
 

مطالعه  :يشهر  و اثرات آن بر سبک زندگی  شدن فرهنگی جهانی
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  1محمد نجارزاده

 

  چکیده

 رآن ب اتشدن به وجود آمده است، اثر هاي جهانی که در بحث  از مسائل بسیار مهمی  یکی

شدن، فرهنگ محلی به طور  این نگرانی وجود دارد که با توسعه جهانی. فرهنگ محلی است

است که اکثر   ياهدر واقع این تنها نکت. رودبشود و از بین   یکی  مل با فرهنگ جهانیکا

ت ااین مقاله در نظر دارد که اثر .ت متحده با آن موافقندیاالاکشورهاي جهان به جز 

بر   بحث اصلی .کند  سیربررا  محلی در شهر اصفهان  را بر سبک زندگی یشدن فرهنگ جهانی

مردم که به طور متفاوت در برابر  هاي مختلفگروه در میان  دگیهاي سبک زنتفاوت

 هاي شاخص براي پرداختن به. خواهد بود ،گیرندشدن قرار می جهانی فناوري و يارونده

سه   اسسانیز بر مقالهري این ظچارچوب ن .استفاده شده است ردیووب آثار از  سبک زندگی

ت یکه در نها ی و پیوندزدن فرهنگی استشدن فرهنگ، یکی هاي فرهنگیتفاوت دیدگاه

در  .مطابقت داشته باشد هلعامنطقه مورد مط با تواندیک از آنها می توضیح داده شود که کدام

نتایج  .است که با ابزارمصاحبه صورت گرفته است هاستفاده شد  این مقاله از روش تحقیق کیفی

ها  شاخص نه در همه  ها در سبک زندگیدر منطقه مورد مطالعه تفاوتدهد که  مطالعه نشان می

ها  هاي اجتماعی در بقیه شاخصکه بلکه بیشتر در شاخص رسانه قابل مشاهده است و گروه

  . مانند، غذا، پوشاك، مذهب و اوقات فراغت بیشتر شبیه به هم عمل میکنند
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  مهمقد

رود،  کار می بهامروز  هدیدي و پیچعچند ب ايشدن اصطالحی است که براي تفسیر دنی جهانی

 .است فناوري، اقتصادي و  ، فرهنگی یعي جاري در جریانات اجتمااکه شامل تغییر در رونده

 منظور از جهانی شدن فرایند فشردگی زمان و فضا است که به واسطه آن مردم به صورت نسبتاً

دانشمندان در  لذا) 155 ، ص1390محمدپور، (شوند  در جامعه جهانی واحد ادغام می آگاهانه

آن  نتایجاند تا به  کرده  سیرافراد را بر و شدن بر جوامع، گروها ت جهانیااي مختلف اثره رشته

امروزه اهمیت منطقه و نقش آن در شناخت پدیده . رندبب  پی  ي جهانیادر تغییر رونده

و به همین خاطر  شده است هشناخت افراد کامالً  در زندگی  هاي جهانی ش روندشدن و نق جهانی

ها و  است که شامل توسعه شکل  شدن داراي دو چهره محلی و جهانی جهانی بیان شده است که

نیاز  .هاي محلی از سوي دیگر شده است از یک سو و تقویت هم زمان گروه  ت جهانیااثر

قرار دهیم بلکه نکته  هلعاگرایی را به طور جداگانه مورد مط حلیگرایی و م نیست که ما جهانی

و مهم در نظر گرفته   سیرو محلی به طور هم زمان بر  در این است که توسعه جهانی  اساسی

  ).1 ، ص2008رابرتس، ( شوند

باشد؛  المللی قابل رویت می و بین  شدن بر سه سطح محلی، ملی ت جهانیابه طور قطع اثر

... وري، سیاسی و ا، فن هاي اقتصادي، فرهنگی شامل شاخه  اي شدن به طور گسترده انیمباحث جه

هاي مالی و  ا از درون لنزه به همین خاطر این بحث). 1999؛ مرگینسن، 2004، گسین( باشد می

،  المللی مردم، ساختار جوامع جهانی ت و اطالعات، حرکت بیناي ارتباطاهورياتجاري، فن

 است  سیرقابل بر  ي جهانیادهانه و نمایکی و نشوژو ایدئول  همگرایی فرهنگی،  شناسیزبان

هاي  در این مقاله سعی شده است که با توجه به نظریه ).1999؛ مرگینسن، 2002منکمن و بیرد، (

هاي شهري مورد کنکاش  موجود در جهانی شدن فرهنگی اثرات آن بر سبک زندگی گروه

  .قرار گیرد

 رآن ب اتشدن به وجود آمده است، اثر هاي جهانی که در بحث  سیار مهمیاز مسائل ب  یکی

شدن، فرهنگ محلی به طور  این نگرانی وجود دارد که با توسعه جهانی. فرهنگ محلی است
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است که اکثر   ياهدر واقع این تنها نکت. شود و از بین رود  یکی  کامل با فرهنگ جهانی

ن، اویسنافر ،شدن همزمان با روند جهانی .با آن موافقند ت متحدهیاالاکشورهاي جهان به جز 

. دارند  به کشورهایشان با نفوذ فرهنگ آمریکایی يها نیز مشکالت زیادها و انگلیسی آلمان

بست یک فرهنگ مصرفی   دونالد در پیال و مککومانند کوکا  هاي بزرگ آمریکاییشرکت

 انجامد  محلی می عمواگی محصوالت و جبودي یکپارچاهستند که به تبع آن به ن  جهانی

شدن در سطح محلی  ید که همانا جهانیآ در اینجا یک بحث مهم پیش می). 2004تاندون، (

 کشدن فرهنگ را در سطح محلی تبییین کنیم؟ آیا این ی نیم جهانیاتواست؛ ما چگونه می

هاي  ، فعالیت، مذهب، زبان ك، رسانهاکه شامل پوش - روش بومی شده - است   روش زندگی

لی وجود اصشود؟ یک دغدغه  و مانند آن می  اییغذت ااجتماعی، رفتارهاي خانوادگی، عاد

قادر است که هر  ت و قدرت فراوان، تقریباًغایلشدن فرهنگ، با نیروي عظیم تب دارد که جهانی

بر  العاده قوي روستاهاي کوچک، و یک اثر فوق یثیر قرار دهد، حتأاز دنیا را تحت ت  جایی

   .محلی بگذارد  سبک زندگی

 شهري  را بر سبک زندگی یشدن فرهنگ ت جهانیابنابراین این مقاله در نظر دارد که اثر

در میان مردم که به طور   هاي سبک زندگی بر تفاوت  بحث اصلی. کند  سیربر در شهر اصفهان

 هاي شاخص رداختن بهبراي پ. گیرند خواهد بودشدن قرار می ي جهانیامتفاوت در برابر رونده

بعداز  .استفاده شده است) 1984(ردیو وپیر ب ،هم از کار دانشمند فرانسوي  سبک زندگی

  سیرمردم بر  هاي گوناگون سبک زندگی بر جنبه  شدن فرهنگی ت جهانیاها اثر خصاانتخاب ش

اعی را اجتم  ي متفاوت زندگیها کو سب  شدن فرهنگی خواهد شد و در نهایت این مقاله جهانی

ي که تمام جهان و ا عهسوشدن در اینجا به عنوان یک روند ت جهانی. خواهد کرد  سیربر

). 2 ، ص1999گرو،  هلد و مک( گیرد تعریف شده است اجتماعی را در بر می  هاي زندگی جنبه

هاي مختلف قابل  یند پیچیده از تغییرات که از جنبهاشدن به عنوان یک فر ، جهانی1980ه هدر د

از نظریه پردازن معتقدند که این روند منجر به تغییراتی   بعضی. است دیده شده است  سیربر

، در مقابل دیگران بر )1993ریتزر، (انجامد   شدن یا برابر شدن می  خواهد شد که به آمریکایی
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در ) 1997واتسون، (گیرد  گرایی را در بر می ي محلیاشدن بیشتر رونده این باورند که جهانی

این ). 1995برتسون، ار(کنند  جهان محلی استفاده می حالصطکه از ا  که هستند کسانی  حالی

خواهد کرد و در نهایت با توجه به این نظریات در خواهیم   سیرمقاله تمام این نظریات را بر

 .یافت که کدام یک از آنها در منطقه مورد مطالعه اتفاق افتاده است

او . شدن و فرهنگ را توضیح داده است ه بین جهانیرابط) 1995(جان ندروین پیترزه 

،  مانند سبک زندگی یلائقوي در مس اي شدن و فرهنگ رابطه دهد که جهانی توضیح می

ا و غذد، م، مهاجرت، بحث جهان محلی، موسیقی، فیلم، بازاریابی،  فرافرهنگی ايردهوبرخ

   .مانند آن دارد

شدن فرهنگی در دنیاي  هاي عظیم جهانی موجدهد که ما در مقابل  ها نشان می این روند

به . تواند نتایج و عواقب متفاوتی در کل دنیا و در ایران داشته باشد یم، که میا هامروز قرار گرفت

به  ،نخواهندخودشان هم اگر  یحت مردم در سراسر دنیا  شدن فرهنگی به خاطر جهانی  طور کلی

تواند اطالعات مورد نیاز خود را پیدا کند، کاالها  می  هرکسی به راحتی. اند گر متصل شدهییکد

از  بیشتر  ت جهانیاو ارتباط اه فرتامس. قابل دسترس هستند  دنیا به راحتی رو خدمات در سراس

ها شرایطی را به وجود آورده  هوري در تمام جنبافن. است افتادن هر زمان دیگري در حال اتفاق

از  ماهواره، تلویزیون، اینترنت، نمابر، فراتر. ده کردآن را مشاه  توان به راحتی است که می

هاي بزرگ تفریحاتی در حال شکل دادن به  شرکت. در حال حرکت هستند  فرهنگی هايمرز

. کنند می  دنیا زندگی نقاط مختلفرویاهاي مردم عادي هستند که در  یویر و حتاعقاید، تص

ال  غرب ایدهظریه شود که ن نگ باعث میفره  طور کلیها، عادات و به  این فشرده شدن ارزش

آیا فرهنگ محلی به : استهآید این  هایی که بعداز این روند به وجود می الؤتوسعه پیدا کند، س

انگلیسی تمام   یعنی  م این فرایند مصرفی خواهد افتاد؟ آیا زبان جهانیاصورت منفعل در د

اي مصرفی بر بینش مردم نسبت به ه هاي دیگر دنیا را از بین خواهد برد؟ آیا ارزش زبان

را به ایک فرهنگ مشترك م یتشت؟ و در نهاات و یگانگی اجتماعی اثر خواهد گذاارتباط

  ).2008رهباین، ( هدایت خواهد کرد؟  سمت یکپارچگی فرهنگی



  
  

  169                                                                        ...بر سبک  و اثرات آن  شدن فرهنگی جهانی 

به خصوص و  گیرد ها در منطقه مورد مطالعه مورد کنکاش قرار می در این مقاله این سوال

ل سالیان دستخوش تغییرات بسیاري طوایران در . شده است  سیرمنطقه برشرایط حال حاضر 

ي اشده است که در نتیجه آن شرایط جدیدي به وجود آمده است که در مواجه با رونده

این   ال اصلیؤرا به سا ها م این روند. طور محلی گرایی قرار گرفته استشدن و همین جهانی

هاي  افراد در گروه  بر سبک زندگی  شدن فرهنگی جهانی آیا اثرات: کند که میتحقیق رهنمون 

   ثیر متفاوتی گذاشته است؟أمختلف اجتماعی ت

مرکز ( باشدمنطقه مورد مطالعه در این پژوهش شهر اصفهان سومین شهر بزرگ کشور می

حسینی (باشد رود از برکات خداوندي در این شهر میوجود رودخانه زاینده). 1385آمار ایران، 

آید، براي مثال که به عنوان یکی از مراکز مهم فرهنگی ایران به حساب می) 1 ، ص1379ري، اب

  ). 68 ، ص1386فصلنامه فرهنگی، ( انتخاب آن به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم
  

  تعریف مفاهیم

) 1: (شدن فرهنگی استدو مورد از مهمترین مفاهیم این پژوهش جهانی شدن و جهانی

شدن صورت گرفته  وز حول محور جهانیرتا به ام  هاي فراوانی آنجایی که بحث از شدن؛ جهانی

). 2000سالت و دیگران، ( باشد ن بسیار دشوار میآاست رسیدن به تعریف واحدي در مورد 

اند که باعث کارآیی  سازي محصوالت در نظر گرفته شدن را را به عنوان یکسان ها جهانی  بعضی

اند،  کید کردهأت  هاي ملی د، دیگران بر کاهش قدرت دولتوش دم میو ثروت براي تمام مر

اي اجتماعی ه ، شبکه ، توسعه تجارت جهانی ، یکسان شدن فرهنگییملیتهاي فرا ه سازمانتوسع

شدن  از اثرات جهانی ل زمان و فضاطوت و حمل و نقل در اطات ارتبعرسبین المللی، و افزایش 

شدن را در قالب الگوي  این میان هستند کسانی که جهانی در ).1 ، ص2007کیم، ( باشد می

پیرامون مورد تحلیل قرار داده و بر این مبنا روند مزبور را تهدیدي براي کشورهاي -مرکز

دانند و معتقدند که این روند شکاف موجود میان این کشورها را  منزوي، ضعیف و پیرامونی می

کنند که  ن میان بیدانشمنابسیاري از د ).31 ، ص1389صالحی امیري، (تشدید خواهد کرد 
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به وجود   هاي ملی داري است که با توسعه دولتاز سرمایه هشدن یک مرحله پیشرفت جهانی

له أاصل مس  تغییر کرده باشد ولی  هاي ارتباطات جهانی که شاخصممکن است . آمده است

هاي  ، نظام ند بازارهاي جهانیهایی مانشاخص. مانده است  دست نخورده باقی  پیوندهاي جهانی

 گرددقل قرن نوزدهم بر میاقبل و حد  خیلی هاي به زمان  هاي چند فرهنگی بانکی و توسعه نظام

در طرف دیگر هستند ). 1999؛ مرگینسن، 2000کوري و سوبتزکی،  ؛2000سالت و دیگران، (

کنند که  تدالل میاند و اس شدن را به طور کامل یک پدیده جدید دیده که جهانی  کسانی

ي و ورناک .صر به وجود آورده استعارا در جامعه م  فشردگی فضا و زمان تغییرات عظیمی

و چند سطحی مطرح  هدي، چند جهتعیند چند بآشدن را به عنوان یک فر جهانی) 2000(رهتن 

اي  هاي چند ملیتی و سرمایه سازمان که قوي اقتصادي دارد هشدن یک پای جهانی. اند هکرد

روبه  بربرااشدن به صورت یک رویکرد ن ینار است؛ بنابرین افراد با جهاگذثیرأبر آن ت  جهانی

اي  اي، سرمایه ي شبکهاه ورياو فن  معه اطالعاتیاپیشرفت ج). 2004سینگ، ( شوند رو می

ه هاز مصادیق مواج  مالت بین گروهی و مهاجرت اقتصاد رقابتی بین المللی بعضیافراملی، تع

ه با همواج). 2000ي،ورناک ،2000ر، ومبلک ،2000هاپرس، ( شدن است ا جهانیافراد ب

بیرد  ومنکمن . نیستذیر هاي آن بدون در نظر گرفتن مالحظاتی امکان پ شدن و ویژگی جهانی

شدن  یم که جهانیا هشتذااین امر گ هکنند از آنجایی که ما تمام تمرکز خود را ب ن میابی) 2000(

. ایم دهوتوان بان کند کامالً جزیی چگونه عمل می ینکه این پدیده به صورتچیست، در توضیح ا

هاي آن ایجاد کنیم، ما در  به جز اینکه ما بتوانیم یک ارتباط واضح بین جهانی شدن و روند

شدن نباید به صورت یک نیروي  جهانی. ایم را پذیرفته  شدن ریسک باالیی توضیح پدیده جهانی

قرار گیرد به این  هقاگرفته شود بلکه باید هدف و تمرکز آن مورد مدمنزوي مستقل در نظر 

  .ر باشداو محلی اثر گذ  ي جهانیارونده رتوانسته است ب هنوصورت که چگ

آفرین تبدیل  اي بسیار پیچیده و بحث امروزه فرهنگ به حوزه شدن فرهنگی؛جهانی) 2(

کنند،  هاي محلی رخنه می هاي جهانی درون فرهنگ شده است، زیرا زمانی که فرهنگ

 کند یابد که هر دو قطب جهانی و محلی را درهم ترکیب می هاي جدیدي ظهور می پیکربندي
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. شدن فرهنگی بیانگر فشارها بر جوامع محلی است لذا جهانی) 20 ، ص1389سحابی، (

به ) ...سینما، ماهواره، اینترنت و (ها در حمل و نقل، فناوري اطالعات و ارتباطات  پیشرفت

هاي جهانی و برخورداري از اطالعات غیر رسمی دیگران را افزایش  راحتی دسترسی به آگاهی

تر مردم و همگرایی فرهنگی، زبانی و به طور  این تنوع تغییرات باعث حرکت سریع. داده است

گیدنز این فرایند را . کلی الگویی در موسیقی، پوشاك، تفریحات، زبان و مانند آن شده است

نامد که اتفاقات محلی تاثیر پذیرفته از رویدادهایی است  گی روابط اجتماعی جهانی میفشرد

 ، ص2003گیدنز، (عکس آن نیز قابل مشاهده است رها دورتر اتفاق افتاده است و برکه کیلومت

60.(  

  

  تحقیقروش

 .ستاست که با ابزارمصاحبه صورت گرفته ا هاستفاده شد  در این مقاله از روش تحقیق کیفی

که  مصاحبه است  تحقیق کیفی شها در رو آوري داده عاز ابزارهاي مهم در جم  مصاحبه یکی

هاي استفاده از این  از بهترین نمونه  یکی. کرد  هاي مردم را بررسی توان رفتار به کمک آن می

مصرف محصوالت   هاي داگالس هولت براي بررسی ابزار مرتبط با کار این مقاله، مصاحبه

گروه هدف  ). 1997هولت، (مردم آمریکا بوده است   ی به عنوان بخشی از سبک زندگیفرهنگ

د بین دیپلم تا واطور سطح سسال و همین 40تا  20در این تحقیق مردم در سن فعالیت بین 

ده وبتومان  000/000/1تا  000/500 مد ماهانه آنها هم بینآده است که دروکارشناسی ارشد ب

گیري تصادفی در سطح باشد که به صورت نمونه می 50انجام شده  هاي مصاحبهتعداد  .است

ها به شرح  خصاها بر اساس ش ههاي پرسیده شده در مصاحب الؤس .اند شهر اصفهان انتخاب شده

  :زیر است
 

  :غذا

  .، توضیح دهید یا خارجی  دهید؟ ایرانی ترجیح می  را اییغذچه نوع  معموالً -

  .کنید؟ توضیح دهید می هتهی اییغذچه نوع که مهمان دارید   وقتی -
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  .روید ها می روید؟ آیا به فست فود می از خانه نوریر در هفته براي غذا خوردن به باچند ب -
  

   رسانه

  چه وسیله صوتی و تصویري در خانه دارید؟ -

  ؟ یا خارجی  کنید؟ ایرانی آیا فیلم تماشا می -

  ؟ ا خارجیی  دهید؟ ایرانی آیا به موسیقی گوش می -

  دهید؟ اگر بخواهید فیلمی انتخاب کنید، چه فیلمی را ترجیح می -

  کنید؟ داخلی یا خارجی؟آیا مسابقات ورزشی را دنبال می -

  روید؟آیا به سینما می -

  آیا توانایی کار با کامپیوتر را دارید؟ -

  کنید؟ آیا از اینترنت استفاده می -
  

  كاپوش

  دهید؟ ح میرا ترجی  هایی چه نوع لباس -

  کنید؟ ن را از کجا تهیه میاستالب -

  دهید؟ آیا به مارك لباس خود اهمیت می -
  

  مذهب

  کنید؟ شرکت می  نه، هفتگی و ساالنه مذهبیاهاي روز آیا در فعالیت -

  ، اسالمی است و یا نوع دیگري است؟ تمدنی ایرانی نمادسال نو براي شما یک  -

  روید؟ یا تفریحی می  اي مذهبیه به مکان تعطیالتبراي سفر در  -
  

  اوقات فراغت

  .یک روز تعطیل خود را شرح دهید -

  کنید؟ در اوقات فراغت چه می معموالً -
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  روش تجزیه تحلیل

که  ،)136 ، ص1997نیل، مک( پیچیده است  روشی  روش تجزیه و تحلیل در تحقیقات کیفی

 هاي ن مقاله بنابر نیاز تحقیق و شاخصدر ای. )4 ، ص2007داوسون، ( نیاز به زمان بسیار دارد

 و  مارشال( استفاده کردیم محتوا اي تجزیه و تحلیل مورد استفاده ما از روش پنج مرحله

  ).111 ، ص2002راسموسن، 

ها به طور مرتب کد گذاري شده، وقایع و  در این مرحله داده: ها مرتب کردن داده -الف

ها مورد استفاده قرار  اه براي خالصه و فشرده کردن دادهشوند تا بهترین ر می  سیرها بر نقل قول

  .گیرد

ها، در  بر اساس موضوعات پاسخ:  ها بر طبق موضوعات اصلی بندي کردن داده طبقه - ب

که   هایی شوند به طوري که داده بندي می طبقه  ها بر اساس موضوعات اصلی این مرحله داده

ها بر اساس نظرات پاسخ دهندگان به  هاین گرو. ندنی دارند در یک گروه قرار گیرایکس جیانت

  .گیرد قرار می  هر گروهی به طور جداگانه مورد بررسی  اند و سبک زندگی وجود آمده

سوال  يها پاسخ دنبال ها به بهمصاحدر این مرحله بر اساس : ال تحقیقؤیافتن پاسخ س -ج

  .ماستفر محک هعالمط گردیم تا در یابیم که چه شرایطی بر منطقه مورد تحقیق می

ها آنها با نظریات  اساس رابطه میان دادهدر این اینجا بر: ها جستجو براي توجیه داده -د

شوند تا توضیحات و اینکه آیا با این نظریات  ري ربط داده میظمورد استفاده در چهار چوب ن

  .شود  رسیرخیر ب اتطابق دارند ی

شته اي خام کنار گذها وند تجزیه و تحلیل دادهدر آخر هم با توجه به ر: نوشتن گزارش -ه

  .کنیم به دست آمده براي نوشتن گزارش استفاده می جایشده و از نت

  

 شدن فرهنگی؛ جهانیريظارچوب نهچ -1

کند که تنها سه  ن میاشدن و فرهنگ بیدر کتاب خود جهانی ههمانطور که ندروین پیترز

ري این ظ، چارچوب ن )2006ه، پیترزندروین ( تمطرح اس  شدن فرهنگی دیدگاه در بعد جهانی
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ت توضیح داده شود که کدامیک از یپردازد که در نها این سه دیدگاه می  سیرنیز به بر مقاله

به سه نظریه در مورد   اینجا نگاهی در. مطابقت داشته باشد هلعامنطقه مورد مط با تواند آنها می

  .پردازیم می  شدن فرهنگی جهانی
  

  )ها برخورد تمدن( ها ر بودن تفاوتایا ادامه د هاي فرهنگی تتفاو. 1-1

استراتژیک دانشگاه هاروارد  یقاتقحسسه تؤساموئل هانتینگتن، به عنوان مدیر م 1993در سال 

با   ها نیز این نظر را در کتابی دعپ کرد که باها چ با عنوان برخورد تمدن ينگیزامقاله بحث بر

هاي آینده به خود  در سال  که اوضاع جهانی  اصلی هگفت که جنب او می. داد طهمین عنوان بس

ست، که با پایان یافتن جنگ سرد جهان غرب توجه خود را اه خواهد دید بحث برخورد تمدن

غربی اتفاق بین تمدن غربی و غیر  رخورد اصلیبه دیگر مناطق جهان جلب خواهد کرد و ب

در دکترین او این بود که فرهنگ و   نکته اصلی ).44 ، ص2004، زهندروین پیتر( خواهد افتاد

ي یگانگی و عدم یگانگی را در اهودر سطح بزرگتر هویت تمدنیست که الگ  هویت فرهنگی

  ).20 ، ص1996هانتینگتن، ( شکل خواهد داد سرد از جنگ جریان دوران پس
  

  )ندشي لدانودمک(هاهتایا افزایش شب شدن فرهنگی  یکی. 1-2

است که از طریق نفوذ   یک الگو از نظریه پیوستگی جهانی ندشي دلانودمک نظریه

شناس  بنابر نظر جامعه ندشي لدانودمک. گیرد هاي چند ملیتی در کل دنیا صورت می شرکت

به  اي زنجیره ي فست فوداه نارول رستوآن اص  یندي است که طیاجرج ریتزر فر  آمریکایی

لدي انودبش با عنوان مکااو در کت. یابد افزایش میطور روزمره در جامعه آمریکا و کل دنیا 

هاي  ي بزرگ چند ملیتی به طور روزافزون بر تمام جنبهاه کند که شرکت ن میاشدن جامعه بی

از آنجایی که این نظریه . دنراگذاثر می.. .ی ووققح، نظامهاي  از جمله آموزش، پزشکی  زندگی

ها عقیده دارند که این  خیلی آورد  جود میبه و یدر تغییرات اجتماع  بحث بسیار مهمی

بسیاري  ابهامات). 159 ، ص2004ریتزر، ( شده امروز استترین نظریه در دنیاي جهانی راگذاثر

یا اثر   وجود دارد که در مدل مصرف گرایی جهانی  در توضیح مسئله امپریالیسم فرهنگی
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هاي مطالعات رسانه و اینکه اثر  این خط فکري در بحث. است  سیرقابل بر  اي جهانی رسانه

 ، ص2004ندروین پیترزه، ( باشد ده است بسیار مهم میوها چه ب آمریکا در این یکسان سازي

51.(  
 

    ) فرهنگی  پیوندزنی( یا ترکیب شدگی فرهنگی  پیوندزنی. 1-3

به عنوان یک   کند که ترکیب شدگی فرهنگی ن میاطور بی این) 2004( هجان ندروین پیترز

. به لحاظ تصور به وجود آمدن آن یک موضوع جدید است  ده است ولیوب  یند همیشگیآفر

اي جدید به روي ما باز  که پنجرهدارد   با دو نظریه قبلی  ي اساسیاه وتابه عنوان یک نظریه، تف

هاي  در بحث  هاي فرهنگی ئق آمدن بر تفاوتراه حلی است براي فا  فرهنگی  پیوندزنی. کند می

و  اي ی که قبال به صورت حاشیهیها شود که ما تمام نگاه گرایانه، چرا که باعث می  و ملینژادي 

اگر مدرنیته در جایگاهی . دند را کنار بگذاریم و با یک دید نو به دنیا بنگریموتابو در آمده ب

  فرهنگی  شود، پیوند زنی در مرزها می  ت و شخصیت انسانیاایستاده که شامل جدا سازي صف

او بحث خود را نه تنها . عکاسی است از حساسیتی ویژه براي از بین بردن تجاوز و خرابکاريان

تنها یک   فرهنگی  ندزنیوکند، آیا پی ها هم پیگیري می در مورد مراکز شهري که در مورد روستا

طق روستایی و ابه من  پدیده شهري و نتیجه شهرگرایی و صنعتی شدن است؟ اگر ما نگاهی

محصوالت : یابیم می  هایی از پیوند فرهنگی هدر هر جاي دنیا بیندازیم، رگ تقریباً اي حومه

ها، کود، روشهاي  دانه(شت، داشت و برداشت اکشاورزي ک کگیاهی، روشهاي زراعی و تکنی

کشاورزي ممکن است که  ومزیست ب. خواستگاه فرا محلی دارند معموالً) آبیاري، اعتبارات

کشاورزي یک بخش پیشرو در . کماکان فرا محلی هستند  فرهنگیمحلی باشد، اما منابع 

  ).55 ، ص2004 ندروین پیترزه،( شدن است جهانی

بر . مل استأبه عنوان وجه دیگري از نظریه پیوند زنی در اینجا قابل ت »1محلیجهان«نظریه 

و روندي به نام  »جهان محل«، اصطالح )1991(اساس تعریف فرهنگ لغت آکسفورد 

                                                
1. Glocalization 
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این دو با یکدیگر قابل بررسی براي نگرش به جهان و نقاط محلی جهت ترکیب  »محلی نجها«

به معنی سازگار کردن فنون کشاورزي با  1این اصطالح از روي لغت ژاپنی دوچاکوکا  است

گرایی جهانی به  در دنیاي تجارت براي ارجاع به روند محلی. است شرایط محلی گرفته شده

محلی اثرات شرایط محلی بر روي فشار جهانی را  رونالد رابرتسون جهان بنابر نظر. رود کار می

ریمی، (کند  هاي محلی اشاره می گرایی و گرایش زمان جهانی دهد و به حضور هم شرح می

2003.(   

   

   شدن فرهنگی براي جهانی یخصاش  سبک زندگی .2

است، در  تر سلمقابل   مفاهیم زیادي است و سبک زندگی هاز آنجایی که فرهنگ در برگیرند

در واقع سبک . است هبه عنوان شاخصی از فرهنگ در نظر گرفته شد »2 سبک زندگی«این مقاله 

 ، ص1382 ،فاضلی( دهدنشان می  یای، فرهنگ را در یک شیوه گسترده و قابل شناس زندگی

د عشدن در ب جهانی  سیریک روش مناسب براي بر  سبک زندگی هلعاطور مطو همین) 136

شده است  استفاده) 1984(ردیو وکار باز این مقاله  ها دربراي یافتن شاخص.آن است  فرهنگی

که نشان  آرایی،یر غذا، موسیقی، فیلم، پوشاك و خانهظرا ن  هاي سبک زندگی خصاکه ش

، را بررسی کرده است هبود  هاي مختلف اجتماعی در سطح ملی ی در گروهیها تفاوت هدهند

وضعیت اجتماعی افراد نشان داد و به این نتیجه رسید  هها را بر پای ها و تشخص او تفاوت. است

هاي واضحی از وضعیت اجتماعی دارند که بیانگر طبقات اجتماعی آنها و در  که مردم نشان

ي اوسیله رونده هها ب گري ناکه این بی. تسا هنتیجه بیانگر پایگاه و مبناي اجتماعی آنها بود

را به این صورت  هاي سبک زندگی خصاشتوان  بر این مبنا می. 3اند یی شدهشدن شناسا جهانی

  .اي، پوشاك، مذهب و اوقات فراغت غذا، مصرف رسانه: دسته بندي کرد

  

                                                
1. Dochakuka 
2. Lifestyle 

  )1979و  1996، 1998، 2000بوردیو (ها استفاده شده است از جمله همچنین از دیگر آثار بوردیو براي تبیین بیشتر شاخص -3
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  غذا. 2-1

انتخاب غذا، خوردن آن و محل خوردن متفاوت است و  ،خورند اما نوع تمام مردم غذا می

که غذا از  به این نکته توجه داشته باشیمباید  .دارد  و جهانی  هاي محلی، ملی بستگی به فرهنگ

مهم است؛ اما ذکر این نکته ضروري   زیستیو   فرهنگی  -، اجتماعی تاریخی - ن شناسیاستانظر ب

نیز   است، بلکه یک رکن فرهنگی  انسانی  در زندگی  اساسی شاست که غذا نه تنها یک رو

به من بگو «گوید  رسد که می جالب به نظر می )1984(در اینجا ذکر اصطالح الن مسر . هست

در  »خوري میکه   آنچه هستی تو«، و 1در فرانسوي »هستیگویم تو که  خوري من می چه می

  شته است که رابطه جمعیت انسانیاگذ  مهمی  این اصطالح دست بر نکته مردم شناسی.  2آلمانی

و رابطه آن   ساختار نمادین فرهنگی. دده هاي اجتماعی را با محیط اطراف خود نشان می و گروه

است که چگونه  هشناس انگلیسی گفتطور که یک مردمد هماناینم با جامعه بسیار مهم می

دهد و چگونه  ثیر قرار میأنه افراد را تحت تاهاي روز جستجو براي تهیه و مصرف غذا فعالیت

ت اجتماعی افراد به کار مفهوم و نماد غذا خوردن به عنوان شاخصی براي نشان دادن وضعی

هاي  ها و سازمان نقش غذا در ساختار هاست مردم شناسان ب هرود به طوري که باعث شد می

  ).166 ، ص2005لئونارد، (کید فراوان داشته باشند أی تگاجتماعی و فرهن
  

   رسانه. 2-2

رف از مصا  بعضی. است هخص هزینه کم و توانایی شناسایی آن بودادلیل انتخاب این ش

 اساس نظر جان رب .عبارتند از تماشاي فیلم، تلویزیون، شنیدن موسیقی، اینترنت و غیره  فرهنگی

شود هنگامی که انقالب صنعتی به  پدیدار می  ، یک عصر جدید تاریخی)2004(رنیر اپیر و 

خود را   فرهنگی تولیدات هاجازه داد ک) اندتی شدهعنصکه به زودي ( »توسعه یافته«کشورهاي 

شدن  این توسعه صنعتی جهانی جیااز نت  یکی. پراکنده کنند  واردر سراسر جهان به صورت توده

  را در مقیاس خیلی  تواند محصوالت فرهنگیکه می  فرهنگ است، و به عالوه صنایع فرهنگی

                                                
1. Dis-moi ce que tu manges, je dirai qui tu es 
2. Du bist was du isst  
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تواند در چرخه محصوالت شدن فرهنگ بنابراین می اصطالح جهانی. تجارت کند  عیسو

است که  این کند رنیر مطرح میااز سواالتی که و  یی شود؛ یکیاساشن  جهانی در سطح  فرهنگی

لطمه خواهند دید؟ نظریه   این صنایع فرهنگی هي جهان از حملها گفرهنخرده چه مقدار 

 تعنصرنو اصطالح ویمر و تئودور آدکهاروپردازن مکتب فرانکفورت به خصوص مکس ه

ر اود تودهیلوخواستند که ت آنها می: استفاده کردند 1947ر در سال ارا براي اولین ب  فرهنگ

را تقبیح کنند که طبق نظر آنها، تولیدات هنري را در سراسر دنیا به خطر   کاالهاي فرهنگی

بر همین اساس محصوالتی تولید خواهد شد که بخشی از نوسازي صنعتی است و در . اندازد  می

شده بدون  اردنداه بسیار سطحی، بدلی، و استآن از یک فرهنگ یکپارچه استفاده شده است ک

به صورت فرهنگ   ت فرهنگعنصرنو ویمر و آدکهارودر دیدگاه انتقادي ه. هیچ عمقی است

تولید   است که شبیه یک کارخانه محصوالت استاندارد شده فرهنگی هر لحاظ شداو توده  عامی

ت انفعالی و مطیع در سطحی بودن این محصوالت مصرف کنندگان آن را به حال. کند می

وار  این محصوالت توده. بدون در نظر گرفتن اینکه توان اقتصادي آنها چقدر است وردآ می

کند  زهاي غلطی را توجیه میات فرهنگ نیعنص. اندازد  خطر میهي هنرهاي بومی را بارزش باال

از   ننیچها همآن). 1972رنو، وآد ویمر کهاروه( آید به وجود میداري که توسط نظام سرمایه

ر جلوگیري کنند؛ چرا که اوفرهنگ توده  این اصطالح استفاده کردند تا از تداخل آن با معنی

آید،   ها به وجود می  چیزي است شبیه فرهنگ که به صورت ناگهانی توسط توده  فرهنگ توده

  ).2009ین، ک(ها  هر تودثؤچیزي شبیه هنر م
  

  كاپوش. 2-3

وابستگی آنها با  هدهند که نشان دهند خود را نشان می یفرهنگ مردم از طریق لباس اسکلت

شدن یک فرایند  جهانی ).136 ، ص2002هی، وفک(است   و یا جهانی  فرهنگ محلی، ملی

طق اترین شاهد آن لباسی است که مردم در سرتاسر دنیا در من قابل کنترل است که نمایانغیر

شوند،  تر می طور گسترده هر روز شبیهه و مد ب پوشاك از طریق مردم،. کنند مختلف به تن می
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در . شته شدن نزدیکتر میشوداب لحظه به لحظه به کنار گذوو مطل  که تنوع قدیمی  در حالی

هاي گوناگون، تنوع  فرهنگی گوناگون و حتی مردم واحد در زمان طق جغرافیاییاگذشته من

شدن در هر مکانی، مردم  ي جهانیاهاین روزها با روند. بسیاري در پوشاك خودشان را داشتند

در کفش،  یکنند، این نه تنها در لباس نمایان است بلکه حت کی شبیه به هم به تن میاپوش

 1980ه هاز د .قابل مالحظه است  مد نیز به خوبی يجواهرات، مدل مو، آرایش و دیگر نمادها

 »1جهانیمد«یشر آن را آنا هادر اصطالحی که یو  ، توسعه فراوانی ینده اقتصاد جهانیاو رشد فز

دو جنس  در هر انانکی که توسط جوادر آغاز قرن بیست یکم پوش .نامد به وجود آمد می

ها نمادي از فرهنگ  این لباس. شرت و جین است  شود شامل کفش ورزشی، تی ح داده میجیرت

ثیر أطر تاه خپوشند، که ب می  هاي هم شکلی لباس معموالً ها جوان امروزه .هستند  آمریکایی

ي جدید در اوریهاد فنعب ،توزیع، خرده فروشیروندهاي ك، اهاي پوش هشدن بر کارخان جهانی

ها  دالیلی که باعث پوشیدن این لباس. ر استاهاي مارك د لباس وت غایلیکسان سازي تب

ودن ، جوانی، مدرن بهها نشان دهند این لباس استفاده کنندگان،شود متفاوت است، اما به نظر  می

  ).2010مترنیک، (باشد  نزدیک هستند می  داري جهانیو حس اینکه به فرهنگ سرمایه
  

  مذهب. 2-4

لستر کورتز در کتابش  .شدن به دور نبوده است یند جهانیامذهب نیز از فر یحت  نیودر دنیاي کن

. کند می نارا در مورد جوامع مختلف بی  ، مذهبی هی تاریخیا، دیدگ خدا در دهکده جهانی نامبا 

 آتش روکند که اجداد ما د او اضافه می. سازدبراي مردم می »2پناه مقدس«مذهب یک 

با یکدیگر   هایی از زندگیدرس و هآمداند و در مورد اینکه چه زمانی حیات به وجود نشسته می

براي توضیح   اصلی هتواند به عنوان نقش سازمان دهند به عبارتی، مذهب می. کردندصحبت می

ها  از آنجایی که ایده ).3 ، ص2007کورتز، (م به کار رود دیق  هاينسل هان و تشریح زندگیج

همیشه پویا و   هاي مذهبیبه صورت عمقی با فرهنگ در ارتباط هستند، کورتز دریافت که سنت

                                                
1. World fashion 
2. Sacred canopy 
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هاي  به طوري که همیشه چهره مختلفی از سنت). 98 ، ص2007کورتز، (اند  دهودر حال تغییر ب

ها و جوامع مختلف وجود داشته است و پناه مقدس همیشه به صورت کامل  براي گروه  مذهبی

اول : شده امروز مذاهب با دو مسئله عمده روبه رو هستند  در دنیاي جهانی .یکسان نبوده است

مذهب به دیدگاه  وريافن-  و علمی  ر یک فرهنگ جهانیوهظیی است که به خاطر اگروبحث ن

از نتایج چنین رویکردي تعریف دوباره جایگاه مذهب در جهان   یکی .متصل شده است  علمی

د را بر که مذهب تمرکز خو  شناسند به این معنیوري و علم آن را میاکه فن  معاصر است جایی

 ش معطوف به تجربیاتهکه علم تمام توج  و مقدس بودن گذشته است در حالی  پایان زندگی

  .قابل لمس است

از مذاهب مانند یهودیت، مسیحیت و   ز تکثرگرایی مذاهب است، بعضیا  شیاله دوم نأمس

خود را به اثبات حقانیت   بحث اصلی) شوندکه به عنوان ادیان اهل کتاب نامیده می(اسالم 

پردازند که  تري می و به مباحث سطحی که بقیه مذاهب اینگونه نیستند  اند در حالیشتهاگذ

کورتز  ؛است هشد هم شدن بیشتر که با توسعه جهانی شده یگرها با یکددین برخورد این باعث

گوید که  به عالوه کورتز می ).168 ، ص2007 ،کورتز(نامد  می 1را جنگ فرهنگ این برخورد

نیز وارد   هاي مذهبی ها در بحث می، طبقات اجتماعی و ملتوهاي ق برخورد بین مردم، گروه

 ، ص2007کورتز، (ن خیر و شر نیز شده است است و در نسبت بزرگتر باعث برخورد بی هشد

گوید که  بیند بلکه می شدن را به عنوانه عاملی که باعث اتحاد مذاهب شود نمی او جهانی). 170

در حال تبدیل شدن به یک انتخاب فردي است و مذاهب در تالش براي کسب توجه  ذهبم

  ).99 ، ص2007کورتز، (شده امروز هستند   بیشتر در دنیاي جهانی
  

  اوقات فراغت. 2-5

دهد که نحوه  نشان می شانتاغهاي مردم را در زمان فر فعالیت  خص از سبک زندگیااین ش

تغییر در جامعه و فضا باعث تغییر در دانش عمومی  .گذران آن نمادي از فرهنگ مردم است

                                                
1. Culture war 
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اعث به دوم یک رشته تغییرات اقتصادي ب  بعداز اتمام جنگ جهانی. اوقات فراغت شده است

: این تغییرات شامل. و به تبع آن اوقات فراغت شد ضاوجود آمدن شکل جدیدي از ف

وري، افزایش اتوسعه فن، نیروي کار و جمعیت، یی پیوسته، افزایش حرکت سرمایهاشهرگر

تر و  و مصرف بیشتر، کوتاه  ، افزایش استاندارد زندگی صاحبان مسکن و وسیله نقلیه شخصی

شد که   بینی میالدي باعث این پیش 80و  70ه هها در د افزایش دستمزد. کار تر شدن زمانمنفعل

چگونه باید اوقات فراغت و تفریح را تعریف  که هتکن م و اینیرسبی عتنصما به دوران پسا 

شدن باعث بروز تغییرات دیگري شد که نتیجه آن مجموعه  با این همه، روند جهانی .بکنیم

ثیر قرار داد و آن ارتباط أهاي تفریحی مردم را تحت تسیاسی فعالیتو   دي، فرهنگیصاشبکه اقت

افزایش و  .ت بوداهاي جدیدي از ارتباط بین مردم درون محدوده دولت ملت و تولید شکل

ي اهوبر منابع طبیعی و آمایش سرزمین و ساختار گت  توسعه گردشگري فراملیتی، اثر محیطی

  حرکت مردم در شرایط جدید جهانی  اهد چگونگیهایی است که ش الکترونیکی، تنها بحث

 ل زمان تغییر کردهطوهاي اوقات فراغت در ها و شکلرسد که فضاها، فعالیت به نظر می. است

اوقات فراغت به صورت محصولی که نشان دهنده قدرت کشورهاست و نقش کلیدي در . است

بر پوشش مسابقات   جهانی هاي هرسان. شود ، مطرح میهاي هویتی داردنشان دادن تفاوت

توسعه . شوند می  ورزشی تسلط دارند و افراد بیشتري درگیر مسابقات ورزشی در سطح جهانی

هاي اوقات فراغت، فضاها،  همچنین باعث پیدا شدن طیف جدیدي از فعالیت  هاي جهانیهرسان

ي دولتی، دارجدید نو سرمایه يها کشورها شکل  در بعضی. و هویت شده است  سبک زندگی

ها و  باعث به وجود آمدن تغییراتی در اوقات فراغت شده است که نتیجه آن تغییرات در هزینه

رسد که تغییرات در سطح  بنابراین ضروري به نظر می. به امکانات تفریحی شده است  دسترسی

  ).2009منسولت، (هاي اوقات فراغت مورد مالحظه قرار دهیم را بر نوع فعالیت  جهانی
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  هاي تحقیقیافته. 3

بر اساس  ها گروه  ها میان سبک زندگی تحقیق که یافتن تفاوت  ال اصلیؤدر این قسمت بنابر س

اشتغال و  ها بر اساس جنسیت، وضعیت هاست، مصاحب هبر آنها بود  شدن فرهنگی اثر جهانی

  .شود یقرار گرفته که نتایج تحلیلی آن در اینجا آورده م  توانایی زبانی مورد بررسی
  

  جنسیت. 3-1

نفر را مردان  40نفر آنان را زنان و  10مصاحبه صورت گرفت که  50در این تحقیق تعداد 

  .اندتشکیل داده
  

  زنان

مصرف کنند، چه در   ایرانی  يغذادهند که  هاي مصاحبه شده در این تحقیق ترجیح می تمام زن

 ها براي در آخر هفته آنها معموالً. انحالتی که مهمان داشته باشند و یا اینکه بدون حضور مهم

دهند که  روند و اگرهم هم به رستوران بروند باز هم ترجیح می خوردن به بیرون از خانه نمی غذا

ها  ال شد که آیا آشنایی با غذاي دیگر ملتؤها س از آن  وقتی ید، حتنسفارش ده  غذاي ایرانی

همچنین در مورد .بود  پاسخ آنها منفیالتین دارند،  ايیا آمریک  مثل غذاي آسیاي شرقی

از آنها   کنند و بعضی می اشانه تلویزیون تمازنان پاسخ دادند که روز  خص مصرف فرهنگیاش

در مورد نحوه استفاده آنها از محصوالت   ال اصلیؤند، اما سرکار با رایانه را داآشنایی  نیز

فارسی   يها دهند که برنامه ه ترجیح میاست که آنها در پاسخ گفتند ک هاي بود و رسانه  فرهنگی

دهند تا موسیقی  گوش می  طور به موسیقی ایرانیهمین  ؛خارجی  يها را ببینند تا اینکه برنامه

 هلعابسیاري از زنان در منطقه مورد مط. روند به طور مرتب به سینما نمی آنها معموالً.  خارجی

فوتبال و یا   م جهانیانیا مانند مسابقات جهاي مهم ورزشی در سطح دهپاسخ دادند که برنام

ال آخر در این ؤس. بینند را می  اوقات مسابقات داخلی  کنند، فقط بعضینمی دنبالالمپیک را 

در میان زنان  د استفاده از اینترنت بود کهعبخش مربوط به توانایی کار با رایانه در مرحله اول و ب

   .باشد ر کم میاستفاده از آن بسیا هلعامنطقه مورد مط



  
  

  183                                                                        ...بر سبک  و اثرات آن  شدن فرهنگی جهانی 

پوشند و اینکه که می  هایی هاي لباس ك بود و ویژگیادر مورد پوش مصاحبه بخش بعدي

تمام  تقریباً. دارند و یا خیر  مارك لباس توجهی هکنند و هنگام خرید ب از کجا خریداري می

ن ها با پوشیدن آ فقط به شیک بودن لباس توجه دارند و اینکه حجاب آن هلعازنان مورد مط

 از آن را یو حت ندکن خرید نمی هنگام به مارك لباس  رعایت شود و هیچ گونه توجهی

ال ؤس .اي اي بزرگ زنجیرهه اینکه مغازه نه و ندکن سطح شهر خریداري می  هاي معمولی همغاز

ورزند و یا خیر  آنها بود و اینکه آیا به انجام آنها مبادرت می  هاي مذهبی بعدي در مورد فعالیت

هاي  فعالیت هلعابه دست آمد که تمام زنان منطقه مورد مط جیاها این نت با توجه به جوابکه 

گاهی اوقات آنها به صورت  .دادند نه، هفتگی و ساالنه را به طور کامل انجام میا، روز مذهبی

  ایرانی  نتیسبراي آنها مراسم سال نو یک مراسم ی حت .کردند ها شرکت می جماعت در مراسم

. باشد ل حاضر تلفیقی از هر دو میاه به طور کامل با دین اسالم ترکیب شده و در حاست ک

باشد که البته بیشتر آنها  از دو مقصد زیارتی و سیاحتی می  مقاصد آنها نیز براي سفر ترکیبی

دهند به شهرهاي زیارتی مانند مشهد و قم بروند سپس مقصد بعدي آنها اماکن  ترجیح می

دهند که در خانه  اوقات فراغت آنها ترجیح می شاخص ت برايیو در نها .دتفریحی خواهد بو

ند و گاهی اوقات نیز با خانواده به سطح شهر بروند براي تفریح و یا نک اشابمانند، تلویزیون تم

 مانندي بولینگ و بیلیارد و هاهاها و یا باشگکز جدید و به روزتر مانند سالناآنها به مر  خرید ولی

  .روند آن نمی
  

  مردان

است  این که وجود دارد  تفاوتی  ، ولیدخورن می  غذاي ایرانی هلعامردان نیز در منطقه مورد مط

روند ممکن است گاهی اوقات نیز فست فود  براي غذا خوردن به بیرون از خانه می  که وقتی

در اینجا  کنند، هاي و معروف در سطح شهر مراجع شگاه زنجیرهوسفارش داده و همینطور به فر

اي و بزرگ  ي زنجیرهها هاشگودر ایران فر  ذکر این نکته الزم است که اگر چه به طور کلی

از آن   مفهوم و انواع مختلفی  ولی ندارد وجود... کس و ادونالد، استار ب مانند مک  غذایی جهانی



 
 

184          
 92 بهار ،13 شماره چهارم، سال )یزندگ سبک( نامه ژهیو

  یدرمان روان و مشاوره فرهنگ فصلنامه

ه و غذا باشد که اکثر مردان در منطقه مورد مطالعه به آنجا رفت در شهر ایران موجود می

  .خورند می

دهند که  خص رسانه باید گفت که مردان در منطقه مورد مطالعه ترجیح میادر مورد ش

با زیر نویس فارسی و یا   هاي خارجی گاهی اوقات نیز فیلم  فارسی را تماشا کنند ولی  ياه هبرنام

دهند  می در بحث موسیقی باید گفت که آنها ترجیح. کنند به صورت دوبله شده هم تماشا می

هم   بلکه موسیقی پاپ ایرانی  تیسنکه موسیقی فارسی گوش دهند که البته نه فقط موسیقی 

ها تعداد بسیار بیشتري از مردها مسابقات ورزشی در سطح  اما بر خالف زن. دهند گوش می

. المللی دارندبسیار زیادي از ورزش در سطح بین  کنند و آگاهیرا تماشا و دنبال می  جهانی

به طور مراتب از آن استفاده   هم را دارند ولی را همچنین آنها توانایی کار با اینترنت و رایانه

دهند که  در مورد پوشاك باید گفت که مردان در منطقه مورد مطالعه ترجیح می .کنند نمی

  آنها همچنین توجهی. وشندبپباشد را   فرهنگ خاصی هبدون اینکه نشان دهند  هاي معمولی لباس

ذکر این نکته الزم . باشد  معروف جهانی يها كاربه مارك لباس ندارند و اینکه حتما باید از م

به   ك ورزشی ولیابه خصوص در مورد پوش ها ركاست که علیرغم آشنایی مردان با این ما

خص مذهب باید ادر مورد ش .کنندها صرف نظر می دلیل گرانی آنها از خریدن اینگونه لباس

رت ه صودهند چه ب خود را انجام می  هاي مذهبیفعالیت  نند زنها، مردها نیز تمامیگفت که ما

براي آنها  وسال ن. دارند  حضور فعالی  فرادا و یا جماعت، همینطور آنها در مراسم ساالنه مذهبی

در مورد مقصد مسافرت هم باید گفت که  .از اسالم ز اسالم و بعدا است از مراسم قبل  ترکیبی

بر خالف  .و سپس تفریحی بروند  هاي مذهبی دهند که به مسافرت در مکان ترجیح می آنها

خانه بگذرانند مردان به صورت گروهی با در دادند اوقات فراغت خود را  ها که ترجیح می زن

  .روندهاي تفریحی سطح شهر می دوستان خود به مکان
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  اشتغال. 3-2

اند که هدول باغنفر غیر ش 28نفر شاغل و  22ن تعداد مصاحبه انجام شده در شهر اصفها 50از 

  .انداند و در اینجا به دو بخش شاغل و دانشجو تقسیم شدهدهوالبته تمام آنها دانشجو ب
  

  شاغلین

و در خانه بخورند و   دادند که غذاي ایرانیشاغلین نیز ترجیح میمصاحبه شوندگان مانند اکثر 

سفارش   ها هم غذاي ایرانی در رستوران یو حت. نداشتند  آشنایی زیادي با غذاهاي خارجی

نیز شاغلین آشنایی زیادي با   در بخش رسانه . دادند و نه اینکه فست فود و یا غذاهاي خارجی می

زند و همچنین اپرد فارسی می  يها نداشتند و فقط به تماشاي برنامه  خارجی  محصوالت فرهنگی

روند و توانایی زیادي هم براي  کم به سینما می  آنها خیلی ند،هد گوش می  به موسیقی ایرانی

کنند که مناسب براي  لین لباسی را تهیه میاغدر بخش پوشاك ش .کار با رایانه و اینترنت ندارند

در  .دهند نمی  کار و نوع شغل آنها باشد و هیچ گونه اهمیتی به لباس با مارك و نشان خاصی

دهند با این تفاوت که اکثر آنها خود را انجام می  ل مذهبیاعمانیز آنها تمام   بخش مذهبی

دهند و اگر هم وقت جواب دادند که اگر وقت داشته باشند آن را به صورت جماعت انجام می

  و مذهبی  ایرانی یاز مراسم سنت  سال نو هم براي آنها ترکیبی. نداشته باشند به صورت فرادا

  .باشد هاي زیارتی می مکان است، همچنین ترجیح آنها براي سفر

گذراند و اکثرا جواب دادند که ترجیح شاغلین اوقات فراغت خود را در کنار خانواده می

  .دهند که در خانه بمانند و به استرحت بپردازندمی
  

  دانشجویان

هاي کوچک اطرف این  دانشجوي دانشگاه اصفهان و یا دانشگاه دانشجویان مورد مصاحبه اکثراً

دهند که غذاي  هاي مورد مصاحبه دانشجویان هم ترجیح می مانند تمام گروه .اند هودشهر ب

ي فست فود انهاهنگام خوردن غذا در بیرون از خانه آنها به رستور  مصرف کنند، ولی  ایرانی

و  هایی که در میان جوان شهر معروف است روند و به مکان اي معروف در سطح شهر می زنجیره
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واتسون  چنین روندي را در . اي غذا خوردن که به عنوان محلی براي تفریحدر واقع نه فقط بر

ها در  کند که علت حضور چینی بین مردم شرق آسیا بررسی کرده است و چنین بیان می

دونالد نه فقط به خاطر خود غذا بلکه جمع شدن در مکانی با فرهنگ غربی هاي مکرستوران

  و هم خارجی  هاي ایرانی دانشجویان هم فیلم ،هانرسخص ادر ش). 2 ، ص1997واتسون، (است 

طور  و همین. باشد می  کنند که گاهی اوقات به صورت زیر نویس و یا زبان اصلی را مشاهده می

آشنایی  یدهند و حت گوش می  و خارجی  ن به هردو موسیقی ایرانیایونشجادر بخش موسیقی د

کار کردن دانشجویان با رایانه و اینترنت . دارند هم  هاي موسیقی در سطح جهانی با گروه  نسبی

نه مانند چک اتنها براي انجام کارهاي روز هنه ک ها به طوري هبه مراتب بیشتر است از بقیه گرو

طور  همین. کنند و دانشگاهی هم از آن استفاده می  انجام کارهاي درسی يکردن ایمیل بلکه برا

ص در مورد شاخ .سابقات ورزشی در سطح دنیا دارندها و م هآشنایی بسیار زیادي با برنام

هاي شیک و مناسبی را  دهند که لباس توان گفت که اکثر دانشجویان ترجیح می می پوشاك

ر و معروف در سطح جهان آشنایی زیادي اهاي مارك د ساخریداري کنند و همینطور با لب

هاي بدون  دن ندارند بیشتر لباساز آنجا که توانایی خرید آن را به خاطر گران بو  دارند ولی

  .کنند مارك خریداري می

دهند و همینطور  خود را انجام می  هاي مذهبی ا فعالیته دانشجویان نیز مانند بقیه گروه

اکثر دانشجویان ترجیح  . قدیمی  است از مراسم اسالمی و ایرانی  براي آنان سال نو ترکیبی

و تفریحی بروند بدین صورت که اگر یک   مذهبیهاي  دهند که به صورت متناوب به مکان می

  .طق تفریحی خواهند داشتاد سفري به منعرفتند سال ب  سال به یک مکان مذهبی

گذرانند و  ت خود را در سطح شهر و با دوستان خود میاغاوقات فر دانشجویان معموالً

  .روند معروف سطح شهر می حیهاي تفری پ و مکاناشکافی هب معموالً
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  توانایی زبانی. 3-3

 نفر از پاسخ دهندگان توانایی نسبتاً 15مصاحبه انجام شده در شهر اصفهان تعداد  50از میان 

ن اشوندگ هن تفاوتها بین آنها و بقیه مصاحباکه در اینجا براي بی ددر زبان انگلیسی داشتن  خوبی

نجا الزم است که این نکته در ای ذکر .شود هاي تجزیه و تحلیل شده آنها آورده می جواب

داشتند بیشتر در شاخص رسانه بوده   که توانایی زبانی باالیی  و مهم در بین کسانی  اساسی  تفاوتی

  يها این افراد بیشتر از بقیه گروها به تماشاي برنامه. شود است که در اینجا توضیح داده می

نند و در موسیقی هم به بی گاهی آن را بدون زیرنویس و ترجمه می یپردازند و حت می  خارجی

دهند و در کار با اینترنت و  را به طور متناوب گوش می  ي خارجیاه سیقیواست که م  صورتی

اي  شته است به گونهاها نیز اثر گذ خصاله در بقیه شأهمین مس .رایانه هم توانایی بیشتري دارند

ور در تفریحات خودشان دارند و همین ط  هاي مارك و خارجی که آنها آشنایی بیشتري با لباس

هایی مانند  ، مکانیکند تا سنت هاي مدرن پیروي می صروند که بیشتر از شاخ هایی می به مکان

  .و غیرههاي بیلیارد و بولینگ  سالن

  

  با منطقه مورد مطالعه  شدن فرهنگی تطبیق نظریات جهانی .4

آن  ل پژوهش و همچنین تطبیقاؤدر اینجا بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل به یافتن پاسخی براي س

ها  از تجزیه و تحلیل داده بعد .پردازیم با منطقه مورد مطالعه می  شدن فرهنگی نظریات جهانی با

بین این   هایی اساسی نیم مشاهده کنیم که تفاوتاتو یی زبانی میانابراساس، جنسیت، اشتغال و تو

شدن قرار  هاي جهانی رخورد با جریانکه آنهایی که بیشتر در ب  ها وجود دارد به صورتی هگرو

ها و  به داده  با نگاهی. دارد  جهانی  شان بیشتر مطابقت با سبک زندگی اند، سبک زندگی گرفته

  هاي خارجی هي در زبان انگلیسی دارند بیشتر از رسانرتوجه به این نکته که آنها که توانایی بیشت

دهند که این مسائل در بین  نترنت انجام میکنند و کار بیشتري با رایانه و ای استفاده می

ها  طور زمان بیشتري را در رستوران این دو گروه همین. دانشجویان هم قابل مشاهده است

در واقع در اینجا . دارند  یی در سطح جهانیها كارك با ماگذراند و آشنایی بیشتري با پوش می
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  اي جهانیه ته که این روزها رسانهنت فرهنگ اشاره کرد و ذکر این نکصعتوان به تئوري  می

که بیشتر   د به طوري که کسینثیر قرار دهأرا تحت ت ادافر  هاي زندگی ند بسیاري از جنبهنتوا می

  ولی. است هنزدیک شد دلخواه آنها ا قرار دارد بیشتر به سبک زندگیه مهامواجه با این برن رد

 نه در همه  ها در سبک زندگی این تفاوتذکر این نکته الزم است که در منطقه مورد مطالعه 

ها در بقیه موارد مانند،  ها که بلکه بیشتر در شاخص رسانه قابل مشاهده است و گروه شاخص

ال ؤپس در پاسخ به س. کنند غذا، پوشاك، مذهب و اوقات فراغت بیشتر شبیه به هم عمل می

تلف وجود دارد که هاي مخ هایی در سبک زندگی گروه توان گفت که تفاوت پژوهش می

  .ها از دنیاي رسانه است ثیرپذیري متفاوت آنأناشی از ت

ي اه هریظر استفاده از نطو ها در منطقه مورد مطالعه و همین بعداز تجزیه و تحلیل تمام داده

و یا جهان   فرهنگی  ن گفت که پارادایم سوم که همان پیوند زنیاتو می  شدن فرهنگی جهانی

برتسون در نظریات خود پیوند او ر هپیترز. کند مورد مطالعه نمود پیدا میمحلی است در منطقه 

کید دارند که جوامع محلی به صورت منفعل در مقابل أو جهان محلی بر این نکته ت  زنی

. کنند با آن برخورد می انگیرند بلکه با توجه به فرهنگ خودش نمی رراقشدن  ي جهانیارونده

در واقع استفاده از آن   کنند ولی مردم از وسایل مدرن استفاده میدر منطقه مورد مطالعه گرچه 

را   فرهنگی  از پیوند زنی یاي که ما نوع محلی صورت گرفته است به گونه هنیز با تطبیق با منطق

هنوز از  مردمکنیم، بدین گونه که علیرغم استفاده از وسایل و ابزار مدرن  در منطقه مشاهده می

: گوید که ن میوبرتسار. کنند خودشان استفاده می  لی در سبک زندگیت محاها و عاد سنت

نکته در این است که . هاي بسیاري بر لحاظ کردن جوامع محلی دارد روند جهان محلی داللت

یند جهان محلی نوع جدید آشوند و در واقع فراز فرهنگ خود جدا نمی  جوامع محلی به راحتی

برتسون، ار(دهد شدن از خود نشان می ر مواجه با جهانیاز ساختاري است که فرهنگ محلی د

 »ها سنتآوري نو« »فرهنگی نوآوري«یند در واقع مشابه آن چیزي است که ااین فر). 29، 1995

؛ 1983رنجر،  وم اوب؛ هبس1975وگنر، (شود می هگفت »تصورياجتماعات «و یا ایجاد 

  ).1995برتسون، ار ؛1983اندرسون، 
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یند ازد بلکه به فراپرد منظم فرهنگ نمیاجهان محلی فقط به تولید ن  ،هنگیدر روند فرا فر

ي اهدجوامع مختلف محلی ممکن است رون طی آن پردازد که استاندارد شدن محلی می

  جوامع محلی به صورت جهانیو در نتیجه  )30 ، ص1995برتسون، ار(گیرند  مشابهی در پیش

در منطقه مورد مطالعه نظریه جهان محلی . )6 ، ص2003برتسون، ار( ندوش میبندي  سازمان

چرا که مردم از یک سو در مواجه با  تا حدودي روندهاي موجود را توضیح دهد تواند می

ها و فرهنگ خود را نیز حفظ  نتساند و از سوي دیگر  گرفته رراقشدن  هاي جهانی جریان

است که این  زماما ذکر این نکته نیز ال. اند دست یافته  تطابق و پیوند فرهنگی یاند و به نوع کرده

به قسمت   با نگاهی وجامعه به صورت یکسان اتفاق نیفتاده است  هاي گروه  روند در بین تمامی

ا مانند دانشجویان و آنهایی ه از گروه  شویم که در بخش رسانه بعضی تجزیه و تحلیل متوجه می

ها بیشتر از  و بقیه گروه اند ثیر پذیرفتهأت  جهانی که توانایی زبانی دارند به طور بیشتري از فرهنگ

  .کنند سبک زندگی محلی و ملی خود پیروي می

  

  گیري نتیجه

و سبک   شدن فرهنگی رابطه بین جهانی در منطقه مورد مطالعه که دهد نشان می این مطالعه نتایج

بلکه بیشتر نشأت  ،دگرایی تطابق داشته باشنظریات نوسازي و غرب اتواند ب شهري نمی  زندگی

و   ن معناست که تنوع فرهنگیااین بد. و جهان محلی است  فرهنگی  گرفته از نظریات پیوندزنی

اما همزمان  ،خاص آن هنوز قدرت بسیاري در منطقه مورد مطالعه دارد  سبک زندگی

 .دهد ثیر قرار میأرا تحت ت  ی از سبک زندگییها شدن بخش اي و جهانی هاي رسانه قدرت

دهد که بین   در منطقه مورد مطالعه نشان می  بر سبک زندگی  شدن فرهنگی  اثرات جهانی

پذیري را دانشجویان و مصاحبه شوندگان با ثیرأتبیشترین  ،شده  هاي مختلف بررسی گروه

شان  شدن بر سبک زندگی  از جهانی کمتري ثیرپذیريأها ت د و بقیه گروهنشتاتوانایی زبانی باال د

اي بیشترین نقش را داشته  هاي مورد مطالعه هم شاخص مصرف رسانه در میان شاخص. داشتند

  شده بودند، سبک زندگیکه افرادي که در این شاخص بیشتر جهانی  است، بدین معنی
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ها مانند غذا،  صپذیري در بقیه شاخداشتند که این اثر  جهانی  ندگیتري به سبک ز مشابه

در اینجا نیاز است که به نظریه صنعت فرهنگ  .شناسایی استشاك و اوقات فراغت هم قابل وپ

 .ثیر قرار دهدأافراد را تحت ت  هاي زندگی تواند تمام جنبه می  اشاره کنیم و اینکه رسانه

این یک نکته : دهدیند را این گونه توضیح میااین فر) 2004و  2003(کنس ورش هولریکا

ی تالش دارد که هر دو طرف را در روند است که توجه کنیم فرایند جهان محل  اساسی

تواند به عنوان یک واحد  محلی نمی  سبک زندگی. شدن مورد مالحظه قرار دهد جهانی

رها و ازا، ب ویر جهانیاهاي فراملیتی، تص ینداافراد در مواجهه با فر هامروز. جداگانه دیده شود

گرایی با  گرایی و محلی روند جهانیدو  .پذیرندثیر أتکه ممکن است از آن  ها قرار دارند رسانه

را   گرایی نیروهاي جهانی محلی. رنداگذ دارند و هم زمان بر یکدیگر اثر می  هایی یکدیگر پیوند

کند و آن را به شکل ساختار محلی  کشد، به سمت موقعیت مناسب هدایت می به چالش می

شدن خود را به   ي جهانیها ها و شکل ویژگیدر یک فرایند دو جانبه، . وردآ مناسب در می

ها و ساختارهاي محلی خود را با  آورد و هم زمان نیاز شکل نیازها و تقاضاهاي محلی در می

و هاي محلی  و تغییرات با سنت  دهد به طوري که ساختار جهانی وفق می  روندهاي جهانی

 .موجود مطابقت پیدا کند  ساختار اجتمایی

سخن به میان آوریم که  »پیرامون-مرکز«ام از اصطالح توانیم به طور پیوسته و مد ما نمی

گرایی  شدن با محلی جهانی. آورد  سبی از اقتصاد، سیاست و فرهنگ به وجود میامتناي نارونده

هاي محلی،  مظاتجزیه و تحلیل ن مندپیوند تنگاتنگی دارد و همانطور که این مطالعه نشان داد نیاز

نیاز است که ساختارهاي جدید . هاي جدید هستیم ی در مقیاساعها، روابط اجتم ارزش

که اجازه باز  ،محلی باشد جوامع هاي متناسب بابه وجود آید که بر اساس رویکرد اعیاجتم

  ی در سطح جهانیاعت و دگرگونی اجتمارییغري از تظهاي جدید در مورد درك ن شدن بحث

 ات مثبت را برگرفته و نکات منفیبرداري بهینه از این رویکردها، نک و ضمن بهره به وجود آید

  .را کنار بگذاریم
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