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  24/2/1397: پذیرشتاریخ    30/11/1395: دریافتتاریخ 

  
  چکیده

جهانی شدن فرهنگ فرایندي پویا . باشداز جمله ابعاد جهانی شدن، جهانی شدن فرهنگ می
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر . گردد هر روز بر پیچیدگی و فشردگی آن افزوده میاست که

روش انجام این پژوهش . جهانی شدن فرهنگ برهویت ملّی دانشجویان دانشگاه یاسوج است
 نفر دانشجوي زن و مرد 400پیمایشی بوده و حجم نمونه در این پژوهش بر اساس فرمول لین 

ابزار . است اي بصورت تصادفی انجام گرفتهمونه گیري طبقهدانشگاه یاسوج و با روش ن
 اعتبار  روایی آن از طریق. باشدهاي محقق ساخته و هنجاریابی شده میپرسشنامه حاوي گویه

ي پژوهش نشان داد ها یافته.  آلفاي کرونباخ سنجیده شدمحاسبه  طریق از آن وپایایی  صوري
با این حال جهانی شدن فرهنگ آنرا . باشدتا قوي میکه هویت ملّی افراد مورد مطالعه نسب

 فرضیه مرتبط با تاثیر جهانی شدن فرهنگ بر 5به طوري که از بین . دهد میتحت تاثیر قرار 
با استفاده از رگرسیون چند متغیره مهمترین متغیرهاي مستقل . فرضیه تأیید شد4هویت ملّی، 

گرایی و جنسیت توب غیربومی، مصرف گرایی، کثرتاثر گذار بر هویت ملّی، استفاده از آثار مک
 درصد از واریانس هویت ملّی در این پژوهش از طریق 38نتیجه نهایی آنکه حدود . شناخته شد
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  مسأله طرح
حال  بااین. ي مختلف زندگی به وجود آورده استها عرصهشدن تحول عمیقی در  جهانی

شدن  ي به نام جهانیا دهیپدبه این معنی که برخی اذعان دارند، . وقوع آن مخالفانی دارد
 امروزه صرفاً ، اماروندي است که هزاران سال پیش نیز وجود داشته. پدیده نوینی نیست

و  آهسته و تحول دگرگونی در راه ههموار انسانی يها جامعه. شتاب بیشتري یافته است
  و زندگیشود ینم قطع هم لحظه یک  حتیها یدگرگونو  تغییرات هستند و این پیوسته
 است متفکرانی نخستین از  اوهماي.دهد یم قرار خود تأثیرهاي را زیر انسانی يها اجتماع

 از است تعبار شدن ازنظر وي جهانی. ساخته است مطرح را مرز بدون جهان يریگ شکل که
 واحدهاي و غیرطبیعی پدیده به سنتی يها ملت دولت آن در که بشر تاریخ از جدیدي عصر
 بدل شدن جهانی و اقتصاد در خصوص به جهانی عرصه در ناممکن حتی و غیرضروري کاري
شدن را متضمن دو عنصر  ، جهانی)1998( "هاروي" همچنین). Ohmae, 1995: 5 (اند شده

  ).1390 فرهادي محلی،. (داند می» ها کاستن از فاصله«و » مکانفشردگی در زمان و «
 عبارت یفرهنگ شدن جهانی. باشد یمشدن فرهنگی  شدن، جهانی جمله ابعاد جهانی از

 از یموج ندیفرا نیا .یجهان عرصه در خاص یفرهنگ گسترش و يریگ شکل از است
 چالش به را یفرهنگ فرد بهمنحصر هاي ویژگی و آورد یم دیپد در جهان را یفرهنگ یهمگون

 ییبسترزدا فاصله، ساختن کینزد زمان، و فضا یفشردگ با شدن جهانی ندیفرا .کشاند یم
 يها رسانه و ارتباطات يفناور وسیله به ارتباطات ساختن تر آسان هرچه و یاجتماع روابط

 ،یطیشرا در چنین .است ساخته کینزد گریکدی به یجهان يبستر در را ها انسان ،یاطالعات
 یجهان درصحنه و شده ییزدا نیسرزم و بستر زدایی زین مختلف يها تیهو و ها فرهنگ

 داشت خواهد یپ در را رقابت و زیستی هم شدن، ینسب ینوع که رندیگ یم قرار گریکدی کنار
ي گوناگون ها نیسرزمي ها انسان شدن تر کینزد با توجه به هرچه ).88: 1381 توحید فام،(

 تواند یمي انسانی در این جریان ها تیهو سرنوشت ،شدن ر نتیجه جهانیبه یکدیگر د
 یخودشناس يبرا يندیفرا تنها نه تیهو .پژوهش قرار گیردعنوان یک موضوع، مورد  به

 یبرخ رو ازاین. ردیگ یم صورت آن واسطه به زین يمعناساز بلکه است، یاجتماع کنشگران
 مانوئل مثالً .کنند یم تأکید ژهیو کار نیا بر تیوه يبند مفهوم و فیتعر در پردازان نظریه
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 دسته کی ای یفرهنگ یژگیو کی هیپا بر معنا شدن ساخته ندیفرا «همچون را تیهو کاستلز
 گونه همان او نظر به کند یم فیتعر »دارند يبرتر معنا منابع گرید بر که یفرهنگ هاي ویژگی

 گل (دهند یم سازمان را معنی ، هم ها تیهو دهند، یم سازمان را ها ژهیو کار ها نقش که
  ).224 :1387 ،يمحمد

 تیهو و تقسیم یاجتماع-يفرد تیهو به نگاه کی از و دارد یمختلف ابعاد تیهو
 ازآنجاکه .شود یم میتقس یجهان و يا منطقه ملّی، ،یقوم ،یگروه به خود یاجتماع
 توجه به پسست، عنوان یک ویژگی بارز جهانی مطرح ا شکسته شدن مرزها به درهم

طور که گفته  همان .ردیگ یمشدن در ارتباط با هویت ملّی در این پژوهش مدنظر قرار  جهانی
ي فرا ملّی است که همه ا دهیپد شدن آنکه جهانی  حال. شد هویت ملّی به یک ملت ارجاع دارد

بعاد  شدن است که در احال در و دهیچیپشدن فرایندي  جهانی.  استبرگرفتهجوامع را در 
ي را ا گستردهو فرهنگی در مسیر تکاملی خود تغییرات و تحوالت  گوناگون اقتصادي سیاسی

 بنا به اهمیتی که فرهنگ در عرصه .المللی به وجود آورده از طریق ارتباطات و تعامالت بین
خوردگی مرزهاي  که منجر به برهم امروز جهان دارد و همچنین شدت و گستردگی آن

ي نوین ارتباطی موجب سیطره فرهنگی ها يتکنولوژی شده و از طرفی جغرافیایی و ملّ
ي بومی، محلی ها فرهنگها و به چالش کشیدن   شدن ارزشرنگ کم وکشورهاي قدرتمند 

شدن در بعد فرهنگی را مدنظر قرار داده تا در راستاي اهداف   این پژوهش جهانی،گردیده
  . گیردقرارمورد نظر تأثیر آن بر هویت ملّی مورد بررسی 

 ارتباطات مکان، و زمان شدن فشرده قبیل از شدن جهانی عمده هاي ویژگی به توجه با
 تنوع بسط ،خاص گرایی و ییگرا عام فرایندهاي توأمان وجود تغییرات، بروز سرعت سریع،

 و فضا این در که نمود تصور توان یم... و ریشگی بی و شناختی ابعاد تغییر دینی، و فرهنگی
 یاد بازاندیشی عنوان به از آن گیدنز  کهردیگ یم قرار هدف عمل فهم و میان رابطه شرایط،

 کردن بازدولت و  دهی هویت نقش شدن رنگ کم  بهتواند یم باره دراین  بازاندیشی.کند یم
 هویتی را درکارهاي دولت نقش. شود منجر و اجتماعی ارتباطی، سیاسی و فضاهاي مرزها

 پیش را پرشماري يها نهیگز فرا ملّی گوناگون يها سرچشمه یی و با پیدادهد یم کاهش
 نیز ساز شدن، بحران  جهانیرسد یم نظر ، بههمه  نیا با .دهد یمقرار  ملّی يها دولت روي

 ها فرصت و موارد گوناگون؛ ها سرچشمه تولید با  اماردیگ یم را فرد و گروه گریبان که هست
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و  ارتباط ،ها تیهو و پویایی ییو پایا  تا ماناییگذارد یم نانسا روي را فرا نویی يها تیقابلو 
  ).208-9: 1386تهرانی، آشفته (دارند نگه را خود انسجام

 نسبتاً يها فرهنگ و مختلف يها تیقومبا  کشوري ایرانی در این میان جامعه
 اتحاد در عرصه دنبال به کهاست  دینی سیاسی نظام یک گذار و داراي حال درو  گوناگون

 متعالی ارزش منبع عنوان دین اسالم به  از طرفی.باشد میو باورهاي دینی  ها ارزش
و از پیروانش انتظار  عموم مردم است و اعتقادات ها ارزشمردم،  رفتار وهیش برتأثیرگذار 

 تاریخ ایران آن برعالوه .  احکام و قواعد این دین روابط انسانی شکل گیرداساس بر رود یم
  وها ارزش ،این رسوبات فرهنگی.  است که داراي رسوبات فرهنگی استیک تاریخ کهن

اما از .  که سالیان دراز توانسته است هویت ملّی را شکل دهدبرداردرا در   میرسو و  آداب
 فرامرزي ارتباطات از طریق و امپریالیستی لیبرالیستی تفکرات جهانی دیگر در جامعه طرف

و   اسالمیي دینی ها آموزه گفت که توان یم پس ر رفته،از مرزهاي جغرافیایی غربی فرات
 که در کنار دیگر شود یممرزي محسوب  ساز درون پیشینه تاریخی جامعه ایرانی منبع هویت

 ارزشی هیرو کی باکه هویت ملّی در بازخورد  طوري به. تفکرات فرامرزي قرار گرفته است
 گفت توان یمساز،  ض نماي منابع هویتبا توجه به تنوع تناق .شود ینمواحد، بازاندیشی 

 اجتماعی مسألهعنوان یک  ي متفاوت و متعارض بهها آوازه و ها شهیاندهویت ملّی در معرض 
، آیا ابدی یموسویی  چرا که بازاندیشی هویت ملّی مشخص نیست چه سمت. طرح است قابل

یت ملّی که شدن فرهنگ، خصیصه هو در معرض قرار گرفتن هویت ملّی با عنصر جهانی
در معرض را ی داشته، پ دریی چون تعلق به جامعه ایرانی را ها مشخصهسالیان دراز است 

 آن تعلق مربوط به هویت ملّی را ،شدن فرهنگ  یا حضور عناصر جهانیدهد یمتحول قرار 
 ریتأث، تحقیق حاضر بر آن است که شده مطرح مطالب به با توجه ؟دینما یمتقویت 

  .دهد قرار بررسی مورد یاسوج دانشگاه دانشجویان هویت را بر فرهنگ شدن یجهان
 تحوالت اجتماعی و بسترساز عرصه علم و فرهنگ و قراوالن شیپعنوان  دانشجویان به

؟ آیا ابندی یمفرهنگی در این شرایط چگونه به بازاندیشی در هویت ملّی خویش دست 
شدن   یا برعکس جهانیدیمان یمشدن فرهنگ هویت ملّی دانشجویان را تضعیف  جهانی

فرهنگ فرصتی در راه گسترش هویت ملّی خود و معرفی تعلقات ملّی خود به مرزهایی 
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 با در نظر گرفتن دو ویژگی دیگر سؤاالتفراتر از مرز جغرافیایی جامعه خویش است؟ این 
 را  پژوهشمسألهجامعه موردمطالعه یعنی جوان بودن و تعلق قومیتی تعداد زیادي از آنان، 

 که در آن جوان در اوج شادابی فکري و است يا دوره دوره جوانی این که. سازد یم تر شفاف
دوره جوانی اوج پویایی . آورد یمي پیرامون خود به اندیشه ورزي روي ها دهیپددر مواجهه با 
در فضاي ) دانشگاه یاسوج(از طرف دیگر دانشجویان دانشگاه موردمطالعه . فکري است
، در چنین آورد یم که این ابهام را به وجود ندي ویژه برخوردارا پشتوانه لر از قومیتی قوم

  شدن فرهنگ است؟  از مقوله جهانیمتأثرفضایی بازاندیشی در هویت ملی تا چه حد 
  

  اهمیت و هدف پژوهش
ي یک نظام ارتباطی جدید ریگ شکل ارتباطی و اطالعاتی و فنون درامروز انقالبی شگرف 

گونه  را چنان دگرگون کرده که هیچ همگانی دیجیتالی، بنیاد مالی جامعه  نامبتنی بر زب
 جوامع نیز از نیتر یسنتترین و   و حتی دورافتادهتابد یبرنم را گیري و کنارهانزوا گزینی 

 :Castels, 1996 (هستندي جهانی ناتوان ها شبکهها و  بستن مرزهاي خود به روي جریان

ي به ا جامعهتوسعه است و در چنین  ي در حال گذار یا درحالا معهجاکه ایران،  آنجا از) 1
 و ساختارهاي سنتی ازجمله اجتماعات روستایی و عشایري، گسترش ها نظامدلیل فروپاشی 

، اقوام و ملل ها فرهنگشهرنشینی، تحرکات جمعیتی و اجتماعی و تشدید تعامالت بین 
 گاه والگوهاي محلی، ملی و جهانی متفاوت ویژه جوانان در برابر  متفاوت، اغلب مردم به

 افراد با کنده شدن از بنیادهاي سنتی و در شرایط نیا از و بسیاري اند گرفتهمتعارض قرار 
 الگوهاي مناسب دچار صیتشخ درضعف یا نبود ساختارهاي جدید مدنی و یا ناتوانی 

ر بحران هویت، ، در چنین شرایطی زمینه ظهوشوند یمی فیبالتکلو  میتعارض، سردرگ
، ها نسل حرکت کشور و شکاف میان ریمس دري روانی، ایجاد تعارض و تزلزل ها یسرخوردگ

دانستن چنین هویت و عناصر شاکله و عوامل . دیآ یمها و اختالل در نظم پدید  هنجارشکنی
ی وري صحیح از منابع و امکانات ي و بهرهمند بهرهگیري آن، انسان را در   بر رشد و شکلمؤثر

 شده مشخصي مدرن، منظم و از پیش زیر برنامه در را اوکه در اختیار دارد یاري نموده، 
هدف از انجام پژوهش حاضر یافتن رابطه فرایند بنابراین . سازد یمآینده رهنمون 

  .باشد یمشدن فرهنگ با هویت ملّی دانشجویان دانشگاه یاسوج  جهانی
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 پیشینه پژوهش
. است بودهشدن مورد توجه محققان پیشین  ن به مقوله جهانیتوجه به هویت ملّی و ربط آ

 ریتأثعنوان جامعه آماري   با لحاظ کردن دانشجویان بهها پژوهش برخی از نیب نیدرا
 یانیکاو به پژوهش توان یمدر این خصوص . اند کردهشدن بر هویت ملّی آنان را تأیید  جهانی

و رهبرقاضی و ) 1389(بیات و همکاران ، )1387 (همکاران و نیآذ، )1385 (همکاران و
 بر هویت ها رسانه ریتأثشدن را در قالب   جهانیریتأثاشاره نمود که ) 1396 (منفردایمان 

ی نشان دادند که جزئطوري   رهبر منفرد و ایمان قاضی بهنیب  نیا در. اند نمودهملّی مطرح 
 ،ها شبکه در روز از این ي اجتماعی مجازي و مدت استفادهها شبکه عضویت در زمان مدت

 و در عوض میزان واقعی تلقی کردن و میزان فعال بودن گردد یمسبب تضعیف هویت ملّی 
.  قرار نداده استریتأث از این نوع رسانه را تحت کنندگان مصرف هویت ملّی ها شبکهدر این 

بر هویت شدن   جهانیریتأث به )1390 (همکاران و یاردکان یلیخلاما پژوهش دیگري توسط 
و نوع هویت  شده یجهان يها رسانه مصرف شیافزا میان اند افتهیدرتوجه داشته که  میقو

  .گردیده است میکه منجر به تضعیف هویت قو طوري رابطه وجود دارد به
و میرزایی و همکاران ) 1390 (همکاران  دیگري ازجمله نوابخش وهاي پژوهش

شدن  ي از مقوله جهانیتر گستردهمتغیرهاي موضوع هویت ملّی را در ارتباط با ) 1391(
یی بر گرا مصرف فرهنگ ریتأثهمکاران به و که نوابخش  طوري به. اند دادهمورد توجه قرار 

 جز بهایجاد بحران هویت در جوانان توجه داشته و میرزایی و همکاران نشان دادند 
علمی، هنري، اجتماعی،  دینی، هاي ارزش( اقتصادي، بین دیگر ابعاد نظام ارزشی هاي ارزش

دیگر . رابطه معنادار مستقیم و مثبت با هویت ملّی دانش آموزان وجود دارد) سیاسی
بوده که به روش غیر پیمایشی و اسنادي  )1389 (یمانیسلپژوهش مورد توجه پژوهش 

 هیرو انتخاب با شدن جهانی که هدیرس جهینت نیا به و در پژوهش خود گرفته  انجام
 مقوالت نیا شده  تیتثب تیموقع فیتضع به سنت و نید فرهنگ، حوزه رد ییتکثرگرا

  .است نموده کمک
شدن را در ارتباط با هویت ملّی مورد   خارجی موضوع جهانیهاي پژوهشبرخی از 

 دروي . اشاره نمود)  )2004یساساک به پژوهش توان یمدر این بین . توجه قرار دادند

                                                
1. Sasaki 
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 تیهو اضمحالل باعث ژاپن در شدن جهانی کهست ا دهیرس جهینت نیا به خود قیتحق
 انتخاب در افراد یعبارت به شود، یم يوندیپ فرهنگ جادیا باعث شتریب بلکه ،شود ینم ملّی

لک ها  در مقابل.کنند یم میبو را یجهان عناصر و زده نشیگز به دست ملّی و یجهان عناصر
دارس انجام داد، نشان شدن در م خصوص فرهنگ و جهانیدر در پژوهشی که ) 2005(

 رفتار و اعمال نوجوانان را در مدارس تحت تأثیر قرار داده و شدت بهشدن  داد جهانی
ها به وجود آورده  آن ی بخشی اطالعاتی، برخی رفتارهاي منفی را نیز درآگاه برعالوه 

. نشان از اضمحالل هویت ملّی دارد) 2012 (کول باره توسط دیگر پژوهش دراین. است
 بر یمتفاوت اثرات که است ایپو ندیفرآ کی شدن جهانی که است معتقد که وي طوري به
 در و کند یم نفوذ یفرهنگ يمرزها به آن. دارد جهان سراسر در مختلف يها فرهنگ يرو
  و هورنرباترتون. ابدی یم گسترش جهان سراسر هاي ارزش و یغرب يدئولوژیا ندیفرآ نیا
 را درباره هویت ملّی دانشجویانی که در سازمان به روش کیفی پژوهشی) 2016(

نتایج این پژوهش گویاي آن . المللی آموزش مشغول به تحصیل بودند، انجام دادند بین
 ،کنند یمي ملّی خود در این سازمان احساس ها تیهواست که دانشجویان یک پیوند با 

شبرد هویت ملّی ي رویکردهاي بسترمند این سازمان براي پیرینظرگ درخواست در پس
المللی تنگنایی براي پیشبرد هویت  این در حالی است که آموزش بین. دانشجویان را دارند

گرایی،   و مصرفها رسانه عالوه بر توجه به نقش شود یمدر این پژوهش تالش  .ملّی است
 شدن در ارتباط با هویت ملّی مورد شدن، ابعاد دیگري از جهانی عنوان وجوهی از جهانی به

ابعادي نظیر .  توجه نشده استآن پیشین به هاي پژوهشتوجه قرار گیرد که در 
ي ارزشی کنشگران ریگ جهتی به نوع بهکه  میربویغ مکتوب آثارتکثرگرایی و استفاده از 

  .شود یمدر جامعه مربوط 
  

  چارچوب نظري پژوهش
. اي پیچیدگی استباره دار شدن فرهنگ دراین که مطالعه هویت ملّی و نقش جهانی آنجا از
 موضوع مورد بررسی توانند ینمیی تنها بهی شناخت جامعهي ها هینظر از کدام چیهکه  طوري به

                                                
1. Batterton 
2. Horner 
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 با استفاده از چند نظریه به یک چارچوب نظري ترکیبی شود یمرا پوشش دهند، سعی 
شدن گیدنز،  ي پیوند هویت و جهانیها هینظردر این راستا . افتی دستی شناخت جامعه
ي کاستلز، جامعه مصرفی ا شبکهل، تکثرگرایی فرهنگی رابرتسون، جامعه ها شدن جهانی

 .دنشو یم گرفته نظر درعنوان چارچوب نظري  بودریار به شکل ترکیبی به

 به عصري ها انسانمطالعه هویت در دنیاي کنونی با در نظر گرفتن و قبول ورود 
 و وابسته به شده  نییتعري از قبل  نگاهی ایستا که هویت را امبنابراین. جدید ممکن است

ي است که هنوز به دنیاي مدرن راه نیافته ا جامعهي انتسابی بداند براي مطالعه ها گاهیپا
شدن نشان داده   ابتدا رویه پیوند آن با جهانیطلبد یمبر این اساس مطالعه هویت . است
 و ها شیگرا روها،ین نزدینظرگ به.  گیدنز بهره گرفتهینظر از توان یمدر این خصوص . شود

 حفظ یسنت روابط با همچنان یسنت يها قالب در توان ینم را شده اءیاح دیجد يها فرهنگ
 ).271: 1384 سلیمی، (است يبازساز و دیجد نگرش ازمندین ها آن قیتطب و حفظ .کرد
در زندگی . شوند یمي بازتولید شدن، بازاندیشی جا به ها تیهوی نوع به گفت توان یم پس

اجتماعی مدرن، بازاندیشی دربرگیرنده این واقعیت است که عملکردهاي اجتماعی، پیوسته 
، اصالح و پیوسته دگرگون ها آن و در پرتو اطالعات تازه درباره خود شوند یمبازسنجی 

ي زندگی ها جنبه، در همه عرف در دنظریتجد مدرنیته است که عصر در و تنها شوند یم
ژگی مدرنیته نه اشتها براي چیزهاي نو، بلکه فرض بازاندیشی وی. ردیگ یمانسان صورت 

  .ردیگ یم است که البته خود بازاندیشی را نیز دربر زیچ همهدرباره 
ي نوین هویت سازوکارها ظهور بر است که شناسانه جامعهي ا هینظر دنزیگیه نظر

به آن شکل  هم زاییده نهادهاي امروزي هستند و هم ،حال نیدرعشخصی متمرکز است که 
 تحت تأثیرات بیرونی صرفاًمفهوم منفعلی نیست که » خود «جهت نیازا. دهند یم

 خود) عامل و ساختار (یقیتلف کردیرو اساس بر او .)16:1378 گیدنز،( باشد گرفته شکل
 با یجهان یطیمح در »جامعه« و »خود «تیبشر خیتار در بار نینخست يبرا که است معتقد

 .داند یم ریمتغ و یرقطعیغ يامر را تیهو دنزیگدر حقیقت  .پردازند یم تعامل به گریکدی
 از شخص هنامیزندگ که ییها یژگیو گر،ید عبارت به ای یشخص تیهو "يمحتوا" نیبنابرا

 است ریمتغ یفرهنگ و یاجتماع نظر از ،يوجود يها عرصه گرید مانند شود، یم ساخته ها آن
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 دوران در شدن جهانی دهیپد و تیهو شکل رییتغ دنزیگ زعم به بیترت نیا به ).85 همان(
 تر، روشن عبارت به. دهند یم لیتشک را یجهان و ملّی -یمحل یکیالکتید قطب دو متأخر

 یاجتماع يها تماس با ماًیمستق زین یشخص یزندگ یخصوص اریبس وجوه راتییتغ یحت
 در ییفضا و یزمان يها يریگ فاصله ابعاد و سطح اما. دارد ارتباط پردامنه و عیوس و اریبس

 خیتار در بار نینخست يبرا که است دهیرس گسترش از يحد چنان به یکنون تجدد دوران
 طیشرا و اوضاع در. پردازند یم تعامل به گریکدی با یجهان یطیمح در جامعه و خود ت،یبشر

 یاجتماع ينهادها و ها تیهو نیب روابط بر میمستق طور به یمختلف عوامل یکنون تجدد
  .گذارند یم ریتأث

 ،شدن از رهگذر بازاندیشی با در نظر گرفتن وجود اتصال بین هویت و جهانی
ل ها به عقیده. شود یمل پیگیري ها  شدن در اندیشه ي هویت از فرایندهاي جهانیریرپذیتأث

 و هیچ هویت اصیل و از پیش شود یم جزئی و غیرکامل تشکیل طور بههویت در بازنمودها 
ي از ا تازهشدن از منظر فرهنگی در ارتباط با شکل  از طرفی جهانی. د نداردموجودي وجو

 وآمد رفت از پیش، وراي مرزهاي زبانی در تر آسان و تر عیسر مراتب بهي است و ا تودهفرهنگ 
امر  «لها  در واقع بنا به نظر؛دیگو یمي محلی سخن ها زبان از تر واسطه یب مراتب بهاست و 
 و از طریق بسیج کند یمي خاص توافق حاصل ها تیقوم خاص و با فضاهاي» جهانی
همیشه نوعی دیالکتیک، دیالکتیک پیوسته میان امر «بنابراین . کند یم عمل ها کردن

 امروزه براي پیوستن این کهبا توجه به ). 344 :1383هال،( »جهانی و امر محلی برقرار است
تحقق آن منجر شود، استفاده از آثار مکتوب  به دتوان یمامر محلی به امر جهانی، اطالعات 

 حکم بسیج براي بازاندیشی هویت ملّی را تواند یم در سطح محلی و یا جهانی شده دیتول
 واسطه یبو  شوند یم سیال از زبانی به زبان دیگر منتشر طور به آثارچرا که این . داشته باشد

ی که دانشجویان از آن براي کسب  گفت آثار مکتوبتوان یمبنابراین عقیده . کنند یمعمل 
 تواند یم، شده  هیته و این آثار در خارج از مرزهاي جغرافیایی کنند یمدانش و علم استفاده 

 افراد یک جامعه با ،که این آثار طوري به. ی هویت ملّی را دستخوش تغییر قرار دهدنوع به
عنوان یک رسانه از   نیز به ماهوارهبرانعالوه . زد یمهویت ملّی را به امر جهانی پیوند 

 و کند یمابزارهاي فرهنگی قوي است که در عرصه جهانی با امر محلی، دیالکتیک برقرار 
  .ندیآفر یمشدن فرهنگ را  جهانی
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 یکپارچگی مسألهل به پیوند امر محلی به امر جهانی، رابرتسون، به ها  با اشاره
 داند یمي ا دهیچیپو پدیدار شناختی پیدایش وضعیت اجتماعی را فرهنگی اشاره دارد و آن 

 و تعامل برقرار اند گرفتهیکدیگر در ارتباط قرار   باها انسان، سطوح مختلف زندگی آن درکه 
 آورند حساب به این تعامل مجبور هستند یکدیگر را انیجر در ها انساننتیجه آنکه، . کنند یم
ي نوعی سو بهن ترتیب، جهان ، بدیگذارند یم نیز در یکدیگر تأثیر ها فرهنگالجرم  و

یی مواجه ها پرسشي فردي با ها تیهودر چنین فضایی . رود یمیکپارچگی زیربنایی پیش 
ي فردي و جمعی، محل امن زندگی انسان را ها تیهومخاطره افتادن   بهاین که. دنشو یم

که آیا  کند یم و انسان امروز را با این پرسش روبرو کند یمنیز با تهدیدهاي جدي مواجه 
عنوان محل آرامش یاد کرد؟ به گفته   کنونی جهان، از خانه بهمرز یبي فضا در توان یم

در این . بریم میشدن شتابان و نوستالژي آفرین به سر رابرتسون، اکنون در مرحله جهانی
خود . بخشد یمي گوناگون شتاب ها وهیشي نوستالژیک را به ها شیگراشدن  مرحله، جهانی
 آرزوي کالبد امنی براي نظم جهانی و به همین مثابه بهت جهانی نوستالژي را سیالیت تحوال

 استعنوان خانه برانگیخته  صورت نوعی نوستالژي فرافکنانه براي جهان به
  ).327:1380رابرتسون،(

ي بوده که ا گونه بهبنا به دیدگاه رابرتسون، سرعت پیشرفت و تغییر و تحوالت جهانی 
 و  ساخته نو و متنوع که هاي ارزشواجی از عقاید و افکار و کثرت  در میان امها انسان

را   میي جدید بشري است، به تکاپو افتاده و ساحل آراها نسل به هم آمیختگی پرداخته
یی، در واقع، حاکی از آن گرا کثرت. ی شناخته شوددرست به که راهکار آن باید دنکن یمطلب 

ي خاص اجتماعی و در بیرون ها گفتمان یا ها حوزهاست که ما کثرت و تفاوت را در درون 
ي پلورالیستی است؛ ا عرصهعرصه فرهنگی جهان کنونی نیز . میشناس یمها به رسمیت  آن

 دیگري مبتنی بر وضعیت جهانی گوناگون وي ا منطقهي، ا قارهزیرا در آن تعاریف تمدنی، 
ه وضعیت جهانی ساخته یی که بدون رجوع بها تیهوبشري و همچنین انواع متنوعی از 

، ناگزیر متکی به اصل کلی ارزش گوناگونی اریع تماماما این تکثر . ، وجود داردشوند یم
 واجد خیر بودن این گوناگونی براي نظام و واحدهاي آن است؛ نفسه یففرهنگی و 

گونه که مستلزم عناصري از یک فرهنگ مشترك است که برحسب آن واحدهاي  همان
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بنابراین از این نظریه ). 153: همان (باشند با یکدیگر ارتباطات داشته ندتوان یمبسیاري 
  .شود یمعنوان یک متغیر مستقل استخراج  یی بهتکثرگرامتغیر 

داده در عرصه جهانی که رابرتسون بر آن تأکید دارد، نیز  پیوند بین تکثر رخ
در این خصوص . پیوند دارندي متکثر با یکدیگر نیز ها فرهنگ گرید یعبارت به.  استتوجه قابل

ي صورت ا شبکهبحث کاستلز در بستر جامعه .  به نظریه کاستلز نظر انداختتوان یم
 هم از و روند یمي، جوامع مدنی تحلیل ا شبکهبنا به نظر کاستلز در جامعه . ردیگ یم
 جهانی و هشبک در زیرا دیگر پیوستگی و استمراري میان منطق اعمال قدرت گسلند یم

بنابراین جستجوي معنا . ي خاص وجود نداردها فرهنگ و جوامع در ارتباط و بازنمود منطق
اکثر . شود یمي دفاعی حول اصول اجتماع اشتراکی مقدور ها تیهوفقط در بازسازي 

ي منزوي سازمان ها تیهوي ناشناخته و ها انیجري اجتماعی بر مبناي تضاد میان ها کنش
ي از ا وستهیپکه کاستلز هویت را مجموعه به هم  آنجا از). 28: 1385 کاستلز، (دنابی یم

 دهیچیپ درهمسبب  ي نوین ارتباطیها يتکنولوژ و از طرفی داند یم فرهنگی هاي ویژگی
 را فراهم آورده و ها فرهنگالمللی و به هم آمیختگی هرچه بیشتر  شدن مرزهاي ملّی و بین

ا سرعت بخشیده، بنابراین نظریه، متغیر ي ارتباطی این روند رها شبکهدر این راستا تنوع 
  .باشد یمي مجازي قابل تبیین ها شبکه

 مبادله در راستاي خورد یمي بیش از هر چیز به چشم ا شبکهآنچه که در جامعه 
 بودریار با هویت پیوند خورده زعم به است که ها انسانمصرف کاالهاي مادي و غیرمادي 

 بر این واقعیت است که دیگران معناي آنچه را ما بنا به نظر بودریار مصرف مبتنی. است
نکته اصلی این است . ، خواهند فهمیدمیفهم یم به همان نحو که خودمان میکن یممصرف 

ي ها مقولهي اشیاء، ها مقوله. میکن یمکه ما در حین مصرف کردن اشیاء خودمان را تعریف 
 آن برحسب در نظم اجتماعی اهمانگیجا کرد دایپي ها راهیکی از . کنند یمافراد را تعریف 

 به معناي بسیار واقعی، مردم آن چیزي رفته هم يرو. میکن یمچیزي است که مصرف 
. کنند یم مبنا تعریف آن بر را، ها آن خود را و دیگران نیز ها آن، کنند یمهستند که مصرف 

یار الگوي بودر.  هستمیکن یم فرض غالباًدر نتیجه انگیزه مصرف آن چیزي نیست که ما 
 که میکن یم و معتقد است که ما براي این مصرف کند یموسیله تفاوت تبیین  مصرفی را به
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 و چگونگی میکن یموسیله آنچه مصرف  یی بهها تفاوتبا مردم دیگر متفاوت باشیم و چنین 
  ).410- 407: 1389 ریترز، (شود یم  تعریفمصرفمان

ن روندي تلقی کرد که در آن خریدار عنوا  بهتوان یمبودریار معتقد است مصرف را 
 فعالی مشغول طور به، شده  يداریخر کاال، از طریق به نمایش گذاشتن کاالهاي قلم کی

دیگر مردم حس هویت چه کسی  عبارت به. تالش براي خلق حفظ یک حس هویت است
 با خلق چنین خصلتی براي مصرف. کنند یم، تولید کنند یمبودن را از طریق آنچه مصرف 

بنابراین از این نظریه، متغیر . ردیگ یمعنوان جامعه مصرفی شکل با ي ا جامعهاست که 
  .شود یمیی استخراج گرا مصرف

 همگون ینوع با که حال درعین یفرهنگ شدن جهانی گفت توان یمبندي  در این جمع
 يها امکان و بسترها ،کند یم حاکم برجهان را يواحد فرهنگ و است همراه یفرهنگ سازي
 يها ییگرا خاص نیهمچن و یفرهنگ یتعال و زشیآم تبادل، ،یستیهمز يبرا هم را یفراوان

 مثابه به که دارد يابزار یفرهنگ شدن جهانی نیبنابرا. کند یم آماده یفرهنگ گوناگون
 طرف از و شود یم ملّی و یمحل يها تیهو تیتقو موجب طرف کیاز ؛است دولبه ریشمش

 فیتضع موجب ،یجهان یمکتب و يهنجار ،یارزش اشتراك وهوج نمودن برجسته با گرید
ي ها هینظر ازي که هر یک ا استفادهدر ادامه . شود یم یوطن جهان تیتقو و ملّی تیهو

 به شکل خالصه در جدول اند  در تدوین چارچوب نظري و استخراج متغیرها داشتهیادشده
  :شود یمنشان داده 

  
  راج متغیرهاي پژوهشي منتج به استخها هینظري بند دسته

  استخراج مفهوم یا متغیر  نظریه  پرداز نظریه
  شدن پیوند دو مفهوم هویت و جهانی  شدن و بازاندیشی جهانی  گیدنز
  استفاده از آثار مکتوب غیربومی  جهانی، محلی  هال

  تکثرگرایی  تکثرگرایی  رابرتسون
  گرایی مصرف  جامعه مصرفی  بودریار
 هاي مجازي مندي از شبکه بهره  اي جامعه شبکه  کاستلز
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  ي پژوهشها هیفرض
  :رسد یمبه نظر 

  .شود ملّی تیهو سبب تضعیف میغیربو مکتوب آثار از استفاده - 1
  .شود ملّی تیهوسبب تضعیف  گرایی مصرف زانیم - 2
  .شود ملّی تیهوسبب تضعیف  ییگرا تکثر- 3
  .گردد ی ملّیم تیهوسبب تضعیف ) ماهواره (ی جمعيها  رسانهاز يمند  بهره- 4
  .شود ی مملّی تیهوسبب تضعیف  يمجاز يها  شبکهاز مندي بهره - 5
جنسیت، مقطع تحصیلی و دانشکده (ي ا نهیزم آیا هویت ملّی برحسب متغیرهاي -6

  داراي تفاوت معنادار هست؟) محل تحصیل
  

  یقتحق روش
در  .باشد یم شیمایپ نوع از استفاده مورد روش و  میک پژوهش در این استفاده مورد کردیرو

 و دهند یم مشترکی در یک مقطع زمانی مشخص، پاسخ سؤاالتروش پیمایشی افراد به 
حاضر  پژوهش ابزار .ردیگ یموتحلیل آماري قرار  آمده مورد تجزیه دست هاي به پاسخ

 شدن جهانی ریتأث ،سؤاالت طرح با که استو هنجاریابی شده  ساخته محقق پرسشنامه
  .کند یم گیري اندازه را انیدانشجو یملّ بر هویت فرهنگ

 که ،93-94 در سال اسوجی دانشگاه انیدانشجو شامل قیتحق نیاجامعه آماري در 
که در چهار دانشکده علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی و  نفراست 4195 ها آن تعداد

. ندباش یم مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري مشغول تحصیل سه درکشاورزي 
 نفر برآورد شده است که براي افزایش دقت 381) 1976 (نیلحجم نمونه بر اساس جدول 

 روش از موردمطالعه، آماري جامعه و موضوع تیماه به توجه  با. مورد ارتقاء یافت400به 
همچنین سنجش روایی پرسشنامه تحقیق . است شده استفاده يا طبقهتصادفی  گیري نمونه

ه است و جهت سنجش پایایی از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد حاضر روایی صوري بود
  .شود یمکه در ادامه جدول مربوط به آن آورده 
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   و وابستهمستقل يرهایمتغ کرونباخ يآلفا بیضر -1 جدول
  کرونباخ يآلفا بیضر  ها هیگو تعداد  ریمتغ

  72/0  6  غیربومی مکتوب آثار
  77/0  8  گرایی مصرف

  56/0  10  تکثرگرایی
  93/0  23   ملّیتیهو

                                                                         
  ها افتهی
ي پژوهش حاضر در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل شدند که در ادامه نتیجه              ها  افتهی

 نفـر  212در پژوهش حاضر با توجـه بـه جامعـه آمـاري        . شود یماین دو دسته تحلیل بیان      
. مطالعه قرار گرفتنـد    دانشجوي پسر مورد  )  درصد 47( 188و  )  درصد 53(دانشجوي دختر   

شده برحسب متغیرهـایی از قبیـل    ها گردآوري در ادامه این توزیع فراوانی که اطالعات از آن  
  .شود یممقطع تحصیلی و دانشکده محل تحصیل توصیف 

  
مقطع تحصیلی و دانشکده محل  توزیع درصد پاسخگویان برحسب جنسیت به تفکیک -2جدول 

 تحصیل

  جنسیت
  مقطع تحصیلی

  زن  مرد

  دکتري  ارشد  کارشناسی  دکتري  ارشد  کارشناسی  دانشکده
  75/0  1/3  2/13  7/0  8/2  6/11  علوم انسانی
  6/0  3/2  10  5/0  5/1  8/8  علوم پایه
  7/0  8/2  12  6/0  5/2  5/10  مهندسی
  35/0  5/1  8/5  3/0  2/1  1/5  کشاورزي

  4/2  6/9  41  1/2  7/8  36  جمع

  

طـور    دانـشجویان پـسر، بـه    درصـد 47از بین حدود  که   دهد یم نشان   2نتایج جدول   
 کـه در ایـن بـین      باشـند  یم در مقطع تحصیلی کارشناسی مشغول به تحصیل         اکثراًطبیعی  

، درصد بیشتري از دانشجویان دوره ارشد را       ها  دانشکدهدانشکده علوم انسانی نسبت به سایر       
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. باشند یم و کمترین دانشجویان مقطع کارشناسی پسر، در دانشکده کشاورزي       ردیگ یبرمدر  
در بین دانشجویان دو مقطع تحصیلی دیگر نیز دانشجویان دانشکده علـوم انـسانی بـیش از           

 درصـد دانـشجویان دختـر دانـشگاه یاسـوج،           53همچنـین از حـدود      . هاست  دانشکدهسایر  
 مقطــع تحــصیلی بــیش از دانــشجویان ســایر دانــشجویان دانــشکده علــوم انــسانی در ســه

  .باشند یم ها دانشکده
  

   توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب برخی متغیرهاي مستقل-3جدول 
  جمع  قوي  متوسط  ضعیف  شدت وضعیت

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  متغیرهاي مستقل

  100  400  25/25  101  75/31  127  43  172  استفاده از آثار مکتوب غیربومی
  100  400  75/30  123  75/32  131  5/36  146  گرایی مصرف

  100  400  5/35  142  5/30  122  34  136  تکثرگرایی
  

 با یکدیگر ترکیب شدند، در ادامه ها که متغیرهاي سنجیده شده از طریق گویه     آنجا از
برحـسب  . دنشو یمبندي این متغیرها در سه قالب ضعیف، متوسط و شدید توصیف              با دسته 
فراوانی و درصد بیشتري را به خود      می، میزان استفاده ضعیف از آثار مکتوب غیربو       3جدول  

اختصاص داده است و برعکس استفاده زیاد از این آثار فراوانـی و درصـد کمتـري را نـشان                     
چرا که برحـسب  . طور شدیدي رواج ندارد   گرایی نیز در بین دانش آموزان به        مصرف .دهد یم
گرایی در بـین آنـان رواج         درصد افراد در حد شدید مصرف      30، تنها حدود    3واهد جدول   ش

همچنـین در خـصوص   . گرایـی ضـعیفی دارنـد     مـصرف  درصـد 36دارد و در مقابـل حـدود   
 و دهـد  یم این متغیر نیز در حد شدید بیشترین فراوانی و درصد را نشان این کهتکثرگرایی  

در . دهد یمز کمترین فراوانی و درصد را به خود اختصاص میزان متوسط از تکثرگرا بودن نی   
  .شود یمادامه متغیر وابسته این پژوهش توصیف 
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   توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان هویت ملّی به تفکیک ابعاد هویت ملّی-4جدول 
  جمع  قوي  متوسط  ضعیف  شدت هویت ملّی
  درصد  فراوانی  درصد  انیفراو  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  ابعاد هویت ملّی

  100  400  82  328  5/16  66  5/1  6  )کلی (هویت ملّی
  100  400  8/79  319  3/16  65  4  16  احساس تعلق
  100  400  3/61  245  8/33  135  5  20  توانمندي ملّی
  100  400  8/93  375  5/5  22  8/0  3  میراث فرهنگی

  100  400  3/60  241  5/35  142  3/4  17  تاریخ ملّی
  100  400  8/87  351  5/11  46  8/0  3  زمیندفاع از سر

  
طوري کلی اکثریت افراد داراي هویت قوي  دهنده این است که به  نشان4جدول 

نسبت به میهن و سرزمین و فرهنگ خود، وفادار و از حس ناسیونالیستی در حد بسیار 
. اند بوده درصد داراي هویت ملّی ضعیف 5/1که تنها  طوري باالیی برخوردار هستند، به
اما هویت ملّی به . باشد یم 115 از نمره کل حداکثر 68/80میانگین نمره هویت ملّی 

که بیان هویت ملّی  طوري به. باشد یمدهنده تفاوت جزئی  تفکیک ابعاد گوناگون آن نشان
 شده اظهار بعد هویت ملّی نیتر يقواما . شود یمضعیف در بعد تاریخ ملّی بیشتر مشاهده 

 در همه این این که مسلم است آنچهاما . در بعد میراث فرهنگی تعلق داردبه هویت ملّی 
هویت ملّی در حد متوسط نیز . اند نمودهابعاد هویت اکثر افراد هویت ملّی قوي را اظهار 

 و هویت ملّی ضعیف دهد یمرا نسبت به هویت ملّی قوي به خود اختصاص  میدرصد ک
  .شود یمدرصدهاي ناچیزي را شامل 

 بیانگر وجود میزان متوسط و قوي هویت ملّی است، 4 جدول این کهوجه به با ت
شدن فرهنگ  ي رابطه بین متغیرهاي جهانیها هیفرضنیاز هست تا با به آزمون گذاردن 

در ادامه پنج فرضیه تحقیق با . و هویت ملّی، علت تنوع در هویت ملّی شناسایی شود
رسون، آزمون تی و آنالیز واریانس مورد بررسی یی مانند همبستگی پیها آمارهاستفاده از 

  .ردیگ یمقرار 
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  ملّی تیهو وبرخی متغیرهاي مستقل  نیب یهمبستگ آزمون جینتا -5 جدول
  سطح معناداري  ضریب همبستگی پیرسون  متغیرهاي مستقل

  000/0  -597/0   غیربومیمکتوب آثاراستفاده از 
  000/0  -331/0  گرایی مصرف

  000/0  -21/0  ییتکثرگرا
  002/0  -113/0  میزان استفاده از ماهواره

  08/0  -086/0  شبکه مجازي
   

 فرضیه پژوهش که متغیرهاي مستقل 5 گفت از توان یم 5 جدول يها افتهی اساس بر
بین  یهمبستگ بیضر . تأیید و تنها یک فرضیه رد شدهیفرض 4، شده انیبها در جدول  آن

 000/0 يمعنادار سطح و -597/0 با برابرویت ملّی و ه  میاستفاده از آثار مکتوب غیربو
بر این اساس  .دهد یم این دو متغیر را نشان نیب يقو نسبتاً و معنادار رابطه است که

 تر فیضع ملّی تیهو باشد، شتریب میغیربو مکتوب آثار از استفاده چه هر گفت توان یم
  . و برعکسگردد یم

 باشد یمی از رابطه معکوس در حد متوسط گرایی و هویت ملّی حاک رابطه بین مصرف
یی گرا مصرف گفت با باال رفتن توان یم پس. باشد یمو این رابطه به لحاظ آماري معنادار 
 هستند از گرا مصرفاما دانشجویانی که کمتر . گردد یمدانشجویان، هویت ملّی آنان ضعیف 

  .ي برخوردارندتر يقوهویت ملّی 
 این دهد یم نشان 5ژوهش حاضر بود که جدول تکثرگرایی یک متغیر مستقل پ

 این همبستگی چندان قوي نیست اما به هرچند. متغیر رابطه معکوس با هویت ملّی دارد
بر این اساس افرادي که . شود یم فرضیه مربوط به آن تأیید پس ،لحاظ آماري معنادار است

.  است و برعکستر فیضعبه لحاظ فرهنگی تکثرگراتر هستند، هویت ملّی آنان نیز 
ي ملّی را تضعیف ها تیهوشدن فرهنگ با رواج تکثرگرایی،   گفت جهانیتوان یم بیترت نیا به
  .دکن یم

. کند ینم در اشکال گوناگون رابطه مشابهی را با هویت ملّی ایجاد ها رسانهاستفاده از 
به تضعیف  منجر الزاماًي مجازي ها شبکه آمده است، استفاده از 5که در جدول  طوري به
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شدن  عنوان بخشی از جریان جهانی  بهتواند یماما استفاده از ماهواره . شود ینمهویت ملّی 
  .دینما ي را تضعیف ها تیهوفرهنگ، 

در ادامه نتیجه آزمون تفاوت معنادار هویت ملّی در سطوح دو متغیر جنسیت و مقطع 
  .شود یمتحصیلی از طریق آزمون تی مطرح 

  
  وت میانگین هویت ملّی برحسب جنسیت و مقطع تحصیلی آزمون تفا-6جدول 

متغیرهاي 
  مستقل

میانگین نمره   فراوانی  ها دسته
  هویت ملّی

 t Sig.t مقدار

  4/98  188  مرد
  جنسیت

  8/78  212  زن
8/3  000/0  

  مقطع تحصیلی  5/80  309  کارشناسی
  54/0  -607/0  2/81  91  تحصیالت تکمیلی

  
 گفت دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر از انتو یم 6با توجه به جدول 

 معنادارآمده به لحاظ آماري  دست ي برخوردار هستند و تفاوت میانگین بهتر يقوهویت ملّی 
 باشد در این متفاوت هویت ملّی دانشجویان برحسب مقطع تحصیلی این کهاما . باشد یم

  .پژوهش تأیید نشد
  

   برحسب دانشکده محل تحصیل تفاوت میانگین هویت ملّی-7جدول 
 F Sig.Fمقدار   میانگین نمره هویت ملّی  فراوانی  دانشکده

  2/80  128  ادبیات
  5/82  97  علوم پایه
  4/77  59  کشاورزي

  2/81  116  فنی

2/3  02/0  

  
 گفت هویت ملّی دانشجویان برحسب دانشکده محل توان یم 7بر اساس جدول 

که دانشجویان دانشکده علوم پایه  طوري به. است دهنموتحصیل تفاوت معنادار ایجاد 
از . است بوده باالتر ها دانشکدهمیانگین نمره هویت ملّی آنان نسبت به دانشجویان سایر 
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تفاوت . اند داشتهطرف دیگر دانشجویان دانشکده کشاورزي کمترین میزان هویت ملّی را 
  . به لحاظ آماري معنادار بوده استذکرشده
  
   گام به گام هویت ملّی با استفاده از رگرسیون چند متغیره به روش تبیین کنندهي رهایتغم -8 جدول
شده  افزوده  R2 مقدار r مقدار  متغیر  مراحل

  r2به 
Beta  T Sig t  

استفاده از آثار   1
  مکتوب غیربومی

51/0-  255/  *  39/-  39/9-  000/  

  /000  -43/5  -/219  056/0  /311  -56/0  گرایی مصرف  2
  /000  -36/4  -/172  028/0  /339  -59/0  ثرگراییتک  3
  /010  58/2  /104  048/0  /387  /63  جنسیت  4

  
 غیربومی، مکتوب آثاراستفاده از  (مستقل متغیرهاي ترین شناخت مهم براي

، ماهوارهمیزان استفاده از  ،يمجاز يها شبکه میزان استفاده از ،ییگرا کثرت گرایی، مصرف
 تیهو انسیوار نییتب و )ملّی تیهو( وابسته متغیر تبط بامر) تیجنس و مقطع تحصیلی

 استفاده گام به گام روش به متغیره چند رگرسیون تحلیل از مستقل، يرهایمتغ توسط ملّی
  .است شده 

 نییتع بیضر مقدار به توجه با که دهد یم نشان 8 شماره جدول از آمده دست به جینتا
 مکتوب آثاراستفاده از  ریمتغ ملّی، تیهو کننده ینیب شیپ ریمتغ نیتر يقو، r2 شده لیتعد

 را ملّی تیهو ریمتغ انسیوار از درصد 5/25 ییتنها به که این متغیر طوري به .است میربویغ
 واحد کی يازا به گفت توان یم Beta =- 39/0 به توجه با و مرحله نیا در. دینما یم نییتب

  .شود یم کم ملّی تیهو نمره از 39/0 میربویغ مکتوب آثار مصرف در شیافزا
 بیضر مقدار. است شده یونیرگرس معادله وارد ییگرا مصرف ریمتغ ، دوممرحله در

   به توجه با.  درصد است6/5 یا 056/0 در این مرحله شده  افزوده شده  لیتعد نییتع
219/0 -=Beta نمره از 219/0 ییگرا مصرف در شیافزا واحد کی يازا به گفت توان یم 

  .شود یم کم ملّی تیوه
 بیضر مقدار. است شده یونیرگرس معادله وارد ییگراتکثر ریمتغ ، سوممرحله در

 با ورود این متغیر به معادله پس.  رسیده است339/0در این مرحله به  شده لیتعد نییتع
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 Beta =-172/0 به توجه با .شود یم درصد به قدرت تبیین مدل افزوده 8/2رگرسیونی 
 کم ملّی تیهو نمره از 172/0 تکثرگرایی در شیافزا واحد کی يازا به فتگ توان یم
  .شود یم

 یونیرگرس معادله وارد) یتصنع صورت به (تیجنس يا نهیزم ریمتغ مرحلهدر آخرین 
 ورود با دهد یم نشان است که 378/0در این مرحله  شده لیتعد نییتع بیضر مقدار. شده
 Beta=104/0میزان . ابدی یم شیافزادرصد  7/38 تا لمد ینیب شیپ قدرت ت،یجنس ریمتغ

 ریمتغ چهار مجموع رد. ي نسبت به زنان دارندتر يقوگویاي آن است که مردان هویت ملّی 
 درصد 7/38 اند توانسته تیجنس و ییگرا کثرت گرایی، مصرف غیربومی، مکتوب آثار مصرف

 معادله از رهایمتغ ریسا این که ضمن. ندینما نییتب را ملّی تیهو بر رگذاریتأث عوامل از
  .شدند خارج ونیرگرس

  
  گیري نتیجه

شدن فرهنگ بر هویت ملّی دانشجویان دانشگاه  منظور بررسی تأثیر جهانی پژوهش حاضر به
 فرضیه اصلی در بین جامعه آماري به آزمون گذارده 5در این پژوهش . یاسوج انجام گرفت

  .ید شد فرضیه تأی4 فرضیه، 5شد که از این 
گام  به  از تحلیل رگرسیون چند متغیري گامها دادهدر بخش تحلیل چند متغیره 
.  از واریانس متغیر وابسته را تبیین نموددرصد 7/38استفاده گردید که در نهایت این مدل 

شدن و هویت ملّی به ارائه بحثی  ي از مبانی نظري مربوط به جهانیریگ بهرهدر این زمینه با 
کننده پیوندها و مراودات و  شدن تداعی جهانی .شود یماره این موضوع پرداخته تحلیلی درب

 نقاط مختلف جهان و اقصاي ها ملتارتباطات اقتصادي، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بین 
ي است که معادالت جدیدي را ترسیم و القاء کننده تفکرات به ا ندهیآ مبشر و کننده نیتدو

ي مختلف و متنوع که مصنوع عصر جدید بوده و معارض با ها شهیاندي از ا وستهیپهم 
شدن فرهنگ مجموعه تحوالت در حوزه  جهانی. و ملّی است میي قوها تیهوتعصبات و 

  .ابعاد زندگی بشري را در بر خواهد گرفت  م که تماشود یمفرهنگ را شامل 
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در این . دیآ یمشدن فرهنگ به شمار  ي جهانیها شاخصهیکی از   میآثار مکتوب غیربو
پژوهش ضریب همبستگی پیرسون بیانگر این بود که رابطه معناداري بین این متغیر و 

در دنیاي کنونی با توجه به حجم وسیع مکتوبات و نشریات . هویت ملّی وجود داشت
ي مدرن و نیازسنجی و همگام ساختن افراد ها يفناوري مختلف و وجود ها نهیزممنتشره در 

 حضور و ها جریانهم قشري که در معرض بیشترین تحوالت و   آن،مروزيبا جهان پیشرفته ا
، تأثیرگذاري آثار مکتوب واقعیتی انکارناپذیر کند یمنقشی محوري و محرك در جامعه ایفا 

هاي پیشین نقش این متغیر در ارتباط با هویت ملّی موردمطالعه قرار  در پژوهش. است
در حقیقت همسو با .  با تحقیقات پیشین انجام دادهبار نیدراي ا سهیمقانگرفته که بتوان 

.  گفت امر جهانی در امر محلی از طریق آثار مکتوب نمایان گردیده استتوان یمل ها نظریه
ي در اختیار ا ترجمهشده یا به صورت غیر  سرعت ترجمه تولید آثار مکتوب وافر که به

هانی حل و جذب نماید و امر محلی  آنان را در دهکده جتواند یم ردیگ یمدانشجویان قرار 
 که چنین دهد یمنتایج این پژوهش نشان . خود را منطبق با دستاوردهاي فرامحلی سازد

  میکه مطالعه آثار مکتوب غیربو طوري به. رویدادي در جامعه موردمطالعه به وقوع پیوسته
  . نمایدتر رنگ کمتوسط دانشجویان، توانسته هویت ملّی آنان را 

ي ها شاخصایی یکی دیگر از متغیرهاي مستقل تحقیق حاضر و از گر مصرف
ضریب همبستگی پیرسون بیانگر این بود که رابطه . دیآ یمشدن فرهنگ به شمار  جهانی

پردازان  بنا بر دیدگاه نظریه. گرایی و هویت ملّی وجود دارد معناداري بین دو متغیر مصرف
 امروزي مورد استقبال و توجه قرار گرفته معجوا درعنوان یک نشانه  اجتماعی که مصرف به

ي بزرگ تولیدي با برندهاي مختلف که ها شرکتي چند ملّیتی و ها شرکتو از طرفی ظهور 
ي اطالعاتی و ارتباطی تبلیغات ها يفناورتوسط کشورهاي قدرتمند و برخوردار از 

در چنین شرایطی افراد  ،کنند یمي جهانی بازارهاي را همراه با تولیدات خود روانه ا گسترده
عنوان یک   شدن بهگرا مصرفي وسو سمت تا به دارد یمو ازجمله دانشجویان را بر آن 

یی که گرا مصرفاین روحیه . شدن در دنیاي مدرن حرکت کنند ویژگی فرهنگی جهانی
هاي داخلی و از طرف دیگر   خارجی نسبت به ماركهاي ماركمصرف کاال برحسب ترجیح 

مصرف بهینه است، توانسته است هویت ملّی آنان را دستخوش دگرگونی ترجیح لذت بر 
گرایی مصداق داشتن نظریه بودریار درباره جامعه  چنین برداشتی از مصرف. قرار دهد
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تأیید این فرضیه همسو با تحقیق نوابخش و . باشد یممصرفی درباره جامعه موردمطالعه 
یی و هویت ملّی رابطه گرا مصرفیق آنان بین بر اساس نتایج تحق. باشد یم) 1390 (همکاران

  .گرایی سبب تضعیف هویت ملّی گردیده است که مصرف طوري به. معکوس وجود داشته است
ضریب همبستگی . تکثرگرایی یکی دیگر از متغیرهاي مستقل تحقیق حاضر بود

ی وجود  بوده که رابطه معناداري بین دو متغیر تکثرگرایی و هویت ملّن آانگریبپیرسون 
ي فرهنگی که در ها تنوع افراد را به پذیرش ، گفت تکثرگراییتوان یمدر حقیقت . دارد

 جهان یفرهنگ يفضا. دارد یم واها دسترسی و شناخت دارد  دهکده جهانی به سهولت به آن
 ها، زبان تکثر شدن، یغن يبرا یفرصت و منبع عنوان به را یستیز و یفرهنگ تنوع یکنون

 هیعل نه و گرانید در کنار یزندگ و فرهنگ ینندگیآفر يبرا یضمانت را واماق و ها فرهنگ
 وپذیرش تنوع و تکثر . ردیگ یم فاصله ییصدا تک و یکرنگی با و کند یم زمزمه را گرانید

عنوان یک   است و بهریزناپذیگری با توجه به اشاعه فرهنگی جهان امروزي واقعیتی گوناگون
 این راستا هر دولتی بنا به ماهیت و ظرفیت خود سعی در  و درشده میترسشیوه زندگی 

عنوان  در چنین اوضاع و احوالی دانشجویان بهپس . هاي فرهنگی خود دارد ارائه ارزش
 شدن ی از تکثرگرایی موجود در عرصه جهانمتأثرقشري اثرگذار در فضاي فرهنگی جامعه 

ت ملّی آنان دستخوش تغییر قرار  و همزمان با آن هویدهند یمقرار گرفته و آن را رواج 
عنوان یک ویژگی  نتیجه همسو با نظر رابرتسون است که بر تکثرگرایی بهاین . ردیگ یم

) 1389 (یمانیسلهمچنین نتیجه این تحقیق با تحقیق . شدن تأکید دارد فرهنگی جهانی
ه بر اساس نتیجه تحقیق وي تکثرگرایی سبب تضعیف هویت ملّی گردید. باشد یمهمسو 

  .است
میزان استفاده از ماهواره یکی دیگر از متغیرهاي مستقل تحقیق حاضر و از 

ضریب همبستگی پیرسون بیانگر این بود . دیآ یمشدن فرهنگ به شمار   ي جهانیها شاخص
 گفت توان یم. که رابطه معناداري بین دو متغیر استفاده از ماهواره و هویت ملّی وجود دارد

 هاي ارزش و ها شهیاندالمللی و ترویج  ي بینها شبکه و ها رسانه از افراد در پی استفاده
 که فضاي شوند یموسوي هویت جهانی کشیده   ملّی و میهنی به سمتهاي ارزشمتفاوت از 

هاي دیگري را اخذ خواهند کرد که فاصله گرفتن از  جدیدي را به روي آنان گشوده و ارزش
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و  باره با تحقیق کاویانی ي این تحقیق دراینها هافتی. ی خواهد داشتپ درهویت ملّی را 
  .باشد یم همسو )1390(، خلیلی اردکانی )1389(، بیات )1385 (همکاران

ي مجازي یکی دیگر از متغیرهاي مستقل تحقیق حاضر و از ها شبکهمیزان استفاده از 
 بود ضریب همبستگی پیرسون بیانگر این. دیآ یم به شمار فرهنگشدن  ي جهانیها شاخص

ي مجازي و هویت ملّی وجود ها شبکهکه رابطه معناداري بین دو متغیر میزان استفاده از 
ي مجازي در دنیاي ها شبکه گسترش هرچند. بنابراین فرضیه تحقیق تأیید نشد. ندارد

 استفاده باره نیدرا و دهیدرنوردکنونی شهرها و روستاهاي دورترین نقاط کشور را نیز 
  استدالل نمود که به دلیلتوان یم شده است، ریگ همهي مجازي ها شبکهدانشجویان از 

برداري از این محصول،  ي مجازي و تنوع در نحوه بهرهها شبکه شدن استفاده از ریگ همه
که  طوري به.  این متغیر را مشاهده نمودریتأثي هویت ملّی برحسب ها تنوع توان ینمدیگر 

ي مجازي ها شبکهیا ضعیف، برخوردار از استفاده از دانشجویان در طیفی از هویت ملّی قوي 
 چرا که هر قشر و ،ي مجازي جهت مشخص و یکسانی نداردها شبکهاستفاده از . هستند

. ها و تمایالت خود را از این طریق پراکنده سازند  و آرمانها شهیاند توانند یمگروهی 
محلی کمک نموده است  نی و همي مجازي هم به امر جهاها شبکهدیگر استفاده از  عبارتی به

 گفت توان یمدر کل  .و خصلتی خنثی به جهت اثرگذاري بر هویت ملّی پیداکرده است
ي جمعی بخصوص ها رسانهشدن فرهنگ از مجراي شرایطی همچون استفاده از  جهانی

ي و ریگ شکلموجب   و وسایل و لوازم مصرفی لوکسکاالهاماهواره، نشریات و مکتوبات، 
 و ها تیهورنگ شدن  ي غربی از طرفی و در مقابل کمدار هیسرماهنگ گسترش فر

  .گردد یم میي اصیل بوها فرهنگ
  
  پژوهش اتشنهادیپ

 از بین متغیرهاي مستقل موردمطالعه در این پژوهش، استفاده از این کهبا توجه به 
شنهاد آثار مکتوب غیربومی، بیشترین سهم را در تبیین هویت ملّی دانشجویان داشته، پی

شده خارجی از حیث محتوا توسط مسئولین  ي بر آثار ترجمهتر قیدقنظارت  : اوالًشود یم
مینه و بستر براي نویسندگان پژوهشگران داخلی فراهم شود تا  ز:ثانیاً. مربوطه انجام گیرد
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با محتواي مطلوب بپردازند و از  میبتوانند متناسب با بستر جامعه به تولید آثار مکتوب بو
  .باره عقب نیفتند له جهانی دراینقاف

گرایی از دیگر متغیرهاي مستقل مهم اثرگذار بر هویت ملّی دانشجویان در  مصرف
نوعی بر لذت بردن از کاالها و تأکید بر نوع  گرایی به ازآنجاکه مصرف. جامعه موردمطالعه بود

نوبه خود  امر به و این شود یمعنوان نشانه منش و معرفی شخص به دیگران محسوب  کاال به
، الزم است چنین دینما یمهاي غایت گرایانه را تضعیف  ها و ارزش تعلق به جامعه و آرمان

عنوان قشر مروج فرهنگ   به دانشجویان بهها کارگاه و برگزاري استادانیی از طریق ها یژگیو
ب ي غردار هیسرما وفور کاالهاي مصرفی و لوکس گرایی شگرد نظام این که. گوشزد شود

کننده هزینه این رویداد  کننده پرداخت  و مصرفگردد یم دار هیسرما عاید ن آنفعبوده و 
  .است

باره پیشنهاد  دراین. استفاده از ماهواره از دیگر متغیرهاي اثرگذار بر هویت ملّی است
ي داخلی بر غناي ها رسانه جهت تضعیف اثر معکوس ماهواره بر هویت ملّی، گردد یم

ي ها شبکه(و تبلیغی بیفزایند تا ماهواره   میناگون خود اعم از خبري، سرگري گوها برنامه
  .گوي سبقت را از رسانه داخلی نرباید) خارجی
پیشنهاد .  بودتر فیضعکه در این پژوهش هویت ملّی زنان نسبت به مردان  آنجا از

 توسط ، تقویت هویت ملّی دانشجویان دختر بیش از تقویت ملّی دانشجویان پسرشود یم
  .امور فرهنگی دانشگاه مدنظر قرار گیرد
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