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چکیده
هدف مقاله بررسی رابطه چندگانه شدن زیست جهان های اجتماعی با بازاندیشی هویت فرهنگی
زنان و دختران بر پایه دیدگاه های جامعه شناختی درباره بازاندیشی هویت ،زیست جهان اجتماعی
و نظریات فمنیستی است .پژوهش از روش میدانی ،تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه بهره گرفته
است .داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار  spssو آماره های رگرسیون و ضریب همبستگی
تحلیل شدند .جامعه آماری شامل زنان و دختران  19-99ساله شهر کرج بود .بر اساس فرمول
کوکران 922 ،نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از نقاط مختلف شهر کرج به صورت
تصادفی انتخاب شدند .یافته ها نشان داد رابطه همبستگی زیست جهان مدرن با بازاندیشی هویت
مثبت ولی رابطه همبستگی زیست جهان سنتی با بازاندیشی هویت منفی بوده است .همچنین رابطه
همبستگی میان متغیر موقعیت ساختاری با بازاندیشی هویت و زیست جهان مدرن مثبت ولی با
زیست جهان سنتی منفی بوده است .نتیجه تحلیل واریانس نیز معنی دار بود و نشان داد که
متغیرهای مستقل توانسته اند تغییرات متغیر بازاندیشی هویت فرهنگی را تبیین کنند.
کلمات کلیدی :زیست جهان سنتی ،زیست جهان مدرن ،موقعیت ساختاری ،بازاندیشی ،هویت
فرهنگی.

 1دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی ،گروه جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دهاقان ،دهاقان ،ایران.
 2دانشیار گروه جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی-واحد دهاقان ،دهاقان ،ایران.
 3استادیار گروه جامعه شناسی،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دهاقان ،دهاقان ،ایران.
 نویسنده مسئولmansour_haghighatian@yahoo.com :
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مقدمه
هویت بعنوان سازه اجتماعی که در روابط بین شخصی ساخته می شود( )Lawer, 2014و از
فرهنگ یعنی مهم ترین و غنی ترین منبع هویت سازی تغذیه می کند ،به صورت نیروی تأثیرگذار
در جهت گیری کنش های فرد به سوی پیشرفت یا رکود جامعه عمل می کند .پیشینه این تفکر که
به جامعه شناسی توسعه و به لزوم دگرگونی ارزش ها به عنوان مکانیسم هویت سازی در افراد
به ویژه در آراء جامعه شناسان کالسیک برمی گردد ،شرایط و رخدادهای روابط ارزشی بین رفتار،
کنش و اندیشه جمعی و فردی را به صورت نیروهای تأثیرگذار در سرنوشت جوامع قابل تبیین
می داند( .)Weber,2012; Durkheim,2017 & Simmel,1950لذا استنباط بر این است که بستر
مناسب پویایی و تعالی انسان ها از مسیر بازاندیشی و تغییر در نگرش ها و ارزش های فرهنگی و
بالطبع خویشتنی و هویت ،با توجه به مقتضیات زمان به دست می آید.
مفهوم بازاندیشی که ریشه در مکاتبی چون کنش متقابل نمادین دارد از این معنی برمی آید که
افراد در خالل زیست جهان های اجتماعی یا همان تعامالتشان و مالحظه واکنش دیگران می توانند
آگاهانه برداشت خود را از امور بازسازی و اصالح نمایند و اگر بتوانند از الگوهای رفتاری عادتی
بگسلند هویت جدیدی خلق و قادر به کنشی نمادین می شوند که در سطح فردی و اجتماعی واجد
جدل تازگی و پویایی است( .)Tanhaei,1995 quoted by Razzaghi,2003لذا پرسش از چند و چون
رابطه میان زیست جهان های اجتماعی و بازاندیشی هویت به ویژه در جامعه در حال گذاری چون
ایران که در نیمه راه تجدد و در حال تجربه زیست جهان های مدرن و سنتی به صورت توأمان است،
پرسشی اساسی است زیرا در حالی که زیست جهان مدرن با اندیشه نوآوری و نوسازی ،به افسون
زدایی از نظم معنایی سنت و مذهب می پردازد و با جایگزینی عقالنیت(ابزاری) ،علم و تکنولوژی به
عنوان موتور پیشرفت قصد دارد به زندگی سروسامانی نو دهد ،زیست جهان سنتی فرد را به تکریم
گذشته و زندگی در متن باورهای آن تشویق می نماید.
اهمیت این موضوع در شرایط فوق و در مورد زنان از آن روی است که زنان بخصوص در شهرها
مشتاقانه بازاندیشی را تجربه می کنند هرچند بنا به شواهد تحقیقات انجام شده این بازاندیشی عمدتاً
در سطوح عینی هویت و خویشتن زنانه است .در حالی که اگر رخداد این پدیده در ابعاد عمیق و
ذهنی نظیر بعد فرهنگی هویت زنان به عنوان قشر تأثیر گذار ،حداقل در چارچوب وظیفة تربیت
نسل در نظام خانواده اتفاق افتد ،می تواند به عنوان یکی از پارامترهای تعیین کننده عمق تغییرات
اجتماعی و فرهنگی جامعه و به همان میزان نوید بخش توسعه انسانی و هدایت جامعه به سمت
پیشرفت باشد .لذا بررسی بازاندیشی هویت فرهنگی زنان به عنوان مدلی از توسعه و تعالی انسانی
در رابطه با زیست جهان های اجتماعی در این جا مورد هدف و انگیزه تحقیق است .
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انجام این پژوهش در شهرکرج بدین جهت اهمیت دارد که تحوالت ناشی از مدرنیزاسیون و
همجواری با کالن شهر تهران و نیز دسترسی به مراکز اشتغال صنعتی و اداری و جذب جمعیت
مهاجر ،طی حدود نیم قرن گذشته از یک شهر کوچک با ساختارهای ساده و سنتی به یک کالن
شهر با جمعیت متنوع به لحاظ قومی تبدیل شده است و توانسته تجربه زیست جهان های متعددی
را برای اهالی این شهر فراهم سازد .این شرایط در یک جامعه ای که به لحاظ تجربه مدرنیته هنوز
فاصله زیادی از زیست جهان سنتی پیدا نکرده می تواند مصداقی از شرایط حاکم بر اغلب شهر های
بزرگ ایران معاصر باشد که در گذار از سنت به مدرن وضعیت متناقضی داشته و تصویر روشنی را
در مسیر هویت یابی و بازاندیشی هویت فراهم نمی سازد و ذهن محققین را به این سوال معطوف
می دارد که تجربه زنان جامعه شهری ایران(به صورت موردی کالن شهرکرج) از زیست جهان های
اجتماعی در یک وضعیت اجتماعی گذار چه تأثیری بر بازاندیشی هویت آنان در سطح فرهنگی داشته
است؟ به عبارت دیگر در وضعیت چندگانه از نظر حضور زیست جهان های اجتماعی ،هر کدام از
جهان های معنایی سنت و مدرن ،چگونه و با چه کیفیتی هویت فرهنگی زنان را تحت تاثیر قرار می
دهد ؟ و بر این اساس آیا می توان مدعی شد که رخداد بازاندیشی در زنان جامعه شهری ایران
توانسته از سطح عینی(خویشتن زنانه) فراتر رفته و به ابعاد عمیق و ذهنی هویت نظیر بعد فرهنگی
نیز گسترش یابد ؟  -موضوعی که در تحقیقات پیشین کمتر بدان پرداخته شده است.
به نظر می رسد در شرایط چندگانه از نظر زیست جهان ها ،بازاندیشی با کندی و یا به طریقی
متناقض و پیوندی به صورت سنتی -مدرن اتفاق می افتد .چنانچه در جمع بندی تحقیقات داخلی
و خارجی آن چه مورد تمرکز است این است که بازاندیشی در امور عینی هویت مانند سبک زندگی
مصرفی و ظاهر و بدن است در حالی که بخش های عمیق هویت هنوز درگیر باورها و ارزش های
سنتی است .در این رابطه عباداللهی چنذانق و همکاران()Ebadollahi Chanzanegh et al,2014
تحقیقی با عنوان"تأثیر ساختار قدرت در خانواده بر هویت بازاندیشانه" انجام داده و در آن تأثیر
تحصیالت دانشگاهی را بر بازاندیشی زنان و دختران مورد بررسی قرار داده اند .تفسیر نتایج حاکی
از مقاومت زنان در برابر اعمال قدرت پدرساالرانه و یا شکل گیری هویت های مقاومت در میان آنان
و میزان باالی فرد گرایی و بازاندیشی است .برداشت پژوهشگران این است که تغییر در هویت عینی
دختران راحت تر از تغییر در هویت ذهنی انجام می گیرد زیرا زنان در عرصه رفتارهای عینی ،آزادی
و استقالل عمل بیشتری دارند اما در عرصه نگرش ها و ذهنیت ها بازاندیشی چندانی صورت
نمی گیرد .در تحقیق رحمانی و طیبی نیا( )Rahmani &Tayebi Nia,2016با عنوان«دانشگاه و
بازاندیشی هویت زنانه در ایران» نیز آموزش عالی به عنوان یک عامل اجتماعی موثر در تغییرات و
بازسازی هویت در نهایت در یک فرآیند بازاندیشانه به شکل گیری هویت جدیدی در زنان منجر می
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شود که صرفاً برایشان هویت فردی و به رسمیت شناختن استقالل بویژه مهم است.
غیاثوند( )Ghyyasvand,2014نیز در تحقیقی به نام «تأثیر فضاهای شهری مدرن بر بازاندیشی هویت
جنسیتی زنان» با اذعان به این که در جامعه شهری مدرن مسئله هویت یابی زنانه از طریق فضای
عمومی امری پذیرفتنی است ،تأیید می کند که ساخت و توسعه مجموعه های« شهربانو» از منظر
کارکردی منجر به اجتماعی شدن جنسیتی ،نمایش بهتر بدن و پوشش مدرن زنان گردیده است.
هم چنین حسن نژاد( )Hasannejad,2014در تحقیق خود با عنوان"مصرف پوشاک و چالش های
هویتی در میان زنان ترکمن" نشان داده که ریختار شکل گرفته از مصرف پوشاک زنان مبتنی بر
عناصر هویت ساز قومیت ترکمن در اثر ارتباط با عناصر جهانی شدن نظیر ماهواره ،تلفن همراه،
رسانه ،تبلیغات بازار جهانی و حتی مسافرت ،دچار چالش و موجب بازاندیشی و تغییر در عناصر
پوشاک قومیتی آن ها شده است.
در مطالعات خارجی ،یافته های تحقیق قوام زاده و مظفری( & Ghavam Zadeh
 )Mozaffari,2014با عنوان« تأثیرشبکه های ماهواره ای فارسی زبان بر تغییر در شیوه زندگی زنان
در ایران» نشان داد الگوی تغییرات در شیوة زندگی به کار رفته در این کانال ها با تغییرات در شیوه
زندگی زنان در تهران مطابقت می کند .مِهتا( )Mehta,2010نیز در مطالعه ای به نام"مصرف فرهنگ
و اختالل در مرزهای اجتماعی ،مذهبی"بر روی زنان مسلمان هندی مشخص کرد که هر چند مصرف
رسانه های تصویری در ابتدا نوعی تابو محسوب می شده ،اما حاال مصرف کنندگان محصوالت رسانه
ای به صورت معناداری تحت تأثیر کاالیی شدن فرهنگ رسانه ای قرار دارند .یعنی یک تغییر در
مفروضات سنتی زنان مسلمان در باره شیوه زندگی و الگوهای رفتاری رخ داده است .با کمی تفاوت
و معطوف به هویت فرهنگی ،مطالعه نجفی زاده( )Najafizadeh,2013با عنوان «زنان آذربایجان و
اسالم :تغییر اجتماعی و روایات زنان در جمهوری آذربایجان» قابل ذکر است که در آن ضمن اشاره
به تاریخ طوالنی جمهوری آذربایجان و هویت دینی و اسالمی آن از قرن هفتم ،به تکوین نقش های
زنان در آن می پردازد .بر این اساس در حالی که دوران اتحاد جماهیر شوروی از دهه  1922با تأکید
برکاهش ارزش دین و مساوات طلبی به عنوان ایدئولوژی شوروی ،حجاب را از زنان گرفت و زنان را
در نیروی کار و در سایر عناصر حوزه های عمومی مشارکت داد ،با استقالل در سال1991زنان
آذربایجان وارد یک دوره گذار شدند .زیرا در این دوره عوامل مختلفی به افزایش پدیداری اسالم و
افزایش نفوذ دین نهادی و رسمی در زندگی روزمره آذربایجانی ها کمک کرده است .با این حال،
اکثریت زنان مسلمان آذربایجانی ،حجاب نمی پوشند و در مسجد یا سایر اماکن عمومی برای نماز
نمی آیند بلکه نماز و مراسم مذهبی را در حریم خصوصی خانه برگزار می کنند.
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به این ترتیب ،چشم انداز پژوهش حاضر آن است که بازاندیشی هویت از خالل زیست جهان
های اجتماعی موثر بر آگاهی های اجتماعی افراد بر می آید .بازاندیشی در جامعه شناسی به مثابه
یک قابلیت ذاتی و یک ظرفیت ذهنی برای خلق و نیز پالودن تجربیات انسانی تلقی
میشود( .)Tsekeris & Katrivesis,2008گیدنز 1بازاندیشی را در سطح فردی ،فرایند تعریف و
بازتعریف خود می داند ،یعنی اعمال و عادات و کردارهای اجتماعی به طور دائم آزموده و در پرتو
اطالعات حاصل ،اصالح و پیوسته تغییر می کنند( .)Giddens,2005او ضمن بررسی موضوع هویت
ذیل بحث تجدد معتقد است انسان مدرن در جستجوی هویت شخصی به صورت نوعی نیروی سیاسی
پر قدرت درآمده است زیرا پویایی نهادهای جدید محرک اندیشه های مرتبط با رهایی بوده است.
این رهایی در وهله اول آزادی از امر و نهی های جزم آلود سنت های کهن بود که با کاربرد روش
های عقالنی در ادراک جهان و علم و تکنولوژی در عرصه زندگی ،تحقق یافت .سیاست رهایی
بخش نوعی دست کشیدن از روش های ثابت و کهنه گذشته است که به انسان اجازه تسلط بیشتر
بر زندگی خویش را می دهد .در جامعه متجدد نظام های اجتماعی گرایش به کنترل درونی(خود
مرجع) دارند زیرا نهادهای برخوردار از کیفیت بازتابندگی با مفهوم تسلط بر آینده و سازماندهی آن
ارتباط دارند .تا هر زمان که زندگی اجتماعی به روش های سنتی سازمان یافته و عادت به«درست
می شود!»یا تطابق های مصلحت جویانه با طبیعت برونی حکمفرما باشد ،آن کنترل درونی که پویایی
جوامع عصر جدید را تضمین می کند به وجود نخواهد آمد .توسعه نظام اجتماعی خود مرجع سرمنشأ
طرح بازتابیِ خود است .با توجه به ماهیت زندگی اجتماعی و فرهنگ جدید ،سرنوشت و تقدیر نقشی
برعهده نداشته،گردش امور نظام بدست آدمیان(خود -مرجع) است .در سنتی ترین جوامع باستانی،
به مجرد فرارسیدن لحظات سرنوشت ساز(تصمیم گیری های مهم مربوط به ازدواج ،تشریفات نامزدی
یا طالق و جدایی و )...به سروش غیب یا پیشگویان متوسل شده یا نیروهای ربانی(کارشناسان و
خبرگان امور) را به شفاعت می طلبیدند .ولی در جامعه جدید در لحظات سرنوشت ساز فرد الزاماً
باید برپا خیزد و اوضاع را خود کنترل کند ،زیرا فقدان مراجع معین و بلکه تعدد مراجع اجتماعی،
هویت سازی را دشوار می کند لذا هرکس با هر زمینه ای از شک کاوشگرانة خود باید تصمیم بگیرد
و تصمیمات مهم به مجرد تحقق و ایجاد تحول در شیوه زندگی ،تأثیرات بازتابی خود را بر هویت
اعمال می کنند(.)Giddens,2013
جنکینز 2هویت را به طور ذاتی ،خود  -انعکاسی دانسته و معتقد است انسان ها در جهان مدرن
قادر به مقاومت در برابر رده بندی های اجتماعی و طبیعی هستند که این قدرت جلوه ای از خویشتن
Anthony Giddens
Richard Jenkins

1
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تأملی آن ها است و سرشت انسان همین مقاومت است .افراد و گروه ها همواره بر تعبیر خود از این
که چه کسی هستند و چه کاره اند پافشاری می کنند ،گرچه همواره در این کارکامیاب نمی شوند
زیرا سرمایه و منابع مادی و فرهنگی متفاوتی دارند(.)Jenkins,2002
به نظر مانوئل کاستلز1گسترش روابط انسانی و وسایل ارتباطی ،شکل گیری جامعه شبکه ای و
تغییر پذیری روز افزون هویت ها در دنیای جدید ،منجر به شکل گیری انواعی از هویت ها شده که
عبارتند از :هویت مشروعیت بخش؛ هویت مقاومت و هویت برنامه دار .به نظر کاستلز هر یک از
فرایندهای هویت سازی تاثیرات متفاوتی در ایجاد جامعه دارد؛ مثالً وقتی فمینیسم از سنگرهای
مقاومت و دفاع از هویت و حقوق زنان برمی خیزد تا پدرساالری را به چالش بخواند ،نمونه ای از
هویت برنامه دار تلقی می شود( .)Castells,2006هرچند تحلیل های فمنیستی نشان می دهد تربیت
سنتی و متفاوت زنان از مردان به آنان می آموزد که با توجه مستمر به نیازها و خواسته های دیگران،
آرزوهای محدودی برای خود در نظر گرفته و همواره موضعی نانمادین اتخاذ و واکنشی عمل
نمایند(،)Ritzer,2014کاستلز ربع آخر قرن را همراه با خیزش های فمنیستی می داند که در تالش
اند تعریفی دوباره از زن بودن در تقابل با پدر ساالری بدست دهند و آگاهی زنان را با هدف ایجاد
بازاندیشی نسبت به زندگی شان ارتقاء دهند.گرچه در جامعه امروزی برنامه ریزی بازاندیشانه و هویت
های تأملی فقط برای دارندگان منابع فرهنگی و مادی امکان پذیر است(.)Castells,2006
بوردیو2در خالل بحث از عادتواره موضوع هویت فردی و جمعی را مورد توجه قرار داده و معتقد
است عادتواره در میدان های اقتصادی ،سیاسی ،قانونی و غیره عمل می کند و تغییر اجتماعی و
افزایش ظرفیت های بازاندیشی انتقادی به طور بالقوه با عدم تناسب میان عادتواره و میدان همراه
است .وقتی که تنظیم بین عادتواره و میدان نقض شود ،افزایش فرصت ها احتمال تأمل انتقادی را
در اشکال قبالً عادتواره شدة کنش باال می برد .در چنین شرایطی ممکن است عوامل (افراد) از تسلط
نمادین اصول عادتواره ایمن باشند و کنش های احتمالی را تغییر دهند(.)Adkins, 2003
بر اساس نظرات مطرح شده حول بازاندیشی انتظار این است که هویت فرهنگی بازاندیشانه همان
گونه که در نظریات گیدنز منعکس شد از ویژگی هایی چون آینده گرایی در مقابل گذشته گرایی،
فعال گرایی در مقابل تقدیرگرایی و علم گرایی در مقابل جزم اندیشی برخوردار باشد و این نمی تواند
بی ارتباط با تغییر زیست جهان سنتی به مدرن باشد .پیتر برگر 3زیست جهان را مجموعة درهم
تنیده ای از واقعیت های ذهنی(تعاریف از واقعیت) می داند که در درون شبکه ای از افراد و از طریق
1

Manuel Castells
Pierre Bourdieu
3 Peter Berger
2
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ارتباطات و تعامالتشان ،به صورت بین االذهانی ،برساخته می شود .بواسطه این تعاریف ،مسیرهای
کنش از پیش آماده شده ،راه حل ها و تفاسیری از جهان اجتماعی در اختیار کنشگران قرار می
گیرد که بتوانند در موقعیت های تردیدآمیز راه درست را از نادرست در زندگی خود تشخیص دهند.
واقعیت زندگی روزمره شامل طرح های سنخ بندی است که افراد بر حسب آن ها ادراک شده و بر
طبق این طرح ها با آنان رفتار می گردد(.)Berger & Lockman,1996
برگر تفاوت میان زیستن در جهان مدرن و سنتی را ناشی از تکثرگرایی جامعه مدرن می داند.
در جوامع شدیداً تقسیم شدة مدرن ،موقعیت افراد متفاوت و فعالیت در بخش های گوناگون زندگی
روزمره ،آن ها را با جهان های معنایی و تجربی کامالً متفاوت مرتبط می کند .تنوع در جهان معنایی
به فرد امکان گزینش از مسیرهای مختلفی می دهد که فراروی خویش می بیند .برگر نه فقط خصلت
اندیشنده بودن هویت مدرن را به جهان بیرونی ،بلکه به ذهنیت فرد که طی آن جهان و خود به
موضوع توجه آگاهانه تبدیل می شوند ،تعمیم می دهد .از نظر او در جوامع ماقبل مدرن نظم معنایی
یکپارچه ساز(دین نهادی) ،بخش های متفاوت جامعه را دربرگرفته و سایبانی از نمادها را به منظور
یکپارچه کردن بخش های مختلف جامعه و تجربیات مختلف افراد گسترانیده بود .اما با تجربه زیست
جهان های مختلف در طی زندگی مدرن ،وظیفة قدیمی دین به طور جدی مورد تهدید قرار گرفته،
بخشهای گوناگون زندگی اجتماعی تحت ادارة معانی و نظام های معنایی کامالً ناسازگار در میآیند.
برای سنتهای دینی و نهادهای نمایندة آنها ،یکپارچه سازی این زیست جهان های متکثر در قالب
جهان بینی واحد و جامع بیش از پیش به طور جدی دشوار و بلکه حتی اصوالً مقبولیت تعاریف
دینی از واقعیت ،از درون ،یعنی درون آگاهی شخصی فرد ،به پرسش گرفته میشود که اولین
پیامدش خصوصی شدن دین است( « .)Berger et al,2002در این وضعیت در سطح آگاهی افراد
انواع گرایش های دینی ظهور یافته و تساهل و تسامح نسبت به دیدگاه ها و نگرش های رقیب
افزایش می یابد» (.)Tavassoli & Morshedi,2006,p113
هابرماس1زیست جهان را به عنوان پیش زمینه تمام روابط تعریف می کند .افراد در چارچوب
حوزه عمومی زیست جهان در مورد مسائلی که برایشان اهمیت دارد به کنش ارتباطی پرداخته ،افکار
عمومی را شکل داده و از طریق گفتار به بازآفرینی جامعه می پردازند(« .)Arab,2015زیست جهان
مکان متعالی است که گوینده و شنونده مالقات و به طور متقابل ادعا می کنند که سخنان شان با
جهان تطبیق می کند ، ....و این که می توانند آن ادعاهای اعتبار را نقد و تصدیق کنند و مخالفت
شان را حل و فصل کنند و به توافق برسند» (.)Ritzer,2014,p717

Jürgen Habermas
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در این تحقیق با اتکا به نظر برگر ،زندگی دینی افراد اعم از باورها و عقاید دینی و نیز مناسک و
مراسم اعتقادی که به طور سنتی و از بدو تولد افراد جامعه را تحت تأثیر خود قرار می دهد به مثابه
شاخصی از زیست جهان سنتی ،و خصوصی شدن دین و گزینش گری نیز به مثابه شاخصی از هویت
فرهنگی بازاندیشانه در دوران مدرن تلقی شدند .از طرفی بر اساس نظر برگر  ،جنکینز و تحلیل های
فمنیستی دال بر وجود طرح های سنخ بندی در زندگی روزمره و رده بندی های نهادی و طبیعی
مثل تصورات قالبی و کلیشه های جنسیتی و نیز تربیت سنتی زنان ،کلیشه های جنسیتی به عنوان
شاخص زیست جهان سنتی و در مقابل ایدئولوژی فمنیستی که به دنبال برابری زنان و مردان در
دوران مدرن است ،به مثابه شاخص زیست جهان مدرن تلقی گردید .به پیروی از نظر هابرماس و
کاستلز ،پدیده هایی چون امکان گذران اوقات فراغت به شیوه ای مدرن ،گسترش وسایل ارتباطی
ماهواره ای و اینترنت ،گفتگوی آزاد و انتقادی حاصل از ارتباطات و شبکه های اینترنتی و مجازی
در زمره زیست جهان مدرن قرار گرفت ،چه در مقایسه با زندگی سنتی بر آگاهی های اجتماعی افراد
تأثیر متفاوت و فزاینده ای دارند .در نهایت همانند جنکینز،کاستلز و بوردیو ،موقعیت ساختاری افراد
به مثابه سرمایه های مادی و فرهنگی یا میدان های عملی تصور شد که بر تجربه زنان از زیست
جهان اجتماعی و بازاندیشی آنان تأثیر می گذارد .بنابراین فرضیات و مدل نظری تحقیق به شکلی
مفروض گردید که در آن بازاندیشی هویت فرهنگی متغیر وابسته به زیست جهان های مدرن ،سنتی
و موقعیت ساختاری است .به عالوه متغیرهای زیست جهان مدرن و سنتی خود به متغیر موقعیت
ساختاری وابسته هستند.
فرضیه ها و مدل نظری پژوهش
 -8تجربه زیست جهان مدرن با بازاندیشي هویت فرهنگي زنان مورد مطالعه رابطه دارد.
 -0تجربه زیست جهان سنتي با بازاندیشي هویت فرهنگي زنان مورد مطالعه رابطه دارد.
 -9موقعیت ساختاری زنان مورد مطالعه با بازاندیشي هویت فرهنگي در آنان رابطه دارد.
 -4موقعیت ساختاری افراد مورد مطالعه با تجربه آنان از زیست جهان های مدرن رابطه
دارد.
 -1موقعیت ساختاری افراد مورد مطالعه با تجربه آنان از زیست جهان های سنتي رابطه
دارد.
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روش پژوهش و ابزار پژوهش
مطالعة حاضر به لحاظ معیارِ اجرا ،زمان ،ماهیت و وسعت به ترتیب از نوع تحقیق پیمایشی،
مقطعی(سال  ،)1391کاربردی و پهنانگر است .جامعه آماری زنان و دختران 19-99ساله شهر کرج
است که طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1392شامل  101525نفر می شدند .حجم
نمونه به تعداد  922نفر با استفاده از فرمول کوکران ،با خطای برآورد  1درصد و فاصله اطمینان 91
درصد تعیین شد که با روش نمونه گیری خوشه ای در چند مرحله و به صورت تصادفی از نقاط
مختلف شهر انتخاب شدند .به این ترتیب که ابتدا نام محالت موجود در مناطق  12گانه شهرداری
کرج (به عنوان خوشه های اولیه) شامل 31محله یا حوزه ،استخراج و بر اساس اشتهار به
مرفه نشین ،متوسط نشین و کارگر نشین به سه خوشه تقسیم شدند .سپس با روش قرعه کشی
تصادفی ساده از هر خوشه دو محله و در مرحله بعد ،از هر محله  2-3بلوک به تصادف انتخاب و
پس از تهیه فهرست پالک های مسکونی ،بنا به تعداد افراد مورد نیاز به منازل موجود مراجعه و با
خانم های واقع در سنین مورد نظر تحقیق که البته حاضر به همکاری با محقق بودند مصاحبه و
پرسشنامه ها (در هر خوشه تقریباً  133نفر) تکمیل شد .پرسشنامه از گویه های محقق ساخته و
تحقیقات پیشین تهیه و در طیف لیکرت تنظیم و پس از تأمین اعتبار صوری ،آزمون اعتبار سازه و
برآورد شاخص  KMOانجام و پایایی گویه ها با استفاده از تکنیک" آلفای کرونباخ" آزمون و اصالح
شد .نتایج حاصل (جدول )1حاکی از پایایی و اعتبار الزم گویه های مرتبط با متغیرهای مورد بررسی
است ،زیرا از حداقل مقدار الزم ( )2.0باالترند .کلیه آزمون ها ،آمار توصیفی ؛ استنباطی و آزمون
فرضیات تحقیق در نرم افزار  SPSS 21.0انجام شده است.
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جدول - 8معرفي متغیر های تحقیق و شاخصهای آنها به همراه میزان پایایي و تحلیل سازه ای
نام متغیر
هویت فرهنگی
بازاندیشانه

زیست جهان های اجتماعی

زیست جهان
سنتی
زیست جهان مدرن

ابعاد یا شاخص ها

آلفای کرونباخ

KMO

 -1دین داری خصوصی شده

2.591

2.212

 -2آینده گرایی
 -3فعال گرایی
 -9عقل گرایی
 -1کلیشه های جنسیت گرا
 -2زندگی دینی
 -3منابع مطالعاتی بومی
 -9رادیو و تلویزیون بومی
 -1ایدئولوژی فمنیستی
 -2منابع مطالعاتی غیر بومی(غربی)
 -3ماهواره و اینترنت
 -9فعالیت های اجتماعی ،فراغتی مدرن و متنوع
 -1گپ و گفتگوی انتقادی

2.523
2.222
2.511
2.555
2.925
2.521
2.925
2.522
2.551
2.219
2.231
2.251

2.222
2.210
2.221
2.293
2.253
2.512
2.921
2.230
2.591
2.223
2.202
2.231

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
هویت فرهنگی بازاندیشانه :هویت ،همان"خود" است که به طور اجتماعی تثبیت و از زندگی
اجتماعی روزمره مردم بیرون می آید و در بردارنده تأمل و بازاندیشی و تصمیم گیری در سطوح
مختلف زندگی روزمره است( .)Jenkins,2002 ; Giddens,2013هویت در این معنا به عنوان« سازه
اجتماعی با تکیه بر حافظه جمعی و تمامی منابع معرفتی با در نظر گرفتن ساختار عینی اجتماعی
به وجود آمده و تعریف می شود و در طی زمان به طور مجدد تفسیر می شود» ( Javadi Yeghaneh
 .)& Azizi,2008,p188در این نگاه سازواره ،هویت دارای سطوح یا ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
است که در این مقاله بعد فرهنگی آن از دو سویه سنتی و مدرن آن گونه که در نظریات گیدنز آمده
مورد مالحظه قرار گرفته تا بتواند ایستایی و پویایی تفکر زنان را نشان دهد .سنت در این جا ارزش
ها ،باورها ،نگرش های سنتی است که در برابر تغییر و تحول مقاومت نموده و فاقد عنصر نقد بوده
و میانگینی کمتر از حد انتظار دارد .منظور از مدرن نظمی اجتماعی با مرکزیت و محوریت انسانی
است که از تغییرات استقبال و با انتقاد از الگوهای جا افتاده از آن ها فاصله گرفته یا آن ها را در
کنش های خود اصالح می کند .لذا میانگین باالتر از حد انتظار مشخصه هویت مدرن یا بازاندیشانه
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خواهد بود .پس هویت فرهنگی به صورت مؤلفه ای مدرن با  31گویه در قالب طیف لیکرت و در 9
شاخص به شرح زیر تعریف و عملیاتی شده است:
 دینداری خصوصی شده  :از نظر پیتر برگر در دنیای مدرن اعتقادات وجهی سیال یافته و فردخود می خواهد منابع ایمانی و اعتقادی اش را بازتعریف و گزینش کند( .)Berger et al,2002این
شاخص با سواالتی از نگرش درباره زندگی فردی و اجتماعی حول آموزه های دینی سنجیده شد.
 آینده گرایی :با ظهور و توسعه نهاد های مدرن ،فرهنگ های گذشته گرا از بین می روند.مسئله انتقال فرهنگ دیگر مختص پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها نیست بلکه آموخته های اکتسابی
فرد معیار قضاوت و ارزیابی در باره او و امور مختلف قرار می گیرد( .)Fazeli,2007سواالتی از تمایل
به تجربه شیوه های نو و تجدید نظر در ارزش ها و باورهای سنتی و  ...این شاخص را سنجید.
 فعال گرایی :تقدیرگرایی اعتقاد به سرنوشتی محتوم و از پیش تعیین شده است(.)Rafiei,2003با فاصله گرفتن از جامعه سنتی این تحرک ذهنی در انسان متجدد به وجود می آید که مشارکت
فعال در تعیین سرنوشت را حق خود در زندگی بداند که با گویه هایی چون اعتقاد به نقش فعال
خود در زندگی و وجود یا عدم امکان تغییر زندگی خود یا مدیریت و کنترل آینده و اعتقاد به قسمت
و شانس و  ...مورد سنجش قرار گرفت.
 عقل گرایی و علم گرایی :هرقدر جامعه در حوزه های مختلف از جمله سیاست و اجتماعمسئولیت پذیر و متعهد به انجام امور جمعی باشد ،عقل گرایی جایگزین خرافه گرایی شده و مسیر
منطقی رفتارهای اجتماعی راه خود را در باورهای عمومی می یابد( .)Fallahi,2014این شاخص با
طرح سواالتی حول عقیده به وجود یا عدم وجود سازگاری آموزه های دینی و سنتی با عقل انسان
امروزی؛ ابدی و الزم االجرا دانستن احکام دینی و  ....مورد سنجش قرار گرفت.
زیست جهان های اجتماعی چندگانه :زیست جهان ،منبع اطالعات و آگاهی های افراد است که
تکثر آن به دوران مدرن مربوط می شود( .)Berger et al,2002در اینجا ،به دلیل وضعیت در حال
گذار جامعه منظور از چندگانه شدن ،وجود زیست جهان های سنتی و مدرن در کنار هم است:
الف -زیست جهان سنتی با  32گویه و 9شاخص در قالب طیف لیکرت تعریف و عملیاتی شد :
کلیشه های جنسیت گرا « :مضمون اصلی ادبیات مربوط به کلیشه های جنسی در تفاوتحیات روحی و اجتماعی زنان و مردان است .زنان از جهت ارزش ها و منافع بنیادیشان ،در باره
ساخت واقعیت اجتماعی بینش و برداشت متفاوتی از مردان دارند .مضمون دوم این است که شکل
کلی روابط زنان و تجربه های زندگی شان ،شکل متمایزی است» ( .)Ritzer,2007این شاخص با
سواالتی درباره باور یا عدم باور به کلیشه های جنسیت گرا مورد سنجش قرار گرفت.
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 زندگی دینی :یعنی التزام عملی و ذهنی به باورهای دینی و پیروی از آن و زیرمجموعه هایآن( )Ahmadi,2009که در این تحقیق از طریق پرسشنامه گالرک و استارک 1پیرامون بعد اعتقادی
و مناسکیِ زندگی دینی افراد سوال شده است.
 استفاده از منابع علمی -مطالعاتی بومی :هر آن چه که اطالعاتی در خود ذخیره کرده و بتوانبخشی یا تمام نیازهای اطالعاتی خود را از طریق مطالعه آن استخراج کرد .این منابع در فرمت یا
شکل هایی هستند که محتوای اطالعات را در درون خود ذخیره و منتشر می کنند مانند :کتاب،
مجله ،روزنامه ،عکس و ...که از یک منظر به منابع چاپی نیز معروفند( )Bagheri, 2014و در اینجا
میزان مطالعه این منابع که در سپهر بومی و با کسب مجوزهای الزم منتشر شده سنجش شد.
 استفاده از رادیو و تلویزیون داخلی :منعکس کننده برنامه هایی است که در سپهر بومی تولیدو با کسب مجوزهای الزم عرضه می شوند .هرچند این دو رسانه فی نفسه بخش عمده ای از فضای
مدرن را بازتولید و منتشر می کنند و منجر به بازاندیشی در ابعاد مختلف هویتی می شوند ولی از
آن جایی که در جامعه ایران به طور انحصاری در کنترل حاکمیت دینی می باشند ،بالطبع منطبق
با ارزش ها و نگرش های پذیرفته شده جامعه دینی و بومی عمل نموده و نمی توانند این ارزش ها
را به چالش بکشند و چون منظور از سنت ،ارزش ها و باورها ،نگرش ها و فرایندهایی است که در
برابر تغییر و انتقاد مقاومت می کند ،لذا این دو رسانه در این تحقیق به مثابه زیست جهان سنتی
قلمداد شده و با سواالتی درباره میزان و کیفیت استفاده از آنها مورد سنجش قرار گرفت.
ب -زیست جهان مدرن با 92گویه و  9شاخص در قالب طیف لیکرت عملیاتی شد:
 باور به ایدئولوژی فمنیستی :فمنیسم آیینی است که طرفدار گسترش حقوق و نقش زن درجامعه است لذا یک جنبش اجتماعی است ،اما قبل از آن فمینیسم ایدئولوژی است ،چون تأکید بر
ارزش مساوی زنان با مردان دارد ( .)Michelle,1993این شاخص با سواالتی از لزوم تساوی و تشابه
حقوق زن و مرد؛ لزوم داشتن حق طالق برای زن و  ....مورد سنجش قرار گرفت.
 منابع مطالعاتی غیر بومی :انتظار می رود این منابع که شامل کتب تاریخی و تخصصیغیر بومی ،نشریات و جراید خارجی  ،جزو منابع مطالعاتی افراد تحصیل کرده یا عالقه مند باشد و با
سوال درباره میزان و کیفیت استفاده آنها سنجیده شد.
 ماهواره و اینترنت « :آن دسته از شبکه های تلویزیونی که برنامه های خود را از طریق ماهوارههای تل استار و هات برد و غیره پخش می کنند ،ماهواره نام دارند»( Bakhtiari & Farokhi ,2014,p
 .)64امروزه پایگاه های اینترنتی شبکه هایی هستند که با تکنولوژی الکترونیکی به هم متصل و افراد

Glarek & Stark
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با عضویت در آن امکان دستیابی به اطالعات سایر اعضا ،آشنایی با عالیق آن ها ،به اشتراک گذاری
تولیدات متنی ،صوتی و تصویری و نیز تشکیل گروه براساس عالیق مشترک با برخی از دیگر اعضای
پایگاه را پیدا می کنند( .)Seddiq Bonay,2010این امکانات به دلیل عقبه غیر بومی آن اغلب قادرند
ارزش های پذیرفته شده جامعه را به چالش بکشند .این شاخص با سواالتی درباره میزان و کیفیت
استفاده از این منابع مورد سنجش قرار گرفت.
 فراغت مدرن « :مجموعه ای از اشتغاالتی است که فرد کامالً به رضایت خود ،برای استراحت،تفریح ،توسعه یا آموزش غیرانتفاعی یا مشارکت اجتماعی داوطلبانه ،بعد از آزاد شدن از الزامات
شغلی ،خانوادگی و اجتماعی به آن ها می پردازد» ( .)Saeedi Rezvani & Sinichi,2007,p31این
شاخص با سوال از میزان فعالیت افراد در اموری فارغ از الزامات شغلی و خانوادگی سنجیده شد.
 گپ و گفتگوی انتقادی :بنا به عقیده هابرماس در یک جامعه مدنی ،افراد در چارچوب حوزهعمومی زیست جهان و از طریق گفتار به بازآفرینی جامعه می پردازند(.)Arab,2015گفتگوی انتقادی
می تواند اساس آگاهی انسان ها از کیستی و چیستی خود و منشاء تأمل در هویت شود که بویژه
امکان آن در شرایط کنونی تا حد زیادی از طریق شبکه های مجازی فراهم است .این شاخص با
سواالتی حول میزان گفت و گو در باره مسائل دینی و مذهبی ،سیاسی و  ...سنجیده شد.
متغیر موقعیت ساختاری :این سازه از جمع امتیازات مربوط به وضعیت تحصیلی؛ شغلی و
درآمدی فرد و سرپرست او در سه طیف ایجاد و در سه طبقه باال ،متوسط و پایین توزیع شده است.
یافته های پژوهش
با توجه به یافته ها  %39.51افراد در گروه سنی  19-29؛  % 32.21در گروه  32-39و % 22
در گروه  92-99سال قرار داشتند % 35.51 .پاسخگویان سابقه ازدواج نداشته و  % 15متأهل و بقیه
بیوه یا مطلقه بودند % 12.3 .افراد زیر دیپلم ؛ % 11دارای حداقل دیپلم؛  % 30لیسانس و باالتر بوده
اند % 31.2 .شاغل و  % 39.1نیز درحال تحصیل به سر می برده اند % 95 .فاقد درآمد % 22.1،درآمد
زیر یک میلیون تومان و  % 32.1بیش از یک میلیون تومان اعالم شده اند و به طور کلی % 12.2
افراد در موقعیت ساختاری پایین % 12.1 ،متوسط و  % 32.2باال بودند .به بیان دیگر اکثر پاسخگویان
در موقعیت ساختاری متوسط و باال قرار داشتند.
برای توصیف متغیرهای تحقیق ،میانگین این متغیرها اندازه گیری و با میانگین مورد انتظار()3
مقایسه شده است .عدد  3میانگین طیف  1گزینه ای لیکرت می باشد(جدول.)2
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جدول -0تحلیل توصیفي متغیرهای زیست جهان سنتي ؛ مدرن و بازاندیشي هویت و مؤلفه
های آن ها
متغیرهای تحقیق

میانگین
مورد
انتظار

میانگین
مشاهده شده

انحراف معیار

زیست جهان سنتی

3

2.92

2190

2.101

کلیشه جنسیت گرا

3

2.39

2.221

2.213

2.253

زندگی دینی

3

3.15

2.519

-2.091

-2.092

3.23

منابع مطالعاتی بومی

3

3.29

2.500

-2.209

-2.202

9

رادیو و تلویزیون بومی

3

3.25

2.913

2.222

-2.029

9

زیست جهان مدرن

3

3.21

2.921

2.101

2.119

2.11

ایدئولوژی فمنیستی

3

3.12

2.929

-2.225

-2.225

9

منابع مطالعاتی غیر بومی

3

2.11

2.039

2.291

2.990

3.22

ماهواره و اینترنت

3

3.31

2.102

2.130

2.911

3.11

فعالیت های تفریحی

3

2.91

2.019

2.212

2.132

3.51

گپ و گفتگوی انتقادی

3

3.21

1.219

-2.253

-2.129

9

بازاندیشی هویت فرهنگی

3

3.29

2.129

-2.219

2.290

3.92

دین خصوصی

3

3.21

2.110

-2.192

2.113

3.29

آینده گرایی

3

3.15

2.592

-2.299

-2.399

9

فعال گرایی

3

3.22

2.500

-2.211

-2.229

9

عقل گرایی یا علم گرایی

3

3.25

2.511

-2.129

2.101

9

چولگی

کشیدگی

بازه داده
ها

2.013

2.03
3.92

در جدول  2میانگین مشاهده شده متغیر زیست جهان سنتی ( ، )2.92نشان می دهد که سیطره
زیست جهان سنتی بر افراد مورد مطالعه تقریباً در حد متوسط ( )3است .در بین شاخص های این
متغیر زندگی دینی( )3.15و باور به کلیشه های جنسیتی سنتی( )2.39به ترتیب بیشترین و کمترین
تأثیر را بر بازاندیشی هویت دارند .میانگین مشاهده شده متغیر زیست جهان مدرن( )3.21با انحراف
معیار 2/921از میانگین مورد انتظار( )3قدری باالتر است .پس به طور توصیفی گفته می شود که
پاسخگویان به میزان بیشتری در سیطره زیست جهان مدرن قرار دارند .در این بین بر حسب میانگین
به ترتیب ایدئولوژی فمنیستی( )3.12؛ استفاده از ماهواره و اینترنت ( )3.31و منابع مطالعاتی غیر
بومی( ) 2.11بیشترین و کمترین تأثیرات را بر بازاندیشی هویت دارند .هم چنین گویا زیست جهان
زنان در شهر کرج از یک ساختار دوگانه مدرن  -سنتی البته با غلبه زیست جهان مدرن برخوردار
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است .یعنی با وجود برتری نسبی زیست جهان مدرن ،اما فاصله اندکی که با زیست جهان سنتی
دارد این ادعا را قابل قبول می نماید که سیطره زیست جهان سنتی کماکان پابرجاست و بر فکر و
ذهن کنشگران اجتماعی تأثیر می گذارد .به عالوه نتایج حاکی است که زنان ایرانی با این که تحت
تأثیر زیست جهان دین بوده و باورها و مناسک دینی کماکان در زندگی مردم جایگاه مهمی دارد
ولی به دلیل تأثیرپذیری همزمان از زیست جهان های مدرنی مثل رسانه های خارجی و هجوم
ایدئولوژی ها و ارزش های فمنیستی منبعث از فرهنگ غرب در حال رها شدن از بخشی از سیطره
زیست جهان سنتی مثل باور به کلیشه های جنسیت گرا هستند.
میانگین متغیر بازاندیشی هویت فرهنگی( )3.29نیز با انحراف معیار 2.129و نیز شاخص های
آن به ترتیب آینده گرایی 3.15؛ فعال گرایی 3.22؛ عقل گرایی 3.25و دین خصوصی  3.21قدری
باالتر از میانگین مورد انتظارند و این یعنی زنان و دختران مورد مطالعه در شهر کرج به میزانی قابل
انتظار دچار بازاندیشی در هویت فرهنگی خود شده اند ،هرچند دوگانگی حاصل از سیطره زیست
جهان های سنتی و مدرن ،در این میزان منعکس شده و میانگین ها از حد متوسط فاصله زیادی
پیدا نکرده اند .درواقع با وجود بازاندیشی ،هنوز زنان فاصله زیادی از هویت سنتی خود نگرفته اند .
یافته های استنباطی تحقیق نیز شامل آزمون فرضیات و تحلیل رگرسیون به شرح زیر است:
آزمون فرضیات :برای آزمون  1فرضیه تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که
در سطح خطای کوچکتر از  2.21معنی دار تلقی می شود و در جدول  3نشان داده شده است.
اول -تجربه زیست جهان مدرن با بازاندیشي هویت فرهنگي زنان رابطه دارد.
بر اساس نتایج ،ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرِ مستقل زیست جهان مدرن با متغیر
بازاندیشی هویت فرهنگی برابر با  r = 2.021با سطح معنی داری ( )si g=2.221محاسبه شده
است .لذا همبستگی دو متغیر فوق معنی دار ،با شدت همبستگی قوی و نوع رابطه مثبت یا مستقیم
تعبیر می شود .این یعنی با افزایش تجربه افراد از زیست جهان های مدرن سطح بازاندیشی هویت
نیز افزایش می یابد .بنابراین فرضیه اول تأیید می شود(جدول . )3

دوم -تجربه زیست جهان سنتي با بازاندیشي هویت فرهنگي زنان رابطه دارد.
ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرِ مستقل زیست جهان سنتی با متغیر بازاندیشی هویت
فرهنگی برابر با  r = -2.312و سطح معنی داری ( )si g=2.221محاسبه شده است که همبستگی
معنی دار ،با شدت متوسط و نوع رابطه منفی یا معکوس است .یعنی با افزایش تجربه افراد از زیست
جهان سنتی سطح بازاندیشی هویت کاهش می یابد .بنابراین فرضیه دوم تأیید می شود(جدول )3
سوم -موقعیت ساختاری زنان با بازاندیشي هویت فرهنگي در آنان رابطه دارد.
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ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرِ مستقل موقعیت ساختاری با متغیر بازاندیشی هویت
فرهنگی برابر با  r = 2.025با سطح معنی داری ( )si g=2.221محاسبه شده است که بر این اساس
همبستگی دو متغیر فوق معنی دار ،با شدت همبستگی قوی و نوع رابطه مثبت تفسیر می شود.
بدین معنی که با بهبود و ارتقاء موقعیت افراد سطح بازاندیشی هویت نیز در آنان افزایش می یابد.
بنابراین فرضیه سوم تأیید می شود(جدول . )3
چهارم -موقعیت ساختاری افراد با تجربه آنان از زیست جهان های مدرن رابطه دارد.
ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرِ مستقل موقعیت ساختاری با متغیر تجربه زیست جهان
مدرن برابر با  r = 2.909با سطح معنی داری ( )si g=2.221محاسبه شده است که بر این اساس
همبستگی دو متغیر فوق معنی دار ،با شدت همبستگی متوسط و نوع رابطه مثبت تعبیر می شود.
این ضریب بیانگر آن است که با بهبود و ارتقاء موقعیت افراد تجربه آنان از زیست جهان های مدرن
نیز افزایش می یابد .بنابراین فرضیه چهارم نیز تأیید می شود(جدول . )3
پنجم -موقعیت ساختاری افراد با تجربه آنان از زیست جهان های سنتي رابطه دارد.
ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرِ مستقل موقعیت ساختاری با متغیر تجربه زیست جهان
سنتی برابر با  r = -2.232با سطح معنی داری ( )si g=2.221محاسبه شده است که بر این اساس
همبستگی دو متغیر فوق معنی دار ،با شدت همبستگی ضعیف و نوع رابطه معکوس تعبیر می شود.
این ضریب بیانگر آن است که با بهبود و ارتقاء موقعیت افراد تجربه آنان از زیست جهان سنتی کاهش
می یابد .بنابراین فرضیه پنجم نیز تأیید می شود(جدول .)3
جدول  -9نتایج ضریب همبستگي پیرسون بین متغیرهای مستقل با متغیر های وابسته
متغیر وابسته
متغیر مستقل
تجربه زیست جهان
مدرن
تجربه زیست جهان
سنتی
موقعیت ساختاری
افراد

سطح بازاندیشی
هویت فرهنگی

تجربه زیست جهان
مدرن

تجربه زیست جهان
سنتی

r

sig

r

sig

r

sig

2.021

2.221

-

-

-

-

-2.312

2.221

-

-

-

-

2.025

2.221

2.909

2.221

-2.232

2.221

تحلیل رگرسیون متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق :ضرایب رگرسیون خطی چند متغیره
بازاندیشی هویت فرهنگی براساس سه متغیر مستقل تجربه زیست جهان سنتی ،مدرن و متغیر
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موقعیت ساختاری و نیز تحلیل رگرسیون تک متغیره زیست جهان های مدرن و سنتی بر اساس
متغیر مستقل موقعیت ساختاری محاسبه شد(جدول .)9
جدول - 4تحلیل رگرسیوني متغیر های مستقل و وابسته تحقیق به روش Enter
تجربه زیست جهان مدرن

تجربه زیست جهان سنتی

beta

t

sig

beta

t

sig

beta

t

sig

تجربه زیست
جهان مدرن

2.392

12.25

2.221

-

-

-

-

-

-

تجربه زیست
جهان سنتی

-2.223

-1.29

2.221

-

-

-

-

-

-

موقعیت
ساختاری

2.395

12.29

2.221

2.909

12.19

2.221

-2.232

-9.51

2.221

وابسته
مستقل

بازاندیشی هویت

F

101.25

112.33

22.152

sig

2.221

2.221

2.221

()R2

2.110

2.222

2.213

 R2تعدیل
شده

2.113

2.212

2.212

ANOVA

بر اساس جدول  R2 ،9معادل  2.113با سطح معنی داری ( )si g=2.221بدست آمد به عبارتی
 11.3درصد از تغییرات متغیر معیار(بازاندیشی هویت فرهنگی) را می توان به وسیله رابطه خطی
آن با متغیر های پیش بین(مستقل) تعیین نمود .طبق نتایج به دست آمده متغیر موقعیت ساختاری
به میزان  2.395و بعد از آن ،تجربه زیست جهان مدرن به میزان  2.392به ترتیب بر بازاندیشی
هویت تأثیر مثبت دارند .درحالی که زیست جهان سنتی تأثیر کاهنده ای به میزان  -2.223بر
بازاندیشی هویت دارد یعنی هر یک واحد افزایش در تجربه زیست جهان سنتی موجب کاهش یک
واحد از میزان بازاندیشی هویت فرهنگی می شود ولی برعکس ،افزایش در متغیر موقعیت ساختاری
و تجربه زیست جهان مدرن باعث تقویت بازاندیشی هویت فرهنگی می شود.
نتایج رگرسیون خطی ساده بین موقعیت ساختاری با تجربه زیست جهان های مدرن و سنتی
نیز نشان می دهد که میزان آزمون تحلیل واریانس معنی دار بوده(سطح معنی داری )2.221و مقدار
کل تغییرات پیش بینی شده زیست جهان مدرن و سنتی بر اساس این متغیر به ترتیب برابر با
 2.212و  2.212می باشد .به عبارتی  %21.2از تغییرات متغیر زیست جهان مدرن و  %1تغییرات
متغیر زیست جهان سنتی را می توان به وسیله رابطه خطی آن با متغیر مستقل موقعیت ساختاری
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تعیین نمود .طبق نتایج ،این متغیر تأثیر مثبت ( )2.909بر تجربه زیست جهان مدرن و تأثیر منفی
( )-2.232بر تجربه زیست جهان سنتی دارد یعنی هرچه موقعیت ساختاری افراد ارتقاء می یابد،
تجربه آن ها از زیست جهان های مدرن بیشتر و از زیست جهان های سنتی کمتر می شود.
ارزیابي مدل مفهومي  :آزمون های آماری که با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام شد توانست
متغیرهای تحقیق را دو به دو و سپس در قالب آزمون رگرسیون مورد سنجش قرار دهد .تایید و قابل
قبول بودن روابط مفروض در مدل بر اساس یافته ها به این معنی است که مدل فرض شده توسط
پژوهشگر از زیر بنای نظری و تجربی مناسبی برخوردار بوده است.
بحث و نتیجه گیری
هویت به عنوان یک سازه اجتماعی هم از فرهنگ و الزام های اجتماعی که مخلوق پیشینیان
است(زیست جهان سنتی) تغذیه می کند و هم به تبع توانایی و استعداد بازاندیشی که در انسان ها
وجود دارد و در دوران مدرن نیز به دلیل فراهم شدن امکانات و بستر های الزم (زیست جهان های
مدرن) فرصت بروز و ظهور بیش تری می یابد ،می تواند فراتر از الزام های اجتماعی و فرهنگی تغییر
و دچار بازاندیشی شود .نتایج پژوهش تقریباً با همه مطالعات انجام شده درباره بازاندیشی هویت
همخوانی دارد زیرا هم تحقیق حاضر(البته به صورت کمّی) و هم تحقیقات پیشین این مهم را مورد
تأیید قرار می دهند که هرچه دسترسی زنان به منابع هویت ساز جدید(زیست جهان های مدرن)
بیشتر باشد ،بازتعریف هویتی زنان افزایش می یابد و برعکس .مطالعه حاضر ضمن اثبات فرضیات و
تأیید مدل مفهومی مفروض ،این امید را نویدگر است که هویت زنان و دختران حداقل در جامعه
شهری ایران در مسیر بازاندیشی و تحول در ابعاد نه صرفاً عینی بلکه در سطوح ذهنی قرار گرفته و
از آنان اهرمی با پتانسیل قوی در جهت تحوالت رو به آینده فراهم ساخته است.
در همین رابطه ،به نظر می آید زنان مسلمان ایرانی نیز در این تحقیق شبیه به زنان آذربایجانی
در تحقیق نجفی زاده ( )Najafizadeh,2013تحت تسلط دین نهادی و رسمی ،به شدت متأثر از
زیست جهان دینی هستند ،یعنی حضور دین در زندگی مردم به لحاظ تاریخی و نهادهای متولی آن
که به صورت رسمی و با پشتوانه سیاسی آن را در سطح جامعه جاری و ساری می کنند ،سپهری
قوی از زیست دینی و سنتی فراهم نموده که بر اندیشه و کنش افراد سیطره ای بی بدیل ایجاد
نموده است .با این وجود همان طور که زن جوان ایرانی تحت تأثیر زیست جهان های مدرن و ارتقای
آگاهی نیاز به کسب استقالل شخصیتی و هویتی را در خود احساس کرده(به تأیید تحقیقات پیشین)،
بر اساس مدل نظری پیتر برگر در باره تساهل و تسامح دینی در جهان مدرن(،)Berger et al,2002
در اعتقادات و باورهای دینی نیز دچار بازاندیشی شده است .چنانچه بر خالف فراخوان نهادهای
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رسمی دین به اجرای دین در عرصه عمومی و منطبق با معیارهایی که نهادهای متولی دین ارائه می
کنند ،و با وجودی که قویّاً مؤمن و عامل به دین است ولی ترجیح و تمایلش دین خصوصی و تسامح
دینی است.
به عالوه  ،ادعای آشکار یا تلویحی گیدنز ،کاستلز و هابرماس مبنی بر این که نواحی شهری جدید
محرک توسعه نوعی زندگی عمومی و جهان شهری شده ای است که افراد خود می توانند به جست
و جوی افراد دیگری بپردازند که عالیق و سلیقه های مشترکی داشته و به ایجاد مجامع و انجمن ها
و سازمان های مشترک مبادرت و به مدد فعالیت در این محیط های جدید مثل شبکه های مجازی
به صورتی آزادانه و عقالنی به ارتباط با هم پرداخته ،و در پرتو یک نوع کنش ارتباطی عقالنی زندگی
نامه تأملی برای خود خلق کنند که ضمن کمک به شکوفایی فردی ،مسیر مشترک خود را بپیمایند
( ،)Giddens, 2013;Ghasemi, 2009;Ritzer, 2014تحقیق حاضر نیز تأیید نمود زنان با اندک
فرصتِ(در حد متوسط) عضویت و فعالیت در گروه های مجازی و غیر مجازی و گپ و گفتگوی
انتقادی ،شرایط تأمل در خود و بازآفرینی هویت را به طور محدود پیدا کرده اند .قطعاً اگر مجال و
فر صت حضور در حوزه های عمومی برایشان فراخ تر گردد ،توان بازاندیشی بیشتری خواهند یافت.
به عالوه نتایج مطالعه با نظر گیدنز نیز منطبق است که افراد در جامعه متجدد به دنبال تسلط یابی
بر آینده و سازماندهی آن هستند(آینده گرایی) .همچنین در ماهیت زندگی اجتماعی و فرهنگ
جدید ،سرنوشت و تقدیر نقشی برعهده نداشته و در لحظات سرنوشت ساز ،فرد باید شخصاً اوضاع را
کنترل و فعاالنه تصمیم بگیرد (فعال گرایی) .بنابراین بازاندیشی هویت و آزادی از امر و نهی های
جزم آلود سنت های کهن با کاربرد روش های عقالنی و علم و تکنولوژی (علم گرایی و عقل گرایی)،
تحقق می یابد(.)Giddens,2013
و در تأیید نظر جنکینز،کاستلز و بوردیو ،موقعیت ساختاری افراد به مثابه جایگاه عامالن اجتماعی
در ساختارها و میدان های تعامالتی و بهره مندی از سرمایه های مادی و فرهنگی که بیشتر به
واسطه تحصیل و اشتغال فراهم گردیده ،متغیر مهمی است که در میزان دسترسی زنان به زیست
جهان های اجتماعی و توان بازاندیشی تأثیر مهم و تعیین کننده ای دارد.
درنهایت و با استناد به نتایج مذکور پیشنهاد تحقیق به ارکان برنامه ریز و تصمیم گیرندگانی که
دغدغه پیشرفت و توسعه جامعه را دارند این است که جلوگیری از مدرانیزاسیون بدلیل بروز تضادهای
هویتی ناشی از تجربه زیست جهان های مختلف در دورانی که جهانی سازی و گسترش ارتباطات
خصیصه مهم آن است عمالً نه امکان پذیر است و نه عقالنی ،ولی می توان با شیوه هایی مناسب
فاصله سنت و مدرن را تعدیل نمود به گونه ای که ضمن احترام به سنت ها و حفظ میراث فرهنگی

... رابطه چندگانه شدن زیست جهان های اجتماعي با بازاندیشي هویت

084

 بخش های ناکارآمد و غیر مفید آن تغییر یا اصالح گردند تا مسیر بازاندیشی،و اجتماعیِ هویت ساز
. هرچه بیشتر تسهیل گردد،و هویت سازی در جهت پویایی افراد و جامعه
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