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 جهانی شدن در هویت فرهنگی جوانان راتیتاثبررسی  

 2زهرابهبهانی، 1دکتر فاطمه براتلو



 چکیده

س اساییهااد یاپدجهانیادنمفهومیاس ههدردههپایانیقرنب  تمب  اریازجریانااتو

،فرهنگی،اجتتاایواقتصادیراتح الشعاعقرارداد اس اجهانیادنباازدسا رفاتنمفااه م

ر تاأثزمان،مکانمارابان بیادنفرهنگوتکآرگرایایروباروهارد اسا اجهانیاادنتحا 

 اوفتایمجازیفرص آفارینوازجهتاین ازخطارآفاریناساهارسانهجدیدویهایتکنولوژ

آلجهانیادنسعیدررس دنبهیکتعریفجدیادوایاد ر تأثخانواد وجوانانن زامروز تح 

تفااوتدر.ازهوی فردیوهوی خانوادگیخودمتناسبباارایطوساختارزندگیجهانیه اتند

ب زاییدرتعامالتاجتتاایآنانداردباهگوناهایهاهدرصاورتحاذفر تأثهوی افرادوگروهها

پارامترهوی امکاناناساییوجودننواهدداا واجتتاعوسااختارهایجامعاهازهامفاروخواهاد

پاا دابدنبالآثارمآب ومنفیجهانیادن،هوی فرهنگیدرجامعهایراندچارتغ  راتیاد هه

وانان،اکافادیدطبقاتی،بحرانهوی ،تغ  رالگوهایرستیوااااد اس ،منجربهسرگشتگیج

گذاردرجهانیادنراموردبررسیقارارداد ودرنهایا باهایانر تأثپژوهشحاضربرخیموارد

نت جهدس یافتههههوی فرهنگیجواناندرزمانهنونیدچارتغ  راتتدریجیاد اس ههتنها

ونهادهایمرتبطوباتوجهبهتاث راتمآب جهانیادنواستفاد ازهادستگا رنامهریزیازطریقب

درراستایالگوهایمذهبیودینیاسال بهالگوییمط اوبتواندیممآب آنیهاجنبهوهافرص 

دس یابدا



 واژگان کلیدی

 ان.فرهنگی، آسیب شناسی، جوان یها ارزشهویت فرهنگی، جهانی شدن، 



مقدمه-1

                                                           
استادیارواتوه اتا تیپژوهشگا ا و ان انیومطالعاتفرهنگیاا1
اهاراناسارادمدیری فرهنگیدانشگا آزاداسالمیواحدا و وتحق قاتتهراناپژوهشگرمرهزتحق قاتاستراتژیک2

 Email:za_behbahani@yahoo.comتشن صمص ح نظا ،نوی ند م ئولمکاتبات:
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 مفاهیم وتعاریف

 فرهنگ-1-1

بندندتاخودراباجهانشانوارمیههااتایجامعهبههها،رسو ورفتارینظامیازباورها،ارزش

دهناد)بتا س،دیگرسازگارسازندوآنراازطریقآموختنازن  یبهن لدیگرانتقالمیکن زبای

(ا1316:22دان ال،ترجتهثالثی،

جهانی شدن-1-2

زنادگیبشاریرا)ااامازیهااارصهفرایندیدرنظا ب نالت لدرحالاکلگ ریاس هههته

وه چهشوریدراینفرآیناددهدیمقرارر تأثفرهنگیواااا(تح –اقتصادی–اجتتاای–زی تی

(ا10:1316گریزیننواهدداا )صالحیام ری،



هویت-1-3

)صاالحیام اری،گرددیماهوی درحق ق چ ببقایجامعهاس وبااثان جا درونیجامعاه

(ا1316:25



جهانی شدن وهویت فرهنگی-2

هایح اتاجتتاایرادرابعادوارصهٔهتهایچندبیعدیوچندجانبهاس وههجهانیادنپدید 

گ ردوبههت ندل لآثاروپ امدهایگوناگونین زبهدنبالدااتهاس واینپدید ،توان اتهبرمی

فاوق،باهٔگاناهساهاقتصاد،س اس وفرهنگراتح تأث رقراردهدههاینتأث ربرهرهدا ازابعاد

موردمطالعهوبررسیمحققاان،اندیشاتندانومتفکارانقارارگرفتاهتنهاییوجداگانهویامجتوااً

،امکاناتوب ترهایجدیدیبرایسازدیماس اجهانیادنگرچههوی سازیسنتیرامندوش

اآوردیمبازسازیهوی فراهم

روزوفتاایمجاازیویهاایتکنولوژدرجهانیادنباازدس رفتنمفاه مزمان،مکانبدنبال

سرا انتقالارتباطاتواطالااتوهتچن نن بیادنفرهنگوتکآرگراییروبروه ت مبناابراین

فرص آفرینوازجهتیخطرآفرینمح وباوداتواندیمجهانیادن

آزادیودهادیمفرآیندجهانیادننهتنهامنابعهوی ،ب کهامکاناتهوی سازیران زافزایش

اجهانیادندرا نتتع فقوم ا گرایایومنطقاهگرایایباهناوایدربردیماتلفردراباال

تقوی آنن ز)بهانوانجریانیدرمقابلجهانیادن(مؤثراس اجهانیادنمفهومیاس ههدر
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قتصادیراتح س اسی،فرهنگی،اجتتاایوایهاد یپددههپایانیقرنب  تمب  اریازجریاناتو

(1311الشعاعقراردادا)هاظتی،

هت نمقولاهفرهنگایووجاودر تأثجوامعمنت فاامازم ییاقومیتاحدودزیادیتح عتاً طب

ااندگشتهازهممتتایزاانیفرهنگمرزهای

 وچوام لواقوا ترکوهردوفارسواربوبیهافرهنگبهانوانمآالجامعهایرانمجتواهایاز

لروگ  کومازنیوطالشیوااااس اتفااوتدرهویا افارادوگروههاایهافرهنگااون زخرد 

امکاناصالًب زاییدرتعامالتاجتتاایآنانداردبهگونهایههدرصورتحذفپارامترهوی ر تأث

هدپااا دانظا ارزاایماااناساییوجودننواهدداا واجتتاعوساختارهایجامعهازهمفروخوا

،هنجارهایما،اصولاخالقیماوقوان نارفیماههباپ رویازآنانقوا اجتتاایم  اروزنادگی

منت افهاویتیمااازهویا فاردیویهااهیالگرفتهازنشأت،هتهگرددیمفرددرجامعهمقدور

بااادیماایوحتایجهاانیخانوادگیوطبقاتیگرفتهتاهویا ااهریوم ایوقاومیومنطقاه

(ا1313)ازادارمکیوغ اثوند،



برهارسانهر تأث،بتوانازهارسانهازپ شموجودن  تندههبنصوصدرمطالعهیهاداد ،ها یهو

یهاایر اگناوینارتبااطیدرااکلیهایتکنولوژیادهرداب کهالز اس تترهزرابرنقشهاآن

گذاا اها یهوگوناگون

ب  اریازاینتغ  رات،اجتتاای،فرهنگیوس اسیاس ااینارتباطاتتاحدب  اریجامعهجهانی

(مشکلدر1310راتغ  رداد وزندگیخصوصیران زدستنوشتحوالتتاز نتود اس ا)گ دنز،

باااد،یعنایههیکنظا هتاهنگفرهنگیدرجامعاهوجاودنداااتهدیآیمجامعههنگامیپدید

وهنجارهایخاصوناهتگونیراانتقالیهاارزشنهادهاییههمتولیانتقالفرهنگیه تندهرهدا 

متعددوجودداردومنشاءآننوعتفکرماس وبهوفااقم ایآسا بهاارزشاتعارضم اندهندیم

ارساندیم

سامو لهانت نگتونمعتقداس :درجهانمعاصر،هوی فرهنگیدرمقای هباابعاددیگارهویا ،

اس دراصرحاضر،بدل لتأملهانت نگتونازیکجه قابلٔهینظراهت  فزایند اییافتهاس ،

زسایراوامالاجتتاایخویشبهمراتبب شایهاان بنتحوالتروزافزونیههدرائونوارهانو

تاازطریقارتباطبافرهنگواکلدادنباههویا فرهنگایخاویش،زد انگیمااتتادمرد رابر

نوایاح اسامن  وپایداریدرزندگیبرایخود،حاصلهنندا
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 جهانی شدن و بحران هویت افراد جامعه-3

بازبهمعنایایجادهوی انصیاس ناهاینکاهصارفاًهویا انصاییایاروبهروادنباآیند 

(خانواد وجوانانن زاماروز 1310ناایازیکزم نهفرهنگییااکلسنتیتارینیباادا)گ دنز،

ازهویا فاردیوهویا آلجهانیادنسعیدررس دنبهیاکتعریافجدیادوایاد ر تأثتح 

.وساختارزندگیجهانیه تندخانوادگیخودمتناسبباارایط

اریک وناول نه یبودهههوی رابهانواندستاوردمهمانص  نوجوانیوگامیمهمبهسوی

تبدیلادنبهفردیثتربنشوخشنودتشن صدادااواملاجتتاایوفرهنگایاوامالفرهنگای،

ادیدارندانوجواناانمتع اقباهاجتتاایتارینین زبرچگونگیاکلگ ریهوی نوجوانانتأث رزی

قدیتی،نقاطدورافتاد ،تح تأث رزم نهاجتتاایوفرهنگیهوی متناسبباااارایطیهافرهنگ

اهنندیممح طزندگیخودراه ب

هاایجنابش»هادراثرجهاانیاادن،منجارباهانتشااروسا ع،گ ترشارتباطاتوافزایشآزادی

دههریشهدرارایطاجتتاای،اقتصاادیوفرهنگایجهاانغاربا«گراییهتجنس»و«فت ن تی

(1312اوندا)مگیها ،تهدیدبرایخانواد مح وبمینیترمهمماقبلصنعتیدارندو

هوی دارایمعانیومفاه ممتفاوتیدرا و منت فاس ونقاشمهتایدرمباحآااتروزمار و

یاخودآگااهیباود واباارتاز ابهمعنیخوداناسیوا و اجتتاایوس اسیدارداهوی دراینج

مجتواهخصوص ات)نژادی،قومی،مذهبی،زبانی،فرهنگی،جن یوغ ار (وویژگ هااییاسا هاه

ااودیمیاتفریق بواسطهآنیکفردویایکگرو بربن ادآنتعریفو

نبود وماه تاًه چگوناههاگرو نشانهجوهرذاتیافرادویاها یهوباوجودیههب  اریاز

بن اادانصا  ،معرفا وها یهوارزایمآب ویامنفیندارند،امادرب  اریازموارد،برخیاز

اواطفنیترق اتتوانندیمیها یهواچن ندهدیمافتنارتعدادزیادیازافرادوگرو هاراتشک ل

یهااز  اانگوهاامحارکرابهتحریکوادااتهوبدینترت ابازجت اهقاویترینهاآنواح اسات

ااوندیممح وبهاان انات کرد

آسا باجتتااایاماروزایاراناسا هاهاالیامآنرانیترمهمبدوناک«بحرانهوی »

امروزایرانالت  یهایفرهنگی،اقتصادی،س اسیوحتیب نتواندره  هروابطاجتتاایوهنشمی

؛وآنم هنیمبهوضوحمشاهد هردادرآس باناسیهوی فرهنگیبهپدید بحرانهوی برخورد

هنگامیاس ههم اناجزایمنت فهوی ،ناهتاهنگیوامتزاجغ رمنطقیرخدهدوجامعهن ب 

دچارتعارضگارددا،ااتقادهاوبهطوره یم راثفرهنگیخودح اساودیاهاارزشبههنجارها،

منت فجامعاهازم اانبارودومرزهاامع او نباااد،یهاق ت وقتیبههردل ل،هتاهنگیم ان
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جامعهدچارگ  تگیدرباورهاخواهدادوبهجایپاسدااتنم راثفرهنگیوحرم نهادنباه

(درایان1312)اهبریان،ااندینتایمخواهدپرداخ ،بحرانهوی رخهاآنآن،بهجنگوتعارضبا

ایمرساو هانش،درتواندام دوارباادههقدرتتندباقیبتاندوها چاا و جهان،ه چسنتینتی

تواندبهانوانمبنایزندگیفرد،پابرجاابتانادابحارانفع ینتیٔد  چ پارایطدا تاًدرحالتغ  ر

اجتتاایمعاصرجهانیاسا وبناابراینتنهااگریباانگ رهشاورهاییهاد یپدهوی ن زچوندیگر

ب کهاتدترینمعتلپ شرویهشاورهایاقابماناد ن ازباهح ااباودینتپ شرفتهمح وب

ادیآیم



رادریراازاهودوتعبدبرتردان تهوخداومعرف الهایو دنیاجتتاای م،تجربهوزندگ مدرن

درادار یوالرخود،براقلان اانکردسیکنارنهاد اس وباروهبهیواقتصادیاجتتاایامورزندگ

یز ساتنیدبهصورتینیازمقاطعتاریهدربرخهیبهطورفشاردیمیپایوزندگیاموراجتتاا

توانبهسادگیدرفروپاایآاکار(بحرانهوی رامی1315افتهاس ا)آزادارمکیوهتکاران،ینتود

هاایاجتتااایمانناددروغوریاهااری،هایاخالقی،افزایشتصااادیرذی ا هاوپارادایمچارچوب

 ا یخشون درارتباطاتفردیونهایتاًقطعارتباطبدنهاجتتاایباننبگانواکافاظا مبا نن

مشاهد هردا

توانبهارحزیربراترد:دالیلاینبحرانادیدهوی درجامعهایرانرامی

ایباامتوساطسالبهجامعاه31ایبامتوسطسندههازجامعه3تغ  راتسنیجامعهایراندر-1

سال22سن

دهاه3اجتتااایدرهاایاادیدبدل لمحدودی «ریاهاریودوروییاجتتاای»افراگ رینوای2

اخ ر

اتتادالگوهایرستیتب   اد اماروزیباان ازهاایدورانب اوغ،نوجاوانی،جاوانیودرنت جاه3

سرگشتگیجوانانجامعهم انالگویرستیوالگوهایذهنیجذاببرایجامعهجوانایران

ااکافادیدطبقاتی2

فرهناگ»نفرهنگیدرسهدههاخ اریعنایامجادلهوتعارضدرارصهاجتتاایم انسهجریا6

هایرستیتب   فرهنگاسالمیههغالباًتوسطرسانه«افرهنگغربی»و«فرهنگاسالمی»،«یایران

هتوار فرهنگایرانیوفرهنگغربیرامذم هرد ومطروددان تهاس ااودیم

دیگارماؤثردربحارانهویا افقدانگفتگویدروناجتتاایواکافب نن ا ین ازازاوامال5

اجتتاایاس ا
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هااییدههاخ رمنصوصاًدرحاوز 3ابهحداقلرس دنتول داتفرهنگینابدرجامعهایرانطی1

چونادب ات،موس قیوس نتا



نقشوالدیندرهوی یابیفرزندانوالدینن زدرچگونگیاکلگ ریهوی نوجوانانتأث رزیاادی

ازیخاانوادگهنناد  یاحتایهااساازمانطرفونبودیکازیمفرهنگ نگومفاهدارندابحثفره

ااندداد شیرادرجامعهماافزایافن  کهاهه تندیگرم ا  یطرفد

اواملداخ یوخارجیچنادن ازبارایهانیاتجاربواواهدتارینیحاهیازآناس ههدرهنار

بهتوسعهنامتوازنهشور؛فقروتوانیماازم اناواملداخ یاندبود هوی م یایرانچالشبرانگ ز

یهاا  ااق محروم  ؛واوام یذهنینظ رنگرشتبع  آم زوحتیتحق رآلودن ب بهاقوا و

دینیومذهبیواااااار هردااواملخارجیمنت فمانندمنافعبازیگرانمح طمنطقهاییاابا ن

قومیناراضیومحرو ،هتچنا نتهااجمواااغالخااکیهاگرو باهاآن وییمنافعالت  یوهت

هاهدرگذااتههویا م ایایارانراباهچاالشاندبود ب گانهازاوام ییهادول م هنیبهدس 

ااندد  ط ب



 جمع بندی ونتیجه گیری-3

آلهیاکتعریافجدیادوایاد جهانیادنسعیدررس دنبار تأثخانواد وجوانانامروز تح 

بحرانهوی .ازهوی فردیوهوی خانوادگیخودمتناسبباارایطوساختارزندگیجهانیه تند

اجتتاایمعاصرجهانیاس وبنابراینتنهاگریبانگ رهشاورهایپ شارفتهیهاد یپدن زچوندیگر

ادیآیمب کهاتدترینمعتلپ شرویهشورهایاقبماند ن زبهح اباودینتمح وب

بدنبالجهانیادن،هوی فرهنگیدرجامعهایراندچارتغ  راتیاد هاهمنجارباهسرگشاتگی

جوانان،اکافادیدطبقاتی،بحرانهوی ،تغ  ارالگوهاایرساتیواااااد اسا ،اواملخاارجی

تاوانیمیدرهوی فرهنگیجوامعهدارداباتوجهبهمواردذهراد وداخ یجهانیادننقشموثر

درگذرازسن بهمدرن تهدرارصهجهانیادنبااستفاد ازنقاطمآب آنوتکنولوژیهایجدید

،ضتنبرنامهریزیهدفتندوس استگذاریبنشفرهنگودول همراستابااهدافودیناسال گا 

وی بصورتتدریجیس رنزولیپ داهرد والگوهایمط وبیدراینزم ناهوباهبرداا تابحرانه

معرفیاونداهاخانواد جوانانو
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(،جامعهاناسیخانواد ایرانی،انتشاراتست ،چاپاول،تهرانا1315آزادارمکی،تقی) ا1

نشرمرهاز،چااپ:ثالثی،مح ن،تهرانترجتهمدرن ته، امدهایپ(1310گ دنز،آنتونی) ا2

دو ،تهرانا

جامعهاناسیدردورانمعاصر،ترجتهمنوچهرثالثیاهاییهنظرریتزر،جرج، ا3

(تحولفرهنگیدرجامعهپ شرفتهصنعتی،ترجته:وتر،مریم،چااپ1313اینگ هارت،رونالد) ا2

اولاتهران،انتشاراتهویرا

راناته(،درآمدیبرمکاتبجامعهاناسی،1312تنهایی،ابوالح ن) ا6

سنتیومدرندرساطوحخاردوهالن،،ناماهیهاارزش(،تح  ل1315آزادارمکیوهتکار) ا5

ا30ا و اجتتاایایران،اتار 

مهاجرودیگران(،نشرتوسعهأترجتههایفت ن  تی)(،فرهنگنظریه1312)ها مگی، ا1

تاه:ساع دی،ا ایگ دنز،آنتونی،گفتارهاییدربار یکپارچگیجهان،جهانرهااد ،ترج ا1

اصغر،تهرانا

مح نثالثی(،نشرفرهنگمعاصرأترجتهاناسی)(،درآمدیبهجامعه1310هو ن،بروس) ا0

اهلل،نشرس ترغا:هامرانی،حشت ترجته(،اوکآیند ،1312تاف ر،الوین) ا10

(،درآمدیبرمکاتبجامعهاناسی،تهرانا1312تنهایی،ابوالح ن) ا11

(،اطالعرسانیوتأث رآنبرهوی فرهنگیا1313)اهبریان،مصطفیا ا12

تهران،انتشاراتققناوس،«یفرهنگیهاهیمونظر مفاه»(،1315درضا) ،سیر امیصالح ا13

تهرانا

،پالکفرد،ان اناناسیفرهنگی،ترجته:ثالثی،مح ن،انتشاارات1316بت س،دان ال، ا12

ا تی،چاپاول،تهرانا

،چااپاولینشرفرهناگاساالمدفتر(،بحرانجامعهمدرن،قم،1311اصغر)یهاظتی،ا  ا16

،تهرانا

ویرانایراناک،رواانفی(افص نااامهمطالعاتم ااا1313اثوند،احتد) ،غی،تقکیآزادارماا ا15

 ،تهرانایهااو

 Shahabi , Mahmood (1001) video and youth in Iran: From policies to ا11

pratices ph.D Disse tation, university of Essex , UK 
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