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چکیده:
گیريشکلوارتباطاتواطالعاتهايياورفنيایندهفزگسترش

اغلبدرفرهنگیهايارزشیوندگرگولوتحبهمنجر"ايشبکهيجامعه"
ـسکوالرهايارزشرشدآنمثالبارزترینکهاستشدهمعاصرجوامع
تااستصدددرمطالعهایناست.رهایندهیاوجودابرازهايارزشوعقالنی

ومجازيفضايبارابطهدرراسنتیمیراثاثرفرایند،ینابررسیبا
نظريهايدیدگاهنماید. واکاوياسالمیکشورچنددرفرهنگیهايارزش

بنديدستهقابلفرهنگیهايارزشومجازيفضايبارابطهدرمتفاوتی
عقیدهجهاندرهافرهنگوهاارزشهمگراییبر کهايدستهنخستاست:

آنکاملماندگاريوفرهنگیهايارزشاهمیتبردومگروهکنند؛ تأکید می
هايارزشترکیبوامتزاجبر سومگروهو دارندتأکیدمختلفجوامعدر

عنوانتحتاينظریهاخیراً.اذعان دارندجدیدجوامعدرمدرنوسنتی
وتغییردراقتصاديـفرهنگیموانعاهمیتبر"آتشینهايدیواره"

درایرانيجامعهتغییراتاساس،اینبردارد.تأکیدهاارزشزینیجایگ
فضاياثرگذاريدرنیزموانعیچنینکهدهدمینشاننقاطسایربامقایسه
دارند.ايبرجستهکامالًنقشایرانیيجامعهدرارزشیتغییراتبرمجازي

عقالنی،ـسکوالرهايارزشاي،شبکهيجامعهمجازي،فضاياسالمی،میراثکلیدي:مفاهیم
وجودابرازهايارزش
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مسألهیانبومقدمه
فشردگی،چونتعابیريباکهاستمعاصردنیايمهمهايپدیدهازیکیشدنجهانی
هايمؤلفهازبسیاريشدننیجهافرآینددراست.همراهجهانسازينگوهمویکپارچگی

وسیاسیيعرصهدرهادگرگونیاینازبرخیست.اشدهروهروبعمیقتحولیبازندگی
است.افتادهاتفاقاجتماعیوفرهنگیهايحوزهدردیگربرخیوشدهظاهراقتصادي

باکهکردهایجادجهاندرنوینیشرایط،ارتباطیواطالعاتیهايفناوريسریعيتوسعه
وتعاملیروابطکنارردسیاسیمختلفهايجریانهدایتوکنترلمیزانآنبرتکیه
نوینيجامعهفضايدرزندگیاست.شدهواقعتغییرخوشدستکشورهامیانالمللیبین

جهانازدیگرييچهرهفناورانه،وعلمیهايپیشرفتوخاصشرایطگرفتننظردربا
میانمتقابلوابستگیافزایشمعنايبهشدنجهانی«گیدنزنظراز.استکردهارائه
واقتصاديمناسباتگسترشباهمراهجهانمختلفکشورهايومناطقمان،مرد

راشدنجهانیهمچنینگیدنز.)1386:998(گیدنز،»استگیتیپهنايدراجتماعی
درجهانی،روابطيتوسعهاونظربهوداندمیجهانيفزایندهمتقابلوابستگیفرایند

طرفاز.)16: 1382(فرقانی،استسومجهانامعجومیانزیاديهاينابرابرييبردارنده
فرهنگی،جغرافیایی،بندهايوقید«آندرکهاستاجتماعیفراینديشدنجهانیدیگر

»پذیردمیتأثیرآنازاقتصاديروندهمهازبیشاماشود،میگسستههماز...ومذهبی
اقتصاد،رواینازست،ابعديچندايپدیدهشدن،جهانی«).1381:28(تامیلسون،

رنگکمیاورفتهبینازملیمرزهايآنتحققباوگیردمیبردرار... وفرهنگسیاست،
قوانینداخلی،قوانینجايبهودهندمیدستازراخوديگذشتهنقشکشورهاد؛نشومی
استمعتقد،»کاستلز«).1380:24(رجایی،دنگردمیحاکمکشورهابرالمللیبین

انجامقدرتوتکنولوژيثروت،هايشبکهدستبهکهشدناطالعاتیوشدنجهانی
شدنجهانیاساساینبر).16: 1382(فرقانی،سازدمیدگرگونراماجهانگیرد،می

اقتصادي،مختلفهايعرصهدرراشگرفیاثراتکهاستمهمیهايپدیدهازیکی
واثراتچگونگیمورددرگذاشت.خواهدوگذاشتهجايبه...وفرهنگیاجتماعی،
متفکرانازبعضیاست.شدهارائهمتناقضیومختلفرویکردهايآنازناشیپیامدهاي

وهمگراییرشدبهمعتقد»1شدندونالديمک«ينظریهساختنمطرحباریتزرهمانند
طرحباینگتونهانتساموئلهماننددیگربعضیهستند.یکدیگربههافرهنگشدننزدیک

1 Mc Donaldization
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هستند،هاملتوجوامعمیاندرتنشوتضادرشدبهمعتقد»1هاتمدنبرخورد«ينظریه
بهمعتقد،»2شدنمحلیجهان«ينظریهيهئارابارابرتسونرونالدهماننددیگربعضی

اینکهنهایت.)2008(ریتزر،هستندجوامعوهاگروهمیاندرفرهنگیاختالطوآمیزش
دیوار«مدلساختنمطرحبانوریسپیپاواینگلهارترونالدهمانندپردازانیهنظری

جمعیارتباطاتوسایليفزایندهرشدوجودبانویندنیايدرکههستندمعتقد»3آتشین
اساسیموانععنوانبهکشورهامرزهايمیانودروندرموانعیشدن،جهانیيپدیدهاثردر
نوریس،و(اینگلهارتکنندمیعملگراییشمولجهانواییگرهمگیريشکلجهتدر

رشدشاهدماطرفیکازهستند.پیچیدهومتناقضشدنجهانیاثراتوپیامدها).2009
هانابرابريرشدشاهددیگرطرفازوهستیمجهانمختلفمناطقدرزیاديهايهمگرایی

فرایندکهآیدمیپیشالؤساینینجاادرهستیم.جوامعمیانودرونمختلفهايتنشو
بهرامختلفجوامعدارد،قرارمجازيفضايگسترشورشدآنمتندرکهشدنجهانی

ایندراساساینبربود؟خواهدچهآنفرجاموبردخواهدپیشبهسووسمتکدام
هايمپارادایشدن،جهانیمباحثورویکردهابراساسیمروريوبررسیازپسنوشتار
سعیسپسودادهقرارمطالعهموردرادارندتأکیدشدنجهانیفرهنگیبعدبرکهاساسی

پیامدهاينوریسپیپاواینگلهارترونالدآتشیندیوارمدلبرتأکیدباکهاستاینبر
هاارزشوضعیتبرشدنجهانیازناشیجمعیارتباطهايرسانهووسایلبهدسترسیرشد

گیرد.قرارمطالعهمورداسالمیکشورهايدر

پژوهشپیشینه
الف) تحقیقات داخلی

اجتماعیي شبکهتأثیربررسیراستايدرايمطالعهدر،)1394(همکارانواحمدي
دهندمینشان،تبریزشهريمتوسطهمقطعآموزاندانشخانوادگیهايارزشبربوكفیس

تأثیرخانوادگیهايارزشبرتواندمیمختلفهايجنبهازبوكفیساجتماعیيشبکهکه
ومشارکتمیزاناستفاده،میزانعضویت،زمانمدتبینکهبرآنندهمچنینآنها؛گذارد

شدنوارداثردرصمیمیتفضايبوك،فیسبهوابستگیمیزانبوك،فیسدرفعالیت
درآموزاندانششدنوارداثردراحساسیروابطبوك،فیستعاملیمحیطدرآموزاندانش

1 clash of civilizations
2 glolocalization
3 firewall
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وبوكفیسدرگمنامیاحساسازآموزاندانشرضایتاحساسوبوكفیسعاملیمحیط
درخانوادهاطالعمیزانبینامادارد؛وجودمعکوسايرابطهخانوادگیهايارزش

وجودمستقیمیمعناداريرابطهخانوادگیهايارزشوبوكفیسازفرزندانياستفاده
.)1394احمدي،(دارد

برمجازيفضايازاستفادهتأثیرمیزانبررسیدر)1393(همکارانوخدامرادي
مجازيفضايازکهافراديمیاندرخانوادگیهايارزش-1کهبرآنند،خانوادههايارزش

میاندرهاارزشاین-2است؛متفاوتکنند،نمیاستفادهکهافراديوکنندمیاستفاده
ماهانه)وهفتگی(روزانه،استفادهزمانطولبامتناسبمجازي،فضايازکنندگانفادهاست

استفادهمجازيفضايکهافراديخانوادگیهايارزش-3است؛متفاوتمجازيفضاياز
همکاران،و(خدامرادياستمتفاوتمجازيفضايازاستفادهنوعبهتوجهباکنند،می

1393.(
اجتماعیيشبکهتأثیرعنوانباتحقیقیدر،)1393(همکارانوپورعدلینتایج

زمانمدتبینکهاستآنازحاکیاصفهانشهرجوانانفرهنگیهویتبربوكفیس
فرهنگیهویتوبوكفیسدرکاربرانفعالیتومشارکتمیزانواستفادهمیزانعضویت،
وبوكفیسمطالبمحتوايکردنتلقیواقعیبینومعکوسمعناداريرابطهکاربران
.)1393همکاران،وپور(عدلیداردوجودمثبتیمعناداريرابطهکاربرانفرهنگیهویت

برآنثیرأتوبوكفیسدرتعاملعنوانباايمطالعهدر،)1393(همکارانوپورکیان
میزاناستفاده،میزانعضویت،زمانمدتبینکهدهندمینشانجوانانمدرنهویت

هویتوکاربرانسويازبوكفیسمحتوايکردنتلقیواقعیوکاربرانفعالیتومشارکت
استآنازحاکیآنهايمطالعهنتایجهمچنین؛داردوجودمثبتیمعناداريرابطهمدرن

وروزهايتوانمنديکسبعاطفی،يتخلیهوواقعیخودبروزطریقازبوكفیسکه
پور(کیانشودمیهاآنمدرنهویتتقویتباعثخودکاربرانبینردوطنیجهاناحساس

).1393همکاران،و

ب) تحقیقات خارجی
درمجازياجتماعیهايشبکهکهدهدمینشان،)2012(تیلرپژوهشهايیافته

اینکهاندکردهآغازجهانسازيهمگنسويبهراحرکتیغربی،هايقدرتنفوذباترکیب
وشکستسويبههاملتبرخیحرکتوجهاندرستیزوتضادایجادببسحرکت
يواسطهبهکهاستمعتقدويهمچنین؛استشدههایشانسنتوملیهویتتضعیف
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قراریکدیگرباتعاملدردنیاسراسردرتوجهیقابلافرادمجازياجتماعیهايشبکهاین
دادندستازخصوصدرواندشدهروبهروبیگانهعقایدوفرهنگباواندگرفته
.)1393همکاران،وپورعدلیازنقل(بهاندکردهخطراحساسشاندینیوملیهايهویت

:موردييمطالعه(اطالعاتوارتباطاتفناوريعصردرفرهنگیهویتانتقال
انشهمکاروبهپاتریکتوسطکهاستپژوهشی)استرالیابریسباندرفیجیانمهاجران

بینکهاستاینپژوهشاینمهمنتایججملهاز.استشدهانجامکیفیروشبه،)2005(
گسترشبهرومنابعوعواملازیکیاینترنتوداردوجودرابطهفرهنگیهویتواینترنت

وزادهمهديازنقل(بهشودمیتلقیمهاجرانفرهنگیهویتبرتأثیرگذارهمچنینو
).1388عنبرین،
آن،هايسنجهوفرهنگیهویتانعنوباهشیوپژدر،)1999(رانهمکاوینشد

در.نداختهداپرهدپدییناهـبهشیوپژوينظربخشدودرسیاییهاآايبرايپرسشنامه
بخشدروفرهنگیهویتيهپرسشنامتنظیمايبرعملیيهاهشیوبهينظربخش

ساساًامقالهینا. نداختهداپريهندرانبیمارويپرسشنامهنیادنکردهپیابههشیوپژ
دیجاادرکهيکلیدملاعوهددمیننشاآننتایجکهدمیشوبمحسونهوانکارواهشیوپژ
ومذهب:ازندارتعباترتیببههستندمهمنیسمرمدهـبنسبتییاگرسنتدروتتفا

ازدواج،اركتدبهطمربوعقایدد،شومیصحبتآنابهکانیبز،مذهبیيهاینیآ
ن.همساقومیيهاخلدادرجامعهتتباطاارباازيمويادهخانويهربادريگیرتصمیم
:یکموبیستنرقدرفرهنگیهویتدركانعنوتحتايمطالعه،)2005(مبرآ

هویتيگیرشکلیندآفربهتحقیقایناست.پرداختهتیرامااننااجورويپیشالشچ
ابزارازاستفادهباوپیمایشیروشبهتحقیقاین.ستاختهداپرتراماارکشودرفرهنگی

يههنددتشکیلمهمملاعوکهدادننشاتحقیقینانتایجاست.شدهانجامپرسشنامه
بودهازدواجونسبواصلفرهنگی،هايارزشزبان،مذهب،ترتیببهفرهنگیهویت
است.

این.استدادهانجاماینترنتوعهجامهویت،عنوانباپژوهشی،)2002(تیمس
محیطکهدهدمینشانتحقیقازحاصلنتایج.استشدهانجاممیدانیروشبهتحقیق
وزمانمفهومکهارتباطیجدیداشکالتکاملبا.استهویتبقايوخلقعاملفیزیکی

يسعهتوواستشدهعرضهجامعهوهویتبرايجدیديمبناياست،دادهییرغترامکان
.استدادهافزایشراچندگانهروابطحفظوایجادامکانايفزایندهطوربهاینترنت
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شرایطاستممکنخودهویتسازيپنهانراستايدراینترنتکاربرانتواناییهمچنین
.نمایدایجادرادشواريوکنندهنگران

چارچوب نظري پژوهش
فروپاشیسرد،جنگپایاننخست،.اندسهیمشدنجهانیرشددرمتعدديعوامل

ایجادحکومت،ايمنطقهوالمللیبینهايمکانیسمرشدسابق،شورويدرکمونیسم
شدننزدیکموجبالمللیبیندولتیغیرهايسازمانودولتیچندهايسازمان

تسهیلموجباطالعاتفناوريرواجوگسترشدوم،اند.شدهیکدیگربهجهانکشورهاي
است.کردهترغیبجهانینگرشاتخاذبهرامردموشدهجهانسراسردرطالعاتاجریان
تولیدازهايشبکهوشدهتربیشفراملیتیهايشرکتتأثیرونفوذوهااندازهوابعادسوم،

رااقتصاديبازارهايودهندمیپوششراجهانسراسرکهاستآوردهوجودبهمصرفو
).1386:110یدنز،(گکنندمیمتصلهمبه

شدنجهانیمختلفرویکردهاي
ويهمکارانوهلددیویداست.مطرحاساسیمناقشاتشدنجهانیروندبارابطهدر

- 1،2گرایانشک-1اند:کردهبنديتقسیمدستهسهدرراشدهمطرحمناقشات
.3گرایاندگرگون- 3و2گرایانافراط

آنهانیست.گوییگزافهجزچیزيشدنجهانیرویکردایندیدگاهازگرایان:شک.1
آنهانیست.سابقهبیهمچنداناقتصاديمتقابلوابستگیفعلیسطوحکههستندمعتقد
ولیباشدمیگذشتهازبیشحاضرحالدرکنونیهايتماسکههستندعقیدهاینموافق

واقعاًاقتصادکهنیستتهیافادغامویکپارچههمآنقدرفعلیجهانیاقتصادآنهايعقیدهبه
ـ آسیااروپا،يناحیهسهدرتجارتاصلیحجمزیرا؛دهدتشکیلراايشدهجهانی

دراغلباروپاياتحادیهکشورهايمثالبرايشود.میانجامشمالیآمریکاییوپاسفیک
نیزمختلفمناطقکشورهايسایرمیاندرمسئلهاینوکنندمیتجارتخودشانمیان

شدنايمنطقهرشدگرایانشکنظرازنیست.صادقجهانیواحداقتصادفکرواستادقص
نقشکاهشمخالفگرایانشکهمچنیناست.پایینهمگراییوادغامکاهشبردال

1 sceptics
2 hyper globalizers
3 transformationalists
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حساببهاصلیبازیگرانهمچنانملیهايحکومتآنهانظرازوهستندهاملتـدولت
وهاحکومتحمایتوتمایلبهبستگیکهاستيفرآیندشدنالمللیبینوآیندمی

).1386:87(گیدنز،داردهادولت
استواقعیبسیارايپدیدهشدنجهانیرویکرداینمتفکراننظرازگرایان:افراط.2

ملیمرزهايبهنسبتشدنجهانیکرد.مشاهدهجاهمهتوانمیراآننتایجکه
هايجریانرويپیشبهمنجرکهاستجهانینویننظمایجادحالدرواعتناستبی

ينویسندهگرایانافراطمشهورترینازیکیشود.میالمللیبینتولیدوتجارتنیرومند
کهدنیاییداند؛می»مرزبدوندنیاي«آورپیامراشدنجهانیکهاستاومائهکنیچیژاپنی

درنقشبرگرایانافراطاکثر.هستندملیهايحکومتازقدرتمندتربازارنیروهايآندر
ازـ باالازملیهايحکومتقدرتکههستندمعتقدوکنندمیتأکیدملتتغییرحال

به...وجهانی،تجارتسازماناروپا،ياتحادیهمثلالمللیبینوايمنطقهنهادهايسوي
عصر«طلوعبیانگرگرایانافراطدیدگاهازتحوالتاینکلیطوربهشوند.میخواندهچالش
:1386(گیدنز،استافولبهروملیهايحکومتنفوذواهمیتآندرکهاست»جهانی

88.(
دگرگونحالدرشدنجهانیکههستندمعتقددستهاینگرایان:دگرگون.3
وسیاسیاقتصادي،روابطجمله:ازاستکنونینظمهايجنبهازبسیاريساختن

دیدگاهاینطبقهستند.پابرجاهمهنوزقدیمالگوهايحالاینباامااجتماعی.
گاهیکهشودمیتأثیراتیسویهچندجریانشاملکهاستتناقضیپرفرایندشدنجهانی
).1386:110(گیدنز،کنندمیعملیکدیگرجهتخالف

شدنجهانیفرهنگیهايپارادایمانواع
آنبهتوجهباکهکنندمیتشریحادياقتصيپدیدهیکعنوانبهاغلبراشدنجهانی

درعظیمهايفعالیتدرنوردنبهمنجرکهشودمیدادهفراملیهايشرکتبهاصلینقش
شدنجهانیالینفکجزءاقتصاديعواملکهچندهرشود.میفراملیوملیمرزهاي
ت.اساقتصاديعواملحاصلفقطشدنجهانیکنیمتصورکهاستاشتباهاماهستند،
رأسدراست.اجتماعیوفرهنگیاقتصادي،سیاسی،عواملجمعحاصلشدنجهانی

مردممیانتعامليدامنهوسرعتکهارتباطاتواطالعاتفناورييتوسعهاینهايهمه
:1386(گیدنز،راندمیپیشبهراشدنجهانیاستکردهتقویتوتشدیدراجهانسراسر

جملهازداردوجودشدنجهانیفرهنگیهايجنبهيزمینهدرمختلفیهايپارادایم).77
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پیوندزنی«- 3،»2فرهنگیتمایزگرایی«-2،»1فرهنگیهمگرایی«-1شامل:آنهاترینمهم
باشند.می»4آتشیندیوارمدل«-4و»3فرهنگی

:فرهنگیهمگراییپارادایم-1
بهجمعیارتباطاترشداثردریملهايفرهنگکهاستاینبرتأکیدپارادایمایندر

»فرهنگیهمگرایی«پارادایمروند.میپیشبه»6شدنآمریکایی«یا»5شدنغربی«سمت
ازدارد.تأکیدجهانسراسردرهاتمدنوهافرهنگمیانفزایندههمگونیوهمسانیبر

یشپبهبیشترچههرشدنمشابهحالدرزیاديحدتاجهانهايفرهنگمنظراین
برآنهاتوجهکانوندارند،تأکیدنظرياندازچشماینبرکهپردازانینظریهروند.می

؛»شدنغربی«؛»8جهانیداريسرمایه«؛»7فرهنگیامپریالیسم«جملهازهاییپدیده
نظرازکههاییپدیدهازاساسیينمونهدواست.»شدندونالديمک«و»شدنآمریکایی«

و»شدندونالديمک«شامل:ساختخواهندفراهمرااییهمگرموجباتریتزر
آنطریقازکهفرایندي«شدندونالديمکازمنظورباشند.می»9هیچشدنجهانی«

هايبخشسایروآمریکاییيجامعههايبخشاغلبدرتدریجبهفودفسترستوراناصول
بازدهی،شامل:شدندونالديمکهايویژگیترینمهم».کندمیپیداغلبهجهان

عدموافرادجايبهفناوريجایگزینیطریقازنظارتپذیري،بینیپیشپذیري،محاسبه
).2008:583(ریتزر،باشندمیعقالنیت

درفزایندههمگونیتردقیقتشریحبه»هیچشدنجهانی«مفهومازاستفادهباریتزر
موضوعبه»10شدنرشديجهان«يایدهازبهرمنديباويپردازد.میجهانسراسر
ازخاصیفرایندهاينیازمندشدنرشديجهانويدیدگاهازپردازد.میهیچشدنجهانی
گسترشآنپیامدکهاستشدندونالديمکوشدنآمریکاییداري،سرمایهجمله:

1 cultural convergence
2 cultural differentialism
3 cultural hybridization
4 firewall model
5 westernization
6 americanization
7 cultural imperialism
8 global capitalism
9 lobalization of nothing
10 globalization
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:2008ریترز، (کندمیمتمایز»2چیز«ازرا»1هیچ«مفهومریتزراست.»هیچ«جهانشمول
یعنیچیز».کمعمقوناچیزمحتويدارايمعموالًوتهیاشکال«یعنیهیچ).586

نقاطبهتهیاشکالصدورریتزردیدگاهاز».محتويوعمقازسرشارعمداًوپراشکال«
حساسیتازدارمعنیوپراشکالبهنسبتآنهاانتشارزیرااست،ترسادهجهانمختلف
بازتولیدشانآنهاکميهزینهوحداقلیویژگیدلیلبهمچنینه؛استبرخوردارکمتري

محتويازآنهاهمهکهکندمیمطرحرا»هیچ«ازفرعینوعچهارریتزراست.ارزاننسبتاً
جمله:ازاندشدنجهانیشرفدرهمگیواندتهیعمیق
زمراکمثلهستند،تهیمحتويازاغلبکههاییمحیطیعنی:3هامکانـنا-
خرید.
اعتباري.هايکارتمانند:4چیزهاـ نا-
تلفنی.بازارهايمثلشوند؛میمربوطنامکانبهکهکارمندانی:5مردمـ نا-
).ATM(خودپردازهايدستگاهتوسطشدههئاراخدماتهمانند:6خدماتـنا-
اشکالنوعاینتکثیروگسترشاستمعتقدریتزرکهاستموارداینبرتأکیدبا

).587(همان:استشدنجهانیيعرصهدرتشابهوهمگونیافزایشازهایینشانههیچ،

:فرهنگیتمایزگراییپارادایم-2
بهتوسعهحالدروبستهجوامعازبعضیکهشودمیتأکیدامراینبرپارادایمایندر

ممکنآنپیامدکهکنندمیاقدامداريسرمایهمسلطفرهنگمقابلدرگیريجبههوتضاد
»يهاتمدنبرخورد«ينظریهمثالبرايباشد.هافرهنگوهاتمدنجنگاست

رویکرداینبارزهاينمونهالقاعدهتوسطسپتامبر11تروریستیعملیاتوهانتینگتون
هافرهنگمیانودروندرپایدارواساسیتفاوتبرپارادایماینپردازاننظریه.باشندمی

کهداردوجودثابتیجوهریاهستهفرهنگیهردروندرکهدارنداعتقادآنانرند.داتأکید
دراگروماندخواهدباقیپایداروثابتدیگرهايفرهنگنفوذیاتغییراتاثردرمعموالً
ایناساسبربود.خواهدظاهريوسطحیتغییرآندهدرختغییريفرهنگدرون

1 nothing
2 something
3 non places
4 non things
5 non people
6 non services
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تلقیبستههافرهنگسایرنفوذبرابردربلکهشدن،جهانیبرابرردتنهانههافرهنگرویکرد
هايفرهنگازموزاییکیهمانندجهانتصویر،یکدر.)2008:579ریترز، (شدخواهند

جهانرسد،مینظربهنیزترتهدیدکنندهکهدیگرتصویردرشود.میگرفتهنظردرمجزا
فرضفرهنگیکينمایندهکدامهرهاتوپاینکهشودمیفرضبیلیاردهايتوپهمانند

استممکنکهگیرندمیفاصلههمدیگرازهم،بابرخوردوتماسازپسکهشوندمی
اخیررویداددواثردرپارادایماینبیانجامد.هافرهنگمیانتخاصموتنشبهآنسرانجام

است:کردهجلبخودبهرازیاديمنتقدانوطرفدارانزیر،
عراق.وافغانستاندرآنمتعاقبهايجنگوسپتامبر11تروریستیحمالت.1
آمریکاییانجمعیت(رشدآمریکادرفرهنگیتکثرگراییيفزایندهرشد.2

).581(همان:مسلمان)هايجمعیت(رشدغربیکشورهايوتبار)؛اسپانیایی

:فرهنگیپیوندزنیپارادایم-3
دارد.اشارهجهانیومحلیسطحدرها،فرهنگانواعکیبترواختالطبرپارادایماین

آناثربرکهشودمیگرفتهنظردرخالقعمیقاًفرآینديعنوانبهشدنجهانیمنظرایناز
ازبسیاريدرناهمگونیتداوموافزایشبهمنجروشدهپدیدارفرهنگینوینهايواقعیت

»شدنمحلیجهان«براساسیتأکیدویکردرایندیدگاهازشد.خواهدمختلفهايمحل
برخالفاست.»چیز«مفهومباارتباطدربیشترکهاستحالتی«شدنمحلیجهاناست.
شدنمحلیجهانازمنظوراست.»هیچ«مفهومباارتباطدربیشترکهشدنرشديجهان

جغرافیایینواحیدرايیگانهپیامدهايبهکهاستمحلیوجهانیامرتنیدگیهمدر
است:زیرمواردشاملرابرتسونرونالدنظرازشدنمحلیجهاناساسیعناصر».انجامدمی

تکثرگرایی.جهتدرآنيفزایندهحرکتوجهانشدننزدیک.1
کهطوريبهخالقومهمعامالنعنوانبهمحلیهايگروهوافرادگرفتننظردر.2
کنند.میعملماهرانهامالًکايگونهبهوبودهخاصهاينوآوريحامل

اتفاقی.وايرابطهفرایندهايعنوانبهاجتماعیفرایندهايگرفتننظردر.3
).587(همان:شوندنمیتلقیگرسرکوبهمگیهارسانهوکاالها.4

بامخالفتصدددر»شدنمحلیجهان«خودمشهورمفهومازاستفادهبارابرتسون
بامتقابلکنشدرجهانیهايویژگیدیدگاهاینازآید.میبرفرهنگیامپریالیسممفهوم
نظردرمحلیجهانمتمایزبیشوکمهايویژگیتولیدجهتدرومحلیهايویژگی
برهمپیترسوکانسیلینیگارسیاهماننددیگريافرادرابرتسونبرعالوهشوند،میگرفته



159ها ...مطالعه تطبیقی اثر فضاي مجازي بر ارزش

التقاطرامعاصرجهانيصهمشخکهنیزفریدمنوکندمیتأکیدفرهنگیناهمگنی
پیوندزنی).1390:663گودمن،و(ریتزرگیردمیقراردستهایندرانگاردمیفرهنگی
یکازعنصرچندیادوآناساسبرکهباشدمیشدنجهانیمورددردیدگاهیفرهنگی
شافزایبهمنجرکهايگونهبهشد،خواهندترکیبجهاندرهافرهنگسایربافرهنگ

نانقبیلازهاییمعجونصرفآنينمونهشد.خواهندمحلیوجهانیامردرتنوع
مفهوم).2008:588(ریتزر،است...وکوشرپیتزايچینی،غذاهايایرلندي،ايحلقه

است»1شدنايدورگه«مفهوماست،مطرحفرهنگیپیوندزنیپارادایمقالبدرکهدیگري
یکدیگرازاینازپیشکهاستهاییزبانوهافرهنگازايآمیزهواختالطآنازمنظورکه

اینبیانگرشدنايدورگهوشدنمحلیجهانمفاهیمبنابراین).587(همان:اندبودهمجزا
کهاستايپدیدهبلکهنیستعلتیتکوبعديتکفراینديشدنجهانیکههستند

بیانجامد.مختلفیپیامدهايبهتواندمی

:آتشیندیوارمدل-4
پیپاواینگلهارترونالدتوسط»2آتشیندیوارينظریه«عنوانتحتچهارمپارادایم

درفرهنگیوضعیتبهنسبتخودرویکردتشریحمنظوربهآنهااست.شدهمطرحنوریس
رویکردهاسایربامتفاوتکهاندساختهمطرحراخاصینظريچارچوبمعاصر،دنیاي
سربرنزاعمورددربسیاريهايدیدگاهامروزهکهکنندمیعنوانپردازنظریهدوایناست.

آمدهدستبهنتایجآنهانظرازشود.میشنیده»3گراجهانشمولارتباطات«ازناشیعواقب
برباشد.میامکانقابلبحثنوعهربرايمخالفیادعاهايواست،نتیجهبیزمینهایندر

استداللفرهنگیهمگراییتزکهگونههمانآیاشوند،میمطرحزیريهاالؤساساساین
سنتی،جوامعدررامدرنهايارزشسازيشبیهفرایندگراجهانشمولارتباطاتکند،می

کندمیاستداللفرهنگیتمایزگراییتزکهگونههمانیاوبخشید؟خواهندتسریع
کنند،میبیشتريتهدیداحساسکهکسانیمیاندرمتضاديهايواکنششاهدتوانیممی

جوامع،ومختلفهايمکانازشدهگرفتهقرضهايرشتهطریقازآیااینکهیاباشیم؟
»آتشینيدیواره«مدلکهگونههمانیاوشد؟خواهدتولید(مختلط)آمیزشیفرهنگ

هايجریانبربرادرکهدارندوجودقوينسبتاًهايارزشوهانگرشکندمیاستدالل

1 creolization
2 firewall theory
3 cosmopolitic communications
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نوریسواینگلهارتتوسطشدهارائهينظریههستند؟دارریشهعمیقاًجمعیارتباط
جوامعدرکهکسانیبرايهارسانهازاستفادهاثراتکهاستاینيدهندهنشان

براست.متفاوتکنندمیزندگیبستهومحدودجوامعدرکهکسانیوگراجهانشمول
يدیوارهمدلمانند.میباقیپایدارنسبتاًوهستندمتنوعملیهايفرهنگآنهانظراساس
ارتباطاتتأثیرشرایط،ازايمجموعهدخالتاثردرکهاستاینبیانگرآتشین

میزاناجتماعی،سطحدراست.شدهتعدیلملیهايفرهنگرويگرایانهجهانشمول
تنیدههمدرجهانیبازارهايدراکشورهآیاکهاستاینکنندهتعیینتجاريیکپارچگی

راکشورهردراطالعاتواخباربهدسترسیامکانها،رسانهآزادينه؟میزانیااندشده
هايزیرساختدرگذاريسرمایهاقتصادييتوسعهسطوحودهدمیقرارثیرأتتحت

اهمفرجمعیهايرسانهبهدسترسیترتیباینبهودهدمیشکلرامدرنارتباطی
دوجامعه،هردروندراین،برعالوههستند.مرتبطهمباکامالًعواملاینشود.می

موجببهکهفقر،یکیکنند،میعملفرديسطحدراوليدرجهدرمهمآتشینيدیواره
وجمعیارتباطاتبهدسترسیمانعاقتصاديواجتماعیهايمهارتومنابعوجودعدمآن

کهاستاجتماعیروانشناختی ـیادگیريفراینددیگريوشود،میاجتماعی
هاينگرشانتقالواکتسابهايشیوههمانند:اجتماعی،هايمحدودیتيکنندهمنعکس

کرد).مشاهده1شکلدرتوانمیرانظريچارچوب(ایناستپایدارهايارزشواصلی
مقابلدرکهايگونهبهشوند،یمترکیبهمباوجداگانهصورتبهآتشین،دیوارهاياین

دیدگاهبهتوجهبااینکهنهایتکنند.میکمکفرهنگیتنوعازحفاظتبهخارجیتأثیرات
ارتباطاتازناشیپیامدهايرسدمینظربهامادارندسزاییبهثیرتأجمعیهايرسانهآنها

رتمحدوداست،شدهختهپردابدانواستشدهفرضمعموالًکهآنچهازگرایانهجهانشمول
).28- 2009:30نوریس،و(اینگلهارترسدمینظربه

گرایانهشمول: مدل دیوار آتشین ارتباطات جهان1شکل 
)31: 2009اینگلهارت و نوریس، منبع:(
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پژوهششناسیروش
هاارزشجهانیپیمایشهايدادهمجموعهازپژوهشاینبراياستفادهموردهايداده

WVS،تمامدرتقریباًپیمایشایناست.شدهاخذ2008تا2005هايسالپیمایشموج
تعداددرپرسشموردهايگویهازبعضیدرنقصوجودباوگرفتهصورتجهانکشورهاي

برايکشوريبینيمقایسهامکانبانظیربیدادهايمجموعهکشورها،ازقلیلی
سویسوسوئدنروژ،کشورسهپژوهشاینرداست.آمدهفرآهماجتماعیهايپژوهش

پروتستانفرهنگیودینیيزمینهبامرفهفراصنعتیکشورهايتیپیکينمونهعنوانبه
ينمونهعنوانبهنیزترکیهوبنگالدشایران،اندونزي،اردن،کشورپنجاند.شدهانتخاب

بود،آنکشورپنجاینبانتخاازهدفاند.گرفتهجايتحقیقایندراسالمیکشورهاي
ازمتفاوتیسطوحداراياسالم،جهانجغرافیايازوسیعیسطحپوششبرعالوهکه

فرهنگی،هايارزشبراسالمیمیراثثیرأتعدمیاثیرأتامکانتاباشند،اقتصادييتوسعه
اباسپانیاوایتالیاکشوردوتحقیقایندرهمچنین؛آیدفرآهمتوسعهسطحازفارغ

بهاقتصادييتوسعهثیرأتمیزانکنترلجهتنیزکاتولیکدینیوفرهنگیيزمینه
موردوانتخابسرانه،درآمدسطحبهتوجه(بااندشدهافزودهبررسیموردهايآیتم

.اند)گرفتهقرارمقایسه
هايدادهمجموعهباهاارزشجهانیپیمایشهايدادهپژوهش،اینپیشبردبراي

مهمشاخصسههادادهایناست.شدهتکمیلاجتماعیـ اقتصادييحوزهدردیگري
يتوسعهداخلی،ناخالصتولیديسرانهگیرند:میبردررااجتماعیـ اقتصادييحوزه

.KOFشاخصنهایتدروانسانی

داخلیناخالصتولیدسرانه
ناخالصتولیدمیزانتقسیمحاصلسرانه،درآمدیاداخلیناخالصتولیديسرانه

ازیکیعنوانبهGDPیاداخلیناخالصتولید.استکشورهمانجمعیتبرکشورداخلی
کهاستخدماتیوکاالهامجموعارزشيبرگیرندهدراقتصاد،درگیرياندازههايمقیاس

اینيساالنهگزارششود.میتولیدکشوریکدرسال،یکمعموالًمعین،دورانیکطی
براي)UNDP(متحدملليتوسعهوپیشرفتيبرنامهتوسطسالهراقتصاديشاخص

شود.میاعالمجهانکشورهاييهمه
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نسانیاتوسعه
).1(جدول استزیرمتغیرهايازعبارتانسانیيتوسعهHDIشاخصاساسبر

انسانیيهتوسعابعاد:1جدول

انسانیيهتوسع
HDIشاخص

سرانهدرآمدمیزان
آموزشسطح
زندگیبهامید

امیدشاخصوآموزشیشاخصسرانه)،(درآمددرآمديشاخصشاملکههادادهاین
يهمهبرايمتحدمللسازمانيتوسعهوپیشرفتيبرنامهتوسطاست،زندگیبه

که2005سالبهمربوطهايدادهشود.میگزارشساالنهصورتبهجهانکشورهاي
درپژوهشاینتحلیلموردکشورهايبرايهاست،ارزشپیمایشسالبامقارنتقریباً
است.شدهگزارشبخشاینانتهايدر2جدول

KOFصشاخ
اجتماعیواقتصاديسیاسی،مختلفهايحوزهشدنجهانیمیزانبهKOFشاخص

هاحوزهاینيهمهدردقیقوگستردههايشاخصکاربردباوپرداختهجهانکشورهاي
سطحبررسیجهان،اقتصادييگستردهروابطدرملیبازارهايادغاممیزانرصدبه

دیگرمراوداتوتولیداتازملیهايفرهنگثیرپذیريأتوثیرگذاريأتوفرهنگیارتباط
...وآنازخارجوملیمرزهايدروندرانسانیارتباطاتيحوزهگسترشمیزانکشورها،

واجتماعیاقتصادي،اند:شدهبنديطبقهيحوزهسهدرKOFهايشاخصپردازد.می
ودسترسیمیزانبر،هستنیزوهشژپایننظرمدکهاجتماعیKOFشاخصسیاسی.

وتلفنکاربردمجازي،هايرسانهنیزوالمللیبینوداخلیهايرسانهبهجامعهافرادکاربرد
درفرددسترسدراجتماعیتعامالتوارتباطاتيگسترهوحجمکلدرواینترنت
است:زیرموارديگیرندهبردرشاخصاینکند.میکیدأتجوامع

:فرديهايتماسموردرداطالعاتیالف)
هزارهردرکشورازخارجبامکالمهمیزاناساسبرخروجیهايتلفنترافیک-

.جمعیتنفر
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ناخالصتولیددرصداساسبرمالیمواردسایرودرآمدخدمات،کاالها،مجموع-
.شوندمیواردآنبهیاخارجکشورازکهداخلی،

.جمعیتنسبتاساسبرکشوربهشدهواردالمللیبینجهانگردهايمجموع-
.آمریکايمتحدهایاالتبهأمبدکشورازتماسيهزینه-
.کشوردرمقیمهايخارجیتعداد-

:اطالعاتهايجریانيدربارههاییدادهب)
.جمعیتنفرهزارهردرثابتهايتلفنتعداد-
.اینترنتی)خدماتهاي(شرکتاینترنتهايمیزبانيسرانه-
.کشوردراینترنتکاربرانسبتن-
.نفرهزارهرازايبهکابلیهايکانالخطوطتعداد-
.نفرهزارهرازايبههاروزنامهتیراژ-
.نفرهزارهرازايبهاستفادهحالدررادیوهايتعداد-

:فرهنگیمجاورتمورددراطالعاتج)
.نفرارهزصدیکهرازايبهدونالدمکهايرستورانتعداد-

اجتماعیتعامالتشدنجهانیوتوسعهسطحاساسبرکشورهايرتبه:2جدول

کشورردیف
توسعههايشاخص

تعامالتشدنجهانیشاخصانسانیيتوسعهناخالصتولیديسرانه
رتبهمیانگینرتبهمیانگینرتبهمیانگین

43348684/08730/577اردن1
31029575/09880/299اندونزي2
92287685/06650/308ایران3
116510472/010510/1710بنگالدش4
114566684/0706/626ترکیه5
282804869/04420/755ایتالیا6
273925865/05870/823اسپانیا7
327033905/02140/832سوئد8
357842882/03910/891سویس9
476261984/01030/814نروژ10
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وجودابرازهايارزشسازهاعتباروهاشاخصمتغیرها،
ازبرگرفتهمطالعهایندروجودابرازهايارزشاصلیيسازهبرايگیرياندازهمدل

کمیمدلاینچندهراست.)2009(ولزلواینگلهارتوجودرازباهايارزشمدل
بردرراوجودابرازهايارزشازبیشتريتعدادمشابههايمدلبهنسبتامااست،پیچیده

وجنسیتیبرابرخواهیاستقالل،گرایی،فراماديشاخصچهاربرمشتملمدلگیرد.می
است.تساهل

وفیزیکیامنیتوبقابرکیدأتازافرادنگرشتغییربهناظرگرایانهفراماديهايارزش
بربیشترچههرکههایینگرشبهماتریالیستی)هاي(نگرشمعیشتینیازهايمینأتنیز

استکنند،میکیدأتاندیشهوبیانآزاديوتساهلزیست،محیطاخالق،انسانی،انتخاب
هايارزشبرايرااصلیشاخصواولویتششاینگلهارت).2009،(اینگلهارت و ولزل

ثباتحفظاقتصادي،رشدگسترشتورم،بامبارزهکند:میمعینماتریالیاگرامادي
نظامی.نیروهايتقویتوحفظوجنایتوجرم،افزایشبامبارزهنظم،حفظاقتصادي،

آزاديحکومت،بیشترنقداز:عبارتندنیزماتریالپستیافراماديهايارزشموردشش
رشدبرکیدأتزندگی،محیطوشهرهازیباییکار،مکانمورددربیشترسخنبیان،

آیند.میحساببهبیشترهاایدهآندرکهايجامعهوانسانیيجامعهوانسانیخصوصیات
آنهاکیدأتينشانهکنند،انتخابرااولهايگزینهدهندگانپاسخکهصورتیدروينظراز
یالماترپستیافراماديهايارزشگویايدومهايگزینهوماتریالیاماديهايارزشبر

).1387(سلیمی،است
پاسخگویاندارد.کیدأتپاسخگونزدفردياستقاللاهمیتمیزانبراستقاللشاخص

استقاللوثباتومداومتپشتکار،بهبیشتراهمیتمیانبایدکهگیرندمیقرارايبازهدر
ازحاکیترباالنمراتقاعدتاً،کنند.انتخابدیگرسويازایمانواطاعتوسویکازفردي
نگرشیيکنندهمنعکسترپاییننمراتووياستقاللوفردبهبیشتراهمیتواحترام

درمردساالرانههاينگرشمیزاننیزجنسیتیخواهیبرابريشاخصاست.اقتدارگرایانه
دگرباشانبارابطهدرتساهلازهمچنینولزلواینگلهارتگیرد.مینشانهراجامعه

هايارزشهايشاخصازیکیعنوانبهجنینسقطوروسپیگريطالق،جنسی،
بیشترآندرشدهمطرحهايگزینهوبودهنمادینشاخصاینگیرند.میبهرهبخشرهایی
تعدادجامعهدرکهاستهاییگروهوافرادبرابردرافرادتحملومدارامیزانسنجشبراي
نداردوجودآنهابهنسبتمثبتیاحساسجوامعربیشتدرمعموالًوبودهنادربسیارآنها
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خواهدزیرمتغیرهايشاملوجودابرازهايارزشيسازهکلدر.)2009اس،وي(دبلیو
.بود

وجودابرازهايارزشفرهنگابعاد:3جدول

ابرازهايارزش
وجود

هايارزش
فرامادیگرایی

آمرانهاتثبونظمبرحاکمیتدرمشارکتونظراظهارترجیح
آمرانهثباتونظمبربیانآزاديترجیح

مقابلهومبارزهبرمحلیدرامورمردممشارکتودخالتترجیح
جرائمباشدید

شاخص
استقالل

بودنمستقلبرکیدأت
بودنکوشاوپشتکاربرکیدأت
بودنفرمانبردارومطیعبرکیدأتعدم

یمذهبایمانبرکیدأتعدم
بهنگرش

برابري
جنسیتی

هستندبهتريسیاسیرهبرانمرداناینکهبامخالفت
استترمهمپسرانبرايتحصیالتاینکهبامخالفت

هستندبهتريتجاريمدیرانزنانبهنسبتمرداناینکهبامخالفت

تساهل

جنسیدگرباشانبرابردرتساهل
روسپیگريبرابردرتساهل

جنینسقطبرابردرلتساه
طالقبرابردرتساهل

بامدلکلسطحدرهموهاشاخصسطحدرهموجودابرازهايارزشمدلاعتبار
برعالوهکارایناست.گرفتهقراربررسیمورداکتشافیعاملیتحلیلنیزوکرونباخآلفاي

نتایجداد.خواهدمابهرااملعیکبهآنهاتبدیلياجازهاعتبار،لحاظبههاشاخصییدأت
.استشدهگزارش4جدولدر
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يتوسعهوسیاسیفرهنگمدلهايشاخصبرايویژهمقداروکرونباخآلفاينتایج:4جدول
انسانی

یاپنهانمتغیر
ویژهمقدارکرونباخآلفايآنبهمربوطشدهمشاهدهمتغیرهايشاخص

جنسیتیبرابري
هستندبهتريسیاسیرهبرانمرداناینکهبامخالفت

70/018/2 استترمهمپسرانبرايتحصیالتاینکهبامخالفت
دارنداشتغالبرايبیشتريحقمرداناینکهبامخالفت

تساهل

جنسیدگرباشانبرابردرتساهل

893/005/3 روسپیگريبرابردرتساهل
جنینسقطبرابردرتساهل

طالقبرابردرتساهل

رهایندههايارزش
مدل)کل(سطح

گراییفراماديهايارزش

70/014/2 استقالل
جنسیتیبرابري

دموکراسی

پژوهشهايیافته
هايمیانگینصورتبهپژوهشمورديجامعهازکلیهاییویژگیبخشایندر

ابرازهايارزشمختلفهايشاخصزاهاییمیانگینتوصیفاتاینشود.میارائهآماري
خواهدبردرراتساهلوجنسیتیخواهیبرابرياستقالل،گرایی،فراماديشاملوجود،
ينمرهاست.گرفتهقرار5تا1بینگراییفراماديشاخصمیانگیننمراتيدامنهگرفت.

گرایانهمادينگرشمعنیبه1ينمرهوماتریال)(پستگرافرامادينگرشمعنیبه5
قرار2+تا-2يدامنهدرنیزاستقاللشاخصمیانگیننمراتاست.(ماتریالیستی)

بودنمطیعبرکیدأتمعنیبه- 2ينمرهواستقاللبرکیدأتمعنیبه+2ينمرهاند.گرفته
وجنسیتیخواهیبرابريشاخصدوکهآنجاازهمچنین؛استاقتدارگرایانهنگرشوافراد
نمراتيدامنهاند،شدهایجادشدهاستانداردنمراتوعاملیتحلیلطریقازهلتسا

درباالترنمراتحالهربهاماگرفت،نظردرتواننمیایرانيجامعهبرايمشخصی
نمراتبرعکسوبیشترمدارايوتحملنیزوخواهانهبرابريهاينگرشينشانههامیانگین

باشد.میافرادمدارايوتحملعدموردساالرانهمنظراتگویايترپایین
کند.میگزارشوجودابرازهايشاخصيهمهبرايراکشوريهايمیانگین5جدول

نمراتدیگر،عبارتبهاند.گرفتهقرارسویسونروژسوئد،کشورهايجدولاینصدردر
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يدستهدوازبسیاريفاصلهباهاشاخصيهمهدرجوامعاینتوسطشدهکسبمیانگین
نهایتدرچندهرکهدارندقرارایتالیاواسپانیاکشورهايآنها،ازپساند.گرفتهقراردیگر

است،گرفتهقرارطیفيمیانهدرکشورهادستهاینوجودابرازهايشاخصکلیمیانگین
بهایت،نهدرشود.مینزدیککامالًاسالمیکشورهايبهآنهايشاخصازبعضیاما

هاشاخصاکثردرکهدارند،قراراردنوایرانبنگالدش،اندونزي،ترکیه،کشورهايترتیب
اند.دادهاختصاصخودبهراهامیانگینکمترینوجود،ابرازهايارزشکلیشاخصنیزو

وجودابرازهايارزشهايشاخصاساسبرکشورهاهايرتبهوهامیانگین:5جدول

تعدادشورکردیف
پاسخگو

هاارزش
هايارزششاخص

گرایانهفرامادي
شاخص
استقالل

برابريشاخص
ابرازهايارزشتساهلشاخصجنسیتی

وجود
رتبهمیانگینرتبهمیانگینرتبهمیانگینرتبهمیانگینرتبهمیانگین

10- 997/0- 1073/0- 1076/0- 120061/11020/0اردن1
7- 856/0- 758/0- 924/0- 20151/7920/0ياندونز2
9- 762/0- 945/0- 775/0- 266785/1710/0ایران3
8- 1060/0- 877/0- 30258/1819/0553/0بنگالدش4
6- 633/0- 638/0- 813/0- 13462/0610/0ترکیه5
10122/45442/0434/0508/0529/05ایتالیا6
12002/26513/0665/0401/1460/04اسپانیا7
10032/75305/1277/0233/1114/11سوئد8
12412/85108/1192/0107/1304/13سویس9
10252/76295/0365/0317/1211/12نروژ10

دراولکشورپنج،GDPیاسرانهدرآمدشاخصگرفتننظردربابعديمرحلهدر
اسالمیکشورهايواننعتحتنیزکشورهايهقیبوصنعتیوفراصنعتیيدستهدو

ونروژسوئد،کشورهايبعدبهاینازوهشژپایندردیگر،عبارتبهشدند.بنديدسته
کشورهايعنوانبهنیزایتالیاواسپانیاکشورهايفراصنعتی،کشورهايعنوانباسویس
شوند.میشناختهاسالمیکشورهايعنوانبانیزبقیهوصنعتی

قرارطرفهیکواریانسآزمونتحتعناوین،اینباشدهبنديطبقهکشورهاي
ذیلکشورهايدرشدهدادهبروزوجودابرازهايارزشآیاکهشود،مشخصتاگیرند،می
نه.یاهستندیکدیگربادارمعنیمیانگیناختالفدارايبندي،طبقهاین
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گروهسهدربررسیموردکشورهاييهمهبرايهاشاخصمیانگیننمراتمیانگین:5جدول

مناطق
فرهنگی

تعداد
پاسخگو

شاخصمیانگین
فرامادیگرایی

)5-0(

شاخصمیانگین
استقالل

}2-)2-{(

شاخصمیانگین
خواهیبرابري

جنسیتی

میانگین
شاخص
تساهل

شاخصمیانگین
ابرازهايارزش

ودوج
کشورهاي
326980/203/177/02/109/1فراصنعتی

کشورهاي
46/0- 58/0- 24/0- 20157/120/0صنعتی

کشورهاي
- 61/0- 56/0- 50/0- 102538/111/0اسالمی

بودنمعنادارازحاکینیزاست،شدهگزارش6جدولدرکهداريمعنیآزموننتایج
معنادارتفاوتوجوددیگرعبارتبهیاکشورها،ازستهددوحداقلهايمیانگینبینتفاوت
باشد.میاجتماعیـ اقتصاديمتفاوتيزمینهباکشورهايمیان

مختلفسنیيردهسهبرايطرفهیکواریانسآنالیزآزموننتایج:6جدول

مجموعآزادييدرجهتغییراتمنبع
مجذورات

میانگین
سطحمقدارمجذورات

داريمعنی
2717/6262358/3131گروهییانم

180/715900/0 11128283/4867437/0گروهیدرون
1113030/111کل

کشورهاازدستهسههرکهشودمیمشخصوشدهتکمیل7جدولدرگزارشاین
باکهبررسیاینباشند.میمعناداراختالفدارايوجودابرازهايارزشبروزمیزاندر

کشورها،میانمعناداراختالفییدأتبرعالوهاست،گرفتهانجامتوکیآزمونازهاستفاد
آشکارنیزرااسالمیکشورهايسپسوصنعتیبهفراصنعتیکشورهايازآننزولیسیر
کند.می
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ایرانتمامبرايسنیيردهسهدروجودابرازهايارزشينمرهمیانگینيمقایسه:7دولج
%95یناناطمسطح سطح

داريمعنی
خطاي

استاندارد
تفاوت

میانگین سنیيرده باالییحدسنیيرده پایینیحد

66/0 59/0 00/0 020/0 63/0 کشورهاي 
صنعتی کشورهاي 

73/1فراصنعتی 68/1 00/0 015/0 70/1 کشورهاي 
اسالمی

59/0 - 66/0- 00/0 020/0 63/0 - کشورهاي 
فراصنعتی عتیکشورهاي صن

11/1 04/1 00/0 020/0 07/1 کشورهاي 
اسالمی

68/1 - 73/0 - 00/0 015/0 70/1 - کشورهاي 
فراصنعتی کشورهاي اسالمی

04/4 - 11/1 - 00/0 020/0 07/1 - کشورهاي 
صنعتی

کهطورهمانکشد.میتصویربهگرافیکیقالبیدرراهاتفاوتهمینزیرنمودار
ازنزولیشیبیدارايجوامع،دریافتهبروزوجودرازابهايارزششود،میمالحظه

است.اسالمیمیراثدارايکشورهايسويبهپروتستانيزمینهبافراصنعتیکشورهاي

کشورهامیاندروجودابرازهايارزشبروزمیزاننمودار:1نمودار
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میزانینبیشترازهویداست،نامشانازکهطورهمانمرفه،فراصنعتیکشورهاي
دسترسیواجتماعیارتباطاتهايزیرساختيتوسعهنیزوداخلیناخالصتولیديسرانه

نیزانتهادروصنعتیکشورهاينیزآنهاازپسبرخوردارند.ايرسانهومجازيفضايبه
بهرهتوسعههايشاخصدربرخورداريمیزانکمترینازتحقیق،مورداسالمیکشورهاي

هايشاخصوفرهنگیيحوزههايشاخصمیانهمخوانیوهماهنگیالذ؛برندمی
هايارزشمیزانبیشترینکهکشورهاییکهمعنابدیناست.آشکاراقتصادييتوسعه

بهاند.گرفتهقرارنیزکشورهاترینیافتهتوسعهمیاندردقیقاًاند،دادهبروزراوجودرازبا
اینازکمتريمیزانبروزبهکمتر،یافتگیوسعهتيدرجهباکشورهايترتیب،همین
نظردربانسبت،اینکلیحالتشده،بررسیشواهدبهتوجهبااند.پرداختههاارزش

شاخصدوونهاییواصلیشاخصعنوانبهوجودابرازهايارزشدادنقراربرابروگرفتن
.استصادقKOFوداخلیناخالصتولیديسرانهیعنیتوسعه

بهوجودابرازهايارزشکلیشاخصدرشود،میآشکارنیز2نمودارازکهطورهمان
خواهیبرابريوگرایانهفراماديهايارزشنیزودیگر،شاخصچهارازترکیبیعنوان

کشورهاازدستهسههرمیاندرهاارزشبروزوتوسعهسطحمیانهماهنگیسیتی،نج
وسرانهدرآمدشاخصدوبهتوجهباتوسعهمیزانچههردیگر،عبارتبهشود.میمشاهده

KOFامابالعکس.وشودمیمواجهافزایشبانیزهاارزشاینبروزمیزانیابد،میافزایش
کند.نمیصدقاستقاللوتساهلیعنیمانده،باقیشاخصدومورددروضعیتاین
دهند.نمینشانواکنشخودازتوسعهمیزانباهمزمانشاخصدوایندیگر،عبارتبه

شاخصیعنیهاشاخصاینازیکیدرکهشود،میبیشترآنجادرموضوعپیچیدگی
هاارزشاینبروزبهاندازهیکبهتقریباًاسالمیوصنعتیکشورهايدستهدوهرتساهل

ازحتیاسالمیکشورهايمیانگیناستقالل،یعنیدیگر،شاخصیدرواندپرداخته
گیرد.میپیشینیزکاتولیکيزمینهباصنعتیکشورهاي
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هاي ابراز وجود در سه دسته کشور مورد بررسیتصویر گرافیکی شاخص: 2نمودار

تعامالتشدنجهانیمیزانبهاجتماعیKOFشاخصشد،اشارهکهطورهمان
احتماالًکه،نجاآازپردازد.میهارسانهوتلفنمجازي،فضايطریقازاجتماعی

همگرایی"برمجازيفضايطریقازارتباطاتگسترشوجوامعبیشترچههرشدنجهانی
ادعافرهنگیهمگراییوفرهنگشدنجهانیتزطرفدارانآنچنانکهوگذاشتهاثر"فرهنگی

درغربیعموماًومدرنهايارزشگسترشوظهورسنتی،هايارزشزوالسببکنندمی
است،الزم)،1997، استیونسون؛1997، رامیرزوبولی(میر،شودمیجوامعيههممیان

بهبیشترهردسترسیباجوامعآیااینکهدیگر،عبارتبهشود.پرداختهنیزموضوعاینبه
یاشوندمیمتمایلیکسانهاییارزشبروزوبیشترهمگراییبهها،رسانهومجازيفضاي
خیر.
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)2005(زیع درآمد سرانه در کشورهاي مورد تحقیقتو: 3نمودار

ها و فضاي مجازي در کشورهاي مورد تحقیق پیشترتوزیع سطوح دسترسی به رسانه: 4نمودار
)2005(

فراصنعتیوصنعتیکشورهايمیاندراست،مشخص4نمودارازکهطورهمان
درکهکشورهاایندارد.دوجومجازيفضايوهارسانهبهمشابهنسبتاًدسترسیسطوح
وروابطازنیزاینجادروبودندبرخوردارباالتريسرانهدرآمدازپیشینهايبررسی

سطوحدارايبرند،میبهرههارسانهومجازيفضايطریقازترگستردهاجتماعیتعامالت
هاارزشاینسطحلحاظبهتشابهاتیونزدیکیوبودهوجودابرازهايارزشبروزازباالتري

روبروهاییابهامباموضوعایناسالمیکشورهايمیاندراماشود.میمشاهدهآنهامیاندر
متفاوتکامالًهايدسترسینیزواقتصادييتوسعهسطحوجودباکهمعنیبدانشود.می
يمههدرهاارزشاینبروزمیزاندرهمگراییمجازي،فضايوهارسانهبهکشورهااین

انتظارکهآنچنانتوسعههايشاخصظاهراًدیگر،عبارتبهاست.مشاهدهقابلسطوح
درمثال،عنوانبهاند.نبودهثرؤموجودابرازهايشاخصازبعضیبروزگسترشبررودمی
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اماشود،مینزدیکصنعتیکشورهايبهترکیهکشوراقتصادييتوسعهسطحکهحالی
اسالمیکشورهايسایرسطحدرهمچناننیز،کشوراینوجودابرازيهاارزشبروزمیزان
يزمینهدرباالییبسیارسطحازKOFهايشاخصمطابقکهنیزاردنکشورحتیاست.

هاارزشاینبروزسطحترینپاییندراست،برخوردارهارسانهومجازيفضايبهدسترسی
درموضوعاینترجالبينکتهامااست.گرفتهقراربررسیموردکشورهايمیاندر

صنعتیکشورهايکهآنجاشود؛میمشاهدهوجودابرازهايارزشزیرمجموعههايشاخص
بافراصنعتیکشورهايازدورتربسیارتساهلواستقاللشاخصدودرکاتولیکيزمینهبا

ست،حالیدرایناند.گرفتهقراراسالمیکشورهايبامساويتقریباًوپروتستانيزمینه
وتوسعهموردروندمطابقآنهاجنسیتیبرابريوگرایانهفراماديهايارزشهايشاخصکه

ازتعداديکیدأتموردکهانسانیيتوسعهشاخصاگراست.رفتهپیشانتظارطبق
است،)2009، ولزلواینگلهارت؛1992(دیاموند،سیاسیفرهنگيحوزهپردازاننظریه

کشورهايازتعداديکهچراشد؛خواهدترپیچیدههماینازوضعیتگیرد،قرارنظرمد
بهبودبسیاراخیرهايسالدرراخودوضعیتاردنوترکیهایران،جملهازاسالمی
ابرازهايارزشبروزوتوسعهسطحدرهماهنگیهمچنانکهست،حالیدرایناند.بخشیده

کنید.نگاه5نموداربهگردد.نمیهدهمشاکشورهاایندروجود

)2005(انسانی در کشورهاي مورد تحقیقيسطح توسعه: 5نمودار
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گیرينتیجه
شدتبهسیاسیفرهنگکهباورنداینبروجودابرازهايارزشيحوزهپردازاننظریه

بر).2009، ولزلو(اینگلهارتاستاجتماعیـاقتصادييتوسعههايشاخصازثرأمت
بهمنجراقتصاديواجتماعیهايحوزهدرافراداختیاردرعواملافزایشنظریه،ایناساس

وهادیدگاهگسترشاقتصادي،ومعیشتیهايدغدغهازفراغتبشري،ابناءتوانمندي
نهاديمناسباتنهایتدروسیاسیواجتماعیزندگیبهترلیبرالوبازترهاينگرش
بیندررونداینبودنصادقوکلیحالتدرنظریهاینصحتعلیرغمود.شمیمرتبط

زیرمجموعههايشاخصازبعضیمیاندرهاییناهماهنگیتحقیق،موردکشورهاي
وجودیابند،تغییرتوسعهروندباهماهنگبایستمیقاعدتاًکهوجود،ابرازهايارزش
وجوامعها،وضعیتيهمهبهراتزیناتسريامکاناستثناها،اینوجودلذا؛داشت

کند.میروبروهاییپیچیدگیوهادشواريبافرهنگیبسترهاي
کشورهايدرتساهلواستقاللشاخصدوبامرتبطهايارزشبروزسو،یکاز
دیگر،سويازواست؛بودهاسالمیکشورهايبابرابرتقریباًکاتولیکيزمینهباصنعتی

داراياجتماعی،ـاقتصادييتوسعهمختلفسطوحبااسالمیفمختلکشورهاي
اند.بودهوجودابرازهايارزشهايشاخصبروزازبرابريتقریباًهايمیانگین

هايزیرمجموعهاست،الزمموضوع،اینابعادشدنترروشنوبیشترکنکاشجهت
براستقاللشاخصگیرد.قراربررسیمورددیگربارتساهلواستقاللشاخصدو

ودینیباورهاييزمینهدرفردياستقاللبرمبنیخانوادهدرشدهنهادینههايارزش
کیدأتوداردکیدأتدینیمرجعنهادهايازفارغفرديوبشريعقلبهخوداتکایی

احتماالًکهاست،گرفتهقرارجامعهدرروندهاییوهاگروهبرنیزتساهلشاخصهايگویه
دگرباشانبرابردرتساهلوپذیرشدارند:قرارايکلیشهتفکراتوهانفرتبیشتریندمور

جنین.سقطوروسپیگريطالق،جنسی،
تبیینهايرویهازخارجدیگريعواملیاعامل،متغیرکهرسدمینظربهاینجادر

روندبامرتبطظارانتقابلنتایجحصولازکهاستداشتهمعادلهبرقويثیرأتآنچنانشده،
ايرسانهومجازيفضايثیرأتوشدنجهانیرشتگسواجتماعیـتصاديقايتوسعه

اندیشمندانوشناسانجامعهاززیاديتعدادوبر،ماکسازپیرويبهاست.کردهجلوگیري
کنند.میکیدأتجامعههردرفرهنگکلیساختاربردینیهايسنتپایدارتأثیربر

روندهايبرفرهنگوسنتثیرأتازنیز،)1389(ولزلواینگلهارتو)1996(تونهانتینگ
ثیرأتاز،)2009(اینگلهارتونوریسنیزاخیراًاند.راندهسخنجوامعمیاندرارزشیتغییر
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وهارسانهبهوابستههايجریاننفوذعدمدرنامند،میآتشیندیوارهايآنها،کهعواملی
ودینیهايسنتعاملثیرأتآنها،نظرازاند.کردهارائهمستحکمیشواهدمجازيفضاي

نخواهندراجهانیویکسانفرهنگگیريشکلياجازهتنهانهکهاستحدآنتاملی
،)1996(هانتینگتوننظرازشود.میافزودههافرهنگمیانشکافعمقبرمرتباًبلکهداد،
ناماسالمیـ پروتستانیجوامعدوگانهعنوانبهآنازتوانمیکهاست،حديبهشکافاین
سطحوانتظارموردهايارزشمیانهمگراییعدمدرعاملهمینزیاداحتمالبهبرد.

تساهل،واستقاللشاخصدودرآنکه،ویژهبهشد.دیدهحاضرتحقیقدرتوسعه
کهآنجاشود.مییافتولیککاتمسیحیتواسالمدیندوهرسويازمشترکیهايآموزه

طالقودارندوافرکیدأتروسپیگري،گرایی،همجنسهمچوناموريحرمتبردیندوهر
بهدیندوهرنگاههمچنین؛آورندمیشماربهناپسندامورجزنیزراجنینسقطو

ازارغفوبرخاستهشدهتمرکززداییکلیساهايازکهپروتستانینگاهنوعازایمانيمقوله
ودینیاموردرشخصیيداوطلبانهمشغولیتوفرديایمانبردینی،مراتبسلسله

واسالمیجوامعاشتراك،منظراینازلذااست.متفاوتکامالًکند،میکیدأتاجتماعی
دسترسیوتوسعهسطوحدرگستردهتفاوتوجودباهاارزشازدستهاینبروزدرکاتولیک

اندونزيوبنگالدشتایافتهتوسعهاسپانیايوایتالیاازرسانهومجازيفضايبه
نگارندگاننگاهازدالیل،اینبهتوجهباآید.نمیشماربهعجیبآنچنانامرينیافتهتوسعه

وفضااینازجامعهگیريبهرهمجازي،فضاييتوسعهسوءثیرأتازواهمهپژوهش،این
اززیاديتعدادآنچنانکهملی،ودینیفرهنگبرفضانایدرفرديبینتعامالتگسترش

واقعیتبرمنطبقچندانتواندنمیهستند،آنمدعیایرانیمدارانسیاستوروشنفکران
باشد.
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منابع:فهرست 
). 1394(فاطمه ،ابوترابیوسید احمد،میرمحمدتبارپور، صمد؛ اهللا؛ عدلیاحمدي، عزت

يآموزان مقطع متوسطههاي خانوادگی دانشبوك بر ارزشاجتماعی فیسيتأثیر شبکه"
ي ، شماره9ي ي توسعه اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره، فصلنامه"شهر تبریز

4.
دخت خوارزمی، چاپ هفتم، تهران، نشر ر قدرت، شهینجایی د). جابه1377تافلر، آلوین (

سیمرغ.
محسن حکیمی، تهران، دفتر يترجمه،شدن و فرهنگجهانی).1381(تامیلسون، جان

.هاي فرهنگیپژوهش
يترجمه،شدن، وضعیت بشري و تمدن اطالعاتیجهانیيپدیده). 1380(رجائی، فرهنگ

.اهآگاتتهران، انتشار،عبدالحسین آذرنگ
شناسی مدرن، تهران، انتشارات جامعهي) نظریه1390ریتزر، جرج و جی گودمن، داگالس(

شناسان.جامعه
(با تیو بحران هويمجازیاجتماعيهابکهش"). 1391(پور، صمد و خاکسار، فائزه یعدل
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