
 

(. 139۸) امیرمسعود ،امیرمظاهری و یعقوب سید ،موسوی؛ شفیعه ،پورموذن

دانش: موردی مطالعه) ملی هویت احساس بر فرهنگی شدن جهانی ابعاد تأثیر

شناسی نهادهای جامعه .(بابل شهرستان دانشگاهیپیش مقطع آموزان
 .9۷-1۲۰(، 1۴)۶ اجتماعی،

 هویت ملی احساس بر  فرهنگی ابعاد جهانی شدن تأثیر 

 (دانشگاهی شهرستان بابلمقطع پیش موزانآدانش: یمورد)مطالعه 

 3امیرمسعود امیرمظاهری و ۲، سید یعقوب موسوی1پورشفیعه موذن

 ۲/۱۱/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:                                                            ۵/۴/۱۳۹۸تاریخ دریافت: 

 چکیده
احساس  برشدن فرهنگی جهانیهای شاخص شناختی تاثیرجامعه مطالعه پژوهش این انجام از هدف

 روش با تحلیلی است که–توصیفی نوع از تحقیق است. بابل شهرستان دانش آموزان مدارس ملیهویت

 جامعه ها استفاده شده است.وری دادهآاز ابزار پرسشنامه محقق ساخته جهت گرد و انجام پیمایش

نفر از  3۰۲۷از مجموع که دندهمی تشکیل دانشگاهیپیش مقطع آموزاندانش را تحقیق این آماری

از نوع  گیری،نمونه . روششده اندنمونه انتخاب نفر به عنوان حجم ۴۰۴موزان دختر و پسر تعداد دانش آ

بین سایر  تلویزیون از استفاده متغیر که به غیر از دهدتایج نشان مین .استبوده  تصادفی ایطبقه

نت و ماهواره، اینترنت، موبایل، فیلم، موسیقی، سینما و کافیمتغیرهای مستقل یعنی میزان استفاده از 

نتایج بدست آمده از تحلیل  .دارد وجود داریمعنی و معکوس ، رابطهاحساس هویت ملی ر وابستهمتغی

 همبستگی بیشترین موبایل و فیلم سینما،دهد که بین میزان استفاده از همبستگی بین متغیرها نشان می

همچنین نتایج حاصل از معادالت ساختاری با  .دوجود دار آموزاندانش ملی هویتاحساس  با معکوس

جمعی خارجی، ابزارهای هنری و  هایرسانهاست که سه متغیر مستقل  آنبیانگر  لیزرلاستفاد از نرم افزار 

قابلیت پیش بینی برای بررسی میزان احساس  3۸/۰، 5۲/۰، ۴۰/۰فضای فرهنگی به ترتیب با ضرایب 

 هویت ملی دانش آموزان را دارند.

هویت  ؛فضای فرهنگی ؛ابزارهای هنری ؛های جمعی خارجیرسانه ؛شدن فرهنگیجهانی :هاکلیدواژه

 ملی.
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 مسئله بیان و مقدمه-۱

در سدط   گونداگون هدایعندوان بدا بعدد، بده دوم جهدانی جند  اواخدر از ،"شددن جهانی" پدیده

 از توان گفت بده ویدژهمی که ایگونه به ،داشته استکشورهای جهان مورد بحث و بررسی قرار 

های مختلف تحول یافتده در قلمرو نظر و اجرای برنامه اساسی هایچالش از یکیبه  199۰ دهه

-تازه اندازچشم با را جهان آینده ،(۲۰۰۲) 1فالک ریچارد گفته به "شدن جهانی" تحوالت .است

 در مکدان و زمدان تراکم شدن،جهانی هایجنبه تریناساسی از یکی. است ساخته مواجه اییتازه

 تدأثیر مدا رفتار و احساس و اندیشه بر و کرده پیدا شیوع جا همه در اکنون که است بشر زندگی

- اسدت کدرده تبددیل آدمدی روزمره تجربه و زندگی بارز ویژگی به را مجاورت و سرعت و نهاده

از نخستین متفکرانی است که شکل گیری جهان بددون مدرز را  ۲مااوه(. 1۲: 13۸۴ آبادی، لطف)

مطرح ساخته است. از نظر وی جهانی شدن عبارت است از عصر جدیدی از تاریخ بشدر کده در آن 

دولت ملت های سنتی به پدیده غیرطبیعدی و واحددهای کداری غیرضدروری و حتدی نداممکن در 

  (5: 1995، )اوهما ده اندعرصه جهانی به خصوص در اقتصاد و جهانی شدن بدل ش

. جهانی شدن فرهنگی عبارت است استاز جمله ابعاد جهانی شدن، جهانی شدن فرهنگی 

کم و بیش در عرصه جهانی. این فرایند  کاالها و محصوالت فرهنگیگیری و گسترش  از شکل

و خاص آورد و ویژگی های منحصر به فرد موجی از همگونی فرهنگی را در جهان پدید می

کشاند. فرایند جهانی با فشردگی فضا و زمان، نزدیک  را به چالش میاز نوع ملی فرهنگی 

تر ساختن ارتباطات به وسیله فناوری  ساختن فاصله، بسترزدایی روابط اجتماعی و هرچه آسان

اطالعاتی، انسان ها را در بستری جهانی به یکدیگر نزدیک ساخته است. در نوین  هایرسانهو 

شرایطی، فرهن  ها و هویت های مختلف نیز بستر زدایی و سرزمین زدایی شده و در چنین 

گیرند که نوعی نسبی شدن، هم زیستی و رقابت را در پی  صحنه جهانی کنار یکدیگر قرار می

(. با توجه به هرچه نزدیک تر شدن انسان های سرزمین ۸۸: 13۸1خواهد داشت )توحید فام، 

 معاصر انسان سیال هویت های دامنه و کیفیتدر نتیجه جهانی شدن، های گوناگون به یکدیگر 

، مورد پژوهش قرار گیرد. هویت نه تنها فرایندی مسئله مهم اجتماعیمی تواند به عنوان یک 

ی نیز به واسطه آن صورت می گیرد. برای خودشناسی کنشگران اجتماعی است، بلکه معناساز

فرایند ساخته شدن معنا بر پایه یک ویژگی فرهنگی یا »مثالً مانوئل کاستلز هویت را همچون 

، )گل محمدی کندمیتعریف « معنا برتری دارند های فرهنگی که بر دیگر منابع دسته ویژگییک 

13۸۶ :۲۲۴ .) 
 

1- Richard Falk 

2- Ohmae 
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اجتماعی تقسیم و هویت اجتماعی  -هویت ابعاد مختلفی دارد و از یک نگاه به هویت فردی

ای و جهانی تقسیم می شود. هویت ملی به یک ملت ارجاع  خود به گروهی، قومی، ملی، منطقه

دارد. حال آنکه جهانی شدن پدیده ای فرا ملی است که همه جوامع را دربر گرفته است. جهانی 

شدن فرایندی پیچیده و در حال شدن است که در ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 

با توجه به تأثیرپذیری ای را به وجود آورده.  هدر مسیر تکاملی خود تغییرات و تحوالت گسترد

فاریند فوق بر مقاله درصدد تبیین آثار و نتایج این هویت ملی از فرایند جهانی شدن فرهنگی 

 یکی است. را مدنظر قرار داده احساس هویت ملی بخشی از جمعیت کشور یعنی نوجوانانروی 

. شناخت آسیب ها و است نوجوانان در ملی بنیادهای هویت تقویت مسئله مهم مسائل از

عوارض ناشی از امواج فرهن  جهانی می تواند نتایج و تبعات منفی را در مسیر زندگی نوجوانان 

موجب گردد. تالطم ارزش ها و هنجارهای جهانی و ملی موجب اشکال مرضی از رفتار اجتماعی 

رزش ها و آرمان های اخالقی و در جوانان و به ویژه نوجوانان می گردد به گونه ای که انتخاب ا

اجتماعی در آنان قطعاً با موانع و مشکالت متضاد فراوانی مواجه می گردد و در چنین شرایطی 

 سالمت روانی و استحکام عقالنی کنش های آن در معرض تهدید قرار می گیرد.

 و شدنجهانی روند به رو و توسعه حال در کشور یک عنوان به ایران جانبه همه موقعیت

جهان از اهمیت زیاد برخوردار است که همین مسائل با  کشورهای سایر میان در آن جایگاه

های جمعی و فرهنگی ارزش بخشی از، همچنان و باورهای ملیتوجه به اینکه بسیاری از اصول 

نو الگوهای فرهنگی  ات ناشی از نفوذها به واسطه تغییراین ارزش دگرگونیگردند، قلمداد می

های فکری و هنجارمندی تواند موجب گسستهویت ملی می و در نهایت کاهش کارکردجهانی 

و اجتماعی از جمله تبعات این موضوع کاهش وفاق  .جامعه شود بین جوانان و نوجوانان در در

فرهنگی در سط  کالن و خرد جامعه و افزایش دامنه از خود بیگانگی اجتماعی است که با خود 

مله بی تفاوتی اجتماعی، فقدان تعهد اجتماعی، درجازدگی و درنهایت زوال هویت نتایج فراوانی از ج

 اجتماعی و فرهنگی را همراه دارد. 

 تبع به خود نوین گذار فرآیند و تحول سیر در شهری فضاهای و شهرها اخیر، های دهه طی در

اند، شهرستان  شده شگرفی دگرگونی و تغییرات دستخوش شدن، جهانی اندیشه از ناشی تحوالت

نگی به واسطه حضور اقوام و فرهن بابل هم به عنوان یک شهر توریست پذیر که مستعد تغییر فره

 های مختلف در این شهر است نیز به نوعی دستخوش تغییرات فرهن  جهانی قرار گرفته است.

 شهرها کالن به نسبت آن جوان جمعیت و است بزرگ شهر یک به تحول مرحله در شهرستان بابل

 فناوری توسعه شدن، صنعتی چون عواملی تاثیر تحت شدت به اخیر سالهای طی در ولی بوده کمتر

 و است گرفته قرار جدید ارتباطی وسایل از افزون روز استفاده و فرهنگی های فرآورده و اطالعات و
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 بویژه و ها رسانه فناوری پیشرفت از ناشی تحوالت فضای در بیشتر امروزه، نوجوان و جوان نسل

 و فکری ستد و داد و تعامل آنها با بتواند اینکه بدون است، شده متاثر و کرده رشد اینترنت و ماهواره

 عمده از دلیلی هر به است نتوانسته متاسفانه هم موجود آموزشی نظام. باشد داشته را الزم علمی

 زمینه در بطورکلی یابی هویت که گفت توان می بنابراین. برآید راه این در آمده پدید معضالت حل

 پیشین نسل نزد در که معنایی با نسل این نزد در ملی، زمینه در بطورخاص و اجتماعی و فردی

 .است کرده تفاوت داشته

با توجه به مطالب مطرح شده، تحقیق حاضر بر آن است که تأثیر جهانی شدن فرهن  را بر 

 مورد بررسی قرار دهد. در شهرستان بابل هویت ملی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی 

عرصه علم و فرهن  و بسترساز تحوالت اجتماعی و  آهنگاندانش آموزان به عنوان پیش 

چه نسبتی بین جهانی شدن فرهنگی و هویت ملی خود ایجاد می در این شرایط آینده فرهنگی 

ید یا برعکس جهانی آیا جهانی شدن فرهن  هویت ملی دانش آموزان را تضعیف می نماکنند. 

 رهن  فرصتی در راه گسترش هویت ملی است؟شدن ف

 پژوهش پیشینه-۲

 های تجربیپژوهش -۲-۱

توجه به هویت ملی و ربط آن به مقوله جهانی شدن مورد توجه محققان پیشین بوده است. در 

( اشاره 1391( و میرزایی و همکاران )139۰نوابخش و همکاران ) ن بین می توان به پژوهشای

کرد که موضوع هویت ملی را در ارتباط با متغیرهای گسترده تری از مقوله جهانی شدن مورد 

توجه قرار داده اند. به طوری که نوابخش و همکاران به تأثیر فرهن  مصرف گرایی بر ایجاد 

میرزایی و همکاران نشان دادند به جز ارزش های  بحران هویت در جوانان توجه داشته و

اقتصادی، بین دیگر ابعاد نظام ارزشی )ارزش های دینی، علمی، هنری، اجتماعی، سیاسی( 

 رابطه معنادار مستقیم و مثبت با هویت ملی دانش آموزان وجود دارد. 

 شدن جهانی» عنوان با( 1393) کریمیانبایبوردی و پژوهش  ،دیگر پژوهش مورد توجه

 نتیجه و بوده تحلیلی نوع از تحقیق روش. است بوده «ایران ملی هویت بر آن تاثیر و فرهن 

 هایهویت گسترش و رشد شاهد شدن، جهانی اثر در که فرضیه این اینکه از بود عبارت تحقیق

 عملی و نظری لحاظ به بود، خواهیم ایران در ملی هویت کشیدن چالش به نتیجه در و قومی

 نوع شناسایی منظور به و شدن جهانی جریان راستای در که چرا. نیست دفاع قابل چندان

 فرهنگی، تمایزپذیری و جدایی بر نه را فرض توانیممی جهانی، فرهن  با ایرانی فرهن  رابطه

 است فرض این با و بگیریم نظر در یکدیگر بر هافرهن  گذاری اثر و تعامل پیوستگی، بر بلکه
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 در توانمی را ایرانی هویت در گرایانه جهان تمایالت و روحیه گسترش برای زمینه مهمترین که

 .کرد آن مالحظه تاریخی منشا

( و رهبر قاضی و ایمان منفرد 1393امینی )مقیمی و  پژوهش های دیگری از جمله

( اشاره نمود که تأثیر جهانی شدن را در قالب تأثیر رسانه ها بر هویت ملی مطرح نموده 139۶)

 و ایرسانه مصرف که بوده است مطلب بیانگر اینمقیمی و امینی اند. در این بین تحقیقات 

 جهانی از متاثر فرهنگی هاینگرش و محلی هویت احساس تبیین در مهم متغیر دو دینداری

 از متاثر فرهنگی هاینگرش تقویت موجب خارجی هایرسانه استفاده. است پاسخگویان شدن

. است برآن کننده تضعیف تاثیر دارای داخلی هایرسانه از استفاده که حالی در است شدن جهانی

 هویت با معکوس جهت در معناداری رابطه شدن جهانی از متاثر فرهنگی هاینگرش کلی طور به

و همچنین رهبر منفرد و ایمان قاضی به طوری جزئی نشان دادند که مدت زمان  .دارد محلی

عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی و مدت استفاده در روز از این شبکه ها، سبب تضعیف 

هویت ملی می گردد و در عوض میزان واقعی تلقی کردن و میزان فعال بودن در این شبکه ها 

 یت ملی مصرف کنندگان از این نوع رسانه را تحت تأثیر قرار نداده است. هو

برخی از پژوهش های خارجی موضوع جهانی شدن را در ارتباط با هویت ملی مورد توجه 

( که درخصوص فرهن  و جهانی ۲۰۰5) 1قرار دادند. در این بین می توان به پژوهش هالک

ی شدن به شدت رفتار و اعمال نوجوانان را در شدن در مدارس انجام داد، نشان داد جهان

مدارس تحت تأثیر قرار داده و عالوه بر آگاهی بخشی اطالعاتی، برخی رفتارهای منفی را نیز در 

  داد، انجام «شدن جهانی و یابی هویت» درخصوص( ۲۰۰۷) ۲بروکبه وجود آورده است. آن ها 

 که طوری به گذاشته، آسیایی کشورهای در خصوص به جوانان یابیهویت بر منفی تأثیر شدنجهانی

 هایهویت کنندمی سعی و کنندمی دوری خود ملی هویت از کامالً کشورها این در جوانان از برخی

  .شده است نیز آنها بین نسلی تضادهای موجب عامل همین. کنند کسب را جدیدی

( نشان از اضمحالل هویت ملی دارد. به ۲۰1۲) 3دیگر پژوهش در این باره توسط کول

طوری که وی معتقد است که جهانی شدن یک فرآیند پویا است که اثرات متفاوتی بر روی 

و در این  کندمیفرهن  های مختلف در سراسر جهان دارد. آن به مرزهای فرهنگی نفوذ 

 فرآیند ایدئولوژی غربی و ارزش های سراسر جهان گسترش می یابد.

 جهانی و ملی هویت فرهنگی، سیاست» عنوان با پژوهشی( ۲۰1۶) ۴فون  هووآنتونی یکیو
 

1- Halk 

2- Burke 

3- Cole 

4- Viki foongh 
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 بوده ملی هویت بر فرهنگی شدن جهانی تاثیرات بررسی هدف. اندداده انجام چین در «شدن

 صنایع. کندمی تاکید ملی هویت بر فرهنگی صنایع شدن جهانی هایجنبه به بیشتر که. است

 و نمایشی هنرهای تجسمی، هنرهای «فرهن  و زیست محیط به وابسته صنایع شامل فرهنگی

 موجب فرهنگی صنایع شدن جهانی که بود چنین پژوهش نتیجه. باشدمی جهانی هایرسانه

 را خود رشد هایزمینه و کننده تعدیل غرب از را موفقی تجاری هایمدل آنها که است شده

 همچنین و باشدمی دولت دخالت دارد وجود راه سراین بر که هاییمحدودیت. کنند فراهم

 در دولت کنترل و دخالت اینکه به توجه با. است دولت تسلط تحت که ملی هایرسانه سانسور

 نشده آنها ملی هویت تغییر و ملی عرق کاهش موجب شدن جهانی دارد وجود جوانب یهمه

 . است شده آنها فرهنگی صنایع رشد موجب شدن جهانی بلکه. است

 از متوسطه آموزاندانش برای ملی هویت ایجاد »عنوان با پژوهش( ۲۰1۷) 1وان  لین

 و فرهنگی و تاریخی ابعاد بررسی تحقیق هدف. است داده انجام «جهانی فرهن  و تاریخ طریق

 مطالعه نوع از پژوهش روش. است بوده کانادایی متوسطه آموزاندانش ملی هویت بر آن تاثیر

 طول در ملی هویت که است بوده مطلب بیانگر این تحقیق نتیجه و داشته استقرار  کیفی

. گیرندمی قرار شدن جهانی و دنیا روز امور تاثیر تحت هافرهن  و کرد خواهد تغییر تاریخ

 ملی هویت در شدت به تواندمی که. است فرهنگی متقابل اهمیت دارای سازی جهانی

 فرهنگی هایمحدودیت و موانع تواندمی فرهنگی تضادهای .باشد تاثیرگذار آموزاندانش

 تاریخی و ملی فرهن  بر آموزاندانش برای فرهنگی باز محیط وجود. کند ایجاد را ایجدی

 شود.می ملی هویت در بحران موجب نوعی به و گذاشته تاثیر آنها گذشته

های زیادی درخصوص هویت ملی و جهانی شدن در اگرچه پژوهشتوان گفت در مجموع می

شناسی، علوم سیاسی، روانشناسی و... انجام شده است که هر های مختلف از جمله جامعهحوزه

ی پرداختن و ذکر نمودن همه پژوهشاند، در این طور مجزا به بخشی از آن پرداختهکدام به

شناسی ی جامعههایی که در حوزهپژوهش مقالهذا در این ل  .پذیر نیستمطالعات انجام شده امکان

ترین تحقیقات نسبت به گونه که از مرور مرتبطبیان گردید. همان اندگرفتهو علوم سیاسی انجام 

خصوص تأثیر تعداد اندک کارهای انجام شده در نظر ازشود، صرفپژوهش حاضر مالحظه می

طور مستقیم و جزئی به بررسی تأثیر ابعاد جهانی شدن فرهن  بر هویت ملی، هیچ کدام به

دانشگاهی آموزان مقطع پیشویژه در بین دانشجهانی شدن بر هویت ملی نوجوانان به فرهنگی

در آستانه  ی زندگی قرار دارند کهای از چرخهاند. با توجه به اینکه نوجوانان در مرحلهنپرداخته

 

1- Lin Vang 
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گیری است و همچنین در معرض ها درحال شکلورود به سن جوانی هستند و هنوز شخصیت آن

بررسی تأثیر ابعاد جهانی شدن  ،بیشترین میزان استفاده از کاالهای فرهنگی گوناگون قرار دارند

بر  شود عالوه بنابراین در این پژوهش تالش می کند.میفرهن  بر هویت ملی آنها مهم جلوه 

ابعاد دیگری از جهانی شدن  ،جمعی به عنوان وجوهی از جهانی شدن فرهنگی هایرسانهنقش 

فرهنگی در ارتباط با هویت ملی مورد توجه قرار گیرد که در پژوهش های پیشین به آن توجه 

گیری ارزشی کنش ابعادی نظیر ابزارهای هنری و فضای فرهنگی که به نوعی به جهت .نشده است

 جامعه مربوط می شود. گرا در 
 

 چارچوب نظری -۲-۲

  رخ کنونی زمان در که اندعینی هایدگرگونی بزرگترین شمار در شدن جهانی فرایندهای

-مفهوم شمار در اطالعاتی، جامعه و  (مدرنیسم پست)فرانوگرایی همچون شدن،جهانی. دهندمی

ها را تحث تاثیر خود قرار داده و متحول زندگی جهان معاصر جامعه کهاست  نوینی نظری های

 به را جامعه و زدههم بر را یکپارچگی و همگونی و ثبات سو، یک از شدنجهانی فرایندکرده است. 

 وابستگی نزدیکی، ارتباط، برگیرنده در دیگر، سوی از و کرده تبدیل پارهپاره و نفوذپذیر فضایی

 فراگیرتر زمینه و هاانسان جهانی آگاهی افزایش و مختلف جوامع و هاگروه ها،انسان میان متقابل

-دوره هر در اما شوند،می ساخته اساساً  هاهویت اینکه به توجه با و هاستهویت و هافرهن  شدن

 جهان، شدنیگانه و فشرده و شدن درهم با شود،می رایج هویت ساختن برای خاصی شیوه ای

 شکل مشابهی هایهویت جهانی، عرصه در و. یابدمی مشترکی وجوه هویت شدنساخته مبانی

 کنار در غیرسکوالر هایمکتب مدرنیسم، پست کنار در مدرنیسم ظهور دیگر، طرف از. گیردمی

 از اینکه عین در فرد، شودمی سبب مدرن هایهویت کنار در گراسنت هایهویت و سکوالریسم

 در بنابراین. باشد داشته هم خواهانهعدالت نگاه جهان، با تعامل در باشد برخوردار گراملی هویت

 استقرار مکان فرد، یک هبلک نیستیم، مواجه اجتماعی و فردی هویت یک با شدنجهانی عرصه

 (۴۷: 13۸3)بیلس،  .است شده هویت چندین

و از آنجا که مطالعه هویت با توجه به مقدمه کوتاهی که از مبانی نظری در باال ذکر شد، 

جهانی شدن فرهن  در این باره دارای پیچیدگی است. به طوری که هیچ کدام از  ملی و نقش

را پوشش دهند، سعی  نظریه های جامعه شناختی به تنهایی نمی توانند موضوع مورد بررسی

می شود با استفاده از چند نظریه به یک چارچوب نظری ترکیبی جامعه شناختی دست یافت. 

، تکثرگرایی 1، جهانی شدن هال1د هویت و جهانی شدن گیدنزدر این راستا نظریه های پیون

 

1- Giddens 
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به  5فضای فرهنگی بوردیوو  ۴، تئوری دیوید هلد3، جامعه شبکه ای کاستلز۲فرهنگی رابرتسون

 . شوندمیشکل ترکیبی به عنوان چارچوب نظری در نظر گرفته 

دنیای کنونی  مطالعه هویت در(: ۱۹۳۸رویکرد پیوند هویت و جهانی شدن آنتونی گیدنز )

با در نظر گرفتن و قبول ورود انسان ها به عصری جدید ممکن است. بنابراین نگاهی ایستا که 

هویت را امری از قبل تعیین شده و وابسته به پایگاه های انتسابی بداند برای مطالعه جامعه ای 

بد ابتدا رویه طل است که هنوز به دنیای مدرن راه نیافته است. بر این اساس مطالعه هویت می

پیوند آن با جهانی شدن نشان داده شود. در این خصوص می توان از نظریه گیدنز بهره گرفت. 

توان در قالب های  ها و فرهن  های جدید احیاء شده را نمی به نظر گیدنز نیروها، گرایش

بازسازی ها نیازمند نگرش جدید و  سنتی همچنان با روابط سنتی حفظ کرد. حفظ و تطبیق آن

ها به جای بازتولید شدن،  توان گفت به نوعی هویت پس می (.۲۷1: 13۸۶است )سلیمی، 

. در زندگی اجتماعی مدرن، بازاندیشی دربرگیرنده این واقعیت است که شوندمیبازاندیشی 

و در پرتو اطالعات تازه درباره خون آن ها،  شوندمیعملکردهای اجتماعی، پیوسته بازسنجی 

و تنها در عصر مدرنیته است که تجدیدنظر در عرف، در همه  شوندمیپیوسته دگرگون اصالح و 

جنبه های زندگی انسان صورت می گیرد. ویژگی مدرنیته نه اشتها برای چیزهای نو، بلکه فرض 

 بازاندیشی درباره همه چیز است که البته خود بازاندیشی را نیز دربر می گیرد.

ه شناسانه است که بر ظهور سازو کارهای نوین هویت شخصی نظریه گیدنز نظریه ای جامع

متمرکز است که در عین حال، هم زاییده نهادهای امروزی هستند و همه به آن شکل می 

مفهوم منفعلی نیست که صرفاً تحت تأثیرات بیرونی شکل گرفته « خود»دهند. از این جهت 

ساختار و عامل( خود معتقد است که (. او براساس رویکرد تلفیقی )1۶: 13۷۸باشد )گیدنز، 

در محیطی جهانی با یکدیگر به تعامل « جامعه»و « خود»برای نخستین بار در تاریخ بشریت 

« محتوای»می پردازند. در حقیقت گیدنز هویت را امری غیرقطعی و متغیر می داند. بنابراین 

ن ها ساخته می شود، هویت شخصی یا به عبارت دیگر، ویژگی هایی که زندگینامه شخص از آ

(. به این ۸5مانند دیگر عرصه های وجودی، از نظر اجتماعی و فرهنگی متغیر است )همان 

ترتیب به زعم گیدنز تغییر شکل هویت و پدیده جهانی شدن در دوران متأخر دو قطب 

ملی و جهانی را تشکیل می دهند. به عبارت روشن تر، حتی تغییرات وجوه  -دیالکتیکی محلی

                                                                                                                                        
1- Hall 

2- Roberson 

3- Castells 

4- David Held  

5- Bourdien 
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های اجتماعی بسیار و وسیع و پردامنه  ار خصوصی زندگی شخصی نیز مستقیماً با تماسبسی

ارتباط دارد. اما سط  و ابعاد فاصله گیری های زمانی و فضایی در دوران تجدد کنونی به چنان 

حدی از گسترش رسیده است که برای نخستین بار در تاریخ بشریت، خود و جامعه در محیطی 

به تعامل می پردازند. در اوضاع و شرایط تجدد کنونی عوامل مختلفی به طور  جهانی با یکدیگر

 مستقیم بر روابط بین هویت ها و نهادهای اجتماعی تأثیر می گذارند.

با در نظر گرفتن وجود اتصال (: ۱۹۳۲- ۲0۱۴رویکرد جهانی شدن فرهنگی استوارت هال )

تأثیرپذیری هویت از فرایندهای جهانی شدن در بین هویت و جهانی شدن از رهگذر بازاندیشی، 

های پیگیری می شود. به عقیده هال هویت در بازنمودها به طور جزئی و غیرکامل  اندیشه

شود و هیچ هویت اصیل و از پیش موجودی وجود ندارد. از طرفی جهانی شدن از  تشکیل می

و به مراتب سریع تر و آسان  منظر فرهنگی در ارتباط با شکل تازه ای از فرهن  توده ای است

تر از پیش، ورای مرزهای زبانی در رفت و آمد است و به مراتب بی واسطه تر از زبان های محلی 

با فضاهای خاص و قومیت های خاص « امر جهانی »گوید؛ در واقع بنا به نظر هال  سخن می

دیالکتیک،  میشه نوعیه» . بنابراینکندمیها عمل  و از طریق بسیج کردن کندمیتوافق حاصل 

(. با توجه به 3۴۴: 13۸3)هال، « دیالکتیک پیوسته میان امر جهانی و امر محلی برقرار است

این که امروزه برای پیوستن امر محلی به امر جهانی، اطالعات می تواند به تحقق آن منجر 

به عنوان  رهنگیو فضاها و مکان های ف شود. استفاده از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی جدید

و  کندمییکی از ابزارهای فرهنگی قوی است که در عرصه جهانی با امر محلی، دیالکتیک برقرار 

رولند جهانی شدن فرهن  را می آفریند. با اشاره هال به پیوند امر محلی به امر جهانی، 

و پدیدار رابرتسون به مسأله یکپارچگی فرهنگی اشاره دارد و آن را پیدایش وضعیت اجتماعی 

شناختی پیچیده ای می داند که در آن، سطوح مختلف زندگی انسان ها با یکدیگر در ارتباط 

قرار گرفته اند و تعامل برقرار می کنند. نتیجه آنکه، انسان ها در جریان این تعامل مجبور 

ن هستند یکدیگر را به حساب آورند و الجرم فرهن  ها نیز در یکدیگر تأثیر می گذارند، بدی

ترتیب، جهان به سوی نوعی یکپارچگی زیربنایی پیش می رود. در چنین فضایی هویت های 

. این که به مخاطره افتادن هویت های فردی و جمعی، شوندمیفردی با پرسش هایی مواجه 

و انسان امروز را با این پرسش  کندمیمحل امن زندگی انسان را نیز با تهدیدهای جدی مواجه 

که آیا می توان در فضای بی مرز کنونی جهان، از حانه به عنوان محل آرامش یاد  کندمیروبرو 

 (.3۲۷: 13۸۰کرد؟ )رابرتسون، 

بنا به دیدگاه رابرتسون، سرعت پیشرفت و تغییر و  (:۱۹۳۸تکثرگرایی فرهنگی رابرتسون )

کثرت ارزش  تحوالت جهانی به گونه ای بوده که انسان ها در میان امواجی از عقاید و افکار و
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های نو و متنوع که ساخته و پرداخته به هم آمیختگی نسل های جدید بشری است، به تکاپو 

افتاده و ساحل آرامی را طلب می کنند که راهکار آن باید به درستی شناخته شود. کثرت 

گرایی، در واقع حاکی از آن است که ما کثرت و تفاوت را در دوران حوزه ها یا گفتمان های 

اجتماعی و در بیرون آن ها به رسمیت می شناسیم. عرصه فرهنگی جهان کنونی نیز  خاص

عرصه ای پلورالیستی است؛ زیرا در آن تعاریف تمدنی، قاره ای، منطقه ای و گوناگون دیگری 

مبتنی بر وضعیت جهانی بشری و همچنین انواع متنوعی از هویت هایی که بدون رجوع به 

، وجود دارد. اما این تکثر تمام عیار، ناگزیر متکی به اصل کلی ندشومیوضعیت جهانی ساخته 

ارزش گوناگونی فرهنگی و فی نفسه واجد خیر بودن این گوناگونی برای نظام و واحدهای آن 

است؛ همان گونه که مستلزم عناصری از یک فرهن  مشترک است که برحسب آن واحدهای 

 را شدن جهانی ،رابرتسون (.153ته باشند )همان: بسیاری می توانند با یکدیگر ارتباطات داش

 به توجه با او کندمی تعریف کل یک عنوان به جهان در آگاهی تراکم و جهان شدن فشرده

-عام هم و( تقابل نه)تعامل بر هم نسبیت، و تکثر بر هم شدن،جهانی به اشفرهنگی رویکرد

 ترینمهم او (.۶۲: 13۸3 رابرتسون،) دارد تأکید هاهویت و هافرهن  گراییخاصی و گرایی

 رابرتسون. داندمی ارتباطی و اطالعاتی فناوری طریق از هاآگاهی گسترش را شدنجهانی عامل

 را شدنجهانی که گیدنز، نظر برخالف که کندمی پرهیز هویتی و فرهنگی غلبه ایده از چنان

 و مکان حفظ متضمن را جهان شدن فشرده داند،می مکان از فضا و زمان رهاشدن مستلزم

 بودن، جهانی در که کندمی تأکید نکته این بر و داندمی فروملی و ملی هایهویت و هافرهن 

 چارچوب در پدیده این جوامع همه در و جهان سراسر در که است این وجه ترینجالب

 و جماعت محلیت، قومیت، خانه، هویت، سنت، به مربوط هاییاندیشه و بنیادها جستوجوی

  (.35: 13۸۰ رابرتسون،) رودمی پیش به غیره

پیوند بین تکثر رخ داده در عرصه جهانی که  (:۱۹۴۲رویکرد جامعه شبکه ای مانوئل کاستلز )

رابرتسون بر آن تأکید دارد، نیز قابل توجه است. به عبارتی دیگر فرهن  های متکثر با یکدیگر نیز 

به نظریه کاستلز نظر انداخت. بحث کاستلز در بستر جامعه پیوند دارد. در این خصوص می توان 

شبکه ای صورت می گیرد. بنا به نظر کاستلز در جامعه شبکه ای، جوامع مدنی تحلیل می روند و 

از هم می گسلند زیرا دیگر پیوستگی و استمراری میان منطق اعمال قدرت در شبکه جهانی و 

  های خاص وجود ندارد. بنابراین جستجوی معنا فقط منطق ارتباط و بازنمود در جوامع و فرهن

های  در بازسازی هویت های دفاعی حول اصول اجتماعی اشتراکی مقدور می شود. اکثر کنش

یابند  های منزوی سازمان می های ناشناخته و هویت اجتماعی بر مبنای تضاد میان جریان

های  به هم پیوسته ای از ویژگی (. از آنجا که کاستلز هویت را مجموعه۲۸: 13۸5)کاستلز، 
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فرهنگی می داند و از طرفی تکنولوژی های نوین ارتباطی سبب درهم پیچیده شدن مرزهای ملی 

و بین المللی و به هم آمیختگی هرچه بیشتر فرهن  ها را فراهم آورده و در این راستا تنوع شبکه 

 است.های ارتباطی این روند را سرعت بخشیده 

 فرهنگی شدن جهانی واملدیوید هلد ع (:۱۹۵۱) هلدرویکرد جهانی شدن فرهنگی دیوید 

 :کنند می معرفی ذیل شرح به را

 سوار ارتباطی انقالب دوش بر اکنون غربی مصرفی فرهن : جدید ای رسانه های فناوری

 به است، داده تغییر را مخابراتی های سیستم پیچیدگی و توان سرعت، فناوری، تغییرات است،

 .شود می دیگری اختراع موجب اختراع یک کوتاه بسیار زمانی فاصله در که ای گونه

 شدن جهانی کارگزار عنوان به که نیست فناوری تنها: جهانی ای رسانه های کمپانی ساختار

 روز تعمیق. است قطعی نیز ای رسانه های شرکت ساختاری نقش بلکه ،کندمی عمل فرهن 

 چند فرهنگی صنایع توسعه با اخبار و تلویزیون موسیقی، فیلم، مورد در جهانی بازارهای افزون

 بیست حدود فقط اکنون و است ها پروژه و ها توافق از بخشی خود که است بوده همراه ملیتی

 و اخبار تلویزیون، جهانی بازارهای بر دارند قرار آمریکا در اغلب که بزرگ شرکت پنج و

آسوشیتدپرس و رویتر. سپس  ،3انانسی ،۲اسبیسی ،1سیبیمانند بی: دارند احاطه سرگرمی

هلد، موسیقی پاپ، تلویزیون، سینما و گردشگری را کارگزاران اصلی جهانی شدن فرهن  را 

 .کندمیمعرفی 

 موسیقی. است«  سازان جهانی» ازموثرترین یکی تردید بدون پاپ موسیقی: پاپ موسیقی

 از بخشی195۰ دهه اواسط از و افکنده سایه موسیقی بازار بر بریتانیایی سپس و آمریکایی پاپ

 سهم ،کندمی عنوان( 1991) رابرتسون که گونه همان. دهد می تشکیل را جهان فرهن 

 .است اندک بسیار غربی پاپ با مقایسه در موسیقی، بازار در جهانی موسیقی

 کشورهای در گیرندگان اغلب. باالست بسیار تلویزیون به جهانی دسترسی امروزه: تلویزیون

 تولید واردات برای تقاضا ای ماهواره نه زمینی زیر های کانال تعداد رشد و شوندمی یافت مرکز

  تلویزیون جلوی را زیادی مخاطبان فوتبال، ویژه به تلویزیون ورزش. است داده افزایش غربی

 .نشاند می

  دریافت ما امروزه که ای گونه به جهانی فرهن  ظهور برای گام بزرگترین شاید: سینما

( 1995)  واترز. شد برداشته ضبط و حرکت حال در تصاویر بر همگانی دسترسی با کنیم، می

 

1- BBC 

2- CBS 

3- CNN 
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 و باال غربی های فرهن  میان متمایز خطوط بردن بین از با ها فناوری گونه این است معتقد

 .اند کرده بازی جوامع کردن دموکراتیزه در مهمی نقش پایین

 از ها توریست اغلب و کنند می مسافرت جهان در بیشتری مردم امروزه: گردشگری

 و فرهنگی های ویژگی بر آنها تاثیر و باشند می ژاپن و غربی اروپای شمالی، آمریکای کشورهای

 (۶۸:13۸۲هلد،.)باشد کننده تعیین تواندمی محلی جوامع اقتصادی

روح یا بوردیو در تعریف فضا معتقد است (: ۲00۲-۱۹۳0نظریه فضا یا میدان پییر بوردیو )

فرهن  فضا یا میدان، موقعیتی )محیطی فیزیکی( است که در درون آن، ارزش ها، آداب و 

توانند از نوع اقتصادی یا سیاسی  ها و قوانین می قوانین خاص آن موقعیت حاکم است. این ارزش

هستند. فضاهای فرهنگی توسط خود و یا فرهنگی باشند که به هر جهت دارای بار فرهنگی 

(. بوردیو معتقد است که هر مکان فیزیکی 3۲: 13۸۰)بوردیو،  شوندمیافراد جامعه ساخته 

که ممکن است دارای  گیریممیدارای بار فرهنگی بوده و بنابراین، ما در مقابل فضاهایی قرار 

ا و این کاالها و وسایل به شکلِ فرهنگی، اقتصادی یا سیاسی باشند. به این سبب، این مکان ه

. منظور شوندمیدلیل دارا بودن بار فرهنگی، در اصل همه فضاهای فرهنگی یا میدان محسوب 

یک فضای اجتماعی ساخت یافته یا یک میدان از نیروهاست، که درون آن با افراد »از میدان، 

برابری هایی که درون این میدان دارای استیال و افراد زیر استیال، با روابط پیوسته و پایدار و با نا

اتفاق می افتد، سروکار داریم. این میدان، در عین حال یک میدان مبارزه برای تغییر یا حفظ 

مکان  این بین، افراد به طور یکسان از (. در5۷الف:  13۸۷)بوردیو، « میدان مبارزه نیز هست.

نظور از مکان های فرهنگی، مکان کنند. م های فرهنگی و کاالها یا وسایل فرهنگی استفاده نمی

هایی مانند سینما، موزه، تئاتر و غیره هستند که مستقیماً فرهن  خاصی را به نمایش می 

گذارند. در این میان نوجوانان و جوانان جامعه ما که در پی کسب احراز هویت می باشند. 

لی و انتقال هویت م استفاده از مکان ها یا فضاهای فرهنگی مناسب می تواند در چگونگی شکل

 .فرهنگی آنها تأثیرگذار باشد

در این جمع بندی می توان گفت جهانی شدن فرهنگی در عین حال که با نوعی همگون 

، بسترها و امکان های کندمیسازی فرهنگی همراه است و فرهن  واحدی را بر جهان حاکم 

فراوانی را هم برای همزیستی، تبادل، آمیزش و تعالی فرهنگی و همچنین خاص گرایی های 

. بنابراین جهانی شدن فرهنگی ابزاری داردکه به مثابه شمشیر کندمیگوناگون فرهنگی آماده 

ا دولبه است؛ از یک طرف موجب تقویت هویت های محلی و ملی می شود از طرف دیگر ب

برجسته نمودن وجوه اشتراک ارزشی، هنجاری و مکتبی جهانی، موجب تضعیف هویت ملی و 

این پژوهش هدف آزمون تئوری ها نیست بلکه یافتن تئوری در تقویت جهان وطنی می شود. 
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هایی است که به مسئله مورد تحقیق نزدیکتر باشد و توانایی تبیین مسئله را در شرایط کنونی 

مطالعه نظریه های مختلف و همچنین گستردگی ابعاد موضوع مورد مطالعه د. جامعه داشته باش

د خاص را باعث شد که دیدگاه ترکیبی را برگزیده و به صورت تلفیقی از هریک از نظریه ها موار

با توجه به نظریات مطرح شده در رابطه با جهانی شدن فرهنگی و برای سنجش استخراج کنیم. 

از نظریه جهانی شدن و بازاندیشی گیدنز و جهانی شدن فرهنگی  هویت ملی در این پژوهش

هال برای پیوند دو مفهوم هویت ملی و جهانی شدن فرهنگی، از نظریه جامعه شبکه ای کاستلز 

جمعی نوین و فناوری اطالعات، از تئوری دیوید  هایرسانهو تکثرگرایی رابرتسون برای مفهوم 

 از نظریه فضای بوردیو برای استخراج مفهوم فضای فرهنگیهلد برای مفهوم ابزارهای هنری و 

 استفاده شده است. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل عملیاتی تحقیق۱ شکل

 هویت ملی

 فضای فرهنگی

 جهانی شدن 

 فرهنگی

رسانه های جمعی 

 خارجی

 ابزارهای هنری

 اینترنت

 تلویزیون

 موبایل

 ماهواره

 موسیقی

 فیلم

 سینما کافی نت

 اجتماعی

 سیاسی

 جغرافیایی

 تاریخی

 زبانی و ادبی

 دینی 
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  کلی تحقیق: فرضیه

 دانشگاهیپیش مقطع آموزاندانش ملی هویتاحساس  و فرهنگی شدنجهانی بین رسدمی نظر به

 .دارد وجود رابطه

 ئی تحقیق:جز هایفرضیه

 رابطه آموزاندانش ملی هویتاحساس  و تلویزیون از استفاده میزان بین رسدمی نظر به

 .دارد وجود

 رابطه آموزاندانش ملی هویتاحساس  و ماهواره از استفاده میزان بین رسدمی نظر به

 . دارد وجود

 رابطه آموزاندانش ملی هویتاحساس  و اینترنت از استفاده میزان بین رسدمی نظر به

 .دارد وجود

 وجود رابطه آموزاندانش ملی هویتاحساس  و موبایل از استفاده میزان بین رسدمی نظر به

 .دارد

 رابطه آموزاندانش ملی هویتاحساس  میزان و فیلم از استفاده میزان بین رسدمی نظر به

 .دارد وجود

 رابطه آموزاندانش ملی هویتاحساس  و موسیقی از استفاده میزان بین رسدمی نظر به

 .دارد وجود

 وجود رابطه آموزاندانش ملی هویتاحساس  و ازسینما استفاده میزان بین رسدمی نظر به

 .دارد

 رابطه آموزاندانش ملی هویتاحساس  و نت کافی از استفاده میزان بین رسدمی نظر به

 .دارد وجود
 

 روش تحقیق-۳

 3۰۲۷شامل  آماری جامعه و است پیمایشی روش بررسی این در استفاده مورد تحقیق روش

 مقطعدر  9۶-9۷سال تحصیلی  در که می باشد بابل شهر پسر و دختر آموزاندانش از نفر

 جامعه داشتن اختیار در با نمونهحجم تعیین برای .بوده اند تحصیل به مشغول دانشگاهیپیش

با توجه به که  قرار گرفته استاستفاده مورد )آمار آموزش و پرورش( از فرمول کوکران  آماری

 برای پژوهش این در .تعیین شده است نفر ۴۰۴ با برابر نمونه حجمضریب اعتبار حاصل از آن 

 این اطالعات ابزارگردآوری .است شده استفاده تصادفی ایطبقه گیرینمونه روش از گیرینمونه

 نیزو از نمونه های تجربی و ساخته شده سایر محققان  است ساخته محقق پرسشنامه تحقیق
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 باشدمی لیکرت طیف قالب در بسته سوال ۸۷ساختار پرسشنامه مرکب از  .است شده استفاده

سنجه پایایی ارزیابی برای ومده است. آن شده به اجراء درهای تعییکه در سط  مدارس و نمونه

در سط  تمام  درصد ۷۰ باالی روایی میزان و ؛است شده استفاده کرونباخ آلفای ضریب از ها

  .آمد دست بهشاخص های متغیر مستقل و وابسته 
 

 متغیرها عملیاتی و تعاریف مفهومی -۳-۱

 و گیریشکل از است فرهنگی عبارت شدن جهانی:  جهانی شدن فرهنگی ،مستقل متغیر

 جهان در را فرهنگی همگونی از موجی فرآیند این جهانی عرصه در خاص فرهنگی گسترش

(. 9۸:13۸۶ محمدی، گل)طلبدمی چالش به را فرهنگی هایخاص همه که آوردمی پدید

 هایفرصت از ناهمگن و نامتجانس اما عمومی میدان یک شامل فرهن  عیار تمام شدنجهانی

 یا وجود ابراز منظوربه و محدودیت بدون که بود خواهد زندگی هایشیوه و هاسلیقه ارزشی،

 طریق از که پذیردمی را هاییسلیقه و( 1۸5: 13۷9 واترز،) دارد قرار فرد دسترس در مصرف

جهانی شدن . باشند یافته اشاعه الکترونیک هایسازیوشبیه نمادین هاینشانه افراد، تحرک

فرهنگی به معنای فزایندگی وفشردگی روزافزون مبادالت بین المللی کاالها ونمادهای فرهنگی 

ابزارهای ، جمعی هایرسانهاشد. در این پژوهش محقق جهانی شدن فرهنگی را به سه بعد می ب

 هنری وفضای فرهنگی تقسیم کرده است. 

 یا حامل که شودمی اطالق ارتباط برقراری ابزار هرگونه به : رسانه،های جمعیرسانه

 هر شکل و منطق تأثیر به( نامندمی نیز کردن ایرسانه آنچه) واسطت. باشد پیام «واسط»

 کنش واسط رسانه، شکل و منطق. است دخیل ارتباط فراگرد در که کندمی اشاره ایرسانه

 شود،می واقع ارتباط مورد چیزی چگونه اینکه و کندمی هدایت و تعریف را آن و شده اجتماعی

 در توانندمی هارسانه .(۲۶9 :13۸۷، ویندال) گیردمی قرار موردمطالعه چیز آن چیستی کنار در

 جمعی هایرسانه و مکتوبات اشیاء، ها،نشانه و عالئم شنیداری، پدیداری، رفتاری، مختلف ابعاد

 مؤلفه به هارسانه شاخص پژوهش این در (13۶ :1395 دیگران، و علیئی) نمایند؛نقش ایفای

ایرانی،  غیر تلویزیون هایهای شبکهبرنامه میزان و نوع استفاده از :هایگویه شامل بصری

 و موبایل تقسیم شده است.  ماهواره اینترنت،

به . های مختلف از فعالیتهای خالقانه انسان را گویند: ابزارهای هنری شاخهابزارهای هنری

توسط فرهن   عبارت دیگر فعالیت های هنری نشان دهنده روشی برای بیان هستند که معموالً 

نوبه خود به تغییر فرهن  کمک می کنند به این ترتیب فعالیت به تحت تاثیر قرار می گیرند و

های هنری نمود فیزیکی برانگیختگی خالقانه درونی هستند. اجزای اصلی ابزار ها یا همان 
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 تحقیق در این های هنری عبارتند از هنر نمایشی شامل موسیقی و فیلم. )همان(فعالیت

 تقسیم موسیقی فیلم و ان و نوع استفاده ازمیز چون هایی مولفه به هنری ابزارهای شاخص

 .گردید

مقابل فضاهایی  در بنابراین، ما : هرمکان فیزیکی دارای بار فرهنگی بوده وفضای فرهنگی

اقتصادی یا سیاسی باشند. به این سبب، ، که ممکن است دارای شکل فرهنگی گیریممیقرار 

ی فرهنگی یا میدان محسوب همان فضاها این مکان ها به دلیل دارا بودن بار فرهنگی، در اصل

(. منظور از مکان های فرهنگی، مکانهایی مانند سینما، کافی نت 5۷:13۸۷)بوردیو،  شوندمی

میزان و نوع استفاده  چون هایی مولفه به فرهنگی فضاهای شاخص تحقیق این در و...می باشد.

 گردید. تقسیم  نت کافی و سینما از

 هایپرسش به ملت یک آگاهانه پاسخگویی فرایند ملی، هویت: هویت ملی ،ر وابستهیمتغ

 جایگاه تمدنی، حوزه دائمی، و اصلی خاستگاه و تعلق زمان، کیفیت، گذشته، خود، پیرامون

 ملی هویت همچنین. است خود تاریخی هویت از مهم هایارزش و فرهنگی اقتصادی، سیاسی،

 تفاوت سبب که دانست روانی و فرهنگی زیستی، مادی، آثار و هانشانه از ایمجموعه توانمی را

 به افراد وفاداری و تعلق تشابه، همسانی، احساس معرف ملی .هویت شودمی هم از جوامع

 تفاوت، بیانگر حالدرعین و بوده( خودمان) ملیت نظیر جمعی واحدهای یا ملی هایگروه

باالترین سط  هویت جمعی در یک . است( دیگران) جمعی واحدهای سایر یا تمایز و ناهمسانی

بندی، دلبستگی و تعهد به اجتماع ملی )عام( است و جزیی از جامعه و نوعی احساس پای

شود. برخی باشد  هویت ملی دارای اجزا و عناصری است که با آن شناخته میهویت فردی می

 نیا شهرام) هرمانان و...ها، عید نوروز، قنمادهای ملی مانند پرچم، سرود ملی، زبان فارسی، سنت

 (1۲5 :1393 ،دیگران و

 جغرافیای سیاسی، ابعاد، هویت ملی از مفهوم کردن عملیاتی و سنجش برای تحقیق این در

 به ابتدا ابعاد این از هرکدام. است شدهوزبانی و ادبی استفاده ،دینی ،سیاسی اجتماعی، تاریخی،

 پذیرد. صورت ترراحت مفهوم این سنجش تا شوندمی تقسیم هایی گویه به سپس و هاشاخص
 

 پژوهش هاییافته-۴

 های توصیفییافته -۴-۱

های پردازیم. یافتهشناختی پاسخگویان میهای جمعیتابتدا به توصیف برخی از ویژگی در

 3/5۶نفر( و  1۷۶درصد دختر ) ۷/۴3شونده، نفر پرسش ۴۰۴دهد از مجموع پژوهش نشان می

 1۲5درصد ) ۶/31نفر( در شهر و  ۲۷1درصد ) ۴/۶۸باشند. همچنین ( پسر می۲۲۷درصد )
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های هر یک از ابعاد متغیر شاخص میانگینهای توصیفی داده کنند.نفر( در روستا زندگی می

های دهد که پاسخگویان به گویه( نشان می5تا  1قسمتی لیکرت ) 5هویت ملی بر روی طیف 

هویت ملی پاسخگویان در سط  متوسط پاسخ  درصد( میزان درونی شدن 1/3۰پژوهش، )

 ۲/۶درصد( قرار دارند و تنها ) ۲/۲۸اند و در رتبه بعدی بیشتر پاسخگویان در رتبه زیاد با )داده

اند که درونی شدن هویت ملی در آنان نهادینه نشده است. درصد( از پاسخگویان اعالم کرده

شدن در در حد متوسط تاثیر از جهانیدرصد( ۴/33نفر از پاسخگویان معادل ) 135همچنین 

( در حد خیلی زیاد تاثیر از درصد ۷/9درصد( در حد زیاد و ) ۲/31بعد فرهنگی دارند و )

های مدرن در شدن در بعد فرهنگی دارند. به این معنا که از وسایل مدرن و تکنیکجهانی

های برنامه ند. مثالً کنزندگی اجتماعی و فرهنگی خود با درصد فراوانی زیادی استفاده می

های جهانی استفاده نمایند و از ماهوارهکنند و الگو برداری میتلوزیونی غیر ایرانی را تماشا می

کنند که کنشگران اجتماعی را در امر یکدست و های به روز خارجی تماشا میکنند و فیلممی

نفر  1۴۲ین حال، در ع کند.یک شکل شدن فرهن  سرزمینی آنان با فرهن  را تسهیل می

درصد( در حد متوسط و  ۲/۲۸نفر معادل ) 111درصد( پاسخگویان در حد کم و ۰/3۶معادل )

درصد( در حد خیلی زیاد از  9/۶نفر معادل ) ۲۷درصد( در حد زیاد و  ۷/1۴نفر معادل ) 5۸

 کنند.استفاده میکافی نت  و فضاهای فرهنگی مثل سینما

 های استنباطییافته -۴-۲

برای انتخاب آزمون مناسب باید از پارامتری یا ناپارامتری بودن مقیاس داده ها اطمینان حاصل 

-کلموگروف آزمون از استفاده با پژوهش این در. بپردازیمکنیم و براساس آن به انتخاب آزمون 

 نمرات توزیع که است داده نشان آزمون نتایج و پذیرفت انجام بودن نرمال آزمون اجرای اسمیرنوف،

 بدست ۰.۰5 داریمعنی سط  از بیشتر آنها احتمال مقدار زیرا. باشدمی نرمال توزیع دارای متغیرها،

 و ۲51 اس اس پی اس هایافزار نرم از پژوهش هایفرضیه طبق اساس، این بر. است آمده

 شود.استفاده می مدل پژوهش برازشسنجش فرضیات تحقیق و جهت   ۸/۸۲لیزرل 

 ر وابسته و متغیرهای مستقلیآزمون همبستگی پیرسون بین متغ یجنتا -۴-۲-۱

 دهد بین همه متغیرها به جز متغیر استفاده از تلویزیون بانتایج آزمون همبستگی نشان می

(. یعنی هرچه تمایل 1داری وجود دارد )جدول آموزان رابطه معکوس و معنیهویت ملی دانش

به جهانی شدن فرهنگی در بین دانش آموزان بیشتر باشد به همان میزان از احساس هویت 
 

1- SPSS 25 

2- Lisrel 8.8  
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ملی دانش آموزان کم می شود. همچنین استفاده از سینما، استفاده از فیلم و استفاده از موبایل 

 دارد.آموزان بیشترین همبستگی معکوس را با هویت ملی دانش

 آزمون ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش :۱جدول 

 متغیر مستقل
 آموزانمتغیر وابسته: هویت ملی دانش

 داریسطح معنی ضریب همبستگی

 ۰۰۰/۰ ۴۸5/۰ تلویزیون از استفاده

 ۰۰۰/۰ -59۸/۰ ماهواره از استفاده

 ۰۰۰/۰ -۴۷۸/۰ اینترنت از استفاده

 ۰۰5/۰ -۶۲5/۰ موبایل از استفاده

 ۰۰5/۰ -۶۷۴/۰ فیلم از استفاده

 ۰۰۰/۰ -5۸۲/۰ موسیقی از استفاده

 ۰۰۰/۰ -۷۴1/۰ از سینما استفاده

 ۰۰۰/۰ -۴۴۶/۰ نتاز کافی استفاده
 

 معادله ساختاری متغیرهای پژوهشنتایج تحلیل  -۴-۲-۲

ها در مسیر تحلیلی آنالیز رگرسیون در های این تحقیق از روش استاندارد کردن دادهداده

قرار داشتند مورد  -3+ تا 3هایی که در دامنه ی مورد ویرایش قرار گرفت و داده اساسپیاس

های ها حذف گردیدند تا دادههای بیشتر و کمتر از این دامنه از دادهاستفاده قرار گرفتند و داده

داده  15داده،  ۴۰۴تری را برای تحلیل در اختیار محقق قرار دهد. از مجموع استاندارد شده

های برازندگی داده مورد تحلیل قرار گرفت. نمودار و جداول زیر شاخص 3۸9حذف گردید و 

 دهد:الگوی تحلیلی در مدل علی تحقیق را نشان می
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 های پژوهشمدل نهایی معادله ساختاری متغیر :۱نمودار 

 را مدل مناسب آمده، برازش بدست لیزرل افزار نرم خروجی از که زیر نتایج به توجه با

 .گیریمنتیجه می

 .دهندمی نشان را برازش خوبی و شاخص دامنه محدوده زیر جداول

 برازش الگوی اصلی کلی هایشاخص: ۲جدول 

 مطلوبیت مقدار یافته پژوهش مقدار قابل قبول هاشاخص

Chi-square - ۷۸/۶۷۰۰ - 

p-value - ۰۰۰/۰ تایید مدل 

Df )درجه آزادی( df ۲۲۶۸ تایید مدل 

Df
x2

 


Df
x 95/۲ تایید مدل 
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 های جزئی برازش الگوی اصلیشاخص :۳جدول 

RMSEA .RMSEA 
 تایید مدل ۰۶۰/۰

NNfi .NNfi
 

 تایید مدل ۸۴/۰

Nfi .Nfi
 

 تایید مدل ۸۸/۰

AGfi .AGfi
 

 تایید مدل ۸5/۰

Gfi .Gfi
 

 تایید مدل ۸۷/۰

Cfi .Cfi 
 تایید مدل ۸۶/۰

ifi .ifi
 

 تایید مدل ۸۷/۰

SRMR تایید مدل 1۶/۰ هر چه به صفر نزدیکتر باشد 
 

، ۷۸/۶۷۰۰دو در مدل  کای گردد، مقدار آمارههمانطور که در جداول فوق مالحظه می

است، که در حدود مقدار  95/۲است که حاصل نسبت آن برابر با  ۲۲۶۸درجه آزادی نیز برابر با 

NNfi ،Nfi ،AGfi ،Gfiهای برازندگی الگو مانند قابل قبول قرار دارد. از طرفی دیگر شاخص

 ،Cfi وifi  همگی درحد قابل قبولی قرار دارند و شاخص SRMR  است که هرچه  1۶/۰نیز

آمده حاکی از آن نتایج بدستمطلوبیت بیشتری برخوردار است.  تر باشد از درجهبه صفر نزدیک

همچنین نتایج حاصل از معادالت  .است که مدل از برازش و نیکویی مناسبی برخوردار است

جمعی خارجی، ابزارهای هنری  هایرسانهساختاری بیانگر این بوده است که سه متغیر مستقل 

قابلیت پیش بینی برای بررسی میزان  3۸/۰، 5۲/۰، ۴۰/۰و فضای فرهنگی به ترتیب با ضرایب 

 احساس هویت ملی دانش آموزان را دارند.

  گیرینتیجهبحث و  -۵
 صنعتی اقتصادی، های جنبه بر تنها نه که است حاضر عصر در اساسی پدیده شدن جهانی فرایند

 زندگی روانشناختی و اعتقادی و فرهنگی های جنبه بلکه گذاشته، عمیق تاثیر زندگی اجتماعی و

دردهه های پایانی قرن بیستم شاهد . است کرده اساسی تحوالت و تغییر دچار هم را مردم

 برانگیزترین چالش و مهم ترین از یکی «جهانی فرهن » شدن فرهن  هستیم. مفهومبرجسته 

 می آید. شمار به جهانی شدن مفاهیم

 مقطع آموزاندانش ملی هویت بر آن تاثیر و فرهنگی شدنجهانی» عنوان با که حاضر پژوهش

 مطالعه به شناختیجامعه رویکرد با ابتدا در که است بوده این درصدد باشد،می «دانشگاهیپیش

 بر فرهن  شدنجهانی تاثیر که نحوی به. بپردازد زمینه این در اجتماعی اندیشمندان نظریات
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 پرسشنامه ابزار از استفاده با و کاربردی طریق از سپس و گردد مشخص آموزاندانش ملی هویت

 مورد مسئله با مناسب فرضیات آزمون و مطالعه مورد آماری جامعه از اطالعات آوریجمع به

توان نتیجه گرفت این است که گرایش به نهایت آنچه در این پژوهش می درقرار دهد.  بررسی

 نیرو مهمترین ارتباطاتی و اطالعات . فناوریهایشدن فرهنگی در بین پاسخگویان زیاد استجهانی

 که هستند شدن جهانی فرهنگی حوزه از بخشی نیز و شدن جهانی روند پیشبرنده ابزار و

 حوزه و ایجابی و سلبی های زمینه همه در را مختلفی پیامدهای و تأثیرات تغییرات، ها، دگرگونی

 با که تغییراتی میزان. است داشته همراه به سیاسی حتی و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، های

 جدید تعریف عصر برای که است ای اندازه به شده، ایجاد ارتباطاتی و اطالعاتی جدید های فناوری

 عصر الکترونیک، عصر اطالعات، انفجار اطالعات، انقالب ارتباطی، تکنولوژیهای انقالب تعابیر از

 استفاده بنیادین تغییرات و تحوالت این توصیف برای... و مجازی فضای ها، رایانه و ها ماهواره

 خودباختگی از سریع و سنگین عوامل که ایم ایستاده زمانی و جهان برابر در ما امروزه .است شده

 قلب و فرهن  بردن یاد از و تاریخ از گسستگی و اصالت نوع و هویت مسخ و شدن درگیر و

 .کندمی تهدید را ما زمان هر از بیش شخصیت شدن گم و وجودی های ویژگی

 طریق از ما جوانان و نوجوانان که بابت این از خاص دهد می رخ جهان در امروز آنچه

 سط  در و سرعت به اینترنت و ماهواره و سرگرمی و بازی ابزارهای و گروهی ملی هایرسانه

 آشنا بیگانه ارزشهای و باورها و هنر و فرهنگی و اجتماعی مناسبات و زندگی سبک با گسترده

 دگرگون را آنان ارزشی نظام و معتقدات و هویت و گذارد می آنان بر عظیمی تاثیر ،شوندمی

 وقت بیشترین که نوجوان آموزان دانش از وسیع گروهی میان در خصوصی به مشکل این. کندمی

 ما دانشگاهی پیش مراکز و دبیرستانها که شرایطی در ،کندمی پر جهانی هایرسانه با را خود

 و هستند تحصیلی گوناگون رقابتهای و کنکور و امتحان و نمره و درس گرفتار یکسره و اساساً 

 که بطوری. است تر کننده نگران بسیار ندارند را جهانی مسائل مورد در الزم آموزشهای فرصت

 هر و می خواند، درس دانشگاهی یا مدرسه در که جوانی و نوجوان هر جهان، جای همه در امروز،

 و تبلیغات و هنر و فناوری و دانش از سپارد می رسانه آن یا این به را خود گوش و چشم که فردی

 بحرانهای و تضادها معرض در را جوانان میتواند تأثیر این. است جهانی گوناگون های برنامه

 و شدن جهانی فرایند با برخورد و نگرش چگونگی. دهد قرار هویتی و اجتماعی فرهنگی، مختلف

 و میزان می تواند دهند می نشان خود فراینداز این برابر در جوانان و نوجوانان که واکنشی نوع

 .بگذارد اثر آن بر و داده قرار الشعاع تحت را بحرانها و تضادها این تأثیر

 هایجنبه بیشتر هرچه کاهش و شدنجهانی مثبت هایجنبه از استفاده برای بنابراین

 فرهنگی، سازیظرفیت منظور به آن، از ناشی پیامدهای و پدیده این شناخت ضرورت آن، منفی



 ۹۸/ پاییز و زمستان  ۱۴شناسی نهادهای اجتماعی/ دوره ششم / شماره جامعه .......................... ۱۱۸

 

 و امکانات از استفاده با بتوان تا رسدمی نظر به ضروری ملی هویت حفظ و فرهنگی تولید باز

 ایران جامعه برای اطالعات و ارتباطات عرصه در علمی جهش و انفورماتیک انقالب که ابزارهایی

 .کرد تبدیل پیشرفت و توسعه و تعالی برای هاییفرصت به را تهدیدات است آورده فراهم

بنابراین از آنجا که نظام ارزشی دانش آموزان نوجوان به نگرش و رفتارهای آنان جهت می دهد 

و با توجه به آنکه نیرومندی ارزشهای ملی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در تقویت نگرش 

گذارد، جا دارد که در زمینه سنجش نظام  فعال به پدیه جهانی شدن بیشترین تاثیر را می

آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی و تقویت ارزش های موثر بر نگرش فعال به  ارزشی دانش

 پدیده جهانی شدن اقدامات الزم صورت گیرد.

 منابع
 بر آن تاثیر و فرهن  شدن جهانی(. 1393ا )علیرض کریمیان و اسماعیل بایبوردی 

 .۷۸-1۰1 (،۲۸)۷ ،پژوهشنامه روابط بین الملل .ملی هویت

  ترجمه ناصر )چاپ اول(.  درباره تلویزیون و سلطه ژورنالیسم .(13۸۷)الف بوردیو، پی یر

 آشتیان. :فکوهی. تهران

 ( 13۸۰بوردیو، پی یر). ترجمه مرتضی نظریه کنش، دالیل عملی و انتخاب عقالنی .

 نقش و نگار. :مردیها. تهران

 ،ترجمه. نوین عصر در المللبین روابط: سیاست شدن جهانی .(13۸3) جان بیلیس 

 المللیبین تحقیقات و مطالعات فرهنگی مؤسسه: تهران .دیگران و چمنی راه ابوالقاسم

 . معاصر ابرار

 ( 13۸1توحید فام، محمد). تهران:  .فرهن  در عصر جهانی شدن: چالش ها و فرصت ها

 انتشارات روزنه.

 ،ترجمة .جهانی فرهن  و اجتماعی های تئوری شدن، جهانی .(13۸۰رونالد ) رابرتسون 

 .ثالث: تهران. پوالدی کمال

 های اجتماعی و فرهن  اجتماعیجهانی شدن: تئوری .(13۸3) .رابرتسون، رونالد. 

 تهران: نشر ثالث.  .ترجمه کمال پوالدی

 ،های شبکه تأثیرات (. بررسی139۶) محمودرضا و ایمانیان مفرد، زینب رهبر قاضی 

 -133 ،(1۷) ۷ ،مطالعات قدرت نرم دو فصلنامه .ملی هویت روی بر مجازی اجتماعی

11۶. 
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 تهران: سازمان نظریه های گوناگون درباره جهانی شدن .(13۸۶) سلیمی، حسین .

 سمت.

 بررسی تأثیر  .(1393مهرابی، راضیه و پور رنجبر، مهدیه ) ؛شهرام نیا، امیر مسعود

 .اصفهان(اجتماعی بر میزان هویت ملی )مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های شبکه

 . 1۲1-1۴1 ،(9) 3 ،فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست

 ،واکاوی .(1395) .امیر قدسی، فر، محمد؛ سلطانی ابوتراب؛ طالبی، ولی؛ محمد علیئی 

 امنیت شناسی سیبآ بر تاکید با) اجتماعی سرمایه ارتقای در ملی رسانه کاربست

 .1۲5-15۴(، 5۴)1۴، دفاعی راهبرد فصلنامه .(فرهنگی

 ( 13۸5کاستلز، مانوئل). تهران:  .ترجمه: حسن چاوشیان .عصر اطالعات، قدرت هویت

 انتشارات طرح نو.

 تهران: نشر نی.  .جهانی شدن، فرهن ، هویت .(13۸۶محمدی، احمد )گل 

  نشر مرکز. :تهران .ترجمة محسن ثالثی .پیامدهای مدرنیته .(13۷۸)گیدنز، آنتونی 

 ( 13۸۴لطف آبادی، حسین).  بررسی چگونگی نگرش دانش آموزان دبیرستانی و پیش
 .دانش گاهی ایران به جهانی شدن و تأثیر آن بر ارزش ها و هویت دینی و ملی آنان

طرح پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. دفتر برنامه ریزی درسی آموزش 

 های فنی و حرفه ای.

 نگرش و محلی هویت تعامل ،نشد (. جهانی1393) جیدامینی، معظم و مقیمی، ا 

 .15۷-1۸۶ (،19)۶ ،فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان .فرهنگی

 تهران: سازمان مدیریت  .ترجمه سیاوش مریدی .جهانی شدن .(13۷9) واترز، مالکوم

 صنعتی. 

 ،انتشارات: تهران .ارتباطات هاینظریه کاربرد .(13۸۷) دیگران و سون ویندال 

 شناسان.جامعه

 ،برکت بهزاد ترجمه .و قومیت شدن جهانی :وجهانی بومی .(13۸3) .الف هال، استوارت. 

 .۲39-۲۶۲ ،۲۴ ،ارغنون فصلنامه

 ،مسعود ترجمه .شدن جهانی هاینظریه .(13۸۲) آنتونی ،گروه کم و دیوید هلد 
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