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 چكيده 

رنگ شدن مرزهاي مكـاني و   گرايي در بستر فناوري ارتباطات و اطالعات موجب كم جهان
ام اي جديد به ن زماني شده است. برخي معتقدند كه اين فرايند باعث ورود جوامع به دوره

هـاي دورة مـدرن همچـون خـرد و      دورة فرانوگرا شده است. فرانوگرايي عناصر و ويژگي
كشد. فرهنگ جوامع فرانوگرا، فرهنگي سـطحي و متحـرك و تـا     پيشرفت را به چالش مي

هاي ارتباط جمعي است. تحقيق حاضر به بررسي رابطـة بـين   حد زيادي تحت تأثير رسانه
در بين جوانان شهر يزد پرداخته است. اين تحقيق نشان  گرايي و فرانوگرايي فرهنگيجهان

داده است كه عناصر فرهنگي جامعة فرانوگرا چيست و چه ميزان از اين عناصر به جامعـة  
سـالة   16-29نفـر از جوانـان    384ما وارد شده است. تحقيق حاضر با روش پيمايش بين 

اي و ابـزار  چندمرحلـه  ايگيـري، روش تصـادفي طبقـه   شهر يزد انجام شـد. روش نمونـه  
گرايـي بـا    هاي تحقيق نشان داد كه بين جهـان ساخته است. يافته نامة محقق سنجش پرسش

داري وجـود دارد؛ بعـد هنجارهـاي فراملـي     تمام ابعاد فرانـوگرايي فرهنگـي رابطـة معنـي    
ه، محوري، با ساير ابعاد فرانوگرايي فرهنگي (زوال عاطفگرايي، به غير از بعد مصرف جهان

داري نشان داد. همچنين نتايج گرايي فرهنگي، سياليت روابط) رابطة معنيبازانديشي، نسبي
 22گرايـي قـادر بـه تبيـين بـيش از      تحليل رگرسيون چندمتغيره نشان داد كه دو بعد جهان

 درصد از واريانس فرانوگرايي فرهنگي هستند.
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 مقدمه و طرح مسئله 

به يكي از پركاربردترين مفاهيم در علوم اجتماعي معاصر تبديل شده است.  1فرانوگرايي
هاي نظري و فلسفي مورد بحث بسياري قرار گرفتـه اسـت. برخـي     اين مفهوم در حوزه

ر را بايد جوامع فرانوگرا دانسـت.  شناسان و فالسفه بر اين باورند كه جوامع معاصجامعه
طـرز  خصـوص جوامـع غربـي در چنـد دهـة گذشـته بـه       منظور اين است كه جوامع، به

آن معنا نيست كه تداوم و پيوسـتگي بـين جوامـع    اند؛ البته اين به چشمگيري تغيير كرده
و قدر اساسـي   نوگرا و فرانوگرا وجود ندارد؛ بلكه در جوامع معاصر تغييرات فرهنگي آن

). جامعة ايران 39: 1381كند (گيبينز و بوريمر، ژرف است كه چنين تمايزي را توجيه مي
 هايي از جامعه را تحت تأثير قرار داده است. نيز از اين تغييرات بر كنار نبوده و و بخش

وقفـه،  گرايي، دگرگوني سريع و بيتوان با حركت به سمت مصرففرانوگرايي را مي
ناپـذيري، ترديـد در واقعيـت و حتـي     بينيصاوير، عدم قطعيت، پيشتأكيد بر ظواهر و ت

، 5؛ اليون1994، 4و اوري 3؛ لش1998و ديگران،  2كراكپايان امر اجتماعي تعريف كرد (
گذرد با اين گفتة ايهاب حسن بيشتر ). آنچه در دنياي واقعي مي1993، 6؛ اسمارت1994

هـاي    زمـان داراي ويژگـي   ت و دورة ما همخواني دارد كه تاريخ داستاني چنداليه اس هم
رفته گستره، سرعت و تعداد نيروها تـا   همسنتي، مدرن و فرانو است. با وجود اين، روي

جـاي مدرنيتـه و مدرنيزاسـيون از     دهنـد بـه  يافته كه برخي تـرجيح مـي   آن حد افزايش
هـا و  شمدرنيزاسيون صحبت كنند. اين شرايط موجب پيـدايش رو مدرنيته و پست پست
 ).1381:13شوند (گيبينز و بوريمر، هاي جديد در زندگي روزمره مي شيوه

نظـر وجـود دارد. از نظـر    در مورد تاريخچة فرانوگرايي بـين انديشـمندان اخـتالف    
يـك سـنگرهاي   بهسازي و فتح يك عظيم مدرن از اواخر قرن نوزدهم در حركتبرخي، 

د. نيچه نخستين متفكري است كه در مقابل طبيعت از سوي انسان، ترديدهايي پديدار ش
را مـورد   چون آنها پرسش كـرد و آن وهاي مدرن ايستاد و از چند ها و آرمان ارزش ةهم

براي توصـيف   فرانوگرايياصطالح برخي ديگر بر اين باورند كه  د.انقد و بررسي قرار د
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ري بـه كـار   ات، خصوصـاً هنـر معمـا   فلسفه، سياست، ادبيـ  ةها در زمينبعضي از نگرش
هاي كالن و  هاي مدرنيته و نقد نظريه آنها واكنش به بحران  ةمشترك هم رود كه وجه مي

مـدرن   ةمعاصـر از عرصـ   ةعنوان وجه مميز عرصـ نگر آن است. اين اصطالح كه بهكلي
توسط فيلسوف آلماني رودلف پـانويتس   1917اولين بار در سال  ظاهراً ،شودفهميده مي

رو،  ). ازايـن 3: 1385به كار رفت (كهـون،  رايي فرهنگ غربي قرن بيستم گبراي توصيف هيچ
). چـارلز  11: 1386(مالپـاس،  داننـد  را با نيهيليسم و آنارشيسـم برابـر مـي   فرانوگرايي برخي 

وجود آمدن فرانوگرايي، ايجاد بحران در مدرنيسم در اواسـط  جنكس اعتقاد دارد كه زمينة به 
. رفتن عمق فرهنگ مـدرن و خمـودگي عـاطفي ايـن دوره اسـت      علت از بين قرن بيستم به

). 76: 1381شدن نيز بـه ايـن نكتـه كمـك كـرده اسـت (تفرشـي،        شدن و ماديماشيني
دار و نه يك هسـتار همگـون، بلكـه    فرانوگرايي را يك جنبش آگاهانه و هدف 1هبديگ

اصـد و  داند كه در آن اهـداف و مق يك فضا، يك وضعيت، يك گرفتاري و مخمصه مي
هـا و نيروهـاي اجتمـاعي و فكـري     تعاريف و تأثيرهـاي معـارض و رقيـب و گـرايش    

طـوركلي بايـد بيـان    به ).200: 1998كنند (هبديگ، گرايي و تصادم پيدا ميگوناگون هم
اي اسـت كـه مبتنـي بـر نقـد      كرد كه فرانوگرايي جنـبش اجتمـاعي و فرهنگـي پيچيـده    

گرايـي  گرايي اخالقـي و نسـبي  تكثرو بر هاي معمول عصر روشنگري است باورداشت
 فرهنگي و فكري بنا شده است.

هاي ديگـر   فرانوگرايي ابتدا در معماري، فلسفه و هنر به كار رفت و سپس در عرصه
هاي دنيـاي امـروز تبـديل شـده     مورد توجه قرار گرفت تا جايي كه به يكي از كليدواژه

اند. فرانوگرايي بيش از هر چيـز يـك   داختههاي مختلف به آن پراست و از ابعاد و زاويه
فرهنـگ فرانـوگرا، فرهنگـي تقليـدي و      2نظر جيمسونبه جريان و موج فرهنگي است. 

داري متأخر عامل شدن جامعه در سرمايهشده است كه روند تجاري و كااليي بنديسرهم
نـگ  گونـه تمـايز ميـان فره   شـود. در فرهنـگ فرانـوگرا هـر    اصلي اين فرهنگ تلقي مي

ميـان رخـت بربسـته اسـت. فرهنـگ فرانـوگرا فرهنگـي         اي ازكالسيك و فرهنگ توده
هـاي مـردم را   سطحي است؛ فرهنگي كه با تصاوير و سطوح عجين شده است تـا تـوده  

 فرانـوگرا فرهنـگ  ). 1378تميـزي بپذيرنـد (تاجيـك،     وادار كند كه از روي انفعال و بي
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هاي سنتي و مدرن كـه بـر مبنـاي    فرهنگ فرهنگي همراه با عدم قطعيت است. برخالف
، در اين فرهنگ اصل بر عدم قطعيـت اسـت.   شدهبنا  )(سنت يا عقالنيت يك امر قطعي

شـود  آنچه در زبان مدرن فرهنگ عالي و داني ناميده مـي  نگرايي و درهم آميختسطحي
نـه و  نيز داراي هويتي مبهم، چندگا فرانوگراانسان  .است فرانوگراويژگي مسلط فرهنگ 

اين تحقيق به دنبال آن است تـا بعـد فرهنگـي فرانـوگرايي را      فاقد ابعاد مشخص است.
 مورد بررسي تجربي قرار دهد.

يكـم از  وترين ميراثي است كه قـرن بيسـت  عمده 1ييگراجهاناز طرف ديگر، مفهوم 
آخرين دستاوردهاي علوم اجتماعي در آخرين دهة قرن بيستم بـه وديعـه گرفتـه اسـت     

اي از فراينـدهاي سياسـي، اقتصـادي،    گرايـي مفهـوم پيچيـده   ). جهان1992، 2برتسون(را
نوردد و سـطح ارتباطـات جهـاني را    فرهنگي و اجتماعي است كه مرزهاي ملي را درمي

، 4و هيـت  3كنـد (وسـت  فردي را ايجاد مـي دهد و فضاي اجتماعي منحصربهافزايش مي
نسبت به جهـان اشـاره دارد (رابرتسـون،     شدن و تراكم آگاهي) و به درهم فشرده2011
هـاي فرهنـگ ليبراليسـم و    اشـاعة مؤلفـه   گرايي در حوزة فرهنگ بـه ). جهان35: 1380

ويژه عموميت استفاده از وسايل ارتباط جمعـي  پيشرفت در حوزة فناوري اطالعات و به
 گرايـي هانج). 92: 1377هاي اطالعاتي و ارتباطي نوين اشاره دارد (گيدنز، و تكنولوژي

اي و هـاي بـومي، منطقـه   تنها همة فرهنـگ واسطة گسترش پرشتاب فرهنگ مصرفي نهبه
كند، بلكه مرز ميان فرهنگ عـالي و فرهنـگ عاميانـه را نيـز از بـين      ملي را نفوذپذير مي

 .)96: 1994، 5برد (ليون مي
نگ عالي محوري و عدم تمايز بين فرههاي بارز جامعة فرانوگرا مصرفيكي از ويژگي

هـاي ارتبـاط   گرايي و رسانهو فرهنگ عاميانه است. فرهنگ فرانوگرا از طريق فرايند جهان
شناسند، وارد جامعة ايران نيز شـده اسـت. تحقيقـات مختلـف     جمعي كه مرز و زمان نمي

گرايي در ) نقش جهان1392نوري و رياحي، ؛ خواجه1392(بختيار نصرآبادي و همكاران، 
 اد و همچنين نقش آن در تغيير نگرش جامعه را تأييد كرده است.تغيير هويت افر
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هـاي فرهنگـي نـاهمگون و متنـوع      ، رفتارها و نگرشگرايي، فرهنگدر فرايند جهان
خـواهيم بـود.    1وطنيسازي جهانگيرد. در شرايط فرانوگرايي نيز شاهد دورگه شكل مي

شـوند. در چنـين عصـري،    تـر مـي  ها و روابط اجتماعي سـيال در چنين شرايطي هويت
سازند و نه از طريق پذيرش آنچه از ها هويت خود را در جريان آزمون و خطا ميانسان

گرايـي بـا فرانـوگرايي    ). ازآنجاكه جهـان 2001، 2آنها رسيده است (پاتريكگذشتگان به 
پيوند خورده است، فرهنگ جهاني نيز اغلب فرهنگي فرانوگرا تلقي شده كـه سـريعاً در   

 ).13: 1380شدن است (نش، گي، گسستگي، تكثر، اختالط و تلفيق  تغيير، چندپارحال 
هـايي مختلفـي در سـاختار و كـنش اجتمـاعي اسـت. ايـن        فرانوگرايي داراي اليه   

دنبـال  شود. تحقيق به عناصر در معماري، هنر، فرهنگ و رفتار روزمره مردم مشاهده مي
گرايي در اين فراينـد اسـت. جوانـان بـيش از     بررسي فرانوگرايي فرهنگي و نقش جهان

هـا كـه نقـش واردكننـدة عناصـر      گرايي و رسانهها، تحت تأثير نيروهاي جهانساير نسل
گيرند. بنابراين جامعة مورد مطالعـه در ايـن تحقيـق، شـامل      فرانوگرايي را دارند، قرا مي

اي فرهنگي آن در ه هدف تحقيق حاضر بررسي ميزان فرانوگرايي و مؤلفهجوانان است. 
عبارت ديگر اين تحقيـق بـه    گرايي آنان است. به ميان جوانان و ارتباط آن با ميزان جهان

هاي فرانوگرايي چيست و جامعة ما تا چـه حـد    ترين مؤلفه دنبال آن است تا دريابد مهم
هاي دوران فرانوگرا در جامعة ما ها را در خود جذب كرده است و كدام مؤلفهاين مؤلفه

 سوخ پيدا كرده است؟ر
 

 پيشينة تحقيق 
هاي مختلفـي  شناسان به شيوههاي اخير از سوي جامعهبا وجود اينكه فرانوگرايي در دهه

توجهي انجام نشـده اسـت و بيشـتر     مورد بحث قرار گرفته است، تحقيقات تجربي قابل
، گرايـي شـود همچـون مصـرف   هايي كه به فرانـوگرايي نسـبت داده مـي   ابعاد و ويژگي

بازانديشي و سياليت روابط مورد توجه بوده است. در ادامه برخي از اين تحقيقات مرور 
 شده است.  

شـدن و بازانديشـي بـين    ) در تحقيق خود با عنـوان جهـاني  1389رجبلو و اصغري (
شـدن و  دانشجويان دانشگاه تهران، به اين نتيجه رسيدند كه رابطة معناداري ميان جهـاني 
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دهـد كـه ميـان    هاي پژوهش نشان مـي ت جوانان وجود دارد. يافتهبازانديشي تعامال
هاي نمايشي) و تعامالت جنسي دانشجويان رابطه وجـود  شدن (عمدتاً رسانهجهاني

هـاي  شدن و هويت) با عنوان جهاني1389هاي تحقيق حبي و همكاران (دارد. يافته
فـارس و كـرد   صـورت پيمايشـي در بـين دانشـجويان تـرك،       محلي و جهاني كه به

دانشگاه تبريز انجام شده، نشانگر آن است كـه بـا افـزايش هويـت جهـاني در بـين       
شـدن،   يابد؛ يعني با تقويت فراينـد جهـاني  دانشجويان، هويت محلي آنها كاهش مي

) در تحقيق خـود  2012و همكاران ( 1دانگذارد. هاي محلي رو به كاهش ميهويت
، بـه ايـن نتيجـه    فرانـوگرا  جامعـة  يساختار يژگيو: فرد و فرانوگرا جامعةبا عنوان 

قرار گرفتن در معرض فناوري و عقايد مادي با تكثر و تعدد خود اند كه دست يافته
افراد در ارتباط است. همچنين تجارب روزمرة زندگي در تصور از هويت خـود در  

اي بـا عنـوان   ) در مطالعـه 2004( 3و پـان  2زندگي دوران مدرن مرتبط اسـت. پيـك  
 يهـا ارزش بـر  غـات يتبل و يجمعـ  يهـا رسانه ريتأث: يجهان ييگرامصرف سترشگ

انـد كـه قـرار گـرفتن در معـرض محتـواي       ، نتيجـه گرفتـه  نيچـ  در انـه يگرامصرف
گرايانه موجب پذيرش هاي حاوي مطالب مصرفهاي غربي و همچنين رسانه رسانه

شود و به مصـرف   يتر به تبليغات مهاي مثبتگرايانه و توسعة نگرشارزش مصرف
 ه اين نتيجه دست يافـت كـه  ) در تحقيق خود ب2001( 4اُكاسگردد. بيشتر منجر مي

زنان در زمينة خريد اين نوع محصوالت مصرفي تمايل بيشتري دارند. اين موضـوع  
دهد كه زنان بيشتر از مردان از لباس و ظاهر براي بيـان اينكـه چـه كسـي     نشان مي

كنند. بنابراين ميزان مصرف زنان باالتر دارند، استفاده ميهستند و چه ميزان پرستيژ 
 و شــدن يجهــان) در تحقيــق خــود بــا عنــوان 2001( 5اينگلهــارتاز مـردان اســت.  

گرايي توجه كرده اسـت و بـه ايـن    به نقش دين در عصر جهان فرانوگرا يها ارزش
جارهـاي  پـذيري هن ، بـا تقليـل  بينـي فرانـوگرايي  نكته اساسي اشاره دارد كـه جهـان  

زوال عقايد مطلق در  وسخت ديني ناظر بر مسائل جنسي، زادوولد و نياز روبه سفت
چه نهادهاي دينـي در بسـياري از جوامـع    ارتباط است. او همچنين بيان كرد كه اگر
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يافته كاهش يافته است، اما در عالئق معنوي زوال و كاهشي صـورت   صنعتي توسعه
هـاي معنـوي رخ داده   در سمت و سوي گرايشنگرفته، بلكه دگرگوني عمده بيشتر 

   است.
هاي تحقيقات پيشين استنباط كرد كه جامعة ما نيز تحـت  توان از يافتهطوركلي مي به

شدن قرار گرفته است. در جريان ايـن  هاي نوين و جهاني تأثير تحوالت پرشتاب فناوري
خصـوص جوانـان    به هاي مردمها، رفتارها و كنشهايي در ارزشتأثيرگذاري، دگرگوني

دهـد كـه برخـي از عناصـر دوران     ايجاد شده است. همچنين پيشينة تحقيـق نشـان مـي   
هـا بيشـتر از طريـق نفـوذ     فرانوگرايي در جامعة ما قابل لمس است. اين عناصر و مؤلفه

شوند. عمدة مباحثي كـه در بـاب   شدن وارد ميهاي ارتباط جمعي و فرايند جهانيرسانه
گرفته است، ماهيت نظري دارند و تحقيـق تجربـي كـه بـه بررسـي      فرانوگرايي صورت 

 ويژه در ايران بپردازد، در دسترس نيست. هاي فرانوگرايي به شاخص
 

 چارچوب نظري 
، 1هاي متفكراني همچون فردريك جيمسون، بودريـار هاي موجود، ديدگاهدر ميان نظريه

 رخوردار است.از نفوذ بيشتري ب 5و هاروي 4، رابرتسون3، گيدنز2باومن
هاي مثبت و پردازان فرانوگرا، ويژگيجيمسون برخالف بيشتر نظريهفردريك جيمسون: 

 ).767: 1382دهد (ريتزر، را در جامعة فرانوگرا تشخيص مي» فاجعة در كنار پيشرفت«منفي، 
دهد. نخست، جامعـة فرانـوگرا بـا    وي چهار عنصر بنيادي را براي جامعة فرانوگرا ارائه مي

شود. دوم، زوال عاطفه يا هرگونـه تـأثر در جهـان    بودن و فقدان عمق مشخص ميحيسط
پـارگي داده اسـت.   فرانوگرا است. در اين جامعه، ازخودبيگانگي جـاي خـود را بـه چنـد    

ريشـه و   ماند، تصويري بي اند، تأثيري كه باقي ميهايش چندپاره شدهازآنجاكه جهان و آدم
فرانوگرا بعد تاريخ وجـود نـدارد. در ايـن فرهنـگ، از     غيرشخصي است. سوم در فرهنگ 

مندي و ناتواني در تشخيص گذشـته   توانيم اطالعي داشته باشيم. اين نبود زمانگذشته نمي
شـود. بـراي يـك فـرد     از حال و آينده در سطح فردي با نوعي اسكيزوفرني نشان داده مي
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نوعي تكنولوژي نوپديد با جامعـة   چهارم اينكهاند. فرانوگرا رويدادها، چندپاره و گسسته
هـاي مولـدي چـون خـط توليـد      فرانوگرا همراه است. در اين دوره به جاي تكنولـوژي 

بينـيم   اي چون تلويزيـون و كـامپيوتر را مـي   هاي بازتوليدكنندهاتومبيل، تسلط تكنولوژي
بيان  يدارهيسرما يفرهنگ منطق اي سميمدرنپستجيمسون در كتاب ). 771: 1382(ريتزر، 

داري است. او با بسط مفهـوم  ند كه فرانوگرايي بخشي از يك مرحلة جديد در سرمايهك مي
كند كه فرهنـگ  شود و ادعا ميخود از فرانوگرا، به پذيرش گسست در مدرنيته متمايل مي

حـال   عـين  كنـد كـه در  فرانوگرا، فرهنـگ عـالي و فرهنـگ تـوده را از درون متالشـي مـي      
كند، فرهنگي كه شامل دارد كه در برابر تفسير مقاومت ميعرضه مينگري نويني را  سطحي

 ).1386التقاط است نه هجو (جيمسون، 
مـدرن، مـدرن و فرانـوگرا را    باومن كه خطوط كلي جوامـع پيشـا   باومن: زيگمونت

شـده و   زدايـي اي تمركزكند، مشخصة پيشامدرنيته را در كمال اختصار، جامعهترسيم مي
واند. مشخصة مدرنيته سيستم چندساحتي كنترل است كه شامل حقـوق،  خقطعه ميقطعه

كند كه در شـرايط  شود. باومن عنوان ميهاي انضباطي و كنترل ايدئولوژيك مياستراتژي
آورند كه سياست و اهـداف دولـت را   وجود مي هايي را بهمدرن روشنفكران ايدئولوژي

اسـت تـا   » اغـوا «تمـاعي بيشـتر متكـي بـر     توجيه كند. اما در دوران فرانوگرا، كنتـرل اج 
هـاي فرهنگـي مشـترك. در عصـر فرانـوگرا      گرايانة دولـت، يـا ارزش   اقدامات سركوب

انسجام اجتماعي و وفاداري نهادي شهروندان را قدرت بازار تضمين كرده است. نيازها، 
 ها به مصرف پيوند خورده است.هاي زندگي اجتماعي انسانها و سبكتمايالت، هويت

دانـد. دوران  اي مدرنيتـه مـي  باومن فرانوگرايي را بسط و گسترش وجوه پنهان يا حاشيه
فرانوگرا، دوران تكثر، ابهام، ترديد، عدم قطعيت و تصادفي و گذرا بودن است (سيدمن، 

دانـد:   شرح زير مـي  هاي اخالقي جامعة فرانوگرا را به). باومن ويژگي257 -252: 1391
هـاي  پديـده  .2اند. بد، بلكه از لحاظ اخالقي متزلزل يا ناهمخوان مردم نه خوب و نه .1

اخـالق ذاتـاً آكنـده از تناقضـات اسـت كـه        .3اخالقي با قاعده و تكرارشونده نيسـتند.  
چيزي بـه   .4توان آنها را حل كرد. توان بر آنها غلبه كرد؛ آكنده از تضادهايي كه نمي نمي

ديـدگاه عقالنـي، اخـالق غيرعقالنـي اسـت و      از  .5نام اخالق جهـاني وجـود نـدارد.    
مبناي نظام اخالقي باومن اين است كه شخص پيش از آنكـه   .6غيرعقالني خواهد ماند. 

). 405 -404: 1389امكان با ديگري بودن را داشته باشد بايد براي ديگري باشد (ريتزر، 
پـردازد، سـياليت    يعنوان مؤلفة انسـان فرانـوگرا بـه آن مـ     هاي كه باومن بهيكي از مؤلفه
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، ») ي ان سـ  ان  اي ده ون ي پ  داري اي اپ ن  ببـا در ( اليسـ  عشـق «روابط اسـت. بـاومن در كتـاب    
العـادة پيونـدهاي انسـاني، احسـاس نـاامني ناشـي از ايـن        سياليت و ناپايـداري خـارق  

حـال   عـين  ناپايداري، و اميال متضاد ناشي از اين احساس مبني بر تحكـيم پيونـدها و در  
). او اعتقاد دارد در 10: 1384(باومن،  دهدست نگه داشتن آنها را مورد توجه قرار ميس

اند و هم بد. روابط ميان رؤيايي شـيرين   امان ما، روابط هم خوببخشي بيجهان فرديت
كنند و معلوم نيست چـه وقـت يكـي از ايـن دو بـه ديگـري بـدل        و كابوس نوسان مي

به دنبال شريك زندگي هسـتند و   جديدافراد در دنياي  در واقع). 1384شود (باومن،  مي
فهمنـد كـه حـاال    ولـي مـي  ، »شـوند وارد روابـط مـي  «براي فرار از ناراحتي و ناپايداري 

فرهنـگ مصـرفي و   ت. همچنين او بـه  تر از قبل اسكنندهتر و ناراحتناپايداري دردناك
گرش به روابط انسـاني نيـز   چنانچه گويي اين ن ،داري در دنياي مدرن اشاره كردسرمايه

طور كه كاالهـا  همان؛ بينند صورت كاال مي گسترش پيدا كرده است و افراد يكديگر را به
تاريخ مصرف دارنـد، گـويي روابـط نيـز داراي تـاريخ مصـرف هسـتند و اگـر تـاريخ          

هـاي بهتـر و جديـدتري بـراي     مصرفشان هنوز تمام نشده باشد نيز، ممكن است گزينـه 
 ).  1384 (باومن، ايدرابطه پيش بي

اي از كند كه ما اكنون در عصر تازهپرداز مشهور فرانوگرا ادعا مينظريه :ژان بودريار
هـاي  ها و سيسـتم شدن، پردازش اطالعات، رسانهايسازي هستيم، عصري كه رايانهشبيه

سـازي  دهـي اجتمـاع بـر اسـاس رمزگـان و الگوهـاي شـبيه       كنترل سيبرنتيكي و سازمان
دهندة جامعه شده است. اگـر مدرنيتـه دوران توليـد    مثابه اصل سازمان ن توليد بهجايگزي

عكـس،  هـا، بـر  سـازي مدرن، عصر شـبيه تحت كنترل بورژوازي صنعتي است، عصر پسا
هايي است كه تحت حاكميت الگوها، رمزگان و سيبرنتيك قـرار  دوران اطالعات و نشانه
واسـطة اسـطورة    بودريار جامعة مصرفي بـه  ). از نظر186: 1381دارد (بست و داگالس،

تبع آن بتواند تشويق افراد  كند تا بهصورت فراواقعي خلق مي خوشبختي مفهوم نياز را به
بخـش ايـدة   كـه تجسـم   به مصرف بيشينه را توجيه نمايد. اسطورة خوشـبختي ازآنجـايي  

انـد نقطـة آغـاز    برابري در جوامع جديد است از نظر بودريار توانايي آن را دارد كـه بتو 
گري جامعة مصرفي در راستاي كسب رستگاري فردي از راه بـرآوردن نيازهـاي   ميانجي

اي براي ايـدة برابـري   فرد باشد. اما اسطورة خوشبختي براي اينكه بتواند نمايندة شايسته
هـا و آسـايش   ، نشـانه ءگيري شود، رفاه بايـد از طريـق اشـيا   اندازه بايد نخست قابل باشد،
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). در جامعة فرانوگرا، توليد تقاضا به جاي توليـد  58: 1389گيري باشد (بودريار، دازهان قابل
اي كننـده  ها براي رفع اين مشـكل كـه اگـر مصـرف    كاال به مسئلة اول تبديل گرديد. تالش

هـايي   شود، به ايجاد جامعة مصرفي انجاميد. انساننباشد جامعه صنعتي دچار اضمحالل مي
از نظـر  ). 180: 1389ولويت نخسـت آنـان تبـديل شـد (پرهيزگـار،      كردن به اكه مصرف 

كند كه افراد بر اسـاس   تر از خود آن است. او ادعا ميبودريار ارزش نمادين مصرف مهم
كـردن را بـراي بيـان    كنند، بلكه خريد هويت قومي، طبقاتي و جنسي خود مصرف نمي

 ).  163 :1381ك،گيرند (باكاهويتي كه دوست دارند، به كار مي
يكي از مفاهيمي كه در نظرية گيدنز مطرح است، نقـش بازانديشـي و    آنتوني گيدنز:

تأمل و معرفت در زندگي جديد است. او مشخصة كليدي جوامع جديـد را بازانديشـي   
كرد؛ يعني مرجعيت داند. در جوامع پيشامدرن غالباً سنت رفتار روزمره را هدايت ميمي

كه در جوامع جديد اعمال اجتماعي پيوسـته   رفتار بود. درحالي كنندةاعمال پيشين، تعيين
گيرنـد. در حقيقـت فراينـد مسـتمر     در پرتو اطالعـات جديـد مـورد بـازبيني قـرار مـي      

هـاي اجتمـاعي بيشـتري    بازانديشي يا توليد دانش دربارة فرايندهاي اجتماعي، در حوزه
شـدن  كومت) به جـزء نهادينـه  وپرورش، رفاه اجتماعي و ح (از خانواده گرفته تا آموزش

گيدنز بـه تفـاوت بازانديشـي در    ). 193: 1391عمل اجتماعي بدل شده است (سيدمن، 
مدرن كه سنت حاكميـت  هاي پيشكند. در تمدنمدرن و جديد اشاره ميهاي پيشتمدن

دارد، بازانديشي تا اندازة زيادي محدود بـه بازتفسـير و توضـيح سـنت اسـت. بـر ايـن        
تر است. اما در دورة جديد، ماهيـت بازانديشـي   ذشته از كفة آينده سنگيناساس، كفة گ

شـوند؛ تأييـد و   كند. در اين دوره، انديشـه و كـنش در يكـديگر مـنعكس مـي     تغيير مي
در دورة جديـد  تصويب عملكردها با ضمانت سـنت، ديگـر كـارايي نخواهـد داشـت.      

يرنـد و اطالعـات جديـد    گعملكردهاي اجتماعي دائماً در معرض بازسنجي قرار مي
). از ديدگاه گيدنز، بازانديشي خود 47-44: 1377شوند (گيدنز، منجر به اصالح مي

شود و بـا ايـن رويكـرد، بـدن ديگـر شـيء منفعلـي تلقـي         وارد مرحلة بدن نيز مي
طـور مرتـب بـر    شود، بلكه بخشي از يك نظام كنشي است؛ فاعل و سـوژه، بـه   نمي

دارد و آگـاهي از چگـونگي بـدن، بـراي دريافـت       فرايندهاي جسمي خود نظـارت 
). 1378:114عيار هر لحظه از زندگي از اهميت خاصي برخوردار است (گيدنز،  تمام

بازانديشي گسترده، ناشي از تعامل پوياي شماري از تحوالت اجتماعي است كـه از  
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دهنـدة سـنت و   شـود. قـدرت اتصـال   خصيصة روزافزون مدرنيتة اخير محسوب مي
، ايــن خــود فقــدان 1ارهاي اجتمــاعي فــروكش كــرده اســت و بــه قــول بــكسـاخت 

ساختارهاي اجتماعي است كه به خصيصة ساختار اجتماعي تبديل شده و به شـكل  
  ).2006، 2بخش درآمده است (آدامزجامعة فراسنتي و فرديت

شدن با پيدايش انديشة فرانوگرايي همـراه اسـت.   از نظر رابرتسون جهانيرابرتسون: 
ثباتي عظيمي اي وارد شديم كه عدم قطعيت و بيما به دوره 1990اعتقاد وي در دهة  به

ثبـاتي در  را در سطح جهاني بر ما نمايان ساخته است. بنابراين انديشة عدم قطعيت و بي
). در گفتمان فرانوگرايي 46: 1992شدن در عرصة جهاني است (رابرتسون، حال نهادينه

هاي اجتماعي اهميت محوري دارد و قطعيت منبعـث از  پديده هاي جهانيتوجه به جنبه
هاي اجتمـاعي  پوزيتويسم و مدرنيته دچار تزلزل شده است. فرانوگرايي علوم و پژوهش

هـاي  گرا بـه آنهـا داد و پديـده   هاي جهانرا از دايرة مرزهاي ملي خارج ساخت و جنبه
). فرانـوگرايي  50كـرد (همـان:  هاي ملي مطـرح  تر از دولتاي وسيعانساني را در عرصه

شـدن در دوران  شـدن اسـت. گرچـه جهـاني    گيري دوبارة رونـد جهـاني  حاصل سرعت
) داري ارتبــاط نزديكــي بــا مدرنيســم بــود، امــا تحقــق و 1925-1880خيــزش خــود (

 ).  140بندي آن مالزم فرانوگرايي است (همان:  ساخت
هـاي فرانـوگرايي   محور بحث هاروي تشريح شـرايط و ويژگـي   ديويد هاروي:

فرا است. او مانند بسياري از انديشمندان عرصة مختلف علوم انساني و اجتماعي، به 
اي جديد در زندگي اجتماعي بـاور دارد؛ در نظريـة هـاروي، گسسـت     رسيدن دوره

واسطة بازسازي مفهوم زمان و فضـا ممكـن    دوران جديد با دوران سنتي و مدرن، به
اي ). در عصـر روشـنگري فضـا يـا مكـان پديـده      97 :1381محمـدي،   شود (گل مي

، تخيـل و خرافـه از   رو، هرگونه خيالبـافي  نمود. ازاينكردني ميدستيابي و غلبه قابل
صورت زمان و مكان متحدالشكل ها محو و پاك شدند و زمان و مكان بهروي نقشه

ن را بـه  درآمدند. نگرش يا بينش عقالني و متحدالشكل از زمان و فضـا، ايـن امكـا   
هاي استعماري داشته باشند. با ظهور مدرنيسـم  متفكران عصر روشنگري داد تا طرح

زوال رفـت و مـا شـاهد    اين نوع برداشـت خطـي از مفهـوم زمـان و مكـان رو بـه       
ها و تحوالت اقتصادي بوديم. در عصر مدرنيتـه بـه انـدازة تعـداد     ها، جنبش انقالب

                                                                                                                                        
1. Beck  
2. Adams 
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ن از آن منظرها به خود، ديگـران، اجتمـاع،   اندازها و منظرهاي موجود كه انساچشم
به همان اندازة تجربه زمان و مكان وجود دارد. امـا در دنيـاي   نگرد، جهان و هستي مي

شدن و قبض فضا در تمامي ابعاد زندگي بشـر هسـتيم. در    مدرن ما شاهد كوچكپست
ا را بسيار هاي فناوري ارتباطات، زمان و فض آور در عرصههاي حيرتاين دوره پيشرفت

شدن را بـه  جهاني واقعيت بخشيده است. هاروي جهانيفشرده كرده و به آرمان دهكدة 
داري تحـت  كنـد كـه شـكل جديـدي از سـرمايه     زند و استدالل ميفرانوگرايي پيوند مي

توان از منظـر ماركسيسـم كالسـيك درك كـرد. بـه      پذير را ميعنوان پسامدرنيته انعطاف
ــد.  نيتة انعطــافاعتقــاد هــاروي، پســامدر ــوگرا خلــق مــي كن ــذير يــك فرهنــگ فران پ

پايان براي بازارهاي جديد، تغيير سريع كاالها و دستكاري مداوم سليقه وجوي بي جست
و عقيدة مردم از طريق تبليغات باعث ايجاد فرهنگ فرانوگرا شـده اسـت. ويژگـي ايـن     

ـ    سـطحي بـه   فرهنگ وجـود ناپايـداري و انديشـة    گرايـي و   رتجـاي معـاني عميـق، كث
 ).  4: 1389چيان، ومرج به جاي فراروايت است (چيني هرج

تنهايي موضوع مـورد بررسـي را    شناسي موجود بههاي جامعهبا توجه به اينكه نظريه
دهند، سعي شد با استفاده از چند نظريه، عناصر و مفاهيم تحقيق تبيين شود. پوشش نمي

رانـوگرا بيـان شـد. او اعتقـاد دارد كـه      هـايي بـراي جامعـة ف   در نظرية جيمسون مؤلفـه 
هاي نوين مبلغ نوع جديدي از سبك زندگي هستند كه در اين نوع سبك زنـدگي   رسانه

كنند. در نظرية باومن يكي از تبليغات به تصاوير سطحي و بدون معناي عمقي توجه مي
يـان كـرد،   هايي كه او براي تمايز جامعة فرانوگرا در برابر جامعة مدرن و سـنتي ب ويژگي

مدرن انسان سيال و سرگرداني است. سياليت روابط بود. از نظر باومن انسان عصر پست
ها سرد و بر  سياليت از ديد باومن در جوامع جديد باعث شده است كه روابط بين انسان

طلبي مادي باشد، و احساس همدردي كـه باعـث آرامـش درونـي     اساس سود و منفعت
هـاي  . گيدنز در نظرية خود اعتقـاد دارد كـه يكـي از ويژگـي    افراد مي شود از بين برود

دهـد كـه زنـدگي    جوامع جديد توانايي بازانديشي است. اين توانايي به افراد اجازه مـي 
روزمرة خود را مورد بازانديشي قرار دهند. همچنين باومن اعتقـاد دارد كـه بازانديشـي    

فـه در عصـر فرانـوگرا (پسـت     يكي از مفاهيم كليدي در دوران مدرن است كه ايـن مؤل 
مدرن) نيز وجود دارد. در واقع بازانديشي يكي از مفاهيم مشترك انسان عصـر مـدرن و   

هـايي كـه بـين اكثـر متفكـران      ). يكي ديگـر از مؤلفـه  1391پست مدرن است (سيدمن، 
و انسـاني اسـت كـه     فرانوگرا وجود دارد اين است كه جامعه و انسان فرانـوگرا جامعـه  
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ها بردة كاالهـاي تجـاري و لـوكس     شود و انساني شديد در آن ترويج ميمحور مصرف
ها كـه مـدعي   نظر ماركسيست كند كه برخالف شوند. بودريار در نظرية خود بيان ميمي

ترين عامل اقتصادي همان فراگرد توليد است، جامعه بـر پايـة اصـل مصـرف      بودند مهم
محوري در جوامـع فراصـنعتي تأكيـد     بر مؤلفة مصرف 1گيرد. همچنين دنيل بلشكل مي

گرايـي  هاي ديگري كه انديشمندان فرانوگرا بر آن تأكيد دارند بحث نسـبي كرد. از مؤلفه
باوري علم در دوران روشنگري معتقد است كه حقيقت در هر است. فوكو در نقد مطلق

قيقـي  شود و بنـابراين اعتبـار ح  اي بر اساس نوع رابطة قدرت و دانش ساخته مي جامعه
دانـد  مدرن را اخالق نسبي مـي نسبي است. باومن نيز در نظرية خود اخالق دوران پست

دهـد. بنـابراين بـا     بخش را مورد ترديد قـرار مـي  و اصول و قوانين عام اخالقي و كليت
توجه به نظرية انديشمندان فرانوگرا، پنج مؤلفه براي تمـايز جامعـة فرانـوگرا از جامعـة     

 صورت زير است: شود كه بهيسنتي و مدرن بيان م
 محوري.  مصرف .5بازانديشي  .4گرايي نسبي .3 سياليت روابط .2زوال عاطفه  .1

 هـاروي،  ةبه عقيـد دانند. شدن مرتبط ميهاروي و رابرتسون فرانوگرايي را به جهاني
پـذير  انعطـاف  ةمدرنيتـ پسـا  جديدي نيست، لـيكن  ةپديد داري شدن براي سرمايهجهاني
ــامل ــر ش ــانت ــردگي زم ــوع     - اكم و فش ــن ن ــي اي ــه ويژگ ــت ك ــا اس ــوگرايي فض فران

 شود.   مي محسوب
 

 فرضية تحقيق 
 گرايي و فرانوگرايي فرهنگي رابطة وجود دارد. بين جهان

 
 وش تحقيقر

است كه طبـق   1393سالة ساكن شهر يزد در سال  15-29جامعة آماري تحقيق، جوانان 
نفر است. حجـم نمونـه    182094مورد نظر،  شهر يزد، جمعيت آماري 1390سرشماري 

اي گيري، تصـادفي طبقـه  نفر به دست آمد. روش نمونه 384با استفاده از فرمول كوكران 
نامـة   هـا پرسـش   اي اسـت. روش تحقيـق، پيمايشـي و ابـزار گـردآوري داده     چندمرحله

 ساخته است.   محقق
                                                                                                                                        
1. Daniel Bell 
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 تعريف متغيرها
ايي فرهنگي، از تركيب پنج بعد مورد تأكيـد  در اين مطالعه فرانوگر: فرانوگرايي فرهنگي
گرايي فرهنگي، زوال هاي مختلف (سياليت روابط، بازانديشي، نسبيدر تعاريف و نظريه

اي اسـت و  محوري) به دست آمد. سـطح سـنجش ايـن متغيـر فاصـله      عاطفه و مصرف
 1ة هاي اين متغير در جدول شمارگذاري شد. گويهسؤاالت در قالب طيف ليكرت نمره

 آمده است.
فرايندي مداوم و فراگير كه طي آن، فرد در فواصل زماني منظم، برحسـب   بازانديشي:

بـراي   ).113: 1378پـردازد (گيـدنز،   اتفاقي كه افتاده است به نوعي بازپرسي از خـود مـي  
هـايي در مـورد آزادي    كردن اين متغير با توجه به نظريات گيـدنز و بـك، گويـه   عملياتي

هايي يير ظاهر خود، نگرش افراد به تعيين سرنوشت فرد به دست خود، گويهافراد در تغ
دادن بـه سـنت در   هايي در مـورد كـم اهميـت    در مورد تجربة شخص و همچنين گويه

هاي روزمرة فرد طراحي شد. براي اين بعد شش گويه طراحـي شـد كـه در قالـب     كنش
 گذاري شد.طيف ليكرت نمره

هـاي زودگـذر،   هايي در مورد دوسـتي اين متغير گويه براي سنجش سياليت روابط:
هاي دائم، روابط سرد شدن دوستان و آشنايان، اعتقاد نداشتن به ازدواجاعتقاد به تكراري

و  هاي اين بعد نيز شش گويه در نظـر گرفتـه  تعداد گويهو گذرا با ديگران طراحي شد. 
 گذاري شد. نمره در قالب طيف ليكرت

گويـد كـه خـوب و بـد خوانـدن      گرايي فرهنگي به ما مينسبينگي: گرايي فرهنسبي
مسائل بر اساس يك مالك كلي صحيح نيست، بلكه معيارهاي درست و نادرست يا نيـك  

 ).142: 1388كنند ارزيابي شوند (قرايـي،  هايي كه ظهور پيدا ميو بد بايد در بافت و زمينه
ورد تساهل و مـداراي فرهنگـي بـا ديگـر     هايي در مكردن اين متغير گويه براي عملياتي

هاي ديگر تدوين شد. براي سنجش اين بعد نيز ها، احترام و ارزش براي فرهنگ فرهنگ
 گذاري شد. نمرهقالب طيف ليكرت شش گويه در 

دادن رفـاه و  دادن به مصرف و هدف قـرار   عبارت است از اصالت محوري:مصرف
معناي برابر دانسـتن خوشـبختي شخصـي    به محوري را  هاي مادي. برخي مصرفدارايي

هـايي  اند. براي عملياتي كردن اين متغير گويـه هاي مادي و مصرف گرفتهبا خريد دارايي
بـردن از خريـد و امثـال    خريد هر روز لباس، اثاثيه منزل، لـذت   مندي به در مورد عالقه

 .گذاري شدنمرهبه شيوة طيف ليكرت اينها در قالب شش سؤال مطرح و 
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ها و نيازهاي ديگران است. بـراي  تفاوتي به مشكالت، رنجبه معناي بيزوال عاطفه: 
هايي در قالب طيف ليكرت (كامالً مخالف، كامالً موافـق)  عملياتي كردن اين متغير گويه

 اي است.هاي اين بعد نيز شش گويه و سطح سنجش آن فاصلهطراحي شد. تعداد گويه
پيوسـتگي   هـم  تنيدگي و به است كه براي توصيف درهم مفهومي فراگيرگرايي: جهان

و  2گـرو ، آنتـوني مـك  1جامعة انساني در مقياس جهاني وضع شده اسـت. ديويـد هلـد   
نظـر دارنـد كـه    گرايـي بـر ايـن واقعيـت اتفـاق      پـردازان جهـان  بسياري ديگر از نظريـه 

اجتماعي اسـت  كنندة تغيير در روابط اي از فرايندهاست كه تضمينگرايي مجموعه جهان
گيـري شـد كـه بـر اسـاس       ). اين متغير به كمك هشت سؤال اندازه112: 2006، 3(جونز

تكنيك تحليل عاملي به دو بعد تقسيم شد و براي هر بعد از چهار گويه استفاده گرديـد.  
گذاري شد. نتايج تحليـل  گرايي فرهنگي و بعد دوم هنجارهاي فراملي نامبعد اول جهان

آورده شده است. سـطح سـنجش    2هاي آن در جدول شمارة گرايي و گويهعاملي جهان
 ريزي شد.   اي و در قالب طيف ليكرت طرحاين متغير، فاصله

 
 روايي و پايايي
اي  نامه، روايي محتوايي است كه به دو شـيوة صـوري و سـازه    هاي پرسشروايي مقياس

ر متغيـر از تحقيقـات پيشـين    هـاي هـ  مورد ارزيابي قرار گرفت. بدين منظور، ابتدا گويه
ها براي متغيرهاي جديـد از نظـر محققـان و    انتخاب شد و يا براي انتخاب بهترين گويه

اي به كمك تكنيك تحليل عاملي ارزيـابي شـد.   اساتيد استفاده شد. همچنين روايي سازه
هـا يـا متغيرهـاي پنهـان و     تحليل عاملي تكنيكي آماري است كـه بـراي بـرآورد عامـل    

رود. در ايـن تحقيـق از   كـار مـي   ن كاهش تعداد زياد متغيرها به تعدادي كمتر بههمچني
تـرين هـدف تحليـل عامـل تأييـدي،      مهمروش تحليل عاملي تأييدي استفاده شده است. 

هـاي مشـاهده اسـت.    اي از دادهشده با مجموعـه تعريف تعيين ميزان توان مدل عامل ازقبل
هـا و  دد تبيين اين مسئله اسـت كـه آيـا تعـداد عامـل     عبارتي، تحليل عامل تأييدي درص به

اند، با آنچه بر اساس نظريـه و مـدل   گيري شدهبارهاي متغيرهايي كه روي اين عامل اندازه
 725/0برابر با  KMO، مقدار 1رفت، انطباق دارد يا خير. بر اساس جدول شمارة  انتظار مي

                                                                                                                                        
1. David Held 
2. Antony McGraw 
3. Jones 
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) > 001/0Pعنـاداري آزمـون بارتلـت (   عالوه مگيري است؛ بهاست كه بيانگر كفايت نمونه
دهد كه بين متغيرها همبستگي وجود دارد. با تحليل عاملي تأييـدي بـا چـرخش    نشان مي

هـاي فرانـوگرايي پـنج عامـل سـياليت      واريماكس، در نهايت با حذف چهار مورد از گويه
ند كـه  گرايي فرهنگي، زوال عاطفه و بازانديشـي تأييـد شـد   محوري، نسبيروابط، مصرف

 درصد از واريانس سازة فرانوگرايي فرهنگي را تبيين كنند. 72/40قادرند 
نامه از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد. ضريب آلفا براي  براي ارزيابي پايايي پرسش

محـوري،   هاي سنجش هريك از ابعاد فرانوگرايي فرهنگي (سياليت روابط، مصـرف مقياس
به دست آمد كـه   7/0و بازانديشي) و متغير كلي بيش از  عاطفهگرايي فرهنگي، زوال نسبي
 هاي تحقيق است.دهندة همبستگي دروني باال بين گويهنشان

 : تعيين روايي و پايايي مقياس فرانوگرايي1جدول 
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وزن  فرانوگرايي
 عاملي

وزن 
 عاملي

 وزن
 عاملي

 وزن
 عاملي

وزن 
 عاملي

خانواده ديگر مكان آرامش و آسايش 
 732/0 افراد نيست.

    91/3 03/13 75/0 

هايي كه قبالً با  پيوند و استحكام
 675/0 تر شدند. رنگ ام داشتم، كمخانواده

 640/0 رم.هاي دائم اعتقاد ندابه ازدواج
مايلم در ارتباطاتم هميشه دوستان خود 
را عوض كنم، چون آنها برايم تكراري 

 شوند. مي
599/0 

دوستي زودگذر با جنس مخالف را بر 
 589/0 دهم. ازدواج ترجيح مي

روابطم با خويشاوندان و آشنايان سرد 
 530/0 و خشك است.

جديدي كه به بازار تمايل دارم هر چيز 
آيد، خريداري كنم (لباس، وسايل مي

  خانه، ماشين، ...)
783/0 

   05/3 16/10 71/0 
 636/0 برم.از خريد كردن لذت مي
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 : تعيين روايي و پايايي مقياس فرانوگرايي1ادامة جدول 

 گويه
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وزن  فرانوگرايي

 عاملي
وزن 
 عاملي
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 وزن
 عاملي

وزن 
 عاملي

اي برند و مارك خريد هر وسيله در
 .معتبر برايم مهم است

 

591/0 

      

 587/0 .برم من از خرج كردن پول لذت مي
دارم، ولي  وقتي چيزي را دوست مي

انايي خريد آن را ندارم، در خودم تو
 كنم.احساس ناراحتي شديد مي

563/0 

مندم كه هر روز يك نوع لباس  عالقه
 550/0 بپوشم.

حتي به كساني كه در فرهنگشان قورباغه 
 خورند، بايد احترام گذاشت.مي

  

610/0 

 

 
 
 
 
 
 

12/2 06/7 70/0 

ر اخالق جامعة ما برترين نوع اخالق د
 591/0 بين همة كشورهاست.

اعتقاد دارم هندوها كه گاوپرستند، آيين 
 572/0 غلطي دارند.

به كساني كه با محارم خود ازدواج 
كنند بايد احترام گذاشت چون مي

 فرهنگشان اينگونه است.
442/0 

اي مربوط به جامعة حجاب زنان مسئله
كشورها ماست، و نيازي نيست كه همة 

 مانند ما حجاب را رعايت كنند.
412/0 

گاهي براي افرادي كه مشكل دارند، 
 كنم. سف ميأاحساس ت

   

737/0 

 64/1 47/5 72/0 

مرا  بيچاره و بدبخت معموالًمردم 
 697/0 كنند.آشفته و مضطرب مي

 يبينم كسي رفتار نادرستميوقتي 
دي كند، نسبت به او احساس همدر مي

 كنم. ميسف أو ت
641/0 

هاي روابط صميمي  از شنيدن داستان
 458/0 برم. بين مردم لذت مي
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 : تعيين روايي و پايايي مقياس فرانوگرايي1جدول ادامة 

 گويه

 هاعامل
يژه
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قدا

م
شده 
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ميز
ابط 

 رو
يت

سيال
 

رف
مص

 
ري

حو
م

 

بي
نس

 
يي

گرا
 

ال 
زو

طفه
عا

 

ازا
ب

شي
ندي
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 وزن
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وزن 
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هاي امروزم با توجه به  انتخاب
 تحوالت آينده است.

    

610/0 

49/1 97/4 71/0 

دوست دارم خودم سرنوشت و صفات 
 580/0 خودم را تعيين كنم.

من اين آزادي را دارم كه بدن خود را 
احي به شكل دلخواه با اعمال جر

 درآورم.
536/0 

 

هاي پزشكي  توانم از پيشرفتمن مي
 504/0 براي تغيير ظاهر خود استفاده كنم.

با توجه به اطالعاتي كه از اينترنت 
 501/0 كنم. گيرم عملكردهايم را تنظيم مي مي

جهت متناسب بودن  KMOآزمون 
 725/0 اندازة نمونه

جهت درست بودن  Bartlettآزمون 
Sig = 000/0 ها تفكيك عامل  DF =  435  Chi- square = 366/2  

ضريب آلفاي كرونباخ كل مقياس 
 750/0 فرانوگرايي

 

گرايي نيز از روايـي سـازه بـه روش تحليـل عـاملي      براي تعيين روايي مقياس جهان
 KMOمقدار  2ارة آمده است. بر اساس جدول شم 2استفاده شد كه نتايج آن در جدول 

 گيـري اسـت. مقـدار آزمـون بارتلـت      اسـت كـه بيـانگر كفايـت نمونـه      708/0برابر بـا  
)001/0P <دهد كه بين متغيرها همبستگي وجود دارد. تحليل عاملي تأييـدي  ) نشان مي

گرايي منتهي شد كه قادرنـد  با چرخش واريماكس در نهايت به استخراج دو عامل جهان
گرايـي   گرايي را تبيين كنند. ميزان آلفاي كرونباخ مقياس جهانس جهاندرصد واريان 49

 ها است.  قبول بين گويه دهندة همبستگي دروني قابلاست كه نشان 721/0برابر با 



  
 
 

 

فرانوگرايي فرهنگي و
 رابطة آن با ...

207 
ـ پژوهشي فصلنامه علمي 

 گراييارزيابي روايي مقياس جهان .2جدول 

 ها گويه

 هاعامل
مقدار 
 ويژه

واريانس 
 تبيين شده

مقدار 
 آلفا

1 2 
وزن 
 عاملي

وزن 
 عاملي

عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني منافع 
 794/0 فراواني براي كشورمان در پي دارد.

 28/2 55/28 730/0 
 732/0 است. دنيامسائل ايران مرتبط با مسائل 

هاي جهاني مدافع مندم به عضويت انجمنعالقه
 665/0 زيست و صلح جهاني درآيم. محيط

گذاري خارجي در  د زمينة سرمايهدولتمردان باي
 495/0 كشورمان را فراهم بياورند.

 هاي غربي مقابله كنيم.بايد با تبليغات رسانه

 

694/0 

70/1 28/21 686/0 

مايلم براي يك موقعيت كاري به يك كشور 
 659/0 ديگر، نقل مكان كنم.

هاي ساير كشورها و ملل را و ترانهموسيقي
 653/0 كنم.گوش مي

هاي هاليوودي و غربي تضادي با فيلم
 647/0 هاي جامعة ما ندارند. ارزش

 708/0 جهت متناسب بودن اندازة نمونه KMOآزمون 
جهت درست بودن تفكيك  Bartlettآزمون 

= Sig هاعامل 000/0  DF = 28 Chi- square =  94 /437  

 721/0 گرايي  ميزان آلفاي كرونباخ كلي جهان

 
 

 هايافته
درصـد) را   9/47نفـر (  184درصد) را مـردان و   1/52نفر ( 200از مجموع پاسخگويان، 

 سـال و محـدودة سـني آنهـا بـين       7/22اند. ميانگين سني پاسـخگويان  زنان تشكيل داده
درصـد از   2/43سـال،   15-19درصد از آنها، در گروه سـني   6/21سال بود كه  29-15

سـال قـرار داشـتند. از     25-29درصد در گروه سـني   2/35 و 20-24آنها در گروه سني 
 درصد از آنها متأهل بودند.   2/23درصد مجرد و  8/76پاسخگو،  384مجموع 

درصد  7) 3بر اساس بررسي وضعيت پاسخگويان از نظر ابعاد متغير وابسته (جدول 
وري محـ از پاسخگويان داراي مصـرف  9/59محوري پايين،  از پاسخگويان داراي مصرف
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محـوري بـااليي بودنـد. همچنـين      درصد از پاسخگويان داراي مصـرف  1/33متوسط و 
بوده است كه اين مقـدار از ميـانگين    07/20محوري پاسخگويان برابر با  ميانگين مصرف

 ، باالتر است.15مورد انتظار يعني 
ن، از پاسـخگويان داراي زوال عاطفـة پـايي    8/70حاكي از آن است كه  3هاي جدول داده

درصـد از   8/0درصد از پاسخگويان داراي زوال عاطفة متوسط و تنها سـه نفـر يعنـي     4/28
پاسخگويان داراي زوال عاطفة بااليي بودند. همچنين ميانگين زوال عاطفة پاسخگويان برابـر  

 ، كمتر است.15بوده است كه اين مقدار از ميانگين مورد انتظار يعني  11/12با 
پاسخگويان داراي درصد  7/74گرايي پايين، ان داراي نسبيدرصد از پاسخگوي 2/11
گرايـي بـااليي بودنـد.    درصـد از پاسـخگويان داراي نسـبي    1/14گرايي متوسط و نسبي

، 15است كه اين مقدار از ميانگين مورد انتظار يعنـي   46/18گرايي برابر با ميانگين نسبي
 بيشتر است.

درصد از پاسخگويان داراي  7/72شي پايين، درصد از پاسخگويان داراي بازاندي 2/6
درصد از پاسخگويان داراي بازانديشي بااليي هستند. ميانگين  8/20بازانديشي متوسط و 

، 15است، كه اين مقدار از ميـانگين مـورد انتظـار يعنـي      16/19بازانديشي پاسخگويان 
 باالتر است.

از  4/29ت روابـط پـايين،   از پاسـخگويان داراي سـيالي   8/68از نظر سياليت روابـط،  
درصـد از پاسـخگويان داراي سـياليت     8/1پاسخگويان داراي سياليت روابط متوسـط و  

اسـت كـه ايـن مقـدار از      47/11روابط بااليي بودند. ميانگين سـياليت روابـط برابـر بـا     
عبارت ديگر، ميزان پايبنـدي بـه روابـط در     ، كمتر است. به15ميانگين مورد انتظار يعني 

 وانان مورد بررسي باالتر از سطح متوسط قرار دارد.بين ج
 توزيع فراواني جوانان بر حسب ابعاد فرانوگرايي فرهنگي .3جدول 

 ميانگين درصد فراواني ميزان متغير

 محوري مصرف
 7 27 كم

 9/59 230 متوسط 07/20
 1/31 127 زياد

 زوال عاطفه
 8/70 272 كم

 4/28 109 متوسط 11/12
 8/0 3 زياد
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 . توزيع فراواني جوانان بر حسب ابعاد فرانوگرايي فرهنگي3ادامة جدول 
 ميانگين درصد فراواني ميزان متغير

 گرايينسبي
 2/11 43 كم

 7/74 287 متوسط 46/18
 1/14 54 زياد

 بازانديشي
 2/6 24 كم

 9/72 280 متوسط 16/19
 8/20 80 زياد

 سياليت روابط
 8/68 164 كم

 4/29 113 متوسط 47/11
 8/1 7 زياد

 

 گرايي و فرانوگرايي فرهنگي رابطه وجود دارد. فرضية تحقيق: بين ابعاد جهان -
پـردازد.  گرايي و فرانوگرايي فرهنگي مـي به بررسي رابطة بين جهان 4جدول شمارة 

شـان  با توجه به سطح سنجش متغيرها از آزمون پيرسون اسـتفاده شـد. نتـايج جـدول ن    
گرايـي بـا تمـام ابعـاد     عنـوان يكـي از ابعـاد جهـان     شدن فرهنگـي بـه  دهد كه جهاني مي

شدن فرهنگي كه با افزايش جهاني صورتيدهد، بهداري را نشان ميفرانوگرايي رابطة معني
شود. البته بايد گفت كه بعد زوال عاطفـه  پاسخگويان، فرانوگرايي فرهنگي آنها بيشتر مي

شـدن  كـه بـا افـزايش جهـاني     صـورتي  دار و معكوسي دارد؛ بـه رابطة معنيبا فرانوگرايي 
گرايـي   شود. بين بعد هنجارهاي فراملي جهانفرهنگي، زوال عاطفة پاسخگويان كمتر مي

اي مشاهده نشد. البته اين بعـد بـا زوال عاطفـة فرانـوگرايي     با فرانوگرايي فرهنگي رابطه
كه با افزايش هنجارهـاي فراملـي    صورتي دهد؛ بهداري را نشان مي رابطة معكوس و معني
گرايي فرهنگي و سـياليت   شود. همچنين بين بعد بازانديشي، نسبيزوال عاطفه كمتر مي

كه بـا افـزايش    صورتي و مثبتي وجود دارد؛ به دارروابط با هنجارهاي فراملي رابطة معني
گرايي كه از اخص كلي جهانشوند. شهنجارهاي فراملي هريك از اين ابعاد نيز بيشتر مي

دار و مثبتـي وجـود   آيد، با فرانوگرايي فرهنگي رابطـة معنـي  تركيب دو بعد به دست مي
نگري افراد، فرانوگرايي فرهنگـي آنهـا نيـز بيشـتر     كه با افزايش جهان صورتدارد؛ بدين

 محوري،نگري با ابعاد مصرفشود. لذا فرضية فوق تأييد شد. همچنين شاخص جهان مي
داري را نشـان داد و ايـن   گرايي فرهنگـي و بازانديشـي رابطـة معنـي    زوال عاطفه، نسبي

 اي نداشت. شاخص فقط با بعد سياليت روابط فرانوگرايي فرهنگي رابطه
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 گرايي و ابعاد فرانوگرايي فرهنگيهمبستگي بين ابعاد جهان .4جدول 

 ابعاد فرانوگرايي فرهنگي گراييابعاد جهان 
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        177/0** هنجار فراملي
       727/0** 804/0** گرايي جهان
      254/0** 061/0 312/0** محوري مصرف

     - 052/0 -/ 276** -/290** -145/0** زوال عاطفه
    -044/0 137/0** 391/0** 119/0* 458/0** گرايينسبي

 322/0** بازانديشي
**200/0 

**352/0 
**213/0 

*129/0 - 
**331/0   

 080/0 189/0** 279/0** سياليت روابط
**206/0 

**309/0 
*128/0 

**225/0  

شاخص كلي 
 فرانوگرايي

**469/0 021/0 
**314/0 

**591/0 
**328/0 

**561/0 
**596/0 

**680/0 

 داري است.درصد معني 95در سطح  *      داري است.   درصد معني 99در سطح  **
 

گرايي و فرانوگرايي، از رگرسيون  زمان ابعاد و متغيرهاي جهان براي بررسي رابطة هم
آمـده اسـت    5گام استفاده شد. نتايج اين آزمون كه در جـدول   به متغيره به شيوة گام چند

كـه در نخسـتين مرحلـه، متغيـري كـه بيشـترين همبسـتگي را بـا         حاكي از ايـن اسـت   
گرايي فرهنگي است. در واقـع ايـن متغيـر قـادر بـه      فرانوگرايي فرهنگي دارد بعد جهان

درصد از واريانس تغييرات فرانوگرايي فرهنگي پاسخگويان است. مقدار  217/0توضيح 
با افـزايش يـك واحـد بـه سـطح       اين معني كه است؛ به 488/0بتا در اين رابطه برابر با 

درصـد فرانـوگرايي فرهنگـي آنهـا بيشـتر       488/0گرايي فرهنگي افراد، بـه ميـزان    جهان
گرايي، هنجارهاي فراملي است. بـا وارد كـردن ايـن متغيـر بـه      شود. بعد ديگر جهان مي

Rمعادلة رگرسيون، مقدار 
رسيده است. مقـدار بتـا بيـانگر آن اسـت كـه بـا        227/0به  2

شود. بنـابراين   فرانوگرايي فرهنگي آنها بيشتر مي 108/0يش هنجارهاي فراملي افراد، افزا
 درصد از واريانس فرانوگرايي هستند. 22/0اين متغيرها قادر به تبيين بيش از 
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 گرايي تبيين فرانوگرايي فرهنگي بر اساس ابعاد جهان. 5جدول 

Beta B T Sig R R متغيرمرحله
 مقدار ثابت 2

 217/0 469/0 000/0 67/10 68/1 488/0 گرايي فرهنگيجهان 1
11/66 

 227/0 480/0 019/0 358/2 429/0 108/0 هنجارهاي فراملي 2

 
 گيريبحث و نتيجه

صورت كامل تجربـه نكـرده اسـت، سـخن     اي همچون ايران كه هنوز مدرنيته را بهدر جامعه
با وجود ايـن نمـي تـوان انكـار كـرد كـه       رسد.  نظر مي كننده به گفتن از جامعة فرانوگرا گيج

هاي فرانوگرايي به جامعة ايـران وارد شـده و جامعـة مـا عناصـري از سـنت،       برخي از مؤلفه
نوگرايي و فرانوگرايي را در خود جاي داده اسـت. عناصـر فرانـوگرايي از طريـق نيروهـاي      

. ايـن عناصـر   صورت آشكار و پنهان وارد شده اسـت  هايي از جامعه بهشدن در بخشجهاني
صورت آشكار و در برخـي رفتارهـا و رونـدهاي     در معماري و نوع پوشش و مراكز خريد به

صورت پنهان قابل پيگيري است. آنچه بيش از همـه موجـب وزيـدن     اجتماعي و فرهنگي به
 گرايي است.   نسيم فرانوگرايي در جامعه و فرهنگ ايران شده، نيروهاي جهان

محـوري در ميـان   ي، نتايج نشان داد كـه ميـانگين مصـرف   در بررسي ابعاد فرانوگراي
جوانان مورد مطالعه از ميانگين اسمي مقياس بيشتر است. يعني اين بعـد از فرانـوگرايي   

رنـگ   شـدن و كـم   جهانيگران اجتماعي جامعه رسوخ كرده است. فرهنگي در بين كنش
داري بـه  ام سـرمايه شدن مرزهاي فرهنگي جوامع در دوران حاضر باعث نفوذ عناصر نظ 

شدن، بـه نيازهـاي    ترين نيروهاي جهاني عنوان يكي از مهم ها بهشود. رسانهجامعة ما مي
شـدن  كند. همچنين گسترده  زند و آن را تقويت مي مصرفي كنشگران اجتماعي دامن مي

بازارهاي جهاني و نفوذ آن به قلمرو كشورهاي مختلـف، بـا تبليغـات زيـاد و پرهزينـه      
ميـانگين  شـود.  جاد موجي از تغييرات فرهنگي در جهت تشويق به مصرف مـي باعث اي

گرايـي  گرايي فرهنگي نيز از ميانگين مورد انتظار باالتر اسـت. بنـابراين نسـبي   بعد نسبي
اي بـه  فرهنگي در بين پاسخگويان تا حدي رسوخ كرده است. دليل ورود چنـين مؤلفـه  

ي مختلف بومي در جامعة ايران دانست كـه ايـن   هاجامعة ما را شايد بتوان تكثر فرهنگ
شود. عوامل ديگري كه تكثر خود به نوعي تسامح و تساهل فرهنگي در جامعه منجر مي
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هـا،  هاي اجتماعي هستند. اين شبكههاي ارتباطي و شبكهدر اين ميان نقش دارند، رسانه
كننـد  را فراهم مينظر و همچنين دريافت بازخورد اين اظهارنظرها فرصت بحث و اظهار

صورت مساوي و با استفاده از امكـان برابـر در ايـن    توانند بهو افراد در هر جاي دنيا مي
دهد. ميانگين  مي ها شركت كنند كه اين موضوع روحية تساهل را در افراد پرورش بحث

 توان گفت كه كنشگران ما دربعد بازانديشي از ميانگين مورد انتظار بيشتر است. پس مي
هـا، خـود را مـورد بازانديشـي قـرار      زندگي روزمرة خود، با توجه به شرايط و موقعيت

شدن، عنصر ذهني آن اسـت. عنصـر ذهنـي همـان     يكي از عناصر عمدة جهانيدهند.  مي
گونـه كـه برخـي از    آنبازانديشي در جايگاه اجتماعي و هويت و آگـاهي افـراد اسـت.    

هـاي اجتمـاعي مجـازي    بيـل اينترنـت و شـبكه   هـايي از ق انديشمندان معتقدند، فناوري
كننـد و در ايـن فضـا، كنشـگران در معـرض      همچون سوپرماركتي فرهنگـي عمـل مـي   
كنند. استفاده از گيرند و در مورد آن تعمق ميكاالهاي فرهنگي ساير نقاط جهان قرار مي

شـود كـه جوانـان بيشـتر در هويـت خـويش       هاي اطالعاتي و ارتباطي باعث ميفناوري
شـكل جديـدي درآورنـد. گيـدنز نيـز بـا تأكيـد بـر          بازانديشي كنند و هويت خود را به

هـا اشـاره دارد.   نظر اساسـي در عـرف و سـنت   اطالعات، به نقش اين پديده در تجديد 
عنوان يكي از ابعاد فرانوگرايي از ميانگين مورد انتظـار كمتـر    ميانگين بعد زوال عاطفه به

د كه زوال عاطفه در بين پاسخگويان جامعة ما كمتـر وجـود   دهاست. اين يافته نشان مي
ها از اهميت بااليي برخوردار است، اما جامعة ايران  دارد. هرچند عواطف در تمام انسان

كنند.  گرا است و در چنين فرهنگي عواطف نقش محوري را ايفا مي داراي فرهنگي جمع
د مطالعه، كمتر از حد متوسط اسـت.  ميانگين بعد سياليت روابط نيز در ميان جوانان مور

بنابراين، اين بعد از فرانوگرايي فرهنگي هنـوز در جامعـة مـا گسـترش و نفـوذ زيـادي       
دهد كه روابط در جامعة ما هنوز همراه با تعهدات اسـت.  نداشته است. اين امر نشان مي

د هسـتند.  شكل زودگذر درنيامده است و آنها پايبند بـه روابـط خـو    روابط افراد هنوز به
تواند يكي از عوامـل پايبنـدي بـه     اهميت باورها و هنجارهاي ديني در جامعة ايران، مي

 روابط باشد.
گرايي و فرانوگرايي فرهنگي رابطة مثبت و بررسي فرضية تحقيق نشان داد بين جهان

شدن و فرانوگرايي دو پديدة مكمل هستند كه يكـديگر را   داري وجود دارد. جهانيمعني
از نظـر او  زنـد.  شـدن را بـه فرانـوگرايي پيونـد مـي     كننـد. هـاروي جهـاني    مـي  تقويت
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. فضايي است ـ  يافتن تراكم و فشردگي زماني شدت ةپذير دربردارندانعطاف ةمدرنيت تپس
وجوي  كند. جستپذير يك فرهنگ پسامدرن خلق ميانعطاف ةبه نظر هاروي پسامدرنيت

مردم  ةسريع كاالها و دستكاري مداوم سليقه و عقيد پايان براي بازارهاي جديد، تغييربي
از طريق تبليغات باعث ايجاد فرهنگ پسامدرني شده است كه ويژگي اين نـوع فرهنـگ   

مرج به  و گرايي و هرج هاي سطحي به جاي معاني عميق، كثرتوجود ناپايداري و انديشه
 ).1389چيان،  است (چيني پيشرفت هاي عقل و جاي فراروايت

ها نشان داد، فرانوگرايي داراي ابعاد مختلفي است كه تمام ابعـاد آن بـه    كه يافته چنان
يك اندازه وارد جامعة ايراني نشده است. فرهنگ ايراني با توجه به شرايط و زمينة خود 

صـورت   برخي عناصر را جذب كرده و برخي را كمتر پذيرفته است؛ چراكه فرهنـگ بـه  
دهد كه داراي سازگاري باشد. جامعـة ايـران    خود راه مي اندامواره، عناصري را به درون

گـذار  «توسـعة معاصـر، در حـال تجربـة پديـدة       همچون بسياري از كشـورهاي درحـال  
مدرنيتـه و در   زمان از سنت بـه مدرنيتـه، از مدرنيتـه بـه پسـت      است. گذار هم »چندگانه

خاصـي را بـراي   مدرنيته. اين فراينـد گـذار چندگانـه شـرايط      مواردي از سنت به پست
هـا و تغييـرات در    جوامعي همچون ايران رقم زده است و نيازمنـد رصـد دقيـق چـالش    

 هاي مختلف است. حوزه
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