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  چكيده
. شود شناسي براي تبيين رفتار آدمي تلقي مي هاي جامعه ازخودبيگانگي يكي از موضوعات مهم در تحليل

ي ارتباط  به مطالعهشناختي و با استفاده از چارچوب نظري گيدنز،  تحقيق حاضر با رويكردي جامعه
فاده از روش پيمايشي و ابزار با است. پرداخته است جهاني شدن فرهنگي و ازخودبيگانگي زنان

گيري تصادفي  با استفاده از نمونههاي تهران، شيراز و استهبان  شهرنفر از زنان  2228نامه تعداد  پرسش
خگويان برابر با سپاميانگين از خودبيگانگي  يافته ها نشان داد . اي انتخاب شدند اي چند مرحله سهميه

نتايج . و ميانگين ازخودبيگانگي زنان ساكن در شهرهاي تهران و شيراز بيشتر بوده است 92/18
نوگرايي، هويت اجتماعي جديد،  بين متغيرهاي يارتباط معنادار و مثبتهمچنين اشاره داشت به اينكه 

دو بين مبستگي معنادار و منفي و ه دنياگرايي و آگاهي از جهاني شدن با متغير ازخودبيگانگي زنان
آزمون . داشته است از خودبيگانگي زنان وجود و ميزانگفتگو در خانواده و احترام به حقوق زنان  متغير

 .زنان ارتباط معناداري وجود داشت كه بين شهر محل سكونت و ازخودبيگانگي نشان دادشفه و تي نيز 
نوگرايي، احترام به : ره نيز نشان داد كه متغيرهايهاي مستخرج از سه مدل رگرسيون چند متغي يافته

از  درصد از تغييرات متغير 2/27حقوق زنان، گفتگو در خانواده و هويت اجتماعي جديد به ميزان 
  . خودبيگانگي زنان شهرهاي تهران و شيراز را تبيين كردند

 ؛العاتي و ارتباطاتيهاي نوين اط فناوري, جهاني شدن فرهنگي ؛ازخود بيگانگي :ي كليديواژه ها
  . هويت اجتماعي جديد ؛نوگرايي
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  مقدمه 
شناسد و از اين روست كه  هاي جهان كمتر مي انسان معاصر بيش از پيش خود را از پديده

كه بيش از هميشه در برار طبيعت بزرگ مسلح است، در قبال خويش سخت بي   امروز با آن
شناسي با  دن از خود حقيقي است كه در جامعهي امروزي انسان دور ش مسئله. دفاع مانده است

ازخودبيگانگي نمايشي از بيگانگي انسان نسبت به خود و . شود مطرح مي 1مفهوم ازخودبيگانگي
دهد كه ساختار اجتماعي يا محيط  دور شدن از مقام و جايگاه خويشتن است و زماني رخ مي

در نهايت انسان را مبدل به  گيرد كه ايجاد شده توسط انسان، خود او را در سيطره مي
  . كند شب بازي مي  هاي خيمه عروسك

جمله ازخودبيگانگي فرهنگي، ازخودبيگانگي از كار،  ازخودبيگانگي داراي ابعاد مختلفي، از
عوامل ). 12:1381محسني تبريزي، (ازخودبيگانگي سياسي و ازخودبيگانگي اجتماعي است 

ماركس معتقد . شناسي متعدد و متنوع است جامعه مؤثر در بروز ازخودبيگانگي طبق نظريات
دوركيم . ي طبقاتي و تقسيم كار، ازخودبيگانگي ريشه گرفته است است كه با وجود آمدن جامعه

ها و نيز بي هنجاري و ايجاد  گيري جوامع مبتني بر همبستگي ارگانيك، رشد تفاوت شكل
با رويكردي كامالً متفاوت به پديده ماركوزه . داند وضعيت آنومي را عامل ازخودبيگانگي مي

ها را به موجوداتي تك بعدي و  ازخودبيگانگي نگريسته و معتقد است كه تكنولوژي مدرن انسان
شناختي مختلف، هر يك با توجه به  بنابراين نظريات جامعه. ازخودبيگانه مبدل ساخته است

ارتباط با ازخودبيگانگي اشاره  اي كه به آن تعلق دارند؛ به عوامل خاصي در هاي تاريخي دوران
زا، افزايش مهاجرت از  رشد برون: ي ايران مجموعه عوامل متعددي مانند در جامعه. اند نموده

هاي اخير  روستا به شهر، تحوالت سريع اقتصادي، سياسي و فرهنگي، نوسازي پرشتاب در دهه
بحران و تنش شده كه  در ابعاد مذكور، ايجاد حالت گذار و ساير عوامل ديگر موجب تضاد،

  . ي ازخودبيگانگي باشد تواند عامل و محور اساسي بوجود آورنده مي
رسد ارتباط تنگاتنگي با ازخودبيگانگي دارد و تاكنون بدان  از جمله عواملي كه به نظر مي

در  1961براي اولين بار در سال » جهاني شدن« واژه. پرداخته نشده است؛ جهاني شدن است
 .اي به آن اشاره شده است تر كتاب يا مقاله در كم 1975بكار رفت و تا سال  2»روبست«فرهنگ 

جهاني شدن عبارتست از فرآيند فشردگي فزاينده زمان و فضا كه به واسطه آن مردم دنيا كم و 
در  ).51: 1377گيدنز،(شوند  ي جهاني واحد ادغام مي بيش و به صورتي نسبتاً آگاهانه در جامعه

اي  باشد، بلكه پديده اجتماعي ديگر محدود و معين نمي  آيند جهاني شدن، نظامحقيقت در فر

                                                            
1 . Alienation 
2 . Webster 
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اي  شود؛ به گونه پوش و متقاطع ساخته مي هاي اجتماعي فضايي هم ي شبكه است كه به واسطه
بسته و متحد را به يك  ي هم كه ثبات، محدوديت و يكپارچگي جوامع را بر هم زده و جامعه

   ).62: 1381ميرمحمدي، (ر و پاره پاره تبديل كرده است فضاي اجتماعي نفوذ پذي
هاي متمايز عصر جهاني شدن عبارتست از تأثيرات متقابل فزاينده  چنين يكي از ويژگي هم
برون مرزي و درون مرزي يا به عبارت ديگر بين تأثيرات جهاني از يك سو » حد نهايي«بين دو 

به تعبير واترز و رابرتسون، جهاني . )89: 1378، 1گيدنز(هاي دروني از سوي ديگر  و گرايش
در جغرافياي سياسي شده است كه تمامي ساختارهاي كالن فرهنگي و   شدن موجب يك زلزله

توان به  اجتماعي در جهان را تحت الشعاع خود قرار داده است و از جمله پيامدهاي ژرف آن مي
ي كامالً بنيادي  جنبه در حقيقت). 8: 1386نوبخت، (تأثيرات آن بر ساحت فرهنگ اشاره نمود 

ي آن قرار دارد را مي توان جهاني  تر جهاني شدن كه در پشت هر يك از بعدهاي نهادي شده
هاي فرهنگ ليبراليسم و پيشرفت  ي مؤلفه كه با اشاعه) 36:1380، 3ترنر(ناميد  2شدن فرهنگي

هاي  ل ارتباط جمعي و تكنولوژيي فناوري اطالعات و به ويژه عموميت استفاده از وساي در حوزه
جوانب گوناگون زندگي فرهنگي افراد را دچار دگرگوني و تحول ، 4اطالعاتي و ارتباطاتي نوين

گرايي و كاهش نفوذ  امر به طور اجتناب ناپذيري منجر به رشد دنياگرايي و عقل اين. كرده است
اي  يند ما با مفاهيم دوگانهي اين فرآ در نتيجه ).92:1377گيدنز، (نيروهاي سنتي شده است 

 /گني، تنوعهم/گرايي، ناهمگني هم /گرايي، واگرايي جهان /گرايي جهاني، منطقه /چون محلي
و با مفهومي دو پهلو و چالشناك در رابطه با جهاني شدن  گرايي عام /گرايي سازي، خاص يكسان

  . )55: 1384سازمند، (مواجه هستيم 
حولي مثبت و يا منفي تلقي كنيم، آنچه مسلم است اين خواه جهاني شدن فرهنگي را به ت

است كه اين پديده، نظام جهاني را آشكارا تغيير داده و فرصت و تهديد را بطور همزمان ايجاد 
افزون بر آن جهاني شدن فرهنگي به شدت فرآيندي  ).19: 1384، 5اينترلي گيتر( نموده است

است بلكه به دليل » شدن«موضوعي كه در حال باشد كه نه تنها به عنوان  آفرين مي تشويش
: 1382، 6كالرك(باشد  كند نيازمند تبيين مي هاي مرتبط نظري پيدا مي نسبتي كه با زمينه

تحقق نيافته  اي كامالً پس حائز اهميت است كه پديده جهاني شدن فرهنگي را كه پديده ).72

                                                            
1 Giddens. 
2  . Cultural globalization 
3.Turner 
4.The new communication and information technologies 
5.Interligiter 
6.Celark 
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موجود به نحو تمام و كامل استفاده هاي  باشد شناخت و ابعاد آن را مشخص نمود، تا فرصت مي
  . گردد و تهديدهاي آن نيز كامالً خنثي و بي اثر گردد
ي ايران از جريان جهاني شدن فرهنگي به  تحقيقات متعددي بيانگر تأثيرپذيري جامعه

خواجه نوري و ؛ 1392خواجه نوري و رياحي، ؛ 1391خواجه نوري و دالور، ( اشكال متنوع است
در واقع در ). 1385خواجه نوري،  ؛1387؛ 1384خواجه نوري و مقدس،  ؛1392همكاران، 

ي  در جامعه 2پذيري شود، فرآيند فرهنگ مشخص مي 1شدن فرهنگي عصري كه با فرآيند جهاني
پذيري  فرهنگ. ؛ تشديد شده است3ي امكانات اطالعاتي و ارتباطي نوين ايران و به واسطه

روان شناختي است كه در نتيجه تماس بين دو يا چند  فرآيندي دوگانه از تغييرات فرهنگي و
از طريق جذب تواند  اين فرآيند مي ).701: 2005، 4بري(دهد  گروه فرهنگي و اعضايشان رخ مي

جذب عناصر فرهنگي و تقابل بين عناصر فرهنگي موجود در جامعه و عناصر تازه وارد شده 
يكي از . )68: 1993 ،5ين و پترسوننگ(دهد  فشار يا تعارض بين دو فرهنگ رقيب را افزايش
: 2007 9و بتانكورت 8، فلين7وايزمن ،6كونرو( نتايج اين وضعيت مشكالت رواني براي افراد است

2007 :81.(   
. بنابراين چالش ازخودبيگانگي بعد روانشناختي و فردي و هم بعد اجتماعي و سياسي دارد

ه گريبانند بايد درصدد شناخت آن هايي كه با اين چالش بزرگ دست ب ي فرهنگ طبيعتاً همه
ي ازخودبيگانگي به عنوان يك آسيب و بحران، نه تنها  زيرا مسئله. به صورت همه جانبه برآيند

كند، بلكه سالمتي انسان را نيز  هويت انساني را هدف قرار داده و او را از مسير كمال دور مي
، ازهم پاشيدن 10ان به آينده، پوچيهاي رواني، عدم اطمين و موجب پريشان حالي كند تهديد مي

و بحران 14، انزواي اجتماعي13، بيگانگي12هنجاري معياري يا بي ، بي11قدرتي اعتقادات، بي
  ). 156: 1381؛ كلدي و صفي پور، 53: 1380رجبي، (گردد  مي15هويت

                                                            
1.Cultural globalization 
2.acculturations 
3.ICT 
4.Berry 
5.Nguyen & Peterson 
6. Koneru 
7.Weisman 
8.Flynn 
9.Betancourt  
10.Meaninglessness 
11 .Powerlessness 
12 . Normlessness 
13 . Cultural estrangement 
14 . Isolation 
15 . Self-estrangement 
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خودكشي، : هاي اجتماعي مانند به عالوه مفهوم ازخودبيگانگي با بسياري از كژرفتاري
مواد مخدر، طالق، افت تحصيلي، سرخوردگي، گسسته شدن پيوندهاي عاطفي،  اعتياد به

، تزلزل مباني اخالقي، تنهايي، الكليسم، انحرافات اجتماعي، افزايش 1انفعال، غيرشخصي شدن
هاي اجتماعي ديگر ارتباط مستقيم  هاي روحي و رواني و بسياري از آسيب افراد مبتال به بيماري

: 1381؛ كلدي و صفي پور، 111: 1390؛ صداقتي فرد و ابي زاده، 24: 1387ستوده، ( دارد
چنين ازخودبيگانگي مانعي در راه مشاركت فرهنگي، اجتماعي و سياسي تلقي  هم). 152
ها، هنجارها، انتظارات اجتماعي و الگوهاي  شود، زيرا در اين حالت فرد از نظام باورها، ارزش مي

  ). 84: 1381محسني تبريزي، (د شو رفتار و نظام اجتماعي جدا مي
نتايج تحقيقات متعدد بيانگر تأثيرپذيري زنان ايراني از جريان جهاني شدن فرهنگي، در 

؛ 1392، و همت پرنياننوري،  ؛ خواجه1392نوري، پرنيان و همت،  خواجه(ابعاد مختلف است 
نوري و  واجه؛ خ1386؛ 1387؛ 1384؛ 1388 نوري و مقدس، ؛ خواجه1392عنايت و پرنيان، 

هاي فرهنگي و چه  هاي اخير، چه در زمينه توان گفت تحوالت دهه ازجمله مي). 1392رياحي، 
ي جهاني، به تعدد و تنوع و گاه تعارض  هاي ساختاري و گسترش نوگرايي در عرصه در عرصه

؛ 41:1383جاه، ساروخاني و رفعت(ساز و بحران هويت در ميان زنان دامن زده است  منابع هويت
بنابراين بطور كلي در جامعه در حال گذار از وضعيت ). 140: 1388پيشگاهي فرد و اميدآوج، 

هاي بين سنت و  ترين درگيري سنتي به غير سنتي، مسئله زنان و دختران به يكي از بنيادي
با توجه ). 125: 1388؛ زلفعلي فام و غفاري ،244: 2،2002هانگالدرام(مدرنيته بدل شده است 

امر، اين بار تحقيق حاضر سعي دارد به اين سئوال اساسي پاسخ دهد كه آيا جريان  به اين
جهاني شدن فرهنگي موجب بروز ازخودبيگانگي در ميان زنان ايراني شده است؟ در صورت 
وجود پاسخ مثبت، كدام ابعاد جهاني شدن فرهنگي بيشترين تأثير را دارند؟ و نهايتاً اينكه چه 

  شهرها و شهرهاي كوچك وجود دارد؟ ز خودبيگانگي زنان ساكن در كالنتفاوتي در ميزان ا
ي آن در مورد زنان و مردان  هاي مختلف، نتيجه اي است كه در دوران ازخودبيگانگي پديده

اما ضرورت پرداختن به اين مسئله از آن جهت است كه . تفاوت محسوسي نداشته است
ي  اي، در چگونگي توسعه انساني بالفعل هر جامعه ازخودبيگانگي زنان به عنوان نيمي از نيروي

ي اقتصادي،  هاي سازنده هاي آينده، گسترش مشاركت كشورها، بقاء خانواده، تربيت نسل
از طرفي يكي از عوامل مؤثر در كاهش آمادگي . اجتماعي، سياسي و فرهنگي بسيار مؤثر است

ي، اجتماعي، اقتصادي و توانايي هاي مختلف فردي، خانوادگ ذهني زنان جهت پذيرش مسئوليت
                                                            
1. In personalization 
2  . Hangladram 
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خواجه نوري و ايمان، (ها براي كنترل شرايط حاكم بر سرنوشتشان ازخودبيگانگي است  آن
1384 :83.(   

  
  پيشينه تحقيق

ي  با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، به مطالعه) 1391(جهانگيري و همكاران 
نگي دانشجويان دختر خوابگاهي در ي بين رضايت از زندگي خوابگاهي و از خودبيگا رابطه

درصد از افراد مورد مطالعه  3/11نتايج اين تحقيق نشان داد كه . اند دانشگاه اصفهان پرداخته
درصد  26ها داراي از خود بيگانگي متوسط و  درصد از آن 7/62داراي از خودبيگانگي پايين، 
ي منفي بين  اكي از وجود رابطههمچنين نتايج حاصل ح. باشند داراي از خود بيگانگي باال مي

   .باشد رضايت از زندگي خوابگاهي و از خودبيگانگي و ابعاد آن مي
نيز با استفاده از روش پيمايشي به بررسي ) 1390(علي اكبري دهكردي و همكاران 

ي بين جهت گيري مذهبي با اضطراب مرگ و از خودبيگانگي در بين سالمندان استان  رابطه
گيري  نتايج اين تحقيق نشان داده است كه در سالمندان زن و مرد بين جهت. اند تهران پرداخته

گيري  مذهبي دروني با ازخودبيگانگي همبستگي منفي معناداري وجود دارد و بين جهت
  .مذهبي بيروني با از خودبيگانگي همبستگي مثبت معناداري وجود دارد

هاي از خودبيگانگي  به بررسي مؤلفه ، با استفاده از روش اسنادي)1390(كريمي و ذاكري 
هاي از  ها مؤلفه نتايج نشان داد كه در اين داستان. اند هاي كودك و نوجوان پرداخته در داستان

گرايي افراطي و گذار از روح جمعي به فردگرايي  گذار از روح فردي به جمع: خود بيگانگي
  .افراطي وجود دارد

رابطه از خودبيگانگي و منزلت «تحت عنوان در تحقيقي ) 1388(حاجي زاده ميمندي 
احساس بي قدرتي، : نشان داد كه متغيرهاي» علمي در ميان اعضاي هئيت علمي دانشگاه يزد

احساس انزواي ارزشي، احساس بي هنجاري، احساس بيگانگي اجتماعي و ارزيابي منزلت 
ضايت از زندگي اجتماعي همبستگي مثبت و متغيرهاي احساس از خود بيگانگي و احساس ر

   .همبستگي منفي يا معكوس با ارزيابي منزلت علمي دارند
مطالعه موردي دانشجويان دختر و : بيگانگي جوانان«در تحقيقي با عنوان ) 1388(زكي 

ي  ي ازخودبيگانگي را در جامعه هاي نظري در زمينه ، اعتبار و پايايي مدل»پسر دانشگاه اصفهان
هاي حاصل از اين تحقيق حاكي از آن بودند كه مدل  داده. ه استايران مورد آزمون قرار داد

و روائي ) درصد 927/0(نظري مدي، هم در سنجش موضوع بيگانگي و هم اشكال آن، از پايايي 
    .خوبي برخوردار است
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ي سطح ازخودبيگانگي و تأثيرپذيري آن از  به مطالعه) 1387(در تحقيقي ديگر ستوده 
اين تحقيق كه با . فاده از چارچوب نظري بورديو و فوكو پرداخته استناكامي آموزشي با است

نفر از دانشجويان كارشناسي دانشگاه آزاد واحد رودهن انجام  395روش پيمايشي بر روي 
   .ي مستقيم بين ناكامي آموزشي و ازخودبيگانگي دانشجويان است گرفته است، بيانگر رابطه

تحقيقي عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر  نيز در) 1384(خواجه نوري و ايمان 
هاي اين تحقيق بيانگر آن بود كه زنان  يافته. ازخودبيگانگي زنان شهر شيراز را مطالعه نمودند

تفاوت درآمد : متغيرهايچنين  هم. كنند  نسبت به مردان احساس ازخودبيگانگي بيشتري مي
ويان و اشتغال بر بيگانگي زنان مؤثر ميان زن و مرد، شهر محل سكونت، تفاوت تحصيلي دانشج

   .بوده است
: احساس از خودبيگانگي اجتماعي«در تحقيقي تحت عنوان  )1390(پور و امامي  صفي

 446وضعيت ازخودبيگانگي اجتماعي » يك مقايسه در بين نوجوانان سوئدي مهاجر و غيرمهاجر
. ها بررسي كرده است هاجرت آني م آموز دبيرستاني را با در نظر گرفتن جنسيت و زمينه دانش
ي مهاجرت، شهر محل سكونت و  هاي اين تحقيق نشان داد كه ارتباط معناداري بين زمينه يافته

به طوري كه نسل اول مهاجران نسبت به نسل دوم و نسل دوم : ازخودبيگانگي وجود دارد
  .نسبت به مردم بومي سوئد، احساس ازخودبيگانگي اجتماعي بيشتري دارند

ي داليل ازخودبيگانگي  تحقيق درباره«نيز در تحقيق خود؛ تحت عنوان ) 2011( 1نگيا
قرن بيست و يك و (كند كه در عصر اطالعات  استدالل مي» ناشي از اينترنت و عمل متقابل

مردم مشغول خلق و استفاده از اينترنت هستند در ) ي سريع علم و تكنولوژي دوران توسعه
ي نظري استدالل شده است كه در عصر  در اين مقاله. اند ترنت اسير شدهي اين حاليكه؛ به وسيله

  . ي اطالعاتي اينترنت رخ داده است ي ازخودبيگانگي شبكه حاضر پديده
هاي تهديد  جهاني شدن، هويت«اي تحت عنوان  نيز در مقاله) 2010( 2شارما و شارما

اي اجتماعي ــ رواني حاصل از آن ارتباط بين جهاني شدن و پيامده» شده، انطباق و بهزيستي
ي  بر اساس مباحث اين مقاله، جهاني شدن به واسطه. را مورد بحث و بررسي قرار داده است

اي، پيوندي سخت و  هاي هسته زدايي و بازسازي هويت زدايي، بومي پذيري، مكان فرآيند فرهنگ
  .محكم با احساس مفيد بودن و بهزيستي رواني افراد دارد

                                                            
1.Yang. 
2. Sharma & Sharma 
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ي  بيني كننده شناخت عوامل پيش«در پژوهشي پيمايشي با نام  )2010( 1هراناير و و
هايي از شش سازمان تكنولوژي اطالعات در هند نشان  آوري داده با جمع» بيگانگي از دانش كار

هاي اين  بر اساس يافته. دادند كه بيست درصد از كاركنان دچار بيگانگي از دانش كار بودند
ن معنا در كار، نبودن زمينه و فرصت ابراز وجود و فقر كيفيت روابط فقدا: تحقيق متغيرهاي

  . كاري عوامل اثرگذار در بيگانگي از كار بودند
درباره » ازخودبيگانگي و جرم: فراسوي آنومي«اي با نام  در مقاله) 2008( 2اسميت و بوهم
عنوان يكي از ابعاد به (هنجاري  هاي آنومي بر نقش بي نمايد كه در نظريه اين موضوع بحث مي

ي  كه ديگر ابعاد نظريهشود، در حالي الت جنايي تأكيد ميدر هدايت سياست عد) ازخودبيگانگي
. اند ناديده گرفته شده) بي قدرتي، بي معنايي، انزواي اجتماعي و ازخودبيگانگي(از خودبيگانگي 

هنجاري است  بي) يمي دورك به ويژه نظريه(هاي آنومي  بر اساس اين تحقيق بعد مسلط نظريه
ي  هاي آنومي نظريه ي ازخودبيگانگي است، بنابراين در نظريه كه تنها يكي از پنج بعد نظريه

  .ازخودبيگانگي ناديده گرفته شده است
به : ي ازخودبيگانگي مطالعه«اي نظري با عنوان  نيز در مقاله) 2006( 3كاليكين ــ فيشمن

ي ازخودبيگانگي يكي از  براي محققان مطالعه دهد كه نشان مي» ي بهتر؟ سوي يك جامعه
ي بهتر و روابط درون آن كمك  هاي علوم اجتماعي است كه به ساختن و بازسازي جامعه روش
) وبر، دوركيم و ماركس(شناسي  در اين تحقيق نشان داده شده است كه سه پدر جامعه. كند مي

اينكه چگونه بيماري مدرنيته بر ي  سازي، هر يك ديدگاهي درباره تحت عنوان مفهوم محروم
شناسان انتقادي معتقدند اگرچه ازخودبيگانگي  از طرف ديگر جامعه. جامعه غالب شده دارند

هنوز در جوامع شايع است، اما ساختارهاي زيادي هستند كه باعث مقاومت مردم دربرابر آن 
   .شوند مي

چگونه زنان : ونت خانگيازخودبيگانگي و خش«در تحقيق خود با نام ) 2006( 4آروكاچ
زن  80ي  اي به مطالعه گويه 34نامه  با استفاده از پرسش» شوند آزارديده با تنهايي سازگار مي

ي آزار در آمريكا پرداخت تا بدين وسيله به  زن بدون سابقه 84قرباني خشونت خانگي با 
) هاي ازخودبيگانگي هيكي از مؤلف(هاي سودمند دو گروه براي انطباق با تنهايي  ي روش مقايسه
نتايج نشان داد كه زنان قرباني خشونت خانگي خود بطور متفاوتي از زنان بدون . بپردازد

                                                            
1 . Nair & Vohra 
2 . Smith & Bohm 
3 . Kalekin –Fishman 
4 . Arokach 
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خودشكوفايي، پذيرش، اعتقاد : هاي آيند و در مشخصه ي خشونت با تنهايي كنار مي تجربه
   .اند مذهبي و ايمان نمره باال آورده

تواند  حاكي از آن است كه نظام اجتماعي نمي، )2006(و همكاران 1ي بائو چنين مطالعه هم
به عنوان عامل اصلي از خود بيگانگي اجتماعي باشد، بلكه عوامل ديگري از قبيل عوامل 

هاي غلط در  گيري نداشتن اعتقادات مذهبي و جهت: موقعيتي، سازماني و عوامل شخصي مانند
   .ي آن باشد تواند بوجود آورنده دين مي

شيوع الكليسم و احساس «نيز در تحقيقي با عنوان ) 2000(و همكاران  2جاف
نشان دادند كه در » باز و زنان متمايل به جنس مخالف ازخودبيگانگي در ميان زنان همجنس

اين دو گروه احساس ازخودبيگانگي وجود دارد، اما در ميزان شيوع الكليسم و احساس بي 
  .ري با يكديگر دارندتفاوت معنادا) يكي از ابعاد ازخودبيگانگي(قدرتي 

دهد، تاكنون  هاي علمي معتبر داخلي و خارجي نشان مي تا آنجا كه جستجو در پايگاه
انجام نگرفته است و متأسفانه » جهاني شدن فرهنگي و ازخودبيگانگي زنان«پژوهشي با عنوان 

نان به هاي جهاني شدن فرهنگي بر ازخودبيگانگي به ويژه در مورد ز از تأثير احتمالي مؤلفه
الزم به ذكر است در داخل و خارج از كشور تحقيقاتي با محوريت . صورت كلي غفلت شده است

هايي خاص از  ها با تمركز بر گروه اما عليرغم اينكه اين پژوهش. ازخودبيگانگي انجام گرفته است
خشونت  سالمندان، دانشجويان، اعضاي هيئت علمي دانشگاه، مهاجران، زنان قرباني: افراد مانند

ي زنان  اند؛ تاكنون وضعيت از خودبيگانگي در ميان عامه صورت گرفته... خانگي، افراد شاغل و 
چنين برخي از  هم. ي ايران و چه در ساير نقاط جهان مورد توجه قرار نگرفته است چه در جامعه
تباط آن با ها نيز صرفاً نظري بوده و در پي تبيين انواع مختلف ازخودبيگانگي و ار اين پژوهش

بنابراين با توجه به نفوذ جريان جهاني شدن فرهنگي . اند عوامل مختلف سطح كالن و خرد بوده
ي ما و اجتناب ناپذير بودن تأثيرات آن، انجام پژوهشي در اين حوزه و بررسي اثرات  در جامعه

  . رسد احتمالي جهاني شدن فرهنگي بر ازخودبيگانگي زنان كامالً ضروري به نظر مي
  

  هاي موجود مروري بر نظريه
: ي فكري در باب ازخودبيگانگي مطرح است شناسي عمدتاً دو نحله هاي جامعه در نظريه

اما در اصل ). 1381؛ 1370محسني تبريزي، ( 4ي انتقادي و نظريه 3ي نظم اجتماعي نظريه
                                                            
1.Bao 
2.Jaffe 
3.Social arrangement theory 
4.Critical theory 



  هاي جهاني شدن فرهنگي و از خودبيگانگي زنان مطالعه ارتباط شاخص                                        66

 

و  )54: 1977، 1هگل(ي آلماني به ويژه از طريق  ي آرمانگرايانه مفهوم ازخودبيگانگي از فلسفه
، 2ماركس(ي  اين مفهوم با توجه ويژه. شناسي نوين شده است نوهگليان جوان وارد جامعه

در . ها نمودار شد ها و نئوماركسيست به اوج رسيد و پس از آن در آراء ماركسيست) 82: 1977
هگل   .هستند» ازخودبيگانگي«داران بحث  پردازان مكتب فرانكفورت طاليه حال حاضر نيز نظريه

وي جوهر ازخودبيگانگي را در دين . ي دين بكار برده است مفهوم از خودبيگانگي را در حوزه
كند كه حيات شخصيت فردي او خارج از ذات او، يعني در جامعه و  داند كه فرد احساس مي مي

داند كه  وي پايان ازخودبيگانگي را عصر روشنگري مي). 110: 1387هگل، (دولت وجود دارد 
، علي احمدي، تيموري اصل و محمودي ميمند(يابد  ي بيگانگي كاهش مي ق تقويت كنندهحقاي

1390 :39.(   
نخست انتقال حقوق يا دارايي و : ماركس ازخودبيگانگي را با دو تعريف توصيف نموده است

از نظر وي فرآيند ازخودبيگانگي بيش از . )82: 1977ماركس، ( دوم غربت و جدايي از ديگران
ي ازخودبيگانگي  اما درباره. )5: 2008اسميت و بوهم، ( شود ر تقسيم كار نمايان ميهمه د

از نظر وي ). 74: 2007، 3اسكات و ديويس( مذهبي، ازخودبيگانگي سياسي نيز نظريه دارد
يعني وقتي كه انسان . باشد» نياز بيروني«ي كار  آيد كه انگيزه ازخودبيگانگي زماني پيش مي

ي حيات خود، كار خود و در واقع خويشتن خود را مانند كاال بفروشد  ادامه ناچار باشد براي
اي از احساسات  بعد از ماركس مفهوم بيگانگي به عنوان مجموعه. )52: 1369دريابندري، (

  ).991: 2006بائو و همكاران، (ناخوشايند نسبت به كل جامعه توسعه يافت 
وي معتقد است ازخودبيگانگي نوعي . داند مي ي آنومي بيگانگي را مترادف با كلمه دوركيم

ي اختالالت اجتماعي، به نوعي سردرگمي در انتخاب  حالت فكري است كه فرد در آن به واسطه
وي در . )94: 1951، 4دوركيم(شود  هنجارها، تبعيت از قواعد رفتاري و احساس پوچي دچار مي

ه انسجام ارگانيكي اشاره دارد و آثار آن را اين راستا به انتقال جامعه از حالت انسجام مكانيكي ب
هاي اجتماعي بررسي  هنجاري، اختالل و نابساماني در روابط، قواعد و ارزش به صورت بروز بي

هميشه خشنودي فردي ايجاد نيز معتقد است كه تقسيم كار  زيمل). 28: 1388زكي، (كند  مي
كنيم مشاهده  د را در آنچه توليد ميدهد كه تماميت خو زيرا تقسيم كار اجازه نمي. كند نمي

 .گردد نماييم و جدايي كارگر از ابزار توليد، عامل بيگانگي انسان از كار مي

                                                            
1  . Hegel 
2. Marx 
3. Scott & Davis 
4. Durkheim 
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ساختار ديوان ساالري جامعه مدرن شرايطي را ايجاد و ابقا كرده كه در آن  1به نظر سيمن
 تارهاي خود نيستندها قادر به فراگيري نحوه و چگونگي كنترل عواقب و نتايج اعمال و رف انسان

اي  ي او نحوه كنترل جامعه بر نظام پاداش اجتماعي به گونه به عقيده. )174: 1983سيمن،(
تواند ارتباطي بين رفتار خود و پاداش جامعه برقرار كند و در چنين وضعيتي  است كه فرد نمي

بيگانگي از  وي كوشيده است تا با بازكاوي مفهوم. دهد احساس ازخودبيگانگي به فرد دست مي
ميالدي، اشكال يا ابعاد  1959ي خود در سال  ي اوليه منظر روان شناسي اجتماعي در مقاله

بي قدرتي، بي معنايي، بي هنجاري، : بعد آن توضيح دهد 5مختلف اين مفهوم را با معرفي 
  ).74: 2،1378كوزر و روزنبرگ(ها و خودبيزاري  جدايي از ارزش

ني شدن نوعي تمسك به حال و انقطاع از گذشته است كه فوكو نيز معتقد است كه جها
. زند دامن مي» حال«كند و به كاهش مشروعيت  را در فرد ايجاد مي  نوعي بيگانگي از گذشته

بنابراين ). 71: 3،1975فوكو(شود كه استمرار گذشته نيست  ي جديدي مي زيرا بشر وارد دوره
خي وجود ندارد؛ ناامني؛ اولين احساسي است كه ي تاري گونه پشتوانه ي جديد كه هيچ در عرصه

موضوعات از  ).101: 1380و همكاران، 4هورل(كند  انسان معاصر را دچار ازخودبيگانگي مي
بيگانگي از خود، بيگانگي از ديگران، بيگانگي از جامعه و نهادهاي : خودبيگانگي متعددند

چنين اشكال ازخودبيگانگي نيز  هم .خانواده، دين، سياست و غيره: ي اجتماعي مانند وابسته
هنجاري است  معنايي، تنهايي، احساس تنفر و بي احساس ناتواني، احساس بي: متنوع و شامل

ي ابعاد انسان نفي شده و فقط بعد  از نظر ماركوزه امروزه همه). 55: 1381محسني تبريزي،(
نسان كه چند بعدي وي معتقد است كه حقيقت وجود ا. خشك منطقي برايش باقي مانده است

فروم نيز معتقد است كه  ).44: 5،1964ماركوزه(است، به يك موجود تك بعدي مسخ شده است 
آورد و خالق و مسلط بر  فرد ازخودبيگانه كسي است كه خود را در مركز عالم به حساب نمي

ند ك كند و يا حتي آن را ستايش مي او از اعمال و نتايج خود اطاعت مي. اعمال خود نيست
داند كه به يك احساس  بورديو ساختمان ذهني را ويژگي كنشگراني مي). 63: 1955 ،6فروم(

يابي عملي شامل نظامي از ساليق و ترجيحات است كه در  احساس راه. يابي عملي مجهزند راه
هاي  شود و راهنماي درك و پاسخ كنشگران به موقعيت نظامي از الگوهاي عمل پديدار مي

                                                            
1. Seeman 
2. Kuzaran and Rosenberg 
3  . Foucault 
4. Hurel 
5. Marcuse 
6. Forum 
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: 1،1990بورديو(است » قدرت«ي كنشگر  دهنده بنابراين عنصر اصلي تشكيل. دپيراموني هستن
و حذف خودآگاهي كنشگران است » سازي قدرت بي«ازخودبيگانگي به معناي ). 87

تواند محيط خود را تغيير  در واقع ويژگي اساسي بشر آن است كه مي ).149: 2،1990كاالبريس(
ها نيز تغيير  دهد؛ آن در محيط اجتماعي افراد رخ مي اما امروزه به موازات تغييري كه. دهد
افتد كه محيط اجتماعي يا ساختارهاي  بنابراين ازخودبيگانگي هنگامي اتفاق مي. كنند مي

در حقيقت . ي خود بگيرد ي انسان، خود او را نيز در سيطره اجتماعي ايجاد شده به وسيله
اي است كه  هاي اجتماعي بازي نظام شب ههاي خيم ازخودبيگانگي مبدل شدن افراد به عروسك

  .كردند ها را توليد مي خود آن
  

  چارچوب نظري
ي زمين را درنورديده  هاي ارتباط اجتماعي كه پهنه توانيم از شكل در دوران اخير ما مي

هاي  ي وابستگي متقابل، جهان از جنبه ي پيوندهاي رشديابنده در نتيجه. است سخن بگوييم
يدنز اين فرايند را جهاني شدن گ. نظام اجتماعي واحد در آمده است مهمي به صورت يك

توان تشديد روابط اجتماعي جهاني تعريف  جهاني شدن را مي. )95: 1385 گيدنز،( نامد مي
هاي گوناگون نهادي اي بنيادي در پس هر يك از بعد جهاني شدن فرهنگي نيز جنبه. كرد

  .جهاني شدن است
ي يك گروه  هاي مادي و معنوي، به عنوان شناسه ت از ويژگيفرهنگ به عنوان يك كلي

هاي مختلف و نوگرايي در  ي هويت اجتماعي است كه همراه با دگرگوني اجتماعي، سرچشمه
ي  جهاني شدن در حوزه. شود هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فناوري دگرگون مي حوزه

از وقايع جهان و آشنايي و ارتباط با  ي فناوري اطالعات، آگاهي فرهنگ به پيشرفت در حوزه
هاي جديد اطالعاتي و ارتباطاتي، ساختار روابط  اين فناوري. كشورهاي خارجي اشاره دارد

و باعث ايجاد آگاهي و كسب   هاي نامحدود زماني ــ مكاني گسترش داده اجتماعي را در پهنه
به عبارت  ).47: 1380گيدنز، (ند شو هاي مختلف در بين افراد مي در زمينه» ي با واسطه تجربه«

ها و  هاي مختلف آن، نوعي گفتگو بين فرهنگ ديگر در جريان آگاهي از جهاني شدن و پيام
از پديده سنتي منجر ي مدرن  گيرد كه به نوگرايي و گسست پديده جوامع مختلف شكل مي

ز دست مي دهند ها بيش از پيش معناي خود را ا سنت ،در نتيجه در فرايند نوگرايي .شود مي
دنياگرايي و باورهاي غيرديني است كه از   ي اين موارد، گفتمان از جمله). 51: 1385 گيدنز،(

                                                            
1  . Bourdieu 
2. Calabrese 
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هاي نوين اطالعاتي و ارتباطاتي در سراسر جهان منتشر شده و جايگزين باورهاي  طريق فناوري
هاي جديد  انهاي زيربنايي اين گفتم الزم به ذكر است كه ارزش. گردد ديني و سنتي افراد مي
  . متأثر از نوگرايي است

جهاني شدن نوعي فرآيند غيرديني است كه در آن عناصري از زندگي انسان بنابراين 
به باور گيدنز مذهب يكي از اين منابع . شود مدرن كه سنتي به نظر آيد به چالش كشيده مي

حال، تجدد مراجع در زمان . كند اقتدار سنتي است و از اين طريق با سنت ارتباط پيدا مي
مراجعي كه همه مدعي صالحيت هستند و سنت و مذهب . زندگي بشري را متعدد كرده است

، اهميت كلي خود را از كردهاند كه بشر به آن رجوع مي كه مهمترين مرجع و مأخذي بوده
: 1385گيدنز، ( ي مراجع موجود در جهان مدرن واقع شده استاند و در عرض بقيه دست داده

هويتي و  معنايي، احساس بي از طرف ديگر به چالش كشيدن باورهاي ديني منجر به بي ).72
زيرا دين در كنار نظام خويشاوندي، اجتماع محلي و . گردد عدم تعلق و از خودبيگانگي افراد مي

اعتماد نيز  ).91: 1380گيدنز، (هاي محلي اعتماد در فرهنگ پيش از مدرن است  سنت، زمينه
در  ).78: 1383، 1استونز(باشد  مي) يعني حسي از خير و خوشي(امنيت وجودي  شرط اساسي

اي كه توانمندي بشر در تسخير نظامات حاكم بر طبيعت  حقيقت در زندگي مدرن، به هر اندازه
اعتمادي او  كند، از سوي ديگر به همان ميزان بي و زندگي اجتماعي از يك سو توسعه پيدا مي

ستيزي و  هاي اجتماعي، او را در شرايط احساس بي قدرتي، جامعه بندي انبه ناتواني نسبي سام
چنين الزم به ذكر است كه در عصر حاضر سركوب بعضي  هم. دهد ازخودبيگانگي قرار مي

مانند موجب  شوند و بدون پاسخ باقي مي هاي اخالقي كه در زندگي روزمره مطرح مي پرسش
ه زندگي چيز ارزشمندي براي ارائه ندارد ــ  احساس بيهودگي شخصي ـ يا اين احساس ك

هاي  معلول جدايي از سرچشمه) يكي از ابعاد ازخودبيگانگي(نيز  2»انزواي وجودي«. گردد مي
گرايي  از طرف ديگر دنياي مدرن كه مبتني بر باورهاي دنياگرايي و مادي .ديني و اخالقي است

بدن و پوشش، : به مسائل مادي و دنيوي مانند ،باشد، كانون توجه افراد را از مسائل اخالقي مي
. معطوف داشته است... هاي فراغتي بي هدف،  هاي مبتذل و انجام فعاليت گرايي، سرگرمي تجمل

ها در نهايت منجر به احساس پوچي و سردرگمي و انزواي اجتماعي  پرداختن به اين فعاليت
وضعيت ذهني راحت و مناسب است به  زيرا در اين حالت امنيت وجودي افراد كه. شود افراد مي
  ).54: 1383استونز، (افتد  خطر مي

                                                            
1. Stones 
2. Existential isolation 
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ي  هاي ما به عنوان انسان بوسيله احساس اين است كه توانايياز نظر گيدنز ازخودبيگانگي 
ي  جهاني شدن به واسطه ).46: 1385گيدنز، ( موجودات ديگري در اختيار گرفته شده است

و شود  هاي نوين محقق مي كه توسط فناوريني هاي فضايي ــ زما پديد آمدن فاصله
اي رواني در نظر  ي خلع يد اگر به عنوان پديده اين تجربه. كند خلع يد مياز افراد، زدايي  مهارت

چنين مرتبط با تركيب  ها يا آرزوهاي شخص و هم گرفته شود، هميشه مرتبط با اهداف، طرح
نيز كه عبارتست از خود، آن طوري كه بنابراين هويت فرد . خاص دنياي پديداري او است
در رويكرد در حقيقت . گردد كند و به آن آگاهي دارد متأثر مي شخص از خودش تعريف مي

ي ظرف زمان و مكان است؛ در حال تغيير، پويا، دورگه و  مدرن، هويت كه ساخته و پرداخته
 دهند از دست مي هاي ويژه فرد پابرجايي خود را اي شده؛ و در جريان آن ديدگاه رابطه

سازي ساده نيست،  الزم به ذكر است كه جهاني شدن نيرويي براي همگن ).66: 1،2009استوپ(
در واقع تأثير كلي جهاني شدن بر هويت . ها را از بين ببرد كه از طريق آن بتوان هويت

به اين امر نيز . ثبات كننده است كننده داشته باشد، بي اجتماعي، بيش از آنكه شكل همگن
به عنوان مثال طرح . تواند بيانجامد ستيزي و ازخودبيگانگي مي احساس عدم تعلق، جامعه

گيرد كه از  امروزه در محيط اجتماعي خاصي شكل مي» هويت فردي و اجتماعي«و » خود«
  . لحاظ فني كامل و قابل اعتماد ولي از نظر اخالقيات خشك و برهوت است

ي خطر  ريزي زندگي بر پايه فرآيندهاي برنامهترين  سان حتي بي عيب و نقص بدين
 .كند ي زيستن را تهديد مي هولناك مهمل و بي معنا ماندن استوار شده است كه حتي انگيزه

در عصر جهاني شدن فرهنگي، هاي شخصي  ي بي اختيار بودن در سطح ارتباط چنين تجربه هم
ممكن است از نظر شود،  قق ميهاي نوين اطالعاتي و ارتباطاتي مح ي فناوري كه به واسطه

هاي اجتماعي  تر از احساس بي اختيار بودن در مقياس نظام زاتر و بدفرجام رواني بسيار آسيب
ي دنياي پديداري خويش گرفتار  هاي عمده كند در زمينه  هنگامي كه فردي احساس مي. باشد

او نيز به ميان  2»دنبلعيده ش«توان سخن از  احساس بي اختيار بودن و خلع يد شده است، مي
ماند در عمل  مي حقيقي شخص باقي» هويت«و » خود«در حقيقت در اين شرايط آنچه از . آورد

  .پوك و نااصل است
هايي كه در جريان جهاني شدن فرهنگ و آگاهي از آن، مورد تجديد  يكي ديگر از عرصه

امروزه در راستاي . نظر و بازنگري قرار گرفته است حقوق و قوانين مربوط به زنان است
موقعيت زنان و روابط ميان هايي چون فمنيسم، حقوق بشر و حقوق زنان؛  رساني جنبش اطالع

                                                            
1. Easthope 
2. Engulfment 
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بنابراين امروزه افراد  ).32: 1380گيدنز، (تر شده است  دو جنس هر چه بيشتر مساوات طلب
ديدي قائل ج... ها و حقوق اجتماعي، سياسي، اقتصادي،  جامعه اعم از زن و مرد براي زنان نقش

ها  رسد تحت تأثير فرايند جهاني شدن دو رخداد مهم در خانواده در حقيقت به نظر مي. هستند
ي اعضاي خانواده و  رخ داده است كه همانا احترام به قوانين مربوط به زنان توسط همه

قش همچنين فرايند مذاكره يا به بيان ديگر گفتگو در خانواده به دليل آگاهي بيشتر نسبت به ن
به عبارت ديگر با گسترش فرايند جهاني شدن فرهنگي، آگاهي . ها باشد زنان و حقوق آن

گردد كه اين امر  اعضاي خانواده به ويژه مردان نسبت به وضعيت و حقوق زنان بيشتر مي
ها و حتي بين زنان و همچنين فرزندان  تواند به تقويت فرايند مذاكره و گفتگوي بين آن مي

ازخودبيگانگي زنان  احساس ناتواني، بي قدرتي و تواند به كاهش اين نيز ميمنجر گردد كه 
 .بيانجامد

  
  :تحقيقهاي  هفرضي

  .بين دنياگرايي و از خودبيگانگي زنان رابطه وجود دارد -1
  .بين نوگرايي و از خودبيگانگي زنان رابطه وجود دارد -2
 .وجود دارد بين هويت اجتماعي جديد و از خودبيگانگي زنان رابطه -3
هاي اطالعاتي و ارتباطاتي نوين و از خودبيگانگي زنان ارتباط  بين دسترسي به فناوري -4

  .وجود دارد
  .بين آگاهي از جهاني شدن و از خودبيگانگي زنان رابطه وجود دارد -5
  .بين احترام به حقوق و قوانين مربوط به زنان و از خودبيگانگي زنان رابطه وجود دارد -6
  .ين گفتگو در خانواده و از خودبيگانگي زنان رابطه وجود داردب -7
تفاوت معناداري بين شهرهاي تهران، شيراز و استهبان در ميزان از خودبيگانگي زنان  -8

  .وجود دارد
  

  روش تحقيق
در اين تحقيق، از روش كمي و پيمايشي استفاده شده و اطالعات مورد نياز با استفاده از 

 45تا  16ي زنان بين سنين  ي آماري تحقيق كليه جامعه. بدست آمده است نامه ابزار پرسش
باشند، كه بر اساس برآورد جمعيت سال  ميسال ساكن در شهرهاي تهران، شيراز و استهبان 

علت انتخاب سه شهر مذكور . نفر بوده است 9698و  140387، 1622000، به ترتيب، 1385
وان پايتخت ايران، بيشتر و زودتر از ساير شهرهاي ايران، جهت مطالعه اين است كه تهران به عن



  هاي جهاني شدن فرهنگي و از خودبيگانگي زنان مطالعه ارتباط شاخص                                        72

 

شيراز نيز به دليل مركز استان بودن و . پذيرد اي و جهاني تأثير مي هاي منطقه از دگرگوني
ي خليج فارس متأثر از تغييرات فرهنگي جهاني است و از اين  مجاورت با كشورهاي حاشيه

هاي استان فارس است كه به لحاظ  از شهرستان استهبان يكي. جهت داراي اهميت فراوان است
هاي علمي  تواند براي انجام مقايسه ي تاريخي داراي بافت مذهبي و سنتي است و مي پيشينه

سال را حد نهايي شرط سني قرار  45در اين پژوهش زنان با پيشينه . موردي مناسب باشد
ط روحي و رواني زنان اثرگذار باشد، تواند بر هويت و شراي داديم تا تأثيرهاي يائسگي را كه مي

افزون بر آن سنين باالتر كمتر تحت تأثير  ).81: 1382انجمن پزشكي بريتانيا، ( كمينه كنيم
ي مصوب شهرهاي مورد مطالعه و واحد  چارچوب نمونه محدوده. هاي جهاني شدن هستند عامل
اي بوده كه براي  ندمرحلهاي چ گيري تصادفي سهميه ي نمونه شيوه. گيري خانواده بود نمونه

ي گزينشي براي شهر شيراز  نمونه. گيري لين استفاده شد ي حجم نمونه از روش نمونه محاسبه
فرض (درصد  50ــ 50درصد و واريانس جمعيت  95، ضريب اطمينان -+4با ضريب پايايي 

تعداد از  نفر بود كه براي آنكه به كسب اين 600برابر با ) باالترين حد واريانس در جمعيت
پرسشنامه  710هاي شهر شيراز به  پرسشنامه تكميل شده در اين شهر برسيم، تعداد پرسشنامه

، -+3در تهران با ضريب پايايي . پرسشنامه به دست آمد 706رسانده شدند كه از اين ميان 
درصد، تعداد نمونه گزينشي برابر با  50ــ 50درصد و واريانس جمعيت  95ضريب اطمينان 

در اين شهر نيز به جهت آنكه اين امكان وجود داشت كه در هنگام توزيع، برخي . نفر بود 1065
 1200هاي توزيع شده برابر با  ها برگشت داده نشوند، بنابراين تعداد پرسشنامه از پرسشنامه

در شهر . عدد از سوي پاسخگويان برگردانده شدند 1147پرسشنامه بود كه از اين ميان 
درصد،  50ــ 50درصد و واريانس جمعيت  95، ضريب اطمينان - +5يب پايايي استهبان با ضر

 400نفر بود كه براي رسيدن به اين تعداد پرسشنامه، تعداد  370حجم نمونه برابر با 
عدد توسط پاسخگويان برگشت  375پرسشنامه در سطح شهر توزيع شد كه از اين ميان تعداد 

. ميان سه شهر، ناهمگوني متفاوت در درون هر شهر بود علت تفاوت ضريب پايايي در. داده شد
دنياگرايي، نوگرايي، آگاهي : هاي مربوط به متغيرهاي در اين تحقيق براي شناخت پايايي گويه

از جهاني شدن، هويت اجتماعي جديد، احترام به قوانين و حقوق زنان و گفتگو در خانواده از 
چنين به  هم. كه نتايج هر يك در ادامه خواهد آمد استضريب آلفاي كرونباخ بهره گرفته شده 

بدين منظور گويه هاي طيف . ها از روش اعتبار صوري استفاده شد منظور ارزيابي اعتبار گويه
نهايتاً مورد تأييد قرار  هاي مختلف را به اساتيد و پژوهشگران مختلف مرتبط با موضوع ارائه و

  .گرفتند
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  تعريف مفاهيم 
اي دروني است كه با گسستن فرد  ازخودبيگانگي تجربه ):متغير وابسته( :ازخودبيگانگي

ي  شناسان بر سر معناي واژه در ميان جامعه). 263:1385ساروخاني، (از خويشتن همراه است 
احساس اين از نظر گيدنز ازخودبيگانگي اما . ازخودبيگانگي، نظر عام و مشتركي وجود ندارد

. ي موجودات ديگري در اختيار گرفته شده است وان انسان بوسيلههاي ما به عن است كه توانايي
ها،  ها و واكنش اين مفهوم به طور گسترده در علوم انساني جهت تبيين برخي از انواع كنش

بويد و مك (رود  هاي پيراموني و فشارهاي رواني و اجتماعي به كار مي فرآيندها، واقعيت
نجش ازخودبيگانگي از پرسشنامه محقق ساخته در اين تحقيق براي س). 136: 1،2000كي

ي طيف  ي تشكيل دهنده گويه 6ضريب آلفاي ). 1مراجعه به جدول شماره (استفاده شده است 
  . بود 75/0ازخودبيگانگي زنان برابر با 

به باور گيدنز جهاني شدن نوعي تحول فضا و زمان است كه از  :جهاني شدن فرهنگي
عاتي و ارتباطاتي، امواج اطالعات را به درون مرزهاي جوامع هاي نوين اطال طريق فناوري

توان به فشردگي، در هم تنيدگي و  بنابراين در تعريف جهاني شدن مي. مختلف وارد كرده است
به عبارت ديگر جهاني ). 64: 1380گيدنز، (وابستگي متقابل و افزايش آگاهي از آن اشاره كرد 

هاي جغرافيايي، تنظيمات اقتصادي،  محدوديت شدن فرآيندي اجتماعي است كه در آن
اي فزاينده از رفع شدن اين  يابد و مردم به گونه اجتماعي، سياسي و فرهنگي كاهش مي

هاي  اين بدان معناست كه حوزه .هند كردي آن عمل خوا يابند و بر پايه ها آگاهي مي محدوديت
اقتصادي، سياسي، فرهنگي، : تند ازاند، عبار ها روي داده مهمي كه فرآيند جهاني شدن در آن

كه گيدنز باور دارد فرهنگ در تحت ابعاد جهاني شدن قرار دارد  اما همچنان. فناوري و اجتماعي
اي بنيادي در  از نظر گيدنز، جهاني شدن فرهنگي جنبه. شود هاي خود منفك نمي و از رسانه

  ). 87: 1380گيدنز،(پس هر يك از بعدهاي گوناگون نهادي جهاني شدن است 
شود در تعريف گيدنز از جهاني شدن، بعد فرهنگي داراي اهميت  همانطور كه مشاهده مي

هايي چون  چنين وي در تعريف فرآيند جهاني شدن فرهنگي به مؤلفه هم. اي است اساسي و پايه
در (هاي ديگر  هاي نوين اطالعاتي و ارتباطاتي، آگاهي از جهاني شدن و ساير شاخص فناوري

ي حاضر نيز به  از اين رو مطالعه. اشاره نموده است) ت چارچوب نظري ذكر شده استقسم
هاي مورد مطالعه در آن با توجه به  ي جهاني شدن در بعد فرهنگي توجه داشته و حوزه مطالعه

بنابراين . هاي فناوري و فرهنگي است عينك نظري مستخرج از آراء گيدنز؛ محدود به حوزه

                                                            
1. Boyd & Mackey 
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هاي  فناوري: اند عبارتند از سنجش اين فرآيند مورد استفاده قرار گرفته هايي كه براي شاخص
دنياگرايي، نوگرايي، آگاهي از جهاني شدن، هويت اجتماعي جديد، نوين اطالعاتي و ارتباطاتي، 

افزون بر آن از آنجايي كه جهاني شدن . احترام به قوانين و حقوق زنان و گفتگو در خانواده
قرار دارد، تأثيرگذاري آن بر ازخودبيگانگي زنان، از طريق متغيرهايي  فرهنگي در سطح كالن

كه در ... هاي نوين اطالعاتي و ارتباطاتي، آگاهي از جهاني شدن و  استفاده از فناوري: مانند
  . سطح مياني قرار دارند؛ سنجيده شده است

 ياز جهان يآگاه«، توسط رابرتسونارائه شده  فيبر اساس تعر :آگاهي از جهاني شدن
شده و  فيتعر ياز فرهنگ خود ريغ گر،يد يها و درك فرهنگ رشيپذ تيبه عنوان قابل» شدن
 ).21: 1385، 1رابرتسون( است يطيمح ستيو ز يــ اجتماع يتوجه به مسائل اقتصاد ي نشانه

سازمان ملل بدون حمايت : گويه تهيه شد مانند 16براي سنجش آگاهي از جهاني شدن تعداد 
نمي توان بخاطر عالقه به هيچ كشوري نمي تواند به حقوق خود در جهان دست يابد،  ،متحد

تواند بدون نظرات ديگر  هيچ دولتي نميها را انكار كرد،  فرهنگ خودي، پيشرفت ساير فرهنگ
گيري كند، امروزه اخبار كشورها سريع به دست مردم  كشورها در مورد مردمانش تصميم

هاي جهاني ممكن نيست، بايد قوانين داخلي  دون هماهنگي با سازمانپيشرفت ايران برسد،  مي
را بر اساس قوانين بين المللي تنظيم كرد، حل مشكالت زنان ايراني در گرو ارتباط با 

ي طيف  هاي تشكيل دهنده بر اين اساس ضريب آلفاي گويه. هاي داخلي زنان است سازمان
  . ودب 70/0آگاهي نسبت به جهاني شدن برابر با 

 هاسـت  يو متنوع از فنـاور  عيوس يا مجموعه :يو ارتباطات ياطالعات نينو يها يفناور
 رونـد  يهـا بـه كـار مـ     انسـان  انيارتباط م يبرقرار يكه برا...) وچت  ل،يماهواره، موبا نترنت،يا(
 از رايانـه؛ ) بـه سـاعت  (ميزان اسـتفاده  : هاي اين متغير با استفاده از گويه ).2010خواجه نوري،(

پيامـك و در  : چت، پست الكترونيكي؛ موبايل و مشتقات آن مانند: اينترنت و مشتقات آن مانند
بـراي سـنجش ايـن متغيـر، تركيبـي از تعـدادي       . نهايت ماهواره مورد سنجش قرار گرفته است

  .اي استفاده شد سنجند، در سطح فاصله ها را مي هاي استفاده از آن هايي كه ميزان ساعت  پرسش
هاي جامعه و فرهنگ از قلمرو نهادها و نمادهاي  فرآيند خارج شدن بخش :دنياگرايي

گذارد و  فرآيندي دامن گستر است كه بر تمام حيات فرهنگي و انديشه اثر مي. ديني است
تر از همه در ظهور علم  و مهم... توان آن را در افول مضامين ديني در هنر، فلسفه، ادبيات و  مي

  ). 107:1967، 2برگر(ي جهان ديد  گاهي مستقل و كامالً سكوالر دربارهبه عنوان ديد
                                                            
1  . Robertson 
2 .Berger, P 
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هاي مذهبي، باورهاي  توان از كاهش در وابستگي براي سنجش اين متغير مي
ها، رفتار فرد را  كه چگونه اين ايده هاي مذهبي و اين شناسي، شمار دفعات رفتن به مكان فرجام

ها و شمار افراد  باوري اي از مطالعات رشد بي ا در پارهدر اين راست. دهند؛ استفاده كرد جهت مي
). 278: 1،1999وي( شده است  هاي دنياگرايي در نظر گرفته كليسا نرو را به عنوان شاخص

دانند گالرك و استارك براي دينداري  اي نيز زوال و افول دين را معادل با دنياگرايي مي عده
بعد . 4بعد مناسكي . 3بعد ايدئولوژيك . 2تجربي  بعد. 1: كند پنج بعد متمايز را مشخص مي

در اين پژوهش نيز با توجه ). 45: 2،1965يانگ و رادني(  بعد پيامدي يا استنتاجي. 5عقالني 
با يكديگر ) تجربي، ايدئولوژيك، مناسكي و پيامدي(به نظريات و مطالعات موجود، چهار بعد 

ها نمره  كساني كه در اين گويه. رست گرديداي به نام دنياگرايي د جمع و يك متغير فاصله
، بعد 77/0گويه، داراي پايايي  5در اين تحقيق بعد تجربي با . اند اند دنياگراتر بوده باالتري آورده

و نهايتاً  84/0گويه داراي پايايي  7، بعد مناسكي با 92/0گويه داراي پايايي  5ايدئولوژيك با 
  . بوده است 75/0ايايي گويه داراي پ 5بعد مناسكي با 

ها و رفتارها كه در جوامع كنوني، گسترش  اي از نظام ارزش مجموعه :گرايش به نوگرايي
در واقـع  ). 17: 1953، 3نوتشـتاين ( فراوان يافته و موجب مدرن شدن سبك زندگي افراد اسـت 

غـرب وارد   هايي است كـه از دنيـاي   هاي جديد و به ويژه آن ها و پديده نوگرايي گرايش به ارزش
: هـاي  در ايـن تحقيـق نگـرش بـه موضـوع      ).49: 1392خواجه نـوري و ريـاحي،   ( اند ايران شده
هاي جديد، علوم جديد، تقديرگرايي، ازدواج و مراسم آن، روابط دختر و پسـر، سـاختار    موسيقي

مورد مطالعه قرار گرفتنـد و كسـاني   ... و  هاي جديد، غذاهاي جديد دموكراتيك خانواده، پوشش
ي بـاالتر و در نتيجـه مـدرن و     ها گرايش جديد داشتند داراي نمره كه در مواجهه با اين موضوع

 70/0ي آن برابـر بـا     گويه 16ضريب آلفاي اي و  سنجش اين متغير در سطح فاصله. نوگرا بودند
  . بود

در خصوص اين متغير از زنان پرسيده شده بود كه تا چه اندازه : احترام به حقوق زنان
 "، "احترام به حقوق زنان و كودكان  "گويه  4. خانه ي شما موارد زير رعايت مي شود در

برابري  "و نهايتا  "برابري زن و مرد در امور اقتصادي  "، "برابري زن و مرد در امور اجتماعي 
  .بود 81/0ضريب آلفاي گويه هاي متغير فوق برابر با . "زن و مرد در امور فرهنگي

                                                            
1. Voye 
2. Yang & Rodney 
3. Notestein 
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گفتگو به معناي بحث، صحبت و هم انديشيدن با ديگران در مورد  :ادهگفتگو در خانو
ي بخصوصي است و در اينجا اشاره به بحث، سخن گفتن و هم انديشيدن در مورد  مسئله

ي اينكه  سؤال مطرح شد درباره 5جهت سنجش اين متغير .  موضوعات خاص خانوادگي دارد
كند، چه  كند، چه كسي آن را آغاز مي ن ميدر درون خانواده چه كسي موضوع گفتگو را تعيي

تواند آن را ادامه دهد، چه كسي در گفتگوهاي خانوادگي بيشتر گوينده است، چه  كسي مي
  .يابد زند و معموالً گفتگوها بيشتر به نفع چه كسي پايان مي كسي حرف آخر را مي
افراد . فرد استي گيدنز، آگاهي به خود واقعي  ي نظريه پايه هويت بر :هويت اجتماعي
كنند كه در تعامل با ديگران تصوير خود را با تصوير  ي خود تالش مي در طول زندگي روزمره
ورزي با ديگران شكل  گويد در كنش اين هويت همچنان كه گيدنز نيز مي. عمومي در هم آميزند

ته به اما آنچه در اين ميان مهم است اين است كه هويت واقعي فرد به شدت وابس. گيرد مي
هاي  بدين منظور هويت اجتماعي كلي از هويت .ه در آن عضويت داردي اجتماعي است ك  شبكه

گويه  49مذهبي، جنسيتي، قومي، ملي و گروهي تنظيم و بر اساس طيف ليكرت توسط 
ي هويت كلي براي سه شهر ياد شده چنين  ضريب آلفاي عناصر سازنده. سنجيده شده است

هاي  ، طيف هويت قومي پس از حذف گويه76/0گويه برابر  14با طيف هويت جنسيتي : بود
، طيف هويت 73/0گويه برابر  9، طيف هويت گروهي با 71/0گويه برابر  7منفي و سست با 

  . بود 75/0گويه برابر با  9و سرانجام طيف هويت مذهبي با  73/0گويه برابر  10ملي با 
  

  ها يافته
و انحراف معيار آن  11/28ن سن پاسخگويان برابر با بر اساس آمارهاي توصيفي، ميانگي

و انحراف معيار  18/12همچنين ميانگين ميزان تحصيالت آنها برابر با . بوده است 73/8برابر با 
از . درصد متأهل بوده اند 0/57درصد پاسخگويان مجرد و  4/40. بوده است 84/2آن برابر با 

 30/4و انحراف معيار آن برابر با  92/18يان برابر با خگوسسوي ديگر ميانگين از خودبيگانگي پا
  .درصد بوده است

هاي مربوط به ازخودبيگانگي زنان را نشان  توزيع فراواني و درصد گويه 1ي  جدول شماره
با توجه به . سنجد گويه است كه هر گويه، ازخودبيگانگي زنان را مي 6اين طيف شامل  :دهد مي

گيرم  ها در حالتي قرار مي خيلي وقت«ي  نگين متعلق به گويهدرصدهاي جدول، بيشترين ميا
ي  ترين ميانگين متعلق به گويه چنين كم هم. است 84/3با ميانگين » دانم چكار كنم كه نمي

  .است 36/2، با ميانگين »گاهي به سرم مي زند كه خودم را از شّر دنيا خالص كنم«
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بيگانگي زنان در سه شهر تهران، شيراز و اطالعات توصيفي متغير وابسته ازخود: 1جدول 
  استهبان

  انحراف معيار  ميانگين  بيشترين  كمترين  هاي سازنده متغير ازخودبيگانگي زنان گويه
گيــرم كــههــا در حــالتي قــرار مــيخيلــي وقــت

  .دانم چكار كنم نمي
1 5  84/3  995/0  

  294/1  68/2  5 1 .گويم ايكاش خلق نشده بودماكثراً به خود مي
زنـد كـه خـودم را از شّـر دنيـاهي به سرم ميگا

  .خالص كنم
1 5  36/2  267/1  

احساس مي كنم كه زير فشارهايي در حال خُـرد
  .شدنم

1 5  14/3  253/1  

كنمشرايط طوري پيش مي رود كه احساس مي
  .تسلطي بر جريان آنها نداريم

1 5  27/3  950/0  

تـوان آينـده خـود راكنم كمتـر مـي احساس مي
  .دادتشخيص 

1 5  63/3  986/0  

دانمگيرم كه نميها در حالتي قرار مي خيلي وقت
  .چكار كنم

1 5  84/3  995/0  

هاي جهاني شدن فرهنگي با ازخودبيگانگي زنان؛ از ضريب  ي مؤلفه براي آزمون رابطه
 :ارائه شده است 2همبستگي پيرسون استفاده شده است كه نتايج آن در جدول شماره 

شود، بيشترين ميزان همبستگي به ترتيب بين متغيرهاي نوگرايي و  ده ميهمچنانكه مشاه
چنين بر  هم). تأييد فرضيه دوم و سوم(هويت اجتماعي جديد با ازخودبيگانگي زنان وجود دارد 

آگاهي از جهاني شدن و دنياگرايي هاي حاصل از آزمون همبستگي بين متغيرهاي  اساس يافته
در ). هاي اول و پنجم تأييد فرضيه(ا ازخودبيگانگي زنان وجود دارد دار و مثبت ب ي معني رابطه

هاي جهاني شدن فرهنگي هستند، عامل تقويت و افزايش  واقع اين متغيرها كه از مؤلفه
چنين در اين ميان بين متغير احترام به قوانين و حقوق زنان  هم. باشند ازخودبيگانگي زنان مي

، رابطه منفي و معنادار با ازخودبيگانگي زنان )فرضيه هفتم(ه و گفتگو در خانواد) فرضيه ششم(
تأييد اين دو فرضيه بيانگر آن است كه به رسميت شناختن حقوق زنان و رعايت . برقرار است
چنين گفتگو و مشورت در خانواده كه شامل نظرخواهي از زنان نيز هست، موجب  آن و هم

اما فرضيه . شود زنان مي) ستيزي ي و جامعهاحساس عدم تعلق، پوچ(كاهش از خودبيگانگي 
هاي نوين اطالعاتي و ارتباطاتي با ازخودبيگانگي زنان؛ رد  چهارم؛ مبني بر ارتباط بين فناوري

هاي ارتباطاتي نوين و  به عبارت ديگر هيچ ارتباط معنادار مثبت و منفي بين اين رسانه. شد
  .ازخودبيگانگي زنان وجود ندارد
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  هاي جهاني شدن فرهنگي با ازخودبيگانگي زنان ي بين مؤلفههمبستگ: 2جدول 
  از خود بيگانگي  متغير مستقل

 هويت اجتماعي جديد
  نوگرايي

  آگاهي از جهاني شدن
  دنياگرايي

  احترام به حقوق زنان 
  گفتگو در خانواده

  هاي نوين اطالعاتي و ارتباطاتي فناوري

**341/0  
**411/0  
**243/0  
**192/0  
**248/0-  
**125/0-  

004/0  

05/0P< *; 01/0P<**  
ي تفاوت ميانگين ازخودبيگانگي زنان بر حسب شهر محل  ، نشان دهنده3جدول شماره 

شود كه زنان ساكن در شهرهاي  با استفاده از آزمون شفه مشخص مي. باشد سكونت زنان مي
غير ازخودبيگانگي شيراز و تهران تفاوت ميانگين ندارند، اما اين دو شهر با شهر استهبان در مت

لذا بر اساس آن آزمون تي گرفته شد كه نتايج آن در . داراي تفاوت ميانگين معناداري هستند
نتيجه اين آزمون بيانگر آن است كه ازخودبيگانگي زنان شهر تهران . آمده است 2شماره  جدول

م مبني بر بنابراين فرضيه هشت. بيش از زنان ساكن در شهر استهبان است) 22/19(و شيراز 
  .وجود تفاوت معنادار در ميزان ازخودبيگانگي زنان بر اساس شهر محل سكونت آنان تأييد شد

  
  از خود بيگانگي بر حسب شهر محل سكونتآزمون تفاوت ميانگين  :3جدول 
انحراف   ميانگين  فراواني  متغير

  معيار
  سطح معني داري  Fمقدار 

 20/4 22/19 1697 تهران و شيراز
  20/4  41/18  350  استهبان  001/0  -28/3

هاي سه مدل رگرسيوني مربوط به ازخودبيگانگي زنان را در سطح  داده 4جدول شماره    
در مدل اول كه مربوط به : دهد شهر تهران و شيراز و شهر استهبان نشان مي كل، دو كالن

ن، گفتگو در نوگرايي، احترام به قوانين و حقوق زنا: است، شش متغير) كل(ازخودبيگانگي 
هاي نوين اطالعاتي و ارتباطاتي  خانواده، هويت اجتماعي جديد، آگاهي از جهاني شدن و فناوري

را تبيين ) ازخودبيگانگي كل(درصد تغييرات متغير وابسته  4/27اند  و توانسته  وارد معادله شده
زنان، گفتگو در نوگرايي، احترام به قوانين و حقوق : ، چهار متغير2ي  در مدل شماره. كنند

درصد ازخودبيگانگي زنان شهرهاي  2/27و   خانواده و هويت اجتماعي جديد وارد معادله شده
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نوگرايي، هويت اجتماعي جديد، : نيز با پنج متغير 3مدل . تهران و شيراز را تبيين كردند
حقوق زنان  هاي نوين اطالعاتي و ارتباطاتي، آگاهي از جهاني شدن و احترام به قوانين و فناوري

همان طور كه . است درصد از تغييرات ازخودبيگانگي زنان شهر استهبان را تبيين كرده  2/33
. باشد شود در هر سه مدل رگرسيوني اولين متغيري كه وارد شده است، نوگرايي مي مشاهده مي

مقدار مثبت بتا در هر سه مدل رگرسيوني حاكي از رابطه مستقيم قوي و مثبت بين متغير 
مشاهده شده در جدول بيان كننده  R2همچنين مقادير . باشد نوگرايي و ازخودبيگانگي زنان مي

كل، تهران و شيراز : هاي رگرسيوني اين مقادير براي مدل. كنندگي اين متغير است ميزان تبيين
. است كه بيانگر تبيين كنندگي باالي اين متغير است 2/22و  7/15، 6/16و استهبان به ترتيب 

و ) كل(چنين دو متغير احترام به حقوق زنان و گفت و گو در خانواده در مدل رگرسيوني  مه
سطح . اند مدل رگرسيوني شهرهاي تهران و شيراز؛ پس از متغير نوگرايي، وارد معادله شده

بين اين متغيرها و ازخودبيگانگي زنان وجود رابطه معنادار را در سطح ) 000/0(معناداري 
مقادير بدست آمده براي بتا و جهت منفي آن نيز بيانگر آن . دهد رصد نشان ميد 99اطمينان 

متغير هويت اجتماعي . ي قوي و منفي با ازخودبيگانگي زنان دارند است كه اين دو متغير رابطه
مقادير . جديد متغير تأثيرگذار ديگري است كه در هر سه مدل رگرسيوني وارد شده است

معناداري مشاهده شده براي اين متغير در هر سه مدل رگرسيوني  و سطح tبدست آمده براي 
درصد معنادار  99ي اين متغير با متغير وابسته، در سطح اطمينان  حاكي از آن است كه رابطه

ي  افزون بر آن مقادير مثبت بتاي اين متغير در هر سه مدل رگرسيوني نيز، نشان دهنده. است
  .ت اجتماعي جديد بر ازخودبيگانگي زنان استي هوي تأثير مثبت و تقويت كننده

  

متغيرهاي وارد شده در معادله رگرسيون براي تبيين واريانس از خود بيگانگي زنان : 4جدول 
  به ترتيب ورود 

 FSigمقدار 	R 2R  متغير  شهر
F 

Beta T Sig. 
T 

  كل

  000/0  98/6  294/0  000/0 90/290 166/0 408/0 نوگرايي
واحترام به قوانين

  حقوق زنان
497/0 247/0 44/239 000/0  253/0-  21/10-  000/0  

  000/0  - 66/4  -113/0  000/0 10/168 257/0 507/0 گفتگو در خانواده
  000/0  007/5  166/0  000/0 92/131 266/0 516/0 هويت اجتماعي جديد
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از خود  متغيرهاي وارد شده در معادله رگرسيون براي تبيين واريانس: 4جدول  ي ادامه
  بيگانگي زنان به ترتيب ورود 

 Sig	Fمقدار 	R 2R  متغير  شهر
F 

Beta T Sig. 
T 

  كل
آگاهي از

  شدن جهاني
520/0 271/0 12/108 000/0  075/0  67/2  008/0  

فناوري هاي
  اطالعاتي نوين

523/0 274/0 35/91 000/0  063/0  51/2  012/0  

تهران و 
  شيراز

  000/0  52/9  336/0  000/0 45/200 157/0 397/0 نوگرايي
احترام به قوانين و

  حقوق زنان
501/0 251/0 94/179 000/0  280/0-  38/10-  000/0  

  000/0  -52/4  -122/0  000/0 26/128 264/0 514/0 گفتگو در خانواده
هويت اجتماعي

  جديد
522/0 272/0 10/100 000/0  121/0  43/3  001/0  

  استهبان

  001/0  25/3  000/0 244/0 307/72 222/0 471/0 نوگرايي
هويت اجتماعي

  جديد
505/0 255/0 051/43 000/0 283/0  01/4  000/0  

فناوري هاي
  اطالعاتي نوين

534/0 258/0 328/33 000/0 140/0  59/2  010/0  

آگاهي از
  شدن جهاني

555/0 308/0 88/27 000/0 192/0  33/3  001/0  

احترام به حقوق
  زنان

576/0 332/0 74/24 000/0 159/0-  96/2-  003/0  

  
   گيري بحث و نتيجه

ي جهـاني شـدن فرهنگـي و ازخودبيگـانگي زنـان       رابطهي  پژوهش حاضر با هدف مطالعه
چارچوب نظـري مـورد اسـتفاده در ايـن     . صورت گرفته استشهرهاي تهران، شيراز و استهبان 
  . پژوهش، برگرفته از آراء گيدنز بود
نـوگرايي، دنيـاگرايي، آگـاهي از جهـاني     : تگي بين متغيرهايبر اساس نتايج آزمون همبس

شدن، هويت اجتماعي جديد، احترام بـه حقـوق زنـان و گفتگـو در خـانواده بـا متغيـر وابسـته         
چنين بر اسـاس رگرسـيون    هم. وجود داشت) مثبت و منفي(ازخودبيگانگي زنان ارتباط معنادار 

وانين و حقـوق زنـان، گفتگـو در خـانواده، هويـت      نوگرايي، احترام به ق: چند متغيره، متغيرهاي
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 4/27هاي اطالعاتي و ارتباطي نوين به ميـزان   اجتماعي جديد، آگاهي از جهاني شدن و فناوري
در حاليكـه تنهـا چهـار    . را تبيين نمودنـد ) در سطح كل(درصد از تغييرات ازخودبيگانگي زنان 

فتگو در خانواده و هويت اجتماعي جديد براي نوگرايي، احترام به قوانين و حقوق زنان، گ: متغير
 2/27متغير ازخودبيگانگي زنان شهرهاي تهران و شـيراز وارد معادلـه شـده و آن را بـه ميـزان      

نوگرايي، : چنين ازخودبيگانگي زنان شهر استهبان نيز توسط متغيرهاي هم. درصد تبيين نمودند
ي نوين، آگاهي از جهاني شـدن و احتـرام   هاي اطالعاتي و ارتباط هويت اجتماعي جديد، فناوري

  . درصد تبيين شد 2/33به قوانين و حقوق زنان، به ميزان 
اين نتايج تأييدي بر چارچوب نظري تحقيق مبني بر ارتباط عناصر جهاني شدن فرهنگـي  

شود تمـامي متغيرهـاي وارد شـده در     زيرا همانطور كه مالحظه مي. با ازخودبيگانگي زنان است
راي ازخودبيگـانگي زنـان در سـه شـهر تهـران، شـيراز و اسـتهبان، از جملـه عوامـل و          معادله ب

شود متغير نوگرايي و هويـت   طور كه مشاهده مي همان. كارگزاران جهاني شدن فرهنگي هستند
در هر سه مدل رگرسيوني ازخودبيگانگي زنان در شهرهاي ) فرضيه دوم و سوم(اجتماعي جديد 

ــ و ســطح كــل، وارد معادلــه گرديــده و تــأثير  تهــران و شــيراز، اســتهبان ر ي قــوي و مثبــت ب
  .اند  ازخودبيگانگي زنان داشته

براساس فرضيه اول، بين متغير دنياگرايي و ازخودبيگانگي زنان ارتباط معناداري وجود   
با توجه به . نتايج آزمون همبستگي و رگرسيون چند متغيره اين ارتباط را تأييد كرد. دارد

 دين با زندگي مدرن، هاي موقعيتتوان گفت،  ري گيدنز، در تحليل اين نتيجه ميچارچوب نظ
بازانديشانه  دانش به واقعيت اينو ندارند  سازگاري روزانه، زندگي بر حاكم نفوذ صورت به

 اين دانش .گردد مي بر منطقي ي انديشه و تجربي هاي تسلط مشاهده تحت و شده داده سازمان
هاي نوين  فناوري بنابراين از نظر گيدنز .است اجتماعي اصول و يماد فناوري بر مبتني

گرايي و عقالنيت محض؛ موجب بي ثبات كردن  اطالعاتي و ارتباطي با انتشار دنياگرايي، مادي
ازخودبيگانگي  معنا ماندن افراد و نهايتاً شوند كه اين امر موجب بي ها و باورهاي فرد مي ديدگاه

بشر در دوران قديم و در زندگي مذهبي و توان گفت،  ين رابطه ميچنين در ا هم .گردد مي
واسطه اعتقاد راسخ به تقديرگرايي بسياري از مسائل و مشكالت الينحل خود را   سنتي، به

  . كرد كرد و از اين منظر آرامش رواني پيدا مي توجيه و تفسير مي
شود؛ با تبليغ  ي مياز سوي ديگر، جهاني شدن كه نوعي فرآيند غير ديني نيز تلق  
هاي جامعه؛ موجب ايجاد  ها با ارزش گرايانه و سكوالريسم و تضاد اين ارزش هاي مادي ارزش

هاي سنتي و ديني و در  هاي اجتماعي؛ جدايي از ارزش احساس نابساماني در قواعد و ارزش
ي محسن ؛)2006 ،بائو و همكارانگردد  هنجاري و آنومي در افراد مي نهايت احساس بي
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و علي اكبري دهكردي و همكاران ) 1976(؛ فروم )1381(پور ؛ كلدي و صفي)1380(تبريزي
گيري مذهبي و باورهاي ديني با ازخودبيگانگي را  نيز وجود ارتباط معنادار بين جهت) 1390(

  .اند تأييد نموده
با توجه به نتايج آزمون همبستگي و رگرسيون چنـد متغيـره، متغيـر نـوگرايي بيشـترين      

رتباط معنادار و مثبت را با متغير ازخودبيگانگي زنان داشته و در هر سه مدل رگرسيوني نيز در ا
در حقيقت زناني كه متأثر از جريـان جهـاني شـدن فرهنگـي و      .گام اول وارد معادله شده است

هاي دين، رابطه با جنس مخالف، سبك زنـدگي، موسـيقي،     اند؛ در حوزه هاي آن نوگرا شده پيام
و از عناصر سنتي و بـومي جامعـه     داراي الگوهاي جهاني و مدرن شده... هاي زنان و  ، نقش علم

گيرند كه اين امر موجب ازخودبيگانگي به ويژه در بعد كاهش احساس تعلق به جامعه  فاصله مي
هـاي   گرايي، موسيقي گرايي، مادي ها كه به شكل مصرف چنين اين نوگرايي هم. گردد در آنان مي

گرا ساخته و زمينه ازخودبيگـانگي   رشد پيدا كرده است؛ انسان را تك بعدي و مادي... ي و زمين
نيـز در تحقيـق خـود بـه ايـن       )1390( فرد و ابي زاده صدافتي. كند او را از اين طريق فراهم مي

هـا و رفتارهـاي مـدرن و     نتيجه رسيدند كه نوگرايي و تالش جهت تطـابق بـا بسـياري از ارزش   
ي صرف در بسـياري از مـوارد، موجـب تـك سـاحتي شـدن و ازخودبيگـانگي افـراد         گراي مصرف

  .گردد مي
سـازي   هـاي نوگرايانـه، زنـان اقـدام بـه هويـت       در راستاي جهاني شدن فرهنگـي و ارزش 

نمايند كه اين هويت اجتماعي جديد در تقابل و گاه ضديت با عناصر سنتي و بـومي جامعـه    مي
توجه به چارچوب نظري مستخرج از آراء گيدنز؛ از آنجايي كه تضاد  به عبارت ديگر با. قرار دارد
و هر آنچه كه سنتي محسوب شود ذاتي مفهوم مدرنيت است، زناني كه نوگرا ) نوگرايي(با سنت 

بنابراين از جملـه مـواردي كـه بـا     . نمايند هاي زندگي خود بازنگري مي ي عرصه هستند در همه
گيرد، هويت فردي  به چالش كشيده شده و دوباره از نو شكل مي هايي مدرن انتشار و تبليغ ايده

در اين هويت اجتماعي مدرن، تعلق مذهبي، تعلق ملي، گروهي و قـومي  . و اجتماعي زنان است
هـاي   سـتيزي بـه عنـوان يكـي از مؤلفـه      يابـد و حتـي شـايد احسـاس جامعـه      افراد كاهش مـي 

  ).رضيه سومتأييد ف(ازخودبيگانگي، نيز در زنان شكل بگيرد 
از سوي ديگر، در هويت اجتماعي جديد افراد به دنبال آن هستند كه با معيارهاي پوشش، 

. بـه تمـايز و تشـخّص برسـند    ... گرايـي و   زيبايي بدني، گروه دوستان، زيبايي جنسـي، مصـرف  
به منظـور كسـب هويـت،    ... هاي مادي، بدني و  گرايي، رقابت پرداختن و درگيري زنان با مصرف

شود انسان خويشتن خـود را ماننـد كـاال بفروشـد و احسـاس سـرخوردگي، پـوچي و         ث ميباع
 ساختار مـذهبي،  و بافت به بنا ايران ي جامعه دراين در حاليست كه . شود ازخودبيگانگي ايجاد 
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ميلر (دهد  مي شكل را افراد هويت ي شاكله و داشته ريشه افراد هويت اساس در اعتقادات و دين
 )2010(تحقيق شارما و شارما  ).2،2012؛ رولينز1384خواجه نوري و مقدس، ؛ 2011، 1و شرام

هاي سنتي با احساس عدم مفيد بودن، كاهش بهزيستي روانـي و   نيز نشان داد كه تهديد هويت
  . ازخودبيگانگي ارتباط دارد

ي ســاير نتــايج بدســت آمــده، بــين دو متغيــر آگــاهي از جهــاني شــدن زنــان و  پايــه بــر
در اين خصـوص  ). پنجم  تأييد فرضيه(يگانگي زنان ارتباط معنادار و مثبتي وجود داشت ازخودب

هاي جهاني شدن فرهنگي ماننـد آگـاهي    توان گفت مؤلفه با توجه به چارچوب نظري گيدنز، مي
 تمركـز افـراد بـر    ، موجـب ...)دنياگرايي، فردگرايي، مادي گرايـي و  (هاي جهاني  زنان از گفتمان
هـا را از توجـه بـه     شده و انسان... شغل، درآمد، زيبايي بدني، تفريح، مدگرايي و  مصرف، ظاهر،

هـا، زنـان را    افـزون بـر آن ايـن گفتمـان    . دارنـد  ورزي در بـاب معنـا بـاز مـي     خويشتن و انديشه
و عامل از بين رفتن آرامـش ذهنـي در آنـان و سـردرگمي در انتخـاب        ي خود گرفته درسيطره

  .شوند عد رفتاري و احساس پوچي ميقواهنجارها و تبعيت از 
احترام به قوانين و حقـوق زنـان و گفتگـو در    : دو متغير هاي تحقيق، با توجه به ديگر يافته

اين نتيجه بيانگر ). تأييد فرضيه ششم و هفتم(خانواده عامل كاهش از خودبيگانگي زنان هستند 
دهـي   ن ساختار خانواده و ارزشآن است كه در جريان جهاني شدن فرهنگي، با دموكراتيك شد

رسـد   بـه نظـر مـي   . يابد  به امر مشورت با زنان و احترام به حقوق آنان، ازخودبيگانگي كاهش مي
رايط زنـدگي خـود كنتـرل    شـ كند تـا بـر    مشورت با زنان در زندگي مشترك، به آنان كمك مي

احتـرام بـه حقـوق    چنـين   هم. بيشتري داشته باشند و احساس ضعف و ناتواني آنان كاهش يابد
. زنان در جامعه با كـاهش احسـاس بـي قـدرتي و در نتيجـه ازخودبيگـانگي زنـان ارتبـاط دارد        

و ) 1384(نـوري و ايمـان    سو با نتايج تحقيق خواجـه  هاي تحقيق و هم بنابراين با توجه به يافته
بـا  هـاي مختلـف آن    توان گفت بين جهاني شدن فرهنگـي و مؤلفـه   مي )2010(شارما و شارما 

  . وجود دارد) مثبت و منفي(ازخودبيگانگي زنان ارتباط معنادار 
هم چنين بر اساس نتايج آزمون شفه، ميـانگين ازخودبيگـانگي زنـان شـهرهاي تهـران و      

شايد در اين خصوص بتوان گفـت  ). تأييد فرضيه هشتم(شيراز بيشتر از زنان شهر استهبان بود 
هاي نوين  ن و شيراز بيشتر و زودتر در مواجهه با فناوريتهرا: شهرهايي مانند از آنجايي كه كالن

گيرند در نتيجه با توجه به چارچوب نظـري   اطالعاتي، مدرنيته، جهاني شدن و نوگرايي قرار مي
توان گفت ميانگين ازخودبيگانگي بيشتري نيـز نسـبت بـه شـهرهاي      مستخرج از آراء گيدنز مي

                                                            
1 . Miller & Shrum 
2 . Rollins 
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نيـز   )2011(پور و امامي  و صفي) 1384(و ايمان  نوري هاي خواجه يافته. كوچك خواهند داشت
  .باشد سو مي با اين نتيجه هم

  
  : پيشنهادات
دانيم فرهنگ امري سيال بوده و در جريان ارتباطات با ساير جوامع و  طور كه مي همان

رسد در برخورد با جهاني شدن  بنابراين به نظر مي. كند ها، در طول زمان تغيير مي فرهنگ
مخالفت ما با توجه به . عال يا محافظت، هر دو تبعاتي را به همراه خواهد داشتفرهنگي انف

امكانات مدرن و نيز ضرورت ارتباطات جهاني، عمالً راه به جايي نخواهد برد و برخورد انفعالي 
نيز هيچ نقشي در روابط متقابل فرهنگي براي ما باقي نخواهد گذاشت و ما را با بحران هويت 

بنابراين همانطور كه نتايج مقاله حاضر نشان داد، با ). 14:1386ارمكي، آزاد (كرد مواجه خواهد 
هاي نوين، رشد هويت اجتماعي مدرن، نوگرايي و آگاهي از  رشد و گسترش تعامل با رسانه

از طرف ديگر دو عامل گفت و گو در . كند جهاني شدن؛ ازخودبيگانگي زنان نيز افزايش پيدا مي
. شود م به قوانين و حقوق زنان نيز موجب كاهش از خودبيگانگي زنان ميخانواده و احترا

عنوان متغيرهاي مستقل تأثيرگذار، در كاهش  توان از هر كدام از اين عوامل به  بنابراين مي
  :ازخودبيگانگي زنان كمك گرفت

به  ـ از آنجايي كه نتايج تحقيق بيانگر ارتباط منفي بين گفت و گو در خانواده و احترام
رسد مشاركت دادن زنان در  در نتيجه به نظر مي. حقوق زنان با ازخودبيگانگي زنان است

هاي  ها و توجه به رأي و نظرهاي آنان در كانون خانواده موجب كاهش زمينه گيري تصميم
  .احساس بي قدرتي و ازخودبيگانگي زنان گردد

نسبت به جامعه باعث ـ داشتن احساس تعهد تعميم يافته، تعلق اجتماعي و عاطفي 
خواجه نوري و همكاران، (گردد  هاي ملي و بومي مي تقويت هويت اجتماعي مبتني بر ارزش

ي ارتباطات و مشاركت اجتماعي زنان در جامعه،  توان با توسعه بنابراين مي). 117:1393
يت احساس تعلق و همبستگي اجتماعي را در آنان افزايش داده و هويت اجتماعي آنان را تقو

زنان موجب .... هاي مذهبي، مدني، سياسي، فرهنگي و  به عبارت ديگر گسترش مشاركت. كرد
  . شود هاي ملي و ديني و كاهش ازخودبيگانگي آنان مي سو با ارزش تقويت هويت اجتماعي هم

ـ با توجه به تأثير مثبت دنياگرايي و آگاهي از جهاني شدن بر ازخودبيگانگي زنان، تقويت 
هاي  ها و شبكه ني و ارزشي، مبارزه با فرق و اديان نوظهور و تبليغات سكوالر رسانهمباني دي

چنين نظارت هر  هم. خارجي و تقويت و پرورش تفكر نقادانه در زنان حائز اهميت زيادي است
هاي مسئول به منظور توليد و پخش محصوالت فرهنگي و  چه بيشتر نهادها و سازمان
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سو با هويت مذهبي  هاي ملي و ديني، توليد مواد درسي هم با ارزش گرا و مطابق دانشگاهي هم
از ديگر مسائل مهم و مؤثر در پيشگيري از بروز ... ها و  هاي رسانه جامعه، تحليل محتواي برنامه
  . ازخودبيگانگي در زنان است

ت كه در قالب گرايش به مديري(طور كه نتايج تحقيق نشان داد گرايش به نوگرايي  ـ همان
سنجيده ... هاي جديد، غذاهاي جديد، برگزاري مراسم ازدواج به شكل غربي و  بدن، موسيقي

شود با استفاده از دانش  بنابراين پيشنهاد مي. گردد موجب تقويت ازخودبيگانگي زنان مي) شد
ها و  گيري از توانايي شناسي و مخاطب سنجي و نيازسنجي زنان جامعه و با بهره روان

هاي سنتي زيبا، تبليغ  هاي سنتي جذاب، توليد لباس موسيقي(ومي و داخلي هاي ب ظرفيت
ي زنان را به سمت منابع ارزشمند بومي و  هاي نوگرايانه ، گرايش...)غذاهاي بومي و محلي و 

  . داخلي هدايت گردد
ي سنتي به زنان مردود است و هم نگرشي  باورهاي متحجرانه ـ در رويكرد مترقي ديني هم

خواجه نوري و (كنند  هاي طبيعي زنان را نفي مي عنوان برابري خواهي جنسيتي، نقشكه با 
ي احترام به قوانين و  با توجه به اين مهم و با توجه به تأثير كاهنده). 443:1392همكاران، 

اي و به  هاي نادرست كليشه رسد تغيير ذهنيت حقوق زنان بر از خودبيگاني زنان؛ به نظر مي
تواند گامي مهم در پيشگيري ازخودبيگانگي  حقوق و قوانين رسمي زنان مي رسميت شناختن

  . آنان باشد
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