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چکیده:
هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی، شدن از طریق فناوريفرآیند جهانی

هاي عمیقی را در زندگی بشر به وجود آورده است. امروزه کمتر دگرگونی
نصیب مانده باشد. توان یافت که از پیامدهاي این فرآیندها بیاي را میجامعه

بلکه ابعاد غیر مادي را نیز تحت تحوالت ایجاد شده، نه تنها زندگی مادي، 
ساز سنتی و ها از منابع هویتتأثیر خود قرار داده است. فاصله گرفتن انسان

هاي جدید زندگی و تفکر، از جمله عواملی است که روي آوردن به شیوه
کند. یکی دیگر از ها را در تعریف کیستی خود، دچار شک و تردید میانسان

ها و رفتارهاي ها در کنشدید بازاندیشی انسانهاي هویتی عصر جدگرگونی
شدن و ي بین جهانیباشد. این مقاله به بررسی رابطهروزمره خود می

این پژوهش با روش بازاندیشی در میان جوانان شهر یزد پرداخته است. 
نفر از جوانان شهر 384ي محقق ساخته، پیمایش و استفاده از پرسشنامه

اي مورد بررسی قرار داد. اي چند مرحلهیري خوشهگیزد را به روش نمونه
نتایج تحقیق نشان داد که بین زن و مرد در میزان بازاندیشی تفاوت 
معناداري وجود ندارد؛ اما بین میزان تحصیالت و میزان درآمد با بازاندیشی 

داري مشاهده شد؛ همچنین بین استفاده از وسایل ي معنیرابطه
ي داري وجود داشت. فرضیهي مثبت و معنیشی رابطهجمعی و بازاندیارتباط

ي مثبت و شدن و بازاندیشی رابطهاصلی تحقیق نیز نشان داد که بین جهانی
درصد از واریانس 18داري وجود دارد. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که معنی

شود.شدن تبیین میمتغیر جهانیيمتغیر بازاندیشی به وسیله
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مسألهیانبومقدمه
کنیم که مدرن و گاهی هم برخی از اندیشمندان به اي زندگی میامروزه ما در جامعه

هاي نوین ارتباطی مانند اینترنت، تلفن همراه، گویند. فناوريمدرن میپستيآن جامعه
کند. اطالعات و ارتباطات، مرزهاي کشورها را ات را تشدید میماهواره، سرعت انتقال اطالع

يدهد. این پدیدهنوردد و سراسر جهان را به شکل یک شبکه به هم پیوند میدر می
). هولمز، هوگ و جولین تعریفی از 23: 1392نوري، شدن نام دارد (خواجهجهانی

اي از فرایندهاي وم پیچیدهشدن مفهاند: جهانیشدن ارائه کردهمشخصات کلیدي جهانی
نوردد و سطح سیاسی، فرهنگ، اقتصادي و اجتماعی است که مرزهاي ملی را در می

کند دهد و فضاي اجتماعی منحصر بفردي را ایجاد میارتباطات جهانی را افزایش می
داند و بر فرهنگی میـاجتماعیي). رابرتسون جهان را یک سامانه2011، 1(وست و هیت

پیش » براي خود«به سوي وضعیت » در خود«اور است که جهان کنونی از وضعیت این ب
شدن را به فشردن جهان و آگاهی نسبت به جهان، به رود؛ در تعریفی دیگر او جهانیمی

شدن را فرآیندهایی ). آلبرو جهانی1380عنوان یک کل، تعریف کرده است (رابرتسون، 
ي واحد و فراگیر جهانی به هم م جهان در یک جامعهمرديي آن، همهداند که بر پایهمی
ها و هاي نوین بر فرهنگ، ارزشفناورييشدن به وسیله). جهانی1380پیوندند (آلبرو، می

شود که گذارد. به باور گیدنز سه ویژگی باعث میباورهاي کشورهاي مختلف جهان تأثیر می
ها تی گسسته و جدا کنند. این ویژگیهاي سننهادهاي در زندگی مدرن خود را از سازمان

دگرگونی و برد دگرگونی است که ماهیت ذاتی نهادهاي يعبارت از شتاب دگرگونی، پهنه
ي روابط شدهشدن که شکل تشدیدباشند. این گسست در فرآیند جهانیمدرن می

). بطور 62: 1377باشد، شکل شدیدتري به خود گرفته است (گیدنز، اجتماعی مدرن می
بخشی به توان گفت که انقالب عظیم فناوري اطالعاتی و ارتباطی نیز با تحققکلی می

گونه انزواگرایی داده که هیچگونه تغییر جهانی، بنیاد مالی و فکري جوامع را بدانيدهکده
ها با منابع رو، در عصر حاضر و بیش از هر عصري دیگر، انسانتابد. از اینملی را بر نمیأو ت

هاي اند که به دگرگونی در ابعاد هویت سنتی، پیدایش هویتشماري مواجهبیهویتی
مصرف و سبک زندگی و نوع ارتباطات و يهاي ارزشی، تغییر شیوهچندگانه، دگرگونی

). در واقع، این تغییرات 100: 1387تعامالت افراد، منجر شده است (ادیبی و دیگران، 

1 West & Heath
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ختلف اجتماعی و فرهنگی و حتی در زندگی خصوصی منجر به نوعی بازاندیشی در ابعاد م
و شخصی کنشگران اجتماعی دنیاي جدید گردیده است.

هایی است که اگر چه در طول تاریخ همراه کنش انسانی بازاندیشی یکی از خصلت
ناپذیر زندگی بشر امروز شده بوده، در دوران اخیر به شکلی دیگر درآمده و بخش جدایی

کنونی، يزاندیشی معطوف به سنت و بازتولید آن بود، ولی در دورهاست. در گذشته، با
ي ). گیدنز مشخصه1378بازاندیشی، معطوف به آینده و تحوالت جامعه است (گیدنز، 

داند. در جوامع پیشامدرن غالباً سنت رفتار روزمره را کلیدي جوامع جدید را بازاندیشی می
رفتار بود. در حالی که در يکنندهن تعیینکرد. یعنی، مرجعیت اعمال پیشیهدایت می

گیرد جوامع مدرن اعمال اجتماعی پیوسته در پرتو اطالعات جدید مورد بازبینی قرار می
در حال تغییر و تحول، فرد را ناگزیر ). برگر نیز معتقد است جامعه1391:193(سیدمن، 

نه تنها معطوف به جهان سازد. بازاندیشی هاي متنوع میاز بازاندیشی و اتخاذ تصمیم
شود و طی فرآیند بازاندیشی، جهان و خود فرد بهبیرونی است، بلکه وارد ذهنیت فرد می

). به باور النگمن بازاندیشی مردم را 1381شوند (برگر و دیگران، موضوع آگاهی تبدیل می
، 1د (النگمنهاي خود را تدقیق بکننطور جمعی هویتطور انفرادي یا بهسازد تا بهقادر می

شدن، زندگی اجتماعی افراد نیز در معرض ). به بیان دیگر همراه با فرایند جهانی2003
هاي سنی، کنجکاوي، گیرد. جوانان با توجه به ویژگییبازاندیشی پیوسته قرار م

شدن قرار هاي جامعه در مسیر و روند جهانیخواهی و نوگرایی، بیشتر از دیگر گروهتنوع
هاي دیگر است، آمادگی یرند و از آنجایی که ویژگی بازاندیشی در آنها آشکارتر از گروهگمی

شدن را در بستر جامعه فراهم نموده و همگام با آن، زندگی بیشتري دارند تا روند جهانی
زندگی و مانند آن مورد ياجتماعی خود را در کنش، گذراندن اوقات فراغت، گرایش، شیوه

دهند.  بازاندیشی قرار
لش و یوري بازاندیشی را به توانایی افراد براي تأمل انتقادي بر روي این تغییرات و 

: 1994، 2کنند (لش و یوريدادن آنها تعریف میشرایط موجود و همچنین امکان تغییر
مدرن هیچ هویت ثابت، ذاتی یا ماندگاري پستي). از نظر استوارت هال نیز سوژه32

هاي فرهنگی بسار سیال و نامتمرکز بوده و در ارتباط با ساختارها و نظامنداشته، هویت او 
هاي مدرن هویتدهد. وي معتقد است، درون هر فرد پستپیرامون، دائماً تغییر شکل می

اي با مدرن، سوژهپستيمتناقضی وجود دارد که در جهات متفاوتی امتداد یافته و از سوژه

1 Longman
2 Lash & Urry
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خاطر وجود روایتی اي که فقط بهاند. سوژهار ساختهشمهاي ممکن و موقتی بیهویت
). این هویت 1966، 1کند (هالخودساخته از خود تاحدي احساس یکپارچگی هویتی می

هاي آگاهی و شناختی در دوران جدید ها و تکثر معرفتسیال ناشی از تعدد گفتمان
ستند.باشد، که افراد با منابع متفاوتی براي تعریف خود مواجه همی

هاي مختلف) هاي ارتباطی وسیع (از طریق رسانهشدن، با ایجاد فرصتبنابراین جهانی
اند. این امر ها، موجب تعامالت وسیع اجتماعی و فرهنگی بین جوامع شدهبین فرهنگ

سبب گردیده تا مردم جوامع مختلف، از نوع زندگی اعضاي جوامع دیگر آگاهی یافته، و از 
هاي جدید دریافت نموده و زندگی خود را با آنها مقایسه ي آنها، ایدههارفتار و اندیشه

کنند. همین مسئله موجب گردیده که اعضاي یک جامعه، الگوهاي رفتاري متعددي را 
مشاهده کرده و از این میان، یکی یا ترکیبی از آنها را که در برخی موارد متناقض نیز 

توانند هاي مختلف مردم میشناسانه امروزه، گروههنمایند، انتخاب کنند. به بیان جامعمی
خواهند، برگزینند. لذا در این تحقیق درکه میزندگی خود را تا حدودي آنچانيشیوه

شدن بر بازاندیشی را در بین جوانان شهر یزد مورد بررسی قرار صدد هستیم تا تأثیر جهانی
بدهیم. 

پژوهشپیشینه 
الف) تحقیقات داخلی 

در تحقیق خود به این نتایج دست یافتند که بین ،)1393ند و همکاران (فرهم
هاي نوین ارتباطی و تحصیالت با بازاندیشی در تعامالت شدن، استفاده از فناوريجهانی

معنادار و مثبتی وجود دارد، همچنین نتایج آنها نشان داد که بین درآمد يجنسی رابطه
ري وجود ندارد دامعنیيدر تعامالت جنسی رابطهخانواده و شغل پدر با بازاندیشی 

). 175-1393:204، (فرهمند و همکاران
بوك و اجتماعی فیسيشبکه:با عنوان،)1392پور و همکاران (عدلینتایج تحقیق 

گیري هویت بازاندیشانه به این نتیجه دست یافت که بین مدت زمان عضویت، میزان شکل
يهاي شبکهفعالیت، نوع استفاده و نوع امکانات و قابلیتو شارکتاستفاده، میزان م

بین جنسیت و يهمچنین رابطه؛معنادار مثبت وجود دارديبوك رابطهاجتماعی فیس

1 Hall
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بازاندیشی تأیید شد و نتایج نشان داد که زنان بیشتر از مردان در هویت خود بازاندیشی 
). 101- 128: 1392پور و همکاران،کنند (عدلیمی

يمطالعهيجوانان و هویت بازاندیشانه:در تحقیق خود با عنوان،)1390بوستانی (
دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان به این نتایج دست یافتند: بین استفاده از وسایل 
اطالعاتی و ارتباطی، تحصیالت پدر، تحصیالت مادر، جنسیت پاسخگو، محل تولد، هویت 

ماهواره و منابع اطالعاتی با متغیر وابسته یعنی (هویت مذهبی، استفاده از آنتن 
مثبت وجود داشت. به استثناي متغیر هویت مذهبی و یکی از زیر يبازاندیشانه) رابطه

هاي منابع اطالعاتی؛ یعنی منابع مطالعاتی مذهبی، که این دو متغیر در برابر رشد مجموعه
هاي مقطع چنین متغیرهم؛وندشه مانع عمده و جدي محسوب میهویت بازاندیشان

تحصیلی، پایگاه شغلی پدر، وضعیت اشتغال مادر و درآمد ماهیانه با هویت بازاندیشانه 
). 43-1390:71اي برقرار نکردند (بوستانی، رابطه

کلی پژوهش يدهد که فرضیهنشان می،)1389هاي تحقیق رجبلو و اصغري (یافته
شدن و بازاندیشی تعامالت جوانان دانشجوي ایرانی ي معنادار میان جهانیاوجود رابطه

شدن تعامالت جنسی، پذیرش فرعی فرديياست، که براي پذیرش آن، چهار فرضیه
هاي گوناگون دوستی با جنس مخالف الگوهاي تازه، سطح روابط جنسی و داشتن تجربه

پیرسون نشان ي ضریب همبستگیهاي پژوهش بر پایهاند. یافتهمورد آزمون قرار گرفته
هاي نمایشی) و تعامالت جنسی دانشجویان رابطه شدن (عمدتاً رسانهدهد میان جهانیمی

).73- 92: 1389وجود دارد (رجبلو و اصغري، 
نشان داد که حضور مستمر و فعال در ،)1385هاي تحقیق ذکایی و خطیبی (یافته

بفرد اینترنت به خصوص تعامل فضاي مجازي و استفاده مداوم از امکانات متعدد و منحصر
گیري و تقویت هویت مدرن و تبادل اطالعات با سایر کاربران متعدد و متفاوت، باعث شکل

شود اي میو بازاندیشانه در بین کاربران ایرانی خصوصاً کاربران جوان با مصرف حرفه
). 165-203: 1385(ذکایی و خطیبی، 

بررسی هویت بازاندیشانه و ارتباط آن با خود به ينامهدر پایان،)1384شالچی (
ها نزد پاسخگویان ها پرداخته است. نتایج نشان داد هر چه میزان استفاده از رسانهرسانه

همچنین هویت بازاندیشانه ؛اندي با هویت بازاندیشانه داشتهبیشتر بوده است، تطابق بیشتر
محل يیالت خانوادگی و منطقهتحصيبا برخی از عوامل پایگاه اجتماعی، مانند پیشینه
).  1384سکونت نیز ارتباط مستقیم داشته است (شالچی، 
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ب) تحقیقات خارجی 
در تحقیق خود به این نتایج دست یافت که کنشگرانی که ،)2009(1گراسموك

عنوان یک نوع بوك بهبوك) دارند، از فیس(فیسهاي اجتماعیحضوري فعال در شبکه
کنند و هویت خود را بر اساس آن شکل آن آگاهی و شناخت کسب میجهان که از زیست

).158-2009:188دهند (گراسموك، می
در تحقیق خود با عنوان بازاندیشی و تحول هویت جنسی در ،)2008(2بروکس و وي

صدد هستند تا بابین زنان سنگاپوري به این نتایج دست یافتند که، زنان مورد مطالعه در
هاي خاص فرهنگی سنگاپور یعنی پدرساالري، اقتدارگرایی و تأثیرات یژگیتوجه به و

اول و توسل يجهانی را با توجه به موقعیت خود بپذیرند. بازشناسی نیازهاي متضاد دسته
سازد عنوان ابزارهاي حل مسئله، راهبردي را فراهم میدوم براي زنان، بهيبه امیال دسته

کند (بروکس و وي، م پتانسیلی براي تحول هویت خلق میکه هم بازاندیشانه است و ه
2008 :521-503.(

تیجه دست آموزان انجام داد به این ندر تحقیق خود که بین دانش،)2007(3کلی
شود که فرد هویت خود را بر هاي مجازي باعث میبوك و شبکهیافت که استفاده از فیس

.)2007ازبینی قرار بدهد (کلی، گیرد مورد باساس اطالعاتی که از آنها می
م شد، آموزان انجاکه در بین دانشجویان و دانش،)2003(4هاي تحقیق کیمیافته
کنند و خود را اي، هویت خود را جستجو میطور بازاندیشانهدهد که دو گروه بهنشان می

).  120- 145: 2003کنند (کیم، فعال فضاي آموزشی و آزاد انسانی، توصیف و ارزیابی می
هاي افراد در دنیاي توان بیان کرد که هویتبنابراین با توجه به تحقیقات پیشین می

شدن در این گیرد و نقش فرآیند جهانیمورد بازاندیشی و واکاوي قرار میجدید دائماً 
باشد. در دنیاي سنتی با توجه به اینکه معیار افراد براي تعریف خود پدیده بسیار بارز می

باشد، لذا در این دوران هویت و تعریف فرد از خود تا حدي ایستا بوده دین میسنت و 
است، ولی در دوران مدرن این تعریف از فرد دچار دگرگونی و تحول شده است و 

گیرند، خود را طور دائم با توجه به اطالعاتی که از دنیاي اطراف میگران اجتماعی بهکنش
دهند.در معرض بازاندیشی قرار می

1 Grasmuck
2 Brooks & Wee
3 Kelly
4 Kim
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پژوهشچارچوب نظري
آن یکی از مفاهیمی است که رویکردهاي مختلفی به1طور کلی، مفهوم بازاندیشیبه

بازاندیشی را خصلت ارتباطات ،)1995(2اند. در رویکرد کارکردگرایی، لومننظر داشته
دیشی شود. بازانسازي میمفهومداند و معتقد است این بازاندیشی منجر به خودانسانی می

شود. کند که منجر به تسهیل سازگاري سیستم با محیط میبه مثابه سازکاري عمل می
گیرد. در واقع بازاندیشی ها و کاهش پیچیدگی صورت میتنظیم پاسخياین امر در نتیجه

مفهوم .هاي جدید کنش تأمل کننددهد که در مورد بدیلبه کنشگران این توانایی را می
شناسی مردمی نیز جایگاه خاصی دارد. بخش زیادي از اه روشبازاندیشی در دیدگ

افتد. پردازد که چگونه تعامل بازاندیشانه اتفاق میال میؤهاي این رویکرد، به این سپژوهش
بینش خاصی از واقعیت است. مثالً فعالیت مناسکی مرتبط با يبردارندهتعامل غالباً در

ه خدایان در امور روزمره نفوذ دارند. چنین فعالیت این باور است کيخدایان دربردارنده
). 2003، 3اي از کنش بازاندیشانه است (به نقل ترنرمناسکی نمونه

طور کلی، بازاندیشی گسترده، ناشی از تعامل پویاي شماري از تحوالت اجتماعی به
شود. تغییرات گسترده در ساختار مدرنیته متأخر محسوب میياست که از خصیصه

دهد؛ روي یکدیگر قرار میدرها را در روطور روزافزونی انسانهاي ارتباطی، بهناوريف
کند که دیگر به راحتی افتاده را چنان دچار نسبیت میمناسک فردي و فرهنگی جا

ها هاي جهانی تصویرها، ایدههاي انجام امور را بدیهی انگاشت. افزایش جریانتوان شیوهنمی
شوند، وضعیت را تشدید ي مصرف که با تغییرات ارتباطی همراه میاو فرهنگ توده

سنت و ساختارهاي اجتماعی فروکش کرده است و به قول يدهندهکنند. قدرت اتصالمی
ساختار اجتماعی تبدیل يبک، این خود فقدان ساختارهاي اجتماعی است که به خصیصه

). 2006، 4آمده است (آدامزدربخش فراسنتی و فردیتيشده و به شکل جامعه
خاصی دارند؛ برگر، چهار خصلت هویت مدرن را يگرایان نیز به بازاندیشی توجهسازه

گونه برشمرد: بدین
در فرد وجود یهایتردید ویژگیدر توضیح این مفهوم باید گفت: بی؛بازبودگی-1

شوند اما فرد مییشه تثبیتشدن اولیه، کم و بیش براي همدارد که در اثر فرآیند اجتماعی
سالی همچنان مشخصاً فردي ناتمام باقیزندگی بزرگيمدرن حتی با ورود به مرحله

1 reflexivity
2 Tuhmann
3 Turner
4 Adams
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رسد که، افزون بر وجود استعداد عینی وسیع براي تغییرات هویتی بعدي در نظر میبه
.زندگی فردي، آگاهی ذهنی و حتی آمادگی براي پذیرش چنین تغییراتی نیز وجود دارد

گوید چندگانگی گونه میدر توضیح این مشخصه برگر این؛شدگیتفکیک-2
شود تا ساختار هر جهان خاص به شکلی مدرن موجب میيهاي اجتماعی در جامعهجهان

نسبتاً ناپایدار و نامطمئن تجربه شود. در اکثر جوامع پیشامدرن، فرد در جهانی بسیار 
هاي خود از کثرت جهانيرن، با توجه به تجربهبرد. برعکس فرد مدمنسجم به سر می
پردازد. در نتیجه، نظم نهادي تا حدي واقعیت سازي هر یک از آنها میاجتماعی، به نسبی
جا دهد و تأکید واقعیت از نظم عینی نهادها، به قلمرو ذهنیت فرد جابهخود را از دست می

).86: 1381شود (برگر و دیگران، می
برگر در توضیح این ویژگی ؛دن یا بازاندیشانه بودن هویت مدرن استبواندیشنده-3

کند، این کارنخورده زندگی میاعتقاد دارد کسی که در جهان اجتماعی منسجم و دست
(اندیشیدن در باب هویت خود) برایش با حداقل تأمل میسر است. در چنین حالتی، پیش

شوند و به هر حال امکان دارد که به میهاي اساسی جهان اجتماعی بدیهی تصویرانگاشته
آخرین ویژگی هویت مدرن از - 4افراد، متعارف باقی بمانند. ينامهگونه در زندگیهمین

باشد. در جوامع مدرن فردي که حامل هویت به صورت یافتگی مینظر برگر فردیت
را در طوري کامالً منطقی جایگاه بسیار مهم خویشموجودیت حقیقی خویش است، به

کند. از نظر برگر، زندگی در جوامع امروزي، فرد را با ها احزار میمراتب ارزشسلسله
دهد و او را رو قرار میدراندازي پیوسته در حال تغییر از تجارب و معانی اجتماعی روچشم

ترتیب، آگاهی دارد. بدینهاي متنوع و اندیشیدن وا میها و طرح برنامهگیريبه تصمیم
يآمیز است. گفتنی است که جنبههوشیار، پرتنش و احتجاجهاي رن به خصوص آگاهیمد

شود، بلکه ذهنیت اندیشنده (بازاندیشانه) هویت مدرن، فقط به جهان بیرونی محدود نمی
). برگر1381،(برگر و دیگرانگیردبر میفرد به ویژه موقعیت وجودي او را نیز در

از باالییيهدرجازپیشینجوامعدرکهکندمیاشارهزیستجهانمفهومبههمچنین
هايبخشتمامیکهبودمعنایینظمینیزیکپارچگیبود. دلیل اینیکپارچگی برخوردار

طور معمول نظمی بخش، در جوامع پیشین بهگرفت و این نظم وحدتمیدر برراجامعه
هاي افراد، آنها را با و فعالیتشوددینی بود. در جوامع مدرن، موقعیت افراد متفاوت می

اینکهکندمیمرتبطناسازگار،اغلبوطور کامل متفاوتهایی معنایی و تجربی بهجهان
خاصتأثیراتنیزآگاهیدر سطحبلکهسطح رفتار،درنه فقطزیست،جهانچندگانگی

و ارتباطشینیشهرنیعنیخاص،يهتجربدوبامرتبطراچندگانگیایندارد. برگرراخود
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بروزافراديهروزمرزندگیدرمختلفهايشیوهبهچندگانگیداند. اینمیمدرنجمعی
رایکیمیانآنازبایدفردکهاستمسیرهاي مختلفیآن،پیامدهايازوکندمی

این تأثیرتحتشدتبهجدید،يهدر جامعفردزندگیيهبرنامواقع،برگزیند. در
: داندمیفرديیابیهویتيهاولیرا منبعزندگیيهبرنامگیرد. برگر،میارقرهاچندگانگی

شود (برگر و تعریف مینامعینهايشیوهبهوداردبازخصلتیمعمولطوربهبرنامهاین
).70- 81: 1381دیگران: 

شدن در دهد. فرديشدن نشان میالریش بک فرآیند بازاندیشی را با مفهوم فردي
شدن به یگانگی یا تنهایی متأخر نقش اساسی دارد. فردييمدرنیتهيبک دربارهينظریه

ها کند، بلکه به معناي این الزام در مدرنیته متأخر است، که افراد در غیاب یقینداللت نمی
طور مداوم در معرض تغییر هاي جدید زندگی، که بهآور و ظهور شیوهو هنجارهاي الزام

). بک تحوالت 303: 1380ي خود را خلق کند (الپتن، نامهیاست، باید خود زندگ
يمدرن، سپس دورهماقبليکند: اول دورهبندي میاجتماعی را به سه دوره تقسیم

صنعتی و يساده با جامعهيبازاندیشانه. مدرنیتهيساده و نهایتاً مدرنیتهيمدرنیته
نی دارد. بک معتقد است در دوران خواآمیز هممخاطرهيمدرنیته بازاندیشانه با جامعه

سازند. اي بیوگرافی و هویت خود را میطور بازاندیشانهجدید، افراد، فارغ از ساختارها، به
مدرن يشدن جایگاه اجتماعی افراد در جامعهسازي و روند فرديوي به فرآیند هویت

دیگر معیار کند و معتقد است که طبقات و اقشار اجتماعی در این جوامع،اشاره می
کند که تحوالت جایگاه افراد نیستند. بک همچنین بر این امر تأکید میيکنندهتعیین

طور اي ساخته است که بهخود مستقل و خودمختار را به گونهاجتماعی و اقتصادي اخیر، 
، 1آمیزمخاطرهيشود. در واقع جامعهروزافزونی از ساختارهاي فرهنگی و مادي مستقل می

). 1999، 2چنین تحوالتی است (بکبستر 
این واقعیت يگیرندهبرگیدنز معتقد است که بازاندیشی در زندگی اجتماعی در

هاي دادهيشوند؛ یعنی با اصالح به وسیلهاست که کارکردهاي افراد پیوسته بازسنجی می
که در شود. گیدنز بر این باور استاساسی دگرگون میيگونههاي آن بهتازه، ویژگی

شدن خود بودن و چگونه اینبا آفرینش و اصالح هویت خود، چههامدرن، انسانيجامعه
گران هاي زندگی، کم و بیش، با دانشی که کنشصورتيکنند. همهرا پیوسته بازنگري می

يبا تولید پیوستههشود و از دید گیدنز، بازاندیشی مدرنیتها دارند، ساخته میاز این صورت

1 risk society
2 Beck
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). از نظر گیدنز ویژگی مدرنیته 1387پی ارتباطی مستقیم دارد (گیدنز، درشناسی پیخود
چیز است که البته خود همهينه اشتها براي چیزهاي نو، بلکه فرض بازاندیشی درباره

گیرد: گیرد. این بازاندیشی تحت تأثیر چهار عامل قرار میبر میبازاندیشی را نیز در
دهد؛ دوم، به محقق دانش را در خدمت منافع گروهی قرار مینخست، قدرت است؛ قدرت،

ها مبناي عقالنی ندارند و هر تغییري مبتنی بر بازاندیشی، گردد؛ ارزشها باز مینقش ارزش
گیرد؛ سوم، پیامدهاي ناخواسته است؛ بازاندیشی جهان ها نیز قرار میتحت تأثیر ارزش

ته را از بین برده و هر زمان احتمال وقوع آنها شدن پیامدهاي ناخواسمدرن، امکان مسدود
اي بازاندیشانه در گونهش دانش اجتماعی است؛ دانشی که بهوجود دارد؛ چهارم، گرد

گیدنز معتقد است که در ). 44- 45: 1380شود (گیدنز، شرایط بازتولید نظام بکار بسته می
چیز مورد مداقه قرار جوامع معاصر تکثرگرا، متنوع و در حال تغییر، جایی که همه

سازنده خود، خودشود، وي همچنین بهاي بازاندیشانه تبدیل میگیرد، خود به پروژهمی
اي که از آن طریق، خود در سطح فرد، بازاندیشانه و تغییردهد؛ پروژهاولویت زیادي می

انی گونه کنش انس). وي بازاندیشی را ویژگی معرف هر1378، همانشود (دهنده می
کنش خود در تماس هستند. کنش يها با زمینهانسانيداند و معتقد است همهمی

). گیدنز 45: 1377، همانها، بلکه جریان مداومی است (اي از تعاملانسانی نه مجموعه
داند که طی آن، فرد در فواصل بازاندیشی در مورد خود را فرآیندي مداوم و فراگیر می

، همانپردازد (اتفاقی که افتاده است به نوعی بازپرسی از خود میحسبزمانی منظم، بر
شود و با این بدن نیز میي). از دیدگاه گیدنز، بازاندیشی خود وارد محدوده113: 1378

شود، بلکه بخشی از یک نظام کنشی است. فاعل رویکرد، بدن دیگر شی منفعلی تلقی نمی
ی خود نظارت دارند و آگاهی از چگونگی بدن، طور مرتب بر فرآیندهاي جسمو سوژه، به

شود (گیدنز، براي دریافتن تمام عیار هر لحظه از زندگی از اهمیت خاصی برخوردار می
پردازد هاي درمان میها، عرف، بدن و شیوهسنتي). او به بازاندیشی در حوزه114: 1378

). همانداند (و تحوالت در این کانون را معطوف به آینده و تحوالت آتی می
و هاشدن دیدگاهاینترنت بر دگرگونپست الکترونیکی و يهاگسترش شبکه

هاي شدن فناوريشدن فرهنگی و جهانیاند. تعامل بین جهانیهاي افراد اثر گذاشتهارزش
اطالعاتی و ارتباطی موجب تحول در ارکان فرهنگی جوامع و بازاندیشی در آنها توسط 

هاي جهانی همچون برابري، حقوق بشر، شده است. بسیاري از ایدهاعضاي جوامع مختلف 
شوند این سوسیالیسم، دموکراسی و مانند آنها از این طریق وارد جوامع گوناگون می

بازاندیشی موجب تحول در ابعاد هویت اجتماعی مردم گردیده است به نحوي که افراد به 
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زده و هویت سنتی آنها به فراخور طریق بازاندیشانه) دستبازسازي هویت خویش (به
شدن و میزان نفوذ در جوامع مختلف دگرگون گشته است. امروزه تأثیرات جریانات جهانی

هاي فرهنگی چندگانه رو هستیم که از آن تحت عنوان هویتبهجدیدي رويهما با پدید
متعلق به یک ها و هنجارهاي پایدارها، سنتشدن دنیاي جدید ارزششود. با جهانییاد می

و در آیداحدي از روابط اجتماعی در میي ورفته به صورت شبکهیا چند فرهنگ رفته
شد، با گذشتن از نتیجه، روابط اجتماعی که در گذشته به زمان و مکان خاصی مربوط می

کند. فرهنگ جهانی که در این فضا متبلور تري پیدا میها، ابعاد تازهمرزها و محدودیت
هاي خاص است که به هویت تاریخی تعلق ندارد و فرهنگی متمایز از فرهنگشود، می

شدن موجب تغییرات بنیادین در زمان است. در واقع، جهانیفرهنگی التقاطی، عام و بی
). 71: 2007، 1شود (اونتی و همچنین در روابط اجتماعی مینظام فرهنگی و شخصی

هاي اساسی آید و یکی از ویژگیوگرایی به شمار میشدن، پیامد فرایند نطور کلی، جهانیبه
آید، بازاندیشی در ابعاد گوناگون تحرك و پویایی آن به شمار میياین پدیده که پایه

زندگی اجتماعی است. بازاندیشی با تولید دائمی خودشناسی منظم ارتباط مستقیم دارد. 
کنند و چیستی و ق و تصحیح میطور دائم هویتشان را خلها بهمدرن، انسانيدر جامعه

). 17: 1387نمایند (گیدنز، شان را مدام مرور میچگونگی دگردیسی
: همانیابد (سنت اهمیت میزندگی براي فرد در شرایط مابعديبه باور گیدنز شیوه

هاي مختلف تحت اختیار افراد براي ساختن ). در شرایط جدید به دلیل وجود گزینه120
هایی هستند که هاي افراد، تصمیمانتخابيمجبورند که انتخاب کنند. همههویتشان مردم 

يبودن خویش به مرحلهچگونهيکردن بلکه دربارهچگونگی عمليآنها نه فقط درباره
). بر این اساس بر این باور هستیم که افراد در فرآیند 121: همانگذارند (اجرا می

آنها توسط يلفی که در اختیار دارند و عمدهشدن با استفاده از منابع مختجهانی
زنند. شود، دست به انتخاب میهاي اطالعاتی و ارتباطی در اختیار افراد گذاشته میفناوري

طور بازاندیشانه بر مبناي این رویکرد افراد در تعامل پویا با نظام جهانی، رفتار خود را به
شود که نز سبب میمدرنیته از نظر گید).9: 1388نوري و مقدس، کنند (خواجهتنظیم می

داده، طور معمول در اختیار آنها قرار میهایی که سنت بهافراد هر چه بیشتر از قید انتخاب
دهد هاي ممکن قرار میروي تنوع غامضی از انتخابدرترتیب، فرد را رورها شوند و بدین

دهد تا کمکی به فرد ارائه نمیاي است، چندان شالودهدلیل آنکه داراي کیفیت غیرو به
ارز دیگري هایی که باید به عمل آورد، یاري دهد. در دنیاي مدرن، منابع هموي در گزینش

1 Owen
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ها را زیاد کرده است براي تفسیر کنش در دسترس افراد قرار دارد و همین امر تنوع گزینه
). 119: 1378(گیدنز، 

شده با این یا آن ویژگی خاص شدن یا تجدد جهانیید مشکل جهانیگوگیدنز می
دهد که تجدد آن را در تعارض با کل سنت قرار می» بازاندیشانه«نیست بلکه ماهیت 

هاي فرهنگی و ویتی، زمینهصورت تاریخی و در چارچوب وابستگی با مرزهاي هبه
ي هااز نظر او بیشتر موقعیت).79-82: 1994، 1شود (گیدنزهاي محلی ساخته میموقعیت

صورت نفوذ حاکم بر زندگی روزانه، سازگاري ندارند. بخشی از این زندگی مدرن، با دین به
هاي تجربی و شده و تحت تسلط مشاهدهواقعیت به دانش بازاندیشانه سازمان داده

هاي مادي و اصول اجتماعی است. گردد. این دانش مبتنی بر فناوريي منطقی برمیاندیشه
ي پیوند نزدیک با یکدیگر بوده و بازاندیشی زندگی مدرن که اردین و سنت همیشه دا

: 1377مغایرت مستقیم با سنت دارد، سنت را بیشتر از دین تضعیف کرده است (گیدنز، 
130( .

توان گفت که مسولیت برساختن هویت شخصی به خود فرد واگذار شده و فرد می
طور دائم مورد بازاندیشی قرار دهد. آن را برساخته و بهيباید در جریان زندگی روزمره

گیدنز و اهمیت اساسی براي پژوهش يهایی که جایگاه کانونی در نظریهیکی از پدیده
حاضر دارد، تجربه باواسطه است. این پدیده البته منحصر به دوران مدرن نیست، اما در 

ي به خود گرفته اهاي نوین اطالعاتی و ارتباطی صورت تازهدنیاي مدرن، در پناه فناوري
شدن و بخصوص از طریق بشري، در عمل از طریق اجتماعیياست. هر چند هر نوع تجربه

جمعی نقشی هاي ارتباطزبان گفتاري، باواسطه است، در عصر مدرن، توسعه و ایجاد رسانه
يتجربیات با واسطهيمکانی و افزایش گستردهـبسیار مهم در تحول روابط زمانی

فضایی دوردست ـ واسطه را درگیري تأثیرات زمانیبايکند. گیدنز تجربهایفا میها انسان
کند. از نظر وي، یکی از مختصات عمده و عوارض با تجربیات حسی آدمی تعریف می

زده یا ناخواسته رویدادهاي شمار در عصر جدید، ورود سربیيافزایش تجربیات با واسطه
مردم است. بدیهی است که این امر به مدد ير روزهدوردست به دنیاي ذهنی و فکري ه

و این وسایل ارتباط جمعی باعث ؛)1380دهد (گیدنز،جمعی روي میوسایل ارتباط
هاي مختلف تأمل و بازاندیشی در عرصهيدارندهبراش را درشوند که شخص زندگیمی

قرار بدهد.

1 Giddens
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گفت که منظور از بازاندیشی، توانهاي باال، میبندي کلی از نظریهدر یک جمع
ترکیب اندیشه و کنش است، به نحوي که ضمانت سنت و عرف را در پی نداشته باشد؛ 

مدرن مورد نظر گیدنز، با شرایطی که تحت آن، تردید و يیعنی بازاندیشی از نوع دوره
شود. این شرایط عبارتند از: منابع وتجدید نظر پایدار در زندگی اجتماعی حاصل می

هاي اطالعاتی و ارتباطی و هاي جهانی، فضاي مجازي، فناوريبسترهاي تازه؛ از قبیل رسانه
شود و در هاي عمل میهاي جدید. این منابع و بسترها باعث تکثر مراجع و زمینهدانش

آورند. در واقع، آنچه گیدنز در بحث از بازاندیشی به آن اشاره نتیجه بازاندیشی را در پی می
فضاهاي جدید و مدرنی است که انسان عصر جدید با قرار گرفتن در آن، اقدام به دارند، 

بینی کرد که هر چه افراد بیشتر در توان پیشکند. بر این اساس، میتأمل و بازاندیشی می
شدن از طریق پردازند. جهانیمعرض حامالن مدرنیته قرار گیرند، بیشتر به بازاندیشی می

هاي متفاوت زندگی، رفتارهاي افراد را تغییر داده و معی و سبکجگسترش وسایل ارتباط
کنند و حتی تعریفی مجدد ارائه می"خود"هایی از افراد پیوسته بر اثر نفوذ چنین پدیده

طور مداوم با امکانات و جمعی افراد را بهي وسایل ارتباطهادهند. پیشرفتآن را تغییر می
که در نهایت منجر به تغییر در افق زندگی آنها شده و کند هاي جدیدي مواجه میموقعیت

شدن دنیاي همچنین جهانی؛کندت اجتماعی آنها را دگرگون میتعاماليدامنه و محدوده
هاي ارتباطی و اطالعاتی سبب شده است تا مردم در مناطق آوريجدید و گسترش فن

ایر مناطق جهان آگاه شوند. ها و هنجارهاي رفتاري سهاي زندگی، ارزشگوناگون از شیوه
ها و هنجارها بیانجامد. هاي زندگی، ارزشتواند به دگرگونی یا تقویت شیوهاین امر می

و برندمیسربهواحددنیايیکدرکهاندرسیدهدركاینبهتدریجبهجوانان ایرانی نیز
شناخت.گذارندمیاثرآنهازندگیبرمتفاوتسطوحدرمختلفیکنشگرانآنها،برافزون

جملهازجدیدهايرسانهمرهونکهایرانیفرهنگبودننسبیومختلفهايفرهنگ
باشد، میدیگرکشورهايبهمسافرتواینترنتبهاي، دسترسیماهوارههايکانال
يهاحوزهدربازاندیشانهزندگیهايشیوهاتخاذبهراجوانانجملهازمختلفهايگروه

دارد.میوااجتماعیوفرديتارهايرفمختلف
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پژوهشمدل 

پژوهشفرضیات 
بین بازاندیشی زن و مرد تفاوت وجود دارد.)1
بین سطوح تحصیلی بر حسب بازاندیشی تفاوت وجود دارد.)2
بین درآمد خانواده بر حسب بازاندیشی تفاوت وجود دارد. )3
و بازاندیشی رابطه وجود دارد.جمعیبین میزان استفاده از وسایل ارتباط)4
شدن و بازاندیشی رابطه وجود دارد.بین جهانی)5

شناسی پژوهشروش
آماري يپیمایشی اجرا شده است. جامعهيپژوهش حاضر با رویکرد کمی و شیوه

نفر از آنها به 384سال شهر یزد است که بر اساس فرمول کوکران 29تا 15شامل جوانان 
هاي اي است. دادهاي چند مرحلهگیري نیز به روش خوشهخاب شد. نمونهعنوان نمونه انت

ابزار 1ساخته گردآوري شد. رواییمحققيمورد نیاز در این مطالعه به کمک پرسشنامه
هاي به کار ها و طیفمورد ارزیابی قرار گرفت؛ در روایی صوري گویه2سنجش از نوع صوري

شناسان و کارشناسان قرار گرفت و از تعدادي از جامعهگرفته شده در پرسشنامه در اختیار 
هاي موجود در طیف3آنان خواسته شد تا نظر خود را اعالم کنند. جهت اطمینان از پایایی

پرسشنامه نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد. 

1 validity
2 face validity
3 reliability

جنس
تحصیالت

درآمد
وسایل ارتباط 

جمعی
شدنجهانی

بازاندیشی
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هاي هر متغیرضریب آلفاي کرونباخ متغیرها و تعداد گویه: 1جدول 
آلفاي کرونباخهاتعداد گویهمتغیر

678/0بازاندیشی
872/0شدنجهانی

دهد که مقدار آلفاي کرونباخ بین متغیرهاي تحقیق باالتر از نشان می1نتایج جدول 
باشد. هاي تحقیق میهمبستگی درونی باال بین گویهيدهندهباشد که نشانمی07/0

تعریف متغیرها
هاي مختلف زندگی، تأمل و بازاندیشی در عرصهيهبردارندبازاندیشی دربازاندیشی:

پور و (عدلیهاي گوناگون زندگی روزمره است نگاهی نقادانه به الگوهاي رفتاري و حیطه
توان به توانایی افراد براي تأمل انتقادي همچنین بازاندیشی را می؛)114: 1392همکاران، 

اساس اطالعات دادن هویت خود بربر روي خود و شرایط موجود و همچنین امکان تغییر
گویه در قالب طیف لیکرت 6کردن این متغیر جهان پیرامون تعریف کرد. براي عملیاتی

اي و پرسشنامه محقق ساخته بود.طراحی شد. سطح سنجش این متغیر فاصله
مفهومی فراگیر است که براي توصیف درهم تنیدگی و به هم پیوستگی شدن:یجهان

گرو و بسیاري ی در مقیاس جهانی وضع شده است. دیوید هلد، آنتونی مکانسانيجامعه
اي شدن مجموعهنظر دارند که جهانیشدن بر این واقعیت اتفاقپردازان جهانیدیگر از نظریه

). 15: 1380تغییر در روابط اجتماعی است (رابرتسون، يکنندهاز فرآیندهاست که تضمین
بعد تقسیم 2ال بود که بر اساس تکنیک تحلیل عامل به ؤس8هاي این متغیر تعداد گویه

شدن فرهنگی و بعد دوم گویه استفاده گردید. بعد اول جهانی4شد و براي هر بعد از 
هاي آن در جدول ویهشدن و گهنجارهاي فراملی نامگذاري شد. نتایج تحلیل عامل جهانی

ریزي قالب طیف لیکرت طرحو درايآورده شده است. سطح سنجش این متغیر فاصله2
شد.

شدن نیز از اعتبار سازه به روش تحلیل عاملی جهت تعیین اعتبار مقیاس جهانی
برابر با KMOمقدار 1آمده است. بر اساس جدول2ل استفاده شد که نتایج آن در جدو

001/0Pگیري است. مقدار آزمون بارتلت (است که بیانگر کفایت نمونه708/0 ) نشان >
دهد بین متغیرها همبستگی وجود دارد. تحلیل عاملی تأییدي با چرخش واریماکس در می

گرایی را درصد واریانس جهان49گرایی گردید که قادرند عامل جهان2نهایت استخراج 
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شدن فرهنگی و عامل دوم را هنجارهاي فراملی تبیین کنند. که عامل اول را جهانی
ایم.نامگذاري کرده

شدنرزیابی اعتبار مقیاس جهانیا:2جدول 

هاگویه
مقدار هاعامل

ویژه

واریانس 
تبیین 
شده

مقدار 
آلفا 12

وزن عاملیوزن عاملی
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی منافع 

794/0براي کشورمان در پی داردفراوانی

28/255/28730/0
732/0مسائل ایران مرتبط با مسائل دنیا است

افع هاي جهانی مدمندم به عضویت انجمنعالقه
665/0محیط زیست و صلح جهانی درآیم

گذاري خارجی سرمایهيمردان باید زمینهدولت
595/0نددر کشورمان را فراهم بیاور

694/0هاي غربی مقابله کنیمیغات رسانهباید با تبل

70/128/21712/0

ي به یک کشور قعیت کارمایلم براي یک مو
659/0دیگر، نقل مکان کنم

هاي سایر کشورها و ملل را موسیقی و ترانه
653/0کنمگوش می

هاي هاي هالیوودي و غربی تضادي با ارزشفیلم
647/0جامعه ما ندارند

يجهت متناسب بودن اندازهKMOآزمون 
708/0نمونه

ودن تفکیک جهت درست بBartlettآزمون 
Sigهاعامل 000/0=DF 28=Chi- square =

94/437

پژوهشهاي یافته
درصد) را زنان 9/47(184درصد) را مردان و 1/52(نفر200از مجموع پاسخگویان، 

سال 15-29سنی بین يسال، محدوده7/22اند. میانگین سنی پاسخگویان تشکیل داده
درصد از آنها در گروه سنی 2/43سال، 15- 19وه سنی درصد از آنها، در گر6/21بوده که 

درصد 8/76پاسخگو، 384بودند. از مجموع 25-29درصد در گروه سنی 2/35و 24-20
شرح بوده درصد از آنها متأهل بودند. میزان تحصیالت پاسخگویان بدین2/23مجرد و 
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درصد) 3/13نفر (51درصد) دیپلم، 8/18نفر (72درصد) سیکل، 1/15نفر (58است: 
) درصد از پاسخگویان فوق 7/17نفر (68درصد) لیسانس و 2/35نفر (135دیپلم، فوق

اند.لیسانس و باالتر بوده
) از پاسخگویان داراي بازاندیشی پایین، 2/6نفر (24دهد، که نشان می3نتایج جدول 

%) از 8/20(نفر80%) از پاسخگویان داراي بازاندیشی متوسط و 9/72نفر (280
دهد که نشان می3همچنین نتایج جدول ؛پاسخگویان داراي بازاندیشی باالیی بودند

باشد، که این مقدار از میانگین مورد انتظار می16/19میانگین بازاندیشی پاسخگویان 
باشد، باالتر است.می15مقیاس که برابر با 

یتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بازاندیش:3جدول
میانگیندرصد فراوانیفراوانیبازاندیشی

242/6کم
16/19 2809/72متوسط

808/20باال

شدن پایین و از افراد داراي میزان دید جهانی9/2دهد، که نشان می4نتایج جدول 
شدن باال بودند. درصد از افراد داراي جهانی4/42شدن متوسط و درصد داراي جهانی7/54

باشد که این مقدار از می40/27شدن پاسخگویان برابر با مقدار کلی دید جهانیهمچنین 
باشد.بوده، بیشتر می20میانگین مورد انتظار که برابر با 

شدنتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جهانی:4جدول 
میانگیندرصد فراوانیفراوانیبازاندیشی

119/2کم
40/27 2107/54متوسط

1634/42باال

طور که پردازد. همانبین جنس و بازاندیشی میياول به بررسی رابطهيفرضیه
داري دهد بین زنان و مردان در میزان بازاندیشی تفاوت معنینشان می5اطالعات جدول 

شود. فوق تأیید نمیيوجود ندارد، لذا فرضیه
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ی به تفکیک جنسمیانگین بازاندیشيبراي مقایسهTآزمون :5جدول
داريسطح معنیآزادييدرجهTانحراف معیارمیانگینتعدادهاگروهمتغیر

20046/1993/3508/1382132/0مردجنس 18485/1894/3زن

يدهد که بین تحصیالت و بازاندیشی پاسخگویان رابطهنشان می6نتایج جدول 
لیسانس و یشی پاسخگویانی که تحصیالت فوقندداري وجود دارد و میانگین بازامعنی
شود. همچنین نتایج یفوق تأیید ميلذا فرضیه؛ها بیشتر استدارند از باقی گروهباالتر 

پردازد. بین میزان درآمد و بازاندیشی پاسخگویان میيبه بررسی رابطه6دیگر جدول
شود.درصد تأیید می99داري دهد که این فرضیه در سطح معنینتایج جدول نشان می

آزمون تحلیل واریانس براي مقایسه میانگین بازاندیشی برحسب تحصیالت و درآمد:6جدول
داريسطح معنیFانحراف معیارمیانگینتعدادهاگروهمتغیر

بازاندیشی و 
تحصیالت

5870/1730/3سیکل

281/4002/0
7240/1803/4دیپلم

5143/1951/4فوق دیپلم
13564/1976/3لیسانس

6808/2088/3فوق لیسانس و باالتر

وبازاندیشی
درآمد 
خانواده

5398/1833/4تومان500زیر 

891/4001/0

7509326/1858/3تا 501بین 
8980/1875/3تا یک میلیون751بین 

بین یک میلیون تا یک 
8127/1936/3میلیون و پانصد

6889/2050/4باالتر از یک میلیون و پانصد

جمعی و بازاندیشی دهد که بین استفاده از وسایل ارتباطنشان می7نتایج جدول 
افزایش استفاده از وسایل دار و مثبتی وجود دارد، بدین صورت که بامعنیيرابطه

دهد ج ماتریس همچنین نشان میشود. نتایجمعی، بازاندیشی پاسخگویان بیشتر میارتباط
داري وجود دارد، با افزایش مثبت و معنیيشدن و بازاندیشی رابطهکه بین جهانی

شود. از دیگر نتایج تحقیق که در شدن، میزان بازاندیشی در بین جوانان بیشتر میجهانی
نگی و شدن فرهشدن (جهانیباشد که بین ابعاد جهانیشود، این میمشاهده می7جدول 
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مثبتی و معناداري وجود دارد به صورتی که هر يهنجارهاي فراملی) با بازاندیشی رابطه
لذا فرضیات مربوط به ؛شودیچه این دو بعد افزایش یابند، میزان بازاندیشی نیز بیشتر م

شود. شدن و ابعاد آن با بازاندیشی تأیید میجهانی

ماتریس همبستگی متغیرهاي تحقیق:7جدول 

وسایل متغیر
جمعیارتباط

شدن یجهان
فرهنگی

هنجارهاي 
شدنجهانیفراملی

ابعاد
شدنجهانی

231/01**شدن فرهنگیجهانی
177/01**101/0*هنجارهاي فراملی
727/01**804/0**322/0**شدنشاخص کلی جهانی

352/0**200/0**332/0**320/0**بازاندیشی
درصد    99در سطح داري معنی**

درصد 95داري در سطح معنی*

به منظور بررسی میزان تأثیر متغیر مستقل بر بازاندیشی از آزمون رگرسیون گام به 
شدن)، قادر به آمده است، متغیر مستقل (جهانی8گام استفاده شد. چنانکه در جدول 

) 300/0شدن (اي جهانیباشد، مقدار بتاز واریانس بازاندیشی می18/0تبیین بیش از 
) 300/0شدن افراد، به مقدار (باشد که با افزایش یک واحد به سطح جهانیبیانگر این می

شود. بازاندیشی افراد بیشتر می

تبیین متغیر بازاندیشی بر اساس متغیر مستقل:8جدول 
BetaBTSigRR2متغیرمرحله

300/0248/0080/6000/0352/0181/0شدنجهانی1

گیريبحث و نتیجه
ها، استانداردها و گفتمان جهانی است. شدن، گسترش ارزشاصلی جهانیيمشخصه

هاي جوان امروز در مقایسه با اسالف وطنی سبب شده تا نسلدر عصر مدرن، آمیزش جهان
، 1تري از خود بروز دهند (رولینزها دیدگاه بازتر و انتقاديها و نگرشخود نسبت به ارزش

تنوع يهاي نوین اطالعات و ارتباطات امکان توسعهشدن از طریق فناوري). جهانی2012

1 Rollins
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هاي متنوع و در عین حال متضاد را فراهم آورده فرهنگی و مواجهه افراد جامعه با فرهنگ
ها، انتظارات در زندگی آلشدن فرهنگی موجب تشویش در الگوها، ایدهاست. فراملی

همچنین باید بیان کرد که جوان ایرانی از ؛و اجتماعی شده استه و هویت فرديروزمر
کیستی و چیستی خود، دیگران و جهان پیرامونش را دگرگون کرده و هویت خود را 

گیري هویتی بالنسبه سیار، ناپایدار، متکثر کند و در نهایت باعث شکلدستخوش تحول می
توان آن را هویت ه خصوصیات آن میشود؛ هویتی که با توجه بو بازاندیشانه در وي می

وسیع يهویت خودشان با توجه به استفادهيهاي جوانان دربارهمدرن نامید. در کل نگرش
هاي کلیدي هویت مدرن جمعی، بیانگر دستیابی آنان به برخی از شاخصهاز وسایل ارتباط

جمعی و ارتباطی گیري از تکنولوژي وسایل ارتباطدر پرتو حضور در فضاي مجازي و بهره
خاصی از هویت شخصی است يگیري و رشد گونهپیامد این وضعیت، شکلمدرن است. 
مداوم آن بازنگري و بازاندیشی مداوم آنها در کیستی و خویشتن خویش يکه مشخصه

شدن و بازاندیشی در میان جوانان شهر جهانیياست. این مطالعه با هدف بررسی رابطه
العه بیش از سطح ج نشان داد که میزان بازاندیشی جوانان مورد مطیزد انجام شد. نتای
شدن پاسخگویان نیز نیز از متوسط مورد و همچنین دیدگاه جهانی؛متوسط قرار دارد
انتظار باالتر است.

ها نشان داد تفاوت معناداري بین زنان و مردان در میزان نتایج بررسی فرضیه
پور و عدلی)، 1390(ن یافته با نتایج تحقیق بوستانیبازاندیشی وجود ندارند. نتایج ای

ناهمسو است. تحصیالت اند، که بحث از تفاوت بین این دو جنس کرده،)1392(همکاران
ترین منابع نیز در رابطه با بازاندیشی متغیر مهمی است و شاید بتوان گفت یکی از مهم

لیسانس و باالتر تحصیالت فوقآید. جوانانی که بازاندیشی در جوامع جدید بشمار می
این یافته با يکنند، نتیجههاي روزمره استفاده میدارند، از بازاندیشی بیشتري در کنش

باشد. نتایج آزمون همسو می،)1393) و فرهمند و همکاران (1384(نتایج تحقیق شالچی
ي دارند، بیشتر هایی که درآمد باالترسوم نشان داد میانگین بازاندیشی خانوادهيفرضیه

،)1390()، بوستانی1393هاي تحقیق فرهمند و همکاران (است. نتایج این یافته، با یافته
جمعی بیشتر باشد. همچنین نتایج نشان داد که هر چه افراد از وسایل ارتباطناهمسو می

نتایج شود. استفاده کنند، بازاندیشی آنها در مورد خود و دنیاي پیرامون خود نیز بیشتر می
،)1384() و شالچی1390()، بوستانی1385(خطیبیاین یافته با نتایج تحقیق ذکایی و

ها و شدن انسانترجمعی باعث هر چه نزدیکباشد. استفاده از وسایل ارتباطیهمسو م
دارد تأمل بیشتر در مورد عناصر فرهنگی سایر شود و آنچه در پیجوامع به یکدیگر می
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جمعی همچون سوپرمارکتی هاي ارتباطنه که برخی معتقدند، فناوريگوجوامع است. آن
کند که در این فضا کنشگران در معرض کاالهاي فرهنگی سایر نقاط جهان قرار عمل می

نیز با تأکید بر ،)1381() و برگر1377(کنند. گیدنزگیرند و در مورد آن تعمق میمی
کند. ها اشاره میاسی در عرف و سنتاطالعات، به نقش این پدیده در تجدیدنظر اس

اي شبکهيترین عنصر جامعهجمعی اصلیها و وسایل ارتباطهمچنین از دید کاستلز رسانه
بوده و با انتشار اخبار و اطالعات نقش مهمی در تغییرات اجتماعی و فرهنگی و دگرگونی 

ي تحقیق نشان داد که دیگريیافتهکنند.ها و بر ساختن معانی ایفا میو نگرشهاارزش
دار و مثبتی وجود دارد. نتایج این پژوهش با معنیيشدن و بازاندیشی رابطهبین جهانی

هاي ارتباطی خوانی دارد. پیشرفت در فناوريهم،)1393(فرهمند و همکاراننتایج تحقیق 
هویت یابی، تأثیر عظیم برواسطه در فرآیند هویتبايترین منبع تجربهعنوان مهمبه

شدن اند. جهانیجاي گذاشته، بر ساختارهاي روابط اجتماعی بهشخصی و همچنین
هاي شده است تا مردم در مناطق گوناگون از شیوههاي اطالعاتی و ارتباطی سبباوريفن

تواند به ها و هنجارهاي رفتاري سایر مناطق جهان آگاه شوند. این امر میزندگی، ارزش
ها و هنجارها و همچنین بازاندیشی در زندگی هاي زندگی، ارزشیوهدگرگونی و یا تقویت ش

شدن، برخی از الگوهاي رفتاري از طریق طور کلی در فرآیند جهانیروزمره بیانجامد. به
یافته و این هاي دیگر گسترشفرهنگی به فرهنگهاي ارتباطی و اطالعاتی نوین ازفناوري

بهزندگی شده است. حاصل این فرآیند،ز هاي جدیدي اگرفتن سبکامر موجب شکل
هاي سنی، کنجکاوي، ه با توجه به ویژگیهاي جدید در میان جوانان کوجود آمدن هویت

هاي جامعه این گروه را در مسیر و خواهی و نوگرایی بیشتر آنها نسبت به دیگر گروهتنوع
آنها آشکارتر از دهد و از آنجایی که ویژگی بازاندیشی درشدن قرار میروند جهانی

شدن را در بستر جامعه آسان کنند اند تا روند جهانیهاي سنی دیگر است، بسیار آمادهگروه
هاي خود را مورد بازاندیشی قرار دهند. هر چند گام با آن، زندگی اجتماعی و کنشو هم

هنجارهاي ها و ارزشهاي جوانان گاهی با باید بیان کرد که این نوع بازاندیشی در کنش
شده در جامعه همخوانی ندارد. پذیرفته
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:منابعفهرست 
شدن اجتماعی جهانی"). 1387مهناز (،فرهمندبهجت و ،یزدخواستی؛ادیبی، مهدي

.3يمطالعات ملی، سال نهم، شمارهي، فصلنامه"جوانان شهر اصفهان
تهران، آزاداندیشان.نادر ساالرزاده، ي). عصر جهانی، ترجمه1380آلبرو، مارتین (

خانمان، نوسازي و آگاهی، ). ذهن بی1381(برگر، پیتر، ال. بریجیت برگر و هاستفرید کلنر
محمد ساوجی، تهران: نی. يترجمه

دانشجویان دانشگاه :مطالعه؛ موردجوانان و هویت بازاندیشانه"). 1390(بوستانی، داریوش
.1يپنجم، شمارهياعی ایران، دورهمطالعات اجتمي، مجله"شهید باهنر کرمان

:مورد مطالعه؛شدن، دنیاگرایی و زنانجهانی"). 1392نوري، بیژن و ریاحی، زهرا (خواجه
، 1ي، شماره8يفارسی، دورهينسخه،جهانی رسانهي، مجله"تهران، شیراز و استهبان

.15پیاپی يشماره
بین تصور از بدن و فرآیند يرابطه").1388اکبر (نوري، بیژن و مقدس، علیخواجه
شناسی ، جامعه"موردي: زنان شهرهاي تهران، شیراز و استهبانيشدن، مطالعهجهانی

.1ي)، شماره33پیاپی (يکاربردي، سال بیستم، شماره
اینترنت و تغییرات هویتی پژوهشی در "). 1385(خطیبی، فاخرهوسعیدذکایی، محمد

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ي، فصلنامه"ايحرفهمیان کاربران جوان 
.7ي، شماره2يدوره

يهاي اجتماعی و فرهنگ جهانی، ترجمهشدن: تئوري). جهانی1380رابرتسون، رولند (
کمال پوالدي، تهران: نشر ثالث.

ی دختران شدن و بازاندیشی الگوهاي دوستجهانی"). 1389اصغري، سارا (ولو، علیرجب
روانشناختی ـ ، مطالعات اجتماعی"دانشجویان دانشگاه تهران:موردييو پسران: مطالعه

.2ي، شماره8زنان، سال 
هادي جلیلی، تهران، يشناسی، ترجمه). کشاکش آرا در جامعه1391سیدمن، استیون (

نشر نی.
یري هویت بازاندیشانه گها، بررسی شکل). هویت بازاندیشانه و رسانه1384شالچی، سمیه (

علوم يشناسی، دانشکدهجامعهکارشناسی ارشدينامهها، پایانو ارتباط آن با رسانه
اجتماعی تهران. 
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اجتماعی يشبکه"). 1392یزدخواستی، بهجت و خاکسار، فائزه (؛پور، صمدعدلی
ي، فصلنامه"یزگیري هویت بازاندیشانه در بین دانشجویان دانشگاه تبربوك و شکلفیس

.)75(پیاپی 3يپژوهش ارتباطی، سال بیستم، شماره
شدن فرهنگ و جهانی"). 1393لیدا (،رادهاتفیندا و ،جواهرچیان؛فرهمند، مهناز

مطالعات راهبردي ي، فصلنامه"شهر یزد):(مورد مطالعهبازاندیشی تعامالت جنسی
.14ي، شماره5يشدن، دورهجهانی

منوچهر صبوري، تهران: نشر نی. يشناسی، ترجمه). جامعه1377(نیگیدنز، آنتو
محسن ثالثی، تهران: مرکز.ي). پیامدهاي مدرنیته، ترجمه1380(گیدنز، آنتونی

اصغر علیي). معناي مدرنیت، گفتگو با آنتونی گیدنز، ترجمه1380(گیدنز، آنتونی
سعیدي، تهران، کویر.

يد و تشخص جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه). تجد1387(گیدنز، آنتونی
ناصر توفیقیان، تهران: نشر نی. 

، جاه، ارغنون، برگردان مریم رفعت"بیم و مدرنیزاسیون تأملی"). 1380(الپتن، دبورا
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