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بررسی مقایسه ای تأثیر فرایند جهانی شدن بر هویت فرهنگی دانشجویان در 
دانشگاه پیام نور و آزاد )مطالعه موردی: شهرستان بستک(

منصوره دسترنج*
سمیه قنبری**

چکیده
ــت  ــر هوی ــدن ب ــی ش ــد جهان ــر فراین ــه ای تأثی ــی مقایس ــدف بررس ــا ه ــش، ب ــن پژوه ای
فرهنگــی دانشــجویان انجــام شده اســت. جامعــه ی آمــاری تحقیــق شــامل كلیــه ی دانشــجویان 
دانشــگاه پیــام نــور و دانشــگاه آزاد شهرســتان بســتک اســت كــه بــا اســتفاده از فرمــول كوكران، 
375 نفــر بــه عنــوان نمونــه ی آمــاری انتخــاب شــد؛ از ایــن تعــداد، 221 نفــر بــه دانشــگاه آزاد 
تعلــق دارد و 154 نفــر بــه دانشــگاه پیــام نــور. شــیوه ی اجــرای پژوهــش نیــز پیمایشــی اســت. 
ــا اســتفاده از آلفــای كرونبــاخ  بــرای گــردآوری داده هــا از پرســش نامه اســتفاده و پایایــی آن ب
ــرای تحلیــل آماره هــای  ــزار spss آزمــوده شــد. ب محاســبه شــد. فرضیه هــا هــم توســط نرم اف
بــه دســت آمــده نیــز از روش هــای توصیفــی و اســتنباطی اســتفاده شــد. نتایــج تحقیــق نشــان 
داد كــه بیــن هویــت فرهنگــی بــا ســن، جنــس، وضعیــت اشــتغال، میــزان اســتفاده از وســایل 
ارتبــاط جمعــی، تحصیــالت والدیــن و شــغل مــادر، رابطــه ی معنــاداری وجــود دارد. همچنیــن 

رابطــه ی بیــن جهانــی شــدن و هویــت فرهنگــی نیــز تأییــد شــد.
کلیدواژه     ها: جهانی شدن، هویت فرهنگی، دانشجویان، دانشگاه، شهرستان بستک.
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1ـ مقدمه
یکــی از دغدغه هــای اساســی در مســأله ی جهانــی شــدن، تأثیــر ایــن فراینــد بــر هویت هــای 
فرهنگــی اســت. فرایندهــای جهانــی شــدن، دورتریــن نقــاط جهــان را در نوردیده انــد و همــه ی 
ــد. گرچــه  ــر می پذیرن ــا تأثی ــن فراینده ــروزی، كــم و بیــش از ای ــای ام ــب زندگــی در دنی جوان
شــدت ایــن فرایندهــا در جهــان كنونــی یکســان نیســت، تمــام مناطــق تــا حــدودی تحت تأثیــر 
ــک  ــت. بی ش ــرار گرفته اس ــدن ق ــی ش ــر جهان ــش تحت تأثی ــم كمابی ــگ ه ــتند. فرهن آن هس
ــا جهانــی شــدن  ــا جهانــی شــدن، دچــار تغییراتــی شده اســت؛ ب ــل ب هویــت فرهنگــی در تقاب
فرهنــگ از یــک ســو و اســتفاده از ابزارهــا و وســایل یکســان در سراســر جهــان از ســوی دیگــر، 
مســئله ی بحــران هویــت فرهنگــی ظاهــر می شــود. تاملینســون معتقــد اســت: جهانی شــدن، در 
ذات فرهنگــی مــدرن نهفتــه اســت. در واقــع، جهانــی شــدن گســترش مشــابهت ها، پیوندهــا و 
ارتباطــات اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی میــان مــردم جهــان اســت )تاملینســون، 1381: 14 و 13(.
بــه ایــن ترتیــب، یکــی از پیامدهــای جهانــی شــدن بــه خصــوص جهانــی شــدن فرهنگــی، 

ایجــاد چالش هــای عمیــق در زمینــه ی هویــت فرهنگــی اســت. 
یکــی از مســائلی كــه نوجوانــان امــروزی بــا آن روبــرو هســتند، مســئله ی هویــت بــه طــور عــام 
و هویــت فرهنگــی بــه طــور خــاص اســت. اگــر هویــت فرهنگــی در بیــن نوجوانــان شــکل گیــرد، 
زنجیــره ی گذشــته و حــال كامــل خواهــد شــد و در ایــن میــان، نوجوانــان میــراث فرهنگی خــود را 

حفــظ می كننــد و انســجام درونــی در ســاختار فرهنگــی و اجتماعــی بــه وجــود می آیــد. 
در بررســی مســئله ی هویــت فرهنگــی، دو رویکــرد وجــود دارد؛ یک رویکــردی كه هویت فرهنگی 
را تعییــن كننــده ی رفتــار افــراد تصــور می كنــد و دیگــری، رویکــردی اســت كــه هویــت فرهنگــی را 
مســتقل از محیــط تلقــی نمی كنــد )كــوش، 1381: 143(. هویت فرهنگی، كنش هــای متقابل گوناگونی 

را كــه بیــن شــخص و محیــط اجتماعــی صــورت می گیــرد، نشــان می دهد. 
هویــت بــه معنــای كیســتی انســان و تعریفــی اســت كــه هــر فــرد از خــود دارد. عمومــاً 
هویــت را امــری اجتماعــی می داننــد؛ بــه تعبیــر دیگــر، هویت پدیــده ای اســت كــه از دیالکتیک 
میــان فــرد و جامعــه ســر بــر مــی آورد )برگــر و لوكمــان، 1397: 237(. بــه طــور كلــی، می تــوان دو 
رهیافــت كلــی نســبت بــه هویــت فرهنگــی تمیــز داد؛ یکــی اینکــه هویــت فرهنگــی بر اســاس 
تشــابهات و همگونی هــا شــکل می گیــرد. بــر ایــن اســاس، كســانی كــه آداب و رســوم، عقایــد و 
زبــان مشــتركی دارنــد، هویــت فرهنگــی واحــدی را تشــکیل می دهنــد. رویکــرد دوم كــه غالبــاً 
ــدگاه  ــن دی ــد. ای ــد می كن ــاوت تأكی ــوم تف ــر مفه از ســوی پســت مدرن ها مطــرح می شــود، ب
ــک  ــراد دیگــر در ی ــا اف ــه ب ــی ك ــف خــود، از تفاوت ــرای تعری ــراد ب ــه اف حاكــی از آن اســت ك
موقعیــت خــاص دارنــد، اســتفاده می كننــد؛ هــر كــس خــود را بــر مبنــای ویژگی هایــی درک 
می كنــد كــه او را از افــراد دیگــر متمایــز نمی ســازد. در واقــع، افــراد هویــت خــود را بــر اســاس 

آنچــه نیســتند، تعریــف می كننــد )هانتینگتــون، 1378: 105 و 104(. 
هویــت فرهنگــی هــر جامعــه را آداب و رســوم، معتقــدات، باورهــا، آثــار ادبــی و هنــری و 
ــش،  ــرض گرفتن ــا ق ــت دادن آن ی ــه از دس ــد ك ــکیل می ده ــی تش ــای جمع ــایر پدیده ه س
فاجعــه ای اســت كــه قومیــت یــا ملیــت یــک جامعــه را تهدیــد می كنــد )مالصادقــی، 1378: 83(. 
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هــدف اصلــی پژوهــش، بررســی مقایســه ای تأثیــر فراینــد جهانــی شــدن بر هویــت فرهنگی 
دانشــجویان دانشــگاه پیام نــور و دانشــگاه آزاد شهرســتان بســتک اســت. در راســتای ایــن هدف، 
هدف هــای فرعی تــری از جملــه مشــخص كــردن میــزان تأثیــر هــر یــک از عوامــل مختلــف 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بــر هویــت فرهنگــی دانشــجویان قابل توجــه قرار گرفته اســت. 
همچنیــن می خواهــد در پــی پاســخی بــرای ســؤاالت زیــر باشــد: وضعیــت هویــت فرهنگــی 
دانشــجویان دانشــگاه چگونــه اســت؟ جهانــی شــدن چــه تأثیــری بــر هویــت فرهنگــی دارد؟ 
هویــت فرهنگــی دانشــجویان دانشــگاه پیام نــور و دانشــگاه آزاد چــه تفاوتــی بــا هــم دارد؟ آیــا 
هویــت فرهنگــی دانشــجویان از متغیرهایــی نظیــر جنســیت، وضعیت تأهــل، وضعیت اشــتغال، 
میــزان اســتفاده از وســایل ارتبــاط جمعــی، تحصیــالت والدیــن و شــغل آنهــا تأثیــر می پذیــرد؟ 

2ـ مبانی نظری
كنــش متقابل گرایــان معتقدنــد: انســان از ابتــدای زندگــی اجتماعــی، دارای هســته ای بنیادیــن 
بــا یــک هویــت نســبی اولیــه اســت كــه در جریــان جامعه پذیــری و كنــش متقابــل بــا دیگــران، 
ــه ی  ــت در نظری ــد )Turner, 1998: 375-382(. هوی ــدی را ایجــاد می كن ــای جدی ــر روز هویت ه ه
كنــش متقابــل، مفهومــی كامــالً پویا و ســیال اســت. یکــی از عناصر شــکل دهنده ی هویــت، فرایند 
جامعه پذیــری )اجتماعــی شــدن( اســت. در جریــان تعامــل اجتماعــی اســت كــه فــرد جامعه پذیــر 
می شــود؛ بــه عبارتــی دیگــر، بــا ارزش هــا و هنجارهــای گــروه و جامعــه ی خــود آشــنا می شــود. 

ایــن خصــوص،  اســت. در  انــواع جامعه پذیــری، جامعه پذیــری فرهنگــی  از  یکــی 
نظریه پردازانــی ماننــد پارســونز توجــه خاصــی بــه اهمیــت جامعه پذیــری فرهنگــی داشــته اند؛ 
ــر آن  ــرار می دهــد و ب مثــاًل پارســونز در الگــوی خــود، فرهنــگ را در رأس همــه ی نظام هــا ق
اســت كــه فرهنــگ بــه صــورت ارزش هــا و هنجارهــا تجســم می یابــد و در نظــام شــخصیت، 
ــد،  ــن فراین ــر در ای ــی دیگ ــه عبارت ــزر، 1374: 139(؛ ب ــود )ریت ــگران می ش ــن كنش ــه ی ذه ملک
كنشــگران از لحــاظ فرهنگــی جامعه پذیــر می شــوند. بنابرایــن، می تــوان ایــن قضیــه ی اساســی 
را اســتنباط كــرد كــه هــر چــه جامعه پذیــری فرهنگــی بیشــتر شــکل گرفتــه باشــد، هویــت 

ــر شــکل خواهــد گرفــت.  فرهنگــی نیــز بیشــتر و قوی ت
گیدنــز معتقــد اســت كــه در جامعــه ی كنونــی، منابــع هویتــی و فرهنگــی بســیار متنــوع 
و متکثــر اســت و یــک منبــع یــا قــدرت واحــد هویتــی یــا فرهنگــی نیســت كــه دســت انــدر 
كار ســاخت فرهنــگ و هویــت باشــد. جوامــع غربــی در عرصــه ی امکانــات و تولیــدات فرهنگــی 
جایــگاه مهمــی دارد؛ بــا ایــن حــال، معتقــد اســت از آن جــا كــه امــروزه جوامــع مختلــف هــر 
كــدام دارای تولیــدات فرهنگــی خاصــی هســتند و در گســترش آنهــا نیــز نقــش ایفــا می كننــد، 
ــه میزان هــای متفــاوت، ســهیم هســتند. جهانــی  در فراینــد جهانــی شــدن نیــز هــر چنــد ب
شــدن یــک پدیــده ی دیالکتیــک اســت؛ بدیــن معنــا كه افــراد، هــم در ایــن فراینــد نقش آفرینی 

ــز، 1384: 75-54(.   ــد )گیدن ــرار دارن ــر آن ق ــد و هــم تحت تأثی می كنن
ــه دو دســته تقســیم بندی  ــی شــدن فرهنگــی را ب ــردازان جهان فدرســتون )1995(، نظریه پ
ــداران ناهمگن ســازی. گــروه اول، آینــده ی جهــان را  ــداران همگن ســازی و طرف می كنــد: طرف
یکدســت و تحــت ســلطه ی غــرب می داننــد. گــروه دوم، بــر تأثیــر پیچیــده، ناگزیــر و متقابــل 
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امــر جهانــی و امــر محلــی تأكیــد می كننــد )رابرتســون،1381: 339(. 
ــه معنــای یکسان ســازی  ــه تنهــا ب ــی شــدن ن ــد كــه جهان متفکــران پســت مدرن معتقدن
فرهنگــی در سراســر جهــان نیســت، بلکــه فرصتــی اســت بــرای ابــراز وجــود فرهنگ هــای دیگر 

 .)Niezen, 2004: 102-121(
هــال معتقــد اســت: جهانــی شــدن، فراینــدی پیچیــده، تعارض آمیــز و دیالکتیــک اســت 
كــه در جریــان آن بســیاری از هویت هــای فــردی، قومــی و ملــی دچــار دگرگونی هــای بنیــادی 
شده اســت. در مدرنیتــه ی متأخــر بســیاری از منابــع هویتــی یعنــی طبقــه، جنســیت، قومیــت، 
نــژاد و ملیــت ـ كــه در گذشــته پایگاه هــای مســتحکمی بــرای مــا فراهــم می كردنــد ـ دچــار 
ــه گفتــه ی هــال، مدرنیتــه نیــز هماننــد یــک دولــت ملــی كــه  از هم گســیختگی شــده اند. ب
ممکــن اســت در صــدد یکسان ســازی فرهنگــی برآیــد، در صــدد اســت هژمونــی فرهنگــی خود 
را بــر جوامــع مختلــف تحمیــل كنــد؛ امــا از آن جــا كــه اقــوام و جوامــع مختلــف، بــه منابــع 
هویتــی و فرهنگــی خــود عالیــق خاصــی دارنــد، به ســادگی تمامــی عناصــر هویتــی و فرهنگی 
ــه از  ــد ك ــی را یافته ان ــن توانای ــز ای ــی نی ــی فرهنگ هــای محل ــد. حت ــار نمی گذارن خــود را كن
طریــق رســانه های ارتباطــی مختلــف، خــود را در معــرض فرهنگ هــا و ملت هــای دیگــر قــرار 

 .)Hall, 1996: 274-314 دهنــد و بــر آنهــا اثرگــذار باشــند )هــال، 1383: 262-239 ؛
هــال، تأثیــر جهانــی شــدن بــر هویت هــای فرهنگــی را در ســه ســطح هویــت ملــی، هویــت 
فــرا مــدرن جهانــی و هویــت محلــی پیگیــری می كنــد. نخســت اینکــه هویــت ملــی، تمهیــدی 
ــدن،  ــی ش ــت. دوم جهان ــی اس ــای فرهنگ ــرار دادن تفاوت ه ــم ق ــار ه ــرای در كن ــی ب گفتمان
فرهنــگ فرامــدرن جهانــی و هویت هــای مشــتركی بیــن ملت هــا بــه وجــود مــی آورد. ســوم، 
هویــت محلــی اســت كــه در آن دوشــادوش تمایــل بــه ســمت فرهنــگ جهانــی، تمایلــی بــه 

تفــاوت، قومیــت و امــر محلــی نیــز دیــده می شــود. 
هــال بــا الهــام از نظریه هــای هــاروی، گیدنــز و الكالئــو، ویژگــی تغییــرات جهانــی شــدن 
ــورد  ــان و فضــا دو م ــه زم ــا ك ــد. از آن ج ــی می دان ــان ـ فضــا و مركزیت زدای را فشــردگی زم
ــی  ــه جهان ــت ك ــوان گف ــل، می ت ــن دلی ــت؛ بدی ــت اس ــده ی هوی ــای هماهنگ كنن از مؤلفه ه

 .)Hall, 1996: 276( ــای فرهنگــی دارد ــر هویت ه ــر را ب شــدن، بیشــترین تأثی
بنابرایــن، هــال بیــش از دیگــران بــه تأثیــر جهانــی شــدن بــر هویــت فرهنگــی پرداختــه ؛ به 

همیــن دلیــل، نظریــات وی مبنــای نظــری ایــن پژوهــش قــرار گرفته اســت. 

3ـ روش تحقیق
ــات، پرســش نامه اســت.  ــزار جمــع آوری اطالع ــش و اب ــه، پیمای ــن مطالع ــق ای روش تحقی
جامعــه ی آمــاری ایــن پژوهــش شــامل كلیــه ی دانشــجویان دانشــگاه پیام نــور و دانشــگاه آزاد 
ــه در هــر دانشــگاه، میانگیــن تعــداد  شهرســتان بســتک اســت. مــالک انتخــاب تعــداد نمون
دانشــجویان هــر دانشــگاه اســت كــه بــر اســاس آن، در هــر دانشــگاه بــه طــور تصادفــی انتخــاب 
ــرای تعییــن  ــه یکســان نبــودن تعــداد دانشــجویان در هــر دو دانشــگاه، ب ــا توجــه ب شــدند. ب
حجــم نمونــه از فرمــول كوكــران اســتفاده شــد. بــه ایــن ترتیــب، نمونــه ای مشــتمل بــر 375 
نفــر بــرآورد شــد كــه 221 نفــر بــه دانشــگاه آزاد تعلــق دارد و 154 نفــر بــه دانشــگاه پیام نــور. 
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روایــی پرسشــنامه صــوری بــود و بــرای اطمینــان یافتــن از پایایــی ســؤال های آن، از روش 
ــود كــه ضریــب آلفــای كرونبــاخ  ضریــب آلفــای كرونبــاخ اســتفاده شــد. نتایــج گویــای آن ب
بــرای طیــف جهانــی شــدن )0/808( و بــرای هویــت فرهنگــی )0/893( بــوده اســت. همچنیــن به 

منظــور تحلیــل داده هــا از روش هــای آمــار توصیفــی و آمــار اســتنباطی اســتفاده شــد. 
متغیــر وابســته ی تحقیــق، هویــت فرهنگــی اســت. هویــت فرهنگــی، آن بخــش از هویــت 
اســت كــه مــا را از هویت هــای دیگــر جهــان پیرامــون متمایــز می كنــد و بیانگــر تفاوت هــای 
مــا نســبت بــه دیگــران اســت نــه اختالف مــان بــا آنهــا. بــه اعتقــاد اریکســون )1963(، هویــت 
ــته و  ــای گذش ــنت ها و ارزش ه ــوم، س ــه آداب و رس ــدی ب ــت از پای بن ــارت اس ــی عب فرهنگ
رایــج و نویــن جامعــه، بــه گونــه ای كــه بــه غــرور ملــی منجــر شــود؛ در عیــن حالــی كــه فــرد از 

 .).www. Rock, uwc, Edu( اســتقالل برخــوردار اســت
در ایــن تحقیــق، متغیــر هویــت فرهنگــی در قالــب 21 ســؤال و بــه صــورت طیــف لیکــرت 
ســنجیده شــد. پاســخ ها بــه صــورت خیلــی زیــاد، زیــاد، متوســط، كــم و خیلــی كــم، مشــخص 

و بــا توجــه بــه مفهــوم ســؤال ها كدگــذاری شــد. 
متغیر جهانی شدن نیز در قالب ده سؤال به صورت طیف لیکرت سنجیده شد. 

4ـ فرضیه های تحقیق
به نظر می رسد، بین سن و هویت فرهنگی رابطه ی معناداری وجود دارد. 

به نظر می رسد، بین جنس و هویت فرهنگی رابطه ی معناداری وجود دارد. 
به نظر می رسد، بین وضعیت تأهل و هویت فرهنگی رابطه ی معناداری وجود دارد. 

به نظر می رسد، بین وضعیت اشتغال و هویت فرهنگی رابطه ی معناداری وجود دارد. 
ــت فرهنگــی  ــاط جمعــی و هوی ــزان اســتفاده از وســایل ارتب ــن می ــه نظــر می رســد، بی ب

ــاداری وجــود دارد.  رابطــه ی معن
به نظر می رسد، بین تحصیالت پدر و هویت فرهنگی رابطه ی معناداری وجود دارد. 
به نظر می رسد، بین تحصیالت مادر و هویت فرهنگی رابطه ی معناداری وجود دارد. 

به نظر می رسد،  بین شغل پدر و هویت فرهنگی رابطه ی معناداری وجود دارد. 
به نظر می رسد، بین شغل مادر و هویت فرهنگی رابطه ی معناداری وجود دارد. 

به نظر می رسد، بین جهانی شدن و هویت فرهنگی رابطه ی معناداری وجود دارد. 
بــه نظــر می رســد، بیــن نــوع دانشــگاه )آزاد و پیــام نــور( و هویــت فرهنگــی دانشــجویان 

تفــاوت معنــاداری وجــود دارد. 

5ـ یافته ها
در ایــن قســمت بــه نتایــج بــه دســت آمــده از تحقیــق، در دو بخــش توصیفــی و اســتنباطی 
پرداختــه می شــود؛ بدیــن صــورت كــه ابتــدا بــه خصوصیــات نمونــه ی مــورد مطالعــه اشــاره، 

ــه تحلیــل داده هــا و آزمــون فرضیه هــا پرداختــه می شــود.  ســپس ب
توزیــع پاســخگویان نشــان می دهــد كــه 70/9 درصــد دانشــجویان، هویــت فرهنگی متوســط 
دارنــد، 13/6 درصــد هویــت فرهنگــی بــاال و 15/5 درصــد آنــان هویــت فرهنگــی ضعیفــی دارنــد؛ 
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بنابرایــن، بــا توجــه بــه میانگیــن 82/46 می تــوان نتیجــه گرفــت كــه هویــت فرهنگــی اكثریــت 
دانشــجویان، متوســط رو به باالســت. 

از كل دانشــجویان، 121 نفــر )32/3 درصــد( مــرد و 254 نفــر )67/7 درصــد( زن بودنــد. 237 نفر )63/2 
درصــد( مجــرد و 138 نفــر )36/8 درصــد( متأهــل بودنــد. اكثریــت دانشــجویان )225 نفــر یــا 60 درصــد( 
در رده ی ســنی 24ـ19 ســال، 111 نفــر )29/6 درصــد( بیــن 29ـ25 ســال و 39 نفــر )10/4 درصــد( بیــن 
34ـ30 ســال قــرار داشــتند. از نظــر وضعیــت اشــتغال، 170 نفــر )45/3 درصــد( دانشــجویان شــاغل و 
205 نفــر )54/7 درصــد( غیــر شــاغل بودنــد. 221 نفــر )58/9 درصــد( از دانشــجویان در دانشــگاه آزاد و 
154 نفــر )41/1 درصــد( در دانشــگاه پیام نــور مشــغول بــه تحصیــل بودنــد. 189 نفــر )50/4 درصــد( از 

پاســخگویان، ســاكن شــهر و 186 نفــر )49/6 درصــد( ســاكن روســتا بودنــد. 
از نظــر تحصیلــی، پــدران پاســخگویان غالبــاً دارای تحصیالت ابتدایــی و راهنمایــی و مادران 
آنهــا نیــز غالبــاً دارای تحصیــالت ابتدایی بودنــد. اكثر پدران پاســخگویان، مشــاغل آزاد داشــتند 
و مــادران نیــز اكثــراً خانــه دار بودنــد. اكثریــت پاســخگویان )268 نفــر یــا 71/5 درصــد( بــه پایــگاه 
اقتصــادیـ  اجتماعــی متوســط، 57 نفــر )15/2 درصــد( بــه پایــگاه اقتصــادیـ  اجتماعی بــاال و 50 

نفــر )13/3 درصــد( بــه پایــگاه اقتصــادیـ  اجتماعــی پاییــن تعلق داشــتند. 
از نظــر میــزان اســتفاده از رســانه های جمعــی نیــز 275 نفــر )73/3 درصد( در ســطح متوســط، 

26 نفــر )6/9 درصــد( در ســطح كــم و 74 نفــر )19/7 درصــد( در ســطح زیــاد قرار داشــتند. 
از لحــاظ قــرار گرفتــن در معــرض فراینــد جهانــی شــدن، 287 نفــر )76/5 درصــد( در ســطح 
متوســط، 58 نفــر )15/5 درصــد( در ســطح پاییــن و 30 نفــر )8/0 درصــد( در ســطح باال قرار داشــتند. 

درصد تعداد متغیرها درصد تعداد متغیرها

32/3 121 مرد 60/0 225 19-24
67/7 254 زن 29/6 111 25-29
63/2 237 مجرد 10/4 39 30-34
36/8 138 متأهل 58/9 221 آزاد
45/3 170 شاغل 41/1 154 پیام نور
54/7 205 غیرشاغل 15/5 58 پایین
15/2 57 باال 76/5 287 متوسط
71/5 268 متوسط 8/0 30 باال
13/3 50 پایین 15/5 58 پایین
50/4 189 شهر 70/9 266 متوسط
49/6 186 روستا 13/6 51 باال
100/0 375 جمع کل پاسخگویان 100/0 375 جمع کل پاسخگویان

جدول 1: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب متغیرهای تحقیق
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جدول 2: ضریب همبستگی پیرسون میان هویت فرهنگی با سن دانشجویان

جدول 3: آزمون تفاوت میانگین هویت فرهنگی دانشجویان بر حسب جنس آنها

جدول 4: آزمون تفاوت میانگین هویت فرهنگی دانشجویان بر حسب وضعیت تأهل

Sig T F بتا B اشتباه 
استاندارد

Adj.R2 R2 R متغیر

0/000 3/628 13/160 0/185 0/856 14/095 0/031 0/034 0/185 سن

Sig t
Levenes Test اشتباه 

استاندارد
انحراف 

معیار میانگین فراوانی Sigجنس F

0/045 2/015 0/011 6/474 1/366 15/036 84/61 121 مرد

0/871 13/884 81/43 254 زن

Sig t
Levenes Test اشتباه 

استاندارد
انحراف 

معیار میانگین فراوانی Sigوضعیت تأهل F

0/685 -0/406 0/098 2/751 1/004 15/462 82/232 237 مجرد

1/035 12/163 82/855 138 متأهل

ــر اســاس ضریــب همبســتگی  جــدول 2، بیانگــر رابطــه میــان ســن و هویــت فرهنگــی ب
اســت. بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده )Sig =0/000(، ایــن رابطــه معنادار اســت؛ 
بنابرایــن، فرضیــه ی H0 مبنــی بــر فقــدان رابطــه میــان ســن و هویــت فرهنگــی، رد و فرضیه ی 

H1 مبنــی بــر وجــود رابطــه تأییــد می شــود. 

جــدول 3، بیانگــر تفــاوت میــان جنــس افــراد مــورد مطالعــه و هویــت فرهنگــی اســت. ایــن 
جــدول، تفــاوت میانگیــن هویــت فرهنگــی را بــر حســب جنــس افــراد یعنــی مــرد یــا زن بــودن 
 ،)Sig =0/045( و ســطح معنــاداری )بــه دســت آمــده )2/015 T نشــان می دهــد. بــا توجــه به مقــدار

تفــاوت مشــاهده شــده از لحــاظ آمــاری معنــادار اســت. 

جــدول 4، رابطــه ی میــان وضعیــت تأهــل دانشــجویان و هویــت فرهنگــی آنهــا را بر اســاس 
آزمــون تفــاوت میانگیــن )T( نشــان می دهــد. براســاس ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده در 
ایــن جــدول )Sig =0/685(، فرضیــه ی مــا مبنــی بــر وجــود رابطــه ی معنــادار میــان وضعیــت 

تأهــل و هویــت فرهنگــی پذیرفتــه نمی شــود. 

بــرای دریافــت تفــاوت معنــاداری میــان میانگیــن نمرات دانشــجویان شــاغل و غیرشــاغل، از 
آزمــون تــی مســتقل اســتفاده شــد. جــدول 5، آزمــون رابطه بیــن وضعیت اشــتغال دانشــجویان 
ــان كــه در جــدول مشــاهده می شــود،  ــر می كشــد. چن ــه تصوی ــان را ب ــت فرهنگــی آن و هوی
مقــدار T =2/721 بــا ســطح معنــا داری Sig =0/007 گویــای آن اســت كــه بیــن میانگیــن نمــرات 
ــاوت  ــی تف ــت فرهنگ ــاغل )80/64(، در هوی ــجویان غیرش ــاغل )84/65( و دانش ــجویان ش دانش
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ــت  ــاغل، هوی ــا دانشــجویان غیرش ــاغل در مقایســه ب ــاداری وجــود دارد و دانشــجویان ش معن
فرهنگــی باالتــری دارنــد. 

Sig t
Levenes Test اشتباه 

استاندارد
انحراف 

معیار میانگین فراوانی وضعیت 
Sigاشتغال F

0/007 2/721 0/000 15/764 0/840 10/963 84/65 170 شاغل

1/145 16/407 80/64 205 غیر شاغل

Sig T F بتا B اشتباه 
استاندارد

Adj.R2 R2 R متغیر

0/000 3/628 13/160 0/185 0/856 14/095 0/031 0/034 0/185 استفاده از وسایل 
ارتباط جمعی

جدول 5: آزمون تفاوت میانگین هویت فرهنگی دانشجویان بر حسب وضعیت اشتغال

جدول6: ضریب همبستگی پیرسون میان هویت فرهنگی دانشجویان با میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی

جــدول 6، رابطــه ی میــان اســتفاده از وســایل ارتبــاط جمعی و هویــت فرهنگی دانشــجویان 
را نشــان می دهــد. بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده )Sig=0/000(، ایــن فرضیــه 

نیــز پذیرفتــه می شــود.  

جــدول 7، رابطــه ی میــان هویــت فرهنگــی دانشــجویان و تحصیــالت پــدر آنهــا را نشــان 
می دهــد. بــا توجــه بــه مقــدار F و ســطح معنــا داری بــه دســت آمــده )Sig =0/000(، می تــوان 

نتیجــه گرفــت كــه میــان تحصیــالت پــدر و هویــت فرهنگــی رابطــه ی معنــادار وجــود دارد. 

Sig F Mean 
squares

Sum of 
squares

اشتباه 
استاندارد

انحراف 
معیار میانگین فراوانی تحصیات پدر

0/000 4/933 961/495 4807/477 2/327 17/413 85/33 56 بیسواد
1/994 18/056 87/07 82 ابتدایی
1/513 13/625 80/66 81 راهنمایی
1/880 11/438 75/13 37 متوسطه
0/925 8/018 80/37 75 دیپلم و فوق 

دیپلم
1/544 10/243 83/22 44 لیسانس به باال
0/739 14/323 82/46 375 كل

جدول 7: نتایج تحلیل واریانس هویت فرهنگی دانشجویان با تحصیالت پدر آنان
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Sig F Mean 
squares

Sum of 
squares

اشتباه 
استاندارد

انحراف 
معیار میانگین فراوانی تحصیات 

مادر

0/000 7/541 1422/652 7113/262 1/888 18/883 87/20 100 بیسواد
1/224 12/243 82/76 100 ابتدایی
1/566 12/233 78/13 61 راهنمایی
0/589 2/568 68/52 19 متوسطه
1/436 11/929 83/00 69 دیپلم و فوق 

دیپلم
1/034 5/276 82/00 26 لیسانس به باال
0/739 14/323 82/46 375 كل

Sig F Mean 
squares

Sum of 
squares

اشتباه 
استاندارد

انحراف 
معیار میانگین فراوانی شغل پدر

0/000 7/541 1422/652 7113/262 1/888 18/883 87/20 100 آزاد
1/224 12/243 82/76 100 دولتی
1/566 12/233 78/13 61 بازنشسته
0/589 2/568 68/52 19 بیکار
1/436 11/929 83/00 69 كارگر
1/034 5/276 82/00 26 كل

جدول 8: نتایج تحلیل واریانس هویت فرهنگی دانشجویان با تحصیالت مادر آنان

جدول 9: نتایج تحلیل واریانس هویت فرهنگی دانشجویان با شغل پدر آنان

جــدول 8، رابطــه ی میــان تحصیــالت مــادر و هویــت فرهنگــی را بــا روش تحلیــل واریانس 
ــده  ــت آم ــه دس ــاداری ب ــطح معن ــدار F و س ــه مق ــه ب ــا توج ــد. ب ــان می ده ــه نش یک طرف
)Sig =0/000(، فرضیــه مــا مبنــی بــر وجــود رابطــه ی معنــادار میــان تحصیــالت مــادر و هویت 

فرهنگــی تأییــد می شــود. 

جــدول 9، رابطــه ی میــان شــغل پــدر و هویــت فرهنگــی دانشــجویان را بــر اســاس تحلیــل 
واریانــس یک طرفــه نشــان می دهــد. چنــان كــه در جــدول مشــاهده می شــود، مقــدار F برابــر 
بــا 0/289 و ســطح معنــاداری برابــر بــا 0/885 اســت كــه فقــدان رابطــه ی معنــا دار میــان ایــن دو 

متغیــر را نشــان می دهــد.

جــدول 10، رابطــه ی میــان شــغل مــادر و هویــت فرهنگــی دانشــجویان را نشــان می دهــد. 
بــر اســاس ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده )Sig =0/040(، می تــوان نتیجــه گرفــت كــه میــان 

شــغل مــادر دانشــجویان و هویــت فرهنگــی آنــان رابطــه ی معنــاداری وجــود دارد. 
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Sig F Mean 
squares

Sum of 
squares

اشتباه 
استاندارد

انحراف 
معیار میانگین فراوانی شغل مادر

0/040 2/534 511/459 2045/835 0/897 15/539 82/50 300 خانه دار
0/908 4/452 77/00 24 آزاد
0/965 4/317 80/70 20 دولتی
1/013 4/416 84/21 19 فرهنگی
3/165 10/966 92/50 12 بازنشسته
0/739 14/323 82/46 375 كل

جــدول 11، گویــای رابطــه ی جهانــی شــدن بــا هویــت فرهنگــی دانشــجویان اســت. نتایــج 
ــت  ــر هوی ــا متغی ــی شــدن، 47/4 درصــد ب ــه جهان ــن اســت ك ــی از ای ــده حاك ــه دســت آم ب
فرهنگــی همبســتگی دارد و 22/4 درصــد از واریانــس هویــت فرهنگــی را جهانــی شــدن تبییــن 
می كنــد كــه ایــن ضریــب بــرای تعمیــم بــه كل جامعــه ی مــورد مطالعــه 22/2 درصــد اســت. 
مقادیــر F و ســطح معنــاداری موجــود در جــدول، بیانگــر ایــن اســت كــه روابــط میــان جهانــی 
شــدن بــا هویــت فرهنگــی در ســطح بیــش از 99 درصــد اطمینــان، معنــادار اســت و فرضیــه 

ــود. ــد می ش تأیی

Sig T F بتا B اشتباه 
استاندارد

Adj.
R2 R2 R متغیر

0/000 10/38 107/84 0/474 0/986 12/63 0/222 0/224 0/474 جهانی شدن

Sig t
Levenes Test اشتباه 

استاندارد
انحراف 

معیار میانگین فراوانی Sigنوع دانشگاه F

0/197 1/291 0/000 22/293 0/763 11/351 83/25 221 آزاد

1/427 17/718 81/31 154 پیام نور

جدول 10: نتایج تحلیل واریانس هویت فرهنگی دانشجویان با شغل مادر آنان

جدول 11: ضریب همبستگی پیرسون میان هویت فرهنگی دانشجویان با جهانی شد

جدول 12: آزمون تفاوت میانگین هویت فرهنگی دانشجویان بر حسب نوع دانشگاه

ــر اســاس  ــت فرهنگــی دانشــجویان را ب ــوع دانشــگاه و هوی ــان ن جــدول 12، رابطــه ی می
ــه دســت  ــاداری ب ــه ســطح معن ــا توجــه ب ــا )T( نشــان می دهــد. ب ــاوت میانگین ه ــون تف آزم
ــت فرهنگــی  ــان هوی ــا دار می ــاوت معن ــر وجــود تف ــی ب ــه مبن ــن فرضی ــده )Sig=0/197(، ای آم

ــود.   ــد نمی ش ــا تأیی ــگاه آنه ــوع دانش ــجویان و ن دانش
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نتیجه گیری
ــت  ــر هوی ــی شــدن ب ــد جهان ــر فراین ــه منظــور بررســی مقایســه ای تأثی ــن پژوهــش ب ای
فرهنگی دانشــجویان در دانشــگاه پیام نور و دانشــگاه آزاد شهرســتان بســتک انجام شــد. از روش 
پیمایشــی و تکنیــک پرســش نامه نیــز بــرای جمــع آوری داده ها اســتفاده شــد. جامعــه ی آماری، 
تمامــی دانشــجویان دانشــگاه پیام نــور و دانشــگاه آزاد شهرســتان بســتک را در برمی گرفــت. بــا 
توجــه بــه یکســان نبــودن تعــداد دانشــجویان در هــر دو دانشــگاه، بــرای تعییــن حجــم نمونه از 
فرمــول كوكــران اســتفاده شــد؛ بــه ایــن ترتیــب، نمونــه ای مشــتمل بــر 375 نفــر بــرآورد شــد 
كــه 221 نفــر بــه دانشــگاه آزاد تعلــق داشــت و 154 نفــر بــه دانشــگاه پیام نــور. بــه طــور كلــی، 

ــه كــرد: ــه شــرح زیــر ارائ خالصــه ای از یافته هــا را می تــوان ب
دامنــه ی ســنی پاســخگویان، بیــن 19 تــا 24 ســال بــود و از میــان آنهــا 121 نفــر مــرد و 254 

ــر زن بودند.  نف
یافته هــای تحقیــق نشــان داد كــه هویــت فرهنگــی اكثریــت دانشــجویان متوســط رو بــه 
بــاال اســت. از لحــاظ قــرار گرفتــن در معــرض فراینــد جهانــی شــدن، 76/5 درصــد در ســطح 

متوســط، 15/5 درصــد در ســطح پاییــن و 8 درصــد در ســطح بــاال قــرار داشــتند. 
نتایــج پژوهــش، بیانگــر وجــود رابطــه ی مســتقیم و مثبــت میــان ســن دانشــجویان و هویت 
فرهنگــی در میــان آنــان بــود؛ بــه طــوری كــه بــا افزایــش ســن دانشــجویان، میــزان هویــت 
فرهنگــی نیــز در میــان آنــان افزایــش یافــت )r =0/185 و sig =0/000(. ســن بــه عنــوان متغیــری 
ــا  ــرا متناســب ب ــل توجــه اســت؛ زی مهــم، در تبییــن تغییــرات و تحــوالت فکــری انســان قاب
تغییــرات ســنی، ویژگی هــا، نیازهــا و خواســته های افــراد نیــز تغییــر می یابــد. از طرفــی، منابــع 

معرفتــی و در پــی آن، ابعــاد هویتــی فــرد دچــار تغییــرات اساســی خواهــد شــد. 
همچنیــن یافته هــای پژوهــش نشــان داد كــه بیــن جنســیت و هویــت فرهنگــی رابطــه 
وجــود دارد؛ بــه گونــه ای كــه میانگیــن هویــت فرهنگــی در بیــن پســران )84/61( نســبت بــه این 
ــود. ایــن نتایــج، یافته هــای صدیــق سروســتانی  میانگیــن در بیــن دختــران )81/43( بیشــتر ب
ــن  ــت در بی ــزان احســاس هوی ــد، می ــه نشــان می دهن ــد ك ــد می كن ــادری )1388( را تأیی و ق

دانشــجویان پســر بیــش از دختــر اســت. 
ــت  ــن و وضعی ــالت والدی ــزان تحصی ــن می ــق، وجــود رابطــه بی ــای تحقی ــر یافته ه از دیگ
هویــت فرهنگــی در بیــن آنــان بــود؛ بــه طــوری كــه بــا افزایــش میــزان تحصیــالت والدیــن، 

ــت.  ــش می یاف ــن دانشــجویان افزای ــت فرهنگــی در بی احســاس هوی
در ایــن تحقیــق بــه بررســی رابطــه بیــن میــزان اســتفاده از وســایل ارتبــاط جمعــی و هویــت 
 )sig =0/000 و r =0/251( فرهنگــی دانشــجویان نیــز پرداختــه شــد. این فرضیــه نیــز بــا همبســتگی

در جهــت مثبــت تأیید شــد. 
ــت  ــا هوی ــدن ب ــی ش ــه جهان ــت ك ــن اس ــی از ای ــش حاك ــای پژوه ــن یافته ه همچنی
فرهنگــی دانشــجویان ارتبــاط معنــاداری دارد و بیــن آنهــا رابطــه ای مســتقیم و مثبــت حاكــم 
اســت. جهانــی شــدن، پدیــده ای پیچیــده و چنــد بعــدی اســت كــه در هــر جامعــه ای نمــود و 
ــروز خاصــی یافته اســت؛ جوامعــی كــه بنیان هــای هویتــی و فرهنگــی مســتحکم داشــتند،  ب
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توانســتند بــا ایــن پدیــده بــه گونــه ای آگاهانــه برخــورد كننــد. شــواهد موجــود نشــان داد كــه 
آنهــا از فرصت هــای جهانــی شــدن در عرصه هــای گوناگــون بــه خوبــی اســتفاده كردنــد و بــه 
ــری  ــر آن موضع گی ــد؛ حــال كشــورهایی كــه در براب پیشــرفت های چشــمگیری دســت یافتن
ــد. اساســاً  ــی محــروم ماندن ــن فرصت های ــد، از چنی ــار بودن ــه آن بی اعتب ــا نســبت ب ــد ی كردن
جهانــی شــدن، ســویه های متعــدد، عناصــر و مؤلفه هــای هویتــی و فرهنگــی مثبــت و منفــی 
اســت و اثرگــذاری آن بــه زمینه هــای فکــری، فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی افــراد و جوامــع 

بســتگی دارد. 

پیشنهادات
ـ در دنیــای كنونــی كــه بــه ســمت دهکــده ی جهانــی شــدن پیــش مــی رود، رســانه ها نقش 
مهمــی در آگاه ســازی جوامــع دارنــد. بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن رســانه ها توصیــه می شــود در 
ــد،  ــش می كنن ــای نق ــی ایف ــا بوم ــی ی ــگ مل ــه ی فرهن ــه در زمین ــی ك ــانه ها و برنامه های رس

بیشــتر ســرمایه گذاری شــود. 
ـ بــه عنصــر فرهنگــی موســیقی ملــی و تــا حــدودی نــوع پوشــش ایرانــی و نقــش آنهــا در 

هویــت فرهنگــی، همچنیــن نــکات مثبــت آن نیــز توجــه شــود. 
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Comparative Review the Impact of Globalization on Cultural 
Identity in PNU and Azad University (the case study: Bastak City)

Mansoura Dastranj 1
Somayeh Ghanbari 2

Abstract
  Cultural identity has certainly undergone changes in the face of global�

ization. With the globalization of culture on the one hand, and the use of 
the same tools and devices around the world, on the other hand, the ques�
tion of the cultural identity crisis arises.The main purpose of this paper 
is to comparative review the impact of globalization on cultural identity. 
The study population consists of all students of payame noor university and 
Azad university of Bastak city that 375 respondents ( 221 from Azad uni�
versity, 154 from payame noor university) have been selected through using 
cochran formula.survey is the adapted technique in doing the research. The 
data collecting were used through questionnaire. The questionnaire reliabil�
ity was calculated through using cronbachs alpha. After being approved by 
the relevant professors and experts it was distributed among the relevent 
respondents. Descriptive and deductive method was used for analyzing the 
achieved statistics and hypotheses were tested through using spss. T test, 
One Way Anova,and was used to consider and review the research hypothe�
ses. The results indicated that there is a significant relationship between cul�
tural identity and factors such as age, gender, employment status, amount of 
utilization mass media, the educational of parents, mothers job . in addition 
the relationship between globalization and cultural identity was confirmed.

Keywords: Holy Defense, Trench, Boot, Plaque, Hormozgan Literature of 
Resistance.
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