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  مقدمه
گر گسترش دامنۀ کنش و واکنش انسان و اجتماعات           انینما شدن  جهانیاصطالح  

را  شـدن   کـروی ان  نظـر   صاحب از   یخرب رو  ازاین.  است نی در پهنۀ کرۀ زم    یانسان
 شدن  جهانی.  است یروک به مفهوم    Global ۀرا واژ ی ز .اند  ه دانست ن واژه یا نهاد برابر
 بشـر را در گسـترۀ       ی و گروهـ   ی فـرد  یابعـاد زنـدگ    ۀیلک ر،یاگفر یروندمثابه   به

  . است متأثر ساختهرهیت، فرهنگ و غاسیاقتصاد، س
قـت اسـت کـه      ین حق یـ ا  از ی ناش ،شدن  جهانی یادهاینف و ب  یتنوع در تعار  

 تحـوالت گذشـته تـا       ،مفسر. ن و شدن است   ی تکو ل در حا  یدادی رو شدن  جهانی
ن موارد چنان گسـترده و پرشـتاب        یا  در ی و دگرگون  دهد  میزمان خود را ارجاع     

. ن تحـوالت پرداخـت    یـ ا ری نو بـه تفسـ     یا هی از زاو  توان  می که هر روز     نماید  می
  . باشندپذیر همگانند کامل و نه توان میف مذکور نه یتعار رو ازاین

 اطالعـات و  ی اسـت کـه در قالـب گسـترش فنّـاور     یرونـد  شـدن  جهانی
 مناسبات گسترده در ابعـاد      یدگیتن   و درهم  یکپارچگید  ی تشد هارتباطات، منجر ب  

ان نـو   کنشـگر ان  یـ م) رهیـ  و غ  یاسـ ی، س ی، فرهنگـ  یاقتصـاد (و سطوح مختلـف     
)NGO   و ) رهیـ غ   و   چنـدملّیتی ا  یـ  ینیسرزم   فرا یها  ، شرکت یات مجاز ها، اجتماع

رات ین تـأث یـ ا .شـده اسـت  ) یـی  و اجرایمقامـات ادار  دولت، حکومت، (یسنت
ش حجــم مــراودات، ی، افــزاین اجتماعــات انسـان یشــی در مناســبات پیدگرگـون 

تبـع آن،      و بـه   ی دامنـۀ آگـاه    ینـدگ ی، فزا هـا   گـذاری ازها و اثر  ی ن شدن  سرزمینی فرا
تحـول در گونـه، ژرفـا و سـطح      . داشـته اسـت  دنبال به در مطالبات را یوندگرگ

 در یت اجتماعـات انسـان  یـ  در سطوح مختلـف هو    ی دگرگون ساز  زمینهمطالبات،  
 یاسی س ی از واحدها  یارین مفروض در بس   یا . است فراملّیو   ملّی   ،یملّ  ابعاد فرو 
ننـد، موجـب    کن  یـی تب را   یپذیر  همگان ملّی   تی هو یادهای بن اند  نتوانستهکه هنوز   

ت ید موجود یت تهد ینها  و در ) یملّ  ژه در سطوح فرو   یو  به( واگرا   یروهایت ن یتقو
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  .آنها شده است
. ی متکثـر اسـت    هـا   دولـت جملـه     ایران نیز از لحاظ فضـایی و فرهنگـی از         

ی جغرافیـایی سیاسـی و ژئوپلیتیـک آن در پیونـد بـا فضـای                هـا   شناسهنمودها،  
 و  ای  ناحیهی  ها  هویتنظر شاهد پدیدار شدن        که به  نحوی عمل کرده     به ،ای  رسانه

) رهیـ ماهواره، اینترنـت و غ     (شدن  جهانین میان، ابزارهای    یا در. محلی آن هستیم  
  .اند داشتهای  ند کارایی فزایندهین فرایا در تشدید

 اطالعـات آن  ی بـوده و ابـزار گـردآور     یلی تحل -یفیق نوعاً توص  یوۀ تحق یش
 بـا   شـدن   جهـانی  نسـبت    ی واکاو یبرا.  است یشیمایو پ  ای  مصاحبه ای،  هکتابخان

 توان  میر را   ی شهر تهران، دو پرسش ز     ی دولت یها  دانشگاهان  یدانشجو ملّی   تیهو
  :ردکمطرح 
 یرانــیا انیدانشــجو ملّــی ق ســطحیــ بــر عالیری چــه تــأثشــدن جهــانی. 1
  شهر تهران داشته است؟ی دولتیها دانشگاه
ر قرار  یان را تحت تأث   ین دانشجو یای   ملّ تی هو ی بر چه اساس   شدن  جهانی. 2

 داده است؟

 تعریف مفاهیم

   شدنیجهان. 1
ــ بشــدن جهــانی   .اســت )رهیــغ   کــاال و،شــهیاند( ی پــراکنش کــرویانگر نــوعی

)Salzano, 2003, P: 45(ابعـاد   ۀیـ لک ریاگفر یروندمثابه   بهشدن جهانی یامدهای پ
سـطح و   .  اسـت  ته متـأثر سـاخ     بشر را در گسـترۀ فضـا       ی و گروه  ی فرد یزندگ
 در گسـترۀ  یاسـ ی سی واحـدها آفرینـی  نقش با  یراست  وند سر ین روند، پ  یای  ژرفا

ـ ا نون از ک تـا  .ره داشته است  یغ  و یزان فنّاور ی از م  یدانش، اقتصاد، برخوردار   ن ی
 ۀان متناسب با حـوز    نظر  صاحب از   یک هرو   ارائه شده    یمختلفف  یاصطالح تعار 

ن جهـان   یـی ر و تب  یمهـم دانسـته و بـه تفسـ         از آن را     ای  ویـژه ابعـاد    ، خود یارک
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ـ ا  از ینجا برخ یا  در .اند  هپرداخت  یف را کـه بـا عنـوان مقالـه همخـوان           ین تعـار  ی
  .مینک ی دارند، ارائه میشتریب

ه در آن کـ اسـت   ی اجتمـاع ینـد ی فراشدن جهانی معتقد است مالکوم واترز 
ـ   ،هنـد که اف ی سـا  یفرهنگـ  و   یه بر روابط اجتماع   ک ییای جغراف یهاقیدوبند  نی از ب

واتـرز،  ( .شـوند   مـی  ها آگـاه    قیدوبندن  یا اهشک از   هندیا طور فز   و مردم به   رود  می 
  .)12، ص 1379

دادها و روابـط    ی رو یدگیتن  درهم ،شدن  جهانیز معتقد است    ی ن دنزی گ یآنتون
گـر  ی جوامـع د یا محلـ یـ  یپود موضـع  و با تار» دوردست «یها نی سرزم یاجتماع

 ،گیـدنز ( ب دانسـت  یـ  حاضر و غا   ی تالق ی آن را نوع   توان  می که   یا دهیاست؛ پد 
  .)42 ، ص1378

ـ ا زینکارتا ن یا المعارف  ۀریدر دا  ـ ن تعر ی  ،شـدن   جهـانی «: ف آمـده اسـت    ی
ـ ، اقتصاد و ز   فرهنگشدن    زهیراتک و دمو  ییگرا  هم ، از  یجهـان  یهـا   سـاخت  ری
 اطالعـات و    یزان ارتباطـات، فنّـاور    یـ ش م ی، افزا فراملّی یگذار  سرمایهق  یطر
 »اسـت  ملّـی    و ای  منطقـه ،  یسطوح محلـ   یها   بازار آزاد بر اقتصاد    یرویر ن یتأث
)EncartaCD.2001(.  

 یادهـا ی، بن شونده ک در جهان دگرگون     یتیژئوپول در کتاب    کالوس دودس 
 و اطالعـات،    ی مال یها ان جنگ سرد، شبکه   یپا: شمارد  یم  ن بر ی را چن  شدن  جهانی

 .)Dodds, 2000, P: 10( ها نهرسا، گرایی منطقهت دولت، ی حاکم1یچندپارگ
ۀ یـ ن پا یتـر   بنیـادی  آن را    یامـدها یو پ ) ICT( اطالعات و ارتباطات     یفنّاور

 تعـامالت و    ی شـتاب و دگرگـون     سـاز   زمینهاد مفروض   ی بن .اند  ه دانست شدن  جهانی
در . بـوده اسـت    ی ناهمسـان  ی در سطح و ژرفا    ی انسان ین واحدها یشیمطالبات پ 

  .مینک ین مییشتر تبی را بشدن جهانیدر گسترۀ  یگاه فنّاوریادامۀ بحث، جا
                                                            
1. Fragmentation 
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  ICT(1( اطالعات و ارتباطاتیفنّاور. 2
افـت  ی، انتقـال و در    یابیباز ، پردازش، یساز رهیضبط، ذخ  که فرد را در    ییابزارها

 و  ی اطالعـات  یهـا   فنّـاوری . نامنـد   ی م  اطالعات یفنّاور،  دهند  می یاریاطالعات  
را ع ارتبـاط و تبـادل اطالعـات    ی سـر یقرارامکان بر شرفته،ی مختلف و پ  یارتباط

ــ ــ از شیب  ی از ابزارهــایکــی )55 ، ص1382، صــدوقی( .کننــد مــی فــراهم شیپ
نترنت یای  شبکۀ جهان . نترنت است یا ،شدن  جهانی  یبخش در گسترۀ مفهوم     شتاب
 کـه   ی سـنت  یهـا  یانجیـ  گذر از م   ینۀ انتشار اطالعات کاسته و افراد را برا       یاز هز 

ن بـا عنـوان     یدۀ نـو  ین پد یا از. رساند  ی م یاریات را داشتند،    قدرت کنترل اطالع  
 یـی گرا ن واقـع ی کـه جانشـ  یپلماسـ ی از دینی؛ گونۀ نوشود  میاد  ی 2است شبکه یس
 اسـت کـه   یپلماسـ ی از دینیوۀ نـو یاست شبکه، شـ یس . شده استی سنت3یاسیس
بـه   دهـی   شـکل منظـور     نترنت به یا زایی  قدرت یها  ظرفیت از   برداری  بهره دنبال  به
 چـون   4یاسـت شـبکه در امـور نرمـ        یس. ت است یاست، فرهنگ، ارزش و هو    یس

، ی و شـناخت عمـوم     ی اجتمـاع  یها  ارزش،  یت فرهنگ ی، هو یت اخالق یمشروع
 کرانی بی مجازی در فضا)Mills, 2002, P: 16( .یابد می ی و اثرگذارییاینۀ پویزم
ت و  ی سـا  انـدازی   راهق  ی از طر  ی و حقوق  یقیک، همۀ افراد حق   یبرنتیا سا ینترنت  یا

 .سـازند   مـی  ی خـود را جهـان     یرسان  امیافته و گسترۀ پ   ی آفرینی  نقشوبالگ امکان   
) رهیغ  ها، اقوام و      احزاب، تشکل  (ها  گروه ی را برا  ی متفاوت یاسی س ینترنت فضا یا
 ی را بـرا   ی متنـوع  ی و دامنۀ دسترس   ین ابزار اثرگذار  یهمچن. وجود آورده است    به

ت ین وضع یا .نماید  میت  ی آنان را تقو   یتی هو یستگویاعضا فراهم کرده و حس پ     
 ی بـرا 5ی مجـاز یپلماسید. ار مؤثر استی پراکنده بسینینظر سرزم از   یها  گروه یبرا

                                                            
1. Information and Communication Technology 
2. Netpolitik 
3. Realpolitik 
4. Softer 
5. Cyberdiplomacy 
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 آورد  یوجـود مـ     بـه ) وستهیپ (ی مجاز ینی پراکنده، سرزم  ی و فرهنگ  یاسی س یها  گروه
)Mills, 2002, P: 18.(افتـه و  یش ی آنـان افـزا  ی و فرهنگیتیجه، تعامالت هوینت  در

  .یابند می ی و جهانای منطقهفرا و باورها بُعد ها ارزش
اد یـ ز  ی ن 1ی تجددخواه - با عنوان پسا   شدن  جهانی عصر   یاز تحوالت فرهنگ  

عنـوان سـازوکار       بـه  یۀ انتقـاد  یـ  بـا اسـتفاده از نظر      یخـواه    تجدد - پسا. شود  می
، زیست  طمحیت،  ی هو 2محورانه،   زن یها  سیاست و   ها  نظریهد،  ی جد شناختی  روش
 را  ای  حاشـیه  طبقـات    یهـا   تی و اقل  یروان مذهب یدگان، اقوام، پ  ید  ت از ستم  یحما

 ینـ یت ع یان واقع ی به پا  ین مکاتب تازۀ فکر   یا مروجان.  کرده است  بندی  صورت
به .  است ی ذهن ای  مقوله که جهان و ادراک ما از آن،         کنند  مید  یده دارند و تأک   یعق

رجـایی  ( گریتبر است که ادراک هر فرد د       همان قدر مع   یفرد ، ادراک هر  یعبارت
ــه نت) 69، ص 1380 ــۀ  یک ــه مقول ــۀ آن ورود ب ــبیج ــیگرا نس ــ و پای ان دوران ی
 است و هر کس در آن       یاد فلسف ین بن یا تینینترنت گسترۀ ع  یا .ست3ها  تیفراروا

شـدن مـرز      مفهـوم   یمرز و ب    یبرآمدن جهان ب  . پردازد  ی م یینماخود  بهاز ظن خود    
جـۀ  یک در نتیتیها در گسترۀ ژئوپل  ملت-ش دولتی فرسا ی حت  و ها  دولت یکیزیف

 اطالعـات و ارتباطـات      ی فنّـاور  یامـدها ی از پ  یکـ ی را   یندۀ جهـان  یتعامالت فزا 
  ).(Reis, 2002, P: 35 .اند هدانست

ن گسـتره   یـ ا در.  اسـت  ید دانش مبتنـ   ی بر تول  شدن  جهانیقدرت در گسترۀ    
 ی محـور اقتصـاد و فنّـاور        کـه در دو    شـوند   مـی مند محسوب      قدرت ییکشورها

 انگلوساکســون و یکشــورهاگمــان  یبــ. شــگام باشــندیاطالعــات و ارتباطــات پ
گر ی د یکشورها و   اند  گسترهن  یای   متأثر از فرهنگ آنها، کنشگران اصل      یها  حوزه

 یسـ ین منظـر اسـت کـه زبـان انگل         یـ ا از. رونـد   شمار می   بهرو آنها      دنباله ینوع  به
                                                            
1. Postmodernism 
2. Feminism 
3. Metanarrative 
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، محاسـبات،   یگ نخبگـان جوامـع در امـور تجـار         عنوان زبان مسلط در فرهنـ       به
، یی اروپـا  یهـا   فـیلم  درصد   70 تا   60ش از یاست ظاهرشده و ب   یقانون، علوم و س   
 یکلـ  طـور   بـه ).Held, 1997, P: 23(  دارنـد ییکـا ی و عمدتاً آمریخاستگاه خارج
  .ردک مطرح توان میه ینترنت بر فرهنگ سه فرضیای دربارۀ اثرگذار

  1یگ فرهنخواهی نیک) الف

 را در سـطح جهـان       ی فرهنگـ  یهـا    تساهل نسـبت بـه تفـاوت       دتوان  مینترنت  یا
 .کننـد   مـی  ن یگران دخالت ی د یط افراد در اصول فرهنگ    ین شرا یا در. ش دهد یافزا
ننـد و   ک دوردست ارتباط برقـرار      ی با جوامع محل   دهد  مینترنت به افراد اجازه     یا

.  توأم با احترام داشته باشـند       مذاکرۀ ها  فرهنگگر  یها، با د    دربارۀ اصول و تفاوت   
. شــوند مــی یســی متــأثر شــده و دچــار دگردهــا فرهنــگن صــورت یــر ایــدر غ
 اقـدام   ینترنتـ یای  هـا   سـایت  از   یاری به کنترل بسـ    ها  دولت یاریل بس یدل  نیهم  به

  ).(Houston, 2001, P: 43 اند کرده

  2یزش فرهنگیست) ب

 ی و تنش فرهنگـ    ی انقباض لوژیسوی ایدئو   بهگو را     و  نۀ گفت ی زم دتوان  مینترنت  یا
 نـاهمگن   ی فرهنگ یها  ایده  ی که افراد دارا   یطیدر شرا .  بکشاند یدر گسترۀ جهان  

گران پنداشته و یشتر، خود را باالتر از د    ی تساهل ب  جای  به ها  فرهنگ یهستند، برخ 
  ).Houston, 2001, P: 44 (.گران هستندی فرهنگ خود بر دیدرصدد القا

 3یب خالق فرهنگیتخر) ج

ت، ین وضـع  یـ ا در. ش دهـد  ی را افـزا   4یفرهنگـ   انیـ  تعـامالت م   دتوان  مینترنت  یا
                                                            
1. Cultural Benevolence 
2. Cultural warfare 
3. Cultural creative destruction 
4. cross-cultural 
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 هـا   ارزش و   هـا   ایـده  رامـون ی رقابت و تعـاون پ     ینه را برا  ی زم ی جهان یگو  و  گفت
، هـا   ایـده  . در حد احتمال اسـت     ی فرهنگ یها  دگرگونین  یا ، اما دهد  میگسترش  

از . رو کننـد   و ریـ  را ز  یل مح یند واحدها توان  می 1»گانهیب «ی و هنجارها  ها  ارزش
 ژهیـ و ند؛ بهک را فراهم یزش فرهنگینۀ ستی زمدتوان مینترنت یا  است که  ین منظر یچن

  ).Houston, 2001, P: 46( . الزم باشندی فرهنگیها بدیل که افراد، فاقد ییدر جاها
ـ   می شدن  جهانی نتـرل آنچـه در     ک یرا بـرا   ملّـی     دولـت  یهـا  یی توانـا  دتوان

ند ی فرا ین روند در قالب فشردگ    یا .اهش دهد ک،  افتد  میفاق  محدودۀ قلمروش ات  
 ینـوع   ز بـه  ی متمـا  یهـا   هویتافته و از رهگذر آن      یش شتاب، نمود    یزمان و افزا  

 یکپارچگی و   ی همگون شدن  جهانیند  ی، فرا ییسو  از. شوند  می فراخوانده   یهمگون
 ه اسـت  ل کـرد  یر و چنـدپاره تبـد     ی نفوذپـذ  یین برده و جامعه را به فضـا       یرا از ب  

  .)15، ص 1382تاجیک (
و  ملّـی    یبستگ   هم  ملّی، تیاد هو ی واگرا و همگرا که بن     یروهای ن آفرینی  نقش

 چـالش   بـه  ی ناهمگن را از لحاظ فرهنگـ      یاسی س ی واحدها ینی سرزم یکپارچگی
، یاسـ ی س یضـعف واحـدها   .  است شدن  جهانیند  ی فرا یامدهایجمله پ   ده، از یکش
 جۀی نت ها  هویتها و    ی وفادار ی و دگرگون  یلّ فروم - ی فراملّ یها  ارزشش به   یگرا
ن بـه   ی نـو  یهـا  ی از فنّـاور   گیـری   بهـره گرا با    هی ناح یها  جنبش. ند است ین فرا یا

ـ   یها  هویتز  یت تما یتقو ـ   ی متنوع فروملّ  ازایـن  پـیش پردازنـد کـه    ی مـ  ی و فراملّ
 .)136، ص   1383بـرادن،   ( ؛ندشـد   مـی مهار   ملّی    دولت یسو   از   یصورت سنت   به
 یتی و هو  ی فرهنگ یساز  همسان ای  گونه شدن  جهانیه  ک ادعا دارند    یرخچند ب   هر
ا فرهنـگ  یـ  فرهنگ  ی جهان یها  گرایش و   ها  گیری  جهتنۀ  ی داشته و زم   دنبال  بهرا  

ت بـر آنهـا غالـب       یـ نها  رده و در  کـ رشد   ملّی   یها  هویت ی در ورا  2یواحد جهان 

                                                            
1. Foreign 
2. The Global Culture 



 9     ی بر هویت ملّنتأثیر جهانی شد      _____________________________________

  ).121، ص 1380پوراحمدی،( .گردد یم

  یت ملّیهو. 3
ت یـ شـه در ترب   ی اسـت و ر    ی بـه حـاالت و اعمـال شخصـ         ی ناظر مفهومت  یهو

ت یـ  دارد و تشخص و فرد     ی اجتماع ی و باورها  ی فرهنگ یها  ، آموخته یخانوادگ
 ی اجتمـاع  یندهایت در اثر فرا   یهو. دهد  میل  یک جامعه را تشک   یا  یک شخص   ی
جۀ روابـط   ی در نت  یا حت ی مانده، دگرسان شده     ی و پس از تبلور باق     گیرد  میل  کش

ت یـ  هو ینـ ی ع یها  مؤلفه ).236، ص   1375برگر،   (گیرد  می از نو شکل     یاعاجتم
ـ  یـ هو «ی سـاختارها  یدر سطح اجتمـاع     و آن را از     دهنـد   مـی را شـکل    » یت ملّ

ر ییـ اسـاس تغ    بـر  ملّـی    تیهو. کنند  میز  یگر متما ی د یها تیو ملّ  ملّی   یها  هویت
 ی آن بــه روی و گشــودگی فرهنگــی، تحــول در باورهــایاســیشــکل نظــام س

 ی و عصـر   ی نسـب  ای  مقولـه  شده و به     یسیگر، دچار دگرد  ی د ی فرهنگ یها موزهآ
ت، نگرش و رفتار افـراد      ی، هو یآگاهو  ) 188، ص   1380حقدار، (شود  میل  یتبد

 افراد جامعه در    ی رفتار یها  ویژگی گفت   توان  مین اساس   یا بر. دهد  میرا جهت   
ت آن یـ  به هودهی شکل و معرفت آنهاست که افزون بر    یهر زمان، ملهم از آگاه    

 شــود مــیل یز تبــدیــ نی بعــدیهــا نســل یخی تــاریهــا رســاختیجامعــه، بــه ز
آنـان   ملّـی    تیـ  افراد، هو  یتی هو یها  گرایش از   یکی). 241، ص   1383شاکری،(
 و تعلـق بـه      ی احساس وفـادار    ملّی، تیهو.  ملت است  گیری  شکلاد  یعنوان بن   به

، یاسـ ی، سییایـ ، جغرافیخی، تـار ی چون ابعاد اجتماع  ی مشترک یعناصر و نمادها  
هـا و    ین بسـتگ  یا  اساس ).85، ص   1381توسلی،   . است ی و زبان  ی، فرهنگ ینید

ت یها را از هم منفک ساخته و هو         ملت - مشخص، دولت    یها  هویتتعلقات و   
  ).132، ص 1376تهرانیان، ( .کند میاساس ملت مشخص  آنان را بر

 گسـترش انقـالب      عصـر  یعبـارت    بـه  ایـ ک و ارتباطـات،     یدر عصر انفورمات  
نترنـت در تمـام ابعـاد       یا دۀیـ  و رسـوخ پد    یتـال یجی فرهنگ د  یداری پد ،ای  رسانه
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هـا و    تیـ ز تـن بـه روا     یـ  ن ی فرهنگـ  یهـا  هـا و آموختـه     اندوخته   ،ی بشر یزندگ
 بـه   یـی  از تکثرگرا  یده، فرهنگ، گفتمان و کنشـ     یا  چی مختلف داده و ه    یها قرائت

 پخش  یها  ماهواره یجیترش تدر  گس ).102، ص   1380قوام،  ( .دور نمانده است  
م امـواج   یطور مسـتق    ند به توان  میق آنها   ی از طر  ی خارج یها رندهیز که گ  یم ن یمستق
 . را چنـد برابـر خواهـد کـرد         ها  رسانهافت کنند، نفوذ و قدرت      ی را در  یونیزیتلو

  ).457، ص 1383دیباج، (
اطـات   اطالعات و ارتب   ی در حوزۀ فنّاور   یری و اثرپذ  یرۀ اثرگذار یگسترۀ دا 
 همـۀ   رو  ازاین. ت است یت ابعاد هو  یالی مترتب بر آن، نشانگر س     یتیو مباحث هو  

 انـد  شده ی و شناوریثبات بی ی دچار نوعیو فراملّ ملّی ،ی در ابعاد فروملّ  ها  هویت
 کـم   دسـت ،  یعبارت   به .اند  هافتی ناهمسان   ی، کارکرد ساز  هویت یجه نمادها ینت  و در 

 آن اسـت کـه     یمبحث حاضر در پ   .  شده است  دهی کش چالش  به آنها   یکارکرد سنت 
ان ی دانشـجو  ی را با مطالعـۀ مـورد      یرانیا ملّی   تی هو ی برا شدن  جهانی یامدهایپ

  . قرار دهدی و واکاویابی تهران، مورد ارزیها دانشگاه

   مسئلهشناسی محیط
   شدنی در عصر جهانیرانیا ملّی تیهو

ک یـ  برابر با    ی مساحت یارا و د  رود  میشمار    ران به یا  از فالت  یران بخش یا کشور
 بودن قسمت عمـدۀ کشـور و        یکوهستان. لومتر مربع است  ی هزار ک  648ون و   یلیم

ط ین شـرا یـی ن عامل مـؤثر در تع یتر مهمقرار گرفتن آن در کمربند خشک جهان،     
 بسـتر   دلیل  بهن  ین سرزم یا). 10، ص   1370رهنمایی،  ( .بوده است  آن   ییهوا  و  آب
 یداریط ناپای شرای خود، همواره دارایطلق و نسب م ییایت جغراف ی و موقع  یعیطب

ه کـ  گونـاگون قـرار داشـته اسـت          ی و انسـان   یعـ یبوده و در معرض حوادث طب     
. بـوده اسـت   گانگـان   ی ب یها  ورشی و   یل، خشکسال یلرزه، س   نین آنها زم  یتر  عمده
 یعـ ی بسـتر طب  یـی ها بـدون مالحظـۀ خطرزا       گاه   سکونت گزینی  مکان نمونه،   یبرا
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ران بارها  یا نی، ثمرات تالش سکنۀ سرزم    یعی و در اثر هر حادثۀ طب      رفتهیانجام پذ 
ران یـ ایی  ایـ جـه، بسـتر جغراف    یدرنت). 76، ص   1376نیـا،     حافظ( .است  نابود شده 

 را  ییایـ  و جغراف  یطـ ی مح یها  شناسهمدت برآمده از      نتوانسته ثبات و آرامش بلند    
  . باشندگان خود فراهم کندیبرا

 از ی و انسـان   یعـ ی مشـخص طب   یران با مرزهـا   یایی  ای جغراف یقلمرو و فضا  
ن یـ ا. )15، ص 1382نیـا،   حـافظ ( شـود  مـی ز یمتما یرامونی پیفضاها و قلمروها

از     ی، در گذشته همواره مـورد هجـوم اقـوام         ییایت جغراف یل موقع یدل  ن به یسرزم
 برآمـده   یخیهراس تار . بوده است رامون  ی پ ی متفاوت فرهنگ  یفضاها و قلمروها  

ـ یا ات و فرهنـگ   یـ شئون ح     یگانه در تمام  یم ب ورش اقوا یاز   ر گذاشـته   ی تـأث  یران
ـ یا  سبب شده کـه    یژگین و یا .است  ی فرهنگـ  ی از سـازگار   گیـری   بهـره  بـا    یران

گانه کنار آمده و آنچنان متجاوزان را در خود حل کند کـه             ی با مهاجمان ب   ینحو  به
بـه   بنانین سـرزم یـ ا .گانه ناممکن شده اسـت    ی و ب  یص خود ی تشخ یپس از مدت  

.  دارد یتـوجه    قابـل  یها  چراگاه -ییایت جغراف یژه موقع یو   به -یعی طب یها  ویژگی
واقع آغـاز     ران که در  یا  و استقرار آنها در    ییای، ورود اقوام آر   یخیطبق شواهد تار  

 دسـتیابی  و یزۀ اقتصادی، مولود انگرود میشمار  ران بهیای  و فرهنگیاسیخ س یتار
  .بوده استبه چراگاه 
 و  یرامـون ی اقـوام پ   یران، وجـود مراتـع مناسـب بـرا        یای  اهت چهارر یموقع

 برآمده  ی اجتماع یثبات  بی از قلمروها و     ی در پاسدار  ای  قبیله یها  حکومت یناتوان
 گیـری   شـکل ران را تـا     یا خی از تار  ای  عمده، بخش   یل کوچز یشت قبا یاز نوع مع  

ران یـ ا خیتار). 121، ص   1377الممالکی،    مستوفی( ساخته بود دولت مدرن متأثر    
زیباکالم، ( .بوده است  یاسیط س ی شرا یداری ناپا همراه  اقوامی به ن  یز آوردگاه چن  ین

، یرانیا م عناصر سازندۀ فرهنگی در ادامه جهت سهولت در تقس).89، ص 1378
  .مینک ی میبند می تقسینیسرزم  و برونینیسرزم آن را به دو دسته با خاستگاه درون
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  ینیسرزم خاستگاه درون. الف

، ییایـ نـد حضـور اقـوام آر      ی کـه برآ   یرانیا تی سازندۀ هو  یها  مؤلفهبخش از   آن  
ـ یا  است و نشان   یرامونی پ یها  فرهنگ یها  ورودی یساز  دگرسانپرورش و     یران

  .اند معروف) یدرون فالت (ینیسرزم  به خاستگاه دروناند، ه گرفتخود به

  یزبان فارس. 1

  زبـان  نیـ ا .شته است دان  یادیبن یکارکردان  یرانیای  راث فرهنگ یدر م  یزبان فارس 
، 1376آشـوری،    (وند داده اسـت   یش از اسالم پ   یران پ یا ران پس از اسالم را به     یا

 شـاعران   ی و تراکم تجارت و استعداد فرد      یرانیا  کهن فرهنگ  ۀنیشیپ). 186ص  
. بـوده اسـت    رانیـ ا  در ی فارسـ  کیات کالسـ  یـ  ادب ی رمز مانـدگار   ،سندگانیو نو 

، یقیرقص، موسـ  (باً از همۀ عوامل     یتقر ملّی   تیجاد هو یا  ن و ی تکو یان برا یرانیا
) یفارسـ (ت آنـان جـز زبـان        ی ملّ رو  ازاینبهره بودند،     یب) یساز   و مجسمه  ینقاش

ی علت آگـاه    ، به یدر سدۀ چهارم هجر   ). 21، ص   1379مسکوب،   (مأوا نداشت 
 یهـوا و  و در آبین فارسـ  یبر زم » تیرانیا« بودن خود، درخت     یرانیا ان به یرانیا

ـ  ی در انتقال م   ی زبان فارس  ).24، ص   1379مسکوب،   (.اسالم رشد کرد   ش یراث پ
 یهـا   اندرزنامـه   کـه  ای  گونـه  ؛ به بوده است ار مؤثر   یبس    یاز اسالم به دوران اسالم    

، 1379مسـکوب،    (اسـت     ی دورۀ اسـالم   یها  نامه  سیاست آبشخور   یدورۀ ساسان 
 از  یاری بسـ  ملّـی،  تیـ ن هو یاز بـه تـدو    یـ  دولت مدرن و ن    گیری  شکل). 41ص  

ـ یایی  گرا  ملّی یبه ستون اصل  را  » یفارسزبان   «روشنفکران را بر آن داشت تا       یران
ـ       ی برا یجۀ آن اقدامات  ینت  وند زنند و در   یپ  کـه پـس از      ی زدودن آثـار فرهنـگ عرب

  . شده بود، آغاز شدیرانیا ران وارد فرهنگیا ورود اسالم به

  شده دگرسان یها آیین. 2

ـ یا  چون نوروز خاستگاه   ییها  آییند  ن باورن یا  بر یبرخ شـه در   ی نداشـته و ر    یران
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 از نوروز نام بـرده نشـده   یروشن  بهییزیرا در آثار اوستا .  دارند ینیالنهر  نیتمدن ب 
 یهـا   اسـطوره  است که ظاهراً نسبت به       ای  اسطورهد،  یوند نوروز با جمش   یپ. است
 بـا   ییسـو   ز از اسـطورۀ نـورو   . رود  مـی شمار    نش متأخر است و مکمل آن به      یآفر
ختـه  یهـم آم     جـم، در   یهـا   کنشا  ی» جمکرد« با   دیگر  ازسوینش و   ی آفر یویسنار
ران، یـ ا  در یعیت اسالم شـ   ی، در روا  دیگر  ازسوی ).62، ص   1384قمری،   (است
 یهـا   نمونـه  و   یخی و فراتار  ای  اسطورهعناصر  . ش شد یرایپ ملّی    و مراسم  ها  آیین
افتخـارزاده،   (ت شـد ی بار مسـئول یراافت و دای یخیت تاری، هو یرانیا  روح یازل

اوش بـه  ی و برآمدن اسالم، سیرانیا تیان تحوالت هو یدر جر ). 137، ص   1377
 هـا   آیـین  نیـ ا .شـود   میل  ینامۀ کربال تبد    بتیاوش به مص  یو سوگ س  ) ع(ن  یحس
 درون  یبسـتگ   وند هـم  یاند ابزار پ    توانسته یرانیا ت مشترک ی از هو  یعنوان بخش   به

  .ها باشند وتوست تفایاضداد و پ

  ییگرا باستان. 3

ـ    آیـد   مـی حسـاب     ران به یای  د نوساز ی جد یها  مؤلفه از   ییگرا  باستان  آن  ی و در پ
 را  یدی، نظم جد  ید کهن و باستان   ی و عقا  ها  سنتات  ید ح یا و تجد  یاست تا با اح   

ج یغ و ترو  ی که به تبل   یگروه. ندکد  ی بازتول یاسی و س  ی، فرهنگ یدر تفکر اجتماع  
 یهـا   مؤلفـه اد  یـ ان بـر بن   یـ رانیای  سـاز   هویـت  ی برا اند  بودهشغول   م ییگرا  باستان
شـرفت غـرب و احسـاس       یزعم خود با مشاهدۀ پ       به ی باستان ی و اجتماع  یفرهنگ
ی انـد و تنهـا راه اعـتال     جامعـه برآمـده  یماندگ   درمان عقب  ی حقارت در پ   ینوع
  ).70، ص 1383محرمی،  (دانند یان را بازگشت به گذشتۀ خود میرانیا

  ییگرا اسطوره. 4

ـ یا تیـ  که سبب شد فرهنگ، زبـان و هو        ی از عوامل  یکی هـا منحـل نشـود،       یران
ران یـ ا ش از شـاهنامه در مـورد      ی که اعراب پ   ییها  تاریخانواع  . ش بود یها  اسطوره
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شده در شاهنامه مربـوط اسـت و بـه          اشاره   یرانیای  ها  اسطورهنوشتند، به همان    
 در  هـا   اسـطوره ن  یـ ا .شـوند   می یخی تار ،رسند  میان که   یان و ساسان  یدوران اشکان 

ل مهـاجر  یمثل قبا (غیرایرانیان یحت. افتیتداوم    یان در دورۀ اسالم   یرانیا تیذهن
 قرار گرفته و خودشان     ها  اسطورهن  یا ریهم که وارد اسالم شدند، تحت تأث      ) ترک

  ).170، ص 1383احمدی، ( ران در نظر گرفتندیا خی از تاریرا بخش

  ینیسرزم خاستگاه برون. ب

  ن و مذهبید. 1

رامـون  ین عربستان بـه پ ین از سرزمین د یا .اند  اسالمن  یرو د یران پ یا ت مردم یاکثر
ران بـه  یا ،ی هجر21ان از اعراب مسلمان در سال      یبا شکست ساسان  . پراکنده شد 

ن کشـور بـه دو گـروه        یا ت مسلمان یجمع. ل شد یتبد    ی از خالفت اسالم   یبخش
عۀ یان حدود نود درصد آنـان، شـ       ین م یا  که از  شوند  میم  یعه و اهل سنت تقس    یش

ه سـبب شـد محـدودۀ       یحکومت صفو ). 20، ص   1382نیا،    حافظ.( اند  اثناعشری
ن یا .ردیز و در برابر آنها قرار گیرامون متمایران، براساس مذهب از پ یایی  ایجغراف
، ص  1379مسـکوب،   (قرار گرفت    ملّی    حس یز ناخودآگاه در خدمت نوع    یتما

 ملّـی  تیـ  روح هوناپـذیر  جـدایی  و بخـش   یخیع عنصر تار  ی، تش رو  ازاین .)120
ان یـ رانیای  وۀ زندگ ی در ش  ی فرهنگ یها  ارزش و   ها  سنت از   یاریبس. ان است یرانیا

  .اند هع شکل گرفتیش در قالب تشیب و کم

  فرهنگ مدرن. 2

 ن مسافرت آنان به فرنگ آغـاز      ی که از نخست   یان با مظاهر تمدن غرب    یرانیایی  آشنا
 یچا قرارداد ترکمن . افتی گسترش   ی تجارت یج در قالب سفرها   یتدر  شده بود، به  
، 1379ندوشـن،   ( انـد   هران با تمدن غرب دانست    یا  آغاز برخورد  1828را در سال    

 را دگرگون کرد؛ از نظر      یرانیا  جامعۀ یاسی منشور غرب روند تحول س     .)76ص  
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. د آمـد  یان پد یرانیای  تماعات اج ی در ح  ی و تزلزل  ییجا  ز جابه ی ن ی و فرهنگ  یفکر
بار آورد کـه    بهای ویژهشمندان گسست یاند شه و یاند ر غرب در بُعد     ین تأث یهمچن

آشـوری،  (ثمـر کـرده اسـت         یم جامعه ب  یز در قالب قد   یشه را ن  یاند خیمطالعۀ تار 
خ بود و یان ما نه به جبر تارین در میدرآمدن فرهنگ مغرب زم). 128، ص  1376

ه معلول ضعف ما بود و قوت       ک فرهنگ ما بل   یخیافتن دورۀ تار  یان  ینه عالمت پا  
 مـورد توجـه متفکـران و     یسم غرب یبرالیت، ل ی مشروط یل در ابتدا  ین دل یهم  به. آن

  ).119، ص 1371سروش،  ( قرار گرفتیمصلحان اجتماع

  یتیتکثر هو. 3

.  متکثـر و نـاهمگن اسـت   یکشـورها جمله   ازی و فرهنگ ییایران از نظر جغراف   یا
 ).173، ص   1384چـی،     مدیرشـانه  (ران گونـاگون اسـت    یـ ا  در ی گونـاگون  خودِ
ر فرهنـگ و  ی عام و فراگیها  جنبهینوع ران بهیا  مردمیفرهنگ تی هولحاظ بدین
 ۀانـداز  بـه  - یگانه و فراقوم  یبوده که در گذر زمان شکل          ی قوم یها  گروهت  یهو
ـ  ویت فرهنگـ ی هو ،گرید طرف از. افته است ی -ک ملت کهن    ی ـ یای  ملّ  چتـر  یران

 و ه دادیخـود جـا  را در درون   ی قـوم -یمحلـ  یهـا  هویت است که یا گسترده
و هشـت سـال     ی   انقالب اسالم  ،تیانقالب مشروط . اقوام است بخش    قوامعنصر  

ـ یا  تمام اقـوام ی و فرهنگیاسیس راثی مدر برابر تهاجم عراق، ملّی یداریپا  یران
 ی مطالعۀ الگـو   یک را برا  یتیوپلکرد ژئ ی است که رو   ین منظر ید از چن  یشا. است
  .کنند میه یران توصیا ب ناهمگن ملتیترک

  رانیا ت دریبحران هو. ج

ــر جهــان مــدرن، فرد ــاگــر ب  یمحــور  و انســانیــیگرا گیتــی، یــیت، خردگرای
ن یر جسم و زمـ    ی، تحق یمحور  مانیا ،ییگرا  جمع بر   یرانیا تیست، هو فرما  حکم

 ی و خـدامحور   ی مذهب -یا اخالق ی ای اسطوره و   ی، ازل ی دادن جهان ابد   یو برتر 
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 و  ی، خـانوادگ  یتی، جنسـ  ی، جنس ین اخالق ی همۀ مضام  اساس  براین. استوار است 
 متفاوت و در تناقض وافر    یها  یگذار  ارزش یت مدرن دارا  یره در جهان و هو    یغ

  .اند یرانیا تین هوی و مضامها یگذار ارزشبا 
ن یـ ا .ردیامعه شدت گ  ر ج یی که آهنگ تغ   یابد  مینمود  ی  ت هنگام یبحران هو 

ند برخورد نظام   یزا نبود، بلکه برآ      درون یند سازوکار یآ  یران پ یا ر در ییشتاب و تغ  
. شه در غرب داشـت    ی بود که ر   یتی و عقالن  ی، فرهنگ مدن  یبا نظام اجتماع      یبوم

 و عـالم  ی رفتـار ی، الگوهـا ها ارزشت، در هنجارها و یآن فرهنگ، زبان و عقالن    
آقـاجری،  ( کرد   نابسامانی ایجاد  و   ی اختالل، ناهماهنگ  یران نوع یا ست جامعۀ یز

 بـه   یخی تـار  یت اسـت و خودآگـاه     ی از ارکان هو   یکیخ  یتار). 155، ص   1383
 یریپـذ   د کـارکرد جامعـه    ی که با  ییران نهادها یا در.  مسبوق است  یخی تار یآگاه
ز متناسـب بـا     ی ن یخی تار یها   و کتاب  اند  کردهداشتند، اعتماد را سلب       ی م یخیتار
 ی رسـم  ین نهادهـا  یـ ا که نسل نو بـه      ی هنگام .اند  شدهاست روز، مرتباً عوض     یس
جـه مشـکل    ینت  در. کنـد   مـی  مقاومت   یساز  درونیند  یاعتماد شود، در برابر فرا      یب  

ف یـ خ تعر یاساس تار   خود را بر   ملّی   تی هو دتوان  میگر ن ی و د  کند  میدا  ی پ یتیهو
که دربـارۀ   ی  د هنگام ی جد یایسو، در دن    گرید  از). 157، ص   1383آقاجری،  ( کند
ـ یا ست که ین ن یا ، منظور شود  میده  ی پرس یرانیا تیهو  دارد  ای  گذشـته  چـه    یران

ـ یا  اسـت کـه    یزیت، پرسش از چ   یبلکه برعکس، پرسش از هو     ط ی در شـرا   یران
 یماندگ واپس). 57، ص 1381رهیاب، (  به عالم و آدم عرضه کنددتوان  می یکنون

علت   بر  دیره نسبت به جهان مدرن، خود مز      یغ   و   یکشور در گسترۀ اقتصاد، فنّاور    
 هـا   وبالگ،  ی مطالبات نسل کنون   ی واکاو یها برا   ن مکان ی از بهتر  یکی. شده است 
، هـا   دیـدگاه ان  یـ  نـاظر، بـه ب     یهـا    که افراد فارغ از نظـارت کـانون        ییهستند؛ جا 
  .پردازند یها و مطالبات خود م خواست
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  یرانیا تیوبالگ و هو. د

  و هـا   وبالگ رجوع به    ،رانیا  مردم  امروز ی درک افکار اجتماع   ی برا روشن  یبهتر
 تعـداد  .شوند می است که عموماًًٌ توسط جوانان ارائه    ی مختلف یها  دیدگاهخواندن  
درصـد آنهـا    20  کـه انـد  کردهذکر  هزار 500 زبان را ی فارسۀشد  ثبتیها وبالگ
 یهـا   وبـالگ تعـداد    پنج درصـد  ن رقم حدود    یا). 1384جهانگرد،   (هستندفعّال  
 به زبان   یر فرهنگ یحجم ذخا  و   دهد  میل  کیرا تش ) ون وبالگ یلی م 6/1 (ایدنفعّال  

 یهـا  نا از زبپس(ا یا چهارم دنی سوم ۀتال را در ردیجیط دیدر مح یو خط فارس
ن یا شیدایل پیدل). 1384جهانگرد،  ( استقرار داده )فرانسه  وی، پرتغالیسیانگل

ــتف  ــالگ، ســهولت اس ــد از ی نســبیاده و آزادشــمار وب ــوده اســتها قیدوبن . ب
 یـک  منزلـۀ   بـه  گوناگون به استفاده از وبـالگ        یها  ، کارشناسان رشته  اساس  براین

  .اند شدهب ی ترغیرسانۀ تخصص
 هـا  وبـالگ  ۀنـ یی آسرعت در ران بهیای  و اجتماعیاسی از تحوالت س  یاریبس
 یهـا   دیدگاه  از یآگاه یها راهن  یتر  هزینه  کمن و   یتر  آسان از   یکی. یابد  میبازتاب  

ل ی و تحلها وبالگ رصد کردن ،دادهایرودرخصوص ران یا  جوانان و مردمیواقع 
کـه جوانـان     یا  ی اجتمـاع  یهـا   وبالگق مطالب   یبا خواندن دق     .آنهاست  یمحتوا

چ روش  ید هـ  یشا.  برد ی آنان پ  یرفتارهاو   ها  دیدگاه به عمق    توان  میسند،  ینو یم
 را  یرانیا ق جوانان ئها و عال    ن دقت و عمق نتواند خواسته     یا  به یسنج  گر افکار ید

ـ یا سانینو  وبالگ ۀ از جامع  یان قشر بزرگ  یدانشجو  .منعکس کند  ل ی را تشـک   یران
برد و   ین قشر پ  یا  به مشکالت  توان  می یی دانشجو یها  وبالگ یبررس با  . دهند  می
 ی مرجـع اجتمـاع    نکـه گـروه   یا دلیـل   بهان  یدانشجو. دیشیاند چاره  حل آنها    یبرا

 توان  می ،نیا  بنابر .گذار هستند  ری طبقات تأث   و ها  گروهر  ی بر سا  ،شوند  می محسوب  
ن دسـته از    یـ ا  حاکم بر  ی خبر یها نایها، خطوط و جر     استخراج رگه  با مطالعه و    

 سـال   چنـد در  .  پرداخـت  ینده در هر مقطع   یآی  رخدادها  ینیب  شی به پ  ،ها  وبالگ
 هکـ  یطـور   بـه ؛انـد  بـوده  برخـوردار  یرشد شـتابان  از ی فارسیها وبالگ ،ریاخ
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ـ  لیـ دل. ننـد کسـب  ک جهان را یها  وبالگ سوم   ۀاند رتب   توانسته  حـد  از شی اقبـال ب
د یشـا .  و مجامع و اجتماعات اسـت      ها  رسانهر  یبحران در سا  ،  نترنتیا ان به یرانیا

 یهـا   گروهنترنت،  یا ع به یش وس یگران  یا ران متفاوت بود،  یا ای  رسانهط  یاگر شرا 
 ید از بدشانس  ین اقبال بلند شا   یا . وجود نداشت  ها  وبالگت اورکات و    یاهو، سا ی

 ی را در قالـب ابزارهـا      شـدن   جهـانی ر  ی بر آن است تا تـأث      ی پژوهش کنون  .ماست
 تهـران  یهـا  دانشـگاه ان یدانشجو ملّی   تیبر هو ) نترنتیا ماهواره و  (شدن  جهانی
  .میساز ی میاتین مقوله را عملیا در ادامه. ندک یبررس
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  قی تحقیرهای متغردنک یاتی عملیبرا مفهومی پژوهشمدل 

  
  

  جهانی شدن

  ابزارهای جهانی شدن

  جهانی شدن
  
  چت. 7      آشنایی به زبان انگلیسی. 1
  میل دریافت و ارسال ای. 8    گیری از ماهواره و اینترنت انگیزه بهره. 2
  افزاری افزاری و نرم اطالعات سخت. 9      دسترسی به کامپیوتر. 3
  افزارهای تخصصی و عمومی اطالع از نرم. 10     دسترسی به اینترنت و ماهواره. 4
  پیگیری رویدادها از طریق ماهواره و اینترنت. 5
  شده برای ماهواره و اینترنت میزان وقت صرف. 6

 تهای هویگونه

  تقویت تضعیف  تضعیف

  کاهش سطح عالیق ملی

  های هویت فراملی گویه
اعتماد به صبحت محتوای سایت . 1

  خارجی
های برون  اعتماد به برنامه ماهواره. 2

  مرزی
مندی به استفاده از اطالعات  عالقه. 3

  ماهواره و ااینترنت
  گرایش به فرهنگ امریکایی. 4
اسطه و ها به باور به فروپاشی دولت. 5

  جهانی شدن
گیری از  تضعیف هویت ملی در بهره. 6

ITC 

  های هویت فراملی گویه
  جانفشانی برای وطن. 1
  افتخار به فرهنگ و تاریخ ایران. 2
افتخار به دولت جمهوری اسالمی ایران. 3
شرمساری از قیاس ایران با کشورهای . 4

  پیشرفته
  اهمیت به شهرت جهانی کشور. 5
  ج نخبگانشرمساری از خرو. 6
  دلبستگی به زبان فارسی. 7

  های هویت فراملی گویه
  ای اولویت برای امور محلی و ناحیه. 1
  عدم دلبستگی به زبان فارسی. 2
توجهی حکومت به امور  اعتقاد به بی. 3

  محلی
  گرا های ناحیه مندی به سایت عالقه. 4
های  های ماهواره مندی به برنامه عالقه. 5

  گرا ناحیه
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  قیروش تحق
ران یا .حال گذارند    در یکشورها مرجع   یها  گروهن  یتر   از بزرگ  یکی انیدانشجو

ان آن فراتـر از     ی است که شـمار دانشـجو      ی در حال گذار   یکشورهاجمله    ز از ین
، یلیط خاص تحص  یل شرا یدل  ن گروه مرجع به   یا .شود  می ون نفر برآورد  یلیک م ی

شـتر از   ی، ب هـا   دانشـگاه  اطالعات و ارتباطات در      ی از فنّاور  ی و برخوردار  یفکر
 بـا   تـوان   مـی  ،نی بنـابرا  .ر اسـت  یـ  درگ شدن  جهانی یندهایگر با فرا  ی د یها  گروه

 ینـ یب شیبه پ گروه،  ن  یا حاکم بر  ی فکر یها  انی مطالبات و جر   یواکاو مطالعه و   
 نسـبت   ی، بررسـ  ی پـژوهش کنـون    یمسـئله اساسـ   . پرداخـت نـده   یآی  رخدادها 

 شـهر تهـران     ی دولتـ  یها  دانشگاهان  یان دانشجو یدر م  ملّی   تی با هو  شدن  جهانی
 ی مقاله مطـرح شـد، مـورد بررسـ         یه در ابتدا  ک ین منظور دو پرسش   یا به. است
  .گیرد میقرار 

  ها مواد و روش
 تهـران در   ی دولتـ  یهـا   دانشـگاه ان  ی از دانشجو   تن 115077ق تعداد   ین تحق یا در

 در .انـد  شدهانتخاب ) n( یعنوان نمونۀ آمار  نفر به384و ) N (یمقام جامعۀ آمار
 ی خطاαو ) =P 5/0(ت ی نسبت موفقPو ) 95/0(  شاخص احتمالt ین بررسیا

  .اند شدهر محاسبه یل زاساس فرمو است و بر) α=05/0(برآورد 

)1()1(
)1(

2
2/

2
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 در  ای  مرحلـه  چند   گیری  نمونهن خصوص با روش     یا شده در  ینامۀ طراح   پرسش
 یپـس از گـردآور    ).  درصد زن  42 درصد مرد و   52(ع شد   یان توز یان دانشجو یم

  . پرداخته شدها دادهل ی به تحلSPSSافزار   با استفاده از نرمها داده
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  یقی تحقها یافته

  ی و فراملّی فروملّ ملّی،تی بر هوی فراملّیندهای و فراشدن جهانی یر ابزارهایتأث
  ر مستقلیمتغ  ر وابستهیمتغ  (r)یبستگ ب همی ضر (r2)نیتع بیضر  (P)یدار یسطح معن

 یت فراملّیهو 019/0 000361/0 72/0
 یت ملّیهو -159/0 0252/0 003/0
 یت فروملّیهو 140/0 0196/0 005/0

  شدن جهانی یابزارها
 )نترنتیا ماهواره و(

 یت فراملّیهو 087/0 007/0 117/0
 ی جهانیندهایفرا یت فروملّیهو 149/0 022/0 005/0

  تحلیل فرضیات
  ۀ نخستیفرض

 انیدانشـجو  ملّـی  ق سـطح ی و کاهش عالشدن  جهانی یندهاین گسترش فرا  یب. 1
 دهـد  می جدول فوق نشان    یارج آزمون آم  ینتا:  وجود دارد  ی رابطۀ معنادار  یرانیا
 وجـود   یارتبـاط معنـادار   ) =003/0P( ملّـی    تی و هو  شدن  جهانی ین ابزارها ایم

ان یدانشـجو  ملّـی    تی بر هو  شدن  جهانی یشتر از ابزارها  ی ب گیری  بهره یعنی. دارد
ب یرسـون نشـانگر ضـر     ی پ r یبسـتگ   ب هم ی ضر ،سخنگر  یبه د . ر داشته است  یتأث
ش یکـه بـا افـزا       یطور   است؛ به  یینسبتاً باال ) -159/0(در سطح   ) یمنف(یبستگ  هم
. افتـه اسـت   یکـاهش    ملّـی    قیـ زان عال ی، م شدن  جهانی یزان استفاده از ابزارها   یم
 یروهـا ی و ن  شـدن   جهـانی  یان ابزارهـا  ی م یسو، با توجه به سطح معنادار       گرید  از

 گفـت ارتبـاط     تـوان   مـی ) =005/0P (یدر سـطح معنـادار    ) r = 140/0 (یفروملّ
شـتر از   ی ب گیـری   بهـره ش  ی کـه افـزا    ای  گونه ن دو وجود دارد؛ به    یا انی م یمعنادار
. دنبــال داشــته اســت  را بــهی فروملّــیروهــایت نیــ، تقوشــدن جهــانی یابزارهــا

 گفـت کـه ارتبـاط       تـوان   مـی ) r =019/0(و  ) 72/0P (یت فراملّ یخصوص هو   در
ۀ یهوم که فرض  ن مف یا ر وابسته وجود ندارد؛ به    یر مستقل و متغ   یان متغ ی م یمعنادار
ا یـ زور  ی در نقـش کاتـال     شـدن   جهانی ین ابزارها یبنابرا. شود  مید  ییتأ) H0(صفر  
 ملّـی  تیـ  در ارتبـاط بـا هو  ی و محلـ ی فروملّیها ی بروز دلبستگ یگر برا   لیتسه
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 و  ای  ناحیـه  و   ی بـروز عالئـق سـطح محلـ        ینه را بـرا   یرا زم یز. عمل کرده است  
ت است کـه رونـد      ین واقع یانگر ا یو ب س  گرید  ؛ از سازد  می خاص فراهم    یها  هویت

ا نخواسـته عالئـق و   یـ ران نتواسـته و  یـ ا در ملّـی   یکپـارچگ ی و   سـازی   یکپارچه
نۀ بـروز  یق زمین عال یا هرجا   نیبنابرا. ندکف  یرا تضع     ی و قوم  ی محل یها  گرایش

مفهـوم    بـه     ی و قوم  ای  ناحیه یها  گرایشچند ظهور     افت؛ هر یابد، نمود خواهند    یب
  .ستیان نیگو در پاسخ ملّی تی هویادهای به همۀ بنیبندیپا عدم 
  ۀ دومیفرض

 ی فراملّ یروهایت ن ی اطالعات و ارتباطات، با تقو     ی در قالب فنّاور   شدن  جهانی. 2
  :ان شده استیدانشجو ملّی قیف عالی تضعه منجر بیو فروملّ
 در قالـب    شدن  جهانی یندهای گسترش فرا  دهد  می نشان   یج آزمون آمار  ینتا
.  نداشـته اسـت    ی فراملّ یروهایت ن ی بر تقو  یری اطالعات و ارتباطات، تأث    یفنّاور

ت یـ  و تقو  شـدن   جهانی یندهایان گسترش فرا  ی م یدارا  گر، رابطۀ معنا  ید  عبارت  به
. شـود   مـی د  ییـ  تأ H0ۀ  یپس قضـ  . شود  میمشاهده ن ) P=117/0 (ی فراملّ یروهاین

 اطالعات و ارتباطات،    ی در قالب فنّاور   شدن  جهانی یشتر از ابزارها  ی ب گیری  بهره
ـ  یت هو یتقو هب  منجر ن یهمچنـ . شـده اسـت   ) =005/0P(ان  ی دانشـجو  یت فروملّ

 و شـدن  جهـانی  ینـدها یان فرای م دهد  میرسون نشان   یپ) r=149/0 (یآزمون آمار 
  . وجود داردیی باالیبستگ هم) =005/0P (یفروملّ تیهو

 یهـا  هویت بر  شدن  جهانی ی ابزارها یۀ دوم نشانگر اثرگذار   ی فرض یها  یافته
نترنـت را   یا ژه مـاهواره و   یـ و   بـه  ای  رسـانه  ی فضا ها  هویتن  یا .اند  ملّیفروخفتۀ  

ـ یـ ت هویچند الزاماً تقو  هر.اند هافتی خود یگاه بروز و تجل  ین جا یبهتر  یت فروملّ
 ن امکان وجـود دارد کـه در  یا دانست، ملّی تیف هوی تضعساز زمینه توان میرا ن 
 سـاز   زمینـه ده و   ی کشـ  چـالش   بهرا   ملّی   تی هو یادها، نم ییها  هویتن  ینده چن یآ

 و ی مجـاز ینـده، فضـا  یآ  نه چنـدان دور  یایدر دن .  واگرا شوند  یروهایت ن یتقو
گـرا و      هـم  یروهـا ی و خلق ن   ییای جغراف ی از فضاها  یارینش بس ی در آفر  ها  رسانه
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 r2)(نیـی ب تع یسـتون ضـر   . شـمار خواهنـد رفـت        بـه  کنشگرن  یواگرا، اثرگذارتر 
ج ید نتـا  یی تأ ینوع   وابسته و به   یرهایر مستقل بر متغ   ی متغ یصد اثرگذار نشانگر در 

ب یزان ضـر  یـ  م دهد  مین ستون نشان    یا ،یکل  طور  به. است) r (یبستگ  ب هم یضر
نـده  یآ سـت کـه در    ین مفهوم هـم ن    یا اما به . ستی باال ن  یبستگ  ا همان هم  ی نییتع
  .د نشودی تشدیتین وضعیچن

  گیری نتیجه
ن یـ ا  است تحت  )رهیغ    کاال و  ،شهیاند( ی پراکنش کرو  ینوعانگر  ی ب ،شدن  جهانی
 یرونـد مثابـه    بـه ن پراکنش   یا افته و ی ی جهان ی انسان بُعد  یکنشگرط دامنۀ   یشرا
ت، اسـ یاقتصـاد، س  بشـر را در گسـترۀ      ی و گروه  ی فرد یابعاد زندگ  ۀیلک ر،یاگفر

 بـر   شـدن   جهـانی ر  یخصـوص تـأث     درنون  ک تـا  . است  متأثر ساخته  رهیغ فرهنگ و 
 از یــک  هــر نوشــته شــده ویاریمطالــب بســ ملّــی تیــف هویت و تضــعیــتقو

روابـط فـوق    ن  یـی ر و تب  ی خـود بـه تفسـ      یارکـ  ۀ متناسب با حـوز    ،اننظر  صاحب
شه و  یاندی   به مفهوم روند پراکنش کرو     شدن  جهانین پژوهش،   یا  در .اند  هپرداخت
و ارتباطـات،    اطالعات   ی از ابزار فنّاور   گیری  بهره درنظر گرفته شده که با       یآگاه
را فراتـر از  ) رهیـ غ قـوم، ملـت و   ( جوامـع مختلـف   ی و فرهنگـ   یاسی س یمرزها
ط یده و آنهــا را نســبت بــه ســابق در شــرایــ آنــان درنوردییایــت جغرافیــموقع
  .ت آنان را متحول ساخته استی که هوای گونه  قرارداده؛ بهای گونهدگر

ران یـ ایی   جامعـۀ دانشـجو    دهـد   مـی  نشـان    یج حاصل از پژوهش کنون    ینتا
 اطالعـات و    ی مرجع کشور، از فنّـاور     یها  گروهن  یتر  تیجمع   از پر  یکیعنوان    به

ت آن بخـش از     یـ  تقو سـاز   زمینـه  یرین اثرپـذ  یـ ا .رفته اسـت  یر پذ یارتباطات تأث 
ن یـ ا و در  (ی، قـوم  یت محلـ  ی چون هو  ین گوناگون ی شده که با عناو    ییها  هویت

ز یآنان را ن   ملّی   تید حتی هو  نین فرا یا .شود  میف  یتعر) یت فروملّ یپژوهش هو 
  .رده استکف ی تضعینوع به
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  منابع و مĤخذ
، چـاپ  مجموعه مقاالت هویت در ایران، »هویت و قومیت در ایران   «احمدی، حمید،   . 1

 ).1383تهران، انتشارات پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی، (اول، 
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 ).1380، 4سال پانزدهم، شماره ( فصلنامه سیاست خارجی، ،»سپتامبر
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