2/26 15 4/5 6/0  هاي جهانیبحران

  

 بازاندیشی هویت شخصیاز پاسخگویان تمایلی به  درصد 3/2 تنها شود کهاز نتایج چنین استنباط می

سوي تغییر در افکار و بدن خویش به ،رغم آگاهی از اثرات زیانبار آنعلیپاسخگویان  بیشتر .نداشتند

از وسایل اطالعاتی و ارتباطی که  درصد از پاسخگویان 1 شدن،در رابطه با متغیر جهانی .گرایش دارند

هاي جدید که فناوريکنند و بقیه پاسخگویان تحت تاثیر ابزارها و شدن است، استفاده نمیمرتبط با جهانی

پاسخگویان در بیش از نیمی از نظرات  ،شدنمتغیر فردي مورددر . شدن است، قرار دارندنمایانگر جهانی

 .مخالف اندها تغییر در سنت اموافق و در برخی دیگر بها در برخی حوزه  ،در واقع. میانه قرار گرفته است

شدن را تاحدي فرایند فردي )پاسخگویان بیشتر( درصد 1/52 ،شودهمانطور که در جدول مشاهده می

طور کلی از بین  هاي سنتی بهاین آمار نمایانگر آن است که در جامعه ما هنوز الگوها و ارزش. پذیرفته اند

گرایش داریم و در برخی از شدن امور و یا مدرن شدن ها به فرديدر برخی از حوزه اینک،. نرفته است

با  رویاروییدرصد از پاسخگویان احتمال  6/0نها ت .وفادار بمانیمدهیم به رسوم گذشته ها ترجیح میحوزه

هاي ، بحرانمحیطی -زیست مخاطرات پاسخگویان بقیه. دادندهاي جهانی را نمیی از نوع بحرانمخاطرات

ها در هر جاي دنیا را و وقوع این بحران دانندعصر کنونی میهاي از بحرانتروریسم جهانی را اقتصادي و 

  .کردندتهدیدي براي خویش تلقی می

  



٢١ 
 

 متغیرهاي مستقلو  اجتماعی مخاطراتآزمون همبستگی بین متغیرهاي  :5جدول 

 

 متغیر وابسته
 r sig متغیر مستقل

 

 

 رفتارهاي پرخطر

168/0 بازاندیشی هویت شخصی  002/0  

001/0  451/0 جهانی شدن  

336/0 فردي شدن  017/0  

042/0 بحران هاي جهانی  472/0  

مجرمانه و خالف قانون يرفتارها  

129/0 بازاندیشی هویت شخصی  125/0  

270/0 جهانی شدن  000/0  

247/0 فردي شدن  000/0  

286/0 بحران هاي جهانی  131/0  

يو اقتصاد یاجتماع مخاطره  

 

307/0 بازاندیشی هویت شخصی  000/0  

151/0 جهانی شدن  009/0  

427/0 فردي شدن  000/0  

137/0 بحران هاي جهانی  215/0  

مثبت مخاطره  

-269/0 بازاندیشی هویت شخصی  47/0  

136/0 جهانی شدن  006/0  

-069/0 فردي شدن  308/0  

040/0 بحران هاي جهانی  563/0  

  

رفتارهاي پرخطر و بازاندیشی هویت شخصی در سطح معناداري بین دهد که هاي تحقیق نشان مییافته

زاندیشی هویت با ،نتیجه در. باشد، رابطه مستقیم و ضعیفی وجود داردمی 05/0که کوچکتر از  002/0

 ،بنابر نظر پاسخگویان. هایی پرخطر قرار دهدراز نوع رفتای مخاطراتتواند افراد را در معرض شخصی می
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همراه دارد که افراد را در پیامدهاي نامطلوبی به ،تنباط کرد که بازاندیشی هویت شخصیگونه اس توان اینمی

دانند که بازاندیشی که افراد جامعه ما می با وجود این .دهدقرار میو یا رفتارهاي پرخطر  مخاطراتمعرض 

گیدنز معتقد است . شتابندهمراه دارد، اما به سوي آن میبه های را براي آنمخاطراتهویت شخصی، 

مردم خطرهاي احتمالی شیوه زندگی مورد نظر و آداب . گیرداي صورت میتصمیمات ما در فضاي آگاهانه

خطرهاي  عنوان بخشی از مجموعهپذیرند و آن را بهو عادات مربوط به آن را در محدوده امور جایز می

 اعتماد است که در نهایت الزام نوعی تجربه ،هخطر کردن عامدانه و آگاهان. گیرندناپذیر در نظر میاجتناب

ها اعتماد به اینکه خطرهایی که عامدانه به استقبال آن ؛برخواهد داشت هایی براي هویت شخصی فرد در

نوعی ارضا یا اقناع خویشتن  ،تسلط بر چنین خطرهایی. پذیر خواهند بودشدنی و تسلطرویم همه فتحمی

  ،باشدمی 05/0که بزرگتر از  125/0شی هویت شخصی با سطح معناداري همینطور متغیر بازاندی. است

همین  ،در مقابل .ی از نوع رفتارهاي مجرمانه و خالف قانون باشدمخاطراتتواند عاملی تاثیرگذار بر نمی

با  01/0با سطح معناداري کوچکتر از . تاثیرگذار است اجتماعی و اقتصادي مخاطرهمتغیر در پدید آمدن 

هویت خود را  "ها دائماانسان ،مدرن در جامعه. اجتماعی و اقتصادي رابطه متوسط و مستقیم دارد مخاطره

براي این  که نمایندگونه شدند را مدوام مرور میکنند و اینکه که هستند و چگونه این خلق و تصحیح می

هاي اقتصادي را به افراد تحمیل هزینه چرا که هم ،اجتماعی و اقتصادي به همراه دارد مخاطره "افراد احتماال

متغیر بازاندیشی هویت  ،همچنین .نماید کند و هم زندگی خصوصی و اجتماعی آن را دچار مشکل میمی

 ،در واقع. مثبت رابطه معکوس و ضعیفی دارد مخاطراتبا  05/0در سطح معناداري کوچکتر از  شخصی

 ،بدین ترتیب. افراد است نفس دربه و عدم اعتمادري یر مداوم در هویت فردي ناشی از عدم خودباویتغ

  . پذیري نخواهند داشتمخاطرهکردن و  مخاطرهبور روحیه زمافراد 

، رفتارهاي مجرمانه و خالف رفتارهاي پرخطر( مخاطراتانواع است که نتایج حاکی از آن همچنین 

با متغیر جهانی شدن رابطه مستقیم و معناداري ) مثبت مخاطراتاجتماعی و اقتصادي و  مخاطرهقانون، 

آلریش بک . مدرنیته عاملی موثر است مخاطراتشدن در ظهور این نتایج بدین معنی است که جهانی. دارند

کسانی هستند که از  ،شهروندان کریه. کندنیز تولید می "شهروندان کریه" مدنی جامعه معتقد است کههم 

. شودمدنی باعث تنوع شهروندان کریه می رشد جامعه. کننددموکراتیک سوء استفاده میهاي حقوق و رویه

      هاي راست افراطی که براي رسیدن به اهداف خود از اینترنت استفادهتوان از گروهبه عنوان مثال، می

ی را مخاطراتبشر شدن براي براساس آنچه بک بدان معتقد است جهانی )73:1384گیدنز،(. یاد کرد کنند، می
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به . اما ما در این طرح تحقیقی بدان پرداختیم ،کنداي نمیمثبت هیچ اشاره مخاطراتاو به . ایجاد کرده است

  .تواند فرصت تلقی شود و هم تهدیدي براي افراد جوامع باشدشدن هم میجهانی ،طور کلی

رفتارهاي پرخطر، رفتارهاي مجرمانه و ( مخاطراتانواع  رابطه بین نتایج تحقیق بیانگر آن است که

معنادار  05/0شدن در سطح خطاي کوچکتر از فردي با متغیر) اجتماعی و اقتصادي مخاطرهخالف قانون و 

 .سوق دهدی با پیامدهاي منفی مخاطراتسوي بهافراد را تواند میشدن ديفرفرایند  ،در عصر حاضر .باشدمی

  هاي سنتی ارزش. ما بین سنت و مدرنیته قرار گرفته است جامعه شد،نیز اشاره  پیش از اینهمانطور که 

ها، مناسک، شعائر حقیقت، درستی و اصالت سنت در آیین .برجاست هاي دینی هنوز پاخصوص ارزش به

 گردند،جمعی تکرار  ها و مناسک مذهبی به شکل گیدنز معتقد است وقتی آیین. و تشریفات مذهبی است

 هاي مذهبی نقش تعیینگردد که آیینمردم موجب می بیشترپایبندي . ندوشجب قدرت گرفتن سنت میمو

هاي دینی و  ها که در مقابل آموزهشدن در برخی حوزهفردي ،بنابراین. دناي در زندگی افراد ایفا کنکننده

براي ما رفاه، امنیت و پیشرفت "دیگر احتماال هاي آفرین است و در حوزهمخاطره ،گیرد مذهب قرار می

شدن فردي پس. رداي وجود ندارابطه ،شدنمثبت و متغیر فردي مخاطراتبین  ،در مقابل. فراهم آورده است

  .هدایت کند مثبت مخاطراتتواند افراد جوامع مختلف را در جهت نمی

اجتماعی و  مخاطرهرفتارهاي مجرمانه و خالف قانون و رفتارهاي پرخطر، ( مخاطراترابطه بین انواع 

و  باشدمینمعنادار  05/0از بزرگتر در سطح خطاي هاي جهانی بحرانبا متغیر ) مثبت مخاطراتو  اقتصادي

این نتیجه  ،بک با توجه به نظرات. دالیل متفاوتی براي این عدم ارتباط وجود دارد. مشاهده نشد نیز ايرابطه

مهم از درك و  مخاطراتامروزه بسیاري از : بک معتقد است. باشدقابل توجیه می غیر منطقی غیرعقالنی

مانند ترکیبات سمی در  ،اندهاي فیزیکی و شیمیایی متمرکز شده زیرا در قلمرو فرمول ،فهم ما می گریزند

در  ،داشته باشندبه جاي آن که در تجربیات روزمره وجود  مخاطراتاین . مواد غذایی یا تهدید هسته اي

محقق در فرایند پرسشگري با چنین ) 1389:جاهرفعتبه نقل از 21:1992بک،(.انددانش علمی جاي گرفته

  . از حوزه درك پاسخگویان خارج بودهاي جهانی بحران پیرامونها بود که برخی گویه رو به رواي مسئله
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  اجتماعی مخاطراتاي و انواع آزمون همبستگی بین متغیرهاي زمینه :6جدول

sig F T متغیرها  میانگین  

846/0 038/0 155/1 

  مرد  2529/4

  جنسیت

خطر
ي پر 

رفتارها
  

  

  زن  9820/3

841/0 174/0  

پایگاه  مناطق شمال شهر 9922/3

اجتماعی و 

 اقتصادي

  شهر مناطق مرکز  0758/4

  مناطق جنوب شهر 1884/4

721/0  445/0  

  مجرد 1556/4

  

وضعیت 

  تأهل

  متأهل 0461/4

  بدون همسر بر اثر فوت  2292/3

  بدون همسر بر اثر طالق 7500/4

501/0  840/0  

  شاغل 2244/4

  

وضعیت 

  فعالیت

  کاریب  1389/4

  دارخانه 9912/3

  محصل 6198/3

  درآمد بدون کار يدارا 8406/3

005/0 128/8 414/2 

  مرد  1172/2

ف قانون  جنسیت
ال

خ
جرمانه و 

ي م
رفتارها

  

  زن  5919/1

165/0  812/1  

پایگاه  مناطق شمال شهر 8140/2

اجتماعی و 

 اقتصادي

  شهر مناطق مرکز 5564/3

  مناطق جنوب شهر 0522/4

    مجرد 1058/2  994/3 008/0
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وضعیت   متأهل 4091/1

  همسر بر اثر فوتبدون   1250/3  تأهل

  بدون همسر بر اثر طالق 2000/1

131/0  790/1   

  شاغل 9500/1

  

وضعیت 

  فعالیت

  کاریب  1267/2

  دار خانه  2368/1

  محصل  5729/1

  ردرآمد بدون کا يدارا  6522/1

224/0  483/1  948/0  

4138/3  مرد 

 جنسیت

ت
خاطرا

م
 

جتماع
ا

 ی
صاد

و اقت
ي

 

2135/3  زن 

000/0  979/9   

8837/4 پایگاه  مناطق شمال شهر 

اجتماعی و 

 اقتصادي

1504/6 شهر مناطق مرکز   

5224/7  مناطق جنوب شهر 

000/0  853/14   

8254/3  مجرد 

 

وضعیت 

 تأهل

4380/2  متأهل 

8750/3  بدون همسر بر اثر فوت 

6000/3  بدون همسر بر اثر طالق 

001/0  750/4   

3000/3 لشاغ   

 

وضعیت 

 فعالیت

7933/3 کاریب   

3158/2 دارخانه   

3646/3 لمحص   

6957/2 درآمد بدون کار يدارا   
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070/0 313/0 367/2- 

  مرد  0455/5

  جنسیت
خاطره

م
 

ت
مثب

  
  زن  0000/6

167/0 808/1  

پایگاه  مناطق شمال شهر 8824/5

اجتماعی و 

 اقتصادي

  شهر مناطق مرکز 0723/6

  مناطق جنوب شهر 2692/5

767/0  381/0  

  مجرد 7714/5

  

وضعیت 

  تأهل

  متأهل 3750/5

  بدون همسر بر اثر فوت  0000/6

  بدون همسر بر اثر طالق 6667/4

414/0  990/0  

  شاغل 3636/5

  

وضعیت 

  فعالیت

  کاریب  4062/5

  دارخانه  5615/5

  محصل  4737/6

  درآمد بدون کار يدارا  6000/5

 

آزمون همبستگی بین متغیرهاي مخاطرات اجتماعی و متغیرهاي مستقل :7جدول   

  متغیر مستقل  متغیر وابسته
  روابط همبستگی

r sig 

  رفتارهاي پرخطر

  سن

016/0-  032/0  

  003/0  -096/0  رفتارهاي مجرمانه و خالف قانون

  045/0  -114/0  اجتماعی و اقتصادي مخاطره

  021/0  -104/0  مثبت مخاطره
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، وضعیت فعالیت و انند جنس، سن، وضعیت تاهل، قومیتاي مرابطه متغیرهاي زمینه ،این بخشدر 

 ،ايزمینههاي جنبه موردبک در  .گرفته استمورد بررسی قرار  مخاطره انواع پایگاه اقتصادي و اجتماعی با

در یک دوره ممکن است و خاطرنشان می سازد که آنچه گیرد کار می گرایی فرهنگی را بهرویکرد نسبی

 او معتقد است. وجود نیاورد دیگر هیچ نگرانی را به یبراي گروه ،تلقی شود مخاطرهبراي گروهی تاریخی 

پایگاه  ،جنس(ايمتغیرهاي زمینهنتایج تحقیق بیانگر آن است که  .استمتفاوت  مخاطرهفهم افراد از که 

. نداردمتغیر رفتارهاي پرخطر تفاوت معناداري با  )وضعیت فعالیت ، وضعیت تأهل واجتماعی و اقتصادي

وضعیت تاهل و وضعیت فعالیت  ،و اقتصادي هاي اجتماعیپایگاه ،از منظر جنسیتها گروهتمامی ،در واقع

  .پذیري قرار دارندیکسان در موقعیت آسیب گونه ايبه 

قرار  مخاطرهدر معرض این نوع مردان بیش از زنان ر رفتارهاي مجرمانه و خالف قانون، متغی مورددر 

 چنان که وجود دارند؛الیل دیگري نیز د. استمرتبط ن اا زندگی مردبیشتر ب مخاطراتالبته این نوع  -دارند

عرف جامعه  ،است و در مقابل قائل مردان  براي بیشتري هاي آزادي که است ايگونه به ما جامعه ساختار

. ستا آورده وجوده ب را مشکالتینیز  آقایان براي امر همین .داردهایی بر زنان اعمال میمحدودیت

ممکن است دست به رفتارهاي  بقیهبیش از  ،اندهمینطور افرادي که همسر خود را بر اثر فوت از دست داده

 اجتماع در هاآن حضور و  است مالی تمکن عدم آنان مشکل ترین عمده که دلیل بدین .خالف قانون بزنند

 نامناسب شرایط ،این  بر عالوه. است همراه آزاردهنده هاي نگاه با مالی مشکالت  کردن  برطرف براي

شود آنان نسبت به که باعث می  افزود توانمی نیز را  فرزندپروري  و تنهایی و روحی مشکالت، اجتماعی

  .مجرمانه قرار بگیرند مخاطراتها بیشتر در معرض سایر گروه

 رو به رواجتماعی و اقتصادي  مخاطراتبه طور مساوي با "احتماالدهد که زنان و مردان نتایج نشان می

افرادي که همسر  نیزبرخوردار هستند و تري اقتصادي ضعیفپایگاه اجتماعی و از اما افرادي که  ،شوندمی

-آسیب اجتماعی و اقتصادي مخاطراتدر مقابل  هااز سایر گروه بیش ،اندخود را بر اثر فوت از دست داده

ی مخاطرات. ي قرار دارندتر در وضعیت نامناسب هاي فعالیتیبیکاران در میان سایر گروه .پذیر هستند

  . دهدفشار قرار می تحت بقیه، تاخیر در ازدواج و مشکالت اقتصادي این گروه را بیش از طالق :همچون
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 مخاطراتدر معرض یکسان طور اجتماعی به  و طبقههاي مختلف جنسیتی، فعالیتی، تاهل افراد در گروه

یا طبقات  زناندر مقایسه با  مردانهاي خاصی به عنوان نمونه و این تصور که گروه گیرندقرار میمثبت 

با این نتایج نقض  ،پذیري برخوردارندمخاطرهتري براي باالدست در مقایسه با فرودستان از موقعیت مناسب

افرادي که در دوران آغازین جوانی  ؛ به گونه اي کهدباشمی مخاطراتموثر بر انواع  عاملیسن نیز . شودمی

و با باال رفتن سن و قرار گرفتن فرد در  خواهند بود رو به رومختلفی  مخاطراتبا  "احتماال ،قرار دارند

  .یابدپذیري نیز کاهش میمخاطرهمیزان  ،مرحله عقالنی

عوامل مختلفی تاثیر گذار هستند که در قالب مدل اجتماعی  مخاطراتبراي سنجش انواع  ،بدین ترتیب

  .ایمرگرسیونی به آن پرداخته

  مقدار ضریب رگرسیون استاندارد شده تاثیر متغیرهاي مستقل بر متغیر رفتارهاي پرخطر : 8جدول 

Model 

Standardized 

Coefficients Sig.  

Beta 

4

 

(Constant)  000/0 

 012/0 153/0 شدنجهانی

 016/0 -137/0 سن

 049/0 113/0 بازاندیشی هویت شخصی

  Zy =153/0شدنجهانی - 137/0سن+ 113/0یشخص تیهویشیبازاند

انحراف استاندارد  153/0اجتماعی  مخاطرهمیزان  ،شدنجهانیبا افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر 

- 137/0اجتماعی  مخاطرهمیزان سن، با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر  ،همچنین. یابدمی افزایش

متغیر بعدي که در . معنادار است 05/0کوچکتر از  یابد که در سطح خطايمی کاهشانحراف استاندارد 

باشد که در سطح خطاي کوچکتر می بازاندیشی هویت شخصی ،سهم دارد رفتارهاي پرخطررات یتبیین تغی

با افزایش یک انحراف استاندارد در  و در تبیین تغییرات نقش داشته باشد 113/0توانسته به میزان  05/0از 

 .یابدمیافزایش   استاندارد انحراف 0 /113اجتماعی مخاطره میزان،  شخصیبازاندیشی هویت متغیر
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  مقدار ضریب رگرسیون استاندارد شده تاثیر متغیرهاي مستقل بر متغیر رفتارهاي مجرمانه خالف قانون :9جدول 

Model 

Standardized 

Coefficients Sig. 

Beta 

5

 

(Constant)  003/0  

002/0  270/0 شدنجهانی 

004/0 177/0 شدنفردي  

045/0  -114/0  سن  

  Zy =270/0شدنجهانی+177/0شدنفردي-114/0سن

انحراف استاندارد  270/0اجتماعی  مخاطره، میزان شدنجهانیبا افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر 

 177/0اجتماعی  مخاطرهشدن، میزان با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر فردي. یابدافزایش می

 مخاطره میزان،  سن با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر. یابدانحراف استاندارد افزایش می

  . یابدش میکاه  استاندارد انحراف  -114/0اجتماعی

  اجتماعی و اقتصادي مخاطرهمقدار ضریب رگرسیون استاندارد شده تاثیر متغیرهاي مستقل بر متغیر رفتارهاي : 10جدول 

Model 

Standardized 

Coefficients Sig. 

Beta 

4

 
(Constant)  000/0 

 000/0 201/0 بازاندیشی هویت شخصی

 003/0 160/0 شدنفردي

 022/0 122/0 شدنجهانی

   Zy =201/0شخصیبازاندیشی هویت + 160/0شدنفردي+ 122/0شدنجهانی

 201/0اجتماعی  مخاطره، میزان بازاندیشی هویت شخصیبا افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر 

، میزان شدنفرديهمچنین با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر . یابدانحراف استاندارد افزایش می
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معنادار  01/0از  یابد که در سطح خطاي کوچکترمیافزایش انحراف استاندارد 160/0اجتماعی  مخاطره

 انحرافاستاندارد 122/0اجتماعیمخاطرهمیزانشدنجهانیو با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر .است

   .یابدش میافزای 

  مثبت مخاطرهمقدار ضریب رگرسیون استاندارد شده تاثیر متغیرهاي مستقل بر متغیر رفتارهاي  :11جدول 

Model 

Standardized 

Coefficients Sig.  

Beta 

4

 

(Constant)  

 

004/0 

 017/0 270/0  شدنجهانی

 003/0 -254/0 سن

  Zy =270/0 شدنجهانی -254/0 سن

انحراف  270/0مثبت  اجتماعی مخاطرهمیزان  شدنبا افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر جهانی

اجتماعی  مخاطره، میزان سن با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر ،همچنین .یابداستاندارد افزایش می

  .معنادار است 01/0یابد که در سطح خطاي کوچکتر از انحراف استاندارد کاهش می - 254/0

  گیريبحث و نتیجه

استفاده از نظریات آلریش بک و گیدنز و عوامل موثر بر آن با  اجتماعی مخاطراتانواع  پژوهش، این در

 وسیله به جهان این ،اندبیان کرده مخاطره نظریه پردازاین دو همانطور که . مورد بررسی قرار گرفت

 کلمه. است تقابل در طبیعی خطرات با و دارد نقش آن ایجاد در خود بشر که شودمی مشخص  یمخاطرات

 گرفته زندگی سازسرنوشت لحظات در که تصمیماتی به مخاطره. است معاصر زندگی دربرگیرنده  ،مخاطره

 کارشناسان دانش به اعتماد با و آگاهی روي از موارد برخی در تصمیمات این. دگرد می  اطالق، شودمی

ما با  ی که جوانان جامعهمخاطراتانواع . است ناآگاهی روي از ،موارد بسیاري  درگرفته می شود و  مربوطه

 مخاطراترفتارهاي پرخطر، رفتارهاي مجرمانه و خالف قانون، : عبارت اند ازهستند،  رو به روآن 

. دنباشمی جدید فناوري و علم از ناشی مخاطرات این ،بک فتهبه گ. مثبت مخاطراتاجتماعی و اقتصادي و 
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 وجوده ب با، مقابل در. دهدمی قرار افراد روي پیش را فراوانی هايانتخاب، جدید علوم و  فناوري گسترش

 و گمی در سر مسیر در زندگی سازسرنوشت لحظات در افراد ها،سنت فروپاشی و متضاد  هايدانش آمدن

 حوزه و شودمی منجر اي ناخواسته پیامدهاي به "احتماال آنان هايگیريتصمیم. گیرندمی قرار آشفتگی

ما در این  .گیردمی در بر است، یکنواختی از دور و پیچیده اغلب که را آینده رفتارهاي  و حوادث از وسیعی

چراکه نگاه بک  - داراي پیامدهاي مثبتی نیز هستند که بک بدان اشاره نکرده بود مخاطراتتحقیق دریافتیم 

داشته  مخاطرهتوجه اندکی به این نوع  ،هاي رفاهالبته گیدنز در نقد دولت .منفی است "کامال مخاطرهبه 

رهاند و آنان را از تنبلی می... بیکار و اقشار ضعیف و او معتقد است عدم حمایت دولت از افراد . است

که  دریافتیم مخاطره نظریه پردازدو این هاي با تکیه بر آرا و اندیشه .شودتوسعه کارآفرینی میمنجر به 

اجتماعی هستند که به افراد  مخاطراتاز عوامل موثر بر انواع هاي جهانی و بحران شدنفردي ،شدنجهانی

ی است که ما خود به مخاطراتشوند و بازاندیشی هویت شخصی از عوامل موثر بر جوامع تحمیل می

. کنیمشتابیم و مسایل و مشکالت گوناگونی را براي خود و دیگران ایجاد میمی مخاطراتاستقبال این نوع 

 مخاطراترفتارهاي پرخطر، رفتارهاي مجرمانه و خالف قانون، : همچون مخاطرات عانوبر ا فوق عوامل

ی مخاطراتنسبت به کند تا کمک می جوانانشناسایی این عوامل به  .تاثیر گذار هستند اجتماعی و اقتصادي

ز ا تا اي را اعمال بدارندرفتارهاي محتاطانه نشان دهند وواکنش مناسبی ، دهستنکه داراي پیامد منفی 

مثبت  مخاطراتاحتمال وقوع  بود کهمثبت  مخاطراتموثر بر  یاملع ،شدنجهانی .منفی آن بکاهندتاثیرات 

عنوان تهدید و هم فرصت تلقی شود و این به خود تواند بهشدن هم میجهانی ،بنابراین. دهدرا افزایش می

دنیاي  فناوريي از ابزارها و وسایل اطالعاتی و ارتباطی و ا اي بستگی دارد که چه نوع بهرهافراد هر جامعه

اشاره  پیش از این. مسیر درست هدایت کند تواند آنان را درسازي و آموزش میالبته فرهنگ. رندببمدرن 

بازاندیشی هویت شخصی،  .پذیري، خودباوري و اعتمادبه نفس استمخاطرهموثر براي  عواملکه از  کردیم

در بازاندیشی هویت شخصیتی  ،کندیمطرح م دنزیبراساس آنچه گ .باشدو بدن می افکار، تیذهن رییتغ

با . کنندیم دیخود احساس ترد اتیافراد نسبت به صحت ذهن. دهدیم يرو یتیشخص یهودگیب يراستا

جهت روز کردن افکار در  اگر به .ردیگینظر قرار م دیدر معرض تجد تیجامعه، افکار و ذهن عیسر راتییتغ

 تیذهن رییتغ ،میدنبال آن بودحاضر به پژوهشآنچه ما در . راهگشا خواهد بود اریبس ،به کمال باشد یابیدست

 شیجدول نما جیهمانطور که نتا یدوم نیا. است شتنیروز کردن خود و در جهت اقناع خوبه يو افکار برا

هر چه افراد در مسیر بازاندیشی  ،ترتیببدین. دارد یرا در پ یمخاطراتجوانان  يبرا، دهدینشان م سیماتر

ري جوانان به آینده ادهنده امیدونتایج ما نشان. شوندمثبت دور می مخاطراتاز  ،هویت شخصی گام بردارند
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اما بدون تالش و فراهم کردن زمینه و بسترهاي  -مثبت در آینده است مخاطراتنامعلوم و احتمال وقوع 

علی رغم آنکه پاسخگویان موفقیت حاصل از کسب و کارهاي  .امیدوار بود توان  به آیندهچگونه میمناسب 

جوان ایرانی با نشانگر آن است که جامعه ما  قراین موجود کردند، اماارزیابی می را با احتماالت باالبدیع 

 .شوداي تلقی میکشور و هر جامعههر موتور توسعه و پیشرفت  ،کارآفرینی .واژه کارآفرینی بیگانه است

هاي دولت  امکان از دست رفتن سرمایه، پایین بودن حمایت هاي متالطم بازار، ولید در جریانقرار گرفتن ت

پذیري کارجویان در ورود به مشاغل مولد و  مخاطرهاز جوانان صاحب ایده و کارآفرین باعث کاهش 

بنابراین باید رویکردي را که . است داري با درآمد تضمینی، شدهگرایش شدید آنها به ورود در مشاغل ا

شناختی براي و کار روان نوعی ساز ،پذیرفت و آن این است که این امیدواري ،کندگیدنز از آن صحبت می

  کاهش فشارهاي روانی است و افراد در چنین شرایطی زندگی خود را بر اساس شعار آنچه باداباد پیش

جمله جوانان از وري افراد جامعه آگیدنز را بپذیریم و آن روي توانیم نظربه دالیل دیگري نیز ما می. برندمی

در شرایطی که آنان از روحیه خودباوري و  خوداتکایی برخوردار باشند و به . است.. به خرافات و رماالن و

آنان زندگی بهتر را  دیگر ،هاي الزم از آنان فراهم شودامکانات و حمایت تکیه کنند و نیزتوانمندهاي خود 

نتایج حاکی از به کارگیري نوعی  تمامی ،بنابراین .کنندمینر چنین فضاهاي نامعقول و نامطلوب جستجو د

  . شناختی استکار روان و ساز
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This research is to study the types of risks of young peoples, life in the present 

era. Risk is decisions that are taken at decisive moments. Risks were examined 

from different aspects. Then, social risks were chosen as the main theory. 

According to Ulrich Beck and Anthony Giddens, perspectives, social risk is the 

unintended consequence of decisions that takes place in conditions of awareness 

or non-awareness. Types of risks are high-risk behaviors, criminal behavior and 

illegal, social and economic risks and the risks of positive. Some of these risks 

have adverse effect on their lifes and against, some of these risks can change 

their lifes.Thus, if individuals are aware of the types of risks, they can show an 

appropriate response. 

Sample population was 330 young people (30-18 years old) in the city of 

Tehran, and data were collected using survey method through the technique of 

questionnaire. The data were analyzed by SPSS software. The results showed 

that the variables of personal identity reflexivity, globalization and 

individualisation are the affecting factors on types of social risks. Some factors 

likely influence people's decisions and lead to undesirable consequences. The 

significant relationship between the variable of global crises and the social risks 
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were not observed. In contrast, negative risks are of desirable consequences on 

individuals and can be considered as the engine of progress and development 

for any society or country. The results indicated that the positive risks had 

significant relationship with variable of globalization. Also there were Inverse 

relationship between positive risks and variables of personal identity reflexivity. 

Keywords: Social risk, Globalization, Individualization, Global Crises and 

Personal Identity Reflexivity  

  


