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مسألهیانبومقدمه
وهویتاست.ماندهاماندرشدنجهانینفوذازانسانزندگیازبعديکمترامروزه

کهییجاتااست.گردیدهتغییردستخوشبشدتکهاستابعاداینازیکیانسانکیستی
یاد)1،1992(هالمدرنپستوشناختیجامعهروشنگري،سوژه،سنخسهازهالاستوارت

درپیوستههمبهومشخصهویتیباروشنگريیکپارچهيسوژهکهداردباوروکندمی
فراترهاییحوزهسمتبهنگرشچرخشبهگیدنزقبیلازافراديندارد.وجودجدیدعصر

گیريشکلبهمنجرشدنجهانیهايمکانیسمدندمعتقوکنندمیرهاشاملتـدولتاز
ماامروزه).1386(گیدنز،استشدهملتازفراترمسئولیتیاحساسطورهمینوهویت

گذردمیجهاندرکهآنچهازهارسانهطریقازوایمتهنشسخوديخانهدرکهحالیدر
درحتی.کنیممیبرقرارارتباطهستندجهانگردیسويدرکهافراديباشویم.میباخبر
سایرتاغیرهوزیستمحیطوصلحازهستیکیعقایدمانوفریادمانمسائلیمورد

جهانیيدنبالهبهکهجهانیهویتکنیم.میبودن"ما"احساسِبیشترمللیالبینمسایل
باشد.میفوقشرایطایجاداصلیعواملازیکیشدایجادشدن

میانمرزووهاپدیدهتقاربوتداخلينقطهکهکنیممیزندگیجهانیدرامروزه
همازومشخصرافرهنگیهايمرزکهپیشینقطبیدومعادالت.استرفتهبینازآنها
باختهرنگعمیقاًشرقوغربوخوديغیروخوديیادیگرانو"ما"مانندکندمیجدا

کههاییمنظومهدرومتغیرهاينسبتدرگوناگونترکیباتدرمعانیاینتمامی.است
زیرسویکازامروزه.استرفتهمیانازگیرندمیشکلدوبارهوپاشندمیفروماًئدا

هايشبکهایجادواینترنتتاگرفتههواییخطوطازجهانیتعامالتوارتباطاتساختار
نقاطدرهاگروهوهاسازمانمردم،پیوندموجبواست؛کردهتسهیلراملیفراوجهانی
تاشدهسببتعامالتگونهاینافزایشدیگرسوياز.استشدهیکدیگربهجهانمختلف

نوعیبهوشوندادغامسیاسیوفرهنگیواجتماعیهايحیطهدرمحلیوجهانیيحوزه
باشیممرزبدونیجهانگیريشکلشاهدکهجاییتا.سازندثرمتأرایابیهویتجریان
.)1391نش،(کیتاستمرزبدونجهانیدرزیستنآنویژگیترینمهمکهجهانی

هايسرزمیناجتماعیروابطورویدادهاتنیدگیهمدرراشدنجهانیگیدنز،
تالقیراآنتوانمیکهايپدیدهداند،میدیگرمحلییاموضعیپودهايوتاربادوردست

تاریخکهگونههمان).1377(گیدنز،اندباختهرنگهافاصلهاینکهوتدانسغایبوحاضر

1 Hall, S.
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جریاناینهامروزاست.پذیرفتهثیرأتزمانآنهايویژگیازدورههردرهویتاستگواه
میاندیالکتیکيواسطهبههویتاحساس.استگذشتهادوارازبیشتربسیارثیرپذیريأت

ونگرشدرمعموالًهویتکهپذیرندمیبیشوکماآنهگیردمیشکلجامعهوفرد
است.جمعیزندگیِآنگیريشکليزمینهوبسترولییابدمینمودافراداحساسات

نداردمعناییافراداجتماعیدنیايازجداشخصیت،درنمودیافتهاجتماعی،هویت
یافتمیهویتتسنطریقازفردکهتجددماقبلوگذشتهخالفبر).2006(یاکوبسن،

(هال،دشومیتعریفسنتیهايتعلقازمستقلمدرن،انساننوگراییدوراندراما
1996(.

تخریبراسازيهویتوسنتیچهارچوبوشرایطشدن،جهانینوگرایی،يدورهدر
يسلطهازهاانسانکهکندمیفراهمراامکاناینشدنجهانیویژهبهتجددفرایندکندمی
اجتماعیروابطنیزگذشتهدرچهاگریافتهرهاییزمانیومکانیتنگيدایرهودودمح
ومحدودمکان،بهزیادوابستگیبدلیلاماگرفتمیشکلمکانوزمانيمحدودهدر

ازجدیدارتباطیهايرسانههمچونهاییپدیده.)1381محمدي،(گلبودندمندمکان
جریانبرتريعمیقثیرگذاريأتموجبهمگیزيمجافضايتاتصویرييرسانه
اند.شدهجهانیهویتهمانندجدیدهویتیهايجریانشدنایجادویابیهویت

جهانیهویتآندنبالبهوشدنجهانیبررسیبهگوناگونهایینظرگاهازپژوهشگران
ومرزبدونجهانایجهانیيدهکدهقبیلازمفاهیمیکنند.میمطرحعناوینیوپرداخته

آنمرزهادیگراست،شدهکوچکبسیارفراگیرهايرسانهوجودبادنیاواقعدرغیره.
مرزها)رنگیکمودنشجهانی(وجوداینباگفتبایدندارند.راقبلکنندگیتفکیکقدرت

یکگیريشکلبرايشرایطنیست.دورذهنازچندانجهانیهویتمانندموضوعی
فشردههمدربهنیزشدنجهانیاست.شدنفراهمحالدربیش،وکمهانیجي"ما"

وفرایندهادارد.داللتکلیکعنوانبهجهانبهنسبتگاهیآتراکموجهانشدن
جریانکههاستقرنبریم،میبکارنآبرايراشدنجهانیمفهوماکنونهمکههاییکنش
پیپا).1،1992رابرتسون(استجدیدموضوعیشدنجهانیجریانخودبرتمرکزامادارد؛

اینبرويرد.داکیدأتفراملیفرایندهايبرهمجهانیهویتپژوهشگرانازیکینوریس
گیدنزآنتونیومارکسکارلتامیلاستوارتکنت،آگوستهايتئوريکهاستباور

بهملیمرزهايازرگذباکههستندفراگیريانسانیتبهنسبتبینیخوشیکبرمبتنی
کهداشتانتظارتوانمیرویکردایندرکند.میحرکتجهانیفرهنگوجامعهیکسمت

1 Robertson, R.
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جهانیيجامعهیکسمتبهوملیمرزهايازفراترراهاهویتجهانی،هايفرایند
.)1،2000(نوریسدهدمیگسترش
امااندگرفتهقرارشدنجهانیفرایندأثیرتتحتسنیهايگروهواقشاريهمهچهاگر

هايتکنولوژيازگیريبهرهودانشگاهدرحضورعلتبهدانشجویانخاص،طوربهوجوانان
هویتیمنابعکشفدنبالبهوبودهدرگیرشدنجهانیبابیشتراطالعاتیوارتباطی
ازاستشدهسنتییابیهویتمنابعدردگرگونیموجبشدنجهانیواقعدرهستند.

ماننداطالعاتیوارتباطینوینهايرسانهاستشدهدگرگونیاینموجبکهعواملیلهجم
:کهایناستعبارتتحقیقيلهأمسفوقمباحثبهتوجهبااست.غیرهواینترنتماهواره،

دانشگاه(دردانشجویانجهانیهویتبرثیريتأچهارتباطیواطالعاتیهايتکنولوژي
ملیومذهبیهايهویتابعاديرابطهکهاستایندیگرالؤس؟ارددکرمان)باهنرشهید

هویتبامذهبیوملیهايهویتيرابطهدیگرعبارتبهاست.چگونهجهانیهویتبا
واگرایی؟یااستهمگرایینوعازجهانی

پژوهشپیشینه
داخلیتحقیقاتالف)

کمترهنوزواقعدر.باشندمیاندكبسیارجهانیهویتمحوریتباداخلیتحقیقات
جهانیهویتبابطمرتهايپژوهشبهابتدااینجادراست.دهشواردحوزهاینبهپژوهشی

پردازیم.میملیومذهبیقبیلازهویتیابعادسایربامرتبطهايپژوهشبهسپسو
وملیهویتبرسازيجهانیتأثیر:عنوانتحتپژوهشی،)1389(آزادواري،وبیات

کهرسیدندنتیجهاینبههاآناند.دادهانجامتهرانمعلمتربیتدانشگاهدر؛جهانیهویت
ولینداردملّیهویتباايرابطهگرفتنقرار)نوینارتباطیهايرسانه(جهانیفرآینددر
).83- 1389:104آزادواري،و(بیاتداردمعناداريرابطهجهانیتعلقاحساسبا

ومحلیهايهویتوشدنیجهانن:عنواتحتتحقیقی،)1389(ندیگراوحبی
دادندقراربررسیموردرارویکردچند؛تبریز)دانشگاه:موردي(مطالعهدانشجویانجهانی

ِدانشگاهکردوفارسترك،دانشجویانبیندر:کهصورتبدینشدییدأتهاآنازیکیکه
پیدرراآنانمحلیهویتتضعیفشجویان،دانبیندرجهانیهویتشدنقويبریز،ت

1 Norris, P.
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دیگران،و(حبییابدمیتقلیلمحلیهايهویتشدن،جهانیفرایندتشدیدبایعنیدارد؛
1389:121-101(.

فرهنگیسیاستيگیرشکلوشدنجهانی:عنوانباپژوهشیدر،)1386(فرمعید
بیان؛ملیهویتوقومیهویتهايچالشوایرانهايبلوچايرسانهمصرفمحلی:

حیثازایرانهايبلوچبرايراجدیديايفضفرهنگ،واقتصادشدنجهانی:کندمی
مصرف)1است:برخوردارعمدهيمشخصهسهازکهاستآوردهوجودبهايرسانهمصرف
)3وقومیزبانبهشدهدوبلهامریکاییجذابهاي1انیمیشنمصرف)2قومی،متون

فرهنگیسیاستنوعیفوق،هايپدیدههندي.پسندعامههايفیلميگستردهمصرف
بهرابلوچیهویتسنتیهايلفهؤمازبرخیجهت،یکازکهدهندمیتشکیلرامحلی
شدههویتایندرجدیديهايلفهؤمکردننهادینهساززمینهونمودهچالشدچارشدت
هویتهايلفهؤمتضعیف،سنتیقومیهویتنساختبرجستهبادیگر،جهتیازواست،

کردهزدهبحرانراایرانییملهویتهند،يقارهشبهفرهنگیعناصرشیوعواسالمی
).1385(معیدفر،است

جمعیهايرسانهثیرأتبررسی:عنوانباپژوهشیدر،)1391(مقدمشفاییونیازي
)،0139سالدرکاشانشهرستانشهروندان:موردي(مطالعهملیهویتبهگرایشدر

هايرسانهازاستفادهموردايهبرنامهمحتواينوعومیزانبررسیمقالهایناساسیهدف
چگونگینیزوشهروندانملیهویتبهگرایشمیزانواینترنتوماهواره،تلویزیون

شهرييمنزلهبهکاشان،مطالعهموردآمارييجامعهدرفوقمتغیرهايبینيرابطه
آماريمحاسباتنتایجوتحقیقهايیافتهمجموع،در.استنوگرایی،معرضدروسنتی

هویتبهگرایشمیزانوتلویزیونازاستفادهمیزانبینمثبتودارمعنیيرابطهمربوطه
میزانبااینترنتوماهوارهازاستفادهمیزانبینمنفیودارمعنیيرابطهنیزوملی

داريمعنیاسکوئرکايآزموننتایجین،چنهم؛استکردهییدأتملیهویتبهگرایش
میزانبااینترنتوماهوارهوتلویزیونازاستفادهموردهايبرنامهمحتواينوعبینيرابطه

میزانمتغیرمنفیثیرأترگرسیونتحلیلنتایجاست.کردهییدأتراملیهویتبهگرایش
ملیهویتبهگرایشمیزاندرتلویزیونازاستفادهمیزانمثبتثیرتأوماهوارهازاستفاده

).1391مقدم،شفاییو(نیازيدهدمینشانراگویانپاسخ

1 animation
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خارجیتحقیقاتب)
مصرفجهانیهايهویتأثیرتبررسیبهپژوهشسهطی)،2009(خیروزانگ
محلیوجهانیالتمحصوبیارزیاحسببرهاآنمحلیهویتبلمقادرکنندگان
یکدسترس،درجهانیهویتباکنندگانیمصرفکهاندرسیدهنتیجهاینبهواندپرداخته
برعکس.ودهندمیترجیحمحلیمحصولبهراجهانیمحصول

دانشجویانجهانیهویتوفرهنگیهوشمورددر)،2013(دیگرانوارِزهايیافته
هاآنجهانیتهویوفرهنگیهوشکهدادنشان)2011تا2008(زمانیيدورهیکطی
ثیرأتمتغیردوهربرکنندهتعدیلمتغیریکعنوانبهاعتمادوشودمیتقویتسالبهسال
گذارد.می

وگراییوطنیجهانأثیرتمورددر،)2009(دیگرانووستجانپژوهشنتایج
شدهیادمتغیردوکههدمینشانیآمریکایوچینینشجویاندامیاندرجهانییابیهویت

ازاستفادهمیزانوژیکتکنولوآمادگیبامثبتیيرابطهمستقل)متغیرهايعنوان(به
دارد.ارتباطیجدیدهايتکنولوژي

يدورهدرسیاستومذهبيمقایسه:عنوانتحتپژوهشیدر،)1997(الئورا
کهاستاینپژوهشاینازهدفکهندکمیبیان؛جهانیهویتچالشبزرگسالی:جوانی
بهانتقاليدورهطولدراعتقاداتوهویتمیانروابطهمچنینواعتقاداتوهویت
تکیهواست.آمدهبدستپرسشنامهطریقازکالج209ازهادادهاستچگونهسالیبزرگ

نبیپیوستگیيدهندهنشانهمبستگیاست.بودهبیمذهوسیاسیهویترويبر
سیاسیاعتقاداتبرقويومنفیثیرأتسیاسینفوذواست؛سیاسیومذهبیاعتقادات

مذهبیوسیاسیهویتدوبینيمقایسهدهدمینشانتحقیقطولدررابطهایندارد
هستند.جهانیهویتبرتمرکزبرايمفیديابزار

هویتباوجوانانینمیاندرتباريگراییملی:عنوانباپژوهشینیز)،2004(فانگ
ووالدینيرابطهبررسیبهوياست.دادهانجامچیندالیانشهردرمطالعهاین؛جهانی

پرداختهجهانیوملیهویتیبعددوبینتقابليدربارهنوجوانانبخصوصآنهافرزندان
دارند.جهانیهویتبهگرایشنوجوانانکهرسدمینتیجهاینبهواست

؛جهانیهمکاريوجهانیاجتماعیهویت:عنوانبا)2011(نانسی،دیگريپژوهش
برايمحرکیوتشویقیعاملتواندمیجهانیهویتروانشناسیکهپردازدمیؤالساینبه

مریکا،آروسیه،کشورهايدرواستبودهملیتیچندمطالعهاین.باشدجهانیهمکاري
يرابطهکهاستدادهنشاننتایجاست.تهگرفصورتایرانوجنوبیفریقايآرژانتین،آ
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هویتواقعدرداردوجودجهانیهايفعالیتدرشرکتوجهانیهویتبینباالییمعنادار
شود.میجهانیيعرصهدرفعالیتتشویقموجبجهانی

مفهوماینبودنجدیددلیلبهکهاستشکارآکامالًجهانیهویتيزمینهدر
است.نگرفتهقراربررسیموردمفهوماینابعادتمامواستنگرفتهتصورزیاديتحقیقات

است.ملموسخارجیتحقیقاتدرهموداخلیتحقیقاتدرهمپژوهشیءخالاین
قرارخوديتوجهمرکزدرکمتربسیارراجهانیهویتموجودتحقیقاتدرهمچنین

پژوهشدرمثالبراياند.پرداختهآنبهايحاشیهعاملیکعنوانبهبیشترواندداده
تحقیقاتمیاندراست.کردهتکیهاجتماعیروانشناسیيجنبهبربیشتر،)2011(نانسی
همتحقیقاتاینبرعالوهدارد؛وجودجهانیهویتخودبرزمالتمرکزعدمهمداخلی
نهحاضرپژوهشرداند.دادهقرارنظرمدراهویتیابعادسایرکاملوجامعصورتبهکمتر
مذهبی)و(ملیهویتیابعادسایربلکهاستشدهتوجهجهانیهویتخودبررسیبهتنها
بصورتباوريورفتاريگرایشدودرهویتیابعاداینواندگرفتهقراربررسیموردنیز

بسیارعملواعتقاددرفردگرایشمیزانزیرااستشدهگرفتهقرارواکاويموردجداگانه
است.متفاوت

پژوهشنظريرویکردهاي
بهاجتماعیهویت«:دارداجتماعیهویتازروشنبسیارتعریفیجنکینزریچارد

وافرادازخوداجتماعیبطروادرهاجماعتوافرادآنهايواسطهبهکههاییشیوه
هویتايپویاصولهمباتفاوتوشباهت؛دارداشارهشوندمیمتمایزدیگرهايجماعت
شود.میبازيرودرروآندرکهاستبازيیکاجتماعیهویتهستند.اجتماعیزندگی
ازوکیستنددیگرانوهستیمکسیچهکهاستمطلباینازمادركاجتماعی،هویت

نیزاجتماعیهویتروایناز؟چیستدیگرافرادوخودشانازرانیگددركطرفآن
بهآنمورددرانتومیواستتوافقعدموتوافقمحصولونیست؛ذاتیمعناهمانند

واجتماعیهویتساختنمشخصبرايچارچوبیوجودبدون،پرداختچراوچون
دیگريبابودنمیقادرماازیکهیچوهستیدشماکهبودمهمانمنفردي،يهاهویت
کاردرايجامعهجتماعی،اهویتبدونواقعدرکند.برقرارسازگاريیامعنادارينسبت
دلبستگیِبررسیبهناسیونالیستیدیدازتنهاکهپردازانینظریه).1381(جنکینز،»نیست

تلقیمعنادارگروهیبرونخصومتکناردرتنهاراگروهیدرونوفادارياند،پرداختهملی
وتاجفلاجتماعیِهویتيهنظریدرتوانمیوضوحبهراگیريجهتاینکنند.می
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فرضترنر،وتاجفلاجتماعیهویتتئوريرشدبا.دیدترنرنديبهمقولخوديهنظری
حفظاجتماعیشناسیروانسطحدرگروهبرونوگروهدرونهايدیدگاهبینمنفیتقابل

مهممنبعرادارندخاطرتعلقآنبهمردمکههاییگروهتاجفل.)1،1978(تاجفلشد
ترنروتاجفلدهندمیتعلقاحساسوهویتافرادبهکهداندمینفسعزتودلبستگی

بینمقایسههنگامگروهیکاعضايشودمیموجبکهراشرایطیحداقلتاکردندتالش
(دراکمن،کنندمشخصرابگیرندموضعخودگروهنفعبهدیگرهايگروهوخوديگروه

1994(.
راامکاناینسازيهویتفرایندکهاستاینآیدبرمیاجتماعیهویتبحثازآنچه

وکیستیبهمعطوفبنیاديهايپرسشبرايکهکندمیفراهماجتماعیکنشگریکبراي
بازشناسیبهمعطوفهویت،واقعدرکند.پیداکنندهقانعومناسبپاسخیخودچیستی

انفکاكوجتماعیاهايسنجیهمطریقازعمدتاًکهاست»بیگانه«و»خودي«میانمرز
گروهی،هايتنشوستیزهاتمایزها،اهمیت.شودمیممکنهاگروهرونبازگروهدرونمیان
محمدي،(گلشودمیناشیهویتيهجنباینازمنافع،تضادنبودشرایطدرحتی

گیدنززعمبهاست.عرفازمتفاوتچیزياستمعتقدسنتمفهومدرگیدنز.)1381
ياندیشه،سنتدارد.مینگاهباهمراپسامدرناجتماعیهاينظامکهاستچسبیسنت

محتوايکهداردالزاماتیعرفخالفبرودارداولیاییکهاستحقیقتيشدهفرموله
کهاستنکتهاینشاملسنتيفرمولهحقیقتاینآمیزد.میهمدررااحساسیواخالقی

است.شعائرسودمنديتوجیه،فورمولییقتحقدارند.دسترسیحقیقتبهخاصیافراد
بزرگان،اولیا،ازمنظورشود.میاستفادهواستنهفتهوقایععلتدرحقیقتمعیار
زیرادارند؛اهمیتسنتانجامدرکهاستمذهبیکارگزارانوجادوگراندهندگان،شفا

سنتاستعتقدمگیدنزهستند.رازصاحبانآنهامعتقدند،سنتقدرتواهمیتبهنهاآ
شدیدبسیارنفوذييگذشتهکهچناندارد.گذشتهبهتمایلسنتاست.زمانبادرگیر
سنتدرباشد.داشتهحالبرعمیقوشدیدنفوذيتااستشدهساختهگذشتهیعنیدارد.

شودمیاستفادهآیندهسازماندهیبرايراهیعنوانبهمسلمهايشیوهازآشکارصورتیبه
يتجربهیافعالیتهرواستمکانوزمانبابرخورديوسیلهسنت«.)1994:92،(بک

بهبیشترتداومدستهاینودهدمیجايآیندهوحال،گذشتهتداوميرشتهدرراخاصی
).1384(گیدنز،»گیرندمیساختاروشوندمیتکراراجتماعیعملکردباخودينوبه

1 Tajfel, H.
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معموالً.)1994:62(بک،شودمیاجتماعیانسجامموجبنوعیبهسنتواقع،در
مستقیمغیرگذاريسرمایهدینچندهردارد.وجودسنتدرعمیقعاطفیگذاريسرمایه

واخالقبه،سنتیيهاعملکرددیگرمانندرسوموآدابومذهبیاعتقاداتاست.
دركراآنکیفیتومذهبیزهدتوانیممیراحتیبهکهطورهماندارند.تمایلاحساسات

سنتیاواعتقادمانند،میثابتآنهاازايشاخهاماتغییرندحالدرهمیشههاسنتکنیم.
ادراكکببنابر.)1994(بک،کنندمیمقاومتتغییربرابردرکهداردتداومیویکپارچگی

هايزمینهباهاانسانيهمهاست.انسانیکنشگونههرمعرفویژگیبازاندیشیبنیادي
ییجادراند.تماسدرپیوستههایشان،لکردعمنشدنیجداعنصرعنوانبههایشانکنش
داشتنتوجهآنازمنظورکهاستشدهنامیدهکنشبازاندیشانهنظارتراارتباطایندیگر

ازايزنجیرهانسانیکنشاست.کنشفراگردهايفرديسابقهبهمسبوقخصلتبه
در.)1377(گیدنز،استمداومجریانیبلکهگیردنمیبردررادالیلواههمکنشیمجموع
يتجربهاینکهبخاطردارند؛ارزشهانماداست.احترامموردگذشتهسنتیهايفرهنگ

وزمانیسازماندهیباکنشبازاندیشیهايشیوهازیکیسنتگیرد.میبردرراهانسل
راخاصيتجربهیافعالیتهرواستمکانوزماناببرخورديوسیلهسنتاست.مکانی

گیرد.میساختارشوندهتکراراجتماعیهايعملکردباخودينوبهبهنیزتداوميرشتهدر
ازپیشتمدندرشود.اختراعبایدايتازهنسلهربرايزیرانیستایستایکسرهساختار
چهنچنابود.سنتتوضیحوتفسیربازبهمحدودزیاديياندازهبههنوزبازاندیشیمدرن

.)1377(گیدنز،استآیندهيکفهازترسنگینبسیارگذشتهيکفهزمانترازويدر
درهویتحفظوهمگرایىنوعىکهاستشدهسببسویىازتنهانهشدنجهانی

ید،آوجودبههاملتـدولتازیکهرخارجىوداخلىپراکنده)اجتماعات(دیاسپورها
ازنوین،هاىرسانهدیگر،بیانبه.استرساندهمددنیزفرهنگىبریکوالژنوعىبهبلکه

وپارگىچندبهسودیگرازوهاهویتیکپارچگىووحدتارتقاءوتقویتبهسویى
شدهاىرسانهبریکوالژنوعىراآنتوانمىکهاىپدیده.اندکردهکمکآنانیافتگىتنوع
).1384ثري،(کونامید

میانکشمکشنظیرشود.میتغییراتیدچارنیزهاکشمکشاستمعتقدوالرشتاین
يزاییدهکهاستبودنخاصوبودنعاممیانکشمکشوانترناسیونالیسموناسیونالیسم

واقتصاديسیاسی،مناسباتازخاصینظامپیدایشباشدنجهانیاست.جهانیاقتصاد
کهاستهمراهجدیدعصرهايملتدولتمعنايدرمنفردايهدولتبینفرهنگی

امپریالیستیتعبیرهايبامفهوماینخواند.میجدیددولیبیننظامراآنوالرشتاین
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بیشترامپریالیسمکهاستآندرتفاوتشترینمهمشایدوداردچشمگیرينزدیکی
واجتماعیهايجنبهبربیشتردولیبیننظامکهحالیدرداشتاقتصاديمفهومی
برانگیزيملأتبصورتهادولتعملآزاديدولی،بیننظامدردارد.کیدأتفرهنگی
هايجریانوهاسیاستبر1آپادورايهمچنین).1377(والرشتاین،شودمیترمحدود

راهاهویتجدید،نظماینکند.میتأکیدهستند،2فراملیاجتماعاتخالقکهفرهنگی
هايجریانکهايیوهشبهويکند.نمیبازتولیدپایداربینیپیشقابلهايشیوهبهدیگر،
حرکتناهمسانیمسیرهايدرايفزایندهبطورعقایدوتصوراتول،پآالت،ماشینمردم،

کند:میمشخصجهانیهايجریانبرايبعدپنجآپادورايکند.میاشارهکنند،می
ومالیهايجریان- 4فنی،هايجریان- 3اي،رسانههايجریان-2قومی،هايجریان-1
گروهاييبوسیلهکههستندچندگانهجهانيسازندههايبخشاینهاایده.هايجریان-5

يگانهپنجابعادازیکهرشوند.میساختهدارندقرارجهانسراسردرکهمردمازمختلفی
قابلغیرکهاستهاییمحركوفشارهاازخاصیيمجموعهتابعآپادوراي،نظرمورد
کندمیعملدیگرهايجریانبرايپارامترهاییعنوانبهواستمنفعلوبینیپیش

درشدنقلمروزداییوفراملیهايجریان«:استمعتقدآپادوراي.)3،2001(فدرستون
وهادولتینبيرابطهدرگسستایجادموجبخودایناستدادنرخحالدرجهان
واطالعاتپخشبههارسانهداندمیمهمبسیاررارسانهنقشدورايپاآ».استشدهملت

کههستندعواملیازیکیهارسانهپردازند.میجهانسطحدرالکترونیکامکاناتهمچنین
تمامتوسطکهچندگانههايجهانیعنی؛شودمیخیالیهايجهانگیريشکلموجب

.)1391نش،(کیتگیرندمیشکلجهانسراسرهايوهگروافراد
اطالعاتیگوناگونمنابعوجودوفرهنگیبریکوالژنوعیایجادوهاکشمکشوجودبا

وطنیجهانهمانیعنیجهانیهویتازگرایشی)،جهانی(هویتهویتبازسازيجهتدر
فردکهگفتتوانمیاست.متمرکزشدنجهانیيدورهدرهماهنگیایجادنوعیبر

باشد؛قرارداشتهسنتیومحلیفردتقابلدرکهنیستآرمانیوآلایدهتیپوطنیجهان
درهمواحدآندرـفرهنگینظرازواخالقینظرازـتواندمیکهاستکسیدقیقاًاو

جهانی)هویتاز(بعديهاوطنجهانکند،زندگیمحلیسطحدرهموجهانیسطح
باوبگذارندارزشآنبهوبشناسندرسمیتبهراخودخاصفرهنگیهايمشربنندتوامی

1 A. Appadurai
2 postnational communities
3 Featherston, M.
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توانندمیحالعیندرآنهااما؛ کنندمذاکرهبرابرافرادعنوانبهدیگرخودساالرهايمحلی
بیندیشند،خویشاعمالدرازمدتودوردستپیامدهايبهرفتهمحلیامرفراسويبه

برايمتفاوتیفرضیاتازکهدیگريافرادباوبشناسندرسمیتبهرامشتركجهانیمنافع
نخستینپس.شوندهوشمندانهگفتگوییواردکنند،میحرکتمنافعاینپیشبرد

صورتایندرامااستشدهجهانیدنیايازتیزبینانهدرکیوطنیجهانيمشخصه
هیچ«بهجهانازآگاهی. بودخواهداوليمشخصهمقابلينقطهتقریباًدوميمشخصه
شدهتشکیلبسیاريفرهنگیدیگرهايازکهجاییعنوانآندرکه»نداردوجوددیگري

دروبپذیردراهافرهنگمشروعکثرتبایدوطنجهانفردتاملینسوننظربه.است
. باشدخوداندیشانهبایدآگاهیاینوباشدداشتهصدريصعهفرهنگیتفاوتبابرخورد

هویتبی«محلیتحصاردرکامالًکههویتی:داردنیازنخستوطنجهانفردطورکلیب
بهراماکهدرکیبهجداًبلکهباشد،داشتهبزرگ،دنیايبهازتعلقفعالدرکیبا»دارفاصله
هايمسئولیتبهوما،مشتركهايامکانومخاطرهبهکند،میمتحدهمباانسانعنوان

.)1391(تبریزي،) باشدداشتهتقاداعمامشترك(
برايداردیابیهویتفراینددرمهمیجایگاهمصرفپردازان،نظریهازبرخیمیاندر

سایرکناردررافردطبقاتیواجتماعیجایگاهبازتولیددرمصرفنقشبوردیونمونه
هايگروهنهچگوکهکندتحلیلداشتقصداو. کردبررسیفرانسهدراقتصاديهايمؤلفه

مصرفی،کاالهايانواعچیزها،میانازاقتصادي،ـاجتماعیطبقاتویژهبهخاص،
تاگیرندمیکاربهرامنزلداخلیتزیینومبلمانخوردن،غذاوخوراكيتهیههايروش

مفهومومصرفخود.کنندمتمایزدیگرانازراخودزندگیروشومصرفطریقاز
فرهنگیمصرفاستمدعیبوردیو.استیافتهتحولداريسرمایهپايهمآنتحلیلی
شوندباالتريمنزلتمدعیوکنندمتمایزراخودمختلفقشرهايآنکهبراياستروشی

.)1386(سیدمن،استطبقاتیسیاستازجزییفرهنگمیزانهمینبه

پژوهشنظريچهارچوب
حسببرروزمرهزندگیبازسازيوسنتذنفوکاهشباکهاستعقیدهاینبرگیدنز

مختلفهايگزینهمیانازراخودزندگیهايشیوهتاناچارندافرادمحلی،وجهانیعوامل
بهولیداردوجودهمکنندهاستانداردوسازیکسانعواملچهاگرمیانایندربرگزینند.

وعملهايزمینهتکثریابیعلتبههمچنینوامروزیناجتماعیزندگی”بودنباز”دلیل
فعالیتوشخصیهویتساختدرپیشازبیشزندگیيشیوهانتخاب،”مراجع”تنوع
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معاصرجوامعدرکهاستمعتقدگیدنز).20-1378:21(گیدنز،یابدمیاهمیتروزمره
هبهمچنینويشود.میتبدیلبازتابیايپروژهبه”خود”تغییر،حالدرومتنوعتکثرگرا،

فرد،سطحدرخود،طریق،آنازکههاییپروژهدهد.میزیاداولویت1خودسازندهخود
).1378(گیدنز،شودمیدهندهتغییروبازتابی
اواعتقادبه؛دارداشارهگیريفاصلهعنوانتحتمکانوزمانجداییبهگیدنزنتونیآ

گیرياندازهواست؛بودهمکانباپیونددرهمیشهزماننوین)(ماقبلگذشتهجوامعدر
میاننزدیکپیوندواست؛کردهپیدامعیارزماننوگراییاستقراربااست.نبودهدقیقزمان
واندشدهتهیمحتوااززمانهمومکانترتیببدینواستشدهگسیختهمکانوزمان
ماديحضوربابیشترمکاننوین،ماقبلِجوامعدر.انددرآمدهصرفصورتبهمکانوزمان

ازبیشمکاننوگراییرسیدنفراباداشتماديخصلتیرويهمینازوشدمیتعریف
وکردپیداشوندهجاجابهحالتپیشازبیشمکاندورهایندرشدجدامحلازبیش
بهگیدنزکهدیگريعاملگیرند.میشکلدوردستاجتماعیيرخنهوتأثیرتحتهامکان

کنشمحلیهايمحیطازاجتماعیروابطجداییهمان؛استریشگیبیداردرهاشاآن
یاریشگیبیونامشخصمکانیزمانیيپهنهراستايدرآنساختارتجدیدومتقابل

امکانکهپولمانندنمادینوتخصصیهاينظامهايمکانیسمشاملکهاستبرداريتکه
کندمیفراهمراکارانجامدرهاتضمینتخصصینظامودکنمیفراهمرادورراهازمعامله

ترکیببلکهفرایندیکنهشدنجهانیکهاستمعتقدهمچنینگیدنز.)1374ریتزر،(
آشکارترینوترینپیچیدهعنوانبهشدنجهانیدیگربیانبه.استفرایندهاازايپیچیده

همبهيواسطهبهکهاستبافاصلهودورازکنشیعنیتجدديمرحلهترینعالیوجنبه
شدممکنزمانوفضاجداییگیدنزقولبهیامکانوفضاسنتیروابطنظمخوردن
فرایندازاساسیجزییراآندارداشارهاندیشیبازبرگیدنزاینبرعالوه.)1994(گیدنز،

تغییرپیوستهدیدجاطالعاتپرتودراجتماعیعملکردهايکهجاییداند.میتجددگرایی
دوراندراستگذشتهوسنتبهمعطوفبازاندیشیکهسنتیجهانخالفربکنندمی

تحتچیزهمهگیدنزنظراز.)1374(ریتزر،استهیندابهمعطوفبازاندیشینوگرایی
حتی«استمعتقدرابرتسونهمچنین؛)1990(گیدنز،گرفتخواهدقراراندیشیبازثیرأت

وداردکیدتأجهانیهویتبرنیزرابرتسونپذیرد.میثیرأتفراینداینازنیزانسانهویت
تکیهفرهنگیعواملبیندراستمعتقدکند.میتکیهاجتماعیوفرهنگیعواملبربیشتر

هویتهمانبهاشارهواقعدراستجهانیآگاهیهمانیک؛استمهمبسیارچیزدوبر

1 self - constructing self
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کهباشدجهانیلئمساواموربهنسبتآگاهیچنانبایدجهانیهویتاین،داردجهانی
برداردداللتاینبرجهانیهویتکندخنثیرامحلیهايهویتبازدارندگیاثراتبتواند
آگاهیاینجهانیيدهکدهدرزندگیاحساسوبشرييجامعهدركبودگیجهانفهم
منتججهانیهايارزشوهنجارهاپذیرشبهکه استفرهنگیوذهنیيهدپدییک
.)1992(رابرتسون،»شودمیفرددرشدنجهانیشدندرونیموجباینخودکه؛ شودمی

مهمینقشهالفهؤماینهستندشناختیـ فرهنگیهايلفهؤممکان،وزمانتراکم
امادارد.وجودرابرتسونوگیدنزشناسجامعهدوهرآرايدرکهدارندشدنجهانیدر
ازگوناگونمنابعوتکثرکهدارداشارهافرادمصرفیفرهنگیمنابعتکثربرنیزریاربود

دردارند.هویتیيسازهدربسزاییثیرأتشودمیارائههارسانهطریقازکههانشانهومعانی
استمعتقدبودریاردارد.اشارهگراییخاصگراییعامنوعیکبربودریارگفتتوانمیواقع

برايکنندهمصرفهویتیيسازهساختخدمتدرکاالهانمادینمعنايوهانشانهمصرف
شدهمطلقاندازهآنتامصرفازتلقیایناست.اجتماعیوفرديهویتتأییدواعاده
مصرفدرمدرنانسان.گیردمیبردررامدرنانسانرفتارهايوهاکنشيههمکهاست
راهاآنتصورحتیوهانشانهروابط،مکان،زمان،ها،تجربهمات،خدکاالها،مدرن« خود

(سیدمن،»بازشناساندخودبهراخودوکندبازتولیدراخودهویتیقوامتاکندمیمصرف
لحاظبهکهرامعناییفردواستاجتماعیامريمنظر،اینازمصرف،).1386:233

ازتصورخود،بهمعناآنهاينشانهانتساببا،تاکندمیمصرفاستشدهتثبیتاجتماعی
قرارمعناییکثرتازسیلیدرکنونیمدرنجوامعاستمعتقداوکنند.میترمیمراخود
هدایتتحتکهزیاديمعانیوهانشانهاندشدهغرقزیاديفرهنگیبازنماییدرودارند

معناتثبیتدیگرکهاندشدهتکثیراآنجتاوقفهبیپیشرفتهتکنولوژيبااطالعاتیسیستم
ایناستکردهپیداتحولهانشانهونمادهامصرفدورانبهکاالمصرفدورانندارد.جایی

(سیدمن،گیرندمیقرارمردماختیاردرهاشبهوهافراواقعیتپرتودرهانشانهونمادها
راآنهامخاطبانوشودمیهئاراهارسانهطریقازکهمعانیوهانشانهاینواقعدر.)1386

ثیرگذارأتسازيهویتفرایندگیريشکلدرکنندمیمصرفگفتبایدبنوعیودریافت
است.

رااجتماعیجهانهامدتبرايکهمییقدهايهویتآنکهاستباوراینبرهال
هپارپارهوجدیدهايهویتبحثاکنوناستگرفتهقرارافولمعرضدربودبخشیدهدوام

گذارينام"هویتبحران"اصطالحاًکهوضعیتایناست.گردیدهمطرحمدرنانسانشدن
رااصلیساختارهايکهشودمیدیدهتحولیترگستردهفرایندازبخشیضرربهاستشده
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کردمیفراهماجتماعیجهاندرمحکمیگاهتکیهافرادبرايکهراچارچوبیوکردهجابجا
کند:میاشارههویتازادراكیافهمنوعسهبههال). 1992(هال،استمودهنتخریب

ماندگار)،ودرونیيهستهباواحدهویتبافردیکمثابهبه(انسانروشنگرييسوژه
يسوژهومهم)دیگرانباتعاملدرانسانهویتگیري(شکلشناختیجامعهيسوژه
هال. )276(همان:پاره).چندوزامشکلورگهدودار،ناپاییابیهویت(فرایندمدرنپست

هايهویت- 1کند:میاشارهگونهاینفرهنگیهايهویتبرايشدنجهانیپیامدسهبه
؛شوندمیفرسوده"1جهانیمدرنپست"وفرهنگیهمسانیرشدينتیجهدرملی

جهانیبرابردرمقاومتباه،گرایانخاصیامحلیهايهویتدیگروملیهايهویت-2
هايهویتکهحالیدرروندمیافولبهروملیهايهویت- 3؛ شوندمیتقویتشدن،
زندگیچههرهال،قولبه.)300: (همانگیرندمیراهاآنجايجدیدييدورگه

وایماژهاها،مکانزندگی)،(يهاسبکجهانیبازاریابیمعرضدربیشتراجتماعی،
زمان،ازهاهویتگیردقرارارتباطیهايسیستموجهانیايرسانهتصاویرهايهشبک

مواجهمختلفیهايهویتباماوشدهجدابیشترخودخاصهايسنتوتاریخمکان،
کهاستگراییمصرفگسترشاینگردد.میمتوسلماازبخشیبهیکهرکهشویممی
هاتفاوتجهانی،گراییمصرفگفتماندراست.دهکرکمک"فرهنگیسوپرمارکت"اثربه
2مشتركوعامزباننوعیکبهشدندمیتعریفهویتتاکنونکهفرهنگیتمایزاتو

شوندترجمهتوانندمیمتمایزهايهویتوهاسنتيهمهآندرکهیافتهتقلیلالمللیبین
.)303ان:(همشودمینامیده3فرهنگیسازيهمگونيپدیدهاینکه

جاییهمهحضوروعملکردحاصلشدنجهانیکهداردویژهکیدأتنیزرابرتسون
(رابرتسون،است جدیددنیايدر(ماهواره)بصريارتباطیوسایلویژهبهارتباطیوسایل
بهمچنانراجداگانههايمحلکهداندمیمناسباتیراشدنجهانیایننیزگیدنز.)1380
فاصلهآنباکیلومترهاکهدیگريرویدادهايثیرتأتحتمحلیرویدادهرهکدهدمیپیوند
طبیعتوسنتتحول:عنوانباپدیدهاینازگیدنز.)1377(گیدنز،گیردمیشکلدارند

درفراوانمنابعازگیريبهرهباومستقلوآزادافراددستبهکههویتکند.مییاد
وپیچیدگیپویاییباعثشدنجهانیفرایندآنجاییازوشودمیساختهجهانیيجامعه
هستند.موقتیوسیالمعموالًنیزشدهساختههايهویتشودمیاجتماعیروابطسیالی

1 global post modern
2 lingua franca
3 cultural homogenizaton
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بازسازيبهوبندياولویترابخشهویتگوناگونعناصرافرادکنونیجهانیيجامعهدر
رااوهویتوفردگیدنز،باراستاهمرابرتسون.)1381محمدي،(گلپردازندمیخودهویت

گرا؛دهدمیهارائ)1(مدلمدلیرابرتسوندهد.میقرارشدنجهانیيپدیدهبارابطهدر
بهنیزجوامعیاافرادخواهعادي،کنشگرانرویکردآندراماباشدمیبخشکلیتچه

بینارتباطبرنیزیجهانيعرصهدررابرتسونشود.میگرفتهنظردرشدنجهانیوجهان
کیدأتجهانیبرهویتودارداشارهمرزهافروریزيوهارسانهنقشویکدیگرباجوامع

ابعاددرمحلیهویتکند.میاشارههویتشدننسبیبرشده،ارائهمدلدرويکند.می
دمورایندردارد.شدننسبیسويبهروهارسانهيگستردهوجودبهتوجهبامختلف،

الزمشرایطساختنمحیادرسزاییبهنقشارتباطیواطالعاتیهاييژتکنولوورسانه
فرایندواقعدر؛کنندمیایفاآندربازاندیشیوسازيهویتفراینددگرگونیبراي

شدنجهانیگردد.میسازيهویتجریاندرگراییخاصموجبنوعیبهشدنجهانی
مرزهايمجازيجهانیخطوطاست،نمودهگرگوندراسنتیسازيهویتچارچوب
ساختارهايکه؛شودمیحاکمجهانبرتکثرگراییوبردمیبینازآرامیبهراسیاسی
درجهانی)(هویتجهانیآگاهییکچارچوبدررامتنوعیاجتماعیوفرهنگی

.)1392(زاهدي،دهدمیپوششاجتماعیکنشگران
مالحظاتآندرکهاستمنعطفمدلیبالنسبهمدل،)1(مدلرابرتسونمدل

بهتوجهبایعنیهمزمانیبصورتهمواحد،کلیکعنوانبهجهانیمسائلبهمربوط
زمانطولدرپدیدهاینتحولبهتوجهبایعنیزمانیدرصورتبههموموجودشکل
جوامعیاافرادهخواعاديکنشگرانرویکردرابرتسونمدلدراست.گرفتهقرارتوجهمورد

وجهچهارمدلایندررابرتسوناست.شدهگرفتهنظردرشدنجهانیيانگارهبهنیز
.)1380(رابرتسون،است دادهقرارمدنظرراشدنجهانی
بشرنوع- 4،(رسانه)ارتباطینظام-3،افراد-2)،ملی(واحدهايجوامع-1
سويبهرويفرد)و(جوامعگرانکنشرابرتسون،جهانیيعرصهمدلبهتوجهبا
وملیومذهبیهویتیابعادشاملخواهفرديهویتوفردیتواقعدردارند.شدننسبی
درشوند.مینسبیبشرنوعوجهانیيجامعهملی،يجامعهباتعاملدرهویتیابعادسایر
کهعاملیهد.دمیرخشدنجهانیيپدیدهبارابطهدرفرديهویتشدننسبیاینواقع
بررابرتسونکهاستارتباطینظامشودمیموجبرافرديهویتشدننسبیاین

هویتمانندهویتیابعادبهمدليمیانهدرکند.میبیشتريکیدتأبصريهايرسانه
طریقازشدنجهانیباارتباطدرکهدارداشارهملیمرجعیتفراروایتحتیوشهروندي
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اجتماعیـ فرهنگینظام«:رابرتسوننظرازاست.شدهنسبیرتباطیانظاممکانیسم
داردمتنوعیفرهنگیاجتماعیساختارکهشودمیحاکمجهانبرتکثرگراییومشترك

کتابدررابرتسونخالصهبطور.)1392(زاهدي،»جهانیهویتیچارچوبدراما
بایدعامکهاستاندیشهاینمبینـبودگیعامگردانیدنخاص«کند:مینقلشدنجهانی

(تکثرگرایی)بودگیخاصکهحالیدرکندپیداانضمامیتجهانی)(هویتجهانیقالبدر
»یکدیگرندمکملبودگیخاصوبودگیعامواقعدراست.مشتركهویتدروندر

هیممفادرپیکربنديبازمفهومبهنزدیکبسیاررابرتسونبیاناین.)1380(رابرتسون،
زیادمتکثرعناصرورودمعنايبهپیکربنديبازوترکیب. داردتفسیريشناسیمردم

مجدداًوگرایی)عامجهانی،(هویتبافتبهشدن)نسبیوگراییخاصهمان(تکثرگرایی،
دارد.جدیدموارداینشدنترکیبنواز

ي جهانیعرصه:1مدل 

داردسویهدويرابطهمذهبی)و(ملیهویتیابعادباجهانیهویتیواقعدر
جهانیومحلیمختلفسطوحدرهاهویتاستمشخصرابرتسونمدلدرکهطورهمان

متقابلهايقومیت«هالتعبیربه؛نیستطرفهیکثیرأتوگذارندمیثیرأتدیگریکبر
هرمذهبی)(بعدمذهبیهايبنیادگراییودارندکیدأتملیبعدبرکههویت)ملی(بعد
کهدلیلاینبهواقعدرباشندمینیزجهانیاماهستندمحلیجهاتبعضیازکهچند
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شکلدولتنسبیکنترلازخارجهارسانهيوسیلهبهکههستندهاییجماعتهااین
داشتهربطشدنجهانیبهاستممکناینشوندمیهمجهانیرویکرديدارايگیرندمی

گونهاینتوانمیواقعدر.)1380(نش،»استفرهنگیهمگونیيدربردارندهکهچراباشد
است.جهانیجهاتیازهمواستمحلیجهاتیازهممذهبیهویتکهنموداستنباط

ودارندجهانیادعايودانندمیبشریتوجهانتمامبرايرادینکهدلیلاینبهجهانی
هماناینکهکنندمیمقاومتوگیرندمیقراررسانهازشدهارایههویتمقابلِدرسوییاز

داردمذهبیوملیهايهویتيشدهنسبیيجنبهيدهندهنشانواستآنمحلینقش
است.شدهایجادهارسانهوشدنجهانیبارابطهدرکه

پردازاننظریه/مستقلووابستهرهايمتغی
متغیرنوعپردازنظریهمتغیر

مستقلهال/گیدنز/رابرتسونوارهماه
مستقلهال/جنکینز/بودریار/گیدنزمذهبیوملیهویت

وابستهگیدنز/رابرتسونجهانیهویت
مستقلهال/بودریارفرهنگیمصرف

مدل پژوهش: 2مدل 
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ي پژوهشهافرضیه
معنادارييرابطهجهانیهویتوماهوارهازاستفادهمیزانبینرسدمینظربه-1

دارد.وجود
معنادارييرابطهجهانیهویتورفتاريبعدملیهویتبینرسدمینظربه-2

دارد.وجود
معنادارييرابطهجهانیهویتواحساسیبعدملیهویتبینرسدمینظره ب-3

دارد.وجود
معنادارييرابطهجهانیهویتومناسکیبعدمذهبیهویتبینرسدمینظربه-4

دارد.وجود
معنادارييرابطهجهانیهویتواعتقاديبعدمذهبیهویتبینرسدمینظره ب-5

دارد.وجود
معنادارييرابطهجهانیهویتوفرهنگیمصرفمیزانبینرسدمینظربه-7

دارد.وجود

شناسی پژوهشروش
است.پرسشنامهاطالعاتآوريجمعابزاروپیمایشروشبرمبتنیپژوهشاین

قرارسنجشموردلیکرتطیفاساسبرمستقلمتغیرهايازبرخیووابستهمتغیر
همچنین؛استشدهاستفادهSPSSافزارنرمازهادادهياولیهتحلیلمنظوربهاند.گرفته

ازسادهمسیرتحلیلوابستهمتغیربرمستقلمتغیرهايازیکهرثیرأتاستخراجمنظوربه
طبقبرپژوهشایندرآماريياست.جامعهگرفتهانجام22AMOSSافزارنرمطریق

براست.شدهبرآوردنفرهزار17حدودکهباهنردانشگاهدانشجویانموجوداطالعات
سطحودرصد5خطايدرصد،50پارامترلحاظبانمونهحجم،)1976(لینجدولاساس

يجامعهبودنايطبقهبهتوجهباهانمونهگردید.دبرآورنفر380بابرابر95/0اطمینان
گردید.انتخاببنديطبقهيشیوهبهآماري،

پژوهشپایاییواعتبار
قرارگرفتهخبرهمتخصصاناختیاردرصورياعتبارجهتطراحیازپسپرسشنامه

ايآلف،محاسبهطریقازپرسشنامهپایاییاست.شدهلحاظالزماصالحاتواستشده
مذهبی:هویت،82/0ماهواره: از:عبارتندآنضرایبکهشدحاصلنظرموردهاطیف
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کهشدهمحاسبه75/0جهانی:هویت،77/0فرهنگی:مصرف،86/0ملی:هویت،78/0
است.بودهلیکرتطیفقالبدرگویه13شامل

متغیرهاتعریف
اطالعاتیوهاسبکها،الیتفعوقایع،ازآگاهیدرریشهجهانیهویتجهانی:هویت

شرایط،ازآگاهیشاملمحلیهویتکهحالیدراست.جهانیفرهنگازبخشیکهدارد
فردتعاملبهغالباًهویت،اینکند.میرشدآندرفردکهاستمکانیهايسنتومحیط

جهانی،بییاهویتواقع،در.)1،2002(ارنتگرددبرمیجامعهاعضايودوستانخانواده،با
و(کاننگرددبرمیجهانیيجامعهدرفردشناختیروانوعاطفیگذاريسرمایهمیزانبه

وعناصربهوفاداريوتعلقاحساسمتغیراینعملیاتیتعریفدر.)2،2002یاپارك
13شاملپژوهشایندرکهاست،بودهنظرموردفراملیاجتماعدرمشتركنمادهاي

است.گرفتهقرارسنجشموردصلحوعلمیوطنی،جهانچوناهیمیمفدرواستگویه
اعتقاداتوفعالیتبامرتبطکهگرددبرمیفردهویتازقسمتآنبهمذهبی:هویت

بعد2هرتحقیقایندرشود.میظاهرمناسکیواعتقاديبعددودرکه؛استمذهبی
هايجنبهومذهبیسفرنماز،نخوانددعا،درشرکتهایی:گویهقالبدرشدهسنجید

غیره.ومعادزندگی،درخداحضورچوناعتقادي
درپژوهشایندرکهملیهايارزشوعناصربهوفاداريوتعلقاحساسملی:هویت

موردپرستیوطنبهمعطوفرفتاريبعدیاعملووطنبهمعطوفاحساساتبعددوقالب
است.گرفتهقرارسنجش

يهواسطبهفرهنگواستروزمرهکرداريواجتماعیفعالیتی:یفرهنگمصرف
فرهنگیمصرف. شودمیباروریاتولیدنامیممیفرهنگیمصرفکهکردارهاییهمین
مطالبمصرفکلیطورودهدمیسامانرامانتمایالتونیازهاشکلومازندگیسبک
زندگیسبکعناصرتریناصلیجزورسانهمصرفوموسیقیمصرفادبیات،وشدهچاپ

.آیندمیشماربهفرهنگیمصارفوفرهنگی

1 Arnett, J. J.
2 Cannon, H. M., & Yaprak, A.
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ي پژوهشهایافته
گرفتهبکارهايتکنیکگیرند.میقرارآزمونموردپژوهشفرضیاتبخشایندر

هايتکنیکبرعالوهاینجادراست.شدهانتخابمتغیرهاسنجشسطحاساسبرشده
است.آمدهبعملاستفادههمAMOSSازمدلآزمونبرايمعمول،

هویتوماهوارهازاستفادهمیزانبینپیرسونهمبستگیآزموننتایج1جدول
سطحومثبترابطهجهت،13/0معادلرابطههمبستگیضریبدهد:مینشانجهانی
کننداستفادهبیشترماهوارهازافرادچههراستمعنیاینبهاست.001/0آنداريمعنی
است.ترقويهاآنجهانیهویت

جهانیهویتوماهوارهازاستفادهمیزان:1جدول
داريمعنیسطحرابطهجهتهمبستگیضریب

13/0+001/0

بیانگرجهانیهویتومذهبیهویتمناسکیبعدبینپیرسونآزموننتایج2جدول
داريمعنیسطحردومنفینیزرابطهجهت،- 241/0هاآنهمبستگیضریباست:این

ترقويجهانیهویتباشدترضعیفمذهبیهویتمناسکیبعدچههریعنیاست.000/0
است.صادقنیزهمآنبرعکساست.

جهانیهویتومذهبیهویتمناسکیبعد:2جدول
داريسطح معنیجهت رابطهضریب همبستگی

241/0-000/0

بیندرجهانیهویتورفتاريبعددرلیمهویتبینپیرسونآزموننتایج3جدول
درومثبترابطهاینجهتکه119/0هاآنهمبستگیضریبدهد:مینشانپاسخگویان

باشدترقويملیهویترفتاريبعدچههرکهمعنیاینبه؛است021/0داريمعنیسطح
نتیجهاین.نشددارمعنیملیهویتاحساسیبعدحالاینبااست.ترقويجهانیهویت

ازپسکهاستتوضیحبهالزمدارد.یابیهویتفرایندوداردهاهویتپیچیدگیبردال
ماهیتبهتوجهباکهشدمشخصعاملدوآمدعملبهملیهویتازکهعاملیتحلیل

بودهاییگویهشاملرفتاريبعدگردید.تقسیمرفتاريواحساسیبعددوبههاگویه
احساسی،بعددرامامیهن.ازدفاعمانندملیهویتتقویتراستايردعملیمستلزم
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سنجیدندمیراکشوربهنسبتفرداحساسیگیريجهتبیشترکهگرفتندقراریهایگویه
وطن.بهتعلقوافتخاراحساسقبیلاز

جهانیهویتو(رفتاري)عملیبعددرملیهویت:3جدول
داريمعنیسطحجهت رابطهضریب همبستگی

119/0+021/0

هویتوفرهنگیمصرفمیزانبینپیرسونهمبستگیضریبآزمون4جدول
سطحومثبترابطهاینجهتکه116/0هاآنهمبستگیضریبدهد:مینشانجهانی
هویتیابدافزایشفرهنگیمصرفچههرکهمعنیاینبه؛ باشدمی024/0آنداريمعنی

شود.میترقوينیزجهانی

جهانیهویتوفرهنگیمصرفمیزان:4جدول
داريسطح معنیجهت رابطهضریب همبستگی

116/0+024/0

جهانیهویتواعتقاديبعدمذهبیهویتبینپیرسونهمبستگیزمونآ5جدول
داريمعنیسطحومثبترابطهاین،جهت102/0هاآنهمبستگیضریبدهد:مینشان
هویتیابدافزایشاحساسیبعدمذهبیهویتچههرمعنیاینبهد.باشمی048/0

است.ترقويجهانی

جهانیهویتواعتقاديبعدمذهبیهویت:5جدول
داريسطح معنیجهت رابطهضریب همبستگی

102/0+048/0

جهانیهویتواحساسیبعدملیهویتبینپیرسونهمبستگیآزمون6جدول
619/0آنمعناداريسطحواستبوده026/0نهاآبینهمبستگیضریبدهد:مینشان
باشد.میمعناداريعدمبردالکهاست
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جهانیهویتواحساسیبعدملیهویت:6جدول
داريسطح معنیجهت رابطهضریب همبستگی

026/0+619/0

استفادهسادهمسیرتحلیلازشدهمشاهدههايهمبستگیمنطقیبیانمنظوربه
متغیریکمستقیمغیرومستقیمآثاراستآنمسیرتحلیليعمدهمزایايازاست.شده

کهاستايگونهبهنآماهیتحاضرتحقیقالبتهکند.میگیرياندازهدیگرمتغیربررا
ازمسیرتحلیلانجامبراياست.شدهسنجیدهمستقیمثیرأتومستقیمارتباطفقط
است.شدهاستفاده22AMOSSافزارنرم

تحلیل مسیر:3مدل 

است.شدهدادهنشانافزارنرمتوسط15/39عددکلجهانیهویتمتغیربااليدر
ازدستهآنيواسطهبهجهانیهویتمتغیرواریانسازدرصد15/39دیگرعبارتبه

شود.میتعیین،استرفتهنشانهجهانیهویتطرفبهپیکانینهاآازکهمتغیرهایی

جهانیهویتبرمستقلمتغیرهايمستقیمثیرأت:7جدول
/وابستهمتغیر

مستقل
مصرف
فرهنگی

ملیهویت
رفتاري)(بعد

مذهبیهویت
اعتقادي)بعد(

مذهبیهویت
ماهوارهمناسکی)(بعد

16/0- 09/013/018/020/0جهانیهویت
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دارايمناسکیبعدمذهبیویتهمتغیر،استآمده7جدولدرکهطورهمان
جهانیهویتبرفرهنگیمصرفمتغیررااثرکمترینواستجهانیهویتبراثربیشترین

جهانیهویتبرراثیرأتبیشترینماهوارهيرسانهمذهبی،هویتابعادازبعدودارد؛
باالدرکهمدلیبرازشنیکوییبرازندگیهايشاخصترینمهمزیرجداولدرگذارد.می

.استگردیدهذکراستشدهوردهآ

مدلنیکوییبرازشهايشاخص:8جدول
برازندگیمیزانشاخص

CMIN/D000/0
NFI000/1
CFI000/1
IFI000/1

يدرجههمچنینمربعکاييآمارهمقداردهدمینشانجدولاطالعاتطورهمان
انطباقدارايمدلکهگرفتنتیجهشودمیبنابراین؛استصفربرابرمدلایندرآزادي
است.کامل

برازندگیو)CFI(ايمقایسهبرازندگی)NFI(نرمالبرازندگیشاخصهمچنین
برازندگیازمدلدهدمینشانکههستند000/1مقداردارايمدلایندر)IFI(افزایشی

.استبرخوردارباالیی

گیرينتیجهبحث و 
هویتوروشنگرييسوژهعصرکهشودمیاستنباطمتغیرهابینطروابوهایافتهاز
تعبیربهمدرن،پستوشناختیجامعهيسوژهیکبابیشترماورسیدهسربهماندگار
وجهانیهویتبامذهبیهویتاعتقاديبعدمثبتيرابطههستیم.مواجه، )1992(هال،
دوهویتنوعیگیريشکلنشانگرتواندمیجهانی،هویتباآنمناسکیبعدمنفیيرابطه
يرابطهعدموملیهویترفتاريبعدمثبتيرابطهباشد.پاسخگویانمیاندررگه

چندپارگیکهاستمدرنپستيسوژهیکگیريشکلعالئمنیزآناحساسیبعدمعنادار
بهداردانیجههویتبامنفیيرابطهکهمذهبیمناسکاست.آنعالیمازناپایداريو

برابردرهال،تعبیربهکهاستگرایانهخاصومحلیهویتیهايکنشازبخشآنمثابه
بعلتاعتقاديبعدیعنیمذهبیهویتدیگربخشوکندمیمقاومتشدنجهانی
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نیزرابرتسونمدلشود.میتقویتجهانیهویتراستايهمباورها،اینبودنشمولجهان
دارد.اشارههاهویتبرشدنجهانیفرایندهايگرتعدیلاثربهنوعیبه

طرفیکازکرد.مالحظهراهاهویتشدننسبیتوانمیرابرتسونمدلمبنايبر
ازودیدملیهویتاحساسیبعدومذهبیهویتمناسکیبعددرتوانمیرابودگیخاص
مذهبیهویتاعتقاديبعدهمچنینوملیهویترفتاريبعددررابودگیعامدیگرطرف
مکملرابودگیخاصوبودگیعاماینرابرتسوناست.همراستاجهانیهویتباکهدید

خاص،ومحلیعناصرورودبهکهبازپیکربندينوعی).1380(رابرتسون،داندمییکدیگر
کند.میاشارههاآنمجددترکیبوجهانیوعامفضاییبه

هايایدهراستايدرجهانیهویتبامذهبیوملیهايیتهوازبخشیراستاییهم
داردتعلقجهانیمحیطبهکندمیاحساسکهفردياستمعتقدوياست.1آرنتجفري

.)2002رنت،آ(کندمیخلقراخودجهانیهویتمحلی،هویتموازاتبهوتدریجبه
خلق2فرهنگیدوهویتیجهان،سراسرمردمکهکندمیبیانخصوصایندرآرنت

شانمحلیفرهنگدرراهاآنعضویتکه(هویتیشخصیمحلیهویتکهکنندمی
کهآورندمیوجودبهجهانیهویتیکحال،عیندروکردهترکیبراکرده)منعکس
(همان).استگستردهجهانیفرهنگبههاآنتعلقاحساسيکنندهمنعکس

درنیزجهانیهویتباماهوارهازاستفادهوفرهنگیمصرفمتغیردومعنادارارتباط
وفرهنگیمصرفباپاسخگویانواقع،درباشد.میبودریاروهالگیدنز،هاينظریهراستاي
فردچههرهال،تعبیربهوگیرندمیقرارشدنجهانیمعرضدربیشترماهواره،ازاستفاده

گیردقرارارتباطیهايسیستموجهانیاينهرساهايشبکهایماژها،اینمعرضدربیشتر
اثرويشود.میمواجههویتازمختلفیابعادباوشدهجدامکانوزمانازبیشتراوهویت

یکبهمنجرتواندمیکهداندمیگراییمصرفينتیجهرادر"فرهنگیمارکتسوپر"
.)1992(هال،شودفرهنگیسازيهمگون

کهمعنااینبهداندمیفرهنگیبازیافتراجدیدجوامعشاخصادابعازیکیبودریار
(بودریار،کندروزبهرااطالعاتشودانشبایدجدیدانسانقافله،ازنماندنعقببراي

ایناساساینبردارد.حاکمیتجهانیايتودهفرهنگکلبرشرایطاینواقعدر. )1389
باهمسواست.پذیرتوجیهجهانیتعلقوهویتبافرهنگیمصرفمثبتيرابطهمنطق،
کهاستباوراینبرگیدنزاي،ماهوارهتلویزیونازاستفادهوفرهنگیمصرفمثبتيرابطه

1 J.J. Arnett
2 bicultural
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چرخشبهمنجرسازندمیمنتشرراجهانیاطالعاتکههاییرسانهمخصوصاًها،رسانه
مهمبعددودارينگرشچرخشاینشود.میجهانیسطوحبهمحلیسطوحازنگرش
مسئولیتیکهکنندمیدركجهانی،اجتماعیکاعضايمثابهبهمردماینکهیکیاست:
شان،هویتمعنايتعریفبرايمردمکهایندیگرودارندعهدهبرملیمرزهايازفراتر
.)1386(گیدنز،هستندملتـ دولتازغیرمنابعیدنبالبهروزافزونیبطور

درواگراییوهمگراییيپدیدهدوشاهدماکهگفتتوانمیکلیديبنجمعیکدر
شودمیتقویتویابدمیبرجستگیمحلیامرهمکهمعنابدینهستیمجهانییابیهویت

شاهددیگرعبارتبهگیرد.مینضججهانیامربهتعلقاحساسمواردايپارهدرهمو
توانندمیگسترجهانابزارهايکهجاییستیم.هیکدیگرکناردرگراییعاموگراییخاص

ایندهندمشارکتجهانیکالننظامیکدررافردجهانی،نمادهايوایماژهايبواسطه
ومحلییابیهویتمنابعآن،مقابلينقطهدر؛شودمیتقویتیابیهویتوتعلقحس

جهانواقعدرند.زنمیدامنراگراییخاصویافتهظهوروبروزفرصتنیزسنتی
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