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 با تاكيد بر جوانان جامعه چالش هاي تحوالت فرهنگی

  ، زهرا بهبهانی نيكومرامهاشم 

 :چكيده

 

ده ، بعرد  ، نقش هاي درون خانوا تكنولوژي هاي جديد ارتباطي در عرصه جهاني شدن و تبادالت فرهنگيتغييراتي كه در 

صورت مي پذيرد توانسته اقتصاد، سياسرت و  ... جمعيتي ، كاركردها ، شيوه و سبك زندگي و نحوه گذران اوقات فراغت و 

و تحروالت  جوانان و ارزش هاي فرهنگي در نهايت به تغييرات اجتماعي و تغيير در رفتار و فرهنگ را تحت تثثير قرار دهد 

در غرب تحت عنوان مدرنيته و جهاني شدن اتفاق افتراده اسرت    يرات و تحوالتي كهبه عبارتي تغي.منجر مي شودفرهنگي 

 مسرائل  فرهنگري و  .اطالعات و ارتباطات برسراير نقراط ديگرر جهران بجراي گذاشرته اسرت        پيامدهايي را از طريق دنياي

منجرر بره تغييررات    سرت  ناشي از گرايش به نروگرايي و تجرددگرايي ا   اجتماعي جوانان عمدتا ناظر به چنين تغييراتي كه

تغييررات و  توجره و زمينره سرازي     بنرابراين ، هويتي، فرهنگي و ارزشها، گرايش ها، تفريحات و باورهاي آنان شرده اسرت  

توجره  . آينرد به شمار مري فرهنگي كشور ايران ها و منابع كشور در مسير توسعه تحوالت جوانان يكي از مهمترين ظرفيت

اد شرايط مساعد براي رشد و اعتالي آنها، زمينه اقتدار هر چه بيشتر كشور و ملت ايرران  و ايج جوانانويژه به حل مسائل 

از اين رو پژوهش حاضر با بررسي آسيب شناسانه به بررسي چالش هاي مسائل فرهنگي جوانران   .سازداسالمي را مهيا مي

راهكارهايي را در ايرن  و  آنرا پيش رو قرار دادهآثار و پيامدهاي گوناگون در جامعه ايران پرداخته تا بدين طريق آگاهي از  

 .زمينه با توجه به تحقيقات انجام شده ارائه دهد

.تحوالت فرهنگي، ارتباطات، آسيب شناسي، چالش هاي فرهنگي جوانان: واژه هاي كليدي 

                                                           

 .استاد دانشگاه آزاد اسالمي، دانشكده مديريت واقتصاد واحد علوم وتحقيقات تهران -9

برنامه ريزي فرهنگي، دانشگاه آزاد اسرالمي واحرد علروم وتحقيقرات ، پژوهشرگر مركرز تحقيقرات         دكتري مديريت و انشجويد - 

 za_behbahani@yahoo.com، استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام
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