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شدت و ضـعفی متفـاوت تحـت تـأثیر       جهانی را با اي است که در چند دهه گذشته جامعهپدیده ،شدنجهانی 

تأثیر این فرآیند می تواند موجب دگرگونی در فرآیند تولید و بازتولیـد هویـت اجتمـاعی     .است خود قرار داده

هویـت اجتمـاعی جوانـان شـهر     ثیر ابعاد جهانی شدن بر بررسی تأ ،وهشپژاین  از هدفبنابراین، . جوانان شود

حاضـر یـک مطالعـه     پژوهش. مورد استفاده قرار گرفته است هت تبیین این مسئله، نظریه گیدنزج. آبدانان است

روش  .ساله شهر آبـدانان اسـت   29-15جامعه آماري تحقیق شامل کلیه جوانان . مقطعی به شیوه پیمایشی است

بر اساس داده ها  .نفر است 400نمونه آماري بالغ بر . است چند مرحله اي خوشه اي ،نمونه گیري مورد استفاده

. مورد تحلیل قرار گرفتنـد Smart-pls و   spssو به کمک نرم افزارهاي آماري  پرسش نامه جمع آوري شدند

ی، بین میـزان بازاندیشـ   و هویت اجتماعی در بین پسران و دختران متفاوت است یافته هاي تحقیق نشان داد که

جاکندگی، استفاده از فناوري اطالعاتی و ارتباطی نوین، نحوه مدیریت بدن و میزان تغییر شکل صـمیمیت بـا   از

نتایج مدل ساختاري نیـز نشـان داد کـه رابطـه      ،عالوه بر این. وجود داردمعنادار رابطه هویت اجتماعی جوانان 

       بـر اسـاس یافتـه هـاي ایـن پـژوهش       .دارد معناداري  بین ابعاد جهانی شدن و هویت اجتماعی جوانان وجـود 

اجتماعی جامعـه آبـدانان را    -جهانی شدن ساختار فرهنگی ،می توان نتیجه گرفت که امواج مدرنتیه و به تبع آن

  .هم تحت تأثیر خود قرار داده است
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  مقدمه 

همـه جـا   . بیستم به بعد، جهان با یکسري از تحوالت و حوادث گوناگون مواجـه شـده اسـت   از نیمه دوم قرن 

پردازنـد،  کنند، روشنفکران در مورد آن به بحـث مـی  جدالی سخت در گرفته است، همه در این مورد گفتگو می

 بوده   ر آن ها منتظاي که بشر سالاي از منجی اسطورهکنند و عدهبرخی مردم از موجودي خطرناك صحبت می

اي جریـان  حقیقت آن است که ما در مواجهه میان نظام قدیم و جدید که در شـکل تـازه  . گویند، سخن میستا

-رسد و تحوالت در زمینـه میحوادث ناشی از تحول با سرعتی زیاد یکی پس از دیگري فرا. ایمدارد، واقع شده

ایـن   کهآن خالصه . هاي ما را نیز تسخیر کرده استدیشههاي ما راه یافته است و حتی انهایی گوناگون به خانه

تحـوالت اجتمـاعی، فرهنگـی و    ). 7: 1384الـدین،  بهـاء (شدن است گفتگوها و مجادالت همگی بر سر جهانی

شدن است باعث تحوالت وسیعی در مفهوم هویت سازي افـراد جامعـه شـده    اقتصادي جوامع که نتیجه جهانی

هاي جدید، توسعه آموزش، دسترسی به فناوري ارتباطـات و  باید در گسترش رسانه منشأ این تحوالت را. است

در تغییـر هویـت    بایـد نتیجـه ایـن تحـوالت را     وو کـرد  اطالعات، رشد فردگرایی و پیدایش ارزش نو جستج

به عنوان توان  جهانی شدن را می ،به عقیده  گیدنز). 68: 1390، و همکاران معیدفر( نموداجتماعی افراد مشاهده 

هاي مکـانی دور از هـم را چنـان بـه هـم پیونـد        همان روابطی که موقعیت ؛تشدید روابط اجتماعی تعریف کرد

گیـرد   دهد که هر رویداد محلی تحت تأثیر رویدادهاي دیگري که کیلومترها از آن فاصـله دارنـد، شـکل مـی     می

هاي اقتصادي، سیاسی و آموزشی بوده این فرایند به دنبال یکسان سازي در عرصه ،در واقع). 77: 1387گیدنز، (

هـاي ارتبـاطی و   بـا گسـترش فنـاوري   ). 1381، 1تاملینسـون (هـاي فرهنگـی را دارد    و حتی قصد تسخیر حوزه

هاي ارتباطی جدید، فرهنگ مدرن در جهـان گسـترش    اطالعاتی نظیر ماهواره و اینترنت و گسترش سایر شبکه

جهـانی  ). 6: 1386خواجـه نـوري،   (توانند به فرآیند یکسان سازي فرهنگی جهان یاري رسانند  پیدا کرده که می

شدت و ضعفی متفاوت تحت تأثیر  خود قرار  اجهانی را ب  که در چند دهه گذشته جامعهاست اي پدیده ،شدن

. ندك اندك تحت تأثیر آن قرار گرفته استهاي پیشین اداده و ایران به عنوان یکی از اعضاي این جامعه در دهه

تر شده است و هیچ بعدي از ابعاد زندگی نیست که به گونـه اي درگیـر ایـن    با گذر زمان، تأثیر این فرایند بیش

 ،هویـت اجتمـاعی  . )5: 1384مقدسی و خواجـه نـوري،   ( باقی مانده باشد مصون از آن  فرآیند فراگیر نباشد یا
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این . هاي جنسی، گروهی، قومی، ملی، دینی و شغلی استهویت فردي و دربر گیرندههاي اي از هویتمجموعه

نتایج . )13: 1384مقدس و خواجه نوري، (شدن و اجزاي آن قرار دارد هویت، امروزه تحت تأثیر فرآیند جهانی

خواجه نوري (متعدد، بیانگر تأثیرپذیري جامعه ایران از جریان جهانی شدن در ابعاد مختلف است  پژوهش هاي

؛ سـفیري و نعمـت اللهـی    1391؛ خواجه نـوري و دالور،  1392؛ خواجه نوري و ریاحی، 1392پرنیان و همت 

       بـه نـوعی  گیري هویت اجتماعی جوانان مبتنی بر عوامل مختلفـی اسـت کـه هـر یـک      چگونگی شکل). 1391

گیـري هویـت دارنـد    بر شکلاي از جمله عواملی که تأثیر گسترده . توانند تأثیرات متفاوتی در برداشته باشندمی

بازاندیشی، ازجاکندگی، فناوري اطالعاتی و ارتباطی نوین، نحوه مدیریت بـدن و   شامل هاي جهانی شدنمؤلفه

میزان رشـد مطلـق   . نخست را دارد جمعیت جوان کشور رتبهاستان ایالم از لحاظ . هستندتغییر شکل صمیمیت 

قاسـمی و  (تر بوده است درصد از متوسط کشوري بیش 22/0درصد بوده که  96/3جمعیت جوانان استان ایالم 

هاي استان ایالم است که با افزایش جمعیت  جوانان و آبدانان به عنوان یکی از شهرستان). 64: 1393همکاران، 

جوانان در عرصه هاي گوناگون اجتماعی، فرهنگی به ویژه در مراکز علمی، بـه نظـر مـی رسـد      با رشد حضور

تأثیر این فرآیند بر جوانـان مـی توانـد موجـب دگرگـونی در       .تحت تأثیر فرآیند جهانی شدن قرار گرفته است

بـدون توجـه بـه      پس بررسی هویت جوانان شـهر آبـدانان   .ها شودفرآیند تولید و بازتولید هویت اجتماعی آن

دهد با توجه به این که مطالعات پیشین نشان می هم چنین. تواند ناقص و کم ارزش باشدفرآیند جهانی شدن می

چنـین   ،اسـت  نشـده این جامعه آماري انجام  زمینه تأثیر جهانی شدن بر هویت اجتماعی در در یهایکه پژوهش

امري ضرورت پژوهش در خصوص تأثیر ابعاد جهانی شدن بر هویت اجتماعی را در میان جوانان شهر آبـدانان  

بنابراین توجه به تحوالت سریع و گسترده در نظام جهانی، طرح سواالت و مبـاحثی در   .دو چندان ساخته است

با تغییر بافـت اجتمـاعی از حالـت     ،قعدر وا. رسدباب هویت و ابعاد مختلف آن، ضروري و اساسی به نظر می

سنتی به شکل مدرن و یا شبه مدرن و در اثر تحوالت ناشی از جهانی شدن، شـاهد تغییـرات ماهیـت انسـان و     

بنابراین پژوهش حاضر به دنبال این پرسش است که آیا  ابعاد جهـانی   .تغییر هویت فردي و اجتماعی او هستیم

 است؟ نقشی داشتهن شهر آبدانان هویت اجتماعی جوانا در تغییرشدن 

  

  



  پیشینه تحقیق

کـه در بـین زنـان     "سبک زندگی و نسبت آن با هویت دینی "در پژوهشی با عنوان  )1393(جا و وفادار رفعت

یعنی  ؛که بین دینداري و سبک زندگی این زنان رابطه وجود داردند به این نتیجه دست یافت ،تنکابنی انجام دادند

  .اندهاي مدرن زندگی پیروي کردهتر بوده، کمتر از سبکهر چه میزان دینداري افراد بیش

بررسی تاثیر میزان و نوع اسـتفاده از مـاهواره بـر هویـت     "پژوهشی با عنواندر ) 1392(زاده و شجراوي حسین

هـاي  پسر مقطع سوم دبیرستان کلیه دانش آموزان دختر و آنجامعه آماري  که "اجتماعی، دینی و ملی نوجوانان 

که بـین متغیرهـاي مسـتقل تحقیـق بـا متغیـر وابسـته ارتبـاط          دادندنشان  ،دولتی و عادي شهر اهواز بوده است

اقتصـادي و   –ایگـاه اجتمـاعی  دهد که تنها سه متغیـر پ نتایج حاصل از رگرسیون نشان می. داردوجود معناداري 

اند که در مجمـوع  اي و میزان استفاده از ماهواره معنادار بودهاي ماهوارههمیزان عالقه مندي نسبت به نوع برنامه

  .کننددرصد از تغییرات مربوط به هویت اجتماعی، دینی و ملی را این دو متغیر تبیین می 16

با هویت جنسیتی جوانان وسایل ارتباطی نوین  بررسی رابطه"ان در پژوهشی با عنو) 1389(احمدي و همکاران 

به دنبال بررسی تأثیر وسایل ارتباطی نوین مانند اینترنت بر هویت جنسی دختر و پسر جوان بـوده   "یرازشهر ش

دهد که استفاده از اینترنت بر هویت جنسیتی پسـران تـأثیري افزایشـی گذاشـته     نتایج این پژوهش نشان می. اند

  .تر از دختران استان مشخصتعریف و بازتعریف هویت جنسیتی پسر ،است و با افزایش کاربرد اینترنت

بررسـی جامعـه شـناختی    : اوقـات فراغـت و هویـت اجتمـاعی    "در پژوهشی با عنـوان  ) 1388(ربانی و شیري 

، هدف خود را بررسی هویت اجتماعی در چارچوب تحلیلـی  "الگوهاي گذران اوقات فراغت جوانان در تهران

ایـن تحقیـق کـه بـه دو شـیوه      . انـد کـرده  بیانگی مفهوم اوقات فراغت به عنوان بخشی از مفهوم عام سبک زند

نشان می دهـد   ،نفر از جوانان دختر و پسر شهر تهران اجرا شده است 383نامه در بین مصاحبه عمیق و پرسش

که شیوه گذران اوقات فراغت جوانان هنوز تحت تأثیر عـواملی ماننـد طبقـه اجتمـاعی اسـت و عـاملی ماننـد        

دهـد کـه هویـت    چنین نتایج این پژوهش نشان مـی هم. گذاردران اوقات تأثیر میجنسیت افراد نیز بر شیوه گذ

  . بستگی شدیدي داردماجتماعی با دو عامل مذکور ه

جهانی شدن فرهنگ با تأکید بر هویت اجتماعی جوانان شهر "شان با عنوان در مطالعه) 1387(همکاران  ادیبی و

فري، هویت اجتماعی نوجوانان و جوانان شهر اصفهان را بررسی ن 384 یک مطالعه پیمایشی نمونه طی "اصفهان



هـاي ارتبـاطی و اطالعـاتی    همبستگی باال میان ابعاد متفاوت هویت و کـاربرد فنـاوري   دهندهنتایج نشان. کردند

  .است

بررسـی   ؛شـدن و تغییـر هویـت اجتمـاعی زنـان     جهانی"پژوهشی با عنوان در ) 1384(مقدس و خواجه نوري 

نتـایج  . پرداختنـد زنان دو شهر شیراز و اسـتهبان   بر رويپیمایش  انجام به "موردي در دو شهر شیراز و استهبان

هویـت اجتمـاعی زنـان شـهر      ،تأیید کننده تأثیر فرآیند جهانی شدن بر هویت اجتماعی زنان بوده و در این میان

  . شیراز بیش تر دگرگون شده است

به تحلیـل یکـی از مباحـث     "هاي جمعی و جهانی شدنهویت"تحقیقی با عنوان در ) 1383(توسلی و قاسمی 

هاي کالسـیک  دیدگاه و اندشدن پرداختههاي جمعی خرد و کالن و ارتباط آن با جهانیمربوط به گفتمان هویت

ار آن شناسی و گفتمان پست مدرنیسم و نیز نظریه اندیشمندان متأخر و نقایص نظري و روش شناختی کـ جامعه

جهانی شدن فرآیندي واقعی و غیر  ،نتایج این مقاله تأیید کننده این ادعاست که از یک سو. شده است بررسیها 

قابل اجتناب است و جامعه بشري به سوي برخی الگوهاي فرهنگی و سیاسی جهان شمول به مثابه یک هویـت  

  .لی نیز در حال احیاي و بازسازي هستندهاي خرد و محعام حرکت می کند و از سوي دیگر، در کنار آن هویت

به بررسی مفهوم هویت به توجه سـبک  "بدن به مثابه هویت "در پژوهشی با عنوان ) 1381(ارمکی و چاوشیان 

سال به باالي شـهر   18نفر از ساکنان  825روش این تحقیق پیمایشی و جامه آماري آن . اندزندگی افراد پرداخته

گیري هویت جمعـی و  ها و تفسیرهاي کنش گران در شکلداد که نقش انتخابشان مینتایج ن. است تهران بوده

تر از گیري هویت فردي و اجتماعی کنش گران بیششکل ،در واقع. هاي ساختاري استتر از موقعیتفردي مهم

  . گیرددادن به حوزه مصرف، اهمیت بدن و کنترل آن شکل می طریق اهمیت

این  و خود نشان داده که بین استفاده از اینترنت و هویت اجتماعی رابطه وجود دارد در تحقیق) 2011( ١مشادي

هم چنین نتـایج پـژوهش    .است هاي جنسی، اوقات فراغت و مدیریت بدن تأیید شدهرابطه با متغیرهاي کلیشه

اي ساده هاي رسانهتوان محیطهاي اجتماعی در اینترنت را نمیدهد شبکهنشان می) 2011( ٢دداویل و استونداي

هـا  هاي گفتمانی هستند که افراد فعاالنه در آن حضور دارند و هویت خـود را در آن آن ها محیط ؛در نظر گرفت

  .سازندمی
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بر ایـن   "ها و مراحل زندگیي اینترنتی جنسیتی در طول نسلاستفاده"خود با عنوان  در مطالعه) 2010( ١هلسپر

 1578هـا از  یافتـه . هاي سنی استتر از دیگر گروهاز اینترنت در میان جوانان کم باور است که نابرابري استفاده

 ،کنند و مراحل زنـدگی سطوح استفاده از اینترنت را مشخص می ،هاجوان بریتانیایی، حاکی از آن است که نسل

  .دهندهاي جنسیتی در استفاده از اینترنت را نشان میتفاوت

ویت ملی متأثر از بررسی تغییرات ه با هدف "شدنهویت ملی و جهانی"عنوان  در تحقیقی با) 2008( ٢جوادي

از دانشجویان شـهرهاي اسـالم آبـاد و گـیالن غـرب       ينفر 165جامعه آماري  بر رويپیمایشی  شدن، بهجهانی

اي اي مـاهواره همیزان استفاده از اینترنت، میزان استفاده از برنامه دهد که متغیرهايایج نشان مینت. استپرداخته 

هاي مربوط به آن، اثر منفی بر هویت ملی دارند و متغیرهاي رضایت از کار، امکانات و برنامه VCDو مانند آن، 

اثـر مثبـت بـر هویـت ملـی       از رفاهی، صمیمت با خانواده، رضایت و داشتن تسـهیالت در موقعیـت کـار نیـز    

  .دارندبرخور

کـه بـه روش پیمایشـی     "جهانی شدن، فرهنگ و بحران هویت"عنوان پژوهشی با در ) 2002( ٣لیبر و ویسبرگ

شـدن و  هاي متنوع به عنوان یک ناقل اصـلی جهـانی  که فرهنگ در عصر جدید در شکلدریافتند  ، ندانجام داد

وجـود آورده   هاي محلی، ملـی و مـذهبی بـه   کند و عرصه مهم رقابتی را براي هویتهاي مدرن عمل میارزش

  .است

  :رتیب، می توان گفتبدین ت

 اطالعات توصیفی نسبتا خوبی در مورد هویت اجتماعی، جهانی شـدن و   ،هاي داخلی و خارجیپیشینه

  .دهندسبک زندگی ارائه می

 نظـري متنـوع ماننـد نظریـه گیـدنز کـه در ایـن         هاي گاهدیدبه آشنایی با هاي داخلی و خارجی پیشینه

 .شایانی می کند، کمک پژوهش از آن استفاده شده است

 توانند الگوهاي که می فاده کرده اندها از روش تحقیق کمی و ابزار پرسش نامه استبسیاري از این پیشینه

 .مناسبی براي این پژوهش باشند
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 طور که در تحقیقات مالحظه شده، بین جهانی شدن و هویت اجتماعی رابطـه وجـود دارد و ایـن    همان

در نتیجـه الزم اسـت    .بسترهاي تـاریخی مختلـف، تـأثیرات متفـاوتی دارد    مسئله در مناطق مختلف با 

 .تحقیقات بیش تري با توجه به بسترهاي مختلف تاریخی و فرهنگی انجام پذیرد

 ی مانند بازاندیشی، ازجاکندگی، نحوه مدیریت بدن یرابطه بین متغیرهادهد که مطالعات پیشین نشان می

اهمیـت ایـن   همین نگرفته است که  مورد بررسی قرار ت اجتماعیو میزان تغییر شکل صمیمیت با هوی

 . کندتحقیق را دو چندان می

 ها از نظر انتخـاب موضـوع محـدود و    دهد که این پژوهشمطالعه تحقیقات داخلی و خارجی نشان می

 .شـده اسـت  در این دسته از تحقیقات غالبا مسئله هویت از یک بعد بررسـی    ،در واقع. اندخاص شده

هاي هویـت اجتمـاعی بررسـی    نابراین انجام تحقیقی که بتواند تأثیر ابعاد جهانی شدن را بر تمام جنبهب

 . الزم و ضروري است ،کند

 تا آن جا که جستجو در میان پایگاه هاي علمی معتبر داخلی و خارجی نشـان  در یک جمع بندي کلی ،

  .، می توان گفت این پژوهش جدید و تقریبا جامع استمی دهد

  چارچوب نظري

ترین مرحله فرآیند تحقیق علمی است و پلی بین مبانی نظري تحقیق و قسـمت  اصلی ،چارچوب نظري تحقیق

توانـد موضـوع   اي را که به بهترین وجه ممکـن مـی  نظریه ما برآنیم پس ).25: ١،2006توماس(است عملیاتی آن

و از طریـق   کنـیم تحقیق یعنی جهانی شدن و هویت اجتماعی را توضیح دهد، به عنوان چارچوب خود انتخاب 

  .ها را شناسایی نماییمدرونی بین آن تحقیق، عوامل و متغیرها و احتمال رابطه آن، ابعاد اصلی مسئله

هـاي اجتمـاعی، بـه    هاي متمایز گـروه گرشها، رفتارها و ن سخن گفتن از خصوصیات اجتماعی، عقاید، ارزش

ترین بیان، تعریفی است کـه فـرد،   هویت اجتماعی، به ساده. آن هاست "هویت اجتماعی"معناي سخن گفتن از 

، هویت اجتماعی یـک  چنینهم .)771: 1985، ٢براون(هاي اجتماعی، از خویش دارد بر مبناي عضویت در گروه

کند کـه فـرد آن هـا را از طریـق اشـتراك هـاي اجتمـاعی،        ی اشاره میمشخصات و تفکراتفرد به خصوصیات، 

ها شـامل نـژاد، مـذهب، قومیـت،     ها و مقولهاین گروه. کندهاي اجتماعی کسب میها و مقولهعضویت در گروه
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شود، یک سري خصوصـیات و  زمانی که یک فرد عضو یک گروه می. شودملیت، جنسیت و احزاب سیاسی می

با درونـی نمـودن ایـن    . آورد که در بین گروه یا مقوله مورد نظر مشترك استاز آن به دست میهایی را ویژگی

در  "مـا "هویت اجتماعی یک فرد باعث ایجـاد  . کندخصوصیات، فرد نسبت به آن گروه احساس تعلق پیدا می

هویـت اجتمـاعی   هـا بـه نـوعی    همـه هویـت   ،در واقع). 95: 1388مهرمند و همکاران، (شود می "آن ها"برابر 

گیـري   جدا از فضاي اجتماعی معنی ندارد و شـکل  ،و هیچ هویتی )1381/ 1996،  ١جنکینز(شوند محسوب می

هویت در فرآیندهاي اجتماعی شدن ریشه دارد، اما نباید تصور کرد که هویت اجتماعی یک بـار بـراي همیشـه    

. تاریخ است، در هویت اجتماعی نیز رایج استتغییر و دگرگونی هم چنان که در ذات جامعه و . گیردشکل می

      بنابراین، هویت امري اکتسابی است که در جریـان تعـامالت فـرد و در درون فضـاي زنـدگی شخصـی شـکل       

شناختی کـه وي از تعلـق بـه     ؛شناخت و دانش شخص از جایگاهش در جامعه است ،هویت اجتماعی. گیردمی

امروزه با تغییر بافت اجتمـاعی از حالـت   ). 1988، ٢هاگ و آبرامز(دارد هاي اجتماعی مقوالت اجتماعی یا گروه

شدن، شاهد تغییرات ماهیت انسان و تغییر سنتی به شکل مدرن و یا شبه مدرن و در اثر تحوالت ناشی از جهانی

زایـی  هویت اجتماعی و فردي او هستیم که این امـر ناشـی از آثـار و عـوارض تمـدن جدیـد صـنعتی، آسـیب        

-هاي فرد طلبانه و غیر اجتماعی و در مجموعه هویتهاي اجتماعی و افزایش انگیزهبستگیشینی، زوال همشهرن

  ). 57: 1383محمدي، گل(زدایی اجتماعی بوده است 

همان روابطـی کـه    ؛توان به عنوان تشدید روابط اجتماعی تعریف کرد معتقد است که جهانی شدن را می ٣گیدنز

دهد که هر رویداد محلی تحت تأثیر رویدادهاي دیگري  از هم را چنان به هم پیوند می هاي مکانی دور موقعیت

شدن مانند اقتصـاد  هاي  جهانی تمامی مؤلفه).  77: 1387گیدنز، (گیرد صله دارند، شکل میکه کیلومترها با آن فا

نی بر توانایی افـراد بـراي   هاي جهاجهانی، فناوري ارتباطات، تساوي گرایی جنسیتی و حتی قوانین و استاندارد

-امروزه جهانی. گذارندیابی به هویت تثبیت شده و هم چنین تبدیل شدن به عضو کارآمد جامعه تأثیر میدست

کشورها بـه بررسـی     در همه ؛ جنان کههاستها و در همه زمینههاي مهم روز در همه کشورشدن یکی از بحث

. پردازنـد  شدن مـی فرایند جهانی شان با عنایت به سیاسی و آموزشی مسائل  اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی،  رابطه

  )28: 1390مصطوفی، (
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داري  نظـام اقتصـادي سـرمایه       گسـترش سـلطه  : از عبـارت انـد  ادعاي جهانی شدن   کننده برخی از شواهد تعیین

هـاي   سنتها و  هنگهاي بین المللی و فرسایش یا تقویت فر ها با سازمان ملت -فوق دولتجایی ت جهانی، جابه

  )2:1385خواجه نوري، (.محلی از راه فرهنگ جهانی

شدگی یا  تمایز زمان و مکان، از جاکنده: شدن بازشناختتوان براي جهانی گیدنز، سه فرآیند مهم را می به عقیده

 ،میـت دارد در اینجا جدایی زمان و مکان از نظر گیدنز براي پویایی شدید مدرنیت اه. مکان زدایی و بازاندیشی

ها در ابعـاد    گیري آن جدایی زمان و مکان و شکل. شرط وقوع فراگردهاي از جاکندگی است ،زیرا همین جدایی

هاي خـاص حضـور را قطـع     آن در زمینه "جاي گیري"، پیوندهاي میان فعالیت اجتماعی و "تهی"یکنواخت و 

هاي محلـی   روابط اجتماعی از محیط "ه شدنکند"، "ازجاکندگی"منظور گیدنز از اصطالح ). 25:همان (کند  می

فرآینـد  ). 26:همـان  (مکانی است  -هاي نامحدود زمانی ها در راستاي پهنه کنش و تجدید ساختار این محیط هم

زندگی اجتماعی، به بخـش    تولید دانش با نظام درباره ،بر این اساس. باشد دانش می  سوم، تخصیص بازاندیشانه

ایـن سـه   . سـازد  هاي سـنت رهـا مـی    شود و زندگی اجتماعی را از قطعیت ناپذیر بازتولید نظام تبدیل می جدایی

کنند که چرا زندگی در جهـان مـدرن بـیش تـر      در ترکیب با هم، این قضیه را روشن می ویژگی نهادهاي مدرن

مهار است و نه سوار شدن در اتومبیلی که کامالً تحت نظارت و مهار راننـده   اي بی بر گردونهشبیه به سوار شدن 

  ). 64:همان (است 

هـاي اجتمـاعی در   گیدنز معتقد است هویت اجتماعی افراد براساس خودآگاهی و تحت تأثیر شرایط و موقعیت

تابی بودن آن، عقالنیت و خودآگاهی فرد هاي اجتماعی، روند بازهم چنین عملکرد .گیردزمان و مکان شکل می

بـه خصـوص در عصـر جدیـد کـه       -دهـد یابی قرار میدر فرایند ساختو بازاندیشی آن، هویت فرد را همیشه 

هاي جهانی گرفته به زعم وي، هر چیزي در زندگی اجتماعی، از نظام. نهادهاي امروزین هم در آن دخالت دارند

 ،از این رو. آید وجود میشود، در یک کردار و راه و رسم اجتماعی بهمیتا آن چه وضعیت فکري فرد محسوب 

هـا،  یابی و با توجه به موقعیـت گیدنز معتقد است که هویت اجتماعی هم مانند هویت شخصی در روند ساخت

آگـاهی بـه هویـت شخصـی و     . گیـرد شرایط و احوال و اوضاع اجتماعی، اقتصادي و نیز خود آگاهی شکل می

البته در هویت اجتماعی . اطمینان و کنش متقابل اشخاص نقش مهمی در هویت اجتماعی بر عهده دارند اعتماد،

وي معتقد است هویـت را بایـد    ،در واقع). 1387گیدنز، (اند و باز تولید آن قراردادها و رسوم اجتماعی نیز مهم



و هـم چنـین    هاي زنـدگی زمره، شیوهخلق نمود و به طور مداوم آن را با توجه به تجربیات متناقص زندگی رو

  ). 261: 1393گیدنز،(هاي تطمیع کننده نهادهاي امروزین مورد تنظیم و تجربه قرار داد گرایش

گیر بدل شده اسـت کـه از مرزهـاي     در فرآیند جهانی شدن، برخی مفاهیم فرهنگی به مفاهیمی فراجهانی و همه

قـوق کودکـان، دموکراسـی،    ح: مفـاهیمی چـون   ؛یافتـه اسـت  هاي دیگر راه  یک کشور یا تمدن، به ملل و تمدن

باشد که باعـث تغییـر    بین دو جنس می  هاي جهانی، برابري ها و ایده یکی از این نگرش. حقوق بشر لیبرالیسم و

هـاي   هـاي فرهنگـی بـر اثـر تمـاس      دگرگونی در این مؤلفه. نگرش نقش جنسیتی در جوامع مختلف شده است

ایـن فرآینـد انتقـال و    . دهـد  هاي مختلف، در جریان جهانی شدن فرهنگی رخ می فرهنگ  مستقیم و یا با واسطه

گرایی، دگرگونی  ترین تأثیرات صنعت یکی از مهم ،از دیدگاه گیدنز. شود ها انجام می    تغییر فرهنگی توسط رسانه

ر تکمیل و جداسازي زمان ها از نظر وي نقشی عمده د این رسانه. ستها هاي نوین ارتباطات و رسانه يدر فناور

اي از نمادهـا،  هـاي جمعـی، انتقـال و هـدایت دامنـه گسـترده      رسـانه ). 47:1393گیدنز، (کنند  و مکان بازي می

اند تا جایی کـه برخـی صـاحب    ها و افکار امروزه درون جوامع را به عهده گرفتهها، عقاید، پیامهنجارها، ارزش

: 2003، ١تاملینسـون (کننـد  زندگی فرهنگی و اجتماعی را دگرگون میهاي گروهی کل نظران معتقدند که رسانه

ر وسایل ارتباط جمعـی  یتأثتحت   مبحث هویت است که امروزه بشدت ،هاي مهم اجتماعیاز جمله سازه). 45

نقـش   ی آنـان ها، در رشد و اعتالي فرهنگـی و هویـت جمعـ   ها با پاسخ دهی به حواس انسانرسانه. قرار دارد

به این معنا که آگـاهی و ذهنیـت مـردم نسـبت بـه       ،گذارنداساسی دارند و بر شناخت و درك از جهان تأثیر می

هـاي  ها واسطه و میانجی بین آگـاهی زیرا رسانه ،کنندها دریافت میجهان، بستگی به محتوایی دارد که از رسانه

سـازي، موجـب تغییـر    ها عالوه بر هویـت رسانه. دتر اجتماعی و سازنده معنا هستنفردي و ساختارهاي گسترده

ها در فرایند تکمیل هویـت تأکیـد   گیدنز بر نقش رسانه). 122: 1390زاده و واعظی، جمعه(شوند هویتی نیز می

گیـرد کـه   و وسایل ارتباط جمعی مدرن فراملی را ابزار بسط و گسترش مدرنیته به تمام دنیا در نظر مـی  کندمی

تسهیل و رواج روز افزون ارتباطات فردي و گروهی، فضاي جهـانی را متحـول کننـد و مرزهـاي     با  اندتوانسته

هاي زمانی و مکانی هویت را در ابعاد اما شکسته شدن این حصار -زمانی و مکانی را در عصر مدرن در نوردند

  )155: 1383عنایت و موحد، . (جمعی به چالش کشیده استفردي و 
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-نیاز امنیت وجودي و حـس  ،باور وي به. دهدقرار می "خود"و  "هویت"گیدنز بدن را در ارتباط با دو مفهوم 

شکل گیري یک هویت شخصی در ارتباط با محـیط پیرامـون   شناختی، چیزي است که در نهایت بهامنیت هستی

طور همه موجودات انسانی به ،به نظر وي. شودابزار استفاده می یک شود و در این راستا، بدن به عنوانمنجر می

    دسـت  ها یک حـس امنیـت وجـودي بـه    در روابط اجتماعی، انسان. هاي خویش نظارت دارندمداوم بر فعالیت

اي است کـه  این اعتماد تشکیل دهنده رابطه. یابدمیدر یافته ن را در مفهوم اعتماد تعمیمآآورند که وي ریشه می

گیدنز، . (گیردت میاشناختی به سوي دیگران دنیاي عینی و هویت شخصی از آن نش هاي عاطفی وگیريجهت

1393 :67(  

هاي جهانی فقط مربوط بـه تغییـرات بـزرگ نیسـت، بلکـه ایـن تغییـرات،        مدرنیته و دگرگونی ،به عقیده گیدنز

لـب هویـت و   دنیـاي متجـدد بـه طـرز عمیقـی در ق     "گیرد و عواطف و زندگی خصوصی افراد را نیز در بر می

کنـیم،  از آن یـاد مـی   "روابـط شخصـی  "اي که امروز با اصطالح و حوزه.... کنداحساسات شخصی نیز نفوذ می

نهد که در بافت اجتماعی بسـیاري از جوامـع   هایی براي ابراز صمیمیت و بیان خویشتن در اختیار ما میفرصت

و شکل جدیـدي   "میتتغییر شکل صمی"موجبات  مدرنیته ،از نگاه او )30: 1385گیدنز، ( ".سنتی وجود ندارد

در حوزه زنـدگی شخصـی، هـر چـه     ": گویدنحوي که میبه ؛را فراهم آورده است یاز روابط شخصی و دوست

توان آن را رابطه ناب در روابط جنسـی،  یابد، حرکت به سوي آنچه که میجامعه پساسنتی توسعه بیش تري می

ـ ( ".گیـرد ش تري مـی زناشویی و خانواده نامید، سرعت بی او رابطـه نـاب را نـوعی رابطـه      )189: 1382دنز، گی

مشخصی است که از خود  ا وابسته به احساس رضایت و پاداشداند که منحصراجتماعی برابر و خود مرجع می

در واقع دوستی، صمیمیت و هم چنین، روابط جنسی، بخشی ). 325: 1385گیدنز، (شود همان رابطه حاصل می

هـاي خـاص آن دوران،   اسـاس ارزش  این روابط در دوران سـنتی بـر  . روندشخصی افراد به شمار می از روابط

تحت تأثیر فرآیند مدرنیتـه  ، اما در دروان ما بعد سنت، اخالص، شرف و مانند آن ها استوار بوده است :چونهم

 - 141: 1393گیـدنز،  (چـون وفـاداري و دوسـتی هسـتند     هاي فراسنتی همر آن تحت تأثیر ارزشو شکل متأخ

). 2002، ١گروس(شود در نظر گرفته می "خود"به عنوان ابزاري براي توسعه  "رابطه" ی،در چنین وضعیت). 142

ابعاد جهانی شـدن شـامل بازاندیشـی، ازجاکنـدگی،     پیرامون فرضیه هایی ، با توجه به نظریه گیدنز این پژوهش

  .دکنو تغییر شکل صمیمیت مطرح می  فناوري اطالعاتی و ارتباطی نوین، مدیریت بدن
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  پژوهش نظريمدل 

 

  

  مدل نظري تأثیر ابعاد جهانی شدن بر هویت اجتماعی: 1نمودار

   ي پژوهشفرضیه ها

  .هویت اجتماعی در بین پسران و دختران متفاوت است .1

 .بین میزان تحصیالت و هویت اجتماعی جوانان رابطه معنی داري وجود دارد .2

 .اجتماعی جوانان رابطه معنی داري وجود داردبین میزان بازاندیشی و هویت  .3

 .بین میزان ازجاکندگی و هویت اجتماعی جوانان رابطه معنی داري وجود دارد .4

داري بین میزان استفاده از فناوري اطالعاتی و ارتباطی نوین و هویـت اجتمـاعی جوانـان رابطـه معنـی      .5

 .وجود دارد

ی شدن
جهان

ي 
متغیرها  

 میزان بازاندیشی

 میزان ازجاکندگی

میزان استفاده از فناوري 

 اطالعات و ارتباطی نوین

 نحوه ي مدیریت بدن

 تغییر شکل صمیمیت

ی
جتماع

ت ا
هوی

 هویت جنسی  

 هویت قومی

 هویت دینی

 هویت شغلی

ی
ي زمینه ای

متغیر ها
   

 جنسیت

 

 

 تحصیالت



 .داري وجود داردبطه معنیبین نحوه مدیریت بدن و هویت اجتماعی جوانان را .6

  .داري وجود داردبین میزان تغییر شکل صمیمیت و هویت اجتماعی جوانان رابطه معنی .7

بازاندیشی، ازجاکندگی، فناوري اطالعاتی و ارتباطی نوین، مدیریت بدن و تغییر ( بین ابعاد جهانی شدن .8

  .و هویت اجتماعی  جوانان رابطه معنی داري وجود دارد )شکل صمیمیت

  شناسی پژوهشروش 

جامعه آماري مـورد مطالعـه ایـن پـژوهش، شـامل      .پیمایشی انجام شده است روش ازبا استفاده  تحقیق حاضر 

ساله 29-15تعداد جوانان با توجه به  .باشدنفر می 8300که  تعداد آن ها  است ساله شهر آبدانان 29-15جوانان 

 بـه  شـیوه نمونـه گیـري    ،1390و مسـکن سـال   شهر آبدانان بر اساس نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس 

شهر آبدانان به پـنج منطقـه    ،که با استفاده از نقشه جغرافیایی ؛ به طوريصورت خوشه اي چند مرحله اي است

هـر خیابـان بـه چنـد     یابان و شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز تقسیم بندي شده است و هر منطقه به چند خ

بـا  و  به صورت تصادفی نمونه گیري انجام شده استه، جوان بودکه هر چند نفر  ،کوچه و سپس از هر خانواده

تعیـین شـده   ) افـراد (عنوان حجم نمونه ه نفر ب367درصد تعداد  95استفاده از فرمول کوکران با ضریب اطمینان 

در  .نفر انتخاب شده است 400حجم نمونه  ،و قدرت تعمیم دهی باال بنابراین به منظور جلوگیري از افت. است

  نظـر اسـتفاده   هـا و اطالعـات مـورد    آوري دادهابزار سنجش و جهـت گـرد   به عنواناین تحقیق از پرسش نامه 

 ،در بخـش اول . صورت کتبی ساختمند با سواالت بسته تشکیل یافـت ه پرسش نامه این تحقیق ب .گردیده است

. با سواالت بسته مورد پرسش قرار گرفتـه اسـت  ) سوال20(  توسط پرسش نامه) هویت اجتماعی(ابسته متغیر و

هاي نوین اطالعاتی و ارتباطاتی، میزان بازاندیشی، میـزان ازجاکنـدگی،    متغیرهاي مستقل فناوري ،در بخش دوم

اي مفهوم تغییر شکل صمیمیت با پرسش نامه محقق ساخته و با استفاده از طیف پنج گزینه و نحوه مدیریت بدن

اعتبـار  (هی از افراد متخصص نظرخوابا  نامه پرسشاعتبار  شایان ذکر است که .  گرفتلیکرت مورد پرسش قرار

پیش آزمون توزیـع  و   پرسش نامه در مرحله 30نامه نیز از طریق هاي پرسشپایایی سوال. گردیدتعین  )صوري

در ایـن   .آورده شـده اسـت   1مقـادیر آلفـا در جـدول     -با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ مشخص شده است

 ابتدا یافته هاي توصیفی با جهت تجزیه و تحلیل داده ها .یافته هاي تحقیق در دو قسمت آورده می شود  ،بخش



یافتـه اسـتنباطی بـا نـرم افـزار مدلسـازي معـادالت         ،پردازش و در ادامـه  ١نرم افزار اس پی اس اس استفاده از

  .پردازش شده است ٢ساختاري واریانس محور اسمارت پی ال اس

 

�

  

  آمده در مرحله پیش آزمون به دستمقدار آلفاي کرونباخ  :1جدول 

  

  

  

  

  

  ي پژوهشمتغیرهاتعریف 

  هویت اجتماعی

هاي اجتمـاعی، از خـویش   بر مبناي عضویت در گروه ست که فردتعریفی ا ترین بیان،هویت اجتماعی، به ساده 

سـنجیده شـده   هویت جنسی، قـومی، دینـی و شـغلی    از طریق هویت اجتماعی متغیر). 771: 1985براون، (دارد

  .است

  بازاندیشی

بازاندیشی   نظریه. شود هاي اجتماعی اعمال می فرآیندي است که طی آن، تغییراتی بر هویت واقعی افراد و گروه

کننـد و بـه آن معنـا     زندگی خـود را تفسـیر مـی    ،دهد که چگونه مردم از طریق بازاندیشی اجتماعی توضیح می

                                                           
Spss .١۵ 

16. Smart-pls  

 ضریب آلفاي کرونباخ تعداد گویه ها متغیر ردیف

82/0 20 هویت اجتماعی 1  

90/0 6 بازاندیشی 2  

71/0 6 ازجاکندگی 3  

83/0 13 فناوري اطالعاتی و ارتباطی  4  

74/0 6 مدیریت بدن 5  

68/0 5 تغییر شکل صمیمیت 6  



مـن   مانند ییشاخص ها براي سنجش عملیاتی این متغیر، از ترکیب )18:1387و همکاران،  ١راودراد(بخشند  می

دوسـت دارم خـودم سرنوشـت و    ، در آورمرا با عمل جراحی به شکل دلخـواه   این آزادي را دارم که بدن خود

  . سنجیده شده استو با مقیاس رتبه اي شاخص  6شامل .... .صفات خودم را تعیین کنم

  ازجاکندگی

هاي محلی هم کنش و تجدیـد سـاختار ایـن    روابط اجتماعی از محیط) کنده شدن(، "از جا کندگی"منظور از  

تغییر  از طریق این متغیر). 88 - 83: 1387گیدنز، ( مکانی است  –هاي نامحدود زمانیراستاي پهنهر ها دمحیط

  ..شاخص  و با مقیاس رتبه اي سنجیده شده است 6شامل   ....مرزهاي زمانی و مکانی در ارتباطات، کار، خرید 

  ٢هاي نوین اطالعاتی و ارتباطاتی فناوري

اینترنـت، مـاهواره،   (هاسـت   اي وسیع و متنوع از فنـاوري  مجموعه )ICT(اطاتی هاي اطالعاتی و ارتب تکنولوژي 

بـا   ICTصـنایع جهـانی   . رونـد  ها به کار می که براي برقراري ارتباط میان انسان...) موبایل، رادیوهاي خارجی و

هاي فرامرزي و در هم تنیـده از   هاي ارسال و دریافت به یکدیگر، جوامع و کل جهان را به شبکه اتصال دستگاه

  قـائم و نـورایی  (کننـد   کنندگان اطالعات و محتواهاي ارتباطی تبدیل می کنندگان و مصرف تولیدکنندگان، توزیع

چت یا تویتر، اینترنت، پیـام کوتـاه،    هاي نوین مانند اوريستفاده از فنمیزان ا از طریق متغیراین ). 33:1389نژاد، 

  .سنجیده شده استشاخص  و با مقیاس رتبه اي  13شامل ...و ایمیل

  دنمدیریت ب

دریافت و احساس افراد از بدن خویش اشاره دارد یک تصور ذهنی از بدن توسط فرد است و به ،تصور از بدن 

  ). 2006، ٤، هارگریوز و تیگمن 1: 1999، ٣گروگن(

  تغییر شکل صمیمیت 

گردد و رابطه اي براي خود رابطه  ناظر بر نوعی روابط شخصی برابر است که در آن عوامل بیرونی کم رنگ می

دایره دوستی و ارتباطـات   شاخص هاي، از طریق این متغیر). 1388، جالئی پورو  گرامیان نیک( گیرد شکل می

                                                           
17. Ravdrad 
18. New information and communication technologies  
19.Grogan 
20. Hargreaves & Tiggemann  



 می کنم با افرادي که دوست شده ام مبناي همنـوع بـودن را قـرار دهـم    من خیلی از محله فرا رفته است، سعی 

  .شاخص  و با مقیاس رتبه اي سنجیده شده است 5شامل ...و

  پژوهش یافته هاي

  یافته هاي توصیفی

درصـد   55، سـاله  19-15سنی  گروه در محدوده آن هادرصد از 12که  استنفر  400نمونه آماري این تحقیق، 

ـ قـرار   هسـال  29-25سـنی   گـروه درصـد در   33و  سـاله  24-20سـنی   گروه هدر محدد ـ گرفت  درصـد  28. ده ان

 صـد در 47هم چنین از لحاظ  میـزان تحصـیالت    .تشکیل داه اندرا دختران   درصد 72 ورا پسران  پاسخگویان

 .بوده اندلیسانس و باالتر فوق درصد 1لیسانس و درصد 30، فوق دیپلمدرصد  22،دیپلم و پایین ترپاسخ گویان 

  .انددرصد متأهل  29پاسخ گویان مجرد و درصد  71، هم چنین از لحاظ تأهل

  آماره هاي متغیر وابسته و مستقل توصیف :2جدول 

  حداکثر  حداقل  واریانس  مد  میانه  میانگین  متغیرها

  25  10  9  20  20  20  هویت جنسی

  25  5  14  25  21  21  هویت دینی

  30  6  31  24  21  21  هویت قومی

  20  4  9  16  16  16  هویت شغلی 

  58  0  112  20  20  5/20  رسانه هاي جمعی

  30  8  18  24  23  22  بازاندیشی

  30  6  13  24  24  23  ازجا کندگی

  30  7  16  24  24  23  مدیریت بدن

  25  5  12  20  19  18  تغییر شکل صمیمیت

ن یمشاهده می گردد، در میان ابعاد هویت اجتماعی، هویت دینی و هویت قومی بـا میـانگ   2چنان که در جدول 

 ،کم ترین میزان را به خود اختصاص داده اند) 16(، بیش ترین و بعد هویت شغلی با میانگین )21(هاي مساوي 

بیش تـرین  ) 23( هاي مساوي با میانگینمدیریت بدن  ازجا کندگی و هايمتغیر ،ولی در میان ابعاد جهانی شدن

  .کم ترین میزان را به خود اختصاص داده اند) 18(و بعد تغییر شکل صمیمیت با میانگین 



 

 

 

 

 

 

  

 بر اساس

. بوده است) 22/74(بیش تر از  دختران )  95/77(، میانگین میزان هویت اجتماعی در پسران 3اطالعات جدول 

میزان هویت اجتماعی در بین پسران و دختران  ،به دست آمده) p=0/003(با توجه به سطح معنی داري 

   .متفاوت است

  آزمون فرضیه ها :4جدول 

  نتیجه  سطح معنا داري  مقدار  نوع آزمون  متغیر وابسته  متغیر مستقل  ردیف

  رد  B 053/-  175/0تایوکندال   هویت اجتماعی  تحصیالت  1

  تأیید  001/0  /113  همبستگی پیرسون  هویت اجتماعی  باز اندیشی  2

  تأیید  000/0  /196  همبستگی پیرسون  هویت اجتماعی  از جا کندگی  3

  تأیید  000/0  -/173  همبستگی پیرسون  هویت اجتماعی  استفاده از رسانه ها  4

  تأیید  000/0  /126  همبستگی پیرسون  هویت اجتماعی  مدیریت  بدن  6

  تأیید  000/0  /181  همبستگی پیرسون  هویت اجتماعی  تغییر شکل صمیمیت  7

  

ي  رابطـه معنـی   اابعاد جهانی شدن با میزان هویـت اجتمـاعی دار   بیشترمشاهده می گردد  4چنان که در جدول 

 ،داردد بین میزان تحصیالت و میزان هویت اجتماعی رابطه معنی داري وجـو که اما  فرضیه اي  ،داري می باشند

میزان استفاده از رسانه هاي نوین رابطه معکوس و معنی داري متغیر  ،از بین ابعاد جهانی شدن. تأیید نشده است

باز اندیشی، ازجا کندگی، مدیریت  بدن  و تغییـر شـکل    متغیرهاي ولی ،استبا هویت اجتماعی جوانان داشته 

  .صمیمیت رابطه مستقیم و معنی داري با هویت اجتماعی نشان داده است

  دخترانو  پسراننتایج آزمون تی جهت مقایسه میزان هویت اجتماعی  :3جدول 

انحراف   میانگین  تعداد  جنس

  استاندارد

خطاي معیار 

  میانگین

سطح 

  معناداري

  289  پسران

  

948/77  
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 خالصه مدل رگرسیون: 5جدول 

 مدل
  همبستگی چندگانهضریب 

R 

  ضریب تعیین چندگانه

2R  
 انحراف خطاي باقی مانده ضریب تعیین تعدیل شده

1 413/0 170/0 158/0 51537/0 

، خالصه مدل رگرسیون مقدار ضریب همبستگی چندگانه بـین متغیـر وابسـته و متغیرهـاي     5با توجه به جدول 

درصدي تبیین متغیر وابسـته  17که نشان دهنده تأثیر  170/0می باشد و مقدار ضریب تعیین برابر  413/0مستقل 

  .استبر اساس  متغیرهاي مستقل 

 )هویت اجتماعی( رگرسیون خطی چند متغیره بین متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته: 6جدول 

  t Sig ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد  متغیر

B Std. Error Beta 

 001/0 747/13 -  /220 027/3  مقدار ثابت

 /542 /610 /034 /043 /026 باز اندیشی

 /000 668/3 /185 047/0 /172 از جا کندگی

 /005 -822/2  -/161 /039  -/111 استفاده از رسانه ها

  /800  /254  /014  /045  /011 مدیریت  بدن

  /009  0618/2  /141  43/0  /113 تغییر شکل صمیمیت

بـه شـرح    شده بتا درصد تبیین متغیر وابسته بر حسب متغیرهاي مسـتقل ، ضریب استاندارد 6با توجه به جدول 

 میـزان ، درصـد  18 بـه طـور مسـتقیم   میزان از جا کنـدگی  ، درصد 3به طور مستقیممیزان باز اندیشی : زیر است

تغییـر  و  درصـد  1، مدیریت  بدن به طـور مسـتقیم  درصد -16معکوس به طور جمعی نوین استفاده از رسانه ها

  ... .ودرصد 14 به طور مستقیمشکل صمیمیت 

  آزمون مدل معادالت ساختاري

                 
  تبیین ابعاد جهانی شدن و هویت اجتماعی: مدل تجربی معادالت ساختاري :2نمودار 



رج از آن طراحـی و بـر   خمعادالت ساختاري بر مبناي چارچوب نظري و فرضیه هـاي مسـت   ،در پژوهش حاضر

ابعاد جهـانی شـدن بـه عنـوان متغیـر پنهـان        ،در این مدل. داده هاي تجربی بر آورد و ارزیابی شده است مبناي

بیرونی و هویت اجتماعی به عنوان متغیر پنهان درونی لحاظ شده اند و هر یک از آن هـا در قالـب چنـد متغیـر     

دیـد، متغیـر پنهـان ابعـاد جهـانی       همان طور که در مدل ساختاري می توان. اندازه گیري شده اند ،مشاهده شده

یـز  ابعـاد هویـت ن   .شدن با استفاده از نمره هر پاسخ گو در متغیرهاي مشاهده شده، انـدازه گیـري شـده اسـت    

اساس نمره هر پاسخ گو در آن هـا انـدازه    که متغیر پنهان هویت اجتماعی، بر متغیرهاي مشاهده شده اي هستند

گرسـیونی، شـامل بارهـاي عامـل و ضـرایب تـأثیر       وزن هاي ر داستاندارمذکور برآورد  در مدل. گیري شده اند

در این مدل پارامتر گاما که نشان دهنده اثر متغیرهاي پنهان بیرونی بر متغیرهاي پنهان درونـی  . مشاهده می شود

هم چنـین، یکـی    .است، حکایت از ارتباط نسبتاً قوي میان متغیرهاي ابعاد جهانی شدن با هویت اجتماعی دارد

  .در مدل نهایی حذف شده است) درصد38(ابعاد هویت اجتماعی، هویت دینی است که به علت بار عاملی کم 

داده هاي تجربی مـدل نظـري    ، آیایا به عبارتی  -به منظور تعیین و ارزیابی برازش کلی مدل استخراجی تحقیق

 -یا نه هویت اجتماعی است تأیید و پشتیبانی می کندتحقیق حاضر که بیان گر ارتباط میان ابعاد جهانی شدن و 

  .ارائه شده است 7شاخص برازش به دست آمده از مدل در جدول 

  نتایج آزمون برازش کلی مدل :7جدول 

  شاخص هاي برازش

fithessmeaurse  
  نتیجه  دامنه مورد قبول  مقدار محاسبه شده

R2 20/0  

، و 19/0،33/0سه مقدار 

مقادیر به عنوان  67/0

 شدت رابطه مالك براي

ضعیف، متوسط و قوي 

  .وجود دارد

  تأیید

شدت 

  متوسط

f2  23/0  

، 02/0این معیار مقادیر 

را براي  35/0و  15/0

اندازه شدت کوچک به 

بزرگ یک متوسط و 

سازه بر سازه دیگر 

  .می کندمعرفی 

  تأیید

شدت 

  متوسط

  



q2  96/0  

و   15/0، 02/0سه مقدار 

نشان از به ترتیب  35/0

قدرت پیش بینی 

 ضعیف، متوسط و قوي

  .سازه را دارد

  تأیید

قدرت پیش 

  بینی قوي

Gof  37/  

و  25/0، 01/0سه مقدار 

به عنوان ضعیف،  0/ 36

  متوسط و قوي

  تأیید

برازش بسیار 

مناسب مدل 

  کلی

  

نیز بیان گر برازش بسیار خوب و قابل قبول مدل  q2و  R2، f2هاي شاخص نشان می دهد که  7نتایج جدول 

و  25/0، 01/0سـه مقـدار   . وجـود دارد Gof براي بررسی برازش مدل کلی تنها یک معیار بنام  ،چنینهم. است

که بیان گر  37/0است با  برابر Gofمقدار . معرفی شده است Gofبه عنوان ضعیف، متوسط و قوي براي  36/0

  .است یبرازش بسیار مناسبي کلی داراین است که مدل 

  نتیجه گیريبحث و 

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر ابعاد جهانی شدن بر هویت اجتماعی جوانان شهر آبـدانان صـورت گرفتـه    

  .گیدنز است يبر گرفته از آرا نظري مورد استفاده در این پژوهش چوبرچا. است

باز اندیشی، ازجاکندگی، میزان اسـتفاده از فنـاوري اطالعـاتی و     آزمون همبستگی بین متغیرهايج بر اساس نتای

ارتباطی نوین، سبک زندگی، نحوه مدیریت بدن و تغیر شکل صمیمیت با متغیر وابسته هویت اجتماعی جوانان 

  .اردارتباط معنادار وجود د

هـم  ) 1388(ی و شیري وهش رباننتایج این فرضیه با پژ .ر بین پسران و دختران متفاوت استهویت اجتماعی د

که این دیـدگاه هـا مـی توانـد      مروزه تا حدودي کمرنگ شده است، ااگر چه تفاوت هاي جنسیتی. خوانی دارد

منـد   در استان ایالم به دلیل بهـره . باعث برابري دو جنس در  بسیاري از متغیرها، از جمله هویت اجتماعی شود

در عرصـه اجتمـاعی حضـور پـر رنگـی       جوان دخترانژه مناسب، زنان و به وینبودن از شاخص هاي فرهنگی 

بستر اجتماعی و جبرهاي موجود در آن، در شکل گیري هویت اجتماعی افراد و باز تولید آن هـا نقـش   . ندارند



اجتماعی سست یا نیرومند باشد، به همان اندازه فرد در رابطـه دو   -مهمی دارد و هر اندازه این جبرهاي محیطی

این حضـور در کـاهش   . ز مصالح موجود براي ساختن هویت اجتماعی خود بهره برداري کندا ندسویه، می توا

. شـده اسـت   پسـران هویت اجتماعی آن ها، تأثیر تعیین کننده اي دارد و باعث تفاوت هویت اجتماعی آن ها با 

نسبت به آنان ، به برداشت و تصور دیگران خودصاحب نظران معتقدند که بیش ترین برداشت افراد از  ،چنینهم

هویـت  . اگر نگرش دیگران در مورد فرد تغییر کند، برداشت او نیز از خودش تغییر خواهـد نمـود  . وابسته است

  )1377گیدنز، . (اجتماعی در جریان تجارب و فعالیت هاي اجتماعی شکل می گیرد

قشار و افراد تحت چون در عصر جهانی شدن همه ا ،بین تحصیالت و هویت اجتماعی تأیید نشده استرابطه  

لـذا   .تأثیر رسانه و وسایل ارتباط جمعی هستند و این وسایل نقش بارزي در میزان هویت اجتماعی افراد دارنـد 

افـزایش تحصـیالت،   . وجود نداشته استبا تحصیالت باال و پایین در میزان هویت اجتماعی  تفاوتی بین افراد 

، امید آن ها را به یافتن شغل و در آمد مناسب افـزایش نمـی دهـد    ساس ارزشمندي و عزت نفس در افراد واح

بنابراین بین تحصیالت و هویت . جایگاه و ارزش ویژه نظام آموزشی و تحصیالت کاهش پیدا کرده است چون

  .اجتماعی رابطه وجود نداشته است

ج همبستگی این ارتباط را تأیید نتای. معناداري وجود داردرابطه بین متغیر باز اندیشی و هویت اجتماعی جوانان 

هویت اجتماعی هم مانند هویت شخصی در  که باتوجه به نظریه گیدنز، در تحلیل این نتیجه می توان گفت. کرد

شـکل   ،ها، شرایط و احوال و اوضاع اجتماعی، اقتصـادي و خـود آگـاهی   با توجه به موقعیت ،یابیروند ساخت

  .گیردمی

بـا توجـه بـه     مـورد در ایـن  . دارداز جاکندگی و هویت اجتماعی جوانان ارتبـاط معنـادار وجـود     بین دو متغیر

چاچوب نظري گیدنز، می توان گفت هویت اجتماعی افراد براساس خودآگاهی و هـم تحـت تـأثیر شـرایط و     

  .گیردهاي اجتماعی در زمان و مکان شکل میموقعیت

بـا  میزان استفاده از فناوري اطالعاتی و ارتباطی نـوین   همبستگی، بیناز بین ابعاد جهانی شدن، بر اساس نتایج 

ها در فرایند تکمیل هویـت  گیدنز، بر نقش رسانه.وجود دارد رابطه معکوس و معناداري هویت اجتماعی جوانان

گیـرد  و وسایل ارتباط جمعی مدرن فراملی را ابزار بسط و گسترش مدرنیته به تمام دنیا در نظر می کندتأکید می

با تسهیل و رواج روز افزون ارتباطات فردي و گروهی، فضاي جهانی را متحول کنند و مرزهـاي   اندکه توانسته

مانی و مکانی هویت را در ابعـاد  هاي زاما شکسته شدن این حصار ،زمانی و مکانی را در عصر مدرن در نوردند



، احمـدي و  )1387(نتایج ایـن فرضـیه بـا پـژوهش ادیبـی و همکـاران       . فردي و جمعی به چالش کشیده است

  .هم خوانی دارد) 1392(و حسین زاده و شجراوي ) 1389(همکاران 

 بیان می کند موردن در ایگیدنز . مدیریت بدن و هویت اجتماعی جوانان رابطه معنی داري وجود دارد هبین نحو

نظـارت و مراقبـت بـدن را    . خورد ارتباط کاملی بین توسعه جسمانی و هویت اجتماعی جوانان به چشم میکه 

، نه صرفا دچون دسته اي از اعمال اجتماعی و فرهنگی به منظور ایجاد تمایز بین گروه هاي اجتماعی می دانهم

دي که قبال به وجود آمده نتیجه رشته اي خود مختار از عوامل اقتصابه مثابه راهی براي بیان تفاوت هایی که در 

گیري هویت فردي و اجتمـاعی  شکل به این نتیجه دست یافته اند که) 1381(ارمکی و چاوشیان   ،چنینهم. اند

  .گیرددادن به حوزه مصرف، اهمیت بدن و کنترل آن شکل میتر از طریق اهمیتکنش گران بیش

باتوجـه بـه نظریـه گیـدنز، مدرنیتـه       .اجتماعی جوانان رابطه وجود داردشکل صمیمت و هویت بین میزان تغیر 

در چنـین   .را فـراهم آورده اسـت   شکل جدیدي از روابط شخصی و دوسـتی  موجبات تغییر شکل صمیمیت و

  . شوددر نظر گرفته می "خود"به عنوان ابزاري براي توسعه  "رابطه"، یوضعیت

نتایج . بین ابعاد جهانی شدن و هویت اجتماعی  جوانان رابطه معنی داري وجود داردي فوق، با توجه به یافته ها

هـم خـوانی   ) 1383(و پژوهش توسـلی و قاسـمی   ) 1384(این فرضیه با نتایج پژوهش مقدس و خواجه نوري 

  .دارد

اي نظریه گیدنز است به طور کلی باید گفت که نتایج این پژوهش هم سو با انتظارات تئوریک تحقیق و در راست

و جهانی شدن با استفاده از باز اندیشی، ازجاکندگی، میزان استفاده از فناوري اطالعاتی و ارتباطی نوین، سـبک  

ي در بروز هویت اجتماعی انقش تعیین کننده  ،زندگی، نحوه مدیریت بدن و تغیر شکل صمیمیت بشر امروزي

  .د تغییرات ماهیت انسان و تغییر هویت اجتماعی او هستیمشدن، شاهامروزه بر  اثر جهانی. جوانان دارد

سـاختار   ،بر اساس یافته هاي این پژوهش می توان نتیجه گرفت که امواج مدرنتیه و بـه تبـع آن جهـانی شـدن    

  .اجتماعی جامعه آبدانان را هم تحت تأثیر خود قرار داده است -فرهنگی

شهر آبدانان جمع آوري شده است و در تعمیم  نتـایج بـه سـایر     یافته هاي حاضر بر اساس نمونه اي از جوانان

  .مناطق باید احتیاط الزم را به عمل آورد

  

  



  پیشنهادهاي پژوهش

  :ارائه می گرددزیر  يها پیشنهاد ،پژوهش این هاي به یافته توجهبا 

 جوانـان ایرانی و تأثیرگـذار بـر    در حال گسترش و نفوذ در جامعه فرآیندي که جهانی شدن ییاز آنجا 

بـه  را هـاي منفـی آن   فعاالنه رو به رو شد و تالش کرد تـا خطـرات و آسـیب    فرآینداست، باید با این 

  .حداقل رساند

  فرهنگـی و  باید با مهندسیپس  .تأثیرگذار استافراد  برهاي اجتماعی جهانی شدن از راه شبکهفرآیند 

 هـاي آن را کنـد و کـاو   اي فعال اطالعات و پیامبه گونه جوانان هاي گوناگون درخور و تشکیل انجمن

  .هاي آن آگاه کرد را به سود و زیان جوانانو  نمود 

 بـا  پس . رسانه هاي نوین به عنوان یکی از ابعاد مهم جهانی شدن مؤثر بر هویت اجتماعی جوانان است

-هـا، بایـد راه   منـدي از آن  نیاز به بهـره چنین و هم ن ابزارهانگرش ناتوانی کشورها از کنترل کاربرد ای

  .ها پدید آیدي آنی مناسب براي کاربرد بهینهیهاکارهایی اندیشید که در کنار کاهش خطرات، فرصت

 باید می شود جوانان هویت اجتماعیدر  اختالل عثکنونی ایران با  از آن جا که جهانی شدن در دوره ،

  .پرداخت هویت اجتماعی جوانانت علمی به تقوی -با سازوکارهاي فرهنگی

  با توجه به این  که روش این پژوهش از نوع کمی بوده، پیشنهاد می شود در پژوهش هاي بعد از روش

  .کیفی استفاده شود
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The globalization is a phenomenon that has affected global society with different 
intensity and weakness in the last few decades. The effect of this process can be 
metaphasis in the production process and reproduction of social identity of youth. 
Therefore, the current study is to study the effect of globalization on Abdanan 
youth social identity. In order to explanation of the problem, Giddenss theory was 
used. The present research is a cross-sectional survey study method. The statistical 
population of the study included the youth ranging age of 15 to 29 years living in 
Abdanan city. Clustering multi-stage method was used for selecting the study 
sample. The sample consisted nearly of 400 subjects. The data were collected by 
using questionnaire and were analyzed by the softwares of smart-pls and SPSS. 
The findings of the research showed that the social identity of boys and girls is 
different and statistically, there is a meaningful relationship between youth social 
identity and the ratio of reflectivity, disembodiment, using modern communication 
and information technology, the kind of body management, and the amount of 
changing sincerity. Moreover, the structure model findings revealed that there is a 
meaningful relationship between globalization dimensions and youth social 
identity on the basis of this research findings, it can concluded that modernization 
waves and following that globalization have affected the social- cultural 
dimensions of Abdanan city people. 
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