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چکیده:

این پژوهش با عنوان «بررسی عوامل اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی موثر بر پذیرش فرهنگ مدرن دربین شهروندان در شهرستان گچساران » در سال
 9313انجام شده است .این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی با روش پیمایشی  ،از نوع همبستگی می باشد .هدف اصلی این مطالعه آن بود تا
دریافته شود که عوامل اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی تا چه اندازه بر پذیرش فرهنگ مدرن تاثیرگذار است .بدین منظور از جامعه آماری تحقیق که
شامل کلیه شهروندان شهر گچساران که مشتمل بر  19999نفر می باشد  ،و حجم نمونه ای برابر با  383نفر توسط فرمول کوکران برآورد گردیده
است و نمونههای پژوهش به شیوهی تصادفی ساده انتخاب شدند .دادههای موردنیاز پژوهش توسط یک پرسشنامه محقق ساخته که که شامل  5سؤال
مشخصات عمومی و  39سؤال اختصاصی بوده جمعآوری و با استفاده از نرم افزار  SPSSو (آزمون کلموگروف اسمیرنوف ،آزمون ضریب همبستگی
پیرسون ،آزمون تی مستقل ،و آزمون تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی شفه و همچنین آزمون رگرسیون چند گانه) تجزیه و تحلیل گردید است .
روایی ابزار به صورت صوری و محتوایی و پایایی ابزار توسط ضریب آلفای کرونباخ سنجش گردید که آلفای تمامی ابعاد بیش از حد استاندارد  /09به
دست آمد.یافته های آزمون فرضیههای تحقیق نشان داد که پایگاه اقتصادی و همچنین پایگاه اجتماعی بر پذیرش فرهنگ مدرن در شهرستان
گچساران تاثیر گذاشته است .و بین میزان استفاده از مصرف رسانه های جمع ی و پذیرش فرهنگ مدرن در این شهرستان همبستگی وجود دارد .آگاهی
جوانان به نحو مطلوبی در پذیرش فرهنگ مدرن اثر گذار بوده است و طبق آماره آزمون اختالفات فرهنگی پاسخگویان با سایر مردم در پذیرش فرهنگ
مدرن نقش اساسی دارد ،و اما هویت اجتماعی پاسخگویان با پذیرش فرهنگ مدرن رابطه چندانی ندارد.

کلید واژگان :عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،پذیرش فرهنگ مدرس  ،گچساران.

مقدمه:
9

فرهنگ منحصر به نوع انسان است .گرچه انواع دیگر نیز ایجاد ارتباط می کنند ،اما فقط انسان ها می توانند از طریق نمادها ایجاد ارتباط
کنند و زبان مهمترین سیستم نمادی می باشد .فرهنگ زمینه مناسب و مطلوبی برای طرح عقاید و سلیقهها و نظرات مختلف و بحث و
گفتگو درباره آنهاست تا به فرجام اجماع و وحدتی هماهنگ و پایدار حاصل آید و همچنین فرهنگ رشته پیوندیست که میتواند انسانها
را به هم نزدیک کند(.جالل ستاری)3 :9339،
جامعه شناسان و مردم شناسان روی اهمیت جامعه و فرهنگ به عنوان تعیین کننده های اعمال انسان به توافق رسیده اند .موضوع اصلی
جامعه شناسی نوین این است که خاستگاه عقاید ،کلمات و سایر نظام های نمادین ،جامعه یا گروهی است که در آن عمل می کنند .و
فرهنگ ها ،طرح هایی برای زندگی کردن هستند که در جریان تاریخ شکل می گیرند .گرچه برخی از جنبه های فرهنگ تنها به گروه
های خاصی مربوط می شوند – نسلی ،جنسیتی ،کاری ،طبقاتی – اما تمامی جنبه ها با یکدیگر در ارتباط می باشند و یک کلیت را شکل
می دهند
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فرهنگ پ ویا ،سازمان یافته و وسیله ای است که توسط آن افراد خود را با زندگی اجتماعی تطبیق می دهند و " بیان خالق" را فرا می
گیرند .فرهنگ ها نه تنها دارای محتوا بلکه دارای ساختار نیز می باشند .آنها نظام های فرهنگی هستند .فرهنگ شیوه زندگی مردم است،
و جامعه یک مجموعه سامان یافته از افراد است که از شیوه زندگی خاصی تبعیت می کنند  .جامعه از آحاد مردم تشکیل شده و شیوه
رفتار آنها همان فرهنگ آنهاست .
فرهنگ به مثابه محتوی جامعه در برابر ساختارها و روابط میان کنشگران اجتماعی از دیر باز مورد توجه جامعه شناسان فرهنگ و مردم
شناسان بوده است .تمام این اندیشمندان معتقدند هیچ جامعه ای در طول حیات بشر بدون فرهنگ وجود نداشته و نخواهیم داشت.
فرهنگ حاکم بر جوامع بشری بسته به ارزشهای بنیادی و اساسیشان از صورت های مختلف و گوناگونی برخوردار است و از آنجایی که
فرهنگ به مثابه خون در تمام ارگان یسم جامعه در جریان و حرکت است ,جوامع نیز از جهت طولی و عرضی شکلهای مختلف به خود
گرفته اند .در گذشته فقدان و یا کمبود وسایل ارتباط جمعی و تماسهای بین فرهنگی جوامع را قادر میساخت تا هویت ,استقالل و
مرزهای فرهنگیشان را از خطرات هجوم فرهنگ بیگانه حفظ نمایند و زوال و انحطاط فرهنگ جوامع بیشتر به عوامل درونی و یا
تهاجمات نظامی که جوامع را از بن نابود می ساخت بستگی داشت ,اما به مرور زمان به جهت گسترش وسایل ارتباط جمعی و ارتباطات
میان فرهنگی مرزهای فرهنگی جوامع در نوردیده و فرهنگهای مختلف در عرضه کردن ارزشها و کاالهای فرهنگی خود در بازار مشترک
فرهنگی به رقابت با یک دیگر پرداخته اند و هر کدام با استفاده از ابزارهای مختلف ,بدنبال آنند که فرهنگ خود را در این بازار جهانی
مسلط ساخته و فرهنگ دیگر را در سلطه و اختیار خود در آورد ,تا از این طریق جوامع دیگر را در اختیار خود در آورد.
دورهی جوانی و نوجوانی یکی از ادوار مهم زندگی است .این دوره بهترین فرصت برای رشد و شکوفایی توانمندیهاست .به این مناسبت
دورهی نوجوانی را یکی از فرصتهای پر اهمیت در زندگی آدمی به شمار آورده اند .یکی از مسائلی که نوجوان با آن روبه رو است شکل
گیری هویت است؛ بدین معنا که نوجوان تشخیص دهد که کیست و چه کارهایی مهم و ارزشمند است و به تنظیم معیارهایی بپردازد تا
بر اساس آنها رفتار کند و برای سؤال اساسی خود؛ یعنی هدف در زندگی پاسخی بیابد .گاهی نوجوان به علت تجارب نادرست دوران
کودکی یا شرایط نامساعد محیطی دچار بحران هویت میشود(شاملو)03 :9303،
بیان مسأله:
درعصر حاضر فرهنگ مدرن و جهانی شدن فرهنگ به عنوان پدیده ای همه جانبه که همه عرصه های زندگی جوامع را در بر گرفته است
مورد توجه متفکرین و پژوهشگران مختلف در دنیا قرار گرفته است و مدرن شدن فرهنگ سایر قلمرو زندگی انسلنها مثل عرصه های
غلمی و سیاسی و فرهنگی را مورد توجه قرار داده است و به نظر می رسد که تحقیقات گوناگونی در این راستا انجام گرفته است
 .مدرنیزاسیون جریان یا نهضتی است که در زبان فارسی از آن به نوین سازی ،9جدید سازی و متجدد سازی تعبیر میشود .که مشتق از
فعل « »Modernizeبه معنی تغییر دادن چیزی برای متناسب شدن با نیاز های و اقتضائات مدرن و جدید است .بنابراین مدرنیزاسیون،
به جریان یا فرایند گفته می شود که برای رساندن جامعه سنتی و یا نزدیک کردن آن به جامعه مدرن تالش میکند .از آن جهت که این
واژه خواستگاه غربی دارد ،میتوان آن را به غربی سازینزدیک و یا برابر دانست.
یکی از ویژگی های مهم فرهنگ ،دگرگونی و تحول آن است .گرچه تحول و دگرگونی فرهنگ آن چنان به صورت کند و آرام انجام می
گیرد که در کوتاه مدت ،فرهنگ ،ثابت به نظر می رسد ،ولی درتمام فرهنگ شاهد تغییر و دگرگونی در دراز مدت هستیم .البته اکنون،
تکنولوژی ،فرایند تحول و دگرگونی را سرعت بخشیده که می توان تحول فرهنگی را در کوتاه مدت هم شاهد بود .معموالً دگرگونی
فرهنگی زمانی رخ می دهد که عناصر جدید و مجموعه هایی نو در فرهنگ ظاهر می شود و بدین طریق ،محتوا و ساخت فرهنگ را عوض
می کند.
مقاومت در برابر دگرگونی فرهنگی ،هنگامی بیشتر آشکار می شود که این دگرگونی ها با انحراف شدید از ارزش های سنتی و رسوم
همراه باشد.احساس تعلق گروهی را می توان از دیگر کارکردهای فرهنگ ذکر کرد .به عبارت دیگر به افرادی که در درون آن زندگی
می کنند و بطور مشترک از اجزای فرهنگ خود استفاده و تبعیت میکنند احساس یگانگی و وحدت و وجدان جمعی خاصی میبخشد که
به کمک آن میتوانند مرز بین خودی و غیرخودی را تشخیص دهند( .وحید حسن زاده)55 : 9383،
دکترتقی آزاد ارمکی در کتاب جامعه شناسی خانوادة ایرانی )  ، ( 9381با مرکزیت مفهوم مدرنیته ،به بحث مفهومی و تجربی دربارة
سرنوشت خانوادة ایرانی ،از گذشته تا زمان معاصر ،باتوجه به چالش ها و تحوالت آن پرداخته است .از منظر نویسنده ،خانواده در ایران
امروز دچارتحوالت عمده ای شده که از جملة آن ها می توان به مواردی چون کاهش میزان ازدواج،تبدیل شدن از مرحله ای کانونی به
پیرامونی ،حرکت از وضعیت پدرساالری به پدرمکانی و برتری جنسیتی به نقد جنسیتی ،و تعارض نسلی اشاره کرد  .به عقیدة نگارنده ،
امروزه فردگرایی افراطی به عنوان تهدیدی جدی برای حیات خانواده در ایران محسوب می گردد که می تواند موجب تخریب همبستگی
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خانواد ه ها گردد (.آزاد ارمکی،
.) 955 :9381
اهمیت و ضرورت تحقیق:
فرهنگ توده ای نوین یک محصول عمدتآ رسانه ای می باشد که از باال به وسیله رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی تحمیل می شود ودر
مجموع نمی توان درآن عناصری خودجوش یافت که از درون زندگی مردم برخواسته و نشآت گرفته باشد  .بنابراین این فرهنگ توده ای
تولید شده در صنایع فرهنگی صرفآ ابزار سلطه و استیال است که هیچ نسبتی با مقاومت در برابر قدرت ندارد و در حال حاضر جامعه سنتی
ایران و جوامعی که دارای ساختار سنتی و ابتدائی و فرهنگ شفاهی و دهن به دهن می باشد در حال گذار از این فرهنگ سنتی به فرهنگ
نوین و مدرن هستند  .و باتوجه به اینکه شهرستان گچساران در حال حاضر در شرف جذب فرهنگ ها و خرده فرهنگهای مختلف از طریق
مهاجرت به این شهر پذیرای فرهنگ مدرن می باشند و لذا قابیلت بررسی و تحلیل جامعه شناختی در راستای گذار از فرهنگ سنتی به
فرهنگ مدرن را دارد  .به نظر می رسد نیاز اساسی به تحقیق و | پژوهش جامعه شناختی دارد .بنابراین ضرورت دارد در راستای توجه
مضاعف و احترام گذاشتن به عنوان سال  9313مبنبی بر سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و عملی نمودن تغییرات
فرهنگی موثر بر شهر گچساران در جهت جذب فرهنگ مدرن نیاز مبرم به پژوهش و تحقیق دارد و به طور کلی جامعه در حال گذر به
سوی استقالل کامل به سوی عرصه های فرهنگی – اجتماعی و فرهنگی است .تحقیق حاضر در نوع خود یکی از تحقیقات جدید و نو در
حوزه علوم اجتما عی و جامعه شناسی می باشد .بیشترین تحقیقات انجام شده در زمینه حاضر در حیطه علم روان شناسی انجام شده و تا
کنون تحقیقی با دیدگاه های جامعه شناسانه در این زمینه صورت نگرفته است .بنابراین لزوم انجام یک تحقیق جامع در خصوص به خوبی
مشاهده و لمس می شود.
فرهنگ زمینه مناسب و مطلوبی برای طرح عقاید و سلیقه ها و نظرات مختلف و بحث و گفتگو درباره آنهاست تا به فرجام اجماع و وحدتی
هماهنگ و پایدار حاصل آید همچنین فرهنگ به رغم وجود ایدئولوژی ها و منافع طبعاً متضاد در جهان امروز ،رشته پیوندیست که
میتواند انسانها را به هم نزدیک کند و یاری شان دهد تا اختالف نظرها و سلیقه های متفاوت خویش را بپذیرند یعنی آنها را بشناسند و
با این همه به نحوی مسالمتآمیز زندگی کنند(جالل ستاری)3 :9339،
فرهنگ بزرگترین نیاز جامعه بشری و عامل اصلی پویایی ،نشاط و تداوم حیات و جوامع است .امروزه مباحث حوزه فرهنگ به عنوان مهم
ترین عامل در توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و انسانی و اخالقی یک کشور در کانون توجه صاحب نظران ،اندیشمندان و نخبگان قرار
گرفته است و نقش مؤثر و بنیادی فرهنگ در کلیه عرصه های زیستی و فکری بشر ،چشم انداز جدیدی را در حوزه های عینی و ذهنی
ایجاد کرده است.
اهداف تحقیق:
هدف کلی پژوهش:

بررسی عوامل اجتماعی –فرهنگی و اقتصادی موثر بر پذیرش فرهنگ مدرن در شهرستان گچساران در سال . 9313
اهداف جزئی پژوهش:
-9بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی و پذیرش فرهنگ مدرن در شهرستان گچساران.
 -3بررسی رابطه بین پایگاه اجتماعی و پذیرش فرهنگ مدرن در شهرستان گچساران .
 -3بررسی رابطه بین مصرف رسانه های جمعی و پذیرش فرهنگ مدرن در شهرستان گچساران .
 -5بررسی رابطه بین افزایش آگاهی جوانان و پذیرش فرهنگ مدرن در شهرستان گچساران ..
 -5بررسی رابطه بین اختالفات فرهنگی و پذیرش فرهنگ مدرن در شهرستان گچساران.
 -3بررسی رابطه بین هویت اجتماعی و پذیرش فرهنگ مدرن در شهرستان گچساران.
فرضیه های تحقیق:
-9هرچه پایگاه اقتصادی باالتر باشد  ،پذیرش فرهنگ مدرن بیشتر است.
-3هرچه پایگاه اجتماعی باالتر باشد  ،پذیرش فرهنگ مدرن بیشتر است.
-3هرچه م یزان استفاده از مصرف رسانه های جمعی بیشتر باشد  ،پذیرش فرهنگ مدرن بیشتر است.
-5هرچه آگاهی جوانان بیشتر باشد  ،پذیرش فرهنگ مدرن بیشتر است.
-5هرچه اختالفات فرهنگی پاسخگویان با سایر مردم بیشتر باشد ،پذیرش فرهنگ مدرن بیشتر است.
-3هرچه هویت اجتماعی پاسخگویان بیشتر باشد ،پذیرش فرهنگ مدرن بیشتر است.
متغیرهای پژوهش:

متغیر مستقل این تحقیق عوامل اجتماعی –فرهنگی و اقتصادی است.
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متغیرهای وابسته این تحقیق پذیرش فرهنگ مدرن می باشد.
متغیرهای تعدیل گر این تحقیق شامل دو متغیر جنسیت و تحصیالت می باشد.
پیشینه تحقیق:تحقیق داخلی:
تحقیقی با عنوان (( نگرش جامعه شناختی بر تأثیر فرهنگ مدرن از منظر جنسیتی بر تحوالت خانواده در تهران)) توسط غالمرضا
جمشیدیها  ،سهیال صادق یفسایی  ،منصوره لوالآور در تابستان  9313انجام گرفته است  .که تحول خانواده را در جهان معاصر از مباحث
کانونی جامعه شناسی خانواده طی دهه های اخیر است  .تأثیرمدرنیته ،به خصوص از بعد فرهنگی آن ،بر تحوالت خانواده در غرب ،که به
شکل گیری و تکوین خانوادة مدرن و پست مدرن منجر گردیده است ،موضوع تتبعات نظری و پژوهش های تجربی فراوانی بوده است .این
مقاله در پی آن است که این موضوع را در جامعة ایران از منظر کنشگران اجتماعی ،به ویژه از دیدگاه جنسیتی ،بررسی و مهم ترین
عوامل مؤثر بر این تحوالت را شناسایی کرده و پیامدهای تأثیرات ناشی از آنرا تحلیل نماید .این پژوهش به روش کیفی با نمونه های
گزینشی و محدود در سطح شهر تهران انجام شده وجمع آوری داده ها با مصاحبه های عمیق صورت گرفته است .تحلیل یافته ها نشان
می دهد ،به لحاظ جنسیتی ،تفاوت های درخور مالحظه ای بین زنان و مردان در تعریف ویژگی های خانوادة سنتی و مدرن،روایت آنان از
دگرگونی ساختار و روابط خانوادگی در جریان تحول خانواده ،نحوة مواجهه و میزان پذیرش این تغییرات ،و شکل گیری گفتمان های
مختلف در این زمینه وجود دارد.
در بررسی که تحت عنوان تحلیل ارز شهای سنتی و مدرن در سطوح خرد و کالن توسط امیر ملکی (استادیار گروه علوم اجتماعی پیام
نور) صورت گرفته نشانگر این مطلب است که در جریان فرآیند نوسازی و تجددگرایی ارزش های سنتی خانواده کمرنگ ترمی شود«.
میانگین مقیاس خانواده گرایی در ایران  8/55از میانگین هر دو گروه کشورهای با سطح توسعه پایین ( )8/81و متوسط ( )8/35کمتر
است.
تحقیق خارجی:
استیو دیرن در مطالعه ای با عنوان« تأثیرات جهانی شدن فرهنگی » به بررسی شرایط فرهنگی جامعه هندوستان پرداخته و در نهایت
به این نتیجه رسیده است که رشد ارتباطات رسانه ای در هندوستان از سال  9119شدت گرفته و به رقم بی سابقه ای رسیده است .به
طوری که در بین سا لهای  9119تا  9111میزان استفاده از تلویزیون از  99درصد جمعیت شهرنشین به  19درصد ارتقاء یافته است .
گذشته از این نتایج همین بررسی نشان می دهد که طی دهه  19شبکه های مختلف ماهواره ای و محصوالت سینمایی هالیوود در کوتاه
ترین زمان ممکن در دسترس شهروندان هندی بوده است .دیرن در آخر واقعیات جاری در پهنه فرهنگی هندوستان را با ارزش ها و
سنتهای قبل از آن مقایسه کرده و هم صدا با دیگر نظریه پردازان اشاعه و عرضه مد لهای فرهنگی جدید را نهایتاً به عنوان عامل اصلی
بروز دگرگونی در نهاد خانواده و جامعه ارزیابی کرده است( .استیو برن )3998،33،
رنه کونیک ،لوپری ،زوسویک و روچلید در تحقیقات خود نشان داده اند که پایگاه حقوقی شغل زن ،یکی از معنی دارترین عوامل تعیین
کننده کنش متقابل زناشویی است .براساس تحقیقات آنها شغل زن ،با کاهش قدرت شوهر و برابری در تصمیم گیری همراه است  .به
عبارت دیگر داشتن شغل برای زن درآمدی به وجود می آورد که می تواند بوسیله آن پایگاه حقوقی خویش را به نحو قابل توجهی بهبود
ببخشد .پایگاه حقوقی شغل زن به عنوان یک متغیر مستقل ،در توزیع قدرت ،انجام کارهای منزل ،مفهوم نقش های زن و مرد ،تعداد
واقعی و تعداد مطلوب فرزندان ،موفقیت در برنامه ریزی خانوادگی و به خصوص تعداد مطلوب فرزندان و رضایت زن در ازدواج موثر است(.
ذاکر) 9383،35،
ادبیات تحقیق:
اصطالح هویت 9از دههی 9159رایج شدهاست .هویت یک ساختار روانی -اجتماعی است که بذر شکلگیری آن در سالهای پیش از
نوجوانی پاشیده شده است .اریکسون 3و دیگر روانشناسان معتقدند ،تمایل به هویتیابی از نوجوانی شروع میشود .از مشخصههای اصلی
هویت ،انتخاب ارزشها ،باورها و هدفهای زندگی است؛ شکل گیری هویت در نوجوانی با رشد فکر و احساس ،رشد اخالقی ،رشد عواطف و
عزت نفس ارتباط قوی دارد .از جمله عواملی که بر رشد هویت تأثیر میگذارد شخصیت ،خانواده ،مدرسه و جامعه کوچک و بزرگ است.
هویت با ویژگیهای شخصیت ارتباط دارد ،انعطافپذیری ،باز بودن ذهن فرد و نداشتن تعصب در برخورد با ارزشها و باورها ،هویت پخته
را تشکیل میدهد(اباذری و پارشیان.)1 :9389 ،
گیدنز معتقد است که هویت اجتماعی هم مانند هویت شخصی در روند ساخت یابی و با توجه به موقعیت ها ،شرایط و احوال و اوضاع
اجتماعی ،اقتصادی و نیز خود آگاهی شکل می گیرد .آگاهی به هویت شخصی و اعتماد ،اطمینان و کنش متقابل اشخاص نقش مهمی در
هویت اجتماعی بر عهده دارند .البته در هویت اجتماعی و باز تولید آن قراردادها و رسوم اجتماعی نیز مهم اند(گیدنز.)933 :9389 ،
1. identity
2. Erikson
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فرهنگ یکی از مفاهیم جامعه شناسی و مردم شناسی است که در مورد تعریف آن بین اندیشمندان و صاحبنظران اجتماعی وحدت نظری
وجود ندارد و تعاریف متعدد و متنوعی از آن ارائه گردیده است .استفاده دائمی واژه فرهنگ در زندگی روزمره و متون تخصصی بر
گستردگی معنای آن افزوده و به این ترتیب مفهوم فرهنگ در نزد مردم ،جامعه شناسان و صاحبنظران علوم اجتماعی تفاوتهای عمیقی
یافته است.مثالاز دیدگاه هردر «هر فرهنگ ،بعدی از بشریت را می نمایاند .استنباط او از فرهنگ مبتنی بود بر عدم تداوم ،گسستگی،
ناپیوستگی ،با این حال او ارتباط میان فرهنگها را ناممکن میدانست»(.چنگیز پهلوان)35 :9308،
اصطالح کیفیت زندگی ،9برای ارزیابی نیک بود 3عمومی افراد و جوامع استفاده می شود .این اصطالح در طیف وسیعی از زمینه ها ،از
جمله حوزه های توسعه بین الملل ،بهداشت ،و سیاست مورد استفاده قرار می گیرد .کیفیت زندگی نباید با مفهوم استاندارد زندگی که
عمدتا بر درآمد استوار است ،اشتباه گرفته شود .در عوض ،شاخص های استاندارد کیفیت زندگی نه تنها شامل ثروت و استخدام هستند،
بلکه شامل محیط زیست ،سالمت جسمی و روانی ،تحصیالت ،تفریح و اوقات فراغت و تعلیق اجتماعی نیز می شوند.
در حالی که کیفیت زندگی از دیر باز هدف سیاست گذاری های صریح یا ضمنی بوده ،تعریف و اندازه گیری مناسب آن امری دشوار بوده
است .شاخص های متنوع «عینی» و «ذهنی» در سراسر طیف رشته ها و مقیاس ها ،و کارهای اخیر پیرامون نظر سنجی های نیک بود
ذهنی3و روان شناسی شادی موجب عالقه مجدد به آن شده است( .رودکی)33 :9380 ،
اصطالح هویت 5از دههی 9159رایج شدهاست .هویت یک ساختار روانی -اجتماعی است که بذر شکلگیری آن در سالهای پیش از
نوجوانی پاشیده شده است .اریکسون 5و دیگر روانشناسان معتقدند ،تمایل به هویتیابی از نوجوانی شروع میشود .از مشخصههای اصلی
هویت ،انتخاب ارزشها ،باورها و هدفهای زندگی است؛ شکل گیری هویت در نوجوانی با رشد فکر و احساس ،رشد اخالقی ،رشد عواطف و
عزت نفس ارتباط قوی دارد .از جمله عواملی که بر رشد هویت تأثیر میگذارد شخصیت ،خانواده ،مدرسه و جامعه کوچک و بزرگ است.
هویت با ویژگیهای شخصیت ارتباط دارد ،انعطافپذیری ،باز بودن ذهن فرد و نداشتن تعصب در برخورد با ارزشها و باورها ،هویت پخته
را تشکیل میدهد(اباذری و پارشیان.)1 :9389 ،
چارچوب نظری تحقیق:
گئورگ زیمل ( :)3331 -3181برخالف دورکیم ،جامعه را محصول کنش و واکنش های بی وقفه افراد با یکدیگر می دانست .مشاهده
تجربی در نظر او مقدم بر ساختمان الگوهای پیش ساخته و مسایل مفهومی است .به عقیده او  ،باید به شیوه های متقابل انضمامی توجه
کنیم و از جامعه الگوهای تجریدی نسازیم .نظریه فرهنگی وی تحت تاثیر نگرش های گوناگون به زندگی دوران مدرن است«.در دوران
مدرن نفس ما آزاد تر شده ولی روابط مابیگانه تر .اقتصاد نتیجه کنش متقابل است که خصلت زندگی امروزین را شبیه به بیگانگی نموده.
اقتصاد برمبادله مبتنی است نه بر تولید و پول جنبه ابزاری تر و ذاتأ محاسبه پذیرتری به تعامالت مامی بخشد.کسب پول می تواند فی
نفسه به هدف تبدیل شود و در نتیجه ،فردیت از زندگی ماحذف وجای خود رابه محاسبه داده است».زیمل نگرشهای تجریدی به جامعه را
مردود و برتعامالت انضمامی تاکید،که این خود تاثیر زیادی برفرهنگ داشته است وی نگاه انتقادی به مدرنیته دارد  (.فیلیپ اسمیت
)59 :9380،
تالکت پارسونز()3391-3393
الف) پارسونز در نظریه سیستمی خود ،ساختار جامعه ،نقش فرهنگ در حفظ این ساختار و روابط فیمابین مؤلفههای گوناگون نظام
اجتماعی را در کانون توجه خود قرار می دهد .پارسونز با ارائه نظریه خود در باب سیستم ،آشکارا بر نقش حیاتی فرهنگ در نظریه سیستم
اجتماعی تاکید دارد .وی با تئوریزه کردن فرهنگ به منزله حوزه یا نظامی مستقل ،نهادهای فرهنگی و اجتماعی را از همدیگر متمایز کرده
و ضمن اعتقاد به استقالل فرهنگ از جامعه به لحاظ تجربی ،معتقد است سیستم ارزشی مشترک ،پیشفرضهای الزم برای انسجام
اجتماعی را فراهم میآورد.
مکتب فرانکفورت :
این گروه به مکتب انتقادی نیز ملقب و منتقد عقالنیت رسمی ،بوروکراسی ،مصرف گرایی ،صنایع فرهنگی مدرنیته ونظام سرمایه داری
بودند .اشتراکات دیگر آن ها
پرداختن به تاثیر فناوری بر زندگی اجتماعی ،بویژه در باز تولید فرهنگی
پرداختن به تاثیر فرهنگ مردمی بر توده مردم .
توجه به شکل گیری جنسیتی و شخصیتی بشر(متاثر از فروید ).
1

.Quality of life
. Well-being
3
.Subjective well-being
4. identity
5. Erikson
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دغدغه شناخت شرایطی که درآن ،آگاهی انسان یا تکه تکه است و یا م ی تواند از عهده درک کلیت برآید ( ادراکی نو مارکسیتی از جهان
)
به اعتقاد مکتب فرانکفورت ،صنعت فرهنگ ،ایجاد وارضای نیازهای غیرواقعی و سرکوب نمودن نیازهای واقعی را تضمین خواهد کرد .از
جمله پیا مهایی که محصوالت فرهنگی این صنعت به مخاطب القا می کنند ،می توان به پیام هایی درباره لزوم فرهنگ جماعت بودن،
مصرف کردن و مصر ف گرایی،سخت کوشی در کسب و کار و دستاورد انفرادی اشاره کرد .گفتنی است در صنعت فرهنگ به فرهنگ
همچون یک کاالی مادی نگریسته می شود و فرهنگ و محصوالت فرهنگی به ابزاری برای تجارت تبدیل می گردند؛ بنابراین در جامعه ای
که فرهنگ تود ه ای حاکم باشد ،فرهنگ هایی همچون هنر و فرهنگ بومی که پو ل ساز نیستند و نمی توانند برای بازار انبوه،تولید انبوه
داشته باشند ،جایی برای ادامه حیات نخواهند داشت (صالحی امیری(9383،
نظریه فرهنگ گرایی:
اصطالح « فرهنگ گرایی »رویکردی در مطالعه فرهنگ است که به ریموند ویلیامز نسبت داده می شود .این اصطالح خاستگاه نسبتاً
جدیدی دارد و اغلب در تقابل با ساختارگرایی تعریف شده است .ریچارد جانسون در نوشته های دهه هفتاد بر آن بود که رشته جدید
مطاالعات فرهنگی دو بستر نظری مجزا دارد :نخست نوعی فرهنگ گرایی آنگلو مارکسیستی ،و دوم نوعی مارکسیسم ساختارگرایانه
فرانسوی که لویی آلتوسر فرانسوی آن را بنیان نهاد(بارکر( 9380،
فرهنگ گرایی ،به تأمل در رابطه بین فرهنگ و جامعه می پردازد و فرهنگ را به مثابه کلیتی ارگانیک و مخزن ارز شهایی که واالتر از
ارزش های تمدن مادی هستند ،در نظر می گیرد (میلنر( 9380،
پیر بوردیو:
جامعه شناس فرانسوی و مهم ترین چهره نظریه فرهنگی .اهم دیدگاه های او :
تالش برای درآمیختن سطوح خُرد و کالن تحلیل .دل مشغول تجربه ذهنی و ساختارهای عینی.
سود جستن از جامعه شناسی مارکس و وبر ،ولی به شیوه غیر جزمی .مانند فوکو جذب تفکر چپ میانه شد تا دچارتعصبات مارکسیستی
جامعه طبقاتی نشود .
هم نظریه های انتزاعی را بسط داد و هم مطالعات تجربی مفصلی راتوسعه با درجه میانه را هدایت کرد.لذا ،هم از اعتبار نظریه پردازان
محض و هم جامعه شناسان فرهنگ گرایی اعتبار کسب کرد .
باورود به حوزه های دانشگاهی ،عالوه بر حوزه های عمومی مخاطبانش راگسترش داد .
به شم اری مفاهیم ،از قبیل حوزه  ،منش عادتی و سرمایه فرهنگی پرداخت که در پژوهش های بعدی قابل توجه بود (.فیلیپ
اسمیت.)393 : 9380،
مکتب بیر منگام :
مرکز مطالعات فرهنگی معاصر در بیرمنگام در دهه  9139توسط هاگرت تاسیس ،و سپس تحت ریاست استوارت هال جایگاه برجسته ای
یافت.گرام ترنر ،پژوهش های این مرکز را موقتا در سه مضمون طبقه بندی کرده است
مطالعات متنی رسانه های جمعی و شیوه هایی که بدان طریق در بازتولید سَروری (هژمونی) و ایدئولوژی عمل می کنند.کاوش های قوم
نگارانه ،زندگی روزمره ب ویژه کاوش خرده فرهنگ ها که هدف آن کشف چگونگ ی عمل سیاست ،قدرت و نابرابری در شکل دادن به
سبک زندگی است .
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هویت اجتماعی
مدل مفهومی تحقیق:

پایگاه اقتصادی

حتصیالت

پایگاه اجتماعی

پذیرش فرهنگ

فرهنگ

رسانه های مجعی

مدرن

جنسیت

افزایش آگاهی
جوانان
اختالفات فرهنگی

روش تحقیق:

این تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و نوع توصیفی – همبستگی است.

جامعه آماری:
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی شهروندان  98سال به باال ساکن شهر گچساران میباشد.این جامعه آماری بر اساس آمار به دست
آمده در سال  9313شامل 19هزار نفر می باشند.
حجم نمونه :حجم نمونه بستگی به آن دارد که ما با چه دقتی می خواهیم نتایج تحقیق در نمونه را به کل جامعه آماری تعمیم دهیم. .هر
چه دقت واطمینان بیشتر باشد ،نیاز به حجم نمونه بیشتری خواهد بود و برعکس.در این تحقیق برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران
استفاده شده است و حجم نمونه  383نفر می باشد.
شیوه نمونهگیری:
روش نمونه گیری مناسب در این تحقیق ،نمونه گیری تصادفی ساده است  .این روش یکی از بهترین روشهای نمونه گیری است زیرا کلیه
نمونه های انتخابی شانس یکسان برای انتخاب دارند.
قلمرو تحقیق:

قلمرو موضوعی:ارتباط بین عوامل اجتماعی –فرهنگی و اقتصادی و پذیرش فرهنگ مدرن
قلمرو زمانی:سال9313
قلمرو مکانی :شهرستان گچساران
ابزار گردآوری اطالعات:
در این تحقیق برای گردآوری اطالعات آماری مورد نیاز در فصل چهارم و پنجم پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است.در این
پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته 35سوالی استفاده شده است.در بخش اول این پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی پاسخگویان
شامل؛ سن ،جنس ،شغل ،م یزان تحصیالت ،میزان درآمد آنان سوال شده است .و در بخش دوم شاخص ها و معرف های مربوط به
فرضیات مورد پرسش قرار گرفته است.
متغیرهای تحقیق و شیوه سنجش آنها:

در این تحقیق متغیر عوامل اجتماعی –فرهنگی و اقتصادی متغیری مستقل در سطح سنجش نسبی و کمی گسسته میباشد.متغیرهای
وابسته تحقیق ،پذیرش فرهنگ مدرن است و متغیرهای پنهان می باشند و دو متغیر جنسیت و وضعیت تاهل نیز به عنوان متغیرهای
تعدیل گر تحقیق در نظر گرفته شدهاند.
روشهای آماری:
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پس از تکمیل فرم ها اطالعات بدست آمده بوسیله نرم افزار  spssتحلیل شد و از کلیه متغیرهای وارد شده آمار توصیفی و همچنین آمار
استنباطی گرفته شد و رد یا تایید فرضیات جهت پی بردن به سطح رابطه و همبستگی میان متغیر ها مشخص شدند.
در این پژوهش از روشهای آماری زیر استفاده شده است
الف :آمار توصیفی  :فراوانی،میانگین،درصد انحراف معیار،واریانس جهت توصیف اطالعات به دست آمده در پژوهش
ب :آمار استنباطی :از آزمون های همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون و تحلیل واریانس جهت آزمون فرضیات پژوهش استفاده شده
است.
روش تجزیه و تحلیل دادهها:
جهت تجزیه و تحلیل اطالعات پس از جمع آوری پرسشنامه ،اطالعات کدبندی شده و سپس وارد برنامه رایانهای SPSSگردیده.پس از
رمزگذاری مجدد دادهها با استفاده از آزمونهای معرفی شده به آزمون فرضیههای تحقیق پرداخته شد و سپس اطالعات به دستآمده
تفسیر گردیدند
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آمار توصیفی متغیر جنس
جدول شماره  :3توزیع فراوانی بر حسب جنس
متغیر جنس

فراوانی

درصد

مرد

393

55,59

زن

909

55,59

کل

383

.999

داده های جدول  9نشان میدهد که  55/59درصد افراد مورد مطالعه مرد و  55/59درصد دیگر را زن تشکیل دادهاند.
برای استفاده از آزمونهای پارامتریک ،پیش شرط هایی وجود دارد که عبارتند از :شرط نرمال بودن داده ها ،و شرط تصادفی بودن داده ها .شرط اول
برای کلیه داده ها بایستی مورد استفاده قرار گیرد ،اما شرط دوم تنها برای داده های تاریخی(دادههایی که در طول زمان بدست آمده است ـ مانند
تحلیلهای رگرسیون زمانی) مورد استفاده قرار میگیرد .بنابراین از این آزمون برای بررسی شرط مورد نظر استفاده خواهیم کرد .جهت بررسی نرمال
بودن عاملها از آزمون تک نمونهای کلموگروف ـ اسمیرنف به قرار زیر استفاده می شود.
 Ho:داده ها از توزیع نرمال برخوردارند
 H9:داده ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند
جدول شماره  .1آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن متغیرهای پژوهش
مؤلفه های پژوهش

383

تعداد
میانگین
پارامترهای
نرمال

پایگاه اقتصادی

انحراف معیار

مقادیر کلموگروف -اسمینرف
سطح معناداری (دو دامنه)

پایگاه اجتماعی

383

3,83

3,93

آگاهی

استفاده از رسانه
های جمعی

اختالفات
فرهنگی

هویت ملی

383

383

383

383

3,53

3,09

3,38

3,53

.13

.85

.81

.15

.11

9,053

9,55

3,30

3,55

3,89

.19

.39

.93

.91

.98

.10
3,99
.33

با توجه به جدول شماره  3می توان نتیجه گرفت که چون مقادیر سطح معناداری کلیه متغیرهای پژوهش بیشتر از  9,95می باشند پس میتوان گفت
که این مولفهها به لحاظ ت وزیع داده ها نرمال می باشند .پس می توان در تحلیل فرضیه های پژوهش ،آزمونهای پارامتریک را بکار گرفت.
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تحلیل رگرسیونی :متغیرهای پژوهش پیش بینی کننده مناسبی برای پذیرش فرهنگ مدرن در خانواده هستند.
جهت آزمون این فرضیه از رگرسیون چندگانه استفاده خواهد شد .یافته ها به شرح زیر می باشد:
جدول  .1آزمون رگرسیون چندگانه
β

t

sig

95,51

.999

VIF
-

Tol
-

.999

9,08

.53

9,33

.05
.03

متغیرهای پیش بین

B
9,855

-

پایگاه اجتماعی

.998

.359

3,83

پایگاه اقتصادی

.33

.399

3,00

.993

رسانه

.955

.333

9,35

.999

9,38

آگاهی

.955

.915

9,50

.990

9,35

.05

اختالفات فرهنگی

.935

.903

5,95

.999

9,09

.58

مقدار ثابت

R

.39

3

R

.33

F

38,15

DW

9,80

DW: Durbin-Watson, Tol: Tolerance, VIF: Variance inflation factor
متغیر وابسته :پذیرش فرهنگ مدرن
جهت بررسی بهترین تبیین کن نده پذیرش فرهنگ مدرن ،از رگرسیون چندگانه استفاده شد .بنابراین یک مدل به شرح جدول فوق تشکیل شده است
که در آن متغیر مالک همان پذیرش فرهنگ مدرن و متغیرهای پیش بین همان متغیرهای موجود در جدول فوق می باشند.
با عنایت به مجموع بررسیهای انجام شده ،میتوان تناسب داده ها را برای اجرای مدل رگرسیونی مناسب و نتایج به دستآمده را معتبر دانست .بنابراین،
متغیرهای پیشبین به عنوان متغیرهای توجیهکننده پذیرش فرهنگ مدرن معرفی میشوند .یافتههای جدول  3نشان می دهد که قویترین پیش بینی
کننده های پذیرش فرهنگ مدرن به ترتیب عبارتند از :پایگاه اجتماعی ( )β=9,35و رسانه های داخلی (.)β=9,33میزان تبیین کنندگی متغیرهای فوق
برابر با ( )R3=9,33می باشد .بدین معنی که متغیرهای فوق به میزان  9/33می توانند پذیرش فرهنگ مدرن را پیش بینی کنند.
نتیجه گیری:
این پژوهش در راستای هدف اصلی تحقیق یعنی« :بررسی عوامل اجتماعی –فرهنگی و اقتصادی موثر بر پذیرش فرهنگ مدرن در شهرستان گچساران
در سال  »9313انجام شد؛ در جهت دستیابی به هدف اصلی پژوهش میزان  383نفر از شهروندان شهر گچساران به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار
گرفتند .روشی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت ،ترکیبی از روش های کتابخانه ای و میدانی با استفاده از تکنیکی پیمایش بود؛ بدین صورت
که برای جمع آوری مطالب نظری و همچنین پیشینه و ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری اطالعات از اعضای جامعه آماری از روش
میدانی با استفاده از تکنیک پیمایش استفاده شد.
ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق عالوه بر اسناد و مدارک معتبر ،پرسشنامه می باشد .در این تحقیق از پرسشنامه مبتنی بر طیف رتبه بندی (دادن
رتبه به هر گویه) استفاده شد .این پرسشنامه با اعمال نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور ،نهایی شده و روایی آن نیز مورد تائید قرار گرفت و همچنین
برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده و نتایج حاصله نیز بیانگر پایایی قابل قبولی می باشد.
بنابراین در یک جمع بندی کلی باید گفت از  3فرضیه ی تحقیق حاضر که عبارتند از:
 .9هرچه پایگاه اقتصادی باالتر باشد ،پذیرش فرهنگ مدرن بیشتر است.
.3هرچه پایگاه اجتماعی باالتر باشد ،پذیرش فرهنگ مدرن بیشتر است.
 . 3هرچه میزان استفاده از رسانه های جمعی بیشتر باشد ،پذیرش فرهنگ مدرن بیشتر است.
 .5هرچه آگاهی بیشتر باشد ،پذیرش فرهنگ مدرن بیشتر است.
 .5هرچه اختالفات فرهنگی پاسخگویان با سایر مردم بیشتر باشد ،پذیرش فرهنگ مدرن بیشتر است
 . 3هرچه هویت اجتماعی پاسخگویان بیشتر باشد ،پذیرش فرهنگ مدرن بیشتر است.
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 . 0هرچه سن پاسخگویان بیشتر باشد ،پذیرش فرهنگ مدرن پایین تر است.
 .8بین جنس و پذیرش فرهنگ مدرن ارتباط وجود دارد.
 .1بین تحصیالت و پذیرش فرهنگ مدرن ارتباط وجود دارد.
فرضیه های شماره  8 ،0 ،5 ،5 ،3 ،9،3و  1تأیید شده اند و فرضیه های شماره ی 3رد شده اند.
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