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 مقدمه

طور اساسي متحول كرد. بیشتر  انسان را به سازي نوع، شرایط و سطح زندگي روزمرهجهاني

ورسوم  ها و آدابي سنتي در قالب خانواده، سنتهاي اجتماعي و رفتارهاي بشر در جامعهكنش

گرفت ها در این چارچوب معنا ميگرفت و عمده روابط اجتماعي روزمره انسانيمحلي صورت م

یافت، امّا در شرایط جهاني، ابعادي در شرایط جدید پدیدار شده كه سطح زندگي و تحقق مي

روزمره را تغییر داده است. در اثر دیالکتیك موجود بین امور محلي و جهاني، روابط اجتماعي و 

هاي اجتماعي را تحت تأثیر قرار گیرند كه زندگي روزمره و سنتکل ميهاي جدیدي شهویت

-سازي در عرصه سیاسي هم بر دیگر جوامع بي(. جهاني961-963: 9986دهند )سلیمي،مي

خواه و اقتدارگراي سیاسي، گرایش به دموكراسي و هاي تمامیتتأثیر نبوده است. سقوط نظام

سازي در عرصه سیاسي است بشر از تأثیرات جهانيپلورالیسم سیاسي و احترام به حقوق 

  (.961: 9989)پیشگاهي فرد، 

هاي گوناگوني، از پذیرش سازي واكنشاهل هر جامعه در برخورد با پدیده جهاني

توانند از خود نشان دهند. در این میان، راه سومي نیز قیدوشرط تا طرد غیرمنطقي آن را مي بي

ه واكنشي فعال و منطقي است؛ گروهي از مردم در پي آن در واكنش سوم ك»وجود دارد. 

آیند كه گذشته را به حال و آینده پیوند بزنند و عناصر مثبت و درست فرهنگ و تمدن برمي

آبادي و نوروزي، لطف«)هاي تاریخي و دیني و ملّي خود بنا كنندمعاصر را روي ریشه

هاي هاي نقش رسانهترین جلوهي از مهمسازي، یک(. عالوه بر این در فرایند جهاني19:9989

ها به رشد تك فرهنگي جهاني است؛ اي اهتمام آناي و رایانههاي ماهوارهجدید، اعم از شبکه

كند؛ شود؛ فرهنگي كه به مردم دیکته ميهاي جهاني غرب تبلیغ ميفرهنگي كه از سوي رسانه

دیگر  عبارت و چگونه فکر كنند. به چه بپوشند؛ چه بخورند و چگونه زندگي كنند؛ چه بدانند

اي( بین جوامع ویژه فناوري ماهواره هاي فناورانه )بهجایي اطالعات كه ناشي از نابرابريجابه

داري و تسلط و تأثیرگذاري فرهنگ توسعه است؛ موجب گسترش موج سرمایه پیشرفته و درحال

شدن كشورهاي ضعیف خواهد هاي جنوب و درنهایت به حاشیه رانده غالب غربي بر سرزمین

هاي اجتماعي، سیاسي، اقتصادي و فرهنگي (. از سویي دیگر نگرش919: 9989شد )ببران، 

سازي ازجمله عوامل مهم و تأثیرگذار در پذیرش و یا عدم پذیرش سلطه نسبت به پدیده جهاني

 فرهنگ، سیاست، اقتصاد و جامعه جهاني است.
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اي براي همه جهانیان به ارمغان سابقه، منافع بيسازيكنند كه جهانيبرخي تصور مي 

توسعه  یافته و هم در كشورهاي درحالخواهد آورد، اما با كمال تعجب هم در كشورهاي توسعه

یابي بیروني مواجه هستند. است. آمریکا و اروپا با تهدید منبع رو شدهبهبا بدگویي و توهین رو

ه كشورهاي صنعتي پیشرفته از نظام جهاني علیه اند كتوسعه متوجه شده كشورهاي درحال

كنند. در هر دوي این كشورها مردم، شاهد این هستند كه منافع ها استفاده ميمنافع آن

(. 999: 9919شود )استیگلیتز، ها به پیش برده ميهاي خصوصي به زیان سایر ارزششركت

وناگون سعي در همراه ساختن كشورهاي مسلط بر اقتصاد، سیاست و فرهنگ جهاني به انحاء گ

خصوص دانشجویان در نقطه كانوني  كشورهاي پیراموني با خود دارند. در این میان جوانان و به

هاي گوناگوني داخل و خارج كشور درباره هاي كشورهاي مسلط هستند. تاكنون پژوهشتالش

-ه با ابزارهاي جهانيسازي و آثار آن انجام شده است؛ اما جاي خالي پژوهش درباره رابطجهاني

شود. به همین دلیل آن چه در این پژوهش سازي و نگرش دانشجویان نسبت به آن احساس مي

-سازي و برخي از ابزارهاي آن یعني میزان استفاده از فناورياهمیت دارد؛ بررسي رابطه جهاني

، سیاسي، هاي اجتماعيهاي ارتباطي، محصوالت صنعتي و فرهنگي و تبلیغات تجاري بر نگرش

توان گفت مسئله اساسي این فرهنگي و اقتصادي نسل جوان و دانشجو نسبت به آن است. مي

سازي و نگرش دانشجویان نسبت به این اي میان ابزارهاي جهانيپژوهش این است كه چه رابطه

 پروژه وجود دارد؟

 چارچوب نظری 

آورند. ساني فزاینده به شمار ميسازي را نوعي فرایند همگوني و همها، جهانيدر اغلب تعریف

ها و افزایش و گسترش امکانات ارتباطي و به تبع آن تشدید ارتباطات، برخوردها، وابستگي

آورد )گل محمدي، ها در سطح جهان، نوعي همگوني و همساني جهاني پدید ميتأثیرپذیري

داند. جهاني مي سازي را شدت بخشیدن به روابط اجتماعي(. آنتوني گیدنز جهاني99: 9989

سازد و اتفاقات محلي، توسط حوادثي كه هاي دور را به یکدیگر مرتبط مياي كه محل گونه به

(. گیدنز معتقد است كه اگر 16: 9919گیرد )مایلز، اند؛ شکل ميآمدهها دورتر پیشفرسنگ

-سازي رسانهنيجها كنیم؛ این امر تا حد زیادي نتیجهزندگي مي« یك جهان»ما در  امروز همه

هاي اجتماعي ترین دگرگونيسازي ازجمله مهمهاي ارتباطي است. مسلماً فرایندهاي جهاني

وضوح  سازي به(. جهاني389 -388: 9916دهند )گیدنز، هستند كه در زمان كنوني رخ مي

 شد.پذیر نميپردازي امکانونقل، ارتباطات و داده هاي گسترده در زمینه حملبدون نوآوري
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: 9989فناوري، نقش آشکاري را در ایجاد فضاهاي اجتماعي فراجهاني داشته است )آرت شولت، 

اند. زماني كه هاي ارتباطي، ارتباطات را در سطح جهاني گسترش داده(. فناوري999 -998

و ارتباطات را تداعي  شود؛ براي بسیاري از افراد، مسئله فناوريسازي مطرح ميي جهانيواژه

ي ارتباطات موجب شده است كه ارتباط میان مردم و جوامع مختلف عالوه توسعه د. بهكنمي

(. وسایل امروزي ارتباط همگاني در زندگي ما 9989:61پذیر شود )میرمحمدي، سادگي امکان به

از اهمیت اساسي برخوردارند و عالوه بر فراهم ساختن بسیاري از خدمات اطالعاتي الزم، 

(. كاالهاي 189: 9916كنند )گیدنز، عرضه مي 9و سرگرمي 9روشنگري-دامکاناتي براي خو

هاي زندگي هستند كه كاربرد آموزشي و یا سرگرمي ها و نمادها و یا شیوهفرهنگي نیز ناقل ایده

كنند و از طریق فرایندهاي صنعتي و دارند و به خلق هویت جمعي در جامعه جهاني كمك مي

یابند. كتاب و فیلم و نشریه و محصوالت تولید و بهبود و توسعه مي طور پیوسته توزیع جهاني، به

اي از آن است )نجف بیگي و دستي نمونه افزار و موسیقي، ویدئو و مد و صنایعمالتي مدیا و نرم

-سازي، تبلیغات تجاري نقش مؤثري را ایفا مي(. در پروژه جهاني11-19: 9919زادگان،حسین

جاري فرایندي ارتباطي است كه در طي آن عمل پخش و نشر آگهي كند. منظور از تبلیغات ت

 .(911: 9981گیرد )افخمي، منظور تأثیرگذاري بر مخاطب با اهداف تجاري صورت مي به

تبلیغات با گسترش آگاهي و اطالعات و تأثیرگذاري بر ذهن و انتخاب مخاطب بر سرعت فراگیر 

اي دیالکتیکي دانست كه در توان پدیدهي را ميسازافزاید. در مجموع جهاني سازي ميجهاني

چارچوب آن رویدادهاي یك نقطه از زمین، تأثیراتي حتّي متضاد در جوامعي بسیار دوردست 

جدایي  واسطه سازي حاصل بر هم خوردن نظم سنتي فضا و زمان است كه بهجهاني»گذارد. مي

اي نامتناهي با شده از مکان، در گسترهآید. این فضا و زمان جدافضا و زمان از مکان پدید مي

اي بسیار شوند و امکان كنش و روابط اجتماعي را در جامعهیکدیگر تركیب و هماهنگ مي

تر ي تأثیرپذیري و تأثیرگذاري اجتماعي هم بسیار فراخكنند. بنابراین گسترهتر فراهم ميبزرگ

فرد با  طوف به انواع پیوند و رابطهسازي معگیرد و جهانياي جهاني شکل ميشود و جامعهمي

 (.39: 9989جهاني است )گل محمدي،  این جامعه

 سازیهای جهانیشاخص

-سازي در برخي از تحقیقات انجام شده، از سه متغیر جهانيگیري مفهوم جهانيبراي اندازه

میزان  .9هاي ارتباطي و میزان فردگرایي استفاده شده است:شدن، میزان استفاده از فناوري

تواند وجود هاي جهاني ميها و رویههایي كه از سازمانگیري دادهشدن با اندازهآگاهي از جهاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Self- enlighten ment 

2 Entertainment 
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. استفاده از 9آید هاي جهاني به دست ميهاي جهاني و مناسبتداشته باشد؛ مثل سازمان

ع پلیرها و بلوتوث اند از: موبایل، اینترنت، ماهواره، پیام كوتاه، انوا هاي ارتباطي كه عبارتفناوري

. 9اند از: تلفن، صداوسیماي ملي، ویدیو، روزنامه و مجله. و وسایل ارتباط عمومي كه عبارت

دهد كه فرد از خود چه تصوري دارد و استقالل و موفقیت فردي در زندگي فردگرایي نشان مي

قسمتي  63صورت یك سازه  گرایي بهجمع –هاي فردگرایيچقدر براي فرد اهمیت دارد. شاخص

فرد بودن، داشتن حیطه  طلبي، منحصربهجویي، رقابتشده كه در آن استقالل، هدف تعریف

خصوصي، خودشناسي و ایجاد ارتباط مستقیم براي فردگرایي در نظر گرفته شده است )سروش 

  (.61 – 68: 9919و حسیني، 
اي ارتباطي، میزان هسازي شامل میزان استفاده از فناوريدر این پژوهش، ابزارهاي جهاني

استفاده از محصوالت صنعتي، میزان استفاده از محصوالت فرهنگي و میزان توجه به تبلیغات 

اي لیکرت است كه ساخته با طیف پنج گزینهگویه محقق 98تجاري است كه مجموعاً شامل 

 به شد.محاس SPSS افزار ها نیز با كمك نرم پس از اعتباریابي صوري، ضریب آلفاي كرونباخ آن

 گویه 6هاي ارتباطي از سازي میزان استفاده از فناوريمنظور شاخص بهشاخص اول:  

( و 9(، كم )9(، متوسط )1(، زیاد )3اي لیکرت از خیلي زیاد )ساخته با طیف پنج گزینهمحقق

نفر متخصص قرار گرفتند كه پس از  9ها در اختیار شد. این گویه( استفاده 9خیلي كم )

منظور  ها، روایي محتوایي حاصل شد. بهظر در خصوص حذف، اضافه و اصالح گویهن اعمال

بررسي پایایي نیز از روش همساني دروني و ضریب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه میزان آن 

را  99تا  6اي بین توانست؛ از این مؤلفه، نمرهبرآورد شد. در این پژوهش هر پاسخگو مي 89/9

هاي ارتباطي زیاد از فناوري نشانه استفاده 99كم و نمره  استفاده نشانه 6 هآورد. نمربه دست 

 اند: مشاهده است كه در جدول ذیل قابل

 های ارتباطیهای ميزان استفاده از فناوری: گويه1جدول 

 هاگویه عنوان

 هاي ارتباطيمیزان استفاده از فناوري

 كنید؟ چه میزان از اینترنت استفاده مي

-هاي خارجي و داخلي را تماشا ميها و یا كلیپه میزان، بلوتوثچ

 كنید؟

 كنید؟اي استفاده ميهاي ماهوارهچه میزان از برنامه

 كنید؟هاي رادیویي استفاده ميچه میزان از شبکه

 كنید؟ها و مجالت استفاده ميچه میزان از روزنامه

بوک،  نند فیسهاي اجتماعي مجازي )ماچه میزان در شبکه

 آپ( فعال هستید؟ واتس
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 گویه 1سازي میزان استفاده از محصوالت صنعتي از منظور شاخص بهشاخص دوم:  

( و 9(، كم )9(، متوسط )1(، زیاد )3از خیلي زیاد ) اي لیکرتساخته با طیف پنج گزینهمحقق

قرار گرفتند كه پس از نفر متخصص  9ها در اختیار است. این گویه( استفاده شده 9خیلي كم )

منظور  ها، روایي محتوایي حاصل شد. بهنظر در خصوص حذف، اضافه و اصالح گویه اعمال

بررسي پایایي نیز از روش همساني دروني و ضریب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه میزان آن 

را  99تا  1اي بین توانست؛ از این مؤلفه، نمرهبرآورد شد. در این پژوهش هر پاسخگو مي 89/9

ي زیاد از محصوالت صنعتي استفاده نشانه 99كم و نمره  استفاده نشانه 1 آورد. نمرهبه دست

 اند:است كه در جدول ذیل قابل مشاهده

 های ميزان استفاده از محصوالت صنعتی: گويه2جدول 

 هاگویه عنوان

 میزان استفاده از محصوالت صنعتي

 

وسایل و ابزار صنعتي كه به كارتان به چه میزان سعي دارید از 

 شویي، ماكروفر و ...( استفاده كنید؟آید؛ )مانند ماشین لباسمي

اگر توان مالي داشته باشید؛ به چه میزان سعي دارید از اتومبیل 

 جاي اتومبیل ایراني استفاده كنید؟ خارجي به

ي اگر اختیار انتخاب وسایل منزل با شما باشد؛ به چه میزان سع

 دارید وسایل خارجي را انتخاب كنید؟

به چه میزان از وسایل تکنولوژیك )مانند رایانه، تبلت و ...( 

 كنید؟استفاده مي

 گویه 1سازي میزان استفاده از محصوالت فرهنگي از منظور شاخص به شاخص سوم: 

( و 9(، كم )9ط )(، متوس1(، زیاد )3اي لیکرت از خیلي زیاد )ساخته با طیف پنج گزینهمحقق

نفر متخصص قرار گرفتند كه پس از  9ها در اختیار است. این گویه( استفاده شده 9خیلي كم )

منظور  ها، روایي محتوایي حاصل شد. بهنظر در خصوص حذف، اضافه و اصالح گویه اعمال

آن  بررسي پایایي نیز از روش همساني دروني و ضریب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه میزان

را  99تا  1اي بین توانست؛ از این مؤلفه، نمرهبرآورد شد. در این پژوهش هر پاسخگو مي 18/9

زیاد از محصوالت فرهنگي  استفاده نشانه 99كم و نمره  استفاده نشانه 1 آورد. نمرهبه دست 

 اند: مشاهده است كه در جدول ذیل قابل
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 الت فرهنگیهای ميزان استفاده از محصو: گويه3جدول 

 ها گویه عنوان

 

 میزان استفاده از محصوالت فرهنگي

 كنید؟چه میزان از كتاب استفاده مي

 دهید؟چه میزان، موسیقي گوش مي

 بینید؟چه میزان، فیلم )سینمایي یا سریال( مي

هاي جاي لباس هاي خارجي بههاي لباسچه میزان از مدل

 كنید؟سنتي ایراني استفاده مي

-محقق گویه 1سازي میزان توجه به تبلیغات تجاري از منظور شاخص به اخص چهارم:ش 

( و خیلي 9(، كم )9(، متوسط )1(، زیاد )3اي لیکرت از خیلي زیاد )ساخته با طیف پنج گزینه

نفر متخصص قرار گرفتند كه پس از  9ها در اختیار است. این گویه( استفاده شده 9كم )

منظور  ها، روایي محتوایي حاصل شد. بهحذف، اضافه و اصالح گویه نظر در خصوص اعمال

بررسي پایایي نیز از روش همساني دروني و ضریب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه میزان آن 

را  99تا  1اي بین توانست؛ از این مؤلفه، نمرهبرآورد شد. در این پژوهش هر پاسخگو مي 89/9

نشانه توجه زیاد به تبلیغات تجاري است كه  99توجه كم و نمره نشانه  1آورد. نمره به دست 

 اند: مشاهده در جدول ذیل قابل

 های ميزان توجه به تبليغات تجاری: گويه1جدول 

 هاگویه عنوان

 

 میزان توجه به تبلیغات تجاري

 چه میزان، تبلیغات در انتخاب كاالي موردنظر شما مؤثر است؟

 كنید؟ها را پیگیري ميهچه میزان، تبلیغات رسان

 ها اطمینان دارید؟چه میزان، به تبلیغات رسانه

 كند؟تر ميبه نظر شما، تبلیغات به چه میزان زندگي را متنوع

سازي منظور شاخص در این پژوهش به سازی:های نگرش نسبت به جهانیشاخص 

اي لیکرت استفاده شده نهگویه با طیف پنج گزی 91سازي مجموعاً از نگرش نسبت به جهاني

كننده در شدن از دیدگاه دانشجویان شركتهاي جهانيمؤلفه»ي است كه برگرفته از مقاله

( 999-999: 9919)بذرافکن و همکاران، « اي كشوري: شیراز رشته چهار مدرسه تابستاني بین

 SPSSافزار  ها نیز با كمك نرم است كه پس از اعتباریابي صوري، ضریب آلفاي كرونباخ آن

 محاسبه شد.
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 6سازي، از سازي مفهوم نگرش اجتماعي نسبت به جهانيمنظور شاخص بهشاخص اول:  

( و خیلي 9(، كم )9(، متوسط )1(، زیاد )3اي لیکرت از خیلي زیاد )گویه با طیف پنج گزینه

( 9مخالفم ) ( و كامال9ً(، مخالفم )9(، نظري ندارم )1(، موافقم )3( یا كامالً موافقم )9كم )

هاي اصلي است. براي تعیین روایي سازه، از تحلیل عاملي اكتشافي به روش مؤلفهشده استفاده

منظور بررسي پایایي نیز از روش همساني دروني و ضریب آلفاي  است و بهشده  بهره گرفته

نست؛ از توابرآورد شد. در این پژوهش هر پاسخگو مي 16/9كرونباخ استفاده شد كه میزان آن 

 نشانه 99نشانه نگرش ضعیف و نمره  6آورد. نمره  را به دست 99تا  6اي بین این مؤلفه، نمره

 اند: مشاهده سازي است كه در جدول ذیل قابلنگرش قوي اجتماعي نسبت به جهاني

 سازیهای نگرش اجتماعی نسبت به جهانی: گويه5جدول 

 ها گویه عنوان

 

 

نگرش اجتماعي نسبت به 

 سازيهانيج

 هاي جهاني درآیید؟چه قدر حاضرید به عضوت انجمن

 پذیري در سازگاري با تغییر در دنیاي ما بسیار مهم است.انعطاف

منافع زیادي براي جامعه دارد و نیازي نیست كه با آن « سازيجهاني»

 مقابله كرد.

واهد خناپذیر است و اگر ایران مياي اجتنابیکپارچگي جهاني، پدیده

 پیشرفت كند، باید بدون قید و شرط به این روند بپیوندد.

شدت تحت تأثیر وقایع  گیري در حوزه آموزش عالي، بهامروزه تصمیم

 جهاني است.

هاي جهاني، هاي خارج از كشور و سازمانها با دانشگاههمکاري دانشگاه

 منافع فراواني براي كشورمان دارد.

 312-321: 1302ن، منبع: بذرافكن و همكارا

 1سازي، از سازي مفهوم نگرش سیاسي نسبت به جهانيمنظور شاخص بهشاخص دوم:  

(، 9(، نظري ندارم )1(، موافقم )3صورت كامالً موافقم ) اي لیکرت بهگویه با طیف پنج گزینه

( و 9) ندرت(، به9(، گاهي اوقات )1(، معموالً )3( یا همیشه )9( و كامالً مخالفم )9مخالفم )

-شده است. براي تعیین روایي سازه، از تحلیل عاملي اكتشافي به روش مؤلفه ( استفاده9هرگز )

منظور بررسي پایایي نیز از روش همساني دروني و ضریب  شده است و به هاي اصلي بهره گرفته

-برآورد شد. در این پژوهش هر پاسخگو مي 11/9آلفاي كرونباخ استفاده شد كه میزان آن 

نشانه نگرش ضعیف و نمره  1 آورد. نمره را به دست 99تا  1اي بین انست؛ از این مؤلفه، نمرهتو

 اند: مشاهده سازي سیاسي است كه در جدول ذیل قابلنشانه نگرش قوي نسبت به جهاني 99
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 سازیهای نگرش سياسی نسبت به جهانی: گويه1جدول 

 ها گویه عنوان

 

 

-نگرش سیاسي نسبت به جهاني

 سازي
 

هاي مسلط جهاني ایستادگي كنیم و در روابط باید در مقابل قدرت

 گیرانه عمل كنیم.سیاسي و اقتصادي خود با این كشورها، سخت

حتي از مسائلي چون رعایت حقوق بشر و دموكراسي و مبارزه با 

 پیمانانش مطرح شود؛ بیزارم.تروریسم، اگر از جانب آمریکا و هم

شده از سوي  اي طراحيك فرایند طبیعي، بلکه برنامهسازي نه یجهاني

 هاي جهاني است.قدرت

هاي سازي، وابسته كردن كشورها به قدرتهدف اصلي از جهاني

 جهاني است.

 312-321: 1302منبع: بذرافكن و همكاران، 

گویه  3سازي، از سازي مفهوم نگرش اقتصادي نسبت به جهانيمنظور شاخص بهشاخص سوم:  

(، مخالفم 9(، نظري ندارم )1(، موافقم )3صورت كامالً موافقم ) اي لیکرت بها طیف پنج گزینهب

( 9( و هرگز )9ندرت )(، به9(، گاهي اوقات )1(، معموالً )3( یا همیشه )9( و كامالً مخالفم )9)

اصلي  هايشده است. براي تعیین روایي سازه، از تحلیل عاملي اكتشافي به روش مؤلفه استفاده

منظور بررسي پایایي نیز از روش همساني دروني و ضریب آلفاي  است و به شدهبهره گرفته 

توانست؛ از برآورد شد. در این پژوهش هر پاسخگو مي 19/9كرونباخ استفاده شد كه میزان آن 

 انهنش 93نشانه نگرش ضعیف و نمره  3 آورد. نمرهرا به دست  93تا  3اي بین این مؤلفه، نمره

 اند: مشاهده سازي اقتصادي است كه در جدول ذیل قابلنگرش قوي نسبت به جهاني

 سازیهای نگرش اقتصادی نسبت به جهانی: گويه5جدول 

 ها گویه عنوان

 

نگرش اقتصادي نسبت به 

 سازي جهاني
 

هاي گذاري در شركتدر صورت داشتن قدرت مالي، حاضر به سرمایه

 خارجي هستم.

انداز كار من در آینده را بهبود شدن چشمكنم كه جهانياحساس مي

 بخشد.مي

مکان  من مایلم براي یك موقعیت بهتر كاري به یك كشور دیگر نقل

 كنم.

شود؛ سازي اقتصادي موجب پیشرفت و توسعه كشورمان ميخصوصي

 درنتیجه باید نسبت به آن اقدام كرد.

باعث مدیریت بهتر منابع محدود  ویژه در عرصه اقتصادي، سازي بهجهاني

 شود و بسیار سودمند است.زمین مي

 312-321: 1302منبع: بذرافكن و همكاران، 
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 1سازي، از سازي مفهوم نگرش فرهنگي نسبت به جهانيمنظور شاخص بهشاخص چهارم: 

(، 9) (، نظري ندارم1(، موافقم )3صورت كامالً موافقم ) اي لیکرت بهگویه با طیف پنج گزینه

( و 9ندرت ) (، به9اوقات ) (، گاهي1(، معموالً )3( یا همیشه )9( و كامالً مخالفم )9مخالفم )

-است. براي تعیین روایي سازه، از تحلیل عاملي اكتشافي به روش مؤلفهشده  ( استفاده9هرگز )

وني و ضریب منظور بررسي پایایي نیز از روش همساني در است و به شدههاي اصلي بهره گرفته 

-برآورد شد. در این پژوهش هر پاسخگو مي 61/9آلفاي كرونباخ استفاده شد كه میزان آن 

نشانه نگرش ضعیف و نمره  1 آورد. نمرهرا به دست  99تا  1اي بین توانست؛ از این مؤلفه، نمره

 اند: مشاهده سازي فرهنگي است كه در جدول ذیل قابلنگرش قوي نسبت به جهاني نشانه 99

 سازیهای نگرش فرهنگی نسبت به جهانی: گويه8جدول 

 ها گویه عنوان

 

نگرش فرهنگي نسبت به 

 سازيجهاني

 شود.هاي فرهنگي ما ميها و ارزشسازي باعث از بین رفتن آرمانجهاني

 كارگیریم. گرایانه بهباید تمامي تالش خود را در جهت تقویت احساسات ملي

هاي فرهنگي و مذهبي ما صورت ها و ارزشمحوریت آرمان سازي بااگر جهاني

 كنم.گیرد، از آن استقبال مي

اي براي تغییر فرهنگي هاي جهاني در كشورمان، بهانهگذاري قدرتسرمایه

 است.

 312-321: 1302منبع: بذرافكن و همكاران، 

 مدل مفهومی تحقيق 

مدل مفهومي براي تحقیق پیش رو به شکل  توان یكشده، مي با توجه به چارچوب نظري ارائه 

 سازي را با نگرش دانشجویان نسبت به آن نشان دهد:زیر ارائه داد كه بتواند رابطه ابزارهاي جهاني



 110 رهای جهانی سازی و نگرش دانشجويان نسبت به آنبررسی رابطه ابزا  
 

 

  
 : مدل مفهومی پژوهش1شكل 

 های پژوهشی فرضيه 

 فرضيه اصلی: 

رابطه  دانشجویان نسبت به آن سازي و نگرشرسد بین ابزارهاي جهانيبه نظر مي -

 معناداري وجود دارد.

 فرعی: فرضيه 

هاي ارتباطي و نگرش دانشجویان نسبت به رسد بین میزان استفاده از فناويبه نظر مي -

 سازي رابطه معناداري وجود دارد.جهاني

رسد بین میزان استفاده از محصوالت صنعتي و نگرش دانشجویان نسبت به به نظر مي -

 اري وجود دارد.سازي رابطه معنادجهاني

رسد بین میزان استفاده از محصوالت فرهنگي و نگرش دانشجویان نسبت به به نظر مي -

 سازي رابطه معناداري وجود دارد.جهاني

-رسد بین میزان توجه به تبلیغات تجاري و نگرش دانشجویان نسبت به جهانيبه نظر مي -

 سازي رابطه معناداري وجود دارد.
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 شناسی روش 

آماري آن تمام دانشجویان در حال تحصیل  حقیق این پژوهش پیمایشي است و جامعهروش ت

ها هستند كه آمار آن 9919-11دانشگاه شهید چمران اهواز در نیمسال اول سال تحصیلي 

نفر است.  191هزار و 96ریزي آموزشي دانشگاه شهید چمران اهواز براساس اعالم دفتر برنامه

-گیري طبقهاي متناسب با حجم است. نمونهگیري طبقهوهش، نمونهگیري این پژروش نمونه

منظور تعیین  گیري تصادفي ساده و سیستماتیك است. بهاي از نمونهبندي، شکل اصالح شده

با توجّه به خطاي  9هاي متعددي پیشنهاد شده است. كرجسي و مورگانحجم نمونه روش

ي مجذور كاي )خي دو( براي یك با آماره% همبسته 13و سطح اطمینان  93/9گیري نمونه

 كنند:درجه آزادي فرمول زیر را پیشنهاد مي
2

2 2

(1 )

( 1) (1 )
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اند. براساس جدول مذكور ارائه كرده Nو جدولي را براساس این فرمول و مقادیر مختلف 

: 9919زاده، اند )حسناد كردهنفري را پیشنه 911ي نفر، نمونه 999/99ي آماري براي جامعه

-11(. با توجه به آمار دانشجویان در حال تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلي 999-999

نفري پیشنهاد  911ي  یك نمونه نفر است؛ 96191دانشگاه شهید چمران اهواز كه  9919

 ل است:نفر افزایش یافت كه به قرار ذی 199شود و براي اطمینان بیشتر این نمونه به  مي

 : جمعيت آماری و حجم نمونه دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز0جدول 

 حجم نمونه جمعیت آماري گروه آموزشي

 969 6381 علوم انساني

 99 393 هنر

 83 9393 علوم پایه

 19 9199 فني و مهندسي

 19 9639 كشاورزي

 93 699 دامپزشکي

 93 693 پردیس

 199 96191 جمع كل

 1303-01ريزی آموزشی دانشگاه شهيد چمران اهواز  دفتر برنامهمنبع: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Kerjcie & Morgan 
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هاي مختلف سود جست كه در این توان از تکنیكهاي پیمایش ميبراي گردآوري داده 

ها، پرسشنامه استانداردشده است. این پرسشنامه )با اقتباس از آوري دادهپژوهش، ابزار جمع

شده است كه  اي لیکرت ساختهیف پنج گزینهگویه در ط 91( از 9919بذرافکن و همکاران 

اند. بذرافکن و  شده سازي و نگرش نسبت به آن طراحيهاي آن در مورد ابزارهاي جهانيپرسش

( جهت تعیین روایي پرسشنامه از روایي سازه به روش تحلیل عاملي و جهت 9919همکاران )

تفاده كردند. روایي محتوا و اس Cronbach's alphaتعیین پایایي از همساني دروني به روش 

صوري این پرسشنامه با نظر متخصصان و استادان دانشگاه شهید چمران اهواز نیز تأیید شد و 

نفر از دانشجویان داده شد. پس از  99ها، ابتدا این پرسشنامه به منظور بررسي پایایي گویه به

ها، پایایي تمام گویه ده شد واز ضریب آلفاي كرونباخ استفا SPSSافزار  ها به نرمورود داده

 دهند.مناسب را نشان مي

 های پژوهشیيافته 

 991توان گفت كه با یك نگاه كلي به تركیب جمعیتي حجم نمونه ميهای توصيفی: آماره 

دهند؛ %( را پسران تشکیل مي11نفر )معادل  916%( را دختران و 36نفر از پاسخگویان )معادل 

درصد در  93درصد در مقطع كارشناسي،  1/61در مقطع كارداني، درصد  9/9از این تعداد 

كنند. میانگین سني درصد در مقطع دكتري تحصیل مي 99مقطع كارشناسي ارشد و 

سال است و در جدول ذیل نیز  19ترین سن سال و بیش 98ترین سن ، كم18/99پاسخگویان 

 شاهده است:م ها، قابلبه ترتیب وضعیت پاسخگویي دانشجویان به گویه

 های توصيفی متغيرهای مستقل و وابسته: آماره19جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشینه كمینه دامنه تعداد متغیر
 واریانس

 

 26/09 5/10 16/22 30/00 6/00 24/00 911 هاي ارتباطيمیزان استفاده از فناوري

 13/10 3/62 15/97 20/00 4/00 16/00 911 میزان استفاده از محصوالت صنعتي

 16/82 4/10 11/51 20/00 4/00 16/00 911 میزان استفاده از محصوالت فرهنگي

 14/86 3/85 10/61 20/00 4/00 16/00 911 میزان توجه به تبلیغات تجاري

 14/81 3/84 23/47 30/00 11/00 19/00 911 سازينگرش اجتماعي نسبت به جهاني

 12/28 3/50 11/19 20/00 4/00 16/00 911 سازينگرش سیاسي نسبت به جهاني

 15/92 3/99 17/72 25/00 8/00 17/00 911 سازينگرش اقتصادي نسبت به جهاني

 10/12 3/18 11/22 20/00 4/00 16/00 911 سازينگرش فرهنگي نسبت به جهاني
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اي هستند؛ بنابراین متغیرهاي این پژوهش در سطح سنجش رتبههای استنباطی: آماره 

دانشجویان نسبت به آن  سازي و نگرشي همبستگي بین ابزارهاي جهانينظور بررسي رابطهم به

ضریب همبستگي، شدت رابطه و »از آزمون ضریب همبستگي اسپیرمن استفاده شده است. 

است و  -9تا  9دهد. این ضریب بین همچنین نوع رابطه )مستقیم یا معکوس( را نشان مي

مؤمني و فعال قیومي، «)بین دو متغیر، مقدار آن صفر خواهد بودي خطي درصورت نبود رابطه

مشاهده است  ي روابط میان متغیرهاي مستقل و وابسته در جدول ذیل قابل(. نتیجه11: 9911

 شوند:و به ترتیب ارائه مي

 : ضريب همبستگی اسپيرمن بين متغيرهای مستقل و وابسته11جدول 

 نام متغیر
ضریب همبستگي 

 اسپیرمن

 Sigطح معناداري )س

<99/9) 

 99/9 119/9 دانشجویان نسبت به آن سازي و نگرشابزارهاي جهاني

هاي ارتباطي و نگرش نسبت به میزان استفاده از فناوري

 سازيجهاني
919/9 99/9 

میزان استفاده از محصوالت صنعتي و نگرش نسبت به 

 سازيجهاني
199/9 99/9 

هنگي و نگرش نسبت به میزان استفاده از محصوالت فر

 سازيجهاني
939/9 99/9 

-میزان توجه به تبلیغات تجاري و نگرش نسبت به جهاني

 سازي
916/9 99/9 

ي معناداري میان توان نتیجه گرفت كه رابطهمي Sig=  99/9و  99با توجه به جدول  -

این فرضیه  سازي و نگرش دانشجویان نسبت به آن وجود دارد. بدین ترتیبابزارهاي جهاني

توان نتیجه گرفت كه شدت و جهت رابطه بین مي = r 119/9شود و با توجه به تأیید مي

سازي و نگرش دانشجویان نسبت به آن، مستقیم و متوسط است؛ بدین معني ابزارهاي جهاني

سازي سازي، نگرش دانشجویان نسبت به جهانيكه با افزایش میزان استفاده از ابزارهاي جهاني

 تر خواهد شد.تمثب

ي معناداري میان توان نتیجه گرفت كه رابطه مي Sig=  99/9و  99با توجه به جدول  -

سازي وجود دارد. هاي ارتباطي و نگرش دانشجویان نسبت به جهانيمیزان استفاده از فناوري

ت و توان نتیجه گرفت كه شدمي = r 919/9شود. با توجه به بدین ترتیب این فرضیه تأیید مي

-هاي ارتباطي و نگرش دانشجویان نسبت به جهانيجهت رابطه بین میزان استفاده از فناوري
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هاي ارتباطي، سازي مستقیم و ضعیف است؛ بدین معني كه با افزایش میزان استفاده از فناوري

 تر خواهد شد.سازي مثبتنگرش دانشجویان نسبت به جهاني

ي معناداري میان توان نتیجه گرفت كه رابطهيم Sig=  99/9و  99با توجه به جدول  -

سازي وجود دارد. میزان استفاده از محصوالت صنعتي و نگرش دانشجویان نسبت به جهاني

توان نتیجه گرفت كه شدت و مي = 199/9rشود و با توجه به بدین ترتیب این فرضیه تأیید مي

-دانشجویان نسبت به جهاني جهت رابطه بین میزان استفاده از محصوالت صنعتي و نگرش

سازي، مستقیم و متوسط است؛ بدین معني كه با افزایش میزان استفاده از محصوالت صنعتي، 

 تر خواهد شد.سازي مثبتنگرش دانشجویان نسبت به جهاني

ي معناداري میان توان نتیجه گرفت كه رابطهمي Sig=  99/9و  99با توجه به جدول  -

سازي وجود دارد. والت فرهنگي و نگرش دانشجویان نسبت به جهانيمیزان استفاده از محص

توان نتیجه گرفت كه شدت مي = r 939/9شود و با توجه به بدین ترتیب این فرضیه تأیید مي

-و جهت رابطه بین میزان استفاده از محصوالت فرهنگي و نگرش دانشجویان نسبت به جهاني

كه با افزایش میزان استفاده از محصوالت فرهنگي، سازي، مستقیم و ضعیف است؛ بدین معني 

 تر خواهد شد.سازي مثبتنگرش دانشجویان نسبت به جهاني

ي معناداري میان توان نتیجه گرفت كه رابطهمي Sig=  99/9و  99با توجه به جدول  -

سازي وجود دارد. بدین میزان توجه به تبلیغات تجاري و نگرش دانشجویان نسبت به جهاني

توان نتیجه گرفت كه شدت و مي = r 916/9شود و با توجه به ترتیب این فرضیه تأیید مي

سازي، جهت رابطه بین میزان توجه به تبلیغات تجاري و نگرش دانشجویان نسبت به جهاني

مستقیم و ضعیف است؛ بدین معني كه با افزایش میزان توجه به تبلیغات تجاري، نگرش 

 تر خواهد شد.سازي مثبتنيدانشجویان نسبت به جها

برخي از مفروضات رگرسیون، نرمال بودن توزیع خطاها و نتايج تحليل رگرسيونی:  

توزیع نرمال متغیر وابسته است؛ یکي دیگر از مفروضات رگرسیون، استقالل خطاها از یکدیگر 

ود صورت نرمال وج هاي تحلیل رگرسیون به فرض است. پس از محاسبه دریافته شد كه پیش

 مشاهده هستند. دارند كه در جداول ذیل قابل
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 : متغيرهای وارد شده/حذف شده12جدول 

 شده : مدل خالصه13جدول 

 ANOVA: تحليل واريانس 11جدول 

 استانداردشده و استاندارد نشدهضرايب : 15جدول 

 سطح معناداري B Beta T مدل

 0/00 19/74  41/89 مقدار ثابت

 0/00 2/75 0/18 0/35 هاي ارتباطيمیزان استفاده از فناوري

 0/00 5/74 0/31 0/86 میزان استفاده از محصوالت صنعتي

 0/12 1/53 0/10 0/26 ه از محصوالت فرهنگيمیزان استفاد

 0/61 0/50- 0/03- 0/08- میزان توجه به تبلیغات تجاري

-فقط متغیرهاي میزان استفاده از فناوري R2 =0/24 با توجه به جداول باال و ضریب تعیین 

ه از واریانس متغیر وابست 24/9هاي ارتباطي و میزان استفاده از محصوالت صنعتي در مجموع 

ترین تأثیر مربوط به متغیر توان گفت كه بیشمي Betaكنند و با توجه به مقادیر را تبیین مي

 98/9هاي ارتباطي با بتاي ازآن میزان استفاده از فناوري و پس 99/9محصوالت صنعتي با بتاي 

است؛ بدین معني كه به ازاي یك واحد افزایش در میزان استفاده از محصوالت صنعتي و 

هاي ارتباطي، به ترتیب نگرش ین یك واحد افزایش در میزان استفاده از فناوريهمچن

 متد شدهمتغیرهاي حذف متغیرهاي وارد شده

 هاي ارتباطيمیزان استفاده از فناوري

 میزان استفاده از محصوالت صنعتي

 میزان استفاده از محصوالت فرهنگي

 میزان توجه به تبلیغات تجاري

9 Enter 

 R2 ضریب همبستگي
 واتسون -آزمون دوربین برآورد خطاي استاندارد

11/9 91/9 11/8 81/9 

 93/9>داري سطح معني F میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات مدل

 0/00 29/49 2258/37 4 9033/50 رگرسیون

 76/55 372 28479/95 مانده باقي
  

  376 37513/45 كل
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تغییر خواهد كرد و درنهایت با كمك  98/9و  99/9سازي به میزان دانشجویان نسبت به جهاني

 صورت زیر نوشت: ي رگرسیون خطي را بهتوان معادله مي 93جدول 
ي سازنگرش نسبت به جهاني  = 41/89+ (0/35) هاي ارتباطي میزان استفاده از فناوري + (0/86) )  میزان استفاده از محصوالت صنعتي

 گيریبحث و نتيجه

هاي نسبت به آن در بین سازي با نگرشي ابزارهاي جهانيپژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه

نشان داد كه برخي ابزارهاي دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. نتایج پژوهش 

هاي ارتباطي سازي شامل میزان استفاده از محصوالت صنعتي، فرهنگي، فناوريمؤثر در جهاني

ي مستقیم و معناداري دارند. بدین و تبلیغات تجاري با نگرش دانشجویان نسبت به آن، رابطه

هاي ارتباطي و يمعني كه با افزایش میزان استفاده از محصوالت صنعتي، فرهنگي، فناور

شود و بالعکس. عالوه بر سازي نیز مثبت ميتبلیغات تجاري، نگرش دانشجویان نسبت به جهاني

این، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد كه میزان استفاده از محصوالت صنعتي و میزان استفاده 

 كردند. درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین 91هاي ارتباطي، در مجموع از فناوري

(، آلدن 9999) 9، كمال(9996)9كلیولند و همکاران هاينتایج این پژوهش با نتایج پژوهش 

آبادي و ( لطف9983نیا و همکاران )( و حافظ9919الهي )(، سفیري و نعمت9996) 9و همکاران

 ( همخواني دارد.9989نوروزي )

ي زندگي، عواطف و در حوزهاي از انتقال سازي را مجموعهگونه كه گیدنز، جهانيهمان 

-داند؛ بر این باور است كه به همان میزان كه انتقال صورت ميها با یکدیگر ميروابط انسان

كند )سروش و ي عمل زندگي، تغییر ميگیرد، وضعیت عاطفي و احساسي ما نیز در حوزه

ما از اهمیت  كند كه وسایل امروزي ارتباط همگاني در زندگي( او بیان مي31: 9919حسیني، 

سازي بر ( و ظهور تلویزیون و دیگر ابزارهاي جهاني189: 9916اساسي برخوردارند )گیدنز، 

هاي تجربه، است و به فراهم ساختن چارچوبشدت تأثیر گذارده  الگوهاي زندگي روزانه به

و كنند هاي كلي فرهنگي كه درون آن، افراد در جوامع امروزي، اطالعات را تفسیر مينگرش

(. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش 913 – 911همان: ) كنددهند؛ كمك ميسازمان مي

هاي سازي با كمك برخي ابزارهاي خود ازجمله فناوريتوان نتیجه گرفت كه احتماالً جهانيمي

هاي مجازي و ...، محصوالت صنعتي نظیر كاالهاي خانگي ارتباطي نظیر ماهواره، اینترنت، شبکه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Cleveland et al 

2 Kamla 
3 Alden et al 
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هاي كس، خودروهاي سواري و دیگر محصوالت تکنولوژیك و محصوالت فرهنگي نظیر فیلملو

هاي تلویزیوني و همچنین مجالت و دیگر محصوالت فرهنگي و درنهایت با سینمایي و سریال

خصوص دانشجویان  گذاري بر نگرش نسل جوان و بهكمك تبلیغات تجاري در حال تغییر و تأثیر

-ي، سیاسي، اقتصادي و فرهنگي نسبت به آن است. به نحوي كه نگرشهاي اجتماعدر زمینه

شوند؛ تمایل نشان مي هاي جهاني كه از سوي غرب آموزش دادههاي یاد شده به سوي ارزش

سازي كه در این پژوهش بررسي شدند؛ دو متغیر میزان دهند. از بین ابزارهاي جهانيمي

ترین ارتباط را با نگرش دانشجویان ت صنعتي، بیشهاي ارتباطي و محصوالاستفاده از فناوري

-دهند. افزایش و كاهش در میزان استفاده از ابزارهاي جهانيسازي نشان مينسبت به جهاني

 شود.سازي ميخصوص این دو ابزار منجر به تغییرات مثبت و منفي نگرش به جهاني سازي به

هاي پژوهش ه، امري است كه با كمك یافتهتأثیرگذاري ابزارها بر فکر، نگرش، عقیده و ذائق 

وجود، باید گفت كه  هاي جامعه شناسان مطرح نیز، مؤید آن هستند؛ بااینشود و نظریهتأیید مي

پژوهش حاضر محدود به دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود؛ لذا در تعمیم نتایج و 

نین از میان بسیاري از ابزارهاي مؤثر بر ها به سایر اقشار جامعه باید احتیاط نمود. همچیافته

سازي به دلیل محدودیت، تنها رابطه چهار عامل در این پژوهش بررسي شد كه باید به جهاني

 سازي بر نگرش دانشجویان نسبت به آن نیز توجه نمود.ي جهانيتأثیر دیگر ابزارها
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