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و هويت بازانديشانه  جوانان
 مطالعة دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان

1بوستانيداريوش

)25/3/1390، تاريخ پذيرش7/6/1389تاريخ دريافت(

 چكيده
تحقيق حاضر با هدف بررسي عوامل مؤثر بر هويت بازانديشانة دانشجويان دانشگاه

و. شهيد باهنر كرمان صورت گرفت چارچوب نظري پژوهش، از نظريات آنتوني گيدنز
و و بر اين اساس مدل . فرضيات تحقيق طراحي شدند پيتر برگر استخراج شد

از متغيرهاي مستقل عبارت و ارتباطي ميزان استفاده از فناوري: اند هاي اطالعاتي
و تلفن همراه( و اشتغال)اينترنت ، مقطع تحصيلي، تحصيالت والدين، پايگاه شغلي پدر

بعد مناسكي، درآمد خانوار، ميزان استفاده  مادر، جنسيت، محل تولد، هويت مذهبي در
و آنتن ماهواره كه 377حجم نمونه. از منابع مطالعاتي غير درسي نفر برآورد گرديد

و تحليل قرار گرفت پرسش 391براي اطمينان از نتايج  و مورد تجزيه . نامه تكميل شد
و دانشكده گيري با توجه به تنوع رشتهروش نمونه بندي انتخاب ها تصادفيِ طبقه ها

ه. شد مذهبي براي سنجشِ ابعاد و وابستگي)در بعد مناسكي(ويت بازانديشانه، هويت ،
در. اينترنت، از طيف ليكرت استفاده به عمل آمد به به طور كلي، در تحليل دو متغيره

متغير رابطة معناداري با هويت بازانديشانه نشان8گانه،12ميان متغيرهاي مستقلِ 
از اين متغيرها عبارت. دادند و ارتباطي استفاده از فناوريميزان.1: اند  هاي اطالعاتي

و عضو گروه.� و مسائل زنان روستايي-شهري مطالعات شناختيجامعه هاي پژوهشياستاديار گروه علوم اجتماعي
 dboostani@uk.ac.ir،دانشگاه شهيد باهنر كرمانو خانواده
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هويت.6محل تولد.5جنسيت پاسخگو.4تحصيالت مادر.3تحصيالت پدر.2
همة متغيرهاي فوق با متغيرهاي. منابع اطالعاتي.8استفاده از آنتن ماهواره.7مذهبي 

و يكي از زير هاي مجموعهوابسته رابطة مثبت داشتند، به استثناي متغير هويت مذهبي
اين دو در برابر رشد هويت منابع مطالعاتي؛ يعني منابع مطالعاتي مذهبي، كه

و جدي محسوب مي با متغيرهايي كه رابطة. شوند بازانديشانه مانع عمده معناداري
از هويت بازانديشانه نداشتند عبارت مقطع تحصيلي، پايگاه شغلي پدر، وضعيت: اند

و درآمد ما در ميان متغيرهاي زيرمجموعة منابع مطالعاتي غير. هيانهاشتغال مادر
و عالقه و ادبياتدرسي نيز دو متغير، يعني ميزان مطالعه  ايران، رابطة مندي به تاريخ

. معناداري با هويت بازانديشانه نشان نداد

و ارتباطي هويت، بازانديشي، دانشجويان، فناوري: واژگان كليدي .هاي اطالعاتي

و طرح مسئله  مقدمه
و جهاني . هاي عميقي در زندگي بشر به وجود آورده است شدن، دگرگوني فرآيند نوسازي

مي امروزه، كمتر جامعه بي هاي توان يافت كه از پيامد اي را . نصيب مانده باشد اين فرآيندها
نه تحوالت الشعاع خود قرار داده تحتتنها زندگي مادي، بلكه ابعاد غير مادي را نيز ايجادشده،
و روي ها از منابعِ هويت گرفتن انسان فاصله. است و آوردن به شيوهسازِ سنتي هاي جديد زندگي

و ترديد تفكر، از جمله عواملي است كه باعث شده انسان ها در تعريف كيستيِ خود، دچار شك
به. شوند و معجوانان و مدرنيتهرض جهانيطور خاص، دانشجويان، بيشتر از ديگران در شدن

و ابرمتنآن. قرار دارند و از فناوري. اند اينترنت در حركت ها در فضاي مجازي هاي اطالعاتي
و به قول متيوس ارتباطي بيشتر بهره مي در معرض كاالهاي سوپرماركت فرهنگي) 2002(برند

مي جهاني، يعني  از. گيرند اينترنت، قرار منجر به نوعي بازانديشي در اين فضاها كسب اطالعات
و تفكر آنها مي هاي انساني وجود كنش اگرچه بازانديشي در تمامي. شود مورد خود، شيوة زندگي

ميدارد، اما به به نظر و گذشته، بلكه معطوف رسد بازانديشي نسل جوان، نه معطوف به سنت
و تحوالت  باز. آن است آينده بهاين رو، دانشجويان دانشگاه شهيد عنوان گروه اهنر كرمان،

و عوامل تأثيرگذار برآن، بازشناسي گردد .هدف انتخاب شدند تا ميزان بازانديشي آنان
و گيدنز از جمله انديشمنداني هستند كه به تشريح مفهوم بازانديشي پرداخته برگر. اندبرگر

و  و تحول، فرد را ناگزير از بازانديشي هاي متنوع اتخاذ تصميممعتقد است جامعة در حال تغيير
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نه. سازد مي مي بازانديشي و تنها معطوف به جهان بيروني است، بلكه وارد ذهنيت فرد نيز شود
و خود فرد به موضوعِ آگاهي تبديل مي و ديگران،(شوند طي فرآيند بازانديشي، جهان برگر

و مدرن اشار هاي پيش گيدنز به تفاوت بازانديشي در تمدن). 1381 ميمدرن در. كنده
و هاي پيش تمدن مدرن كه سنّت حاكميت دارد، بازانديشي تا اندازة زيادي محدود به بازتفسير

اما در دورة مدرن،. تر است بر اين اساس، كفّة گذشته از كفّة آينده سنگين. توضيح سنت است
و كنش در يكديگر منعكس. كندماهيت بازانديشي تغيير مي . شوندميدر اين دوره، انديشه

و تصويب عملكردها با ضمانت سنت، در دورة مدرن. ديگر كارآيي نخواهد داشت تأييد
و اطالعات جديد منجر به اصالح عملكردهاي اجتماعي دائماً در معرض بازسنجي قرار مي گيرند

).44-47: 1377گيدنز،(شوند مي
ه كنش انساني بوده، در هايي است كه اگرچه در طول تاريخ همرا بازانديشي يكي از خصلت

و بخش جدايي در. ناپذير زندگي بشر امروز شده است دوران اخير به شكلي ديگر درآمده
و بازتوليد آن بود، ولي در دورة كنوني، بازانديشي، معطوف گذشته، بازانديشي معطوف به سنت

و تحوالت جامعه است به ت بازانديشي در شيوة). 1378گيدنز،(آينده و زندگي، فكرات، بدن
اين نوع از بازانديشي يكي از عاليم اگرچه. هاي انسان امروز است هويت، يكي از خصلت

ميمشخصة جوامعي است كه تحوالت دورة اخير مدرنيته را پشت  از هايي گذارند، نشانهسر
مي بازانديشي در جامعة . توان مشاهده كرد ايران را

در برخي كارهاي انجام آن هايي اشاره كرده به حوزه ايران شده ها بازانديشي صورت اند كه در
و پوشش. گرفته است و فرجي،(بازانديشي در سبك زندگي در)1386حميدي ؛ بازانديشي

و توكلي، اعظم(داري ابعادي از دين و(؛ بازانديشي در خويشتن زنانه)1386آزاده عبداللهيان
شدن، سبك؛ جهاني)1385ذكايي،(متفكران مدرن؛ نوگرايي بازانديشانة)1385همكاران، 

و بازانديشي  ؛ از جمله مواردي است كه تأييدكنندة بازانديشي در جامعة)1384نصرتي،(زندگي
هم به بازانديشي دانشجويان در هويت خويش) 1384شالچي،(پژوهش ديگري. ايران است
ا اشاره كرده و ارتباط مثبتي بين ميزان استفاده و بازانديشي يافته استز رسانهاست عالوه. ها
و جراحيهاي فوق، پديده بر پژوهش هاي زيبايي، نشانگر هاي شايعي چون دستكاري بدن

و دانشجويان است بازانديشي در جامعة و به طور خاص در ميان جوانان از آنجا كه ابعاد. ايران
و كندوك اين پديده در جامعة  اين موضوع او قرار گرفته، پرداختن به ايران كمتر مورد بررسي

گروهي از جوانان، يعني بديهي است كه شناخت هويت بازانديشانة. رسد ضروري به نظر مي
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دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كه بيشتر در معرض حامالن مدرنيته هستند، اهميت
ميگونه مطر اين به طور كلي، سؤال اصلي پژوهش. يابد دوچندان مي كهح بر: شود چه عواملي

عوامل. ميزان بازانديشي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان در هويت خود تأثيرگذارند
و مورد سنجش واقع مي .شوند يادشده نيز با توجه به چارچوب نظري مشخص

 مروري بر تحقيقات پيشين
و ارتباط آن با جامعة. ها پرداخته است رسانهشالچي در پژوهشي به بررسي هويت بازانديشانه

تشكيل) واحد رودهن(مقيم تهران آماري اين پژوهش را دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي 
از60ها نشان دادند كه حدود يافته. نفر بوده است 251نمونة مورد مطالعه نيز. دادند درصد

در. اند هاي هويت بازانديشانه تطابق داشته پاسخگويان با شاخص كه اين صورتي است
و تجربة جدايي  بازانديشي با اختالف زيادي نسبت به ديگر عناصر بازانديشانه، يعني اعتماد

و مكان، نمرة باالتري را كسب كرده است ها نزد همچنين هرچه ميزان استفاده از رسانه. زمان
همچنين هويت. اندبازانديشانه داشته پاسخگويان بيشتر بوده است، تطابق بيشتري با هويت

و منطقة محل  بازانديشانه با برخي از عوامل پايگاه اجتماعي، مانند پيشينة تحصيالت خانوادگي
).1384 شالچي،(سكونت افراد نيز ارتباط مستقيم داشته است 

و خطيبي در پژوهشي پيمايشي به بررسي و هويتةرابطذكايي حضور در فضاي مجازي
و مطالعة ها به طور خاص،آن. اند پرداخته رانياي مدرن در بين كاربران جوان در پي بررسي

و استفاده از اينترنت، به مثابة يكي از  برخي از تأثيرات اجتماعي حضور در فضاي مجازي
هاي يافته. اندهاي جديد ارتباطي، بر هويت كاربران ايراني، خصوصاً كاربران جوان، برآمده فناوري

نفر از كاربران ايراني حاكي از آن است كه حضور در فضاي 503حاصل از پيمايش در بين 
و استفاده از اينترنت، باعث شكل و تقويت هويت مدرن در بين كاربران ايراني، مجازي گيري

سان، ميزان دستيابي به هويت مدرن در فضاي مجازي به همان. شودخصوصاً كاربران جوان، مي
و و مديريت خود كاربر ايراني در فضاي نيز تابعي از ميزان مصرف، نوع مصرف نحوة ارائه

و خطيبي،( مجازي است ).1385ذكايي
و همكاران در پژوهشي كيفي به بررسي موارد خاصي از بازانديشي) 1385(عبداللهيان

از پژوهشگران درصدد برآمدند تا با تحليل گروه. اند ايران پرداخته خويشتن زنانه در هاي خاصي
و بازانديش، بازانديشانهايران زنان بودن كنشگران را با نگاه ويژه به بازانديشي بودن زندگي مدرن
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و كنشگران، به تصوير بكشند روش مورد. خويشتن، به مثابة مصداق بازانديشي زندگي مدرن
و خاطرات، زندگي و تحليل روايت بوده و رماننامهاستفاده، تركيبي از اسنادي هاي هاي شخصي

نمودهاي بازانديشي در خويشتن، شامل. صي از زنان مورد كندوكاو قرار گرفته استگروه خا
و موارد ديگري در حوزة و اطرافيان، مراسم، بدن، ازدواج، اشتغال مواردي از قبيل رابطه با خود

و عمومي تحليل متونِ موجود از زنان. هاي زنانِ مورد بررسي استمرتبط با گروه خصوصي
در دهندة نهايتاً نشان مورد بررسي، مي اين است كه روندي از بازانديشي كه اين گروه ديده شود

محققان نهايتاً چهار گونه از بازانديشي. هاي مختلف زندگي آنان نمود پيدا كرده است در عرصه
از كنند كه عبارت اين زنان ارائه مي در: اند  فقدان بازانديشي، بازانديشي در مناسك، بازانديشي

و بازانديشي در حوزة عمومي .حوزة خصوصي
و پست با الهام از مفهوم نوگرايي بازانديشانة) 1385(ذكايي و متفكران مدرن مدرنِ معاصر

و اهميت رفتار اي، درصدد روشنشناسي نظرية زمينه با استفاده از روش ساختن تفسير، معنا
و يابي، انگيزهمهاجرتي نخبگان جوان بر هويت بر-هاي اجتماعيزمينهها اين فرهنگي مؤثر

از سؤاالت عمدة. رفتارها برآمده است در: اين پژوهش كيفي عبارت بودند اهميت مهاجرت
و هويت و اجتماعي جوان چيست؟ چه تفسيري از آن دارند؟ ابهامات و گذار فردي يابي
كه تناقض اند؟ چگونه هستند كدامرو هاي خود با آن روبه گيرياين جوانان در تصميم هايي

و مكاني جوانان از طريق رابطة ميآن هويت اجتماعي و ها با اجتماعات محليِ خود، ساخته شود
مياين هويت چگونه كه گذارد؟ نتايج كلي مبين ها بر رفتار مهاجرت تأثير اين نكته است

و ارزش فرآيندهاي جهاني و ارزشهاي جهانشدن جوطني بر گرايش وانان مورد مطالعه اثر هاي
و به همان و سبكسان، در سطح فردي، تمايل به حفظ سليقه گذاشته است هاي فردي ها
و ارتقاي مهارت و نياز به اثبات تواناييهاي حرفه زندگي و حرفه اي، تحصيلي اي، هاي فكري

مي محرك مهمي .شود در انتخاب رفتارهاي مهاجرتي محسوب
و فرجي و پوشش زنان تهران را مورد بررسي قرار دادهس) 1386(حميدي . اند بك زندگي

و پوشش متفاوت، به توصيف نوع پوشش اين پژوهش، محققان براي يافتن سبك در هاي زندگي
و برخي مؤلفه زنان در محيط و انواع سرمايه هاي گوناگون هاي هاي زندگي آنان، نظير ميزان

و فرهنگي پرداختند مط. اقتصادي از شده عبارترحسؤاالت هايي در جامعه چه سبك پوشش: اند
و منطق پوشش زنان چيست؟ مي وجود دارد -آيا منطق تمايز، نقش اصلي را در پوشش بازي

و عفت است؟ كند يا و مشخصي از قبيل محاظفت از40اينكه نوع پوشش، كاركرد اوليه زن
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و پايگاه به-هاي اقتصادي اقشار كننده در پژوهش شركت مشاركتعنوان اجتماعي مختلف
از گونه عمده استخراج شد كه عبارت9ها پس از تحليل داده. كردند حجاب به مثابة.1: اند
حجاب.5شناختي حجاب زيبايي.4حجاب سنتي.3ايدئولوژي حجاب به مثابة.2تكليف

لس.8)تياينترن تيپ(پوشش مد محور.7پوشش به مثابة سبك زندگي.6بازانديشانه 1فَشن

مي.9 آن پوشش فمينيستي كه سبك زندگي"و"سبك زندگي مبتني بر خلق هويت"را توان
هاي اند، اكثراً از سرمايهزناني كه در حجاب خود بازانديشي كرده. ناميد"مبتني بر تمايز

و در و تحصيالت دانشگاهي داشتند؛ در سنين جواني مواردي فرهنگي بااليي برخوردار بودند
و از خانواده ميان از عمومي اين گروه در حوزة. بودند هاي مذهبي برخاسته سالي قرار داشتند

و به سبب تغييرات نگرشي، پوشش مانتو استفاده مي و مجالس هاي آنان در مهمانيكنند ها
و مدلزنانه مي و لباستواند تركيبي از مدها به طور. باشدايراني هاي رايج جامعة هاي غربي

مي اين گروه، موازين حجاب اسالمي كلي، و در بسياري از را به سبك غيرفقهي رعايت كنند
.اند داريِ خود، بازانديشي كرده ابعاد دين
در يك مطالعة موردي تطبيقي، به بررسي صورتبندي الگوهاي هويتي) 1384(نصرتي

و جهاني( و كرد دان) محلي، ملي و فني دانشگاه تهران شكدهدانشجويان آذري هاي علوم انساني
بر هاي قومي اند از اينكه آيا دانشجويان گروه شده عبارت سؤاالت مطرح. پرداخته است با تمركز

خود هستند يا با تكيه بر الگوهاي عام تالش الگوهاي قوميتي خود درصدد احياي هويت قومي
و تعامل ديالكتيكي بين الگوه مي دو. اي هويتي برقرار كنندكنند ارتباط محقق با استفاده از

 ها نشان دادند كه در مؤلفة يافته.و كيفي درصدد پاسخ به سؤاالت فوق برآمده است روش كمي
و و مديريت بدن است، تقابل سبك زندگي، كه شامل تغذيه، پوشاك، موسيقي، تزئين منزل

هايي نيست، اما در مؤلفه هاي قوميهيك از دانشجويان گرو تضادي بين سه الگو در بين هيچ
و زبان، زمينه مثل مشاركت، رسانه، مي تاريخ شود كه در اين مورد تفاوت هاي تقابل ديده

و ترك آذري ترين تقابل در اين زمينه، ميان مهم. زبان وجود دارد بارزي بين دانشجويان كرد
ب و تأكيد بر هويت محلي و ملي است ه مثابة مقاومت در مقابل الگوي الگوهاي هويت محلي

مي. هويت ملي است آن محقق در مورد دانشجويان كرد به اين نتيجه به رسد كه هويت شدت ها
و سياست هاي هويتي، مثل زدگي هويتي را در تمام عرصه آغشته به مباحث سياسي است

و فرهنگي تا عرصه عرصه مي هاي نمادين و سياسي، ).انهم(توان ديد هاي اجتماعي

1Fashionless 
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به) 1384(پور قلي ويژه نظرية استوارت هال، به بررسي تأثير با رويكرد مطالعات فرهنگي،
و. شدن بر هويت فرهنگي قوم لك پرداخته است جهاني روش بررسي وي، مطالعة موردي
و مشاهده بوده است آوري داده هاي جمع تكنيك بر. ها، مصاحبه جامعة آماري مورد مطالعه،

بندي به چهار گونة اجتماعي دسته» گفتمان مذهبي«و» گفتمان مدرنيته«ر اساس دو متغي
نورآباد،. شدند تا تغييرات هويتي در درون هر گونه به طور جداگانه مورد ارزيابي قرارگيرد

و هرسين جامعة آماري را تشكيل مي به. دهند صحنه و شيعه عنوان نمايندة دو گروه اهل حق
گ و در هر و مدرن انتخاب شدندگفتمان مذهبي از گروه سنتي عبارت. روه دو دستة سنتي اند

و افرادي كه تحصيالت كمتر از ديپلم دارند؛ گروه مدرن، شامل و بازار، كشاورزان كسبه
و دانش مي دانشجويان سال آخر با. شود آموختگان دانشگاه نفر مصاحبه43از اين چهار گروه

آن يافته. به عمل آمد لكها حاكي از و امكانات جهاني ها با استفاده از فرصت بود كه شدن، ها
مي هويت فرهنگي خويش را به شيوة عام و از حاشيه گرايانه بازسازي بودن خود نسبتاي كنند؛

و لرها آگاهند؛ به همين دليل، آن را به فرهنگ ملي، كردها مي» ديگري«ها آن قلمداد ها كنند؛
مي در مصرف محصوالت فرهنگي از و در مقابله با عناصر فرهنگي خود مقاومت نشان اي دهند

و تفاوت قرار دارد، از توان هويت سازي باالتري كه در معرض فرآيندهاي قدرت، مقاومت
.برخوردارند
-جمع- هاي فردگرايانهچگونگي وضعيت ارزشةصدد مطالعدر)1386( توكليو آزاده اعظم

و رابطگروهي از گرايانه در بين و اشكال بازانديشان آن با گرايشةدانشجويان آنةهاي ديني
ا داري گالك دينةبا استفاده از سنج اين پژوهشِ كمي نتايج.اند برآمده و شاخص1ستاركو
و مقياس جمع بازانديشيِةساخت محقق  با وجودكه نشان داد تريانديس فردگراييِ-گرايي ديني

هاي فردگرايانه نيز به همان شدت در بين اين قشر انه، گرايشگراي هاي جمعتسلط خصلت
هم. موجود است و سازه اين تزيستي از طريق دو روش پيمايشي شدأاي در بين،همچنين. ييد

و تجربي دين نسبت به ابعاد ديگر،اين از ميزان پذيرش بيشتري برخوردار،گروه ابعاد اعتقادي
هم داد كه جمعها نشان بين شاخصةرابط.است و دين ابعادةگرايي با داري ارتباطي مثبت

مي،معنادار دارد  فردگرايي با بعد تجربيِ،در مقابل.ندك اما مستقل از بازانديشي در دين عمل
و شاخص بازانديشي در دين روابط قوي دين مي داري .دهد تري نشان

1 Glock and Stark 
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و وي سن) 2008(بروكس و تحول هويت جنسي زنان . گاپوري را بررسي كردندبازانديشي
از شده كه عبارت اين پژوهش از سه مطالعة موردي استخراج هاي يافته گيري انجمنشكل: اند

و پژوهش؛ تجربيات زنان خانه داري كه كار را براي پرورش فرزندان كنار زنان براي كنش
ها يافته.اينِ حرفههاي در حالِ تغييرِ زنانامهگذاري تجرد در بستر زندگياند؛ ارزش گذاشته

اند تا تركيب خاصِ سنگاپوري، يعني نشان دادند كه زنان مورد مطالعه، همگي در تالش
و تأثيرات جهاني را با توجه به موقعيت خود بپذيرند با وجود گرايش. پدرساالري، اقتدارگرايي

ح آن بر ديگر اين تلقي كه خانه فضاي خصوصي است، تعهد به چنين فضايي غالباً با ترجي به
بعد عمومي اول، شدن اگرچه براي زنان مطالعة جهاني. تر دارند همراه استفضاهاي رقيب كه

بي سد، براي زنان خانهر برجسته به نظر مي بازشناسي نيازهاي. تأثير نيست دار يا مجرد نيز
و توسل به اميال دست دوم براي به متضاد دست اول ي حل مسئله، عنوان ابزارها اين زنان،

و هم پتانسيلي براي تحول هويت خلق راهبردي را فراهم مي سازد كه هم بازانديشانه است
.كند مي

و دانشجويان كرهدر ميان دانش) 2003(كيم ايِ متولد ژاپن، پژوهشي كيفي انجام آموزان
وي يافته. كند داده كه طي آن، فرآيند بازانديشي هويت آنان را ترسيم مي ميهاي كه نشان دهد

به اين دسته از مشاركت و كندوكاو اي، هويت خود را جست طور بازانديشانه كنندگان، وجو
و خود را مشاركت مي ميكنند و ارزيابي و آزاد انساني، توصيف - كنندگانِ فعالِ فضاي آموزشي

و دانش. كنند كرحتي دانشجويان ايهآموزان ژاپني نيز ادراكشان را نسبت به همساالن
و هويت خودشان را مجدداً ارزيابي مي . كنند بازتعريف كرده

 مباني نظري
 مروري بر نظريات موجود

و اين رويكرد نيز ِمتقابلِ مفهوم هويت به شكل جديد آن، ريشه در رويكرد كنش نمادين دارد
ميدر پارادايم تفسيري جايگاه ويژه نظران صاحب هايپردازيمفهوم. دهداي را به خود اختصاص

و  هويت را تشكيل موضوع اركان اصلي1"خود"كنــش متقــابل نمادين در مــورد انسان
و ). 1254: 2000؛ استريكر، 374: 1998ترنر،( دهد مي در رويكرد كنش متقابل نمادين

 
1 Self 
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و واكنشگرند به. تفسيرگرايي، موجودات انساني، موجوداتي كنشگر و كنش متقابل وسيلة كنش
ميو تفسيرهاي انسانتعاريف  و تفاسير بر معاني مشتركي قرار. گيرد ها شكل اساس اين تعاريف

مي در واقع، معاني. شود دارد كه در فرآيند تعامل خلق مي در اي كه افراد به خودشان دهند،
و كنش متقابل آن و مركز فرآيند خلقِ كنش خودشناسي افراد نيز همانند. داردها قرار محور

م ميديگر ).1254: 2000استريكر،(گيرد عاني در فرآيند تعامل شكل
نظران رويكرد كنش متقابل نمادين در اواسط قرن بيستم، صرف تالش عمدة صاحب

مي.شد"خود"پردازي مفهوم و رويكردهاي نظري عمده مفهو آن اي دربارةكه بعدها خلق شد
مبود كه به شيوه"هويت"ارائه شد، مورد استفاده قرار"خود"پردازي مجدد فهوماي بارز براي
مي"هاهويت"اي از را مجموعه"خود"اين شيوة تحليل،. گرفت به تصور كند كه در پاسخ

مي وضعيت از تعدادي هويت است كه به نظر برخي پس خود، برساخته. آيدهاي خاص به وجود
و اهميت در سلسله از نظريه هايي كه هويت. تب خاصي قرار دارندمرا پردازان، از لحاظ برجستگي

مراتب قرار دارند، بيشترين تأثير را بر تالش افراد براي براي سازماندهي در رأس سلسله
).374: 1998ترنر،(رفتارشان دارند 

مي در ادامة سنت كنش متقابل گرايي، قالب1گافمن كارهاي. كندهاي تحليلي جديدي ارائه
و نقدهاي روانوي عالوه بر اينكه در خلق  اي داشته، در كاوي نقش عمده گفتمان فراساختارگرا

- كار گافمن در نظريه.درخور توجه است2هاي هويت نيز با تأكيد بر خودهاي چندگانهبحث
بر پردازي هويت جايگاه مهمي و از هويتو ايدة نقش"خود"دارد، حتي اگر تنها ها تمركز كند

مي"خود"گافمن. سخني به ميان نياورد "خود"در واقع،. كند را به جهان اجتماعي منتقل
يك نه3گافمن با مدل نمايشي است كه از وضعيتي"خود"اجتماعي، بلكه"خود"تنها

و نمايش هر روزة زندگي ما بهره مي مي اجتماعي و به آن شرايط پاسخ اين در حالي. دهد برد
ك ميـاست و4"وريــمحخود"منــگاف).24: 2002وودوارد،(شوده از آن شرايط نيز ناشي

مي مورد نظر تعاملويت مسلطــه هاي وي همچنين معتقد است كه تحليل. كند گرايان را رد
ك پديده ـنـدتوان نميخــردحــسط راهاآنتوانندمي الن جامعه را تبيين كنند، اماــهاي

).1998:409به نقل از ترنر( كنند تكميل

1 E. Goffman  
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يكي"خود"پردازي فهومم نظرية هويت"و ديگري"1نظرية هويت"در قالب دو نظريه،
دو.، شكل جديدي به خود گرفت"اجتماعي از"خود"، ماهيت اجتماعيِ نظريههر را ناشي
كه جامعه مي و رويكردهايي را مي"خود"دانند مي را جدا از جامعه دو. كنندپندارند، نفي هر
مي هاي چندگانه، به طور تمايزيافته برحسب هويترا"خود"رويكرد،  و(كنند اي تصور هاگ

 ). 1995وايت، 
و فراساختارگرا نيز مفهوم نظريه و تحوالت آن بنديپردازان فرامدرن هاي جديدي از هويت
ها جهانِ اجتماعي را كه مدت هاي قديمي معتقد است كه هويت2براي مثال، هال. اند ارائه كرده
و اكنون بحث هويت دوام مي و پاره بخشيد، رو به افول گذاشته شدنِ انسان پاره هاي جديد

ميه. مدرن، مطرح شده است سوژة روشنگري، سوژة: كند ال به سه نوع فهم از هويت اشاره
و سوژة جامعه و هلد،(مدرن پست شناختي ).275: 2003هال

و جريان سياستبر3آپادوراي هستند، تأكيد4اجتماعات فرامليهاي فرهنگي كه خالق ها
. كند بيني پايدار بازتوليد نمي هاي قابل پيش ها را به شيوه اين نظم جديد، ديگر هويت. كند مي

به هاي مردم، ماشين كند كه جريان وي اشاره مي و عقايد، اي طور فزايندهآالت، پول، تصورات
هاي جهاني مشخص براي جريان آپادوراي پنج بعد. كنند در مسيرهاي ناهمسان حركت مي

و جريان.4هاي فني جريان.3اي هاي رسانهجريان.2هاي قومي جريان.1: كند مي .5هاي مالي
در هاي سازندة جهانِ چندگانه هستند كه گروهها بخشاين. هاي ايدهجريان هاي مختلف مردم

مي سراسر آن نظ گانة هريك از ابعاد پنج. سازند ها را ازر آپادوراي، تابع مجموعةمورد خاصي
و محرك بههايي است كه غير قابل پيشفشارها و هاي عنوان پارامترهايي براي جريان بيني است
).502: 2001فيذرستون،(كند ديگر عمل مي

و خصوصاً بهميشل از ديدگاه فراساختارگرايان و اعمالي فوكو، فرد وسيلة راهبردها، تدبيرها
و متغير هستند شود ساخته مي و اجتماعي، مشروط در اين ديدگاه، تأكيد. كه از لحاظ تاريخي

و تغيير است ليبر سيا شناسي خاص هر دوره، فوكو بر اساس معرفت).36: 2004گرين،(ت
و رابينو،(دهد ماهيت انسان را از چارچوب آن بنيان معرفتي توضيح مي ).86: 1379دريفوس

و تنبيهفوكو در بدون شك، فرد، ذرة خياليِ نوعي«: دربارة هويت فرد گفته است،مراقبت
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اين تكنولوژي اما فرد همچنين واقعيتي است برساختة: از جامعه است"ايدئولوژيك" بازنمايي
مي"انضباط"خاصِ قدرت كه  و ). 242: 1378فوكو،(» شود خوانده بر اين اساس، شناخته

و دانش استشناساشدنِ انسان، تابعي از روابط قد مي هايي هويت. رت گيرند، از قبيل كه افراد
و دانش است  و شهروند، تابعي از روابط قدرت و رابينو،(ديوانه، مجرم ).27: 1379دريفوس

و سيا ميليفوكو در مورد ناپايداري چيز، حتي جسمش در انسان، هيچ«:گويدت هويت انساني
از(» به اندازة كافي پايدار نيست كه مبنايي براي خودشناسي يا شناخت ديگران باشد به نقل

و رابينو،  ).212: 1379دريفوس
فــبه تبع الكان ميــيت از دهد، اگرچه با بررسي انتقادي آثار رويد به ناخودآگاه اولويت

و نقش نمادين آن وي الگويي. ها تأكيد زيادي دارد گيري هويتدر شكل فرويد بر زبان
و با اين الگو به نق1ي از بازانديشيــشناخت زبان گيري سوژگيش زبان در شكلــخلق كرد

مي. اولويت داد كه مسئله اين نيست كه آيا به شيوه«: گويد الكان در اين مورد اي صحبت كنم
اــبا آنچه هست گونه هستم كه صحبت ين است كه من همانم مطابق باشد، بلكه مسئله

گاه كامل يا الكان بر اين اعتقاد است كه هويت هيچ).35: 2002به نقل از ودوارد،(» كنم مي
تواند كامالً ارضا شود كه هرگز نميليميدر واقع، شكافي وجود دارد همانند. شود ثابت نمي

).1949الكان،(
كه"بحران هويت"بومن معتقد است امروزه به بيش از آن چيزي است اريكسون آن را

ميــوضع 3و دوام2همساني،. كرد يت بيماران ذهني يا گذار از نوجواني يا جواني اطالق

و بزرگساالن امروزه به مي احساساتي هستند كه جوانان بومن،(كنند ندرت به طور مشابه تجربه
كنند هاي موجود دفاع نمي ديگر از هويتاز ديدگاه بومن، در عصر كنوني، مرزها ). 478: 2001

اين فرآيند، فعاليتي. يابي سخن به ميان آوريمو شايد بهتر باشد به جاي هويت موروثي از هويت
و نامحدود است كه همگي ما در آن درگير هستيمناناپذير، پايان حل. كامل، ناتمام شدنِ احتمال
و تضادهايي كه اين فعاليتتنش وج ها ميها را به يابي اثرات هويت. آورد بسيار ضعيف استود

و محصول تركيبي از فشارهاي جهاني و فرديتجانبي و همچنين تنش سازي هايي است سازي
).482-481: همان(كه به وجود آمده است 
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ميتحوالت اجتماعي را به سه دوره تقسيم بِك اول دورة ماقبل مدرن، سپس: كندبندي
و نهايتاً مدرنيتة مدرنيتة دورة و مدرنيتة مدرنيتة. بازانديشانه ساده  ساده با جامعة صنعتي

هممخاطره بازانديشانه با جامعة معتقد است در دوران جديد،) 2007(بِك.خواني دارد آميز
ميافراد، فارغ از ساختارها، به طور بازانديشانه و هويت خود را ب.سازند اي بيوگرافي ه فرآيندوي

و روند فرديهويت مي سازي و معتقد شدن جايگاه اجتماعي افراد در جامعة مدرن اشاره كند
و اقشار اجتماعي در اين جوامع، ديگر معيار تعيين . جايگاه افراد نيستند كنندة است كه طبقات

ميبِ و اقتصادي اخير، خودك همچنين بر اين امر تأكيد وكند كه تحوالت اجتماعي مستقل
به خود و مادي گونه مختار را اي ساخته است كه به طور روزافزوني از ساختارهاي فرهنگي

 ). 1999بك،(، بستر چنين تحوالتي است1آميز در واقع، جامعة مخاطره. شود مستقل مي

 چهارچوب نظري
و گيدنز مطرح در و سپس نظريات برگر اين بخش، ابتدا مفهوم بازانديشي به اختصار معرفي
آن يكي از مفاهيمي2به طور كلي، مفهوم بازانديشي.ودش مي است كه رويكردهاي مختلف به

بازانديشي را خصلت ارتباطات انساني) 1995(در رويكرد كاركردگرايي، لومن. اندنظر داشته
و معتقد است اين بازانديشي منجر به خودمفهوم مي بازانديشي به مثابة. شود مي3سازي داند

مي سازوكاري  مي عمل در. شود كند كه منجر به تسهيل سازگاري سيستم با محيط اين امر
مي نتيجة تنظيم پاسخ و كاهش پيچيدگي صورت در واقع، بازانديشي به كنشگران اين. گيرد ها

.هاي جديد كنش تأمل كنند دهد كه در مورد بديل توانايي را مي
از. نيز جايگاه خاصي دارد شناسيِ مردمي بازانديشي در ديدگاه روشمفهوم بخش زيادي
مي پژوهش مي هاي اين رويكرد، به اين سؤال . افتدپردازد كه چگونه تعاملِ بازانديشانه اتفاق

مثالً فعاليت مناسكي مرتبط با خدايان. تعامل غالباً دربردارندة بينش خاصي از واقعيت است
اي چنين فعاليت مناسكي نمونه. اين باور است كه خدايان در امور روزمره نفوذ دارندة دربردارند

).420: 2003ترنر،(از كنش بازانديشانه است
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وي معتقد است. گرايي نمادين، توجه خاصي به بازانديشي دارد ميد در رويكرد تعامل
يايكياجتماعي بودن، ديالكت1فرآيندي بودن،.، چهار خصيصه دارد"خود" و بازانديشي بودن

آن. بازتابي بودن ميبلومر اهميت خصيصة آخري يعني بازانديشي را به قدر  عنوانِ داند كه از آن
مي» شناسي انقالب ميد در جامعه« و بازنشان«اين مفهوم به معني. كند ياد دادن بازگردانيدن

و موضوع به معاني وقايع اجتماعي و اعيان و از خود به خويشتن است هاي بشري از اشيا » خود
از. پردازد ميد به مفهوم بازانديشي مي2زمان حالِ ذيتلين با تشريح فلسفة).6: 1385ي،يتنها(

و در لحظة حال«نظر وي، اشاره به سازوكار ومي»مصاحبه با خويشتن تواند موضع عملي
و«از نظر ذيتلين. نظري خويش را در برابر جهان بسازد تحليل معاني همراه كنش بازنگري

و آن را به مي گونه شده ايم يا بايستي كند تا ما بتوانيم بگوييم به چه كاري دست زده اي هدايت
مي. به چه كاري دست زد و نظر متحد : 1385به نقل از تنهايي،(» شوند در اينجاست كه عمل

6.(
ازبه از طوركلي، بازانديشي گسترده، ناشي از تعامل پوياي شماري تحوالت اجتماعي است كه

مي هاي روزافزون مدرنيتة خصيصه  هايتغييرات گسترده در ساختار فناوري. شوداخير محسوب
ميطور روزافزوني انسانارتباطي، به و ها را در رودرروي يكديگر قرار دهد؛ مناسك فردي

به فرهنگيِ جاافتاده را چنان دچار نسبيت مي هاي انجام امور توان شيوهراحتي نمي كند كه ديگر
و فرهنگ تودهايده تصويرها، هاي جهانيِ افزايش جريان. را بديهي انگاشت اي مصرف كه با ها

ميتغييرات ارتباطي همراه مي و دهندة قدرت اتصال. كنند شوند، وضعيت را تشديد سنت
و به قول بِك،  تارهاي اجتماعي است اين خود فقدانِ ساخ ساختار اجتماعي فروكش كرده است

و فرديت و به شكل يك جامعة فراسنتي بخش كه به خصيصة ساختار اجتماعي تبديل شده
 ). 2006آدامز،(درآمده است 

 پيتر برگر
برگر هويت مدرن را داراي چهار خصلت. اند گرايان نيز به بازانديشي توجه خاصي داشتهسازه
از داند كه عبارت مي و فرديت شدگي، انديشنده بازبودن، تفكيك: اند و ديگران،(يافتگي بودن برگر

و تحول، فرد).84-86: 1381 وي در مورد هويت بازانديشانه معتقد است جامعة در حال تغيير
و اتخاذ تصميم را مي ناگزير به بازانديشي نه. سازد هاي متنوع تنها معطوف به جهان بازانديشي
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به بيروني است، بلكه وارد ذهنيت فرد نيز مي و خود فرد و طي فرآيند بازانديشي، جهان شود
:از نظر برگر، زندگي در جوامع امروزي. شوند موضوعِ آگاهي تبديل مي

و معاني اجتماعي رودررو قرار اندازي فرد را با چشم پيوسته در تغيير از تجارب
و طرح برنامه گيري فرد را وادار به تصميم. دهد مي مي ها به. سازد هاي متنوع او را

به. دارد انديشيدن وامي هاي هوشيار، پرتنش خصوص، آگاهي بدين ترتيب آگاهي مدرن،
 هويت مدرن،) بازانديشانه(ندة گفتني است كه جنبة انديش. است» آميز احتجاج«و 

به فقط به جهان بيروني محدود نمي و را شود، بلكه ذهنيت فرد ويژه موقعيت وجودي او
و غالباً تنها جهان، بلكه خويشتن نيز به موضوعِ توجه آگاهانهنه.رديگ نيز دربرمي

و ديگران،(شود موشكافيِ مضطربانه تبديل مي ).86: 1381 برگر

ميبرگر همچن از كند كه در جوامع پيشين از درجة ين به مفهوم جهان زيست اشاره بااليي
ساز بود كه تمامي اين يكپارچگي نيز نظم معنايي يكپارچه دليل. يكپارچگي برخوردار بود

فرد به طور. ديني بود بخش معموالً نظمي اين نظم وحدت. گرفت هاي جامعه را در برمي بخش 
ح پيوسته، علي در ضور در مكانرغم اما در جوامع مدرن،. بود"همان جهان"هاي متفاوت،

آنفعاليت. شود موقعيت افراد متفاوت مي و تجربي كامالً ها را با جهان هاي افراد، هاي معنايي
و غالباً ناسازگار مرتبط مي اين چندگانگي جهان زيست، نه فقط در سطح رفتار، كندكه متفاوت

).73: همان(نيز تأثيرات خاص خود را دارد بلكه در سطح آگاهي 
و ارتباط اين چندگانگي را مرتبط با دو تجربة برگر خاص مدرن، يعني شهرنشيني مدرن

هاي مختلف در زندگي روزمرة افراد اين چندگانگي به شيوه).70: همان(داند جمعي مدرن مي
كه. كندبروز مي را يكي از پيامدهاي آن، مسيرهاي مختلفي است فرد بايد از آن ميان، يكي
به. برگزيند ها قرار اين چندگانگي شدت تحت تأثير در واقع، برنامة زندگي فرد در جامعة جديد

مي هويت برگر برنامة زندگي را منبع اولية. گيردمي اين برنامه معموالً خصلتي. دانديابي فردي
و به شيوه مي باز دارد ).81-80: همان(شود اي نامعين تعريف
هم رويكرد سازه خوان گرايانة برگر با مضمون اصلي اين پژوهش، يعني هويت بازانديشانه،

مي. است و اگرچه وي در مورد جهان مدرن صحبت كند، تصويري كه از تحوالت سريع
اين پژوهش در آن تجربه دهد، با بستر در حالِ تغييري كه پاسخگويان پيامدهاي آن ارائه مي

. اي دارد كنند، سازگاري قابل مالحظه كسب مي
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 آنتوني گيدنز
و بازسازي زندگي روزمره برحسب عوامل گيدنز بر اين عقيده است كه با كاهش نفوذ سنت

و محلي، افراد ناچارند شيوه در. هاي مختلف برگزينندهاي زندگي خود را از ميان گزينه جهاني
و استانداين ميان، اگرچه عوامل يكسان زندگي"بازبودن"اردكننده هم وجود دارد، به دليل ساز

و همچنين به علت تكثريابي زمينه و تنوع اجتماعي امروزي، انتخابِ شيوة،"مراجع"هاي عمل
و فعاليت روزمره اهميت مي : 1378گيدنز،(يابد زندگي، بيش از پيش در ساخت هويت شخصي

ميگيدنز هويت شخصي را اين).20-21 :كند گونه توصيف
كه هويت شخصي براي ما شكل طول"دهندة مسيري است كه بايد آن را طي مدتي

مي"عمر هركدام از ما ... هاي نمادين تجدد بپيماييم الي قرارگاه شود، از البه ناميده
و روان نامهداراي زندگي شناختي اي هستيم كه در واقع بازتاب اطالعات اجتماعي

).32: همان(هاي ممكن زندگي است موجود دربارة شيوه

و درحال تغيير، جايي كه همهمواجگيدنز معتقد است كه در چيزعِ معاصرِ تكثرگرا، متنوع
ميمداقمورد  مبه پروژه"خود"گيرد،ه قرار وي همچنين به خود.شودياي بازانديشانه تبديل

و دهد؛ پروژه اولويت زيادي مي1خودسازنده اي كه از آن طريق، خود، در سطح فرد، بازانديشانه
ميت و"خود"گيدنز بازانديشي در مورد ). 1378گيدنز،(شود غييردهنده را فرآيندي مداوم

قاتي كه افتاده است به داند كه طي آن، فرد، در فواصل زماني منظم، برحسب اتفا فراگير مي
وي معتقد است كه ساخت خود، طرح ). 113: همان(پردازد نوعي بازپرسي از خود مي

ميبازانديشانه هايي كه اينجا فرد از ميان گزينهدر. سازداي است كه بخش اساسي مدرنيت را
د به كمكفر). 148: 1377گيدنز،(كند بايد هويت خود را پيدا كند نظام انتزاعي فراهم مي

مي هاي متنوعي براي توسعةهاي گوناگون، فرصتتكنيك تجربيات. كندشخصيت خود فراهم
و متنوع، زمينه را براي تنوع روش ميتازه چنين شرايطي زمينه را براي. سازدهاي عمل مهيا

هم كند كه البته بريدن از الگوهاي رفتاري جاافتاده آماده مي در اين امر ممكن است خطراتي
).115: همان(پي داشته باشد 

مي"خود"از ديدگاه گيدنز، بازانديشي با وارد محدودة بدن نيز و اين رويكرد، بدن شود
و سوژه، به طور. شود، بلكه بخشي از يك نظام كنشي استء منفعلي تلقي نمي ديگر شي فاعل

ب مرتب بر فرآيندهاي جسمي و آگاهي از چگونگي بدن، عيار دريافتن تمام"راي خود نظارت دارد
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مي"هر لحظه از زندگي به طور كلي، ). 114: 1378گيدنز،(شود از اهميت خاصي برخوردار
و نحوة برخورد با بدن را يكي از عناصر ساختاري هويت شخصي  گيدنز، پرورش، دستكاري

:داند مي
و رسوم سنتي بدن را ديگر نمي و تزئ"پذيرفت"توان براساس آداب . ين كردو تغذيه

كه بدن آدمي، بيش از پيش، به صورت هستة اصلي طرح بازتابي خاصي درمي آيد
بنابراين، توجه مداوم به چگونگي توسعة. كنند افراد از هويت شخصي خود ترسيم مي

ازو كيفي بدن، در چارچوب فرهنگ خطرپذيري، عمالً جزء تفكيك كمي  ناپذيري
هاي گوناگون پرورش بدن از تنوع شيوه... دهد رفتار اجتماعي مدرن را تشكيل مي
گيري دربارة شيوة اصلح، صرفاً گيرد، ولي تصميمموجود در شيوة زندگي سرچشمه مي
: همان(ترين عناصر ساختاري هويت شخصي است نوعي انتخاب نيست؛ بلكه از اساسي

251 .( 

عناصر تعاريف قبلي است، از آنها سازي گيدنز از بازانديشي عالوه بر اينكه دربردارندة مفهوم
مي. تر نيز هست كامل و معتقد است وي بازانديشي را ويژگي معرف هرگونه كنش انساني داند

ها، اي از تعامل كنش انساني نه مجموعه. ها با زمينة كنشِ خود در تماس هستندهمة انسان
در. است بلكه جريان مداومي  و هاي پيش تمدنگيدنز همچنين به تفاوت بازانديشي مدرن

مدرن، كه سنّت حاكميت دارد، بازانديشي تا اندازة هاي پيش در تمدن. كندمدرن اشاره مي
و توضيح سنت است بر اين اساس، كفة گذشته از كفة آينده. زيادي محدود به بازتفسير

مي. تر است سنگين و كنش در اين دوره اند. كنداما در دورة مدرن، ماهيت بازانديشي تغيير يشه
و تصويب عملكردها با ضمانت سنت،. شود در يكديگر منعكس مي ديگر كارآيي نخواهد تأييد

مي. داشت و اطالعات در دورة مدرن عملكردهاي اجتماعي دائماً در معرض بازسنجي قرار گيرد
گيدنز معتقد است تنها در عصر مدرنيت است كه تجديد نظر. شود جديد منجر به اصالح مي

مياسا ).44-47: 1377گيدنز،(گيرد سي در عرف صورت
و برگر است در واقع،. تعريف مورد نظر از بازانديشي در اين پژوهش نزديك به تعريف گيدنز

و عرف را در پي  و كنش است، به نحوي كه ضمانت سنت منظور از بازانديشي، تركيبِ انديشه
م ورد نظر گيدنز با شرايطي كه تحت آن، نداشته باشد؛ يعني بازانديشي از نوع دورة مدرن

و تجديد نظرِ پايدار در زندگي اجتماعي حاصل مي از اين شرايط عبارت. شود ترديد و: اند منابع
و فناوري بسترهاي تازه از قبيل رسانه و هاي جهاني، فضاهاي مجازي و ارتباطاتي هاي اطالعاتي

م. هاي جديد دانش و بسترها باعث تكثر و زمينهاين منابع مي راجع و در نتيجه هاي عمل شود
مي. بازانديشي را در پي دارد و برگر در بحث از بازانديشي به آن اشاره - در واقع، آنچه گيدنز
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و و مدرني است كه انسان عصر جديد با قرارگرفتن در آن، اقدام به تأمل كنند، فضاهاي جديد
ميبر. كندبازانديشي مي ني كرد كه هرچه افراد بيشتر در معرضبي توان پيشاين اساس،

و منابع بازانديشي قرار گيرند، بيشتر به بازانديشي مي محور بازانديشي. پردازند حامالن مدرنيته
و در ديدگاه  و عملكرد فرد است در تفكرات گيدنز، ابعاد مختلف هويت، يعني خويشتن، بدن

و آگاهي فرد تمركز دارد ت. برگر بيشتر بر خويشتن و وجه به بحثبا هاي فوق، الگوي نظري
و برگر استخراج شده است از نظريه)2و1شماره(تجربي پژوهش  .هاي گيدنز

مدل نظري پژوهش.1مدل  

 تجربي پژوهشمدل.2مدل

 روش تحقيق
و . نامه است آوري اطالعات نيز پرسش ابزار جمع اين پژوهش مبتني بر روش پيمايش

و نيمه پرسش و برخي از متغيرهاي مستقل. باز است نامه نيز حاوي سؤاالت بسته متغير وابسته
مينيز به  جامعة آماري پژوهش حاضر را دانشجويان دانشگاه. شودكمك طيف ليكرت سنجيده

مي) 1388(شهيد باهنر كرمان در سال  دهد كه بر اساس اطالعات موجود تقريباً تشكيل
با لحاظ) 1975(گيري از جدول لين حجم نمونه با بهره. نفر برآورد شده است 16000

:متغيرهاي مستقل
و ميزان استفاده از تكنولوژي هاي اطالعاتي

و آنتن ماهواره ارتباطي از قبيل   اينترنت، موبايل
 منابع مطالعاتي غيردرسي

 مقطع تحصيلي
 تحصيالت والدين

و پايگاه شغلي والدين  درآمد، اشتغال
 جنسيت ومحل تولد

)بعد مناسكي(هويت مذهبي

وابستهمتغير
:ابعاد هويت بازانديشانه

 هويت شخصي
 هويت بدني

موسيقيايي ذائقه  

:هاي مستقل متغير
قرار گرفتن فرد در معرض حامالن

و منابع بازانديشي  مدرنيته

:متغير وابسته
ب  ازانديشانههويت
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و95درصد، سطح اطمينان50پارامتر نفر برآورد شد كه براي 377درصد،5خطاي درصد
و تحليل قرارگرفت پرسش 391اطمينان از نتايج،  و مورد تجزيه به. نامه تكميل شد با توجه

و دانشكده تنوع رشته شدگيري احتمالي طبقهنمونه ها، از شيوة ها .بندي استفاده

و پايايي  اعتبار
و متخصصان موضوعِ مورد بررسي نامه براي حصول اعتبار صوري، پرسش در اختيار كارشناسان

و اصالحات مورد نظر آن براي حصول پايايي ابزار، قبل از تكميل. ها لحاظ گرديدقرار گرفت
و سپس آلفاي طيف پرسش40نهايي،  . ها محاسبه گرديد نامه به طور تصادفي تكميل شد

ع ضريب نهايي آلفاي كرونباخ براي طيف ازهاي مختلف به.1: بارت است اينترنت وابستگي
موسيقي ذائقة.4)77/0(1مديريت بدن.80/03هويت مذهبي بعد مناسكي.2)82/0(
ضريب طيف كلي بازانديشي نيز).64/0(هويت شخصي.80/06بازانديشي در بدن.5)65/0(

از81/0 .گويه است22محاسبه شد كه متشكل

 تعاريف متغيرها
ب مي: ازانديشانههويت كه برگر هويت بازانديشانه را يكي از ابعاد هويت مدرن با«داند فرد را
مي چشم و معاني اجتماعي رودررو قرار به اندازي پيوسته در تغيير از تجارب دهد؛ فرد را وادار
و طرح برنامه گيري تصميم مي ها مي هاي متنوع مد. دارد سازد؛ او را به انديشيدن وا رن، آگاهي
به بدين و خصوص، آگاهي ترتيب، و ديگران،(» است"آميز احتجاج"هاي هوشيار، پرتنش برگر

هاي هاي گوناگون، فرصت گيدنز معتقد است فرد در جهان كنوني، به كمك تكنيك).86: 1381
مي متنوعي براي توسعة در چنين شرايطي است كه ). 1377گيدنز،(كند شخصيت خود فراهم

مي پروژهبه"خود" در سطح فرد،"خود"اي كه از آن طريق، شود؛ پروژه اي بازانديشانه تبديل
و تغييردهنده مي ها، عرف، سنت گيدنز به بازانديشي در حوزة). 1378گيدنز،(شود بازانديشانه

و شيوه ميبدن در هاي درمان و تحوالت به پردازد و تحوالت آتي اين كانون را معطوف آينده
).همان(نددا مي

و چاوشيان.1 .اقتباس گرديد) 1381(طيف مديريت بدن از كار پژوهشي آزاد
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و گويه طراحي شد كه بعد از پيش27كردن مفهوم هويت بازانديشانه، براي عملياتي آزمون
به محاسبة مي اين گويه. گويه كاهش يافت22آلفا بعد هويت بازانديشانه . شودها شامل چهار

بعد عبارت از اين چهار و: اند هويت شخصي ذائقة موسيقي، بازانديشي در بدن، مديريت بدن
و عالقه در طيف ذائقة. بازانديشانه هاي جديد از قبيل رپ، مندي به موسيقي موسيقي، مصرف

و جهاني، مورد سنجش واقع شد و موسيقي فراملي در طيف بازانديشي در بدن، نگرش. پاپ
شد فرد دربارة جراحي و دستكاري بدن مطرح هاي در طيف مديريت بدن نيز روش. هاي زيبايي

و نگهداري بدن مد نظر بوده استآ در طيف هويت شخصي بازانديشانه نيز ميزان. رايش
و همچنين توسل به منابعِ جديد هويت بازانديشيِ فرد در سنت يابي مورد سنجش واقع شده ها

.است
و اطالعاتدر: اينترنت وابستگي به اين طيف، ميزان وابستگي فرد به فضاهاي مجازي

و عادت به كاركردن با اينترنت، اعتما  كهد به آن، ميزان اهميت اينترنت سنجيده شده است
.است شامل شش گويه

بعد مناسكي كه هويت مذهبي به آن بخش از هويت يا فرد برمي: هويت مذهبي، گردد
و فعاليت به. هاي مذهبي است مرتبط با اعتقادات اينكه هويت مذهبي غالباً در دو بعد با توجه

و مناسكي متجلي مي در اعتقادي بعد مناسكي، يعني ميزان شود، اين پژوهش صرفاً بر
و اعمال مذهبي از قبيل شركت فعاليت و دعا، روزه ها گرفتن، شركت در نماز جمعه، قرائت قرآن

و جشن در مراسمي از قبيل عزاداري و سفرهاي زيارتي مورد سنجش واقع ها هاي مذهبي
.شود مي

 فرضيات تحقيق
مي.1 و ارتباطي رسد ميزان استفاده از فناوريبه نظر و موبايل(هاي اطالعاتي با هويت) اينترنت

.مثبت معناداري دارد دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطةبازانديشانة 
مي.2 و هويت بازانديشانةبه نظر .معناداري وجود دارد دانشجويان رابطة رسد بين مقطع تحصيلي
مي.3 و هويت بازانديشانةبه نظر مثبت معناداري وجود دانشجويان رابطة رسد بين تحصيالت پدر

.دارد
مي.4 و هويت بازانديشانةرسبه نظر مثبت معناداري وجود دانشجويان رابطةد بين تحصيالت مادر

.دارد
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مي.5 و هويت بازانديشانةبه نظر .معناداري وجود دارد دانشجويان رابطة رسد بين پايگاه شغلي پدر
مي.6 و هويت بازانديشانة دانشجويان رابطةبه نظر ري وجود معنادا رسد بين وضعيت اشتغال مادر

.دارد
مي.7 و هويت بازانديشانةبه نظر .معناداري وجود دارد دانشجويان رابطة رسد بين جنسيت
مي.8 و هويت بازانديشانة به نظر .معناداري وجود دارد دانشجويان رابطة رسد بين محل تولد
مي.9 .منفي معناداري دارد دانشجويان رابطة رسد هويت مذهبي با هويت بازانديشانة به نظر

مي. 10 و هويت بازانديشانة دانشجويان رابطة معناداري وجود به نظر رسد بين درآمد ماهيانة خانوار
.دارد
مي. 11 .دانشجويان دارد رسد داشتنِ آنتن ماهواره تأثير مثبتي بر هويت بازانديشانة به نظر
مي. 12 هو رسد بين منابع مطالعاتي غير درسي به نظر معناداري دانشجويان رابطة يت بازانديشانةو

.وجود دارد

ها يافته
مي1جدول طبق. دهد، توزيع فراواني پاسخگويان را برحسب ميزان بازانديشي در هويتشان نشان
يك يافته آن73چهارم پاسخگويان در سطح خيلي كم؛ هاي جدول، و درصد ها در حد متوسط؛
در3تنها  درصد باالي طبقة متوسط،. اند هويت خود بازانديشي كردهدرصد در حد بااليي
.اين است كه بازانديشي در ميان طيف وسيعي از دانشجويان صورت گرفته است دهندة نشان

 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان بازانديشي.1جدول

 درصد فراواني ميزان بازانديشي
9424 كم

9/72 285 متوسط

121/3 زياد

 100 391 جمع

هاي بين ميزان استفاده از فناوري تحقيق، يعني رابطة نتايج آزمون اولين فرضية2جدول
و هويت بازانديشانه را نشان مي و ارتباطي هاي جدول نشان گونه كه داده همان. دهداطالعاتي

و معني متغيرهاي مستقل با هويت بازانديشانه رابطة دهد، تماميمي تأييد. داري دارندمثبت
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مي اين فرضيه، ميزان اهميت دو فناوري مهم، يعني و موبايل را نشان روابط. دهداينترنت
و داشتن وبالگ شخصي، ميزان وقت صرف شده مجازي در فضاي چت، ميزان ارتباطات ايميلي
هم براي آن، همگي با هويت بازانديشانة تقفرد، و منجر به از ويت تغييري مثبت دارد اين نوع

ديگر، يعني تلفن همراه، نيز رابطة مثبتي با هويت ميزان استفاده از فناوري. شودهويت مي
و بلوتوث ها، تعداد پيام بدين معني كه هرچه تماس. بازانديشانه دارد ها بيشتر شود، بازانديشي ها

.بيشتري درپي خواهد داشت

اس.2جدول و هويت بازانديشانهتفاده از تكنولوژينتايج آزمون رابطة بين ميزان و ارتباطي  هاي اطالعاتي
 سطح معناداري جهت رابطه ميزان همبستگي

000/0+19/0 اينترنت ميزان وابستگي به
008/0+134/0 اينترنت ميزان استفاده روزانه از
004/0+215/0 ايميل ميزان استفاده از

000/0+193/0)روزانه(ميزان استفاده از وبالگ شخصي
001/0+173/0 ميزان چت

002/0+165/0 هاي روزانه با موبايل تعداد تماس
000/0+251/0 هاي ارسالي در روز تعداد پيامك

041/0+124/0 هاي ارسالي تعداد بلوتوث

هويت بازانديشانة پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي تفاوت نتايج آزمون مقايسة ميانگين نمرة
.معناداري با هويت بازانديشانه ندارد براين اساس، مقطع تحصيلي، رابطة. معناداري نشان نداد

 نتايج آزمون مقايسة ميانگين هويت بازانديشانه برحسب تحصيالت پدر پاسخگويان.3جدول
داريسطح معنيمقدار افمعيارانحرافميانگينفراوانيتحصيالت پدر

416/6792/6 سواد بي

55/2019/0

638/674/10 ابتدايي
353/708/7 راهنمايي

و ديپلم 905/701/8 دبيرستان
619/712/10 فوق ديپلم
704/723/9 ليسانس

115/675/8 باالتر از ليسانس
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واريانس هويت بازانديشانه را برحسب تحصيالت پدر، نتايج آزمون تحليل3جدول
مي با مالحظة نمرة. دهد پاسخگويان نشان مي توان متوجه شد كه نمرات هويت ميانگين،

و تنها در مقاطع بازانديشانه به طور منظم از سطوح تحصيلي پايين تا ليسانس افزايش مي يابد
بيشتر نيست، نمرة بازانديشي كاهش محسوسي نفر11ها باالتر از ليسانس، كه البته تعداد آن

در نيز)019/0(داريو سطح معني)55/2(مقدار اف به دست آمده. يابد مي اين تفاوت
مي ميانگين دي ها را تأييد و نتايج آزمون تكميلي ال اس دهد كه نمرات دو نشان مي1كند

و ابتدايي با دو مقطعِ فوقمقطعِ بي و ليسانسسواد و. معنادار است ديپلم راهنمايي، ديپلم
. ميانگين تفاوت معناداري ندارند يك از مقاطع ديگر از لحاظ نمرة تحصيالت تكميلي با هيچ

 نتايج آزمون مقايسة ميانگين هويت بازانديشانه برحسب تحصيالت مادر پاسخگويان.4جدول
داريمعنيسطحمقدار افانحراف معيارميانگينفراوانيتحصيالت مادر

سواد بي  573/673/8

98/2012/0

956/689/8 ابتدايي
368/699/6 راهنمايي

و ديپلم 935/705/9 دبيرستان
516/714/9 فوق ديپلم

و باالتر 413/734/9 ليسانس

، نتايج آزمون تحليل واريانس هويت بازانديشانه را برحسب تحصيالت مادر4ِجدول
مي. دهدپاسخگويان نشان مي دهد كه با افزايش تحصيالت مادر، به طور منظم يافته نشان

)012/0(شده نيز كامالً معنادار هاي مشاهده تفاوت. شود بازانديشي در هويت فرزندان بيشتر مي
و قابليت تعميم به جامعة آماري را دارد مي. است دهد نتايج آزمون تكميلي ال اس دي نشان

ن بيكه آن مرات پاسخگوياني كه مادران هايي كه مادرانشان تحصيالت ديپلم، فوق سواد دارند با
و باالتر دارند، تفاوت معناداري دارد پاسخگوياني كه مادرانشان داراي تحصيالت. ديپلم، ليسانس

و نمرة راهنمايي هستند، تفاوت نمرة كه معناداري با بقية پاسخگويان ندارند پاسخگوياني
پاسخگوياني كه مادرانشان تحصيالت ليسانس مادرانشان تحصيالت ابتدايي دارند، فقط با نمرة

.و باالتر دارند تفاوت معنادار دارد

1. LSD 
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نتايج آزمون تحليل واريانس هويت بازانديشانة پاسخگويان برحسب پايگاه شغلي پدر نشان
و پاسخگويان مالحظه نمي هويت بازانديشانة اي بين نمرةداد كه تفاوت قابل مالحظه شود

و سطح معني همچنين نتايج. نيز حكايت از عدم تفاوت معنادار دارد)69/0(داري مقدار اف
پاسخگويان برحسب وضعيت اشتغال مادر، نمرة آزمون مقايسة ميانگين هويت بازانديشانة

كه دو گروه نشان داد كه به معني آن است70ميانگين هويت هر دو گروه پاسخگويان را 
.داري با يكديگر ندارند تفاوت آماري معني

 نتايج آزمون مقايسة ميانگين هويت بازانديشانه برحسب جنسيت.5جدول
داريسطح معنيمقدار تيمعيارانحرافميانگينفراوانيجنسيت
4/7103/9 183 زن

43/201/0 2/6921/9 204 مرد

ميانگين هويت بازانديشانة پاسخگويان را برحسب جنسيت نتايج آزمون مقايسة5جدول
ميآن 2/69و نمرة مردان4/71هاي جدول، ميانگين نمرة زنان براساس يافته. دهد ها نشان

تي. نمره با هم تفاوت دارند2است كه بيش از حاكي)01/0(داريو سطح معني)43/2(مقدار
اين اساس، زنان بيشتر از مردان در هويت خودبر. از معناداربودن تفاوت مشاهده شده است

و بازانديشي كرده كل دانشجويان را دارد اند .اين يافته قابليت تعميم به

 ميانگين هويت بازانديشانه برحسب محل تولد پاسخگويان نتايج آزمون مقايسة.6جدول
داريسطح معنيافمقدارانحراف معيارميانگينفراوانيمحل تولد

3/725/8 147 شهرِ مركز استان
8/6001/0 2/699/9 176 ساير شهرها

567/676/7 روستا

را6هاي جدول طبق يافته كه نتايج آزمون تحليل واريانس هويـت بازانديشـانة پاسـخگويان
ميبرحسب محل تولد آن ،3/72متولـدين شـهرهاي مركـز اسـتان دهد، ميانگين نمرة ها نشان
اف. است7/67و متولدين روستاها2/69متولدين ساير شهرها داريو سطح معنـي)8/6(مقدار

مي اين يافتهاز. هاي مشاهده شده است دهندة معناداربودن تفاوت نشان)001/0( شـود استنباط
تـر حركـت كنـيم، شـاهد هـاي بـزرگ هاي كوچك بـه سـمت سـكونتگاه كه هرچه از سكونتگاه

و پيامـدهاي آن گسـترده  تـر باشـد، بازانديشي بيشتر هستيم؛ به عبارت ديگر، هرجا كه نوسازي



 1390، بهار1ة شمار،پنجم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

65 

مي LSDالبته نتايج آزمون. بازانديشي در هويت هم بيشتر خواهد بود دهد كـه ميـانگين نشان
و سـاير شـه(هـا بـا دو گـروه ديگـر نمرة متولدين مراكز استان تفـاوت) رهامتولـدين روسـتاها

و ساير شهرها با يكـديگر تفـاوت معنـاداري  معناداري دارد، ولي نمرة ميانگين متولدين روستاها
.ندارد

و هويت مذهبي.7جدول  پاسخگويان) بعد مناسكي(نتايج آزمون همبستگي ميان هويت بازانديشانه
داريسطح معنيجهت رابطهضريب همبستگي پيرسونمتغير

000/0 منفي27/0 هويت مذهبي

و هويت مذهبي7جدول بعد(نتايج آزمون همبستگي پيرسون را بين هويت بازانديشانه
مي) مناسكي و جهت آن نيز27/0ضريب همبستگي به دست آمده. دهد پاسخگويان نشان

و در سطح كمتر از بر اين اساس، هرچه هويت مذهبي. نيز معنادار است01/0منفي است
بيشترشود، كمتر در هويت خود بازانديشي) هاي مذهبيفعاليت(بعد مناسكي پاسخگويان در 

و عكس آن هم صادق است؛ يعني افرادي كه از هويت مذهبي ضعيفمي تري برخوردارند، كنند
.تري دارند قوي هويت بازانديشانة

و ميزان درآمد خانوار نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين هويت بازانديشانه
و غير معنادار است اين يافته نشان.پاسخگويان نشان داد كه رابطة به دست آمده بسيار ضعيف

مي مي و فوايد نوسازي فراهم تواند زمينه را براي بهره دهد كه اگرچه درآمد گيري فرد از مظاهر
ا گيري از فناوريتنهايي اثرگذار نيست، بلكه عواملي از قبيل ميزان بهره آورد، به و هاي طالعاتي

و تحصيالت والدين قدرت تعيين .كنندگي بيشتري دارند ارتباطي

 نتايج آزمون مقايسة ميانگين هويت بازانديشانه برحسب استفاده از آنتن ماهواره.8جدول

تي انحراف معيار ميانگين فراواني آنتن ماهواره  سطح معناداري مقدار

6/745/8 120 دارد
8/6-000/0 06/687/8 262 ندارد

نتايج آزمون مقايسة ميانگين هويت بازانديشانه را برحسب داشتن يا نداشتن آنـتن8جدول
 هويـت بازانديشـانة هاي جـدول، ميـانگين نمـرة بر اساس يافته. دهد ماهواره در منزل نشان مي
و ميانگين نمـرة6/74اين وسيله را در اختيار دارند پاسخگوياني كه در منزل كسـاني كـه است

از تفـاوت مشـاهده. اسـت06/68اين وسيله را در اختيار ندارند  نمـره اسـت كـه6شـده بـيش
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و)-8/6(مقـدار تـي. ايـن دو گـروه اسـت هويت بازانديشانة دهندة اختالف قابل مالحظة نشان
مي)000/0(داري سطح معني و قابليت تعميم آن را تأييد .كندنيز معناداربودن تفاوت

و منابع مطالعاتي غيردرسي پاسخگويان.9جدول  نتايج آزمون همبستگي بين هويت بازانديشانه
منابع مطالعاتي

 غيردرسي
ضريب همبستگي

 پيرسون
 جهت رابطه

-سطح معني
 داري

002/0+155/0 تخيلي- علمي
و روان 002/0+161/0 شناسي هيپنوتيزم

001/0+172/0 مهندسي ذهن

144/0+075/0 ايران ادبيات

010/0+131/0 ادبيات جهان

57/0+029/0 ايران تاريخ

006/0+140/0 تاريخ جهان

000/0_25/0 متون مذهبي

و ميزان استفاده9جدول نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون را بين هويت بازانديشانه
مييافته. دهد از منابع مطالعاتي غير درسي پاسخگويان نشان مي دهد كه به استثناي ها نشان

و تاريخ(دو متغير  همگي در سطح(معنادار متغيرها با متغير وابسته رابطة بقية) ايران ادبيات
ترين رابطه را دارد، ميزان استفاده از متون مذهبي است متغيري كه قوي. دارند)01/0كمتر از 

و ساير متغيرها جهت مثبت  اينكه منابع مطالعاتي نكتة ديگر. دارندكه جهت آن منفي است
و تاريخ بومي  معناداري نشان ندادند؛ ايران با هويت بازانديشانه رابطةو سنتي از قبيل ادبيات

.نيستند) با توجه به جهت رابطه(اگرچه با آن در تضاد 

 گيري نتيجه
معناداري متغير، رابطة8گانه،12به طوركلي، در تحليل دو متغيره در ميان متغيرهاي مستقلِ

از اين متغيرها عبارت. با هويت بازانديشانه نشان دادند هاي ميزان استفاده از فناوري.1: اند
و ارتباطي  .6محل تولد.5جنسيت پاسخگو.4تحصيالت مادر.3تحصيالت پدر.2اطالعاتي

متغيرهاي فوق با متغيرهاي همة. منابع اطالعاتي.8استفاده از آنتن ماهواره.7هويت مذهبي
و يكي از زيرمجموعه ي منابعها وابسته رابطة مثبت داشتند، به استثناي متغير هويت مذهبي
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و مطالعاتي، يعني منابع مطالعاتي مذهبي، كه اين دو در برابر رشد هويت بازانديشانه مانع عمده
اند بازانديشانه نداشتند، عبارتمتغيرهايي كه رابطة معناداري با هويت. شوند جدي محسوب مي

و درآمد ماهيانه: از در ميان متغيرهاي. مقطع تحصيلي، پايگاه شغلي پدر، وضعيت اشتغال مادر
و عالقه زيرمجموعة مندي به تاريخ منابع مطالعاتي غير درسي نيز دو متغير، يعني ميزان مطالعه

.ه نشان ندادمعناداري با هويت بازانديشان ايران رابطةو ادبيات 
و همچنين سازوكار يكي از مؤلفه هاي اطالعاتي شدن، فناوري كنندة جهاني هاي تسريع ها

از. ارتباطي است و جوامع به يكديگر تر شدن انسان اين ابزارها باعث هرچه نزديك استفاده ها
و آنچه در پي دارد تأمل بيشتر درمورد عناصر فرهنگي ساير جوامع است مي كهگآن. شود ونه

اينترنت همچون هايي از قبيل معتقدند، فناوري) 2002متئوس،(برخي از انديشمندان 
در سوپرماركتي فرهنگي عمل مي اين فضا كنشگران در معرض كاالهاي فرهنگي ساير كنند كه
مي نقاط مختلف جهان قرار مي و در مورد آن تعمق ها نشان داد، گونه كه يافتهآن. كنند گيرند

و ارتباطي پاسخگويان از فناوري هرچه از استفاده(هاي اطالعاتي و هاي چندگانه اينترنت
مي) موبايل مي بيشتر بهره  كردند كه خود تأييدكنندةبردند، در هويت خويش، بيشتر بازانديشي

و برگر است و ديگران،(برگر. ديدگاه گيدنز دو) 1381برگر ارتباط جمعي مدرن را يكي از
ميتجربة خا در نيز با تأكيد بر اطالعات، به نقش) 1377(گيدنز. كندص مدرن تلقي اين پديده

و سنت ميتجديد نظر اساسي در عرف با. كند ها اشاره بازانديشيِ درحال گسترش، تا حدي
و توسعة و تحصيالت عمومي گسترش و آموزش و همچنين مبتني بر اصل شك مرتبط است

آ و كندي،(ن استوار شده است ترديدي است كه علم بر مثبت رابطة).36: 2000كوهن
بر دهندة تحصيالت والدين با بازانديشي پاسخگويان، نشان ايجاد بسترهاي بازانديشي است كه

.فرزندان هم تأثيرگذار است
و هويت بازانديشانه، يعني بازانديشي بيشتر دختران نسبت بـه دربارة رابطة معنادار جنسيت

وي معتقد است. توان به بحث آلريش بك دربارة بازانديشي در عصر جديد اشاره كرد پسران، مي
و پرداختة زماني كه هويت جنسـيتي پدرسـاالرانه، طبقه، خـانواده، رابطـة هاي قدرتمند ساخته
عمـل آزادي فـردي، اين امر به گسترش حوزة اند، تا حد زيادي مستهلك شده اجتماع يا كليسا

مي به جنكينز نيز در بحث از هويت، به اهميت جنسـيت ). همان(كند خصوص براي زنان، كمك
و آن را ابزاري براي بسيج سياسي مي هـاي اخيـري زنـان در دهـهها وي به تالش. داند پرداخته

و بـا آن بـه هاي جا افتادة سر جهان هويتكند كه در سرا اشاره مي خود را مورد سؤال قرار داده
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مي).13: 1381جنكينز،(اند مبارزه برخاسته رسـد بازانديشـي بيشـتر زنـان نسـبت بـه به نظر
.اين فضاي به وجود آمده به نفع زنان است مردان، ناشي از 

نس ها همچنين نشان داد كه متولدين مراكز استان يافته و ها بت به متولدين ساير شهرها
اين باب استدالل برگر قابل توجه استدر. روستاها، در هويت خود بيشتر بازانديشي كرده اند

ها را تحت تأثير قرار كه شهرنشيني را يكي از حامالن مدرنيته تلقي كرده است كه هويت انسان
و. دهد مي هاي هم به معناي شيوه از نظر وي، شهرنشيني هم به معناي رشد ظاهري شهرها

و ديگران،(زندگي شهري، نقش يك حامل مستقل را براي آگاهي مدرن بر عهده دارد  برگر
و در واقع، بازانديشي بيشتر متولدين مراكز استان). 110:1381 ها نسبت به ساير شهرها
و ها به علت تكثرگرايي، نوسازي بيشتر، اين علت است كه در مراكز استان روستاها به  تنوع

ميزيستتر، افراد، جهان تغييرات عميق اين امر به بازانديشيكه كنند هاي متكثرتري را تجربه
.بيشتري منجر خواهد شد

و نظم ديني برگر همچنين ريشة يكپارچگي جهان زيست در جوامع ماقبل مدرن را در دين
و ديگران،(داند مي ج). 1381برگر آنهانطبيعي است كه كاهش يكپارچگي و تكثر با زيست ها

و به مي تقليل نظم ديني اين اين راستا، يافتةدر. شود عبارتي تضعيف هويت ديني همراه
. منفيِ هويت مذهبي با هويت بازانديشانه قابل تبيين است پژوهش مبني بر رابطة

 منابع
و حسين چاوشيان  شناسي مجلة جامعه،»بدن به مثابة رسانة هويت«) 1381(آزادارمكي، تقي

.75-3:57، دورة چهارم، شمارة ايران
و دين فردگرايي، جمع«)1386(فه توكليطعاو آزاده منصوره اعظم مطالعات،»داري گرايي

و ارتباطات .125-101):9(3 پاييز، فرهنگي
و هاستفريد كلنر. برگر، پيتر، ال و آگاهي خانمان، ذهن بي)1381(بريجيت برگر ، نوسازي

.ني: تهران ترجمة محمد ساوجي،
و"كنش"،"خود"انداز ديالكتيكي بازنگري شرح ذايتلين از چشم«) 1385(تنهايي، ابوالحسن

، دانشگاه آزاد اسالمي، شناسي فصلنامة تخصصي جامعه،»در نظرية جورج هربرت ميد"حال"
.10-1: سال دوم، شمارة اول

. شيرازه: ترجمة تورج ياراحمدي، تهران،هويت اجتماعي) 1381(جنكينز، ريچارد
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و مهدي فرجي و پوشش زنان در تهران«) 1387(حميدي، نفيسه فصلنامة،»سبك زندگي
.92-65:، پاييز1، سال اول، شمارة تحقيقات فرهنگي

پل رابينو و و هرمنوتيكميشل فوكو، فراسوي ساختگراي) 1379(دريفوس، هيوبرت ، ترجمةي
.ني: حسين بشيريه، تهران

هويتي پژوهشي در ميانو تغييرات اينترنت«)1385(فاخره خطيبيو محمدسعيد،ذكايي
و ارتباطات،»اي كاربران جوان حرفه .203-165):7(2، زمستان،مطالعات فرهنگي
و مهاجرت جوانان، جهاني«) 1385(ذكايي، محمد سعيد در: المللي هاي بين شدن پژوهشي
.57-41:، تابستان2، دورة هفتم، شمارة ايران شناسي مجلة جامعه،»ميان نخبگان جوان

و رسانه)1384(سميه شالچي، و بررسي شكل ها، هويت بازانديشانه گيري هويت بازانديشانه
شناسي، دانشكدة علوم اجتماعي رشته جامعه نامة كارشناسي ارشد پايان ها، ارتباط آن با رسانه

.دانشگاه تهران 
و مهدي فرجي د خاصي از موار: شناسي روايت«) 1385(عبداللهيان، حميد، نفيسه حميدي

.93-27:57، شمارة نامة علوم اجتماعي،»ايران بازانديشي خويشتن زنانه در
و تنبيه، تولد زندان) 1378(فوكو، ميشل و افشين جهانديده، مراقبت ، ترجمة نيكو سرخوش

.ني: تهران
و هويت قومي جهاني) 1384(پور، سياوش قلي ،)مطالعة تجربي قوم لك در ايران( شدن
.شناسي، دانشگاه تهران نامة كارشناسي ارشد جامعهانپاي

.مركز:، ترجمة محسن ثالثي، تهرانپيامدهاي مدرنيت) 1377(گيدنز، آنتوني
و تشخص) 1378(گيدنز، آنتوني .ني:، ترجمة ناصر موفقيان، تهرانتجدد
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 بازانديشانه هاي مربوط به هويت گويه: جدول پيوست

.لطفا ميزان موافقت يا مخالفت خود را با عبارات زير مشخص فرماييد
فق

موا
مال

كا

فق
موا

دي
اح

ت
ف

خال
م

ف
خال

الم
كام

.بعضي معتقدند بدني را كه خدا به انسان داده نبايد با عمل جراحي دستكاري كرد-

مي- .ظاهري خود بهره ببردهاي پزشكي براي تغيير هويت تواند از پيشرفت انسان

.اين آزادي را دارد كه بدن خود را با اعمال جراحي به شكل دلخواه درآورد انسان-

.عمل جراحي بيني براي زيبايي، امري پذيرفتني است-

مي اين سنت- و هويت مرا .سازند هاهستند كه شخصيت

.توان يكي از آنرا برگزيدآنقدر متنوع شده اند كه ميهاي زندگيدر عصر جهاني شدن، شيوه-
و اختيار ما براي انتخاب- .هاي گذشته استهاي اساسي بسيار بيشتر از نسلقدرت
.اينده استهاي امروزم با توجه به تحوالتانتخاب-
و شخصيتم، گزينه- .هاي مختلفي پيش رو دارم من براي ساختن هويت
.هاي انسان امروزين، پيوسته در حال دگرگون شدن استخصلت-
.بخش زيادي از سنت ها، ديگر مبنايي براي عملكرد من نيست-

از- مي با توجه به اطالعاتي كه مي اينترنت .كنم گيرم عملكردهايم را تنظيم

و يا مديتيشنهايدهم از ورزشبراي رسيدن به آرامش، ترجيح مي- خاصي مثل يوگا
.استفاده كنم

مي- .توان مسير زندگي را تغيير داد با تكنيك هايي از قبيل مهندسي ذهن

و عالقمندي خود را به انواع موسيقي  هاي زير مشخص فرماييد ميزان مصرف

كم
لي

خي

ديكم
اح

ت

ياد
ز

ياد
يز

خيل

و جهاني- موسيقي فراملي
موسيقي رپ-
موسيقي پاپ-

.موارد زير چقدر براي شما اهميت دارند

كم
ي
خيل

كم

ي
حد

تا

اد
زي

اد
زي

ي
خيل

استحمام روزانه-
سر-  آرايش يا اصالح موي

 آرايش يا اصالح صورت-
و ادوكلن- استفاده از عطر
 استفاده از دئودرانت-


