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رابطه نگرش به جهانیشدن با سالمت در دانشجویان
کریم رضادوست ،2عبدالرضا نواز ،0حمیدرضا نصرالهی

قلعه عبدشاهی 3

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه نررش به جهانی شد با دو مؤلفه سالمت یعنی سالمت اجتماعی و
اجتناب از داروها ،موادمخدر و الکل بود .روش پژوهش توصیفی -همبستری بود .جامعه آماری شامل
دانشجویا در حا تحصیل دانشراه شهید چمرا اهواز بودند که با روش طبقه ای انتخاب شدند و پرسش -
نامههای نررش به جهانی شد و سالمت را تکمیل نمودند .نتایج ضریب همبستری پیرسو نشا داد که بین
نررش به جهانی شد و سالمت اجتماعی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد .بین نررش به جهانیشد و
اجتناب از داروها ،موادمخدر و الکل رابطه معنادار و منفی وجود داشت .بین نررش اجتماعی و اقتصادیبه
جهانی شد و میزا استفاده از محصوالت صنعتی با سالمت اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود د اشت.
بین نررش فرهنری به جهانیشد و سالمت اجتماعی رابطه منفی و معنادار وجود داشت .بین نررشسیاسی،
اقتصادی و فرهنری و میزا استفاده از فناوریهای ارتباطی ،محصوالت صنعتی ،فرهنری و تبلیغات تجاری
با متغیر اجتناب از داروها ،موادمخدر و الکل رابطه منفی و معنادار وجود داشت .نتایج رگرسیو گام به گام
نشا داد که دو متغیر نررش اجتماعی و نررش فرهنری به جهانیشد در مجموع  24درصد از واریانس
سالمت اجتماعی را تبیین می کنند .متغیرهای میزا استفاده از فناوریهای ارتباطی ،نررش فرهنریبهجهانی-
شد و میزا توجه به تبلیغات تجاری در مجموع  22درصد از متغیر اجتناب از داروها ،موادمخدر و الکل را
تبیین کرد .یافتهها حاکی از اثرات دوگانه جهانیشد است .بدین معنی که هرچند جهانیشد  ،سالمت
اجتماعی را اندکی بهبود داده است اما موجب گرایش بیشتر به استفاده از داروها ،موادمخدر و الکل شده
است.
کلید واژه ها :جهانی شد  ،سالمت اجتماعی ،اجتناب از داروها ،موادمخدر و الکل
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مقدمه

جهانیشگگگد را می توا پدیده ای دیالکتیکی دانسگگگت که در چارچوب آ رویدادهای یک
نقطگه از زمین ،در جوامع بسگگگیگار دور تگاثیر میگگذارد .این دیالکتیک ،هما دیالکتیک امر
محلی و جهانی اسگت .جهانیشگد نه تنها عرصگه روابو اجتماعی را در سگر تاسر کره زمین و
حتی فراتر از آ گسگگگترش میدهد؛ بلکه گسگگگتره تأثیرپذیری اجتماعی را هم به هما اندازه
وسگگیع تر میکند (گل محمدی .)2312 ،جهانی شگگد  ،پدیدهای چندبُعدی اسگگت .هما طور
که آلن و میسگگی  2اظهار میدارند «جهانیشگگد های بسگگیاری شگگامل جهانیشگگد ارتباطات،
تجارت و فرهنگ و اقتصگگگاد وجود دارند» (مایلز .)2390 ،بنا به نظر جامعه شگگگناسگگگانی چو
گیدنز  0ما در جهانی با تحوالت بسگگیار شگگررف به سگگر میبریم و وظیفه جامعهشگگناسگگی این
اسگگگت که تحلیل کند که این تحوالت چه تأثیری بر زندگی امروز ما دارند (گیدنز.)2312 ،
اگر امروز همه ما در « یک جها » زندگی میکنیم ،این امر تا حد زیادی نتیجه جهانیشگگگد
رسگگانههای ارتباطی اسگگت .مسگگلماً فرایندهای جهانی شگگد از جمله مهم ترین دگرگونیهای
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اجتمگاعی هسگگگتنگد کگه در زمگا کنونی ر میدهند .بسگگگیاری از مسگگگائل بنیادی که زندگی
انسگگگانی را امروز احگاطگه کردهاند لزوماً بُ ردی جهانی دارند .جامعه جهانی بیش از پیش متقابالً
وابسته شده است؛ فرایندی که به عنوا جهانیشد شناخته میشود (گیدنز.)2376 ،
بخش سگگالمت از جمله بخشهایی اسگگت که در جها اقتصگگاد با سگگگرعت زیاد در حا
رشگد اسگگت .طی دهه گذشگته ،جهانی سگگازی خدمات سگالمت به صگگورت ظهور سگگازما های
جدید مراقبت از سگگگالمتی و افزایش ارائه خدمات سگگگالمت در خارج از مرزها به صگگگورت
جابجایی کارکنا  ،مصگگگرف کنندگا  ،تجهیزات الکترونیکی و دیرر وسگگگایل بوده اسگگگت
(حضگار مقدم ،سگحابی ،احمدی و محمودی .)2394 ،سگالمتی بشگ ر و توسگعه اقتصادی بسیار
مهم اسگت .به ویژه این که ضگعف بهداشگت و سالمتی در دورا کودکی بیشترین اهمیت را
دارد؛ زیرا بگه آسگگگیگبهگای جبرا نگاپگذیر و پیگامدهای بعدی آ در زندگی منجر میشگگگود.
تحقیقات اخیر نشگا میدهند که جهانی شگد یک نیروی قوی و مؤثّر بر سالمت بزرگساال

2. Giddens & Anthony

1. Allen & Massey
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و کودکا است (ولندر ،لیتکنز و نیلسو .)0225 ،2
خگاسگگگتراه جهانیشگگگد را باید در زمینههایی چو طرز نظریه «مارشگگگا مک لوها »0
در 2962در خصگگگوص دهکگده جهگانی و فشگگگرده شگگگد جهگا در کتگاب «اکتشگگگافات در
ارتبگاطگات» و نیز در انگگدیشگگگه نظریگگهپردازا نظریگگه همررایی مگاننگگد «کر « ،»3دانلوپ  »4و
«هگاربیسگگگو  »5جسگگگتجو نمود (غفگاری و ابراهیمی لویگه .)2314 ،گیگدنز جهگانیشگگگد را
مجموعگهای از انتقگا در حوزه زندگی ،عواطف و روابو انسگگگا ها با یکدیرر میداند .وی بر
این باور اسگت که «به هما میزا که انتقا صگورت میگیرد ،وضگعیت عاطفی و احساسی ما
در حوزه عمگل زنگدگی نیز تغییر میکنگد .لگذا موضگگگوع جهانی شگگگد  ،روابو عاطفی افراد و
زندگی شگگگخصگگگی آ ها و روابو محلی و منطقه ای اسگگگت که به سگگگراسگگگر جها کشگگگیده
شگگده اسگگت؛ نه این که صگگرفاً یک مسگگئله اقتصگگادی باشگگد» .وی در جای دیرری مینویسگگد:
«جهگانی شگگگد را می توا تشگگگدید روابو اجتماعی دانسگگگت .هما روابطی که موقعیتهای
مکگانی دور از هم را چنگا بگه هم پیوند میدهد که هر رویداد محلی ،تحت تأثیر رویدادهای
دیرری که کیلومترها با آ فاصگگله دارد شگگگکل میگیرد و برعکس» (سگگگروش و حسگگگینی،

تبدیل کرده اسگگت .هر روز تعداد بیشگگتری از مردم در شگگرایطی زندگی میکنند که در آ ،
نهادهای جدید و «از جا کنده شگگده» جنبههای اسگگاسگگی زندگی روزمره را انتظام میبخشگگند.
در چنین شگگگرایطی بگازیرر عرصگگگه اجتمگاعی نه تنها حق دارد که درباره هر چیز ،از شگگگکل
درمگا تگا شگگگیوه زنگدگی تصگگگمیم گیری کنگد؛ بلکه در بسگگگیاری از موارد ناچار و ناگزیر از
انتخگاب اسگگگت .این معنگا از نظر گیگدنز «جهگانیشگگگد » را نشگگگا میدهد که مجموعهای از
فرایندهاسگگگت که بخواهیم یا نخواهیم بر همه انسگگگا ها در دنیای جدید اثر میگذارد و تأثیر
آ در زندگی روزمره ،انکارناشدنی است (سروش و حسینی.)2390 ،
4. Dunlop
5. Harbison

1. Welander; Lyttkens & Nilsson
2. Mcluhan-Marshal
3. Kerr
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نظریهپردازا مکتب انسگگا گرایی بر این باورند که سگگالمت به معنای رشگگد ،شگگکوفایی و
تحقق اسگتعدادهای انسگا اسگت .از دیدگاه نظریهپردازا این مکتب ،انسا سالم کسی است
که اسگگتعدادهای خود را شگگکوفا می سگگازد و به کما مطلوب و ایده آ برسگگد .مزلو  2بر این
بگاور اسگگگت کگه افراد برخوردار از سگگگالمگت ،نیازهای سگگگطوز پایین را برآورده کردهاند و
اختال روانشگگناختی ندارند .ادراا افراد سگگالم از واقعیت صگگحیو اسگگت .آ ها جها را به
صگگگورت عینی ادراا می کنند .این افراد ،خودانریخته ،سگگگالم و طبیعی هسگگگتند و عواطف
خود را صگگگادقانه و بدو رنجش دیررا نشگگگا میدهند .آ ها تجارب عارفانه دارند و همین
تجارب ،موجب اعتال و احسگگاس قدرت و قاطعیت آ ها میشگگگود .فروم  0نیز بر این باور بود
که انسگا دارای سگگالمت ،کسگی اسگگت که عمیقاً عشگق می ورزد ،آفرینشگگرر اسگگت و قدرت
تعقّل را در خودش کامالً پرورانده اسگگت .چنین انسگگانی خودش و جها را به شگگگکل عمیقی
ادراا می کند؛ احسگگاس درسگگت و پایدار دارد؛ با جها در ارتباط اسگگت و در آ ریشگگه و
رسالت دارد و حاکم بر سرنوشت خویش است (کیمیایی ،خادمیا و فرهادی.)2392 ،
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چارچوب نظری پژوهش حاضگگر نظریه تلفیقی سگگاختاربندی گیدنز اسگگت .وی در نظریه
سگگگاختاربندی سگگگعی می کند یک نظریه التقاطی ارائه دهد که مسگگگائل خرد و کال را با هم
تلفیق نمگایگد .وی چنین می گویگد کگه هر گونگه بررسگگگی تحقیقی در زمینگه علوم اجتماعی به
قضگگیه ارتباط تنراتنگ کنش با سگگاختار مربوط اسگگت .وی کارش را با فعالیتهای بشگگری
آغگاز می کنگد ،ولی بر این نکتگه پگافشگگگاری میکند که این فعالیتها خصگگگلتی راجعه دارند.
یعنی فعگالیت های انسگگگانی تنها به وسگگگیله کنشگگگررا اجتماعی پدید نمیآیند ،بلکه از طریق
همگا راههگایی کگه کنشگگگررا برای ابراز وجودشگگگا در پیش میگیرند؛ پیوسگگگته باز ایجاد
می شگگگونگد .عگامال اجتمگاعی از طریق فعگالیتهایشگگگا شگگگرایطی را ایجاد میکنند که این
فعالیتها را امکانپذیر می سگگگازد .بدین سگگگا نقطه آغاز هسگگگتی شگگگناختی گیدنز ،نه آگاهی-
سگگاخت اجتماعی واقعیت -اسگگت و نه سگگاختار اجتماعی ،بلکه دیالکتیک میا فعالیتها و
شرایو است که در زما و مکا ر میدهد (ریتزر.)2313 ،
2. Fromm

1. Maslow
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مفهوم دوگانری سگاختار یکی از مفاهیم اصگلی نظریه سگاختاری شگد است تا جایی که
اغلگب ،این مفهوم با اصگگگل نظریه پیوندی نزدیک دارد .گیدنز میگوید که جامعهشگگگ ناسگگگی
معموالً سگگگاختار را یک ویژگی محدودکننده یا تعیینکننده زندگی اجتماعی میداند ،ولی
در حقیقگت بگایگد گفگت کگه قگدرتدهنگده و توانگاییبخش نیز اسگگگت (عزیزخگانی.)2317 ،
دوگانری سگگاختار اسگگاسگگاً به ماهیت بازگشگگتی اعما اجتماعی مربوط اسگگت .سگگاختار هم
واسگگگطگه و هم پیگامگد عملکردهگایی اسگگگت که نظامهای اجتماعی را شگگگکل میدهد .مفهوم
دوگانری سگگگاختار ،تولید تعامل اجتماعی را به بازتولید نظامهای اجتماعی در راسگگگتای زما
و مکا پیوند میدهد (مقدّس و قدرتی.)2313 ،
جا کالم نظریه سگاختاری در مفاهیم سگگاختار ،نظام و دوگانری سگگاختار نهفته اسگگت .در
این نظریه ،سگگاختار به عنوا خواص سگگاختاردهندهای تعریف شگگده اسگگت که اجازه میدهد
شگگگیرازه زمگا و مکگا در نظگامهگای اجتمگاعی عمگل کنگد .از این جهگت می توا گفت که
نظام های اجتماعی سگگگاختار ندارند؛ بلکه خواص سگگگاختاری را به نمایش میگذارند .در واقع
سگگاختار در نظامهای اجتماعی به صگگورت عملکردهای باز ایجاد شگگده کنشگگررا در بسگگتر

اجتمگاعی) و هم بگه سگگگطو خرد (در اینجگگا ،خگاطره) پیونگد میزنگد و این تلفیق را بسگگگیگگار
تعیینکننده میانرارد (ریتزر.)2313 ،
بگه منظور پیونگد نظریگه سگگگاختگاربنگدی گیگدنز با نظریه جهانیشگگگد  ،به مفهوم مدرنی ته به
عنوا اصگگگلی ترین و بنیگادی ترین مفهوم و پگدیده مورد نظر گیدنز پرداخته میشگگگود .تحو
بنیگادین و پگایگه ای هویت و زندگی اجتماعی انسگگگا و پیدا شگگگد ابعاد جهانی برای زندگانی
بشگگگر ،از دیگدگگاه گیگدنز محصگگگو مگدرنیتگه اسگگگت .بگه نظر وی ،مگدرنیتگه چیزی فراتر از
صگنعتی شگد  ،زندگی صگنعتی و گسگترش نهادهای امروزی است .گرچه همه این پدیدهها را
نیز در بر می گیرد .بگه عبگارت دیرر مگدرنیتگه بگه معنی تغییر نقش و جگایراه فضگگگا و زما در
زنگدگگانی بشگگگر اسگگگت .در دورا مگدر  ،فضگگگا و زما وابسگگگتری خود را به مکا و محلی
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مشگگگخ

از دسگگگت دادهانگد و امکا بسگگگو در نقاط دوردسگگگت را پیدا میکنند .در دورا

مدر  ،روابو اجتماعی سگگگنتی که در بسگگگتر محلّی تحقق می یافت تغییر ماهیت داده اسگگگت.
مگدرنیته امکا فاصگگگلهگذاری را فراهم میکند .بدین معنی که پدیدهها و حتی افرادی که به
لحاظ مکانی از هم دور هسگگتند؛ می توانند در فضگگا و زما مشگگخ

و جدیدی به هم پیوسگگته

و هویتها ،پدیده ها و روابو اجتماعی جدیدی را به وجود آورند (سلیمی.)2316 ،
جهگانی شگگگد از نظر گیدنز چهار بعد اصگگگلی دارد و در واقع هما ابعاد نهادی مدرنیتهاند
که گسگترش جهانی یافته و سگاختارهای جهانی نو پیدا کردهاند .چهار بعد اصگلی جهانیش گد
عبارتند از :اقتصگاد سگرمایهداری جهانی ،نظام دولت -ملتها در عرصگه جهانی ،ساما نظامی
جهگانی و جهگانی شگگگد صگگگنعگت و تقسگگگیم کگار بین المللی .امگا گیگدنز برای جهانیشگگگد
خصگگگوصگگگیگات و خصگگگلگتهای دیرری را نیز ذکر میکند .در واقع این خصگگگلتها ،آثار
جهانی شگد هسگتند که به طور معمو بر زندگی انسگا ها در پایا قر بیسگتم تأثیر میگذارند
و می توا آ هگا را مشگگگاهگده کرد .تحوّ در سگگگطو زنگدگی روزمره و هویت فردی یکی از
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آثار جهانی شگگد اسگگت .جهانیشگگد موجب شگگده اسگگت که نوع ،شگگرایو و سگگطو زندگی
روزمره انسگگا به طور اسگگاسگگی متحو شگگود .قبالً کنشهای اجتماعی و رفتارهای بشگگر در
جامعه سگگنتی در قالب خانواده ،سگگنتها و آداب و رسگگوم محلی صگگورت میگرفت و عمده
روابو اجتمگاعی روزمره انسگگگا هگا در این چهگارچوبهگا تحقق می یگافگت؛ امگا در شگگگرایو
جهانی شگگد  ،ابعادی در شگگرایو جدید پدیدار شگگده که سگگطو زندگی روزمره را تغییر داده
اسگت (سگلیمی .) 2316 ،با توجه به آ چه بیا شگد و نظریه ساختاربندی گیدنز می توا گفت
کگه شگگگرایو جگدید جهانی شگگگد به عنوا سگگگاختارهای از پیش تعیینکنندهای محسگگگوب
می شگگگونگد کگه بر زنگدگی روزمره کنشگگگررا اجتمگاعی و سگگگالمگت آنگا تأثیر میگذارند.
جهانی شگد با تمام ابعاد و مؤلفههای نررشگی (از قبیل نررش سگیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنری) و مؤلفگههگای ابزاری خود (از قبیگل فناوریهای ارتباطی ،محصگگگوالت صگگگنعتی و
فرهنری و تبلیغگات تجاری) ب ر تمامی کنشگگگررا اجتماعی و از جمله دانشگگگجویا به عنوا
یکی از مهم ترین و جوا ترین اقشگار جامعه تأثیر میگذارد و سگگالمت اجتماعی و یا اجتناب

کریم رضادوست و همکاران

از داروهگا ،موادمخگدر و الکگل را در بین آنگا تحگت تگأثیر قرار میدهگد .ولندر و همکارا
( )0225در مقالهای با عنوا «جهانی شگگد  ،دموکراسگگی و سگگالمت کودکا در کشگگورهای
در حا توسگعه» رابطه بین جهانی شگد  ،دموکراسگی و سگالمت کودکا را توضگیو میدهند.
نتایج این تحقیق نشگگا داد که جهانی شگگد  ،مرگ و میر نوزادا را کاهش میدهد و سگگطو
دموکراسگگگی در کشگگگورها و پیامدهای سگگگالمت کودکا را بهبود میبخشگگگد .عالوه بر این،
دموکراسگی در میزا تأثیر جهانی شگد بر سگالمت کودکا حائز اهمیت اسگگت .این محققا
همچنین دریگافتنگد کگه تغگذیگه مهم ترین متغیر واسگگگطگگه ای در این رابطگه اسگگگت .بنگگابراین،
جهانی شگد و دموکراسگی همراه با هم در بهتر شگد سگالمت کودکا در کشورهای در حا
توسگگگعه مؤثرند.البونته  )0225( 2در مقالهای با عنوا «جهانیشگگگد و بهداشگگگت» بیا میکند
که جهانی شگد چرونری تبدیل شگد فزاینده پیوسگتری و وابستری ملت ،مردم و اقتصاد را
توضگگیو میدهد .جهانی شگگد از طریق انتشگگار دانش جدید سگگالمت و فنالوری سگگالمت به
بهبود سگگگالمگت کمگک کرده اسگگگت .اسگگگتورتی و گراوه  )0229( 0در مقگالگهای بگا عنوا
«جهانی شگگد و کاهش قیمت موادمخدر غیرقانونی» دریافتند که کاهش قیمت خردهفروشگگی

حضگگگار مقگدم و همکگارا ( )2394در مقگگالگهای بگا عنوا «بررسگگگی اثر جهگانیشگگگد بر
شگگاخ

های سگگالمت» به بررسگگگی اثر جهانی شگگد بر سگگگالمت افراد جامعه پرداختند .این

محققا چنین بیا کردهاند که جهانیشگگد  ،پدیده ای اسگگگت که بروز آ در عصگگر حاضگگگر
موجگب تغییر و تحوالت بسگگگیگاری در زمینگههای مختلف اقتصگگگادی ،اجتماعی ،فرهنری و
سگیاسگی در عرصگه بین الملل شگده اسگت .بر این اساس ،این پدیده به یکی از چالشهای مهم
پیش روی سیاستگذارا بخش سالمت تبدیل شده است.
منتظری و همکارا ( )2393در مقالهای با عنوا «جهانی شگگد و سگگالمت روا  :بررسگگی
نظاممند متو پژوهشگگی» به بررسگگی متو پژوهشگگی در جها و ایرا پیرامو جهانیشگگد و
2. Storti & Grauwe

1. Labonte
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سگگالمت روا پرداخته اند .این محققا اظهار داشگگگتهاند که جهانی شگگگد به انحاء گوناگو و
گاه سگوار بر موج سگرمایهداری و اسگگتعمار ،سگالمت روا انسگگا ها را تحت تاثیر قرار داده و
بر اسگگگاس اسگگگنگاد موجود ،این تگأثیرات غگالباً منفی بوده اسگگگت .نتیجه ا ین تاثیرات منفی به
صگورت مسگتقیم و غیر مسگتقیم ،در بروز مصگادیقی از جمله افسردگی ،اضطراب ،سردرگمی
در هویت افراد ،خودکشی و غیره بوده است.
پژوهشها کمتر به تأثیر پدیده جهانیشگگد بر شگگاخ

های سگگالمت در دانشگگجویا به

عنوا یکی از مهم ترین اقشگگگار تحصگگگیلکرده در داخل کشگگگور پرداختهاند .دانشگگگجویا به
عنوا یگک قشگگگر عمگدتگاً جوا و متفکر ،نقش و جگایرگاه مهمی در جامعه دارند .مؤلفههای
مورد نظر بخش سگگالمت در این پژوهش ،سگگالمت اجتماعی و اجتناب از داروها ،موادمخدر
و الکگل بوده اسگگگت .با توجه به آنچه ذکر شگگگد سگگگؤا پژوهش حاضگگگر این بود که آیا بین
نررش به جهانی شد و سالمت رابطه وجود دارد؟
روش
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جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری
روش تحقیق در این پژوهش ،توصگگگیفی -همبسگگگتری بود .جگامعگگه آمگاری شگگگامگل تمگگام
دانشگجویا در حا تحصگیل دانشگراه شگهید چمرا اهواز در نیمسگا او سا تحصیلی- 94
2393بودند .تعداد این دانشگجویا بر اسگاس اعالم دفتر برنامهریزی آموزشگگی دانشگراه شگگهید
چمرا اهواز  26429نفر بود .روش نمونگهگیری در این پژوهش ،نمونگگهگیری طبقگهای بود.
از میا دانشگگگجویا پانزده دانشگگگکده به صگگگورت تصگگگادفی و با توجه به جدو کرجسگگگی و
مورگگا  2تعگداد  377نفر انتخاب شگگگدند که برای اطمینا بیشگگگتر به  422نفر افزایش یافتند.
تعداد  422پرسگگگشنامه با توجه به حجم نمونه توزیع شگگگد که پس از حذف پرسگگگشنامههای
مخدوش در مجموع تعداد  377پرسگگگشنامه تجزیه و تحلیل شگگگدند 004 .نفر از حجم نمونه
(معاد  56درصگگد) را دخترا و  276نفر (معاد  44درصگگد) را پسگگرا تشگگکیل میدادند .از
1 .Kerjcie & Morgan

کریم رضادوست و همکاران

این تعداد  2/3درصگگد در مقطع کاردانی 64/7 ،درصگگد در مقطع کارشگگناسگگی 05 ،درصگگد در
مقطع کارشگگناسگگی ارشگگد و  22درصگگد در مقطع دکتری تحصگگیل میکردند .میانرین سگگنی
پاسخرویا  ،03/41کمترین سن  21سا و بیشترین سن  42سا بود.
ابزار
 .2پرسگگشنامه نررش به جهانیشگگد  :در این پژوهش ،پرسگگشنامه نررش به جهانیشگگد از
 1مؤلفه تشگگکیل شگگده اسگگت .مؤلفههای  3 ،0 ،2و ( 4نررش اجتماعی ،سگگیاسگگی ،فرهنری و
اقتصگگادی به جهانیشگگد ) از مقاله بذرافکن و همکارا ( ) 2390اقتباس شگگده اسگگگت .مؤلفه
نررش اجتماعی به جهانیشگد از  6گویه سگاخته شگده است که پایایی آ با محاسبه ضریب
آلفای کرونبا  2/76به دسگت آمد .مؤلفه دوم ،نررش سگیاسگی به جهانیشگد است که از 4
گویه سگاخته شگده اسگت و پایایی آ با محاسگبه ضگریب آلفای کرونبا  2/74به دست آمد.
نررش اقتصگگادی به جهانی شگگد سگگومین مؤلفه نررش به جهانیشگگد اسگگت که از  5گویه
سگگاخته شگگده اسگگت و پایایی آ با محاسگگبه ضگگریب آلفای کرونبا  2/73به دسگگگت آمد.
چهگارمین مؤلفگه نررش بگه جهانی شگگگد  ،نررش فرهنری به آ اسگگگت .این مؤلفه از  4گویه

محصگوالت صگنعتی ،میزا استفاده از محصوالت فرهنری و میزا توجه به تبلیغات تجاری.
این چهار مؤلفه محقق سگگاخته اند که پس از بررسگگی روایی و اعتبار صگگوری آ ها با توجه به
نظر اسگتادا جامعه شگناسی دانشراه شهید چمرا اهواز تهیه شدند و گویههایی که همبس تری
درونی منفی یا ضگگعیفی با دیرر گویهها داشگگتند؛ حذف شگگدند .میزا اسگگتفاده از فناوریهای
ارتباطی از  6گویه سگاخته شگده اسگت و پایایی آ با محاسبه ضریب آلفای کرونبا  2/12به
دسگگت آمد .مؤلفه میزا اسگگتفاده از محصگگوالت صگگنعتی از  4گویه سگگاخته شگگده اسگگت که
پگایگایی آ بگا اسگگگتفاده از ضگگگریب آلفای کرونبا  2/13به دسگگگت آمد .میزا اسگگگتفاده از
محصگوالت فرهنری مؤلفه بعدی اسگت که از  4گویه سگاخته شگده است .پایایی این مؤلفه با
محاسگگبه ضگگریب آلفای کرونبا  2/71به دسگگت آمد .آخرین مؤلفه این پرسگگشنامه ،میزا
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توجه به تبلیغات تجاری اسگت که از  4گویه سگاخته شگده اسگت .ضریب پایایی این مؤلفه نیز
با محاسگبه ضگریب آلفای کرونبا  2/13به دسگت آمد .این پرسگشنامه در مجموع شامل 37
گویه می شگود که به صگگورت طیف لیکرت و رتبهبندی  5گزینهای تنظیم شگگدهاند .مؤلفههای
نررشگگی یعنی نررش اجتماعی ،اقتصگگادی ،سگگیاسگگی و فرهنری به جهانیشگگد به صگگورت
کگگامالً موافقم( ،)5موافقم( ،)4نظری نگگدارم( ،)3مخگگالفم( )0و کگگامالً مخگگالفم( )2تنظیم
شگگگدهانگد .مؤلفگههگای ابزاری جهگانی شگگگد یعنی میزا اسگگگتفگاده از فنگاوریهگای ارتباطی،
محصگگوالت صگگنعتی و فرهنری و میزا توجه به تبلیغات تجاری به صگگورت خیلی زیاد(،)5
زیاد( ،)4متوسگگو( ،)3کم( )0و خیلی کم( )2رتبهبندی شگگده اند و هر پاسگگخرو نظر خود را
در پرسگگشنامه عالمت میزند .با کمک مؤلفههای نررش اجتماعی ،سگگیاسگگی ،اقتصگگادی و
فرهنری به جهانیشگگد می توا دیدگاه پاسگگخگویا را نسگگبت به جهانیشگگد سگگنجید و با
کمک مؤلفههای ابزاری یعنی میزا اسگگتفاده از فناوریهای ارتباطی ،محصگگوالت صگگنعتی و
فرهنری و میزا توجه به تبلیغات تجاری می توا اسگگتفاده عملی پاسگگخگویا را از ابزارهای
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جهانی شگد مورد سگنجش قرار داد .هر پاسگخگو می تواند از پرسگشنامه جهانیشد نمره ای
بین  37تا  215دریافت کند که نمره پایین نشگگانه عدم تمایل به جهانیشگگد و نمره باال نشگگانه
تمایل مثبت به جهانیشد است.
.0سگالمت اجتماعی :سگالمت اجتماعی یکی از  22مؤلفه پرسگشنامه سبک زندگی است
که لعلی ،عابدی و کجباف آ را در سگگا  2392سگگاختند .آ ها برای تعیین روایی محتوایی،
این پرسگگگشنگامگگه را در اختیگار  22نفر از متخصگگگ

قرار دادنگد کگگه پس از اعمگا نظر در

خصگگوص حذف ،اضگگافه و اصگگالز گویهها ،روایی محتوایی حاصگگل شگگد .به منظور بررسگگی
پایایی پرسگگشنامه از دو روش همسگگانی درونی و بازآزمایی اسگگتفاده شگگده اسگگت .این مؤلفه
شگامل  7گویه اسگت که به صگورت طیف لیکرت  5گزینهای به صگورت همیشگه ( ،)5معموالً
( ،)4گگاهی اوقگات ( ،)3بگه نگدرت ( )0و هرگز ( )2نمرهگذاری می شگگگوند .لعلی و همکارا
( )2392ضگگریب بازآزمایی این مؤلفه را  2/11و ضگگریب آلفای کرونبا آ را  2/10گزارش
نمودند .در این پژوهش نیز پرسگگگشنامه در اختیار پاسگگگخگویا قرار گرفت و هر پاسگگگخگو
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نظر خود را در پرسگگشنامه عالمت زد که پس از بررسگگی پایایی آ  ،ضگگریب آلفای کرونبا
 2/10بگه دسگگگت آمد .هر پاسگگگخگو می تواند از مؤلفه سگگگالمت اجتماعی نمرهای بین  7تا 35
دریافت کند .نمره  7نشگگانه سگگالمت اجتماعی پایین و نمره  35نشگگانه سگگالمت اجتماعی باال و
مطلوب است.
 .3اجتنگاب از داروهگا ،موادمخگدر و الکگل :اجتنگاب از داروهگا ،موادمخگدر و الکل یکی
دیرر از  22مؤلفه پرسگشنامه سگبک زندگی اسگت که لعلی و همکارا آ را در سگگا 2392
سگگگاختنگد .این محققگا برای تعیین روایی محتوایی این پرسگگگشنگامه را در اختیار  22نفر از
متخصگگ

قرار دادند که پس از اعما نظر در خصگگوص حذف ،اضگگافه و اصگگالز گویهها،

روایی محتوایی حاصگل شگد .به منظور بررسگی پایایی پرسگشنامه از دو روش همسانی درون ی
و بازآزمایی اسگگتفاده شگگد .این مؤلفه شگگگامل  6گویه اسگگت که به صگگگورت طیف لیکرت 5
گزینگهای به صگگگورت همیشگگگه ( ،)5معموالً ( ،)4گاهی اوقات ( ،)3به ندرت ( )0و هرگز ()2
نمرهگذاری شگدند .لعلی و همکارا ( ) 2392ضگریب بازآزمایی این مؤلفه را  2/15و ضگگریب
آلفگای کرونبگا آ را  2/79گزارش نمودند .در این پژوهش ضگگگریب آلفای کرونبا 2/12

یافتهها
به منظور بررسگگی رابطه نررش به جهانی شگگد با سگگالمت دانشگگجویا از ضگگریب همبسگگتری
پیرسگو اسگگتفاده شگگد .برای پیشبینی تأثیر نررش به جهانیشگگد در سگگالمت دانش گ جویا از
رگرسگگیو گام به گام اسگگتفاده شگگد .شگگاخ
ارائه شده است.

های توصگگیفی متغیرهای پژوهش در جدو 2
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به دسگگگت آمد .هر پاسگگگخگو می تواند از مؤلفه اجتناب از داروها ،موادمخدر و الکل نمرهای
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جدول  :9شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش
میانرین

متغیر

انحراف استاندارد

نررش به جهانی شد

227/944

02/335

نررش اجتماعی به جهانیشد

03/474

3/141

نررش سیاسی به جهانیشد

22/292

3/525

نررش اقتصادی به جهانیشد

27/702

3/992

نررش فرهنری به جهانیشد

22/005

3/210

میزا استفاده از فناوریهای ارتباطی

26/002

5/221

میزا استفاده از محصوالت صنعتی

25/971

3/602

میزا استفاده از محصوالت فرهنری

22/527

4/222

میزا توجه به تبلیغات تجاری

22/625

3/155

سالمت اجتماعی

05/274

4/227

اجتناب از داروها ،موادمخدر و الکل

00/277

3/722

در جدو  0ضرایب همبستری بین نررش به جهانی شد و سالمت ارائه شده است.
جدول  : 2ضرایب همبستگی بین نگرش به جهانی شدن و سالمت
متغیر
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سالمت اجتماعی

اجتناب از داروها ،موادمخدر و الکل

نررش به جهانی شد

* 2/22

** -2/06

نررش اجتماعی به جهانیشد

**2/34

2/20

نررش سیاسی به جهانیشد

-2/26

*-2/22

نررش اقتصادی به جهانیشد

**2/21

**-2/29

نررش فرهنری به جهانیشد

*-2/22

*-2/22

میزا استفاده از فناوریهای ارتباطی

2/20

**-2/09

میزا استفاده از محصوالت صنعتی

*2/22

*-2/22

میزا استفاده از محصوالت فرهنری

2/22

**-2/05

میزا توجه به تبلیغات تجاری

2/23

**-2/05
** p > 3 /35 ، * p > 3 /31

در جگدو  0می توا مشگگگاهده کرد که بین نررش به جهانی شگگگد و سگگگالمت اجتماعی
ارتبگاط مثبگت و معنگاداری وجود دارد ( .)r=2/22بین نررش بگه جهگانی شگگگد و اجتنگاب از
داروهگا ،موادمخگدر و الکگل ارتبگاط منفی و معنگاداری وجود دارد .بین نررش اجتمگاعی بگگه
جهانی شگد و سگالمت اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بین نررش اقتصگگادی به
جهانی شگگد و سگگالمت اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بین نررش فرهنری به

کریم رضادوست و همکاران

جهانی شگگگد و سگگگالمت اجتماعی رابطه منفی و معناداری وجود دارد .بین میزا اسگگگتفاده از
محصگگگوالت صگگگنعتی و سگگگالمگت اجتمگاعی رابطه مثبت و مع ناداری وجود دارد .بین دیرر
مؤلفههای نررش به جهانی شگگگد یعنی نررش سگگگیاسگگگی به جهانی شگگگد  ،میزا اسگگگتفاده از
فناوری های ارتباطی ،میزا اسگتفاده از محصوالت فرهنری و میزا توجه به تبلیغات تجاری
و سگالمت اجتماعی رابطه معناداری مشگاهده نشگد .همچنین بین نررش سیاسی به جهانیشد
و اجتنگاب از داروهگا ،موادمخگدر و الکگگل رابطگگه منفی و معنگاداری وجود دارد .بین نررش
اقتصگگگادی بگه جهگانی شگگگد و اجتنگاب از داروها ،موادمخدر و الکل رابطه منفی و معناداری
وجود دارد .بین نررش فرهنری بگه جهگانی شگگگد و اجتنگاب از داروهگا ،موادمخگدر و الکگگل
رابطگه منفی و معنگاداری وجود دارد .بین میزا اسگگگتفاده از فناوریهای ارتباطی و اجتناب از
داروهگا ،موادمخگدر و الکگگل رابطگگه منفی و معنگاداری وجود دارد .بین میزا اسگگگتفگگاده از
محصگگگوالت صگگگنعتی و اجتناب از داروها ،موادمخدر و الکل رابطه منفی و معناداری وجود
دارد .بین میزا اسگگگتفگاده از محصگگگوال ت فرهنری و اجتنگاب از داروهگا ،موادمخدر و الکل
رابطگه منفی و معنگاداری وجود دارد .بین میزا توجه به تبلیغات تجاری و اجتناب از داروها،

معناداری دیده نشد.
به منظور تعیین نقش نررش به جهانیشگگد در پیشبینی سگگالمت اجتماعی از رگرسگگیو
گام به گام استفاده شد که نتایج آ در جدو  3ارائه شده است.
جدول  : 3نتایج رگرسیون گام به گام سالمت اجتماعی از روی مؤلفه های جهانیشدن
گام

متغیر

B

β

R

R2

خطایاستاندارد برآورد

او

نررش اجتماعی به جهانیشد

2/35

2/34

2/34

2/22

3/71

نررش اجتماعی به جهانیشد

2/37

2/36

نررش فرهنری به جهانیشد

-2/02

-2/27

2/37

2/24

3/70

دوم

چنگانچگه در جگدو  3قگگابگل مشگگگاهگده اسگگگت؛ در گگام او متغیر نررش اجتمگاعی بگگه
جهانی شگگد وارد معادله رگرسگگیو شگگده اسگگت .این متغیر به تنهایی  22درصگگد از واریانس
سگگگالمگت اجتمگاعی را تبیین می کند .در گام دوم ،متغیر نررش فرهنری به جهانیشگگگد نیز
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مگوادمخگگدر و الکگگل رابطگگه منفی و معنگگاداری وجود دارد .از میگگا  1مؤلفگگه نررش بگگه
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وارد معادله رگرسگیو شگده اسگت .با ورود این متغیر ضریب تعیین  0/9افزایش یافتهاست و
این دو متغیر در مجموع  24درصد از واریانس سالمت اجتماعی را تبیین میکنند.
بگه منظور تعیین نقش نررش به جهانیشگگگد در پیشبینی اجتناب از داروها ،موادمخدر و
الکل نیز از رگرسیو گام به گام استفاده شد که نتایج آ در جدو  4ارائه شده است.
جدول : 4نتایج رگرسیون گام به گام اجتناب از داروها ،موادمخدر و الکل از روی مؤلفه های
جهانیشدن
گام

متغیر

B

β

R

R

خطای استاندارد برآورد

او

میزا استفاده از فناوریهای ارتباطی

-2/02

-2/09

2/09

2/21

3/53

میزا استفاده از فناوریهای ارتباطی

-2/02

-2/01

نررش فرهنری به جهانیشد

-2/22

-2/29

2/32

2/29

3/50

میزا استفاده از فناوریهای ارتباطی

-2/25

-2/02

نررش فرهنری به جهانیشد

-2/23

-2/22

میزا توجه به تبلیغات تجاری

-2/23

-2/23

دوم

سوم

2/33

2

2/22

3/52

طبق جدو  4در گام او متغیر میزا اسگتفاده از فناوریهای ارتباطی وارد معادله رگرسگگیو

اسگگت .در گام سگگوم ،متغیر میزا توجه به تبلیغات تجاری نیز وارد معادله رگرسگگیو شگگده
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و الکل را تبیین می کند .در گام دوم متغیر نررش فرهنری به جهانیشگگد وارد معادله شگگگده
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شگده اسگگت به طوری که این متغیر  1درصگگد از واریانس متغیر اجتناب از داروها ،مواد مخدر

اسگگگت .در مجموع متغیرهگای میزا اسگگگتفگاده از فنگاوریهگای ارتبگاطی ،نررش فرهنری به
جهگانی شگگگد و میزا توجگه بگه تبلیغگات تجگاری در مجموع  22درصگگگد از واریگانس متغیر
اجتناب از داروها ،مواد مخدر و الکل را تبیین میکنند.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضگگر با هدف بررسگگی رابطه نررش به جهانی شگگد با سگگالمت دانشگگجویا انجام
شگگگد .نتایج نشگگگا داد که نررش به جهانی شگگگد با سگگگالمت اجتماعی و اجتناب از داروها،
موادمخگدر و الکگل رابطگه معنگاداری دارد .بگدین معنی که با افزایش نررش به جهانیشگگگد ،
سگگگالمگت اجتمگاعی افزایش ولی اجتنگاب از داروهگا ،موادمخگدر و الکگل کگاهش مییابد و
بگالعکس .از میگا  1مؤلفه نررش به جهانی شگگگد  ،بین نررش اجتماعی ،نررش اقتصگگگادی و
میزا اسگتفاده از محصگگوالت صگنعتی و سگگالمت اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

کریم رضادوست و همکاران

بگدین معنی که با افزایش گرایش به مؤلفههای جهانی شگگگد  ،سگگگالمت اجتماعی نیز افزایش
می یگابد .بین نررش فرهنری به جهانی شگگگد و سگگگالمت اجتماعی یک رابطه منفی و معنادار
وجود دارد .یعنی بگا افزایش نررش فرهنری بگه جهگانی شگگگد  ،سگگگالمگت اجتمگاعی کگاهش
می یگابگد .همچنین نتگایج نشگگگا داد کگه بین برخی از مؤلفگههگای جهگانیشگگگد یعنی نررش
سگگگیاسگگگی ،اقتصگگگادی و فرهنری به جهانی شگگگد و میزا اسگگگتفاده از فناوریهای ارتباطی،
محصگگگوالت صگگگنعتی ،محصگگگوالت فرهنری و تبلیغگات تجاری با متغیر اجتناب از داروها،
موادمخگدر و الکگل رابطگه منفی و معنادار وجود دارد .بدین معنی که با افزایش در متغیرهای
نگامبرده شگگگده ،اجتنگاب از داروهگا ،موادمخگدر و الکگل کگاهش می یابد و یا به عبارت دیرر
گرایش به داروها ،موادمخدر و الکل افزایش می یابد .عالوه بر این ،نتایج تحلیل رگرسگگگیو
گام به گام متغیر سگگگالمت اجتماعی از روی مؤلفههای نررش به جهانیشگگگد نشگگگا داد که
نررش اجتماعی به جهانی شگگگد در گام او  22درصگگگد از تغییرات سگگگالمت اجتماعی را به
تنهگایی تبیین می کند .در گام دوم متغیر نررش اجتماعی و نررش فرهنری به جهانیشگگگد با
هم  24درصد از تغییرات سالمت اجتماعی را تبیین میکنند.

وارد معادله رگرسگگیو شگگدند .این متغیرها به ترتیب ورود به معادله رگرسگگیو عبارت بودند
از :میزا اسگگگتفگاده از فناوریهای ارتباطی ،نررش فرهنری به جهانی شگگگد و میزا توجه به
تبلیغات تجاری که در مجموع  22درصگگگد از و اریانس متغیر اجتناب از داروها ،موادمخدر و
الکگل را تبیین کردنگد .نتگایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای لیونز ( )0226و اسگگگتورتی و
گراوه ( )0229همخوانی دارد.
جهانیشگگد از جمله پدیدههای سگگاختاری و کال اسگگت که می تواند بر دیرر سگگطوز
جگامعگه و کنشگگگررا اجتماعی تأثیر برذارد .جهانیشگگگد باعی می شگگگود که جها به یک
همرونی و همسگگانی در سگگطو جهانی برسگگد و امور محلی و ملی تحت تأثیر پدیدههای دیرر
نقاط جها قرار بریرند .برای بسگگیاری ،جهانی شگگد بیانرر تحوالت و پیشگگرفتهایی اسگگت
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نتگایج تحلیل رگرسگگگیو گام به گام متغیر اجتناب از داروها ،مواد مخدر و الکل از روی
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که در عرصگگه فناوری ارتباطات به وقوع پیوسگگته اسگگت .مسگگائلی از ق بیل پیشگگرفت در تولید
انواع رایگانگه و نرمافزارها ،عمومیت یافتن و ارزا شگگگد آ ها و توسگگگعه ارتباطات جمعی به
مرحلهای رسگیده اسگت که می توا نتیجه گرفت که در فرایند جهانیشگگد قرار گرفتهایم .به
عالوه توسگعه ارتباطات موجب شگده است که ارتباط میا مردم و جوامع م ختلف به سادگ ی
امکا پذیر گردد (میرمحمدی.)2312 ،
جهانی شگگد  ،روابو اجتماعی جهانی را شگگدت بخشگگیده اسگگت .به گونهای که محلهای
دور را در اقصگگا نقاط جها به هم نزدیک سگگاخته اسگگت .این نزدیکی محلها موجب شگگده
اسگگت که آگاهیها ،اخبار ،دانشها ،اطالعات ،محصگگوالت ،تولیدات فرهنری و غیرفرهنری
در دسگترس همرا قرار گیرند .از طرف دیرر رسگانههای جهانی با تبلیغ محصوالت تولیدی
خود موجبات گرایش و اسگتفاده از آ ها را فراهم میکنند .بررسگیها و آمارها نشگگا میدهد
که شگگرکتهای چند ملیتی ،نقشگگی اسگگاسگگی در جهانی شگگد تولید و مبادالت پولی و مالی
دارنگد .اکنو آ هگا حجم عظیمی از محصگگگوالت مورد نیگاز بگازار مصگگگرفی جهگا را تأمین
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می کنند .حدود هفتاد درصگگگد تجارت جهانی نیز به واسگگگطه این شگگگرکتها انجام میشگگگود.
تحوالت و ویژگیهای مطرز شگگده در خصگگوص اقتصگگاد جهانی را می توا نمود برجسگگگته
جهانی شد اقتصادی به شمار آورد (گل محمدی.)2312 ،
جهانی شگگد موجب شگگده اسگگت که نوع ،شگگرایو و سگگطو زندگی روزمره انسگگا به طور
اسگگاسگگی متحو شگگود .در شگگرایو جهانی شگگد  ،ابعادی در شگگرایو جدید ،پدیدار شگگده که
سگطو زندگی روزمره را تغییر داده اسگت (سگلیمی .)2316 ،با توجه به مد علمی واالس  2در
کتاب «منطق علم در جامعهشگگناسگگی» (واالس )2974 ،می توا این نظریه گیدنز را از سگگطو
زنگدگی روزمره و هویگتهگای فردی بگه مؤلفههای سگگگالمت تعمیم داد و چنین بیا کرد که
جهانی شگد و شگگرایو سگگاختاری آ بر سگالمت کنشگگررا اجتماعی و از جمله دانشگگجویا
تأثیر میگذارد.
یافتهها به اثرات دوگانه جهانی شگگگد اشگگگاره دارند .بدین معنی که هرچند جهانیشگگگد ،
1. Wallace

کریم رضادوست و همکاران

سگگالمت اجتماعی را اندکی بهبود داده اسگگت اما موجب گرایش بیشگگتر به اسگگتفاده از داروها،
موادمخگدر و الکگل شگگگده اسگگگت .جهانی شگگگد با افزایش آگاهیهای بهداشگگگتی ،رفاهی و
اجتمگاعی در بین دانشگگگجویا از طریق رسگگگانههای ارتباطی و همرانی و تولید محصگگگوالت
صگگنعتی ،فرهنری و اقتصگگادی ،سگگالمت اجتماعی را افزایش داده اسگگت اما از طرفی دیرر با
آسگگا شگگد دسگگترسگگی به دیرر مکا ها ،گسگگترش و افزایش سگگرعت حمل و نقل و حذف
واسطه گری موجب افزایش استفاده از داروها ،موادمخدر و الکل شده است.
پژوهش حاضگگر محدود به دانشگگجویا دانشگگراه شگگهید چمرا اهواز بود ،لذا در تعمیم
یافته ها به سگگگایر اقشگگگار جامعه باید احتیاط کرد .پیشگگگنهاد میشگگگود برای بهرهمندی از اثرات
مطلوب جهگانیشگگگد  -کگه پگدیگدهای گریزنگاپذیر اسگگگت -و همچنین جلوگیری از اثرات
نگامطلوب آ  ،برنگامگهریزی هگای الزم توسگگگو مسگگگئوال انجگام شگگگود .به نظر میرسگگگد که
ضگگروری ترین مسگگئله ،آگاهی بخشگگید به جوانا و به خصگگوص دانشگگجویا در این زمینه
اسگگت .مهم ترین سگگازما های آگاهیبخش یعنی صگگدا و سگگیما ،آموزش عالی ،رسگگانههای
همرگانی و از همگه آ هگا مهم تر ،آموزش و پرورش اسگگگت کگه می تواننگد بگا تولیگد محتوای

تکنولوژیهای ارتباطی و رسگگگانه ای ،محصگگگوالت صگگگنعتی ،فرهنری و تجاری و حمایت از
آ ها ،می تواند در ایمن سازی جامعه در برابر اثرات مخرب جهانیشد مؤثر باشد.
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