تاريخ دريافت0191/01/01 :

مجله مديريت فرهنگي

تاريخ پذيرش0191/02/2 :

سال هشتم /شماره بيست و پنجم /پاييز 3191

بررسي تأثير پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن بر دانشجويان
(مطالعه موردي دانشجويان واحد علوم تحقيقات تهران)
جعفر رسولي
دانشآموخته کارشناسي ارشد مديريت امور فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي،
واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايران ( rasoulijafar90@yahoo.comمسئول مکاتبات)
سوسن عالئي
عضو هيئتعلمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال ،تهران ،ايران

چكيده
مقدمه و هدف :جهانيشدن بهطور اعم و جهانيشدن فرهنگ بهطور اخص ،يکي از مباحث جدي در حووزه علووم
انساني در دنياي امروز به شمارمي آيد .هدف از اين پژوهش تأثيراتي که پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن بور فراينود
هويتيابي ،انتخاب گروههاي مرجع و انتخاب الگوهاي فرهنگي دانشجويان ميگذارد از اهداف اساسي انجام ايون
پژوهش بود.
روش کار :پژوهش حاضر به روش توصيفي -پيمايشي انجام شده است .جامعه آماري اين پژوهش را دانشوجويان
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران ( 6644نفر) در سال تحصيلي  92تشکيل ميدادنود کوه تعوداد اعضواي
نمونه  181نفر با استفاده از جدول حجم نمونه «کرجسي -مورگوان» و بوه روش نمونوهگيوري خوشوهاي انتخواب
گرديد .همچنين براي سنجش روايي پرسشنامه از روش صوري و براي پايايي از روش آلفاي کرونباخ که مقدار آن
برابر با  ./448ميباشد ،استفاده شد .دادههاي موردنياز با استفاده از تکنيک پرسشنامه محقق ساخته گوردآوري شود.
به منظور تحليل دادهها از نرم افزار «اس ،پي ،اس ،اس» و با اسوتفاده از آزموونهواي کولمووگرف -اسوميرن

(بوه

منظور بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها) ،شاخصهاي آمار توصويفي و اسوتنباطي (پيرسوون و رگرسويون) جهوت
آزمون فرضيهها استفاده گرديد.
يافتهها و نتايج :يافتههاي بدست آمده تمامي فرضيه پژوهش را مورد تابيد قرار داده است ،بدين معنا که پيامودهاي
فرهنگي جهانيشدن بر فرايند هويتيابي ،انتخاب گوروههواي مرجوع و انتخواب الگووهواي فرهنگوي دانشوجويان
تأثيرگذار است؛ که اين امر حاکي از گرايش دانشجويان به عناصر فرهنگي فراملي حاصل از جهانيشدن ميباشد.
واژگان کليدي :پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن ،هويتيابي ،گروههاي مرجع ،الگوهاي فرهنگي

جعفر رسولي و سوسن عالئي

روابط ميان فرهنگي در آن حاکم است و از دوراني کوه

مقدمه
تغيير و تحووتت دو قورن اخيور ،ههوره جهوان را
يكسره دگرگون ساخته و سرعت تحوتت در سالهاي

مشخصه آن گذار از استقالل فرهنگي بوه دوران تعمويم
روابط متقابل و ارتباطات ميباشد (لوکلر .)06 ،0182

اخير به گونه اي بوده است كه جهان امروز با يك دهوه

با عنايت به اهميت فرايند هويتيابي ،گوروههواي

پيش تفاوت هاي بسياري دارد .جهانيشودن بوه عنووان

مرجع و الگوهاي فرهنگي قشر جوان و شرايط جامعوه

يكي از جريان هاي مسلط فكري عصر ما ،از مهمتورين

ايران در دهههاي اخير ،اين نکته را بايد متذکر شود کوه

پديدههاي فرهنگي معاصر به شمار ميآيد .ايون پديوده

جامعه ايران در مسوير تحووتت فرهنگوي و اجتمواعي

زمينه هالش هاي فراواني را در عرصه فرهنگ و تمودن

وسيعي قرار گرفته است .تحوتتي که به ويژه در حوزه

بشري فراهم سواخته اسوت« .جهوانيشودن» از جملوه

تغيير هويتيابي ،گروههاي مرجع و الگوهاي فرهنگوي

مسائل مهمي است کوه در پرتوو پيشورفت روز افوزون

جوانان مشهود بوده است .نسل جوان ديگر هندان خود

تکنولوژي و ارتباطات ،کشورهاي در حال توسعه را به

را در هارهوب هنجارهاي گذشتگان تعري

نميکند .و

هالش جدي کشانده است .جهانيشودن زنجيورهاي از

در جريان شناخت هيستي و کيستي هويت خويش به

دگرگونيهاسوت کوه عرصوههواي گونواگون فرهنوگ،

دنبال گروههاي مرجع جديد و الگوهاي جديد زنودگي

سياست و اقتصاد کشوورهاي جهوان را در بورگرفتوه و

براي خود است تا جايي که در جامعوه ميوان جوانوان و

گمان ميرود ،در نهايوت بوه ايجواد يوک نظوام واحود

بزرگساتن شاهد کمترين اتفاق نظور درزمينوه فرهنوگ

جهاني بيانجامد .انفعال و استحاله فرهنگهاي ديگر در

عموومي نظيور معاشورت قبول از ازدواج ،ازدواج بوا

اصطکاک با فرهنگ غربي ،با توجه به تواناييهاي برتور

خويشاوندان ،نحوه گذران اوقات فراغوت و رفتارهواي

تبليغاتي اين فرهنگ اهميت ايون فراينود را دو هنودان

مذهبي را ميتووان مشواهده کورد (عبودي و گوودرزي

کرده است .شناخت «جهانيشدن» براي کشورهايي کوه

.)14 ،0148

بر حفظ ارزشهاي فرهنگي خود اصرار دارنود ،جهوت

لذا با توجه به اينکه فرايند هويتيابي ،گوروههواي

شناخت تهديدها و بحرانهايي که اين پديده براي آنها

مرجع و الگوهاي فرهنگي دتلت بر افراد يا گروههوايي

به دنبال خواهد داشت ،بسويار مهوم اسوت .بوه عقيوده

دارد که الگو و سرمشق ميشوند و رفتارها ،آگواهيهوا،

کاستلز 1ماهيت جهاني که در حال شوکلگيوري اسوت،

ايدئولوژي و افکار معيني را در کنشهواي روزموره بوه

اوتً و اساسواً مواهيتي فرهنگوي دارد .حوامالن فرهنوگ

آنها القاء ميکنند ،تغييرات صورت گرفته در ايون سوه

علياتصوول مويتواننود بواتترين سوهم و نقوش را در

حوزه براي دگرگونيهاي اجتماعي محسووب مويشوود

تحوتت آتي ايفا نمايند (کاستلز .)0181،20

(آزاد و غفاري .)41 ،0181

بيشک همه اين تحوتت در عرصه جهوانيشودن

بنابر ايون ،آنچوه مويتووان گفوت ايون اسوت کوه

زماني مسألهساز ميشود کوه ايون پديوده را در عرصوه

جهانيشدن ،با نفوذپذير کوردن مرزهوا و افوزايش دادن

فرهنگي و تأثيراتي که بر فرهنگهاي گوناگون به لحاظ

هشمگير برخوردهاي فرهنگي ،آگواهي انسوانهوا را از

فرايند هويتيابي انتخاب گروههاي مرجع و در نهايت

عناصر فرهنگي ديگر ،مانند ارزشها ،هنجارها ،آداب و

انتخاب الگوهاي فرهنگي ميگذارد ،واکاوي و کنکاش

رسوم بيشتر ميکند و ايون دانوايي در واقوع ،آگواهي از

شود .زيرا بدون آنکه متوجه شد جوامع ،در حال گوذار

نسبي بودن دنياهاي اجتمواعي و فرهنگوي گونواگون و

از دنياي انزواي فرهنگي به دنياي ديگر مويباشوند کوه

پرشمار است .در هنين شرايطي باور داشتن به برتوري
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بررسي تاثير پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن بر دانشجويان ...

دنيوواي خوواد و دفووار از درسووتي مطلووق آن در برابوور

شدن روابط اجتماعي در سطح جهاني هستيم ،بهگونهاي

فرهنگهواي ديگور بسويار دشووار مويشوود (پترسوون

كه مکانهاي دور افتاده را به يكديگر متصول و فاصوله

.)49،0999

زماني در روابط اجتماعي از بوين رفتوه اسوت (گيودنز

اگر هه مسئلهساز بودن اين پديوده در يوک نگواه

)1٠٨٣،046؛ و بووه طبووع آن دگرگوووني اجتموواعي و

کالن بهخوبي نمايان است .ولي پرواضح است که ايون

فرهنگي در زيست فرهنگي جوانوان در حوال رخ دادن

پديده را نميتوان به همين سادگي تفسير و تبيين کورد،

است.

بوا توجوه بوه خاسوتگاه

لذا اهم پرداختن به پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن

هرا که فرهنگهواي مختلو

جغرافيايي و تاريخي خوود بوه لحواظ فرهنگوي داراي

عبارتند از روشنبيني بهتر و درک صوحيح از تحووتت

جهانبيني ،ارزشها ،هنجارها و شناختهواي متفواوتي

فرهنگي جهاني شدن؛ رصد نيازهواي زيسوت فرهنگوي

با يکديگر هستند ،لذا ميزان تأثيرپذيري و نحوه مواجهه

نسل جوان امروز در شرايط فعلي با توجه به تحووتت

جوامع با اين پديده نيز متفاوت خواهد بود.

جهووانيشوودن؛ بووا توجووه بووه شووناختي کووه از ماهيووت

با توجه به گستره «جهانيشدن» که ابعاد گونواگون

جهووانيشوودن و پياموودهاي موبووت و منفووي آن حاصوول

حيات بشري را در برميگيرد ،پژوهش حاضور تنهوا در

ميشود ميتوان نقاط قوت و ضع

و ميزان اثرپوذيري

بُعد فرهنگي سامان يافته است؛ و به طبع آن سؤالي کوه

و نفوذ و نحوه مواجهه با آن را بهتر درک و تبيين کرد.

اين پژوهش درصدد پاسخگويي به آن ميباشد ،عبارت

عدم انجام پژوهش جامع در اين حوزه -هرا که با

است از اينکه ،اثرگذاري پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن

توجه به مطالعاتي که از پژوهشهاي قبلي انجام گرفته

بر دانشجويان به لحواظ فراينود هويوتيوابي ،انتخواب

است -که تنها به بخشي از تأثيرات حاصل از

گروههاي مرجع و در نهايت انتخاب الگوهاي فرهنگي

جهانيشدن توجه شده است؛ در پژوهش حاضر تا حد

در سطح فراملي هگونه ميباشد؟

امکان تالش شده است ،زواياي جديدي از پيامدهاي

پرداختن بوه موضوور جهوانيشودن و پيامودهواي

فرهنگي جهانيشدن را با مؤلفههاي تأثيرگذار در

فرهنگي ناشي از آن که تبديل به يک گفتمان مسلط در

زيست فرهنگي نسل جوانان مورد سنجش و ارزيابي

زيست جهان فرهنگي جوامع گرديده است و توأثيراتي

قرار گيرد؛ پژوهشهايي از اين دست ،با توجه به

که اين پديده فارغ از هرگونوه پويشداوري در فرهنوگ

تغييرات فرهنگي مستمر ميتواند در برنامهريزي و

به همراه داشته ،خود گوياي اهميت اين

مديريت فرهنگي سازمانها و نهادهاي متولي امور

پديده است .در واقع همانطور كه آلبورو معتقود اسوت

مربوط به نوجوانان و جوانان ،در صورت توجه کافي،

نوعي تحول در جهانبيني جامعه به وجود آمده است ،به

مؤثر واقع گردد .بدين منظور به هدف «شناخت تأثير

شكلي كه نوعي جهاننگري در همه عرصههاي فرهنگي

پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن بر دانشجويان» انجام

و سياسي و اقتصادي به وجود آمده كه در دوره مدرنيته

شد و در پي پاسخگويي به سؤال «تأثيرگذاري پيامد-

با اين گستردگي وجود نداشت (عاملي .)00 ،0181

هاي فرهنگي جهانيشدن بر فرايند هويتيابي ،انتخاب

جوامع مختل

ضرورت پرداختن به موضوور توأثيرات پيامودهاي
فرهنگي جهانيشدن در اين پژوهش ،پي بردن به اثراتي

گروههاي مرجع و الگوهاي فرهنگي فراملي دانشجويان
هگونه ميباشد؟

است که اين پديده در بين دانشجويان بوه هموراه دارد.
هرا که در برههاي زيست ميکنويم کوه شواهد فشورده
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جعفر رسولي و سوسن عالئي

فرهنگي است .فرايندهاي دگرگون ساز عظيم دوران ما

فرضيههاي پژوهش
 .0پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن بر فرايند هويتيابي
فراملي دانشجويان تأثيرگذار است.
 .2پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن بر انتخاب گروههاي
مرجع فراملي دانشجويان تأثيرگذار است.
 .1پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن بر انتخاب الگوهاي
فرهنگي فراملي دانشجويان تأثيرگذار است.

که با جهاني شدن توصي

ميشوند نميتوان به درستي

فهميد ،مگر آنکه آنها را بوا واژگوان مفهوومي فرهنوگ
درک کرد .به همين سان ،اين دگرگونيها بافت تجربوه
فرهنگي را تغيير مويدهنود و در واقوع بور درک موا از
مفهوووم فرهنووگ در دنيوواي موودرن تووأثير موويگذارنوود
(تاملينسون .)01،0180
جهانيشدن در ذات فرهنگ مدرن نهفتوه اسوت و

جهانيشدن

2

راه رسم فرهنگي در ذات جهانيشدن نمايان مويشوود.

درهم فشرده شدن جهان و تبديل آن به مكان واحد

فرهنگ براي جهانيشدن و جهانيشدن بوراي فرهنوگ

جهاني؛ اين پديده عالوه بر اين كه يک فرآيند است که

داراي اهميت است (تاملينسوون  .)01،0180بوه عقيوده

بهعنوان يك هارهوب مفهومي نيز با انگواره يوا سوامان

کاستلز ماهيت جهانيشدني کوه در حوال شوکلگيوري

جهوواني سوورو كووار دارد (رابرتسووون .)011 ،0182

است ،اوتً و اساسواً مواهيتي فرهنگوي اسوت .حوامالن

جهانيشدن فرايندي است كه تموامي كشوورهاي دنيوا،

فرهنگ علياتصول ميتوانند باتترين سهم و نقوش را

خوواه نواخواه بوا آن مواجوه هسوتند .در ايون فراينود

در تحوووتت آتووي ايفووا نماينوود (کاسووتلز .)20،0181

برخوردارنود ،آن را بوه

اسوتوار اسوت کوه

كشورهايي كه از فرهنگ قالو

استدتل واترز اصوتً بر اين فور

فرهنگهاي ضعي تر سوق ميدهند و اموري اجتنواب-

عرصه فرهنگ بر مبادتت و روابط نمادين استوار است

ناپذير است .لكن اين فرايند داراي ابعاد موبوت و منفوي

و جهانيشدن نيز در زمينههايي بيشترين شوتاب را دارد

است كه هنانچه كشوري بتواند از فرصتهاي آن بهوره

که در آنهوا نمادهوا واسوطه برقوراري روابوط هسوتند.

گيرد ،پيشرفت و ترقي را براي خود به ارمغوان خواهود

مبادتت نمادين محدوديتهاي مبادلوه موادي را نودارد

آورد .پديده جهانيشدن يك پديده هنود وجهوي و در

هرا که نمادها را ميتوان در هر مکان و هر زمان توليد

حال گسترش و رو به تكامل است .جهانيشدن به يكي

کرد و محدوديتهاي نسبتاً اندکي در توليد و بازتوليود

از مشخصههاي مهم جامعه معاصر تبديل شده است ،هر

آنهووا وجووود دارد .وانگهووي ايوون نمادهووا بووه سووادگي

هند بر همه مردم دنيا به يك شيوه و به يك اندازه توأثير

قابلانتقال هستند .مهمتر اينکه هون نمادها غالباً گوياي

نگذاشته است (شولت .)64 ،0182

اصول و اعتقادات انسواني هسوتند ،از اهميوت جهواني
برخوردار ميباشند (واترز .)20،0149
در خصووود پياموودهاي فرهنگووي جهووانيشوودن

پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن
فرآيند جهانيشدن بسياري از فرهنگها را كنار هم
قرار ميدهد و آنها را وادار ميكند تا در شرايط جديد،
با تراكم و تداخل فضاهاي فرهنگي به حيات خود ادامه

مباحث متنور و اغل

متناقضي وجود دارد ،ولي بهطور

مختصر رويکردهاي موجود در خصود آن را ميتوان
درسه رويکرد کلي تقسيمبندي کرد.

دهند (گل محمدي  .)0184،014بعد فرهنگي جهواني-
شدن يکي از مهم ترين ابعواد جهوانيشودن در شورايط
کنوني ميباشد .اصوتً فرايند جهانيشدن داراي ويژگي
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رويکرد يکسانسازي

3

خادگرائي فرهنگوي هويچ گونوه تحمول و تسواهل و

بر اساس اين رويکرد ،جهانيشودن باعوث سويطره
ارزشهاي فرهنگي غرب بر ساير مناطق جهان خواهود

همزيستي را برنمويتابود و پلوراليسوم فرهنگوي در آن
محلي از اعراب ندارد (گل محمدي .)66 ،0184

شد .اين رويکرد ،جهوانيشودن را در معنواي «اروپوايي
شدن»« ،غربي شدن»« ،آمريکوايي شودن» يوا در معنواي

تلفيق فرهنگي

5

وسيع تر «امپرياليسم فرهنگي» مترادف در نظر ميگيورد.

اين رويکرد که به رويکرد پيوندزني نيوز مشوهور

بر اساس ايون رويکورد بوه بيوان برگور ،جهوانيشودن

است به اين امر اشواره دارد کوه پيامودهواي فرهنگوي

خصوصاً در بعد فرهنگي حرکت ايودههوا و کواتهوا از

جهانيشدن گوناگون و پيچيده است .اين رويکرد بوه

غرب به سمت ديگر نقاط دنياست (برگر و هانتينگتون

وجود فرهنگ جهواني مشوترک و متشوکل از برخوي
عناصر فرهنگهاي مختل

.)001 ،0186

اعتقاد دارد و آن را لزومواً

مغاير و بر عليه فرهنگهاي محلوي نمويدانود .تورس
خاصگرائي فرهنگي

4

بيمارگونه از پيامدهاي فرهنگي جهانيشودن را اموري

فرايند جهانيشدن نه تنها نوعي همگوني و ادغوام

اغراقآميز ميداند و معتقد است که جهانيشدن به هر

فرهنگي دارد بلکه اسباب تنور ،واگرائوي و رسوتاخيز-

درجه از عموميت فرهنگي برسد .خصوصويتهواي -

فرهنگي را هم فراهم ميکند .خادگرائوي فرهنگوي را

فرهنگي را يکسره بياعتبار نميسازد؛ اما در عين حال

ميتوان توسل به عناصر هويت بخش فرهنگي خواد

بر اين امر تأکيد مويکنود؛ کوه جهوانيشودن سورآغاز

دانست کوه در آن بور بويهمتوايي شويوههوا ،اعموال و

پيووودايش فرهنگوووي ،جهووواني اسوووت کوووه در آن

ايده هاي يک گروه يا جماعت معوين تأکيود مويشوود.

شوورکتکننوودگان در ايوون فرآينوود بوور هوور کووه در آن

عامگرايان فرهنگي ،ديودي انتقوادي نسوبت بوه وضوع

مشارکت نميجويد يا توان مشوارکت نودارد ،تحميول

موجود دارند .در عين حال که فرصتها و امکوانهواي

ميکند .اين رويکرد ،اين تصوور را کوه جهوانيشودن

فرهنگي ناشي از فرايند جهانيشدن را هم به فال نيوک

فرهنگي الزاماً حرکوت ارزشهوا و ايودههوا از سومت

ميگيرند .ولي بسياري از گروههواي خواد گورا ،کول

غرب به سمت ساير نقاط جهان است رد مويکنود؛ و

فراينوود جهووانيشوودن يووا بخشووي از آن را بووا عنوووان و

معتقد اسوت کوه جهوانيشودن فرهنگوي بيشوتر يوک

عبارتهاي متفاوت رد ميکنند .از ديدگاه آنها جهاني-

رويکرد دو طرفه است .بررسويهواي انجوام شوده توا

شدن نه تنها تهديدي جديد بوه شومار مويآيود ،بلکوه

حدودي اين جريان دو طرفه را تابيد ميکند (صالحي

فرايندي گريزناپذير و غير قابل برگشت هم نيست .اين

اميري و عظيمي دولتآبادي )042،0190

ادعا که فرايند جهاني شدن عامل اصولي خوادگرائوي
فرهنگي بشمار ميآيد بيش از پيش وجود دارد .فرآينود

فرايند هويتيابي

6

جهانيشدن با فشردگي فضا و زمان ،رهوايي از مکوان،

انسان موجودي است تأثيرپذير و متغير كه هرگاه در

نسبي کردن فرهنگها و تعودد مرجوعهواي اجتمواعي،

شرايط جديدي قرار گيرد ،بالفاصله خود را با آن وفوق

هويتسازي معنايي به شويوه سونتي را دشووار و حتوي

ميدهد .با توجه به شرايط دنيايي كه در آن زندگي نشوو

ناممکن ميکند .بنابراين نوعي بحران فراگير و فزاينوده

و نما دارد ،شواهد حاکي از آن است كه ويژگويهواي

هويت و معنا ،جوامع مختل

جهوان را فورا مويگيورد.

ايوون جهووان همووواره در حووال تغييوور اسووت .اغل و
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صاح نظران برآيند که تشکيل هويت ،فرآيندي اسوت

جوانان پيشگام استقبال از تغييراتاند .عالقه به پذيرش

کووه در تمووام طووول زنوودگي ادامووه دارد ،امووا بووه سووب

افکار جديد ،مد و ارزشهاي جديد با خرده فرهنگهاي

زايندگي ،خالقيت و نياز بوه اسوتقالل در دوره جوواني

جوان همراه هستند تا جايي که اين تغييرات زمينههوايي

تکوين هويت در اين دوره از اهميت ويژهاي برخوردار

براي گسست ايجاد ميکنند .افراد براي شوکل دادن بوه

است ،هويت مفهومي بسيار سويال و از جملوه مفواهيم

باورهووا و عقايوود خووود و همچنووين بووراي هگووونگي

تفسيري در حوزه علوم انساني و اجتماعي اسوت و بوا

عملكردهاي خود در عرصههواي مختلو  ،خوود را بوا

توجه به اينکه از هه منظر ،گفتمان يا سونت فکوري بوه

گروههايي متشكل از افرادي كه عقايد و عملكرد آنهوا

اين مفهوم نگريسته شود .تعابير مختلفي ميتووان از آن

را نمونه مي پندارند ،مقايسه ميكنند و از اين طريق بوه

ارائه داد ،علت اين مسئله هم از يک سو بوه تيوههواي

ترسوويم فراينوود هويووتيووابي خودشووان موويپردازنوود

مختل

هويت و از سوي ديگر به تفاوتهاي گفتماني،

(خسروشاهي .)68 ،0190

نوشتههاي علمي و فکري برميگردد .ازنظور اسوتوارت
هال هويت يك روند در حال «شدن» است و از طرفوي

الگوهاي فرهنگي

يك شناسنامه و عامل شناخته شدن محسووب مويشوود
(هال به نقل از ساروخاني و بابايي .)08 ،0191
فرآيند هويتيابي در دوران مدرن تغيير شوکل داده

8

از خصوصيات فرهنگ ،الگوو دار بوودن آن اسوت.
يعني اينكه اعمال انسان از رفتارهواي خورد و حركوات
کوهکتر تشكيل شده است كه از تركي

آنها مودل و

است .درگذشته ،مکان نقوش کليودي در خلوق هويوت

نمونهاي پديد ميآيد .به عبارتي الگو بياني از نظم است

اجتماعي افراد داشت ،هرا که افراد کمتر با دنياي خارج

و بر مجموعهاي از روشهواي رفتواري و سواختههواي

ارتباط داشتند و ارتباط رودررو با اطراف در يک محيط

قابل رؤيت انسان دتلت ميکنود (ونودال .)2 ،0941بوا

ثابت و سنتهاي بومي -محلوي ،بخوش اعظوم هويوت

اين وصو

الگوو نظوم مطلوق نيسوت و اسوتوناهايي و

آنها را شکل ميداد .به دنبال مدرنيته و بسوط فنواوري-

انحرافووات جزئ وي قابوول اغمووا

هاي نوين اطالعاتي و ارتبواطي ماننود اينترنوت ،نقوش

(محمدي  )111،0141تمايل بوه همواهنگي و سواختن

مکان در شکل دهي به هويت بسيار کمرنگ شد؛ هرا که

قال هاي الگوويي در «فرهنوگ» بسويار قووي اسوت و

رسانهها و فناوريهاي ارتباطي قادرند فورد را از مکوان

انسان پيوسته تحتفشار است تا رفتارش را با الگوهاي

خودش جدا کنند و به جهان پيوند بزنند .در نتيجه افراد

موجود هماهنگ سازد و اين هم آهنگي در زمينوههواي

بوا منوابع هويوتيوابي بويشوماري روبورو هسوتند و

مختل

فرهنگي (مادي و غيرمادي) قابل مشاهده است

هويتيابي شوکل غيور محلوي و جهواني پيودا مويکنود

(گلد اسميت .)01-01 ،0941

(نوابخش و ظهيري .)2 ،0191

در آن وجووود دارد

از آنجايي كه الگوهوا نمايوانگر هنجارهوا و قواعودي
هستند كه رفتار مردم را اداره ميكنند و هر جامعهاي با

گروههاي مرجع

7

رفتارهاي الگودارش مشخص مويگوردد ،جهوت در

گروههاي مرجع به ويژه بوراي جوانوان از جايگواه

بهتر فرهنگ هر جامعه ،شناخت الگوهواي فرهنگوي آن

خاصي برخوردارند .جوانان با توجه به جريان جهواني-

ضروري است .الگوهاي فرهنگي بسيار متنور هستند و

شدن فرهنگ ،همواره نسبت به سواير اقشوار بيشوتر در

وسويعي

معر

تغييرات فرهنگوي هسوتند .در تموامي جواموع،

70

بر حس

ميزان صراحت و آشكار بودن ،طي

را تشكيل ميدهند (بيآلس و هوجر .)006 ،0940
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يکسان سازي

هويت يابي

فرهنگي

پيامدهاي فرهنگي

خاص گرايي

جهاني شدن

فرهنگي

گروه هاي مرجع

تلفيق فرهنگي

الگو هاي فرهنگي

دانشجويان

نمودار ( :)0مدل مفهومي پژوهش
ضري

روششناسي پژوهش

کرونباخ که يکي از معتبرترين و متوداولتورين

اين پژوهش از نظر هدف کاربردي ،از نظور نحووه

آزمونها در زمينه سنجش پايوايي پرسشونامه مويباشود

گردآوري داده ها ،پژوهشي توصيفي -پيمايشوي اسوت.

استفاده گرديد .ميزان ضوري

آلفواي کرونبواخ بدسوت

براي گردآوري دادههواي موورد نيواز از روش اسونادي

آمده براي پرسشنامه با استفاده از نرم افوزار «اس ،پوي،

جهت مباني نظري پژوهش و طراحي مودل مفهوومي و

اس ،اس»  ./448به دست آمد .با توجه به اين مقدار که

روش ميووداني بووا تکنيووک پرسشوونامه در قال و

طي و

ليکرت  6گزينهاي استفاده گرديده است .جامعه آمواري

از  ./4بيشتر است ،بنابراين ضري

آلفاي پايايي بدست

آمده نشان دهنده قابل قبول بودن پرسشنامه ميباشد.

اين پژوهش ،جهت آزموون فرضويههوا ،از دانشوجويان
واحوود علوووم تحقيقووات تهووران انتخوواب شووده اسووت.

يافتههاي پژوهش

همچنين نمونهگيوري بکوار رفتوه از نوور نمونوهگيوري

تحليل دادههاي گردآوري شده از طريق پرسشونامه

خوشهاي بوده است .مبناي تعيين حجم نمونه با اسوتناد

در دو سطح تجزيه و تحليل توصيفي و استنباطي انجام

به جدول «کرجس -مورگان»  181نفور در نظور گرفتوه

گرفووت .از آمووار توصوويفي جهووت دادههوواي جمعيووت

شده است .به منظور تعيين روايي پرسشونامه از روايوي

شووناختي (سوون ،جنسوويت ،ميووزان تحصوويالت ،رشووته

صوري استفاده شوده اسوت .بودين منظوور از نظورات

تحصيلي ،شغل والدين) استفاده شد .همچنوين از آموار

متخصصين و خبرگان رشته جامعه شناسوي فرهنگوي و

اسووتنباطي در گووام نخسووت ،جهووت پايووايي دادههوواي

مديريت امور فرهنگي استفاده گرديود .همچنوين بوراي

جمعآوري شده استفاده شد تا مشخص شوود سوؤاتت

محاسبه پايايي پرسشنامه تعداد  41عدد پرسشنامه اوليه

پرسشنامه تا هه ميزان همبستگي دروني دارند.

بين دانشجويان توزيوع و جموعآوري شود و از آزموون
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پيامد هاي فرهنگي جهاني
پيامد هاي فرهنگي جهانيشدن
شدن
يکسان سازي فرهنگي

تلفيق فرهنگي

خاد گرايي فرهنگي

منجر به فرهنگ واحد

منجر به شکوفايي فرهنگي

معتقد به سلطه فرهنگي بيگانگان

منجر به فرهنگ مصرفگرايي

منجر به تعامالت فرهنگي

منجر به تقليد کورکورانه

منجر به رعايت حقوق بشري

منجر به تهديد هويت فرهنگي

منجر به نزديکي فرهنگها
منجر به توسعه فرهنگها

فرايند هويتيابي فرا ملي

انتخاب الگوهاي فرهنگي فراملي

انتخاب گروههاي مرجع فراملي

ميزان گرايش به تفکر جهان وطني

ميزان گرايش به انطباق با ديدگاه هاي فراملي ميزان تمايل به سبک زندگي مدرن

ميزان گرايش به مهاجرت خارجي

ميزان عالقه به اسطوره هاي فراملي

ميزان تمايل به پوششهاي فراملي

ميزان پايبندي به ارزشها وهنجارهاي کشور

ميزان ارزشگذاري با معيارهاي فراملي

ميزان الگوبرداري از سوپر استارهاي فراملي

ميزان عالقه به سرزمين مادري

ميزان گرايش به شخصيت هاي فراملي

ميزان گرايش به يادگيري زبان انگليسي

ميزان تمايل به دفار از کشور در زمان تهاجم خارجي ميزان گرايش به هنرپيشه هاي فراملي

ميزان تمايل به برنامههاي شبکههاي فرامي

ميزان پايبندي به اعتقادات در زمان خروج از کشور

ميزان گرايش به نويسندگان فرا ملي

ميزان تمايل به ذائقه غذاهاي ساير جوامع

ميزان تمايل به استفاده از زبان فارسي در خارج از...

ميزان گرايش به اندشمندان فراملي

ميزان تمايل به موسيقيهاي مطرح فرا ملي

ميزان اهميت تعص

ميزان حس تمايل به الگوهاي غربي

و غيرت ايراني

ميزان گرايش به فرهنگ هاي فراملي

ميزان تمايل به استفاده از مارکها او برندهاي فراملي

ميزان گرايش به ارتباط با فرهنگ هاي فراملي

ميزان گرايش به معاشرت بااشخاد مطلع
از فرهنگ هاي فراملي

دانشجويان
نمودار ( :)2مدل عملياتي (محقق ساخته)

براي اين منظور ضري

آلفواي کرونبواخ محاسوبه

از آزمون  tتک نمونهاي اندازهگيري متغيرهواي تحقيوق

شد .در گام بعدي ،با استفاده از نرم افزار اس «پي ،اس،

انجام شد و در نهايت بوا اسوتفاده از محاسوبه ضوري

اس» ،هگونگي توزيوع داده (بررسوي نرموال بوودن) از

همبسووتگي و رگرسوويون خطووي هندگانووه ،رابطووه بووين

طريق آزمون کلمووگروف اسوميرنوف آزموون گرديود،

متغيرها مورد بررسي قرار گرفت.

پس از اطمينان از نرمال بودن توزيع دادهها ،با اسوتفاده
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بررسي تاثير پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن بر دانشجويان ...

آمار استنباطي

آمار توصيفي
بررسوي اطالعوات جمعيوت شوناختي دانشوجويان
واحد علوم تحقيقات حاکي از آن اسوت کوه در زمينوه
جنسيت پاسخگويان 046 ،نفر ( )%66/8از افراد نمونوه

بررسي نرمال بودن دادهها
در اين قسمت ابتدا به بررسي نرمال بودن متغيرها
با كمك آزمون كلموگروف اسميرنوف پرداخته شد.

مرد هستند و  214نفر ( )%66/2از افراد نمونه زن موي-

( ) :نرمال بودن توزيع متغيرها

باشند؛ که بيشترين فراواني مربوط بوه جنسويت مؤنوث

( ) :عدم نرمال بودن توزيع متغير مورد بررسي

است .از لحاظ گروه سوني پاسوخگويان بوا توجوه بوه

در صورتي كه سطح معنيداري آزمون كمتر از

جدول ( 014،)2-6نفر ( )%14/0از افراد نمونوه در رده

 ٣/٣5باشد فر

صفر را رد كرده و با اطمينان %55

سني کمتر از  00سال قرار دارنود 92 ،نفور ( )%26/2در

ميتوان گفت توزيع دادهها نرمال نيست .در صورتي

رده سني  26-22سال 86 ،نفر ( )%22/0از افراد نمونوه

كه سطح معنيداري آزمون بيشتر از  ٣/٣5باشد فر

در رده  11-26سال و  44نفر ( )%04/4از افوراد نمونوه

صفر را ميپذيريم و توزيع دادهها نرمال است.

در رده سني  11سال به بات ميباشند.

بووا توجووه بووه جوودول مقابوول از آنجووا كووه سووطح

مقطع تحصيلي  044نفور ( )%64/4از افوراد نمونوه

معنيداري آزمون نرمال بوودن تموام متغيرهوا بيشوتر از

ليسانس ميباشند 064 ،نفور ( )%60/0فووق ليسوانس و

 1/16ميباشد بنابراين فور

صوفر را رد نکورده و بوا

مقطووع تحصوويلي  64نفوور ( )%02/6دكتوورا موويباشووند.

اطمينان  %96ميتوان گفت توزيع متغيرها نرمال است

همچنووين  46نفوور ( )%09/4از افووراد نمونووه در رشووته

جهووت بررسووي ارتبوواط فرضوويههوواي از آزمووون

مديريت فرهنگي مشغول به تحصويل هسوتند 46 ،نفور

همبستگي پيرسون استفاده مينماييم .اين آزمون زمواني

( )%04/0مطالعوووووات زنوووووان 94 ،نفووووور ()%26/6

استفاده ميشود که توزيع متغيرها نرموال باشود .فور

جامعهشناسي 09 ،نفور ( )%6موديريت رسوانه 61 ،نفور

صفر در آزمون پيرسون عدم وجود رابطه معنيدار بوين

( )%01/9ارتباطات 60 ،نفر ( )%01/8مردم شناسوي11 ،

متغيرهاي مورد بررسي اسوت و فور

مقابول وجوود

نفر ( )%4/9در رشته جمعيتشناسي مشغول به تحصيل

رابطه معنيدار بين دو متغير است.

ميباشند.
جدول ( :)0بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها
متغير

آماره

K.S

نتيجه

سطح معنيداري

يكسانسازي فرهنگي

0/010

1/069

 sig >0.05پذيرش فر

صفر -توزيع متغير نرمال است.

خاد گرايي فرهنگي

1/918

1/162

 sig >0.05پذيرش فر

صفر -توزيع متغير نرمال است.

تلفيق فرهنگي

0/044

1/012

 sig >0.05پذيرش فر

صفر -توزيع متغير نرمال است.

هويتيابي

1/416

1/416

 sig >0.05پذيرش فر

صفر -توزيع متغير نرمال است.

گروههاي مرجع

0/249

1/181

 sig >0.05پذيرش فر

صفر -توزيع متغير نرمال است.

الگوهاي فرهنگي

0/296

1/14

 sig >0.05پذيرش فر

صفر -توزيع متغير نرمال است.

جدول ( :)2بررسي آزمون همبستگي پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن بر فرايند هويتيابي دانشجويان
متغير مستقل
پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن

متغير وابسته

ضريب همبستگي

فرايند هويتيابي دانشجويان

1/184

معنيداري
10111
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نتيجه
وجود ارتباط معنيدار
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جدول ( :)1خالصه نتايج توصيفي مدل رگرسيوني پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن بر فرايند هويتيابي دانشجويان
ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

1/128

1/226

پيامددهاي فرهنگدي جهدانيشددن بدر هويدتيدابي

1/111

14/10

با توجه به جدول شماره  6مشاهده ميشود سوطح
معني داري متغير تمام متغيرهاي مسوتقل كمتور از 1/16

دانشجويان تأثيرگذار است
با توجه به سطح معنيداري « »1/111بد ست آمده

است ،بنابراين مي توان گفت با اطمينان  %96پيامودهاي

همبستگي ،مطابق جدول نشوان دهنوده ايون

فرهنگي جهانيشدن (يکسان سوازي فرهنگوي ،خواد

است که اين مقدار هون کمتر از  1/16ميباشود

گرايي فرهنگي و تلفيق فرهنگي) بر فرايند هويتيوابي

از ضري
مطل

مقدار آماره

F

سطح معنيداري

بنابراين فرض صفر رد شده و با اطمينان  %96ميتوان
گفت ارتباط معنيداري بين دو متغير وجود دارد .بوه

تأثير دارند.
بووا توجووه بووهقوودر مطلووق مقوودار ضووري

بتوواي

عبارتي پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن بور هويوتيوابي

استانداردشده مي توان گفت تلفيق فرهنگي بوا ضوري

دانشجويان تأثيرگذار است.

بتاي استانداردشده ( )1/169بيشترين سهم را تغييورات

با كمك رگرسيون خطي هندگانه به بررسي توأثير

هويت يابي دانشجويان دارد و تنور فرهنگي با ضوري

ابعوواد پياموودهاي فرهنگووي جهووانيشوودن بوور فراينوود

بتاي استانداردشده ( )1/026كمترين سوهم را تغييورات

هويتيابي پرداخته شد .جهت برازش مدل رگرسويوني

هويتيابي دانشجويان دارد.

ابعاد پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن بهعنوان متغيرهواي
مستقل و فرايند هويت يابي بهعنووان متغيور وابسوته در

پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن بر انتخدا

نظر گرفته شده است.

مرجع دانشجويان تأثيرگذار است.

گروهداي

هموانطوور كوه در جودول شوماره 1

با توجه به جدول شماره  6مشاهده ميشود سوطح

مشاهده ميشود ،با توجه بوه مقودار آمواره آزموون  Fو

معني داري متغير تمام متغيرهاي مسوتقل كمتور از 1/16

معنيداري آن در سطح اطمينان  %96معادلوه رگرسويون

است ،بنابراين مي توان گفت با اطمينان  %96پيامودهاي

معتبر بوده و نتايج آن قابل تحليل است .مقدار ضوري

فرهنگي جهاني شدن (يکسان سوازي فرهنگوي ،خواد

تعيين  1/128ميباشد که اين مؤيد آن است کوه %12/8

گرايي فرهنگي و تلفيق فرهنگي) بر انتخاب گروهواي

از تغييرات متغير وابسته به کموک متغيور مسوتقل قابول

مرجع دانشجويان تأثير دارند.

بدين ترتي

تبيين است.
جدول ( :)6تحليل رگرسيوني و ضراي

رگرسيون شاخصهاي متغيرهاي مستقل بر فرايند هويتيابي دانشجويان
BETA

متغير

t

B

خطاي استاندارد

(ضريب استانداردشده بتا)

آماره

عدد ثابت

01/44

1/466

-

04/664

1/111

يکسانسازي فرهنگي

1/184

1/116

1/061

2/660

1/106

خاد گرايي فرهنگي

1/146

1/121

1/026

1/204

1/111

تلفيق فرهنگي

1/201

1/112

1/169

4/491

1/111
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بررسي تاثير پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن بر دانشجويان ...

جدول ( :)6تحليل رگرسيوني و ضراي

رگرسيون پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن بر انتخاب گروهاي مرجع دانشجويان
BETA

متغير

t

B

خطاي استاندارد

(ضريب استانداردشده بتا)

آماره

عدد ثابت

4/409

1/461

-

01/294

1/111

يکسانسازي فرهنگي

1/018

1/114

1/061

1/111

1/111

خاد گرايي فرهنگي

1/092

1/112

1/129

6/992

1/111

تلفيق فرهنگي

1/068

1/110

1/094

6/194

1/111

بووا توجووه بووهقوودر مطلووق مقوودار ضووري

بتوواي

سطح معنيداري

با كمك رگرسيون خطي هندگانه به بررسي

استانداردشده ميتوان گفت خاد گرايوي فرهنگوي بوا

فرضيه فوق ميپردازيم .جهت برازش مدل رگرسيوني

بتاي استانداردشده ( )1/129بيشوترين سوهم را،

ابعاد پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن بهعنوان متغيرهاي

ضري

تغييرات متغير انتخاب گروهاي مرجع دانشوجويان دارد
و يکسانسازي فرهنگي با ضري

بتواي استانداردشوده

مستقل و انتخاب گروهاي مرجع دانشجويان بهعنوان
متغير وابسته در نظر گرفته شده است.
بدين ترتي

( )1/061كمتوورين سووهم را تغييوورات متغيوور انتخوواب

هموانطوور كوه در جودول شوماره 4

گروهاي مرجع دانشجويان دارد.

مشاهده ميشود ،با توجه بوه مقودار آمواره آزموون  Fو

با توجه به جدول شوماره  4مشواهده مويشوود ،سوطح

معنيداري آن در سطح اطمينان  %96معادلوه رگرسويون

معنيداري آزمون  1/111است ،که اين مقودار کمتور از

معتبر بوده و نتايج آن قابل تحليل است .مقدار ضوري

صفر رد شده و با اطمينان

تعيين  1/166ميباشد که اين مؤيد آن است کوه %16/6

 1/16ميباشد بنابراين فر

 %96ميتوان گفوت ارتبواط معنويداري بوين دو متغيور

از تغييرات متغير وابسته به کموک متغيور مسوتقل قابول

وجود دارد .به عبارتي پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن بر

تبيين است.

انتخاب گروهاي مرجع دانشجويان تأثير دارد.
جدول ( :)4بررسي آزمون همبستگي پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن بر انتخاب گروهاي مرجع دانشجويان
متغير اول
پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن

متغير دوم

ضريب همبستگي

سطح معنيداري

نتيجه

انتخاب گروهاي مرجع دانشجويان

1/646

10111

وجود ارتباط معنيدار

جدول ( :)4خالصه نتايج توصيفي مدل رگرسيوني پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن بر انتخاب گروهاي مرجع دانشجويان
ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

1/166

1/284

مقدار آماره

F

سطح معنيداري
1/111

14/264

جدول ( :)8بررسي آزمون همبستگي پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن بر انتخاب الگوهاي فرهنگي دانشجويان
متغير دوم

متغير اول
پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن

انتخاب الگوهاي فرهنگي دانشجويان

ضريب همبستگي سطح معنيداري
1/614
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نتيجه
وجود ارتباط معنيدار
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پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن بر انتخدا

بدين ترتي

الگوهداي

هموان طوور كوه در جودول مشواهده

فرهنگي دانشجويان تأثيرگذار است.

مي شود ،با توجه به مقداره آماره آزمون  Fو معنيداري

با توجه به جدول شوماره  8مشواهده مويشوود ،سوطح

آن در سطح اطمينان  %96معادله رگرسيون معتبر بوده و

معنيداري آزمون  1/111است ،که اين مقودار کمتور از

تعيين 1/144

 1/16ميباشد بنابراين فر

نتايج آن قابل تحليل است .مقدار ضري

ميباشد که اين مؤيد آن اسوت کوه  %14/4از تغييورات

صفر رد شده و با اطمينان

متغير وابسته به کمک متغير مستقل قابل تبيين است.

 %96ميتوان گفوت ارتبواط معنويداري بوين دو متغيور

با توجه به جدول شماره  01مشاهده ميشود سطح

وجود دارد .به عبارتي پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن بر

معني داري متغير تمام متغيرهاي مسوتقل كمتور از 1/16

انتخاب الگوهاي فرهنگي دانشجويان تأثير دارد.
با كموك رگرسويون خطوي هندگانوه بوه بررسوي

است ،بنابراين مي توان گفت با اطمينان  %96پيامودهاي

فرضيه فوق ميپردازيم .جهت برازش مدل رگرسويوني

فرهنگي جهاني شدن (يکسان سوازي فرهنگوي ،خواد

ابعاد پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن بهعنوان متغيرهواي

گرايي فرهنگي و تلفيق فرهنگي) بر انتخاب الگوهواي

مستقل و انتخاب الگوهاي فرهنگي دانشجويان بهعنوان

فرهنگي دانشجويان تأثير دارند.
بووا توجووه بووهقوودر مطلووق مقوودار ضووري

متغير وابسته در نظر گرفته شده است.

بتوواي

هموانطوور كوه در جودول شوماره 9

استانداردشده ميتوان گفت يکسانسوازي فرهنگوي بوا

مشاهده ميشود ،با توجه به مقوداره آمواره آزموون  Fو

ضووري

بتوواي استانداردشووده ( )1/696بيشووترين سووهم

معنيداري آن در سطح اطمينان  %96معادلوه رگرسويون

تغييرات را متغير انتخاب الگوهاي فرهنگي دانشجويان

بدين ترتي

بتوواي

معتبر بوده و نتايج آن قابل تحليل است .مقدار ضوري

دارد و خووادگرايووي فرهنگووي بووا ضووري

تعيين  1/144ميباشد که اين مؤيد آن است کوه %14/4

استانداردشده ( )1/206كمترين سهم تغييرات را متغيور

از تغييرات متغير وابسته به کموک متغيور مسوتقل قابول

انتخاب الگوهاي فرهنگي دانشجويان دارد.

تبيين است.
جدول ( :)9خالصه نتايج توصيفي مدل رگرسيوني پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن بر انتخاب الگوهاي فرهنگي دانشجويان
ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

1/144

1/290
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بررسي تاثير پيامدهاي فرهنگي جهانيشدن بر دانشجويان ...

و بوواز توليوود م ويکنوود .محصوووتت فرهنگووي ،امووروز

نتيجهگيري
جهانيشدن يک روند قابل انکارناپذير است .فارغ

بهسرعت از بسترهاي محلوي خوود رهوا و بوهسورعت

از آن که عامليت جهوان غورب در ظهوور و اسوتمرار و

جهاني ميشود ،پوس صورفاً حامول هويوت فرهنگوي،

مديريت روند جهانيشدن هه ميزان بوده اسوت و ايون

جغرافيايي يا ملي خاد نخواهد بوود؛ و ايون فرصوتي

روند يوک پوروژه اسوت يوا پروسوه ،طبيعوي اسوت يوا

است که از نگواه حوداقل دوري گزيوده و بوا انتخواب

ساختگي ،غربي اسوت يوا جهواني ،مطلووب اسوت يوا

آگاهانه يک رويکرد تعاملي محور و بوا بهورهگيوري از

نامطلوب و موارد ديگر ،مسئله اينجاست که ما بوا يوک

تمام ظرفيتهاي مغفول مانده (خواسته يا ناخواسته) در

جهانيشدن منحصر به فرد و واحد مواجه نيستيم ،بلکه

زيست جهان فرهنگي معاصر ،ميتوان به بازيگري فعال

با هند جهانيشدن مواجه ايم (يا مويتووانيم باشويم) و

در مناسبات جهواني بوا توجوه بوه مقتضويات فرهنگوي

فنآوريهاي مدرن قابليتي را در اختيوار همگوان حتوي

کشور تبديل شد تا عالوه بر دو هنودان کوردن قودرت

غير غربيها قرار داده است که ميتوان با بهورهگيوري از

تعامل و اثربخشي فرهنگي ،از هالشهاي پيشرو ،ناشي

آنها در اين روند نقشي مؤثر ايفوا کورد و حتوي بوه آن

از تحوتت دنياي مدرن در امان مانود .تغييور و تحوول

جهت دارد يوا مسويرش را اصوالح کورد .لوذا هور نوور

فرهنگي همراه با تغيير و تحوتت جهاني امروز بيش از

رويکرد سلبي و ارتجاعي در اين زمينوه بوهطوور حوتم

گذشووته خووود را بووه جوامووع تحميوول موويکننوود و

ميتواند نتايج ناخوشايندي را به همراه داشته باشد کوه

سياستگوذاران و برناموه ريوزان فرهنگوي مويبايسوت

شايد در دراز مدت هم نتوان از پيامدهاي فرهنگوي آن

هگونگي مديريت اين تغييرات را مودنظر قورار دهنود.

در امان بود ،هرا که با توجه به بافت فرهنگي جامعه ما

مديريت و نظام فرهنگي بايود آسوتانه تحمول خوود را

که متوأثر از الگووي ايرانوي -اسوالمي اسوت و عناصور

براي جذب و هضم تغييرات افزايش دهند و اين نکتوه

فرهنگي برخاسته از الگوي غربي که يک نوور زيسوت

را مدنظر قرار دهند که نادرست ترين شويوه ،تقابول يوا

فرهنگووي موودرن ،در لووواي اومانيسووم ،سکوتريسووم،

برخورد عکسالعملي است؛ و بهترين شيوه ايجاد يوک

ليبراليسم و در نهايت فمينيسم را در هارهوب فرهنگ

نظووام مووديريت پوويش نگوور باهوودف شووناخت دقيووق و

رسانهاي توليد و بازتوليد مويکنود ،مويتوانود ،زيسوت

پيشبيني تحوتت فرهنگي جامعه بوه منظوور موديريت

فرهنگي جامعه ما را با هوالش جودي مواجهوه سوازد.

صحيح آن است.

نتايج برآمده از اين پژوهش به خووبي ايون موضوور را
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