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 چکیده :

ت که جوامع شهري و منطقه اي و ملی در حال مقاله موضوع سبک زندگی مشترك جهانی مورد برسی قرار گرفته اسدر این 
در مقاله حاضر از روش شود.است که باعث ایجاد برخی سبک هاي زندگی مشترك در جهان می دهکده جهانیتبدیل به 

کند که تعامالت جهانی گسترده و نزدیک، مطالعاتی و کتابخانه اي واسنادي استفاده شده است. نتایج این تحقیق عنوان می
غییر در سبک زندگی جوامع شده و نیز تاثیر سبک هاي زندگی جوامع بر همدیگر و تولید سبک هاي جدید زندگی که باعث ت

در این میان با افزایش روابط جهانی در  توان نادیده در نظر گرفتدر سایه ورود تکنولوژي هاي جدید ایجاد می شود، را نمی
دهد و برخی روش ها و سبک هاي زندگی برتر در کل جوامع جهانی رسوخ بین افراد جوامع نوعی یکسان سازي جهانی رخ می

 ریزي جهت ورود به جهانی شدنبرنامهمطالعه و  . شودمیجهانی ایجاد نوعی سبک زندگی مشترك درجوامع  باعثمی کند و
رفتن روش ها و که با در نظر گ امري ضروري استدر جوامع به ویژه جوامع جهان سوم  و ورود سبک هاي زندگی جدید

فرهنگ سازي مطابق و نزدیک با فرهنگ جامعه باعث ورود به جهانی شدن با کمترین هزینه اجتماعی و فرهنگی و هویتی 
    شود. می

 

 جهانی ، یکسان سازي جهانی مشترك ، سبک زندگی سبک زندگی ، جهانی شدن ، فرهنگ واژگان کلیدي:
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 مقدمه  -1
وم در زمینه هاي مختلف باعث افزایش چشمگیر دسترسی هاي و تعامالت اجتماعی و امروزه با پیشرفت سریع عل 

اقتصادي و فرهنگی و غیره شده است و تحول شگرفی در نوع و سبک هاي زندگی بشري را به وجودآورده است  و 
ا القا میکند .در تحوالت در طی دهه اخیر به نحوي سریع بوده که حس اینکه گویا جامعه نوینی در حال پیدایش است ر

این میان مفاهیمی چون جهانی شدن و دهکده جهانی مبتنی بر تکنولوژي و تبادل اطالعات و حمل ونقل سریع 
و برخی دیگر بر این باورند که جامعه بشري در حال ورود به جامعه اطالعاتی  می باشد که یکی از 1وبستر پدیدارشد.

با  ايفرهنگی ، ارتباط نزدیک و پیچیده –به عنوان مفهومی اجتماعی  سبک زندگی است. "جهانی شدن"ویژگی هاي آن 
،گروه هاي منزلتی، پایگاه اجتماعی،طبقه،تغییرات اجتماعی،اقتصادي و سطح  فرهنگ ، مفاهیمی چون جهانی شدن

تفاده قرار سبک زندگی عبارت از روش هایی در زندگی است که براي رسیدن به اهداف، انتخاب و مورد اس زندگی دارد.
گیرد. پس نوع اهدافی که در زندگی افراد وجود دارد بسته به شرایطی چون قوانین جامعه و بستر اجتماعی و فرهنگ می

و اقتصاد و شرایط اقلیمی آن جامعه متغییر است .سیاسیت هاي حکمروایی با وضع قوانین تاثیر مستقیمی روي سبک 
و ارتباطات این تاثیر ، بر سبک زندگی فردي کمرنگ تر می شود و بیشتر زندگی افراد دارند.البته با پیشرفت علم 

سبک زندگی فردیه  "عمومی تر جامعه ، موثر خواهد بود .و سبک زندگی فردي به سوي"سبک زندگی "حکمروایی بر 
 پیش می رود. "جهانی

واجه با تکنولوژي هاي جهت مدر اهمیت پژوهش در مورد سبک زندگی و جهانی شدن ، هماهنگی و برنامه ریزي 
فرهنگی و از تکنولوژي ونیز فراهم آوردن بستر مناسب  "فرهنگ استفاده صحیح "روز دنیا و برنامه ریزي جهت تزریق

با کمترین خسارت در بخش  "جهانی شدن"نیز برنامه ریزي در جهت وارد شدن به  و در جامعه  می باشد.،آن اجتماعی 
بینی این موارد باعث مشکالت فراوان اجتماعی و فرهنگی می شود. مقاومت در برابر فرهنگ وهویت جامعه که عدم پیش 

جهانی شدن منجر به گرایش بی برنامه جامعه به جهانی شدن می شود و فرهنگ وهویت اشخاص را از بین می برد. اقدام 
باشد ، همراه باشد جامعه میدر جهت ورود به جامعه جهانی اگر  با شناخت وضع موجود و ارائه متد ها که مختص هر 

مسیري است در جهت پیشرفت و تعالی اجتماعی و فرهنگی و اقتصادي و بهبود شرایط ایده آل سبک زندگی براي افراد 
 جامعه .

 روش تحقیق -2
در این مقاله از روش  مطالعات کتابخانه اي واسنادي و نیز روش تحلیلی جهت جمع آوري و تحلیل اطالعات 

 است. استفاده شده
 مبانی نظري -3

1.vebester,2005 
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 سبک زندگی  -3-1
 از پس .شد نمی یاد آن از نام با این اصوال و نداشت اهمیتی چندان زندگی سبک مفهوم دوم جهانی جنگ از پیش تا

 به کاالها، انبوه مصرف و تولید عملی امکان آوردن وجود به و دولت رفاه اجتماعی هاي پایه گسترش با دوم جهانی جنگ
ماشینی  اقتصادي، رشد همچنین .بیابند باالیی بسیار تنوع زندگی هاي شیوه که گردید فرهنگی سبب يکاالها ویژه

 تمایزات که آورد پدید غرب صنعتی در را اي جامعه فراغت و تفریح وسایل گسترش و دستمزدها افزایش کار، شدن
 در که تنوعی طریق از توانست می تنها اجتماعی وگروه فرد هر که معنا بدین شدند، محو هاي انداز تا آن در سنتی

 ة نحو و ها سرگرمی انتخاب اش،شناختی زیبا و هنري هاي سلیقه خود، پوشاك آرایش و زندگی، محل شغل، انتخاب
 دیگران از را خود پیش می گرفت، جامعه در خویش دینی و اخالقی و عملی هاي حتی شیوه و فراغتش گذران اوقات

 منزلتی هاي شاخص مبناي بر افراد روشناخت همین و از بودند شهر در ها آدم گمنامی ا باعثشهره کالن .کند متمایز
 نمی تولید نظام در خود جایگاه مبناي بر افراد دیگر داد می نشان که بود دردست شواهدي و ممکن شد نا گذشته

 ]1اندیشد و رفتار نمی کنند. [
دهد و منش ، افراد درون هر طبقه را به یکدیگر وصل ه را شکل میاز دیدگاه بوردیو حجم و انواع سرمایه ها ، طبق

بدن ،  ،فراغت از استفاده در طبقاتی هايسلیقه وي نظر از گیرداي این منش سبک هاي زندگی شکل میکند و بر مبنمی
 پایین، طبقه( طبقه اجتماعی ، )زنانه و مردانه( جنسیت هویت برحسب کنندة تعیین، ویژگی ها دیگر و گفتار پوشش ،

 و آرایش زندگی، وسایل تزئین غذا ،( مصرف فیزیکی  نوع است یعنی اجتماعی و فردي صفت هاي دیگر و  )باال طبقه
                         ]2. [می دهد نشان را افراد هویت خود که است آنها سبک زندگی افراد تعیین کننده سمبلیک  )منزل مبلمان

 انجام پدیدارشناسان و ها که اتنومتدولوژیست اي شیوه به نه اما است روزمره زندگی به نکرد توجه بوردیو، روش
 اصل "میان این در و فردي هاي تجربه و ادراکات شدن ساخته بر واجتماعی مادي شرایط به کردن توجه بلکه دهند،می

 نظام در بلکه افراد، هوشیاري آگاهی در نه باید را اجتماعی اصل پدیدة این اساس بر است وي پژوهش راهنماي" ناآگاهی
 ]1.[کرد جستحو اند گرفته قرار آن در که اي عینی روابط

 ساخته ذوق عملکرد، ازطریق سو، یک از دهد می پیوند هم به را زمینه و ذوق که است عملکرد این بوردیو، نظر از
 شکل به گرایش عملکرد که حالی در .شود می زمینه آفریده که است نتیجۀعملکرد در دیگر، سوي از و شود می

 ]3. [بخشد وحدت را آن و کرده ایجاد را عملکرد که کند می عمل جهت این در نیز ذوق دارد، ذوق بخشیدن
 می ارائه  وي مدلی که مطابق است. کرده ارائه زندگی هاي سبک گیري شکل درباره منسجم اي نظریه  بوردیو         

 نظام دستۀ دو مولد شود ذوق می منجر ذوق خاص تولید به اجتماعی ساختار در فرد قعیتمو و زندگی عینی شرایط کند
 نظام، دو تعامل نهایی ها). نتیجۀ ها ( قریحه شناخت و ادراکات نظامی براي و اعمال بندي طبقه براي نظامی : است

 حاصل ادراکات و شده بندي طبقه خاص اي شیوه به که است کارهایی و اعمال همان زندگی سبک . است زندگی سبک
 ]1. [ هستند مشاهده قابل و درآمده عمل صورت به که است افراد ترجیحات حاصل زندگی سبک  هستند خاصی

که یکی دیگر از نظریه پردازان این حوزه است ، بر مبناي تعریف چند بعدي خود از قشر بندي  "ماکس وبر"
را به کار می گیرد که  "سبک زندگی "بعادو مؤلفه هاي قشربندي ، اصطالح اجتماعی با تاکید بر منزلت به عنوان یکی از ا

که گروه هاي اجتماعی براي تمایز خود از دیگران و کسب یوه هاي خاصی از زندگی است از نظر وي سبک زندگی ش
                     ]4. [گیرندو هویت اجتماعی به کارمی منزلت

 در سبک زندگی واژه که است معتقد می باشد  حوزه این در پردازان موجود نظریه از دیگر یکی که" فدرستون"
 س ها، طرز لبا بدن، ،وي عقیده به دارد اشاره سبک گرایانه خودآگاهی و وجود ابراز ،فردیت به نوعی ،معاصر فرهنگ درون
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  حساب به زندگی سبک ياهبه عنوان شاخصه تعطیالت براي محل انتخاب و نوشیدن و خوردن ترجیحات فراغت، بیان،
                 ]5. [آیدمی

 استفاده زندگی سبک مفهوم از و دیگران خود هايکنش توصیف براي می کنند زندگی مدرن جوامع در که کسانی
 زندگی هاي سبک بنابراین کنند، می متمایز هم از را مردم که کنش هستند براي الگوهایی زندگی هاي سبک .کنند می

درك کنیم .  دارد دیگران و ها آن براي که را معنایی و را آن چرایی و دهند می انجام مردم چه را آن تا نندمی ک کمک
 هاي نقش به مربوط هاي داشت چشم یا اوقات فراغت عادات غذایی، رژیم تغییر هاي زمینه باید تنها نه گران تحلیل
 هم زندگی هاي سبک . هستند نیز تغییر گون گونا انواع رهنگیف معناي نیازمند دانستن بلکه ، بدانند را جنس به وابسته
 ]6یابند. [ می تحول زمان طول در هستندکه جمعی هویت هایی از صورت

 تمامی و انتظارات  ها خواست ها ، سلیقه نزدیکی شدن جهانی ابزارهاي از  یکی عنوان به جمعی ارتباط وسایل
 می موجب را ) سازي توده ( افتاده یاد تک یا جدا هاي محدوده از عجوام خروج و شده موجب را جامعه یک ساکنان
 شوند می ناپدید مجزا خاص و هاي فرهنگ ها، فرهنگ خرده جامعه، به جمعی ارتباط وسایل ورود که با معنا بدین .گردند

 که مشابهی هايالگو از ها خواست و زندگی، عالیق سبک ودر می پذیرند تشابه یک جامعه ساکنان تمامی نوعی به و
 ]7[شوند.  می برخوردار می دهند، آن به جمعی ارتباط وسایل

 "مفهوم با ساختاربندي او نظر از  است کرده ارائه خود ساختاربندي نظریه در را زندگی سبک موضوع گیدنز
 موضوع هک است دلیل همین به کنشگران است عمل نتیجه هم و واسطه هم ساختار .شود می مشخص " ساختار دوگانگی

 راستاي در که داند می "اجتماعی عمل"بلکه  اجتماعی نوع جامعیت هر نه و فردي کنشگر نه را اجتماعی علوم بررسی
 ]9[ است.  گرفته شکل فضا و زمان

 خرج ارتباط این در که خالقیتی و عاملیت و ساختار با اش رابطه راه از جهت یک گیدنز از دیدگاه از کنشگر بنابراین،
 در هویت این ساختن فرایند انعکاس و فردي صورت به عاملیت، نیازهاي ، پیش دیگر سوي از و شود می مطرح ،کند می

 بکار می نوین مقتضیات در را ساختارها همواره ها عامل گرچه .گیرد می قرار توجه مورد ساختارهاي اجتماعی بازتولید
 حال در تر بیش زندگی روزانه رسوم و عادات دایره در اما دهند، می تغییر و کرده تعدیل را ها آن ، زیاد احتمال به و برند

 کنش تکرار از و اند گذشته از مانده و باقی مفید شکل ساختارها واقع، در هستند. سنن و قواعد پیرو و بوده مکررات تکرار
 پیامد به افراد . است الزم " یبازاندیش "ترتیبات زندگی  تداوم و استمرار براي .اند گرفته شکل تعاملی روابط در مشخصی

 کنش می را نظارت بازاندیشانه فرایند این گیدنز .کنند می ارزیابی و کرد دارند، محاسبه دقت کنند، می توجه ها کنش
 ]8. [ "است کنشی فراگردهاي سابقه به مسبوق خصلت به توجه "منظوردر آن  و نامد

 دربرگیرنده مدرن اجتماعی در زندگی واقع، بازاندیشی در شود و می منتهی ساختار در بازاندیشی در کنش به بازاندیشی
مدرنیته ،  ویژگی شوند می ها، اصالح آن خود درباره تازه عات اطال پرتو در اجتماعی عملکردهاي که است واقعیت این

 از کنشگران یشیبازاند بازاندیشی) است. توانایی حتی خود و عملکرد عادت، چیز (سنت، همه درباره بازاندیشی فرض
 از فرد بازاندیشانه درك"عنوان  به فردي هویت ساختن از واقع در .رود می مدرنیته پیش خود قلب تا فردي هویت ژرفاي

 می خودش حفظ و خلق مسئول مدرن جامعه در شود . فرد می بازاندیشانه منتهی به عنوان یک پروژه مدرنیته به " خود
می  عمل به عادي به طور که است هایی انتخاب همان روزمره فعالیت هاي اساسی مولفه از یکی که اي گونه شود به

 می جریان به شده تعیین پیش از مسیرهایی تقریبا محدوده در را زندگی ، افتاده جا رسوم عادات و یا سنت .آوریم
     ]10[می دهد.  قرار ممکن هاي انتخاب زای تنوع رودرروي فرد را تجدد، اما اندازند
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 از جامع، و بیش کم اي مجموعه که کند می ایجاد را "شیوه زندگی"روزمره  زندگی در ها انتخاب این موعهمج
 براي وي که را خاصی روایت و رافراهم میکنند او جاري نیازهاي ا زیر گیرد می بکار را ها آن فرد هستند که عملکردهایی

 آیند که درمی روزمره عملکردهاي بصورت ها شیوه این .دسازن مجسم می دیگران برابر در برگزیده، خود شخصی هویت
 هایی فرصت به مشروط زندگی، شیوه انتخاب .شوند می مجسم مطلوب هاي و محیط کار طرز خوراك، پوشش، نوع در

 هایی در موقعیت هم اجتماعی گروههاي و افراد ترین محروم حتی امروزه احوال، این همه با .شود می که نصیبشان است
 ها سنت بازاندیشی هاي تخصصی روند نظام گسترش .گذاردمی ریتاث برآنها تجدد نهادین هاي مولفه که برند می سر به
پسا  "جامعه به را جامعه تدریج به و کرده تسریع همه جوامع در نقل و حمل سریع وسایل و جهانی هاي رسانه راه از را

 جا از"و  جدید نهادهاي آن در که کنند می زندگی شرایطی در مردم بیشتري از تعداد روز هر .کند می تبدیل "سنتی
 حق تنها نه اجتماعی عرصه بازیگر شرایطی چنین در بخشند می انتظام را روزمره زندگی اساسی هاي جنبه "شده کنده
 از اگزیرن و موارد ناچار از بسیاري در بلکه کند گیري تصمیم زندگی شیوه تا درمان شکل از چیز هر درباره که دارد

 خواه یا ناخواه که است فرایندها از اي مجموعه دهد که می نشان را "شدن جهانی"گیدنز  نظر از معنا است. این انتخاب
 فالن چه در است ناشدنی انکار روزمره ، زندگی در آن تاثیر و گذارد جدید اثر می دنیاي در ها بر همه انسان واقع ، در

که  روابطی همان کرد تعریف اجتماعی روابط در تشدید توان می را شدن ك . جهانیدر نیویور چه افغانستان روستاي
 که دیگري تاثیر رویدادهاي تحت محلی رویداد هر که دهد می پیوند هم به چنان را هم از دور مکانی هاي موقعیت

 ]8[ .برعکس و می گیرند شکل دارند فاصله آن با کیلومترها
 و مان ز با حذف امروزي دامنه پهن ساختارهاي در را اجتماعی هاي شبکه کههستند خطوطی از یکی ها، رسانه

 افزایش را فرد اجتماعی واقع سرمایه در جدید، هاي رسانه از استفاده بنابراین، .دهند می گسترش کرده، و ایجاد مکان
 رسانه راه از ارتباط ازطریق و داشته اجتماعی در ساختار موجود منابع به بیشتري دسترسی فرد که اي گونه دهد به می
 ها آن به تري سیال و جدید شکل و اند برداشته میان از را آن هاي الزام برخی و تعدیل کرده را اجتماعی ساختارهاي ها

 کنند، منتشر می جامعه در ها رسانه که افکاري و ها داده .دهند می تغییر را اش روابط از فرد درك ها، رسانه اند ه داد
 ها رسانه این . است جهان اجتماعی شکل در موثر  نیروهاي و عوامل از یکی بلکه نیست اجتماعی جهان بی ازبازتا فقط

 می معرفی ما به را زندگی سبک و کرده را مشخص ما انتخاب هاي گزینه و دارند محوري نقش بازاندیشی مدرن در
 تحقق ارتباطی هاي رسانه گري واسطه با که بوده اییه تجربه افزایش وابسته به مستقیما "اجتماعی روابط تشدید"کنند. 
 جهانی با است . مردم بوده فکري و ذهنی دنیاي به دوردست رویدادهاي سرزده آن ورود از نتایج یکی و یابد می و یافته
 گوش به زمینه در هر گوناگونی و متعدد هاي ن سازما و محافل عملکرد و وجود جمعی، ارتباط هاي رسانه فزاینده شدن

 در انتخاب براي اي تازه راههاي ها طبعا داده همین و رسد می باشد نگریستن و شنیدن خواهان که کس هر چشم و
 هاي حالت و ها موقعیت دادن قرار هم کنار راه ها، از روزنامه و تلوزیون "اي چسبانه" گشاید .تاثیر می شخص برابر

کند.  می القا را اي، تازه انتخاب هاي و سابقه بی زندگی هاي شیوه هک آورد می بوجود اي ویژه نماهاي و شکل گوناگون،
]10] ، [11[ 

 و است جریان در آن سطوح همه یابی در ساخت و گرفته قرار جهانی امواج تأثیر تحت به باور گیدنز جامعه جدید
 شکل و شود می بیشتر روز به روز فردیت جدید، در جامعه است معتقد گیدنز . است شده تسریع ها بازاندیشی سنت

 پذیر امکان "گفتگو "با  فقط امر این. شود بازسازي ، فعاالنه"اعتماد"، باید  لذا و بازد می رنگ همبستگی هاي کهن
 سطح از است و ممکن عمومی فضاي یک در گفتگو راه از "متقابل مداراي"وضعیت  یک در دیگران با همزیستی . است

 از تر اي فعال شیوه به را خود زندگی ناچاریم ما که کند می اشاره وي .گیرد دربرمی را جهانی هاي سیاست تا خانواده
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 که زندگی شیوه هاي و عادت می دهیم انجام آنچه پیامدهاي براي باید و بسازیم بود، درست پیشین هاي نسل در آنچه
 همه . است شدن بیشتر دموکراتیک هتج فشاري در با همراه جدید فردگرایی .بپذیریم مسؤلیت تر فعاالنه ایم، برگزیده

 یها نگران ندارد مثبت رویه فقط تغییر این . کنیم زندگی پیشین هاي نسل از تر اندیشمندانه و تر آزادانه اي شیوه به باید
 به »شدن جهانی «شدن منتهی . آمد خواهد پدید هم بسیاري مثبت امکانات خواهد شد، اما پدیدار جدیدي هاي دلهره و

 "زندگی سیاست "ارتباط صورت به امر است این قابل مشاهده خوبی به فردي هاي انتخاب زندگی در هاي ه شیو
 زندگی شیوه سیاست نوعی است، انتخاب سیاست نوعی سیاست زندگی،. است شده مطرح نیز "بخش رهایی سیاست"و

 ]12] ، [10است. [ الزم بازتابندگی از ناشی، نظم در که است
 تحقیقات اغلب به دست آمده در نتایج است، شده آمریکا متذکر در صورت گرفته تحقیقات ینی دربارهچِ دیوید       

 به عمل استنباط هاي که است حالی در این .شده اند ختم مصرفی اقالم صورت بندي به صرفاً و سویه اند یک انجام شده
مضمون  بر باید تحلیل اینکه ، اول سویه اند. دو مصرف، ارباز با ارتباط در زندگی سبک مفهوم از استفاده نحوه درباره آمده
مردم،  اولویت هاي و عادتها درباره اطالعات جمع آوري با مقایسه در شود. متمرکز جریان هاي اجتماعی فرهنگی هاي

 غذایی، ايرژیم ه زمینه هاي تغییر باید نه تنها تحلیلگران است. پیچیده تر به مراتب کاري مصرف، نمادین فضاي ترسیم
 معناي دانستن نیازمند که بدانند، را جنس به وابسته نقش هایی به مربوط چشمداشت هاي یا فراغت اوقات عادتهاي
صورت  نیز، زندگی سبک هاي نیستند، ایستا اجتماعی مقوله هاي مخاطبان، همانگونه که تغییرند. گوناگون انواع فرهنگی

 ]6. [می یابند تحول زمان طی که اند جمعی هویت از هایی
  جهانی شدن -3-2

تر در گونگی، بیشسوي نوعی همگنی یا هممحوشدن مرزهاي جداکننده جهان و حرکت تدریجی جهان به
را نوعی حرکت از کثرت به وحدت دانست، توان آنهاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که در واقع میعرصه
  ]13.[شودشدن گفته میجهانی

 هم به چنان را هم از دور مکانی موقعیت هاي و اجتماعی است روابط تشدید شدن جهانی که است باور این گیدنز
 براي .گیرد می شکل دارند فاصله آن کیلومترها با که دیگري تاثیر رویدادهاي تحت محلی رویداد هر که دهد می پیوند
 فردگرایی میزان و ارتباطی هاي فناوري از استفادهمیزان  شدن، جهانی از آگاهی متغیر از سه مفهوم این گیري اندازه

 :است استفاده شده
 باشد  داشته وجود تواند جهانی می هاي رویه و ها سازمان از که هایی داده گیري اندازه با شدن جهانی از آگاهی میزان -1
 بلوتوث پلیرها و انواع کوتاه ، یامپ ماهواره ، اینترنت ، موبایل ، : از عبارتند که ارتباطی هاي فناوري از استفاده  -2
 فرد براي زندگی چقدر در فردي موفقیت و استقالل و داشته تصوري چه خود از فرد که دهد می نشان فردگرایی  -3

 آن در شده که تعریف قسمتی 65 سازه یک صورت به ،گرایی هافستد  جمع – هاي فردگرایی شاخص دارد اهمیت
 مستقیم ارتباط ایجاد و خودشناسی خصوصی، حیطه داشتن بودن، فرد منحصر به بی،طل رقابت جویی، هدف استقالل،

 سه شامل که داده کاهش بعد 3 به را ابعاد این عاملی تحلیل از استفاده با ها آن . است شده نظر گرفته در فردگرایی براي
  ]8[. است فردگرایی رايب مسئولیت احساس بودن، فرد به منحصر ، جویی رقابت فاکتور

داند که ناظر بر فشرده شدن جهان و تشدید آگاهی جهانی است و فرآیندي جهانی شدن را مفهومی می رابرتسون
است که وابستگی متقابل جهانی وآگاهی از جهان به عنوان یک کلیت یکپارچه در قرن بیست و یکم را در پی داشته 

هاي گوناگون کنش اي که به بافتاي چند وجهی تعریف کرده است به گونهدیدهجهانی شدن را پ تسونبراست. را
 ]14[ .اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، نظامی، فناوري ومحیط زیست راه پیدا کرده است

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 نحوي به است واحددر یک جامعه  جهان الملل، فرایند یکپارچگی مردمجهانی شدن از دیدگاه کارشناسان امور بین
شوند. البته جهانی شدن سبب گسترش محلی می رخدادهاي گیري شکل سبب دوردست نواحی در اتفاقات و حوادث که

مارتین  درتعریفی دیگر کاهدشود و از اهمیت مرزها و فاصله جغرافیایی میمی هادولتپیوندها و ارتباطات متقابل فراتر از
راگیر جهانی به یکدیگر که براساس آن مردم جهان در یک جامعه واحد و فجهانی شدن را فرآیندي دانسته است  آلبرو
 ]15د.[پیوندنمی

  فرهنگ -3-3
فرهنگ عبارت است از ارزشهایی که اعضاي یک گروه معین دارند، هنجارهایی که از آن پیروي میکنند، و کاالي 

اصول و قواعد معینی هستند که از  "هنجارها "آرمانهاي انتزاعی هستند، حال آنکه "ارزشها"مادي که تولید میکنند. 
 ]16ها در زندگی اجتماعی هستند. [ها و نبایدي بایدمردم انتظار می رود آنها را رعایت کنند. هنجارها نشان دهنده

باشد. دراین تعریف، ي ذهنی وعینی میترین تعاریف، فرهنگ را مفهومی می داند که داراي دو مؤلفهیکی ازجامع
اي براي ادراك فرد از بخش انسان ساخته محیط زندگی است که ادراك قوانین، مقررات، ذهنی، شیوه ویژهفرهنگ "

فرهنگ عینی تاکید بر نظامهاي حقوقی، اقتصادي، سیاسی، مذهبی "از طرف دیگر،. "هنجارها و ارزشها را شامل می شود
ه شامل الگوهاي شناختی (آشکار و نهان) وتجسم اي است کفرهنگ، مفهوم وسیع ودر عین حال ساده ، دارد"و آموزشی

هاي ها وگروهعمال و مصنوعات دست بشر است و موجب تمایز یک گروه از افراد، از دستها آنها در نهادهاي اجتماعی،
 ]17.[شوددیگر می

 
 پیشینه داخلی تحقیق -3-4

 حرفه جوان  کاربران میان در پژوهشی هویتی تغییرات و اینترنت" عنوان با اي مقاله در) 2006خطیبی( و ذکایی
 یافته هاي .اند ه کرد بررسی تهران شهر اي حرفه جوان هویت کاربران بر زندگی سبک و مدرنیته تاثیرات بررسی به " اي

 ایرانی جوان حرفه اي کابران از ناب نمونه 10 بین در عمیق مصاحبه روش با مطالعه میدانی و کیفی روش با آمده بدست
 بیانگر ها، موجود بویژه وبالگ اینترنتی متون برخی کیفی محتواي تحلیل و آمیز مشارکت و مستقیم ا مشاهداتب همراه

 از توانند می که کرده ایجاد اینترنت شرایطی را جوان کاربران از برخی ي برا مجازي دنیاي به آوردن روي که است آن
 دنیاي در و شده ها آن هویت تغییر امر باعث این و بگذارند یشبه نما را خود عاملیت و شده جدا ساختاري هاي محدودیت

 .میکند تغییر ها سبک زندگی آن انضمامی سطح در و گونه ملموس به نیز  روزمره و واقعی
 هاي شکل شدن گسسته فرضیه ،" هویت رسانه مثابه به بدن" عنوان با اي مقاله ) در2003آزاد ارمکی و چلوشیان (

 به سال 18ساکنان بررسی با ها آن اند. کرده بررسی را فرهنگی هاي با ویژگی آن پیوند و ساختاري يها موقعیت از هویت
 سن، با بدن مدیریت گوناگون سطوح سالمتی، و بدن حوزه در ندگی ز سبک هاي فعالیت اند که دریافته تهران باالي

 پایگاه اقتصادي با اما دارد رابطه نوادهخا به سنتی نگرش و بودن مذهبی میزان فرهنگی، سرمایه جنس، تحصیالت،
 و شی نگر متغیرهاي اند که گرفته نتیجه پژوهشگران . است نداده نشان اي رابطه شغل و اقتصادي سرمایه اجتماعی،
 .اند داشته طبقاتی و ساختاري به متغیرهاي نسبت زندگی سبک از بخش این بیشتري در اهمیت فرهنگی،

 سالمت زندگی سبک اي سرمایه و ساختاري هاي کننده تعیین" باعنوان پژوهشی )2009همکارانش ( و قاسمی
 تبریز شهر هشتگانه مناطق سال 15باالي مرد و شهروندان زن میان در پیمایشی شیوه به مطالعه این.دادند انجام "محور
 دارد تفاوت تاهل ضعیتو و سن جنسیت، حسب بر شهروندان محور زندگی سالمت سبک که داد نشان ها یافته شد. انجام

و  عی اجتما موقعیت هاي تفاوت .دهد می نشان معناداري رابطه نیز فرهنگی و اجتماعی هاي اقتصادي، سرمایه با و

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 موقعیت جز ورزش، به سالمتی زندگی سبک ابعاد همه در زنان . است بوده موثر سالمتی زندگی سبک در جنسیت،
 بنابراین، . است آن علت زنان، ورزشی براي فضاهاي و امکانات کمبود هم مورد این در رسد می نظر به که دارند بهتري
 هاي محدودیت اما ، کند می تشویق تر بیش زنان در را رفتارهاي سالمتی زیبایی ، و سالمتی بدن، به توجه فرهنگی سنت

 .است داده کاهش را ها این فعالیت از برخی اجتماعی میدان
 جهانی فرایند رابطه بررسی به "بدن مدیریت سبک زندگی و") در مقاله اي با عنوان 2011همکاران( و نوري خواجه

 فن از استفاده شدن، جهانی به نسبت نوگرایی ،آگاهی که دهد نشان می پژوهش نتایج پرداخته اند. بدن از تصور با شدن
 مجالت ) و روزنامه سیما، و ( صدا جمعی طارتبا وسایل از استفاده و بوده مرتبط از بدن تصور با ارتباطی نوین هاي آوري
 .است نداشته زنان بدن از با تصور اي رابطه

 اند دریافته آنها دادند. انجام "زنان هویت تغییر و شدن جهانی " عنوان با ) 2006پژوهشی(نوري  خواجه و مقدس
 برقراري براي فرصت هایی ایجاد و نجها دیگر مناطق زنان جایگاه نسبت به زنان آگاهی تشدید در جهانی شدن فرایند که

بکارگیري  که میدهند نشان پژوهش این هاي یافته است. بوده موثر جنسیتی نقش دگرگونی الگوهاي و آنها میان تماس
 .دارد رابطه اجتماعی مدرن هویت با نوین ارتباطی هاي آوري فن

 بر تاکید با فراتحلیلی نگاهی ایران در تماعیاج تغییر واینترنت  "عنوان  با پژوهشی) 2009شاقاسمی( و منتظرقائم
 اینترنت و ایرانی جوانان حوزه در گرفته صورت تحقیقات ثانویه تحلیل از روش استفاده با مقاله این .دادند انجام "جوانان

از  متاثر بسیار که شده جدیدي نسل ایجاد به منجر جوانان بین در اینترنت از استفاده که در یافته اند .است شده انجام
 به پا خود روحی اجتماعی و اهداف به دستیابی براي نیز ایرانی زنان .دارد خاصی هاي ویژگی و است اینترنت از استفاده

 هنجارشکنی از خاصی امکان نوع ایران اینترنت در کرده اند. استفاده اینترنتی امکانات از نها آ از بیشتر گاهی و مردان پاي
 سنتی هژمونی اند توانسته کمک اینترنت با زنان ندارد. سنتی وجود هاي روش به آن با برخورد امکان که آورده پدید را

 را خود مطلوب و واقعی خود مجازي در فضاي مردساالرانه اقتدار مادي جهان با به مقابله نیاز بدون و بریزند دور را مردانه
 .کنند ارائه

جویبار  شهرستان در زنان فراغت اوقات و فرهنگی سرمایه بین هرابط"  باب در پژوهشی )2011مسلمی ( و ابراهیمی
 خانه عمدتا که یگیرند م بهره فراغت کارو براي یکسانی فضاي از زنان از که بسیاري است آن بیانگر ها یافته دادند. انجام "

 .است
 جوانان بین در زندگی سبک و هویت ها رسانه رابطه جنسیتی مقایسه" به اي مقاله در )2011همکاران( و بحرانی

 هاي فناوري که است آن بیانگر پسران، و دختران سبک زندگی تفاوت تأیید ضمن پژوهش هاي یافته .پرداختند "شیراز
 داخلی جمعی هاي رسانه اما ، بوده معنادار دو، هر پسران و دختران زندگی و سبک دینی و ملی هویت با ارتباطی جدید

زندگی  سبک و هویت دگرگونی در مؤثرتر ي نقش ها رسانه . است رابطه داراي تراندخ زندگی و سبک هویت با تنها
 .اند کرده ایفا پسران به نسبت دختران

 پیشینه خارجی تحقیق  -3-5

 سبک در عمیق مطالعه یک زنان؛ ترجیحات در تغییر" عنوان با پژوهشی  roy and sahaT 2007)ساها ( و روي
 انتخاب در را پوشیدن لباس طرز اند آنچه دریافته آنها .اند داده انجام هند در زنان اسلب ترجیحات روي " سن و زندگی
 با امروز به تا 19 قرن از هند در لباس ترجیحات روندهاي . است هویت ابراز و بدن مدیریت کند، می مشخص فردي

 و پوشند می تري گوناگون هاي لباس هندي زنان امروزه . است داشته شهرنشینی رابطه و تحصیالت سطح کاست،
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به  مخصوص فرهنگ نوجوانان از نسل هر که دهد می نشان نوجوانان زندگی سبک در تري دارند مطالعهمتنوع ترجیحات
 .است گرفته شکل تاریخیمشترك  تجربیات و ملی فرهنگ آنها ، هايارزش و آشنا غربی هايتم وسیله به که دارد را خود

 
 و نتیجه گیريبحث  -5

وزه پیشرفت تکنولوژي باعث افزایش چشمگیر روابط اجتماعی در سراسر جهان شده است و بستر نزدیکی امر
-فرهنگ ها و سبک هاي زندگی مختلف را به وجود آورده است. در این شرایط با آشنایی مردم جهان با سبک ها و روش

فرهنگ زندگی افراد، بر همدیگر انکار ناپذیر هاي گوناگون زندگی همدیگر، و برداشت و تاثیر سبک هاي زندگی افراد و 
است. برخورد و بازتاب افکار و فرهنگ ها وسبک ها افراد و جوامع مختلف در سطح جهان باعث انتخاب شدن و جایگزین 
شدن این موارد در افراد و جوامع دیگر می شود به طوري که آرام آرام مرزهاي سبک زندگی جوامع مختلف تا حد امکان 

ته می شود. و این حد تا شرایطی ادامه خواه یافت که جامعه از لحاظ اقتصادي و اجتماعی و محیطی و اقلیمی برداش
وسایر عوامل اجازه دهد اما الزم به ذکر است که در اثر همین پیشرفت چرخه اي به وجود می آید که دائما باعث افزایش 

ود.با پیشرفت اقتصاد یک جامعه دیگر عامل اقتصادي چون ، در جوامع می ش"سبک و فرهنگ زندگی غالب جهانی "نفوذ
تر ،توسط افراد ندارد لذا تا حد تا حدي باال رفته است پس محدودیت قبلی را براي انتخاب سبک زندگی بهتر یا غالب

تر اقتصادي جدید پیش خواهد رفت و تغییر سبک زندگی اتفاق خواهد افتاد.به همین ترتیب که شاخصه هاي جامعه باال
رود تغییر سبک زندگی هم در راستاي آن اتفاق می افتد. با برسی ها به این نتیجه می رسیم که نوعی اشتراك می

فرهنگی و اشتراك اجتماعی که در اثر روابط گسترده به وجود آمده است که باعث اشتراکات زیادي در سطح سبک 
ه و مرزهاي جغرافیایی دیگر در انتخاب و تغییر سبک هاي یابد. محدودزندگی افراد شده است و روز به روز گسترش می

زندگی تاثیري ندارد حتی در مواردي که شرایط جامعه از قبیل اقتصادي و اجتماعی و اقلیمی وگاها مذهبی و حکمرانی 
 وغیره، مساعد در جهت تغییر سبک زندگی وتغییر به سوي جهانی شدن نباشد، نیز فقط روند و سرعت و میزان ورود

تا زمانی که هویت جهانی یابد ولی در اصل جهانی شدن تاثیري ندارد. تغییرات و جهانی شدن ، در آن جامعه کاهش می
تواند پایدار باشد. شاید از لحاظ تاریخی و از لحاظ کارکردي تعریف رابرتسون مبنی جهانی شدن نمی ،شکل نگرفته باشد

درجهانی شدن، همه ابعاد زندگی  ورزد.یقًا بر همین مسأله تأکید میدق» احساس یکی شدن«بر اینکه جهانی شدن یعنی 
شود همه این موارد در سبک زندگی وجهانی شدن سبک زندگی و بشري و جوامع ومحیط زیست دستخوش تغییرات می

 نوعی یکسان سازي یا سبک زندگی اشتراکی در جهان، موثر است.
عصر جهانی شدن بر حسب الگو متفاوت است. در نگرش گیري در ها نسبت به فرهنگ در حال شکلنگرش

توان این نکته را اضافه کرد می، گیردها انجام میها یا ماشینها جهت کنترل انسانسایبرنتیکی کنترل ارتباطات در نظام
یعنی کنترل ها و رفتارها. کنترل ارتباطات فرهنگ ،اي است براي کنترل ارتباطاتهاي ارتباطاتی وسیلهکه کنترل نظام

جریان معناسازي و فرهنگ سازي و کنترل و انتقال آن جهت تحقق منافع خاص. با در نظر گرفتن این امر که در سالهاي 
شود الگوي سایبرنتیکی از مقبولیت المللی رفته رفته جایگزین زور میاخیر نظارت به عنوان یک عامل قدرت در روابط بین

کسی که آن را ،کسی که آن را بهتر تولید کند،طالعات و ارتباطات عامل قدرت باشدبیشتري برخوردار شده است. اگر ا
از قدرت برتر  ،تر انتقال دهدکسی که از آن بیشتر داشته باشد و کسی که آن را بهتر و سریع ،آوري کندبیشتر جمع

اي که از فرد, گروه یا جامعه کننده هستند.برخوردار خواهد بود. امکانات مالی, تکنولوژیکی و تخصصی ـ فنی تعیین
تر خواهد بود و استیالي فرهنگی بینی از دیگران قدرتمندبرداري را کند, در آینده قابل پیشانقالب ارتباطاتی بهترین بهره

 خود را اعمال خواهد کرد.
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 : فرضیه است که عبارتند از 3الگوي سایبرنتیکی مبتنی بر 
 ید قدرت فرهنگی بدست آورد.براي دستیابی به قدرت سیاسی نخست با •
 کارهاي بزرگ تاریخی نیازمند در دست گرفتن قدرت فرهنگی هستند. •
 اکثریت ایدئولوژیکی از اکثریت پارلمانی مهمتر است.  •

سازي فرهنگی را در بردارد این امر به نوعی فردگرایی مطلق و رقابتی بودن بازار و روابط اجتماعی هدف یکسان
هاي ذیل، توان به مقوله سازي در عصر جهانی شدن را میود محورهاي مؤثر در فرآیند فرهنگشسازي منجر میجهانی
 : بندي کرددسته 

 هاي متعدد در سطوح محلی یا خرد.افزایش پیوند بین فرهنگ -
 هاي ارتباطاتی نوین که موجب خودشناسی وهاي کوچکتر با استفاده از نظامتوان مطرح کردن و مطرح شدن فرهنگ -

یعنی حضور فرهنگی در  ،شدنداي تلقی میهایی که بیش از این حاشیهشود و بدین وسیله فرهنگها میاحیاي فرهنگ
 د.انسازان مؤثر مبدل شدهامروزه به بازیگران و فرهنگ ،شدندسطح جهان نداشتند و شنیده نمی

 ی یا محیطی.هاي بیرونها و پدیدهگیري فرهنگ بر اساس تاریخ فرهنگترسیم و شکل -
 پیوند بین ابعاد محلی و جهانی فرهنگ. ،تررابطه دیالکتیکی بین فرهنگ بومی و جهانی یا در سطح گسترده -
 هاي فرهنگی در درون جوامع.گیري مشترکات فرهنگی در سطح جهانی همراه با نمایان شدن تفاوتشکل -
تواند شود؛ براي مثال یک فرد ساکن بریتانیا میفرد میسازي که منجر به چند فرهنگی شدن وجود منابع متعدد هویت -

تعلق داشتن  ،احساس تعلق داشتن به منطقه کارائیب ،هاي زیر تعلق داشته باشد: فرهنگ سیاه پوستانهمزمان به فرهنگ
 تعلق به طبقه متوسط کارگر و ... ،به فرهنگ انگلیسی

امابه لحاظ ماهیت  ،شوندکه عمدتاً فرهنگ آمریکایی تلقی می هافرهنگ انبوه جهانی یعنی تولید و انتشار پنداشت -
 شوند.سازي و یکسان سازي تلقی میتوانند خود را به قلمرو آمریکایی محدود کنند و لذا عامل همسانارتباطات نمی

ـ  به عبارت دیگر, فرهنگ در یک فضاي خاص و در شرایط تاریخی ،یالکتیک بین جهان مادي و جهان غیر مادي -
 شود.اجتماعی خاص تولید می

داري محور اصلی است که بر مبناي اقتصاد سرمایه ،داري جهانی با تأکید بر جهانی شدنمحوري بودن فرهنگ سرمایه -
 گیرد.پنداشت سازي و معناسازي در سطح جهان شکل می ،آن تصویرسازي

یکدیگر در تعامل هستند. همزمان دو عامل محلی و  دو نیروي حرکت به سوي مرکز و فرار از مرکز که به طور دائم با -
کنند و مطرح می ،کنندهاي محلی خود را معرفی میاي هستند براي دیدن یک پدیده مشابه. فرهنگجهانی وسیله

ر ام ،کنند از طریق تقابل و تعامل دائمی فوقآمیز با یکدیگر عمل میآمیز یا تعارضشناسانند و از طریق تعامل مسالمتمی
  شود.ملی ـ محلی می، شود و امر جهانیملی ـ محلی به امر جهانی تبدیل می

بلکه مرزهاي  ،را رقم زده» مرگ جغرافیا«نه تنها  ،گیري یک نظام ارتباطی جدید دیجیتالیانقالب ارتباطی و شکل
یرنده ماهواره, اینترنت, هاي الکترونیک در برگآوريهاي مبتنی بر فنسیاسی را نیز از میان برداشته است ارتباط

رد و افکار و بهر گونه مانع و محدودیت طبیعی و سیاسی را از بین می ،نمابر و از این قبیل ،تلفن ،ايهاي رایانهشبکه
هاي تواند جریانکنند گر چه دولت هنوز میاطالعات, بدون هیچ گونه کنترل و مزاحمت سیاسی از مرزهاي ملی عبور می

هاي اطالعاتی در ولی کنترل جریان ،اي ملی و سرزمین تحت حاکمیت خویش کم و بیش کنترل کندمادي را در مرزه
محور  -هاي بسیار پیچیده و متنوع ارتباطات جهانی دشوار و در واقع غیر ممکن است. هر اندازه که جوامع اطالعات شبکه
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گیرد و جدایی جامعه از دولت ـ فراملی فزونی می روابط اجتماعی، یابدسیالی و تحرك امر اجتماعی افزایش می، شوندمی
ریزش  ،شود که ویژگی آن جریانفضایی بسیار فراخ در برابر امر اجتماعی گشوده می ،شود به عبارت دیگرملت بیشتر می

  تابد.و سیالی است و هیچ محدودیتی را بر نمی
ک، باعث تغییر در سبک زندگی جوامع شده و نیز تاثیر کند که تعامالت جهانی گسترده و نزدینتایج این تحقیق عنوان می

سبک هاي زندگی جوامع بر همدیگر و تولید سبک هاي جدید زندگی که در سایه ورود تکنولوژي هاي جدید ایجاد می شود، را 
دهد و انی رخ میتوان نادیده در نظر گرفت در این میان با افزایش روابط جهانی در بین افراد جوامع نوعی یکسان سازي جهنمی

-برخی روش ها و سبک هاي زندگی برتر در کل جوامع جهانی رسوخ می کند و ایجاد نوعی سبک زندگی مشترك درکل جوامع می
شود . سبک هاي جدید زندگی از نوع لباس پوشیدن که تقریبا در بیشتر جوامع امروزي یکسان و در یک رده با تفاوت هاي کمتر 

شلوار پوشیدن یا در مورد سبک غذایی که پیتزا و ساندویچ را در همه جاي جهان می توان یافت و گیرد مثل کت و صورت می
  .استفاده از اینترنت جهت خرید و سایر کارها که نوعی سبک مشترك زندگی در جهان را به وجود می آورد

ژي ایجاد شده است وبراي سبک زندگی جهانی، برگرفته از روابط وسیع اجتماعی است که در بستر پیشرفت تکنولو
انسان نو گرایی را متبلور میکند بنابراین حرکت در این راستا مهم است و عناد با آن و عدم قبول داشتن ماهیت جهانی 
شدن و تاثیر سبک ها و فرهنگ ها بر هم باعث تخریب فرهنگی بیشتر در جامعه و فرهنگ و هویت گریزي بیشتر می 

ت برنامه ریزي اصولی در سطح شهري و منطقه اي و ملی با در نظر گرفتن اصول جهانی بنابراین با حرکت به سمشود.
هویت ملی می شود تا تخریب آن. هر شدن و تدوین برنامه براي آن به جاي مخالفت کلی با آن ،باعث حفظ فرهنگ و 

ده در سایه مخالفت کلی فرهنگ استفاده خاص خود را دارد و اگر این فرهنگ و روش استفا چیز جدید در جهانی شدن
برنامه ریزان،در جامعه تولید نشود باعث ورود فرهنگ ناهماهنگ با فرهنگ داخلی جامعه در استفاده از آن شده و باعث 

 دور شدن هر چه بیشتر جامعه از فرهنگ و هویت خود می شود. 
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