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  مدیریت با فرهنگی -جغرافیایی عوامل در نوسازی و نوگرایی رابطه

  کردستان استان بیجار شهرستان ساکنان زندگی سبک
  یقاض ثریا 

 ران یتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز ،یگروه جامعه شناس

 1مصطفی ازکیا 

 رانی، تهران، ایدانشگاه آزاد اسالم قات،یتحق و  واحد علوم ،یگروه جامعه شناس

 عهی ود ساسان  

 ران یتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز ،یگروه جامعه شناس

 چکیده  
بازتولید    پیشگام ای جامعه هر در جواناناست.    زندگی  سبکیکی از تاثیرهای نوسازی و نوگرایی، دگرگونی در تولید و 

 شیوه  بازآفرینی عدم و فرهنگی گسست استعداد که آیند می  شمار به جامعه از بخشی و هستند  فرهنگی تغییرات از استقبال

بر  دهن می نشان خود از را زندگی سنتی های نوسازی  و  نوگرایی  تاثیر  با هدف  تحقیق حاضر  رو،  این   زندگی   سبکد.از 

از   پژوهش  این  در  است.  رسیده  انجام  به  کردستان  استان  در  فرزندان  و  و  والدین  اسمیت  لند،  کله  مک  لرنر،  های  نظریه 

شامل والدین و فرزندان بیجاری    جامعه آماریمقایسه ای است.  -اینکلس، شارما و ترنر استفاده شده است. روش تحقیق علی

تا    15سال و فرزندان در بازه سنی    60تا    40است،)فرزندانی که با والدین خود زندگی می کنند( که البته والدین در بازه سنی  

  گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله های مورد مطالعه از روش نمونهبرای انتخاب نمونه  سال مورد مطالعه قرار گرفته اند.  30

نفر برآورد گردید.از پرسشنامه محقق ساخته داده ها گردآوری شد. روایی و    ۷6۸ای استفاده گردید. تعداد نمونه ها معادل  

و آزمون تجزیه واریانس دو طرفه داده ها آزمون    spssپایایی ابزار اندازه گیری مورد تایید قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار  

ابعا نتایج نشان داد،  نیاز به پیشرفت، رسانه های جمعی، جهت گیری تساوی گرایانه، استقالل طلبانه، و  شد.  د همدلی، میل و 

 والدین و فرزندان در استان کردستان تاثیر گذار بوده است.     زندگی علمی بر مدیریت سبک

 

 

 . بیجار نوسازی،  نوگرایی، مدرنیته، زندگی، سبککلیدواژگان: 

 

 

 

 

 
و   .1 ن ه ی ) د ن (   س ل و ئ س  Mostafa_azkia@yahoo.com:  م

 

mailto:Mostafa_azkia@yahoo.com


 1401دوره دوازدهم، شماره چهل و نهم، زمستان ای، ریزی منطقه برنامه پژوهشی جغرافیا و  –فصلنامه علمی   202

 مقدمه 

پدیده نوظهوری است که در دهه های اخیر توجه اندیشمندان را از حوزه های گوناگون به خود جلب  مدیریت بدن،  

است) تر  Anderson, 2004کرده  بیش  بدن  مدیریت  مسئله  که  است  آن  بیانگر  اندیشمندان  از  گروه  این  (.دیدگاه 

کر توجهی  قابل  گسترش  و  شدت  مدرنیته  گسترش  با  که  است  فرهنگی  و  اجتماعی  به سخن  موضوعی  است.  ده 

مفهوم مدیریت بدن ارتباط تنگاتنگی با مدرنیته دارد و در این دوران) مدرن( بدن به چالش کشیده شد. جایگاه  دیگر، 

ترنر  بدن در گفتمان مدرن در حدی است که  یاد می     (1992)1واالی  به سمت جامعه جسمانی  به چرخش  آن  از 

دهه   اواخر  در  تنها  وجود  این  با  سازی    1980نماید.  مفهوم  اجتماعی  مطالعات  در  بدن  که  بود  م 

( این افزایش تاکید بر بدن با عواملی نظیر تکنولوژی های  1998)2(. از دیدگاه نتلتون و واتسون Terner,1992گردید)

مرتبط با بدن، چرخش به مدرنتیه ی متاخر و در نظر گرفتن بدن به عنوان یک پدیده اجتماعی و بیولوژیکی ناتمام  

 اثر مختلف جوامع  در بشر زندگی جوانب تمامی  برفرایند مدرنیته    (.1378ال تغییر در ارتباط است)اباذری،  در ح

،  زندگی شیوه اذعان داشت از یک سو منجر به ایجاد دگرگونی های عمیق مثبت و منفی در  توان می که است گذاشته

و زندگی اجتماعی گردیده است و از سوی دیگر، موجب تغییرات فرهنگی وسیعی در  هویتی ساختارهای و رفتارها

 گروه ها و اقشار مختلف جوامع به ویژه در میان زنان و دختران شده است.  

اندیشه ها و گرایش های   به رشد  منجر  نوسازی و نوگرایی  به ویژه دختران جوان در معرض  با قرار گرفتن زنان 

گ در عرصه های  اجتماعیمختلف  فرایندها    -وناگون  این  است. هم چنین  علمی شده  مراکز  در  ویژه  به  اقتصادی، 

برابر شیوه های گوناگون و جدید واکنش نشان می   آنان در  به طوری که  دارد،  زنان جوان  با  دیالکتیکی  رابطه ای 

وه مدیریت بدن و تصور زنان از  دهند. یکی از تاثیرهای نوسازی و نوگرایی بر آنان، دگرگونی در تولید و بازتولید شی

 شمار به جامعه از بخشی و هستند فرهنگی تغییرات  از  استقبال  پیشگام ای جامعه هر در جوانانخود و بدن زنانه دارد. 

 ذکایی،د)دهن می نشان خود از را زندگی سنتی های شیوه  بازآفرینی عدم و فرهنگی گسست استعداد که آیند می

1386). 

 و سویه یک فرایندی اجتماعی هویت ساختن جوامع این  در .است گرایی مصرف مدرن جامعه های شاخصه از ییک

 که است فرهنگی بیشتر مدرن جوامع در هویت گیری شکل   .نیست ساختی عوامل و اجتماعی نهادهای به منحصر

بدن  در را ودـخ سبک     .پذیرد می  أثیرـت رفـ مص وهایـگـال از ادیـزی زانـمی  هـب و ازدـس می لیـمتج  مدیریت 

 از جمله  خودشان، میل به و محیط از عناصری انتخاب با جوانان و نوجوانان  .دارد تنگاتنگی پیوند مصرف با زندگی

 به افراد های هویت  دهنده تمیز  ،مصرف   .کنند می  تعریف را  خود  .بدن تزیین آرایش، سرگرمی، مصرف  در شتراکا

 درگاهی   ها آن گیری شکل که  است این سبک زندگی دیگر  های  ویژگی از.    است گروهی سطح  در و انفرادی صورت

 ا آن است. ب تقابل در گاهی و جامعه بر مسلط فرهنگ با ارتباط

تاملی  ای  پروژه  به  گیدنز  در اصطالح  که  افراد است  بدن  مقوله  زندگی  های سبک  مولفه  از  یکی  دیگر،   3از سوی 

است شده  های    .تبدیل  سبک  نمایش  و  حمل  برای  قرارگاه  ترین  دسترس  در  و  ترین  مستقیم  بدن  وی،  نظر  به   .

 
1 .Terner 
2 .Nettelton & Watson 
3 . Reflexivity 
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از نظر گیدنز: »خودآرایی و تزئین خویشتن با پویایی شخصیت  (.  149:  1387زندگی و اشکال هویتی است) گیدنز،  

هایی  آورنده قرائن و نشانهحرکات بدن فراهم  به اعتقاد گیدنز، حاالت چهره و دیگر  (.95:  1385مرتبط است )گیدنز،  

بوردیو، هدف مدیریت بدن را اکتساب منزلت،  (.  87-86)همان:    تهاس است که ارتباطات روزمره ما مشروط به آن

کند که به صورت  داند. وی در تحلیل خود از بدن به کاالیی شدن بدن در جوامع مدرن اشاره میتمایز و پایگاه می

   )Shilling,1993:127 (.می گرددی ظاهر سرمایه فیزیک

تبدیل سرمایه فیزیکی در واقع به معنای ترجمه و تفسیر حضور بدنی بر حسب اشکال گوناگون سرمایه )اقتصادی،  

بوردیـو با در نظر گرفتن بـدن به عـنوان یک   )Ibid : 127 .(باشداجتماعی و فرهنگی( در میدان کار، فراغت و ... می

هویت فیزیکی،  ارزشسـرمایه  با  را  افـراد  مـرتـبط  های  بـدنی  ظاهـر  و  شکل  اندازه،  با  منطبق  اجتماعی  هـای 

   )Ibid: 14(.د.سـازمـی

:  1381مدیریت بدن به معنای نظارت و دست کاری مستمر ویژگی های ظاهری بدن است) آزاد ارمکی و چاوشیان،  

آرای  (.64 پوشیدن،  لباس  در  عادات  پیرایهانواع  از  استفاده  و  سر  موی  دستش   )... و  ادکلن  )عطر،  های  کاری  ها 

چنین شیوه مدیریت بهداشت و سالمت بدن )کنترل وزن از    پزشکی )جراحی بینی و انواع جراحی پالستیک(، هم

 (. 86-88: 1381ها هستند)چاوشیان،طریق ورزش، رژیم غذایی، رژیم دارویی و...( در زمره این شاخص

  دوره  اواخر  در  اما.  بود    اسالمی  –ایرانی   امعه ایران تا حدود یک قرن پیش دارای فرهنگی دو بعدی شامل فرهنگج

،    قاجاریه  ایرانی  بعدی  سه  فرهنگ  یک  به  غرب  فرهنگی  عناصر  برخی  اقتباس  و  اشاعه  با  پهلوی  دوره  اوایل  و 

این  .    سی و فرهنگی خاصی را نیز به دنبال داشت، سیا  ، اقتصادی  اسالمی و غربی تبدیل شد که پیامدهای اجتماعی

تجربه در  دگرگونی  بازتاب  آن  و  است؛  تدریجی  فرهنگی،  سازنده دگرگونی  نسل های  به  که  است  مختلف  ای  های 

این از  است،  داده  نسلارزش  ،روشکل  میان  در  سنتی  هنجارهای  و  گستردهها  کامال  گذشته    که  درحالی،  اندهای 

تر به جای  های جوانبا جانشین شدن نسل  تر نفوذ داشته ،های جوانزیادی در میان نسلتا حدهای جدید  گرایش

 است سیال  و برساخت ای مدیریت بدن مقوله  ه است.این جوامع دگرگون شد در بینی متداول جهان گتر ،زرهای بنسل

 و نوسازی فرایند .گیرد  می خود به متفاوتی اشکال  ایجامعه هر اجتماعی ،  فرهنگی ساختارهای تأثیر تحت که

 شدهمدیریت بدن  در تغییر و تولیدث بازباع و داده گسترش زنان به ویژه دختران جوان  برای را انتخاب میدان نوگرایی

 . است

گونه به  اجتماعی  نوسازی  تاجیک،  عقیدة  اجتناببه  میای  ارمغان  به  را  جدیدی  فرهنگ  که  ناپذیر  و  آورد  عامالن 

اند. این فرهنگ جدید دقیقاً در مرکز ثقل و نقطة وقوع شکاف    های جوان جامعهحامالن مستقیم و بالفصل آن نسل

دهی نظام فکری و  های مهم نوسازی اجتماعی است که با شکلو فاصلة نسلی قرار دارد. شهرنشینی یکی از ویژگی

بین نسل را  تضادهایی  قدیم و جرفتاری خاص خود  ایجاد میهای  )تاجیک،  دید  ارمکی   (.43-37:  1381کند  آزاد 

یابد و در  های اطراف دارد هویتی مستقل میمعتقد است هر نسل با توجه به درکی که از اوضاع و موقعیت(  1389)

معتقد است  ( 1383معیدفر )(.93: 1389کند )آزاد ارمکی،  عین حال نیز به لحاظ حضور همزمان رابطة تعاملی پیدا می

های نو و گیری ارزشهای اجتماعی جوانان از جامعة ملی و جهانی که منجر به شکلواملی چون افزایش آگاهیع

  .شودافزایش سطح انتظار و توقع آنان می
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 در که است این این شهر   انتخاب علتدر این مطالعه ، شهر بیجار به عنوان جامعه مورد بررسی انتخاب گردید.   

 چند در که است برخوردار خاصی مذهبی - سنتی ساختارهای و فرهنگی های  ویژگی از ایران نقاط سایر با مقایسه

 نوسازی و شدن جهانی هایمبنای آموزها بر هنسل بین در  نگرش و نگاه و فرهنگی   -ی  اجتماع ساختارهای اخیر سال 

کرد .این تمایز اجتماعی بیشتر    مشاهده توان  ه می جامع این در را متمایزی نسلی بین های و  تفاوت است کرده تغییر

به طوری که هم اکنون پسران جوان اقدام به کاشت مو و عمل جراحی بینی در حوزه مدیریت بدن تجلی یافته است.  

در   چنین  هم  نمایند.  استفاده  مانتو  پوشش  از  دهند  می  چادر،ترجیح  پوشش  جای  به  جوان  دختران  و  کنند  می 

ن اقدام به آرایش صورت می کنند در حالی که این امر در مادران آنان مشاهده نمی گردد و ظاهرآرایی دختران جوا

  است شده فرهنگی های  و بافت ساختارها تغییر  و افکار دوری فاصله، ایجاد باعث شاید که است حدی به اوتتف   این

 د .خور می چشم به شهر در نسل دو بین فاصله  و پیکره بر  توجهی قابل تغییرات نوگرایی و نوسازی عناصر افزایش با.  

مدیریت  و شکل امکانات گسترش ایجاد با   .است متفاوت نوسازیهای  مولفه    و تکنولوژی از  نسل دو استفاده شیوه

 تبیین صدد در حاضر پژوهش ،رو این از ت .اس  داشته پی در را  قبل نسل از متفاوت سویی و سمت جدید نسلبدن  

 شهرستان  به موردی  نگاه با  کردستان استان  در (  فرزندان  و والدین)    نسل  دو مدیریت بدنبر نوگرایی و نوسازی تأثیر

 د. باش می بیجار

در گذشته   جاریاست. ب ران یا  یشهرها نیتریمیو از قد  جاریاستان کردستان، مرکز شهرستان ب  یاز شهرها  یکی جار،ی

به حساب   رانیا  یشهرها  نیتراز مرتفع ا،یمتر ارتفاع از سطح در  1٬940شهر با   نیا  .استگروس بوده تیمرکز وال 

تا سنندج   جاری شهر ب  فاصله .متر از سنندج بلندتر است 425متر از تهران و  770از لحاظ ارتفاع  جاریشهر ب د،یآیم

به کوه نقاره کوب با   یاز شمال غرب جاریب شهر .باشدیم  لومتریک  472و تا شهر تهران   142مرکز استان کردستان 

  2٬225به کوه بادامستان با ارتفاع  یمتر و از جنوب غرب  2٬350متر و از مغرب به کوه نِسار با ارتفاع   2٬210ارتفاع  

  یسرشمار  هیشهر بر پا  نیا تیجمع .سرد و خشک ییاست، با آب و هوا ی کوهستان ی امنطقه جاریب .شودیمحدود م

 .باشدینفر م  56٫857برابر با  1395نفوس و مسکن سال   یعموم

  ند،یگویسخن م یترک  ت ی( و اقلیووسڕ: گهی)به کرد گروسیبا لهجه  ی سوران ی به زبان کرد جاریشهر ب  یاهال

اسالم   نید روی شهر پ نی ا مردم   .کنندیتکلم م زی ن یو گوران یکلهر یهاشیگروس به گو جاریدر منطقه ب نیهمچن

  و تسنن( هستند. عی)تش

پژوهش   نظراین  به  از  توجه  با  و  کاربردی  است. روش علی-علیها  دادهماهیت  هدف  ای  ای  -مقایسه  مقایسه 

را   وابسته  متغیر  تغییر در  مقایسه ی گروه های متشکل علت های احتمالی  با  آن پژوهش گر  روشی است که طی 

کند)میرزایی،  می  آماریجامع(.  89-88:  1388مطالعه  پژوهش  ه  این  بیجاری    برای  فرزندان  و  والدین  شامل 

سال و فرزندان در بازه   60تا    40است،)فرزندانی که با والدین خود زندگی می کنند( که البته والدین در بازه سنی  

گیری تصادفی  های مورد مطالعه از روش نمونهبرای انتخاب نمونه  سال مورد مطالعه قرار گرفته اند.  30تا    15سنی  

ی)شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز(  منطقه  5خوشه ای چند مرحله ای استفاده گردید. به طوری که  شهر بیجار به 

ناحیه، و هم چنین از هر ناحیه،   2منتخب،  مناطق  دسته بندی گردید. سپس به صورت تصادفی ساده از هر یک از  

ن، دو کوچه به شیوه قرعه کشی انتخاب گردید. در مرحله انتخاب  یک محله، و از هر محله، دو خیابان و از هر خیابا
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ه  نمونخانواده های   انتخاب مالکنمونه ها نیز پژوهش گر مجبور گردید، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده کند.  

 به شرح زیر است: 

 40 از کمتر و سال 60 از بیش مادر و پدر سن.  2بودند؛    حیات قید در مادر هم و پدر هم که هایی خانواده .1

 با که فرزندانی پژوهش این در ،واقع درسال انتخاب شدند.    30سال تا    15. فرزندان مجرد و بین سنین  3؛  نباشد سال 

. از آنجا که آمار دقیقی از والدین و فرزندان با توجه به ویژگی های  شدند انتخاب ،کردند  می زندگی خود خانواده

( استفاده  1963کوکران )فوق الذکر در بیجار در دسترس نبوده است. از این رو برای محاسبه حجم نمونه از فرمول  

عدم وجود    q؛  0.5نسبت برآورده شده از وجود صفت یا ویژگی در جامعه=    P؛  0.05میزان اشتباه مجاز =  eگردید.  

 1/ 96=  %95در سطح اطمینان  Z؛ مقدار 0.5صفت یا ویژگی =

 

 

 

نتایج جدول،   یک  شدند انتخاب خانوار384  تعدادبراساس  و  والدین  از  یکی  خانوار  هر  از  که  آنجا  از   .

نفر برآورد گردید. به عبارت    768فرزند مورد پرسش گری قرار گرفتند، از این رو، مجموع تعداد نمونه ها معادل  

افرادی به عنوان نمونه انتخاب گردیدند که با موضوع مرتبط بوده و معیارها و ویژگی های ورود به تحقیق را  دیگر،  

مطالعات    دارا حاصل  ساخته  محقق  پرسشنامه  ابتدا  است.  پرسشنامه  تحقیق،  در  اطالعات  آوری  جمع  ابزار  بودند. 

ادبیات نوسازی و نوگرایی  و مدیریت بدن طراحی شد. البته شایان ذکر است، برخی از گویه های   نظری و مرور 

ج طلبانه،  استقالل  گیری  طلبانه، جهت  تساوی  گیری  ابعاد جهت  به  گیری  مربوط  و جهت  گرایانه  عام  گیری  هت 

( که قبال از این مقیاس در ایران استفاده کرده اند،  1376( و شمس نجف آبادی)1381علمی از پژوهش مهدی زاده)

ویژگی های جمعیت   بررسی  به  پرسشنامه  اول  بخش  در  است.  بخش  دو  پرسشنامه حاوی  است.  گرفته شده  بهره 

تولد، وضعی نمونه )سال  بیانگر میزان مناسب  شناختی جامعه  تاهل، و میزان تحصیالت( و بخش دوم پرسشنامه  ت 

بودن و اهمیت مولفه ها و متغیرهای اصلی پژوهش)نوسازی و نوگرایی و مدیریت بدن( است. در این بین پاسخگو  

مه  مشخص بیان کرد. پرسشنا  5تا  1نظر خود را در باره میزان مربوط و مناسب بودن هر شاخص بر روی طیفی بین  

نفر از    5محقق ساخته جهت نهایی شدن در زمینه نوسازی و نوگرایی و مدیریت بدن توسط کارشناسان و اساتید )

اساتید و کارشناسان(نهایی گردید. سپس پرسشنامه ها بین جامعه آماری توزیع گردید. براساس نتایج ، این پژوهش  

به بوده است.    97بعد اصلی و    10  دارای متغیر های اصلی نوسازی و نوگرایی و مدیریت بدن  نتایج ضریب  گویه 

آلفای کرونباخ نشان داد، مولفه های متغیرهای نو گرایی و نوسازی و مدیریت بدن از همبستگی درونی قابل قبولی  

 برخوردار هستند. 

 . پایایی ابزارپژوهش با توجه به ضریب آلفای کرونباخ 2جدول 
 کرونباخ میزان آماره آزمون  ابعاد  متغیرها

 

 نوگرایی 

 0.915 همدلی 

 0.916 میل و نیاز به پیشرفت 

 0.923 جهت گیری عام گرایانه 

 0.915 رسانه های جمعی)گروهی(  

𝒏 =
(۱.۹۶)𝟐(۰.۵)(۰.۵)

(۰.۰۵)𝟐
= ۳۸۴ 
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 0.922 جهت گیری علمی نوسازی 

 0.892 جهت گیری تساوی گرایانه 

 0.911 جهت گیری استقالل طلبانه 

 

 مدیریت بدن

 0.953 بهداشتی استفاده از محصوالت آرایشی و 

 0.911 جراحی زیبایی و تناسب اندام 

تن از اساتید    6روایی محتوای پرسشنامه ها توسط متخصصان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پرسشنامه ها به  

و صاحب نظران منتخب ارائه شد و از آنها درخواست گردید تادر موارد زیر نظرات خویش را اظهار نمایند در همین  

راستا با پی گیری های مستمر، نظرات اساتید متخصص گردآوری شد و پس از جمع بندی مطالب، اصالحات الزم و  

از   استفاده  با  ها  پرسشنامه  سازه  روایی  آخر  مرحله  در  گردید.  تنظیم  مذکور  های  پرسشنامه  و  شد  انجام  ضروری 

استفاده گردید و از آزمون تجزیه    spss23رم افزار  برای تجزیه و تحلیل داده ها از ن  تحلیل عامل اکتشافی بررسی شد.

 و تحلیل واریانس دو طرفه استفاده گردید. 

 
 استان کردستان  یکشور   ماتینقشه تقس .  1شکل

 مبانی و چارچوب نظری  

انقالب صنعتی و نظام سرمایه داری منجر به رشد سریع شهرها ، حاکمیت بوروکراسی ، بسط فن آوری های مدرن و 

فرهنگی و اقتصادی ویژه ای را به    –ملت های وسیع گردید . مجموعه این عوامل ساختار اجتماعی    _ تشکیل دولت

عنوان   تحت  آن  از  غربی  روشنفکران  که  آورد  چنین    "تجدد  "یا    "مدرنیته    " وجود  با  همگام  سپس   . بردند  نام 

نام    "مدرنیسم  " فرهنگی و ایدئولوژیک مناسبی نیز فراهم شد که می توان آن را نوگرایی یا    –تحوالتی ، بستر فکری  

(. در این جوامع، تجدد در طول زمان تبدیل به نظام نمادین شده که رویکردهای مدرن  55:  1383نهاد )افشارکهن،  

 (. 46: 1389ی را نیز به همراه داشته است) قاسمی و همکاران، فکری و فرهنگ 

رویکرد نوسازی مبتنی بر دیدگاه های دورکیم در مورد دگرگونی جامعه ی مبتنی بر همبستگی مکانیکی به جامعه ی  

ی مبتنی بر همبستگی ارگانیکی و تفکیک اجتماعی ناشی از آن است. از طرف دیگر،اندیشه های وبر در مورد چگونگ
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پیدایش جامعه ی صنعتی ، سنت زدایی شده و عقالنیت گرا و ایده های مارکس پیرامون تطور و توسعه ی جوامع از  

)وبستر، نظریه هستند  این  نظری کالسیک  دهه های  1990مبانی  در  به طور رسمی  دیدگاه  این  اما    1960و  1950(. 

( . نظریه نوسازی بعد از جنگ  1990سنز بود)ترنر،توسط برخی دانشمندان کارکردگرا مطرح شد که مهمترین آنها پار

  ، جهانی دوم در راستای سه رویداد اساسی پدید آمد که عبارتند از: گسترش کمونیسم و دکترین تحول گرای آن 

هژمونی سیاسی نظامی ایاالت متحده آمریکا در جهان و استقالل ملل مستعمره و نیاز به الگویی برای ورود آنها به  

سعه و نوسازی. این نظریه ، که از میراث فکری مهم دوره روشنگری است، معتقد است تنها نسخه ی  عرصه ی تو

کنند) سو،   توسعه ی غربی را طی  الزاما مراحل  باید  ترقی نسخه ی غربی است و کلیه ی جوامع  توسعه و  اصلی 

ش ها، باورداشت ها و هنجارها در (. مهم ترین ویژگی های این نظریه عبارتند از: تقدم اولیه به نقش ارز82:  1388

کنارگذاشتن    ، توسعه  بر  مقدم  شرط  ی  مثابه  به  توسعه  برای  الزم  شرایط  جامعه،  بودن  مدرن  یا  سنتی  تشخیص 

قشربندی   از  پیدایش شکل جدیدی  با  همراه  سنتی  های  نابودی مشخصه  حتی  و  اجتماعی  زندگی  سنتی  الگوهای 

مرح به  رسیدن  و  فرهنگی  ی  اشاعه  انبوه)وبستر،اجتماعی،  مصرف  ی  به  1995له  اتکای  با  نوسازی  نظریه   .)

و   -رویکردهای ساختی دهد  قرار می  اجتماعی  نظام  توازن  و  تعادل  را  خود  اصلی  پارسنزی، فرض  کارکردگرایانه 

مفهوم موازنه را نقطه مرجع بنیادی و نهایی برای تحلیل نظام های اجتماعی تلقی می کند که با شرایط خارجی رو به  

(. نوسازی فرایند گسترده ای است که ابعاد وسیعی از حیات فردی و اجتماعی انسان  shilling, 1993رو می شوند )

ها را در برمی گیرد و در سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و روانی قابل بررسی است) قاسمی و 

ابعادی چون تفکیک و تمایز اجتماعی نقش ها و   (. جامعه شناسان در تعریف  نوسازی معموال 46:  1389همکاران،  

دگرگونی در کنش ها و غالب شدن کنش های عقالنی و منطقی در بین افراد جامعه توجه دارند و معتقدند نوسازی  

جامعه زمانی رخ می دهد که محدودیت های گذشته از میان برداشته شده و افراد بتوانند آزادانه خصوصا از روستا به  

برا  ، از  شهر  بندهای فکری  و  قید  که  افراد زمانی متجدد می شوند  اما  پیدا کردن کار کوچ کنند.  یا  و  دادو ستد  ی 

به  و  بنگرند  به جهان  دیگر  ای  گونه  به  افراد  و  برود  بین  از  و رسانه های جمعی  پرورش، سواد  و  آموزش  طریق 

گو می  نوگرایی  از  خود  تعریف  در  بشیریه  کنند.  انتخاب  آگاهانه  بر  اصطالح  مبتنی  بینش  نوعی  بیان  نوگرایی  ید، 

اصالت عناصر مدرنیته است و زمینه تئوریک و ذهنی تمام اقدامات عملی جوامع دور از تجدد غربی را برای تحقق  

(. ویلیام کائولی نوگرایی را به معنی روزگار پیروزی خرد انسانی بر باورهای  4:  1378تجدد فراهم می آورد) بشیریه،  

ای، اخالقی، عاطفی و ...(، رشد اندیشه علمی و خرد باوری و افزون شدن اعتبار فلسفه نقادانه، شکل  سنتی) اسطوره  

وبستر، دولت)  بر  تدریج سلطه جامعه مدنی  به  و  مبادله  قوانین  کلیه  59:  1995گیری  تقریبا  تعریف  این  داند.  ( می 

بس زاییده  که  هایی  ویژگی  گیرد.  بر می  در  را  از جریان  ویژگی های جامعه مدرن  و فکری حاصل  ایدئولوژیک  تر 

(.روان شناسان اجتماعی معموال از نوسازی انسانی و روانی سخن    125:    1382نوگرایی می باشد ) روزی بیدگلی،  

های   سبک  ها،  ارزش  سطوح  در  تغییر  فرایندهای  به  که  است  مفهومی  روانی  نوسازی  که  معتقدند  و  گویند  می 

غیره اطالق می شود که در سایه تجاربی چون اقامت در شهر، رفتن به مدرسه ،  شناختی ، ویژگی های شخصیتی و  

تماس با رسانه های جمعی و استخدام در بنگاه های مدرن به دست می آید و خود منجر به رفتارهایی می شود که  

 .(170:  1350دال بر توسعه اقتصادی و سیاسی جامعه دارد ) ازکیا به نقل از وینر،
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نگاه   با  استان کردستان  بدن والدین و فرزندان در  بر مدیریت  تاثیر نوسازی و نوگرایی  تبیین  دنبال  به  این پژوهش 

نظریه های  موردی به شهرستان بیجار  می باشد. در این تحقیق، پژوهش گر در رابطه با متغیرنوگرایی و نوسازی از  

و اسمیت و اینکلس و شارما در حوزه نوسازی اجتماعی و    لرنر و مک کله لند از حوزه نظریه های نوسازی روانی؛

اقتصادی و در رابطه با مدیریت بدن از نظریه ترنر استفاده کرده است. به عالوه، از آنجا که در این مطالعه دگرگونی  

نیز اینگلهارت  نظریه  از  این رو  از  قرار گرفته است،  بررسی  نیز مورد  بین دو نسل والدین و فرزندان  بهره    ارزشی 

، 1گرفته شده است. در این قسمت به طور اجمال به بررسی نظریه های فوق الذکر پرداخته شده است. از نظر لرنر

همدلی  ویژگی  ،   2سه  دیوب  دهد)  می  تشکیل  را  شده  نوسازی  شخصیت  مرکزی  هسته  باال،  مشارکت  و  ،تحرک 

نی این که شخص این توانایی را در خود ببیند که  ، به مع3(. لرنر با طرح مفهوم همدلی و شخصیت انتقالی 40:  1377

خود را در جای دیگری بگذارد، در صورت شناسایی ابعاد روانی و آمادگی ذهنی افراد در پذیرش تجدد و نوآوری  

مساله انگیزش را در نظریه نوسازی در قالب ویروسی ذهنی تحت عنوان »میل و نیاز به  ،4است. دیوید مک کله لند 

مطرح می کنند، انسان در    :6و دیوید اسمیت   5(. الکس اینکلس 17:  1374د توجه قرار داد)بنوغزیزی،  پیشرفت« مور

( و  119:  1350شهر از وسایل ارتباط توده ای ) روزنامه ها، رادیو، سینما و تلویزیون و ...( استفاده می کند) وینر،  

ایز شهری ها با مدارس و دانشگاه ها ، وسایل ارتباط  تجربه شهرنشینی انسان را مدرن تر نمی سازد، بلکه ارتباط متم

(  1979)    7(.  شارما 229:  1976جمعی ، تجربه های کاری و ... است که به شهرنشینی اهمیت می دهد. ) اینکلس،  

از جمله، جهت   مختلف  ابعاد  در  هایی  گیری  دارای جهت  که  کرده  ارائه  نوگرایی  برای سنجش  شاخص جدیدی 

یری تساوی طلبانه، جهت گیری جهانی ، جهت گیری پیشرفت،جهت گیری استقالل طلبانه، و  گیری علمی، جهت گ

 ای نشانه را بدن به مصرفی و تجاری توجه   "ترنر برایان"  (.125:  1382جهت گیری مدنی بوده است)روزی بیدگلی،

 توجه به خود این که گیرد،  می  نظر در پساصنعتی و مدرن جوامع در فرهنگی سرمایة از شاخصی و خوب زندگی از

 جوامع در بدن بودن متناسب ارزش و ورزش بـه اهمیـت و مـرگ طـرد سـالخورده، بـدن انکـار بـدن، زیبـایی بـه

. از آنجا که در این مطالعه تغییر ارزش ها در دو نسل مورد بررسی قرارگرفته  (Turner,1996 :18) است شده منجر

 زش های رونالد اینگلهارت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.  ار دگرگونیاست، از این رو، نظریه 

می تنظیم مورد بررسی، متغیرها و فرضیه ها استخراخ و در ماتریس نظریه ها و مدل مفهو  های نظریه مرور به توجه با

 شده است. 

 

 .ماتریس نظریه های مورد استفاده در پژوهش)چارچوب نظری پژوهش(1جدول

فرضیه های حاصل از   نظریه  نظریه پرداز  حوزه نظریه ها 

 نظریه 

متغیرهای مورد   مفاهیم مورد استفاده

 سنجش 

 سطح سنجش 

باال/  همدلی بر مدیریت بدن   نوگرایی لرنر  نوسازی روانی  مشارکت  و   شبه فاصله ای  همدلی  همدلی/تحرک 

 
1 .Daniel Lerner 
2.Empathy 
3 .Transitional Personality 
4 . David McCullough Land 

5 . Alex Inklus 
6 . David Smith 
7 . Sharma's theory 
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و   در والدین  فرزندان 

 استان کردستانتاثیر دارد. 

شخصیت نوسازی شده/ تحرک روانی 

 و همدلی/ شبکه ارتباطات جمعی

جهت گیری عام گرایانه   نوگرایی  شارما 

والدین  بدن  بر مدیریت 

استان   در  فرزندان  و 

 کردستانتاثیر دارد. 

علمی/   گیری  گیری  جهت  جهت 

 / جهانی  گیری  طلبانه/ جهت  تساوی 

گیری   پیشرفت/جهت  گیری  جهت 

مدنی/   گیری  جهت  طلبانه/  استقالل 

 جهت گیری دموکراتیک 

عام   گیری  جهت 

 گرایانه 

 شبه فاصله ای 

پیشرفت   توگرایی  مک کله لند  به  نیاز  و  میل 

والدین  بدن  بر مدیریت 

استان   در  فرزندان  و 

 کردستان تاثیر دارد.

به   پیشرفت/ نیاز و انگیزه/ میل و نیاز 

 پیشرفت 

 

به   نیاز  و  میل 

 پیشرفت  

 شبه فاصله ای 

نوسازی 

و   اجتماعی 

 اقتصادی 

و   اسمیت 

 اینگلس 

نوسازی 

 انسان

استفاده از وسایل ارتباط  

بدن   مدیریت  بر  جمعی 

در  فرزندان  و  والدین 

تاثیر   کردستان  استان 

 دارد.

جنبه   انسان/  خارجی/محیط  جنبه 

احساسات/   ها/  داخلی/نظرها/ارزش 

 انسان مدرن/وسایل ارتباط توده ای  

ارتباط   وسایل 

 جمعی  

 فاصله ای 

بر   نوسازی شارما  علمی  گیری  جهت 

و   والدین  بدن  مدیریت 

استان   در  فرزندان 

 کردستان تاثیر دارد.

گیری   جهت  علمی/  گیری  جهت 

طلبانه/ جهت   / تساوی  جهانی  گیری 

گیری   پیشرفت/جهت  گیری  جهت 

مدنی/   گیری  جهت  طلبانه/  استقالل 

 جهت گیری دموکراتیک 

گیری   جهت 

 علمی

 شبه فاصله ای 

تساوی   نوسازی شارما  گیری  جهت 

بدن   مدیریت  بر  گرایانه 

در  فرزندان  و  والدین 

تاثیر   کردستان  استان 

 دارد.

گیری   جهت  علمی/  گیری  جهت 

/ تساوی   جهانی  گیری  طلبانه/ جهت 

گیری   پیشرفت/جهت  گیری  جهت 

مدنی/   گیری  جهت  طلبانه/  استقالل 

 جهت گیری دموکراتیک 

گیری   جهت 

 تساوی گرایانه 

 

 شبه فاصله ای 

استقالل   نوسازی شارما  گیری  جهت 

بدن   مدیریت  بر  طلبانه 

در  فرزندان  و  والدین 

تاثیر   کردستان  استان 

 دارد.

علمی/   گیری  گیری  جهت  جهت 

 / جهانی  گیری  طلبانه/ جهت  تساوی 

گیری   پیشرفت/جهت  گیری  جهت 

مدنی/   گیری  جهت  طلبانه/  استقالل 

 جهت گیری دموکراتیک 

گیری   جهت 

 استقالل طلبانه 

 

 شبه فاصله ای 

و   ترنر  مدیریت بدن  بدن 

 جامعه 

نوسازی/نوگرایی بر بعد  

و   والدین  بدن  مدیریت 

استان   در  فرزندان 

 تاثیر دارد.کردستان 

فردگرایی/مدرنیته/خود مدرن/ مصرف 

 گرایی/ بدن سازمان یافته  

 شبه فاصله ای  مدیریت بدن 

دگرگونی  اینگلهارت  

 ارزشی

شکاف  ها تحول ارزشی و فرهنگی در نگرش - نسل/ 

 نسلی

- 

 

 

 



 1401دوره دوازدهم، شماره چهل و نهم، زمستان ای، ریزی منطقه برنامه پژوهشی جغرافیا و  –فصلنامه علمی   210

 
 . مدل مفهومی پژوهش 1شکل 

 یافته ها 

 یافته های توصیفی 

سال با انحراف معیار  21و فرزندان  2.86سال با انحراف معیار    50براساس نتایج به دست آمده، میانگین سنی والدین  

بوده است. کلیه والدین مورد مطالعه متاهل بوده اند. در بین والدین، بیشترین درصد سطح تحصیالت مربوط به    1.45

دیپلم) تحصیلی  مربوط  38.4مقطع  درصد  کمترین  و  سواد)  درصد(  بی  افراد  بین    2.9به  در  است.  بوده  درصد( 

به مقطع تحصیلی لیسانس) بیشترین درصد سطح تحصیالت مربوط  درصد( و کمترین درصد سطح    40.1فرزندان، 

 درصد ( بوده است.  5.3تحصیالت مربوط به مقطع تحصیلی دیپلم )

 یافته های تحلیلی 

بدین منظور از تجزیه و تحلیل دوطرفه برای تاثیرگذاری متغیر    در این بخش فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفته اند.

 مستقل بر وابسته در بین والدین و فرزندان استفاده شد که نتایج به شرح زیر است: 

 اثر تعامل نوسازی و نوگرایی در بین والدین و فرزندان بر مدیریت بدن آنان در استان کردستان 

آماره   داری  معنی  آنجا که سطح  از  داد،  نشان  لون  آزمون  از    Fنتایج  تر  که    0.05بزرگ  باید گفت  بنابراین   . است 

 واریانس خطای دو گروه با همدیگر برابر بوده و تفاوتی بین آنها مشاهده نشده است.  

 ها  آزمودنی  بین  اثرات آزمون   نتایج.  3جدول

منبع   

 تغییرات 

میانگین   df مجموع مجذورات 

  مجذورات

F Sig.  ضریب اتا 

 0.611 0.000 21.950 1440.175 48 69128.418 نوسازی و نوگرایی

 0.029 0.000 19.872 1303.868 1 1303.868 والدین و فرزندان 
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 0.160 0.000 2.782 182.502 46 8395.113 اثر تعامل 

    65.613 672 44091.868 خطا 

     768 2735560.000 جمع

 

بر متغیر مدیریت بدن در سطح معنی داری   نتایج جدول، متغیر نوسازی و نوگرایی  به  بوده   %1با توجه  تاثیر گذار 

نتایج   چنین  هم  داد،  است.  نشان  آنان  بدن  مدیریت  میزان  بر  فرزندان  و  والدین  بین  نوگرایی  و  نوسازی  تعامل  اثر 

و والدین  بدن  مدیریت  میزان  میانگین  بین  دار  معنی  و    تفاوت  نوسازی  که   به طوری  است.  داشته  فرزندان وجود 

آنان شده است. هم   به والدین  بر مدیریت بدن در فرزندان نسبت  به افزایش سطح کنترل و نظارت  نوگرایی منجر 

بوده است. این ضریب نشان می دهد، که نوسازی و نوگرایی    0.646برابر    1چنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده 

و  در64.6توانسته   کند  تبیین  را  بدن  مدیریت  وابسته  متغیر  واریانس  از  مورد    35.4صد  بدن  مدیریت  میزان  درصد 

 مطالعه در این پژوهش تحت تاثیر عوامل و متغیرهای دیگری است .  

 اثر تعامل همدلی در بین والدین و فرزندان بر مدیریت بدن آنان در استان کردستان 

آماره   داری  معنی  آنجا که سطح  از  داد،  نشان  لون  آزمون  از    Fنتایج  تر  که    0.05بزرگ  باید گفت  بنابراین   . است 

 واریانس خطای دو گروه با همدیگر برابر بوده و تفاوتی بین آنها مشاهده نشده است. 

 ها  آزمودنی  بین  اثرات آزمون   نتایج.  4جدول

ن  میانگی df مجموع مجذورات  منبع تغییرات 

 مجذورات 

F Sig.  ضریب اتا 

 0.995 0.000 3593.303 3788.800 36 136396.789 همدلی 

 0.016 0.001 11.432 12.054 1 12.054 والدین و فرزندان 

 0.196 0.000 4.685 4.940 36 177.827 اثر تعامل 

    1.054 694 731.758 خطا 

     768 233556.000 جمع

 

تاثیر گذار بوده   %1با توجه به نتایج جدول، بعد همدلی از متغیر نوگرایی بر متغیر مدیریت بدن در سطح معنی داری  

اثر تعامل همدلی بین والدین و فرزندان بر میزان مدیریت بدن آنان نشان داد، تفاوت معنی دار  است. هم چنین نتایج  

بدن والدین و فرزندا افزایش  بین میانگین میزان مدیریت  به  بعد همدلی منجر  به طوری که   است.  داشته  ن وجود 

سطح کنترل و نظارت بر مدیریت بدن در فرزندان نسبت به والدین آنان شده است. هم چنین مقدار ضریب تعیین  

درصد از واریانس متغیر  99.4بوده است. این ضریب نشان می دهد، که بعد همدلی توانسته    0.994برابر    2تعدیل شده 

درصد میزان مدیریت بدن مورد مطالعه در این پژوهش تحت تاثیر عوامل و   0.6ابسته مدیریت بدن را تبیین کند و  و

 متغیرهای دیگری بوده است. 

 اثر تعامل میل و نیاز به پیشرفت در بین والدین و فرزندان بر مدیریت بدن آنان در استان کردستان 

 
1 . Adjusted R Squared 
2 . Adjusted R Squared 
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  که   گفت  باید  بنابراین.    است  0.05  از  تر  بزرگ  F  آماره  داری  معنی  سطح  که  آنجا  از  داد،  نشان  لون  آزمون  نتایج

 . است  نشده مشاهده  آنها بین تفاوتی و بوده برابر همدیگر با گروه دو خطای واریانس

 ها  آزمودنی  بین  اثرات آزمون   نتایج.  5جدول
میانگین   df مجموع مجذورات  منبع تغییرات 

  مجذورات

F Sig.  ضریب اتا 

نیاز به پیشرفت میل و   77641.115 59 1315.951 19.909 0.000 0.640 

 0.016 0.001 11.088 732.877 1 732.877 والدین و فرزندان 

 0.190 0.000 3.376 223.177 46 10266.161 اثر تعامل 

    66.098 661 43690.682 خطا 

     768 2735560.000 جمع

 

  % 1نتایج جدول نشان داد، بعد میل و نیاز به پیشرفت از متغیر نوگرایی بر متغیر مدیریت بدن در سطح معنی داری  

اثر تعامل میل و نیاز به پیشرفت بین والدین و فرزندان بر میزان مدیریت بدن  تاثیر گذار بوده است. هم چنین نتایج  

ن مدیریت بدن والدین و فرزندان وجود داشته است. به طوری که   آنان نشان داد، تفاوت معنی دار بین میانگین میزا

بعد میل و نیاز به پیشرفت منجر به افزایش سطح کنترل و نظارت بر مدیریت بدن در فرزندان نسبت به والدین آنان  

د  بوده است. این ضریب نشان می دهد، که بع  0.644برابر    1شده است. هم چنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده 

درصد میزان    35.6درصد از واریانس متغیر وابسته مدیریت بدن را تبیین کند و  64.4میل و نیاز به پیشرفت توانسته  

 مدیریت بدن مورد مطالعه در این پژوهش تحت تاثیر عوامل و متغیرهای دیگری بوده است. 

 کردستان  استان  در آنان بدن مدیریت بر  فرزندان و والدین بین در گرایانه عام گیری  جهت تعامل اثر

  که   گفت  باید  بنابراین.    است  0.05  از  تر  بزرگ  F  آماره  داری  معنی  سطح  که  آنجا  از  داد،  نشان  لون  آزمون  نتایج

 . است  نشده مشاهده  آنها بین تفاوتی و بوده برابر همدیگر با گروه دو خطای واریانس

 ها  آزمودنی  بین  اثرات آزمون   نتایج.  6جدول

میانگین   df مجموع مجذورات  تغییرات منبع 

  مجذورات

F Sig.  ضریب اتا 

عام   گیری  جهت 

 گرایانه 

105916.155 34 3115.181 71.375 0.000 0.777 

 0.001 0.529 0.397 17.325 1 17.325 والدین و فرزندان 

 0.024 0.992 0.508 22.192 34 754.532 اثر تعامل 

    43.645 698 30464.509 خطا 

     768 2735560.000 جمع

 

براساس نتایج در جدول، بعد جهت گیری عام گرایانه از متغیر نوگرایی بر متغیر مدیریت بدن در سطح معنی داری  

اثر تعامل جهت گیری عام گرایانه بین والدین و فرزندان بر میزان مدیریت بدن تاثیر گذار بوده است. اما نتایج    1%

م  بین میانگین میزان  دار  تفاوت معنی  داد،  به عبارت  آنان نشان  نداشته است.  بدن والدین و فرزندان وجود  دیریت 

 
1 . Adjusted R Squared 
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دیگر، تفاوت معنی داری بین میانگین جهت گیری عام گرایانه والدین و فرزندان مشاهده نشده است، که اثر تعاملی  

مقد  چنین  هم  بگذارد.  تاثیر  فرزندان  و  والدین  بدن  مدیریت  میزان  بر  بتواند  گرایانه  عام  گیری  بعد جهت  با  ار  آن 

شده تعدیل  تعیین  گرایانه    0.765برابر    1ضریب  عام  گیری  جهت  بعد  که  دهد،  می  نشان  ضریب  این  است.  بوده 

و 76.5توانسته   کند  تبیین  را  بدن  مدیریت  وابسته  متغیر  واریانس  از  مورد    23.5درصد  بدن  مدیریت  میزان  درصد 

اس  بوده  دیگری  متغیرهای  و  عوامل  تاثیر  تحت  پژوهش  این  در  بین  ت.  مطالعه  در  علمی  گیری  تعاملی جهت  اثر 

  داری   معنی  سطح  که  آنجا  از  داد،  نشان  لون  آزمون  نتایج  والدین و فرزندان بر مدیریت بدن آنان در استان کردستان

  بین   تفاوتی   و  بوده  برابر   همدیگر   با   گروه  دو  خطای   واریانس  که   گفت   باید   بنابراین .    است   0.05  از   تر   بزرگ  F  آماره

 . است نشده مشاهده آنها

 ها   آزمودنی بین اثرات آزمون نتایج .  7جدول
میانگین   df مجموع مجذورات  منبع تغییرات 

  مجذورات

F Sig.  ضریب اتا 

 0.995 0.000 3541.305 3789.358 36 136416.877 جهت گیری علمی

 0.015 0.001 10.779 11.534 1 11.534 والدین و فرزندان 

 0.194 0.000 4.640 4.965 36 178.745 اثر تعامل 

    1.070 694 742.612 خطا 

     768 2735560.000 جمع

 

تاثیر گذار    %1با توجه به نتایج ، بعد جهت گیری علمی از متغیر نوسازی بر متغیر مدیریت بدن در سطح معنی داری  

اثر تعامل جهت گیری علمی بین والدین و فرزندان بر میزان مدیریت بدن آنان نشان داد،  بوده است. هم چنین نتایج  

والد بدن  میزان مدیریت  میانگین  بین  دار  معنی  بعد جهت  تفاوت  که   به طوری  است.  داشته  فرزندان وجود  و  ین 

گیری علمی منجر به افزایش سطح کنترل و نظارت بر مدیریت بدن در فرزندان نسبت به والدین آنان شده است. هم  

بوده است. این ضریب نشان می دهد، که بعد جهت گیری علمی   0.994برابر  2چنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده

درصد میزان مدیریت بدن مورد مطالعه    0.6درصد از واریانس متغیر وابسته مدیریت بدن را تبیین کند و  99.4توانسته  

 در این پژوهش تحت تاثیر عوامل و متغیرهای دیگری بوده است. 

 لون  آزمون  نتایجاثر تعاملی جهت گیری تساوی گرایانه بین والدین و فرزندان بر مدیریت بدن آنان در استان کردستان

  دو  خطای  واریانس  که  گفت  باید  بنابراین.    است  0.05  از  تر  بزرگ  F  آماره  داری  معنی  سطح  که  آنجا  از  داد،  نشان

 .است نشده مشاهده  آنها بین تفاوتی و بوده برابر همدیگر با گروه

 ها  آزمودنی بین اثرات آزمون نتایج.  8 جدول 
 ضریب اتا  .F Sig  مجذوراتمیانگین  df مجموع مجذورات  منبع تغییرات 

 0.992 0.000 2160.901 3318.999 41 136078.939 جهت گیری تساوی گرایانه 

 0.011 0.005 7.787 11.960 1 11.960 والدین و فرزندان 

 0.144 0.000 3.216 4.939 36 177.819 اثر تعامل 

 
1 . Adjusted R Squared 
2 . Adjusted R Squared 
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    1.536 689 1058.258 خطا 

     768 2735560.000 جمع

 

بر متغیر مدیریت بدن در سطح معنی داری   تاثیر گذار    %1نتایج بعد جهت گیری تساوی گرایانه از متغیر نوسازی 

اثر تعامل جهت گیری تساوی گرایانه بین والدین و فرزندان بر میزان مدیریت بدن آنان  بوده است. هم چنین نتایج  

والدین و فرزندان وجود داشته است. به طوری که  بعد    نشان داد، تفاوت معنی دار بین میانگین میزان مدیریت بدن

جهت گیری تساوی گرایانه منجر به افزایش سطح کنترل و نظارت بر مدیریت بدن در فرزندان نسبت به والدین آنان 

بوده است. این ضریب نشان می دهد، که بعد    0.992برابر    1شده است. هم چنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده 

توانسته   تساوی گرایانه  تبیین کند و  99.2جهت گیری  را  بدن  وابسته مدیریت  متغیر  از واریانس  درصد    0.8درصد 

 میزان مدیریت بدن مورد مطالعه در این پژوهش تحت تاثیر عوامل و متغیرهای دیگری بوده است. 

  آزمون   نتایج  استقالل طلبانه در بین والدین و فرزندان بر مدیریت بدن آنان در استان کردستان  اثر تعاملی جهت گیری

  خطای   واریانس   که  گفت  باید  بنابراین.    است  0.05  از  تر  بزرگ   F  آماره  داری  معنی  سطح   که  آنجا  از  داد،  نشان  لون

 . است نشده  مشاهده آنها بین تفاوتی و  بوده برابر همدیگر با گروه دو

 ها   آزمودنی بین  اثرات آزمون   نتایج.9جدول

مجموع   منبع تغییرات 

 مجذورات 

df   میانگین

  مجذورات

F Sig.  ضریب اتا 

استقالل   گیری  جهت 

 طلبانه 

136116.378 40 3402.909 2193.634 0.00

0 

0.992 

0.02 5.122 7.946 1 7.946 والدین و فرزندان 

4 

0.007 

0.00 3.365 5.376 36 193.530 اثر تعامل 

0 

0.153 

    1.551 690 1070.373 خطا 

     768 2735560.000 جمع

 

  %1با توجه به نتایج،  بعد جهت گیری استقالل طلبانه از متغیر نوسازی بر متغیر مدیریت بدن در سطح معنی داری  

اثر تعامل جهت گیری استقالل طلبانه بین والدین و فرزندان بر میزان مدیریت  تاثیر گذار بوده است. هم چنین نتایج  

یزان مدیریت بدن والدین و فرزندان وجود داشته است. به طوری  بدن آنان نشان داد، تفاوت معنی دار بین میانگین م

که  بعد جهت گیری استقالل طلبانه منجر به افزایش سطح کنترل و نظارت بر مدیریت بدن در فرزندان نسبت به  

تعدیل شده  تعیین  آنان شده است. هم چنین مقدار ضریب  این ضریب نشان می    0.992برابر    2والدین  بوده است. 

 
1 . Adjusted R Squared 
2 . Adjusted R Squared 
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درصد از واریانس متغیر وابسته مدیریت بدن را تبیین کند و  99.2دهد، که بعد جهت گیری استقالل طلبانه توانسته  

 درصد میزان مدیریت بدن مورد مطالعه در این پژوهش تحت تاثیر عوامل و متغیرهای دیگری بوده است.  0.8

  نتایج   از وسایل ارتباط جمعی در بین والدین و فرزندان بر مدیریت بدن آنان در استان کردستان  اثر تعاملی استفاده

  واریانس   که   گفت   باید   بنابراین .    است  0.05  از   تر   بزرگ  F  آماره   داری   معنی   سطح   که  آنجا   از  داد،  نشان  لون  آزمون

 . است نشده مشاهده آنها بین تفاوتی و بوده برابر همدیگر با گروه دو خطای

 ها  آزمودنی  بین  اثرات آزمون نتایج .   10جدول

 ضریب اتا  .F Sig  میانگین مجذورات df مجموع مجذورات  منبع تغییرات 

 0.64 0.000 19.926 1316.094 59 77649.538 وسایل ارتباط جمعی 

 0.017 0.001 11.353 749.868 1 749.868 والدین و فرزندان 

 0.191 0.000 3.387 223.738 46 10291.952 اثر تعامل 

    66.049 661 43658.632 خطا 

     768 2735560.000 جمع

 

تاثیر    %1در رابطه با بعد استفاده از وسایل ارتباط جمعی از متغیر نوسازی بر متغیر مدیریت بدن در سطح معنی داری  

اثر تعامل استفاده از وسایل ارتباط جمعی بین والدین و فرزندان بر میزان مدیریت  گذار بوده است. هم چنین نتایج  

ن میزان مدیریت بدن والدین و فرزندان وجود داشته است. به طوری  بدن آنان نشان داد، تفاوت معنی دار بین میانگی

که  بعد استفاده از وسایل جمعی منجر به افزایش سطح کنترل و نظارت بر مدیریت بدن در فرزندان نسبت به والدین  

بوده است. این ضریب نشان می دهد، که    0.664برابر    1آنان شده است. هم چنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده 

  33.6درصد از واریانس متغیر وابسته مدیریت بدن را تبیین کند و  66.4بعد استفاده از وسایل ارتباط جمعی توانسته  

 درصد میزان مدیریت بدن مورد مطالعه در این پژوهش تحت تاثیر عوامل و متغیرهای دیگری بوده است. 

   ی ری گ جهی نت

با وجود گذشت بیش از نیم قرن از شروع تجربه نوسازی و نوگرایی در ایران، هم چنان رابطه سنت و مدرنیته بین  

دو نسل )والدین و فرزندان( چالش برانگیز است. ایران در این مدت به واسطه نوسازی و نوگرایی و یا کوشش های  

اعی دچار دگرگونی های زیادی شده است. البته این امر  معطوف به مدرنیته و پیامدهای آن در جامعه و نهادهای اجتم

بیانگر آن است که جامعه ایرانی تاحدودی در راه مدرنیته گام برداشته است و در برخی از حوزه ها از جمله حوزه  

های روانی و اجتماعی بیشتر و در برخی از حوزه ها )حوزه های اقتصادی و سیاسی (کمتر مشاهده شده است. اما  

حائز اهمیت است، مدرنیسم پایان نظم و امنیت دوران سنت است، مدرنیسم، زیست جهان انسان سنتی را با    آنچه

(. نظریه نوسازی بیان می دارد وقتی جامعه  1967یک فضای گسست و تاسیس دائما متغیر و سیال روبرو کرد)برگر،  

زشی فرهنگی متحمل می شود. دگرگونی های  ای در مسیر این تغییرات قرار گیرد، انواع خاصی از دگرگونی های ار

 مانند تحول و کم اهمیت شدن ارزش های سنتی در بین نسل های جوان تر ایجاد می گردد. 

در این مطالعه پژوهش گر در صدد بررسی تاثیر نوگرایی و نوسازی بر مدیریت بدن والدین و فرزندان در شهر بیجار  

اقتصادی و روانی در بین دو   -نوسازی و نوگرایی در حوزه های اجتماعیبوده است. در این پژوهش برخی از ابعاد  

 
1 . Adjusted R Squared 
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نسل والدین و فرزندان آنان مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد، میانگین نوگرایی و نوسازی )مدرنیته( در بین  

یی در فرزندان سطح  ( بیشتر بوده است. هم چنین میانگین ابعاد نوسازی و نوگرا3.2( نسبت به والدین )4.5فرزندان )

، میانگین  4.1، میانگین بعد میل و نیاز به پیشرفت معادل  4.6زیاد بوده است. به طوری که میانگین بعد همدلی برابر  

برابر   ، میانگین بعد جهت گیری  4.6، میانگین بعد جهت گیری تساوی گرایانه معادل   4.5بعد جهت گیری علمی 

طلبانه   بعدا   4.7استقالل  میانگین  معادل  و  ارتباط جمعی  وسایل  از  غیر    4.4ستفاده  طور  به  نتیجه  این  است.  بوده 

( در ارتباط با تاثیر مولفه های نوگرایی در حمایت خویشاوندی  1393مستقیم در پژوهش های فرهمند و همکاران)

شهر تهران    ( در ارتباط نوگرایی و دینداری دختران جوان1388خانواده های شهر یزد و پژوهش موسوی و علمدار) 

نیز تایید شده است. با وجود این که شاخص های مورد استفاده در این پژوهش ها با شاخص های به کار رفته در  

این مطالعه کامال یکسان نیست، اما در بسیاری موارد اشتراکاتی وجود دارد و در این مطالعات بر تاثیر ابعاد نوگرایی  

نسل جوان نسبت به نسل پیشین اشاره شده است. هم چنین نتایج در   و نوسازی بر نگرش، رفتار و کیفیت زندگی

باشد. وی   نیز می  اینگلهارت  نظریه  در  از حاکیرا   جدید نسل میان در ها ارزش دگرگونیراستای  گرایشان مدرن 

 در بیشتر برجستگی فردی نظر ابراز و زندگی کیفیت تحول این و داده رخ قدیم نسل به نسبت که  جامعه می داند

( معتقد  1383(. معید فر )  12:  1373،  اینگلهارت )  دارد گذشته مذهبی  و سیاسی اخالقی، اجتماعی، هنجارهای  مقابل

است شکاف نسلی پدیده ای است که در هر جامعه ای به تناسب تغییرات اجتناب ناپذیر اجتماعی و فرهنگی رخ 

و   دهد  و  های  تفاوت   معنی  به  را   نسلی  شکاف   ارمکی   آزادمی  گرایشی  در    نسل  بین  رفتاری  دانشی،  های حاضر 

و تاریخی بیان می    فرهنگی اجتماعی،   ساختارهای کالن متاثر از  پیوستگی  وجود با فرزندان و والدین  قبیل خانواده از

ارمکی،   های573:  1383کند)آزاد  سوگیری  و  مطالبات  منافع،  بر  که  داللت    سلن،  میان  ناسازگار  و  نامتجانس   ( 

 (.  86:  1389دارد)آزاد ارمکی، 

پیشرفت، جهت گیری تساوی گرایانه، جهت   به  نیاز  و  ابعاد همدلی، میل  تاثیر  بیانگر  مطالعه  نتایج  از سوی دیگر، 

گیری استقالل گرایانه، جهت گیری علمی، استفاده از وسایل ارتباط جمعی بر مدیریت بدن والدین و فرزندان بوده 

( تحت  1392مدیریت بدن، این نتیجه در رساله قربانعلی پور)است. در رابطه با تاثیر بعد استفاده از وسایل جمعی بر  

عنوان بررسی عوامل اجتماعی برگرایش زنان به مدیریت بدن در ایران طی سه دهه اخیر نیز تایید شده است. وی به  

زنان جو بین  در  اندام  تناسب  به  تمایل  میزان  با  و مدگرایی  ، خودشکوفایی،و مد  ها  معنادار رسانه  رابطه  ان  وجود 

( در بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر مدیریت بدن در زنان شهر  1386اشاره کرده است. هم چنین اخالصی )

شیراز، بیان کرده است که بین مصرف رسانه ای و مدیریت بدن در میان جوانان رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.  

بدن و بدن زنان، معتقد است اساساً الگوی فرهنگی غربی در   شناسیای با عنوان جامعه( نیز در مقاله 1385نیا )احمد

های  گردد، ارزشهای نوین ارتباطی تشدید و تسهیل میهای جمعی و تکنولوژیالمللی که از طریق رسانهسطح بین

اندازه و  اشکال  با  مرتبط  ایدهخاصی  بدنیِ  میهای  قرار  تأکید  مورد  را  مطلوب  و  گونآل  این  که  طوری  به  ه  دهد، 

ایدهارزش عنوان  به  بهآلها  افراد  رفتارهای  بر  عینی  اهداف  و  یا ها  کردن  هماهنگ  برای  مختلف  جوامع  در  ویژه 

مک لوهان نیز معتقد است  به عالوه،  گیرند.  ها مورد توجه قرار میتر کردن خصوصیات بدن خود با این ارزشنزدیک 

جامعه وارد  را  جدیدی  فنّاوری  که  گرددای  زمانی  همیشه عوض  آ  می  برای  جامعه  شودن  دلیل    می  به  جوانان  و 

تازگی پذیرش  برای  آمادگی  این  نوگرایی و  تأثیر  افکار و عقایدشان شکل گرفته، تحت  افراد مسن، که  از  بیشتر  ها 
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شوند. گیرند. یعنی جذب تغییراتی چون نحوة ارتباطات، مد، سیاست، و الگوپذیری غیر فرهنگی میتغییرات قرار می

و هنجارها و به طور کلی فرهنگ جامعة خودشان است، در آنها    ها طوری که این الگوپذیری، که مغایر با ارزشبه  

بر اساس این رویکرد، تحوالت سریع  .  شودها میموجب بروز بحران هویت و در نهایت منجر به شکاف بین نسل

هایی مانند ماهواره و اینترنت آنها را  به رسانهفنّاورانه در حوزة اطالعات و ارتباطات و دسترسی گستردة نسل جوان  

زندگی، رشد، و بلوغ جوان را تحت  سبک  در موقعیت متفاوتی با نسل پیشین قرار داده است. سرعت این تحوالت،  

پذیری عمدتاً از سوی خانواده، در گذشته روند جامعه  می کند. پذیری را کامالً دگرگون  تأثیر قرار داده و روند جامعه

شد که عناصری از نسل پیشین همچون پدر، مادر، معلم، واعظ، و معتمد در این انتقال  سه، و نهادهایی انجام میمدر

کردند، اما امروزه دسترسی گسترده به امکانات نوین فنّاورانه نسل جدید را در جریان تحوالت  فرهنگی نقش ایفا می

های ارزشی، نظام ارزشی این نسل نیز متفاوت از نسل  ورود گزارهای قرار داده است؛ بدین ترتیب، با تغییر مبانی  تازه

ناپذیر فرهنگ جدیدی را به ای اجتناببه عقیدة تاجیک، نوسازی اجتماعی به گونه(.  1390)رحیمی،  می گرددپیشین  

می نسلارمغان  آن  بالفصل  و  مستقیم  حامالن  و  عامالن  که  جامعهآورد  جری  های جوان  اجتماعی  نوسازی  انی  اند. 

فنّاوری، نوسازی ارزش توسعة علم و  بر  ... است. این فرهنگ جدید  های اجتماعی و شیوهمشتمل  های زندگی، و 

دارد)تاجیک،   فاصلة نسلی قرار  نقطة وقوع شکاف و  ثقل و  مرکز  ابعاد  43-37:   1381دقیقاً در  تاثیر  با  رابطه  (. در 

یری تساوی گرایانه و جهت گیری استقالل طلبانه در  همدلی و میل و نیاز به پیشرفت، جهت گیری علمی، جهت گ

متغیر نوگرایی و نوسازی بر مدیریت بدن والدین و فرزندان نظریه نظریه پردازان نوسازی روانی نظیر لرنر و مک کله  

نظریه پردازان این حوزه نقطه شروع نوسازی را در نوسازی انسان و نظام شخصیتی او    لند و شارما تایید شده است.

می بینند و متمرکز بر کنش ها و رفتارهای فردی و بین فردی در سطوح خرد و میانی هستند و به این دلیل نظریه 

دیگر،   عبارت  نگرند.به  می  نوسازی  به  مربوط  مسائل  به  اجتماعی  شناسی  روان  منظر  از  بیشتر  حوزه  این  پردازان 

ار سطوح  در  تغییر  فرایندهای  به  که  است  مفهومی  روانی  های  نوسازی  ویژگی   ، شناختی  های  سبک  ها،  زش 

به   بر بدن، رفتن  ... اطالق می شود که در سایه تجاربی چون اقامت در شهر، نظارت  شخصیتی و سبک زندگی و 

مدرسه ، تماس با رسانه های جمعی به دست می آید و خود منجر به رفتارهایی می شود که دال بر توسعه اقتصادی  

به ویژه جو  دارد.  و اجتماعی جامعه  )  انان  امروزه حتی در جامعه    1990گیدنز  که  معتقد است  این خصوص  ( در 

سنتی افراد به ویژه جوانان به صورت منفعالنه از سنت ها پیروی نمی کنند، بلکه افراد با تفسیر موقعیت های پیش  

با عناصر جدید بازسازی سنت ها می پردازند و آن ها را  به  باز    رو و به صورت فعال و آگاهانه   . ادغام می کنند 

اندیشی مدرنیته از مفاهیم محوری در اندیشه های گیدنز است. الریش بک نیز با تأکید بر مفهوم نوگرایی بازاندیشانه  

معتقد است که امروزه کنش گران این امکان را دارند که درباره خود و نظام روابطشان بازاندیشی کنند و در چنین  

گیری جنبش های استقالل طلبانه ، دفاع از حقوق و آزادی فردی و ... هستیم . این   شرایطی که امروزه شاهد شکل 

به   نسبت  فرزندان  اغلب  که  طوری  به  است.  شده  مشاهده  بیجار  شهر  در  والدین  به  نسبت  فرزندان  بین  در  امر 

سبت به سنت های موجود  والدینشان اقدام به بازاندیشی در باره خود و نظام روابطشان کرده اند و برخورد منفعالنه ن

براساس دیدگاه   بیجار ندارند. هم چنین  »واقعیت این است که ما بیش از پیش مسئول طراحی بدن   گیدنزدر شهر 

می فعالیتخویش  محیط  هرچه  و  این  شویم  فشار  باشد،  گرفته  فاصله  بیشتر  سنتی  جامعه  از  ما  اجتماعی  های 

(. فرزندان در جامعه بیجار  نسبت به والدینشان بیشتر تحت  194:  1387گیدنز، کنیم« )مسئولیت را بیشتر احساس می
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تاثیر تغییرات محیط اجتماعی قرار گرفته اند و بیش از پیش مسئول طراحی و نظارت و دستکاری بدن خویش گشته  

نمی  اند. شایان ذکر است، همیشه تغییرات و دگرگونی های ارزشی بین دو نسل در جوامع پیامدهای منفی به همراه  

آورد. زیرا اگر هر جامعه ای نحوه و شیوه برخورد صحیح با ارزش های جدید را ابتدا خود بداند و سپس از طریق  

توسعه   به  تواند منجر  امر می  این  آموزش دهند،  به ویژه جوانان  افراد جامعه  به  را  آن  مجاری رسمی و غیررسمی 

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه گردد. 
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Abstract 

One of the effects of modernization is the transformation in the production and reproduction of 

lifestyle. Young people in any society are pioneers in welcoming cultural changes and are a part of the 

society that show the talent of cultural break and non-recreation of traditional ways of life. The 

lifestyle of parents and children in Kurdistan province has been fulfilled. The theories of Lerner, 

McClelland, Smith and Inkels, Sharma and Turner have been used in this research. The research 

method is causal-comparative. The statistical population includes unemployed parents and children, 

(children who live with their parents), of course, parents in the age range of 40 to 60 years and 

children in the age range of 15 to 30 years have been studied. A multi-stage cluster random sampling 

method was used to select the studied samples. The number of samples was estimated to be equal to 

768 people. The data was collected from the questionnaire made by the researcher. Validity and 

reliability of the measurement tool were confirmed. The data was tested using spss software and two-

way analysis of variance. The results showed that the dimensions of empathy, desire and need for 

progress, mass media, egalitarian, independence-seeking, and scientific orientation have had an impact 

on the lifestyle management of parents and children in Kurdistan province. 
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