
 

 

 

 

 

 

 عوامل مؤثر بر صیانت فرهنگی بررسی

 ایرانجمهوری اسالمی در 
 بیگی ابراهیم حسن

 چکیده
توانلیفرهنلگراایگستردهوعمیقاست.دراینمیانعوامل متدلیدیمل رهنگ،عرصهفادارهعرصه
درطلو زملانثیرخودقراردادهوآنرادگرگونسازد.صیانتفرهنگ بههویت اشارهداردکهتحتتأ

هایبسیاریکهتالشدرمیانفرهنگراازانحطاطبازداشتهوسد درایجادتحول مثبتدرآندارد.
،اینتحقیقنیزتالشل بلرایبازشناسل باتوارتقاءفرهنگصورتپذیرفتهدرطو زمانبرایایجادث

یففرهنگپرداختهوسلس بلامدرفل ثربرایصیانتفرهنگ است.بیینمنظور،ابتیابهتدرؤعوام م
اتل اارتبلاطمتناسلاباورهلا،نلیاز عوامل  اثربرآنتبیینشیهکهعبارتؤصیانتفرهنگ ،عوام م

،نظلارتوکنتلر اجتملاع وپلذیریسطوحفرهنگ (؛عوام درون اجامدهها،مصنوعاتوقیرتارزش
 (.بلرایلناسلاب،بلامراجدلهبلهخبرگلانعرصلهاتباد وهجومفرهنگلسازی(؛عوام بیرون نهادی

گذاریهریکازعوام ومیزانآنموردبررس وارزیاب قلرارگرفلت.درپایلان،مبتنل بلرفرهنگ،اثر
 گردد.ثرتردرادارهفرهنگارائهم ؤنتایجاینپژوهش،راهکارهای جهتاقیامم

 واژگان کلیدی
سازی،تباد فرهنگ ،هجومفرهنگ اجتماع ،نهادیکنتر پذیری،فرهنگ،صیانتفرهنگ ،جامده

                                      
 مل دفاعدانشیاردانشگاهعالEmail: info@sndu.ac.ir 

22/10/89تاریخپذیرش 22/07/89تاریخارسا  
 335-366/ صص  1390 بهار/  58/ شماره بیستمفصلنامه راهبرد / سال 
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 مقدمه
باظهورانقالباسالم ونظربهماهیت

ایرانل ،-فرهنگ آن،حفظفرهنگاسلالم 

گردیلی.بلهرهبرانجامدهمطرحمل دغیغه

بیاندیگر،ازدییگاهفرهنگ ،انقالباسالم 

وایران -فرهنگاسالم واکنشبهاستحاله

تالش برایحفظآندرجامدهبلودهاسلت.

لهئامابهدلی پویای فرهنگهمچنلانمسل

ایرانل واسلتقرار-صیانتازفرهنگاسالم 

باردرواژگلان آندرجامدهپابرجاستوهر

جیییازانقالبفرهنگل ،مبلارزهبلاهجلوم

فرهنگ ،تحو فرهنگ ،ملییریتفرهنگل ،

وشیاریدربرابلرمهنیس فرهنگ گرفتهتاه

نللاتویفرهنگلل ورفللممظلومیللتازب للش

نمایی.فرهنگرخم 

بییمصلیانتتالشحاضرارائهگفتمان

ازفرهنگاسلت؛صلیانت کلهنلهازطریلق

بللرداریازریللقبهللرهدسللتکاریبلکللهازط

دللیفرهنگلل اجتمللاعحاصلل سللازوکارهایب

آیلی.ایلنگفتملان،دردوطیلفنگلرشم 

 عرصهفرهنلگازسلوی یرهاآزادمنشانهو

جانبلهوکنتلر ونگرشاقیاممستقیمهمله

عرصهفرهنگازسوی دیگرراه میانلهبلر

گزینی؛چهاینکههردوباهویتفرهنگوم 

م تصاتآندرتدارضاست هلی،،تبیلین

نگرشلل اسللتخواهللانحفللظوصللیانتاز

فرهنگازطریلقسلازوکارهای درفرهنلگ؛

پژوهشحاضرایلناسلت چلها اساس ؤس

رصیانتفرهنگل مؤثرنلیومیلزانعوامل ب

ثیراینعوام چقیراست.ازاینرو،ضمنتأ

منییازتداریففرهنگوات ا دیلیگاهبهره

متناسابااهیا،ایلنپلژوهش،بلهبررسل 

پردازیم؛سس چیست صیانتازفرهنگم 

باتبیینعوام ملؤثربلرفرهنلگ،سلد در

سللازیسللازوکارهایصللیانتازآنا،شللف

خللواهیمداشللت.درنهایللت،بللامراجدللهبلله

ب شل هریلکازسلازوکارهایاثلرخبرگان،

دهیم.ارائهشیهراموردارزیاب قرارم 

 تعریف فرهنگـ 1
فرهنگدرلغتبهمدنلایادب،عقل و

بزرگ است؛امادرمیاندانشمنیان،مدنلای

مللراد«هنللگفر»فرهنللگوآنچللهبللاواژه

نبلردنظریلاتآراوصلحنهشود،مدرکلهم 

سلتکلهدرا«آن»گوناگوناسلت.فرهنلگ

مقامادراك،آسانودرمقلامتبیلین،دشلوار

است؛دلی آسان ودشواریدرهردومقلام

 یگرددکهفرهنگ،مدنابهاینموضوعبرم 

هایگوناگونزنلیگ استکهمردمبهجنبه

یابنی.دازآنهویتم دهنیوخوخودم 

دانشمنیانبرایتبیلینتالشبرشمرده

فرهنللگبللهصللیوشصللتوچهللارتدریللف

رسی.هرکیامازاینتداریفبلردیلیگاه م 
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پلردازد.استواروبهبُدییازابدادفرهنگم 

هاومروریبلرتدلاریفبازشناس ایندییگاه

توانیمارادرتبیینآنچهبلاواژهفرهنلگم 

کنیم،یارینمایی.بیاناشارهم 

دییگاهتوصلیف ازفرهنلگبلهتبیلین

تلرینپلردازد.جلاممعناصرموجوددرآنم 

درکتلابفرهنلگ1تدریفتوصیف راتایلور

هارائهنمودهاست.فرهنگ،مجموعل2ابتیای 

ایاستشام مدار،،اعتقادات،هنر،پیچییه

هلاوحقوق،اخالق،رسلوموتملام توانلای 

عادات کهبشربلهعنلوانعيلویازجامدله

.(Taylor,1871,pp.118-126)نماییاخذم 

دییگاهتاری  بروجهمیراثل فرهنلگ

فرهنگرا3تأکییدارد.بهعنواننمونهسایسر

ایهمبستهازکردارهاوباورهاکهبهمجموعه

ازجامدهبهارثرسییهوبافتزنلیگ ملارا

آنرابله4کنلی.ملایربفم سازد،تدریم 

دهلی.تأکیلیدیلیگاهآینیهنیلزتدملیممل 

هنجللاریبللرجنبللهقواعللییوراهوروشلل 

فرهنگ5فرهنگاست.برایمثا بوگاردوب

یلکهایعم وانییشهرامجموعراهورسم

دانلی.دراجتماع درگذشتهوحا م گروه

دیللیگاهروانشناسلل هفرهنللگبللهجنبللله

                                      
1. Taylor 
2. Primitive Culture  

3. Spair 

4. Myress 
5. Bogordus 

یللادگیریوبللهعللادتدرآمللینسللازگاری،

6شود؛برایمثا ،داوسنفرهنگپرداختهم 

فرهنگراعام سلازگاریانسلانبلامحلی 

آنراالگوهللای8وپللانتر7دانللی،هللارتملل 

نلله-رفتللاریکللهازراهآمللوزشویللادگیری

شمردیابی،برم انتقا م -ژنتیک یازیست 

فرهنگراعادترفتاریمشتركدر9ویانگ

دانی.یکجامدهم 

دردیلللیگاهسلللاختاری،بلللرماهیلللت

شلود.سیستم وسازمان فرهنگتأکییم 

فرهنلگرا11ونیمکلف10برایمثا آگبرن

هلاوکننلی شلام نلوآوریچنینتدریفم 

استکهدریکسیستمهایفرهنگ ویژگ 

انیواجلزاءآنکلموبلیشبلایکسارچهشیه

فرهنلگشلام نی.باشلم یکییگردرارتباط

های استهمملادیوهلمغیرملادیویژگ 

آوردننیازهللایاساسلل بشللریکللهبللرگ للرد

ونهادهایاجتملاع ،راکلهانیسازمانیافته

دهنلی.انلیبلهملامل اصلل فرهنلگهسته

نهادهللاییللکفرهنللگبللابسللتگ درونلل 

آورنیکهبرایهلرخویشالگوی راپیییم 

ایلتدیلیگاهتکلوین ،جامدهیکتاست.درنه

فرهنگرایکبرسلاختهومحصلو تدریلف

                                      
6. Dowson 

7. Hart 
8. Pantzer 

9. Yang 

10. Ogburn 
11. Nimkoff 
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گویلیمل 12نوکنی.برایمثا هلانتینگتم 

ء،علادت،نهلاد،مرادماازفرهنلگهلرشل 

انییشللهوعمللل اسللتکللهانسللانشللیوه

،اآشوریسساردآفرینیوبهنس بدییم م 

.(47-74،صص1381

هللایبنللییازدیللیگاهدریللکجمللم

ازباورهللا،ایتلله،فرهنللگمجموعللهگفپللیش

ازانسللان،هللاورفتارهاسللتبرآمللیهارزش

هاورواب اودریکجامدلهادیلیگاهفدالیت

توانآنرادرعناصرواجلزاءتکوین (کهم 

یکنظامپیچییهومنسجمبازشناسل نملود

ادییگاهتوصیف وساختاری(.ایلنمجموعله

بلهنسل منسجمدرطو تاریخازیکنس 

هللایدیگللربللهواسللطهیللادگیریوجنبلله

یابیادیلیگاهسازگاریوعادت آنانتقا م 

سللللان،تللللاری  وروانشناسلللل (.بللللیین

هللایانییشللهواقللیامرادریللکچللارچوب

ادییگاههنجاری(.سازداجتماعمش صم 

درتبیینفرهنگبایست تأکیلیکنلیم

چیللزفرهنللگراکللهآنچللهکللهقبلل ازهللر

هلایفکلر،احسلابوعمل شلیوه،ازدسم 

نافللرادمتدللیداسللت.تدللیادایللممشللترك

سلتکلهااش اصاهمیت نیارد...عمیهآن

نسبتاًکلاف هعیهوسیلهاب«هایبودنشیوه»

ازاش اص(بهعنوانآما یااموریبهنجلار،

                                      
12.Huntington 

تلق شودتابتواندریافتکهناش ازقواعلی

بنلابرایناستکهخصوصیتجمد وزنیگ 

اجتماع دارد.

 جنبه ذهنی فرهنگـ 1ـ1

ازدییگاهساختاری،فرهنلگ،عناصلری

استکهدریکسیستممنسجموهماهنلگ

بلههملییگرمتصلل هسلتنیوهنگلام کلله

تغییراتدریکب شازفرهنلگبلهوجلود

هایدیگرنیزتغییرات حاصل درب ش،آیی

شود.م 

تبلاطمهمایناستکهاتصلا وارنکته

عناصرسیستمفرهنگیکواقدیلتضلروری

بلکلهاتصلا وارتبلاط »،یامنطق نیسلت

استکهصرفاًبهطور هنل توسل اعيلای

شلود.بنلابراینانسلجامیکجامدهح مل 

اوراءهملهچیلز(یلکواقدیلتیکفرهنگ

وسلیلههیدن بهطلور هنل بل، هن است

 ,Taylor).«شلوداعياییکجممح م 

1871, pp.126-128) اصل بلرایدركهنکت

اینمفهومهماناستکلهبلهزبلانفلسلف 

روابل املوراعتبلاری،اعتبلاری»گلوییم م 

«استنهحقیق 

هایتفکر،احسابوعم دریلکشیوه

جملماسلت(قلائمبلراکهفرهنگآنجمم

هلی شل صمدینل جمماسلتوسلاخته

نیستوبهمیل شل صمدینل هلمنلابود
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آوراسلت.ایلنبلکهبرایفرداللزام،شودنم 

ویژگ »ستکهدورکیمبهآناهمانویژگ 

ههللایمللوردمطالدللعینلل بللودنپییللیه

گویی.درحقیقت،فرهنلگم «شنابجامده

ایمسلتق نمایللانچهلرهپییلیهخلودرادر

سلتکلهاایسازد؛ایناستقال بهگونلهم 

یدرونل هادرطو زمانباسازوکارهاانسان

فرهنگخودراباآنمنطبقسازنی.

اکلههلایزنلیگ اماتحققایلنشلیوه

ارادههی ش صمدینل نیسلت(درهساخت

املر»رواناش اصاستوسنخوجودیآنها

تلواناسلتوایلنخصوصلیترامل «روان 

 فرهنگنامیی.«وجه هن یاروان »

 عینی فرهنگ هجنبـ 2ـ1

فلراداسلتقرارفرهنگاساسلاًدر هلنا

یابی،درنهادهاوتولییاتملموبجامدلهم 

شودکهآنهانیزالگوهای هنل رامتبلورم 

(؛در69،ص1381کنیامشبک ،تقویتم 

تواندرمقامتبییندردوواقمفرهنگرام 

ساحتمادیومدنوینظلارهنملود؛سلاحت

مادیشام مصنوعات،رفتارهاونهادهلاکله

یلتاسلتوسلاحتمدنلویشلام قابل ر 

هاکهنامرئ ، هن باورها،مفروضاتوارزش

،ص1369،اماپذیرفتهشلیهاسلتاروسلک

کنشمتقاب درمیلانایلندوسلاحت.(10

تغییلللردریکللل رابلللاتغییلللردردیگلللری

سلازد.البتلهبرخل بلهتقلیمپذیرم توجیه

زاده،اقیص عرصهمدنویبرمادیباوردارنی

1363).

می شاینبهخوب ازعهیهبیانمطلا

می ،فرهنگبلررویآیی.براساباینبرم 

گیلرد سلط باورهلاوسهسلط شلک مل 

هلا،سلط مفروضات،سط هنجارهاوارزش

اورهللاومفروضللات،اعتقللاداتوبمصللنوعات.

یهمردملاناسلت.ازهلایپذیرفتلهشلفرض

آنفرهنلللگ،باورهلللاودیلللیگاهمردملللان

روضات،حقایققطدل وغیلرقابل بحل مف

انلی،است.مردماننسبتبهآنهاآگاهیاناآگاه

هلایزنلیگ امابههلرروی،درهملهجنبله

حيوردارد.اگرفرهنگرابهدرخلتتشلبیه

کنیم،اینسط همچلونخلاک اسلتکله

رویی.درختدرآنم 

گیلریوهنجارها،مبنایشلک هاارزش

واب اخالقل دلللتهاسلتوبلرضلقياوت

داشته،موردحمایلتاحسلابنیلزهسلتنی،

انلی.ردمانمراقاحفظورعایتاینسلط م

تواندرینسط رام گفته،ادرتشبیهپیش

هادریافلت.باورهلاومفروضلات،تنهوشاخه

هابهجنبله هنل فرهنلگهنجارهاوارزش

اشارهدارنی.

مصنوعاتاجنبهعین فرهنلگ(،تجلل 

انلی؛وبومرئ ومسموعسطوحزیلرینملم
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انلیودرسلههلایدرخلتفرهنلگآنهامیوه

آثللاروهللا،گللروهنمودهللایفیزیکلل اآرم

هایهنری،مدملاری،لبلابواشلیاءطراح 

،الگوهایادیو...(،نمودهایرفتاریامراسمم

و...(ونمودهللایهللاارتبللاط،آداب،پللاداش

هلا،رههلا،اسلطوهلا،داسلتانشفاه احکایت

شلونی.بنییمل هاو...(طبقهتاریخوقهرمان

هیچگلاهخلال ازعین فرهنلگالبتهجنبه

باشیواینهلردو،توانیجنبه هن آننم 

،صللص1385،اهلل انللیدوروییللکسللکه

344-353).

براسابمی فرهنگهَل ،میلانایلن

سطوحاثرمتقاب وروابل رفلتوبرگشلت 

یک،دیگریرادچارتغییرووجودداردوهر

سازد.بهطورمثا ،تغییردرباورهاتحو م 

یلابهتغییردررفتاریاتغییردریکمحصو 

شلودوایجادیکمصلنوعجییلیمنجلرمل 

 کتاب،تابلوهنلریعک ؛یکمصنوعمثبه

هایاباورهاراتغییرتوانیارزشیامجسمهم 

،1388،وشلاین345،ص1385،دهیاه 

.(4ص
 

 

 

های  (: اثر متقابل الیه1شماره )نمودار 

 فرهنگ

اقدام هنجاری یا صـیانت ا   ـ 3ـ1

 فرهنگ

ازفرهنللگکللهدارایقابلیللتسللطح 

ریللزیاسللت،سللط سیاسللتگذاریوبرناملله

مصنوعاتاست؛ازتغییلروایجلادتحلو یلا

خلقیکمصنوعوبهطورکل مییریتایلن

ررامییریتنمود.توانسطوحدیگم سط ،

نکهباتغییلردرمصلنوعات،مردملاهمچنان

هلللارااحسلللابتغییلللردرباورهلللاوارزش

ویشنماینی؛چراکهدر هلنجمدل خلم 

هللامتصلل مصللنوعاترابللهباورهللاوارزش

هلاازانی.مییریتسط باورهاوارزشساخته

پایللان بللرافسللانهطریللقسللط مصللنوعات،

«گریلزیفرهنلگمییریتناپذیریوکنتر »

ربلهاست.البتهایننبایسلت بلهقیملتبلاو

کنتللر پللذیریو»ایدیگللربللانللامافسللانه

باشلیکلهاگلر«مییریتمکلانیک فرهنلگ

درارزشیاایجادیاتغییریابی،"الف"مصنوع

دهللی.موضللوعتحللو رویملل "ب"بللاور

ترازایناست.پیچییه

ازنظرگللللاهسیسللللتم وبراسللللاب

هلا،فرهنلگدرقلملروشناسل سیسلتمنوع

گیلردکلهدرهایاجتماع جایمل سیستم

آنپیونیمیاناجزاءضدیفاستوارتباطات

درحال ،آزاداستمتقاب میانعناصرنسبتاً

هایمکانیک رواب میاناجلزاکهدرسیستم

 مصنوعاتفرهنگ 

 مفروضاتوباورها

 هاوهنجارهاارزش
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سانپیونلیمحیود،مقییوقطد است.بیین

اوباورهابرهمیانمصنوعاتوارزش13سست

کهدرسیسلتم14قراراستنهپیونییمحکم

،ص1387،مکللانیک حللاکماسللتااسللکات

مثلا ،درمکانیلکپیونلیمیلانبرای.(133

پیا ترمزوسرعتحرکت،محکماستوهر

باروهلرمیزانل کلهپلیا رافشلاردهیلی،

سرعتخلودروکلاهشودرنهایلتمتوقلف

ع ،پیونیمیانشود؛امادرسیستماجتمام 

برگزارینمایشگاهایثاروشهادت،وفرهنلگ

ایثاروشهادتسستاست؛تدلیادوگسلتره

هایبرگزارشلیهدرموضلوعایثلارونمایشگاه

شهادتبهمدنایگسلترشفرهنلگایثلارو

شهادتنیست!

درمیانمحصولتاکالیاخیمات(سه

کطلبنلی؛یلگروهشایستهتوجهبیشتریم 

 هسلتنیازایندستمحصولت،آنهایگروه

انلی.نملادمصلنوع کهبهنمادتبلیی شلیه

اسللتکللهمردمللانازآنهللامدنللایپیوسللته

تقللا آنکننللیودرانایرادركملل ویللژه

برنلی.ایلنگلروهمدن خاص،ازآنبهرهم 

همچون؛بیشتریناثررابرسطوحزیریندارد

پرچمیککشور.

نیکلهملاآنهلارابلهاگروه گروهدوم،

شناسلیموبلراثرگذاریدرسطوحزیرینم 

                                      
13. Loosely coupled 
14.Tightly coupled 

اسابمقتيیاتزملانمتفلاوتاسلت.ملثالً

دورهپللیشازانقللالبمحصللولتشللنییاری

همچونس نران مذهب ودورهنسل او و

اهمچوندومانقالبمحصولتدییاریایست

هللایانت للابکتللابیللاتلویزیللوناگزینلله

حاضرماهوارهواینترنتومحیود(ودرحا 

صندتدیجیتا بلاپویلای خلاصبیشلترین

هایزیریندارنی؛شاهیمیعاثراترادرلیها

تجل اثراتآنهادررفتارهاست.

گروهسوم،درحقیقت،محصولت است

هخلودبل«فرهنگل »کهدرطلو زملاننلام

انی،اماایننام،لزوماًبهآنمدنانیسلتگرفته

روهبیشتریناثررابرسطوحزیلرینکهاینگ

ررد؛درواقلللم،ایلللننلللامبیلللانگرتصلللودا

ریزانفرهنگ ازحیطهسیاستگذارانوبرنامه

اقیامخوداست.ماننیسینما،کتلابوانلواع

شلویم،ضمناینکهدوبارهمتلذکرمل هنرها.

اقیامدرحوزهگروهسوم،پیونییسسلتبلا

تلر،فرآینلیرد.بلهبیلانواضل نتیجهخوددا

گذاریبسیارپیچییهدارایعوام متدلیداثر

هایومتنوعومبهماست.اینیک ازچالش

اقیامهنجاریدرحوزهفرهنگاست.

کهازمجموعتدلاریففرهنلگهمچنان

آیی،فرهنگبلهخلودیخلودخلال ازبرم 

مفاهیمارزش ماننیفرهنگخلوب،فرهنلگ

ال اسلت.بی،فرهنگمطلوبیافرهنگمتدل
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مردماندارنیوهرفرهنگآن استکههمه

سللتومردملل فرهنللگخللاصخللودرادارا

هلایکننیهتملام جنبلهفرهنگآنهاتبیین

زنیگ آنهاست.

دییگاههنجاریفرهنگ،درحقیقت،نه

بهمدنایوجودبایلیهاونبایلیهابلهسلمت

فرهنگ غیرازفرهنگآنجامدله،بلکلهبله

نلامطلوبفلردیوویژگل مدنایحرکلتاز

هلایگروه درهرفرهنگبهسمتویژگل 

مطلوبفلردیوگروهل درهملانفرهنلگ

اسللت،بللهدیگللرسلل نبراسللابباورهللاو

هللایموجللوددرفرهنللگ،مردمللانارزش

مصنوعاترابلهصلفاتخلوبوبلی،زیبلاو

زشت،درستوغلل ،حلقوباطل متصلف

«فرهنگ »کننیوگروهاو رادرهرزوجم 

ضللی»یللا«غیللرفرهنگلل »وگللروهدومرا

نامنللی.درایللنمیللان،اقللیامملل «فرهنگلل 

گروهاو یااصالحگروههنجاریبرایتوسده

ودر«کللارفرهنگلل »دومدرهویللتفللردی

نامیللیه«توسللدهفرهنگلل »هویللتجمدلل 

.(7،ص1380،شوداسلجوق م 

درحقیقت،اقیامهنجاریبهمدن کلار

هلاسدهفرهنگ بهمنظورانطباقانسلانیاتو

پلذیرد.املاباهمانهویتمستق انجاممل 

صیانتفرهنگ سازوکاریاستکهازتغییلر

درفرهنلللگاباورهلللاوارزشودرنتیجللله

کنی.بهبیلاندیگلر،مصنوعات(پاسیاریم 

دهلیجلایخلوبوسازوکاریکهاجازهنم 

باط بی،زشتوزیبا،درستوغل وحقو

بایکییگرعوضشود.

چالشاساس دیگلردراقلیامهنجلاری

اکاریاتوسدهفرهنگ (آناستکلهبیشلتر

هسوممصنوعاتموردتوجهقراردرحوزهگرو

گیللردوحللا آنکلله،فرهنللگهللی گللاهملل 

درحقیقت،محیودبهگروهسومنبودهاست.

هلایهاوبرناملهعیمتطبیقموضوعسیاست

ملراد«فرهنگ»آنچهازبیانواژهفرهنگ با

هلادرهاوبرنامهاستشود،باع شیه،سیم 

خصوصفرهنگزیباوشدارگونهوغیرعمل 

باشیونتوانیبهمسائ ماپاسخدرست دهی

چراکهبنابه.(3-4،صص1380،اسلجوق 

ازساحتمدنوی،تدریف،هرچهبهتصورآیی

نگل اسلت.نلهتامادیزنلیگ انسلان،فره

اینکههرمحصو اکالیاخلیمات(،فدالیلت

وگفتارهلایفلردیوگروهل دولت،رفتارها

هایاجتماع ،سیاسل ،اقتصلادیودرحوزه

ساندرهویتفردیوجمد آنچهازاناساساً

شود،اثرفرهنگ دارد؛کلهدرایلنصادرم 

ایمش صگرادرحوزهصورتبازهمفرهن

ثلردیگلرچیزهلارابلرآنایمواتصویرکرده

کنیم؛بلکهس نآناستکههلربررس م 

چیزی،خود،فرهنگ است.
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طللورکللهکتللاب،بللرایمثللا ،همللان

محصول فرهنگ است،خودرووتلفنهمراه

همفرهنگ است.اماگروهسوم،تنهلا،گلروه

ازمصللنوعاترامللوردتوجللهقللرارخاصلل 

راقیامهنجلاریدهی.اینچالش جییدم 

درفرهنگاست.صیانتفرهنگ بلهعنلوان

جانبللهرافرهنللگ،اقللیام همللهسللازوکاردر

حذ،اقلیامهنجلاریسازد.موضوع،م مهیا

بلکلهمقصلودبیلان،درعرصهفرهنگنیست

رفتبرونهایهایاقیامهنجاریوراهچالش

ازآناست.

صیانتفرهنگ بهمفهومسلازوکارهای 

راآگاهانللهیللاهنللگاسللتکللهجامدللهدرفر

هلاناآگاهانهبلاآنهویلتمسلتق ازانسلان

اگرچلهبرآملیهازآنهاسلت،یدنل فرهنلگ(

سلازدودرنتیجلهآنسازگارومنطبلقمل 

یوندگرگون درطو زملانهویتمستق ب

زاناثرب شلل صللیانتکنللی.میللحرکللتملل 

ثیرچنیدستهازعوام قرارفرهنگ ،تحتتأ

رد عوام  اتل اشلام هم لوان عناصلردا

فرهنگلل وقللوتآن(؛عواملل درون اشللام 

وی،کنتللللر اجتمللللاع پللللذیرجامدلللله

سللازی(ودرنهایللت،عواملل بیرونلل نهللادی

اشللللام هجللللوموتبللللاد فرهنگلللل (

(www.stubasij.um.ac.ir). 
 

 عوامل ذاتی -2

ــا    -2-1 ــو باوره ــام متناس ارتب

 ها  مصنوعات ار ش

رسهسط باورهاوتواندم فرهنگرا

هاوهنجارهاومصنوعاتبازمفروضات،ارزش

،شلودت.آنچهازعوام  ات ملرادمل شناخ

همینسطوحونسبتآنهابایکلییگراسلت.

اسااینسطوحبایکلییگردربههرمیزانتن

ایرعایللتگللردد،اثرب شلل صللیانتجامدلله

عکل .درهفرهنگ بیشلترخواهلیبلودوبل

ینسلطوح،صلیانتقیقتهم وان میاناح

سلازد.اگلرمصلنوعترم فرهنگ رااثرب ش

فرهنگ برایمثا رفتاریماننیبرخاستناز

جادرحمل ونقل عملوم بلراینشسلتن

تراتفلاقنیفتلیوحلا آنکلهدرفردیمسن

فرهنگمااحترامبهافرادکهنسلا ،رفتلاری

ادوارزش است؛اینبهمدنل علیمتناسل

هاومصنوعاتاستکهخودخبرسط ارزش

ازناسللازگاریدرسللط باورهللادارد.درایللن

حالتاثرب ش صیانتفرهنگ کاهشیافته

واینفرهنگااحترامبهافلرادکهنسلا (در

طو زمانابانظربهدییگاهتلاری  هتدریلف

هنجاریوارزش خلودراازفرهنگ(جایگاه

دهی.دستم 
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 درت سطوح فرهنگیق -2-2

گذشللتهازهم للوان سللطوحفرهنگلل ،

قیرتهرسلط نیلزازجمللهعوامل  اتل 

موثردرصیانتفرهنگ است.قلیرتسلط 

هللاوومفروضللاتونیللزسللط ارزشباورهللا

هنجارهابهپشلتوانهمنطقل واحساسل آن

یلاارزشل ازگردد.بههرمیزانباوریبازم 

رونیلزپشلتوانهتلهلایاسلتیلل قلویپایه

اشللی،سللط احساسلل بیشللتریبرخللوردارب

دهلی.چلهاینکلهصیانتبرتریراپوششم 

درمواجهللهبللااشللکالتوشللبهاتونیللز

 ،مقاوملتبیشلتریازخلودهایروانلحمله

دهی.برایمثا ،پشتوانهمنطقل ونشانم 

احساسلل هبللاوربللهیللاریمسللتمنیان،ایللن

نلیتغییلروتبلیی فرهنگرابهخوب ازگز

مصونداشتهاست.

قللیرتسللط مصللنوعاتبللهوجللود

ابزارهایمناساپیشروبرایایجادآنونیز

کیفیتوفراوان تکرارآنوابستهاسلت.هلر

هللاوقللیرمصللنوع درجامدللهدارایزمینلله

ازکثللرتبازتولیللیابزارهللایتولیللیونیللز

رباشی،اثرب ش صلیانتازخوردابیشتریبر

تلریدارد.بلرایتروسازوکارپاینیهنسه آ

نمونه،رفتاریماننیپوششبانواندرصورت 

ازتغییروتبیی شینمصونخواهیمانیکه

هلاییکسو،ابزارهلایآناوجلودپارچلهاز

هلایهلاورنلگ،طلرحمناساودردسترب

..(ایمناسا،قیمتمناساو.مناسا،انیازه

 دیگلر،فراوانل ایلنموجودباشیوازسلوی

رفتاردرجامدهمشهودباشلی.اگلرابزارهلای

رفتاربلیحجاب مهیلاباشلیانبلودچلادریلا

هللایهللاورنللگ،طللرحمانتوهللایمناسللا

(یافراوان اینرفتاردرجامده...نامناساو

ستم مشهودباشی،نظامفرهنگادییگاهسی

رودکلهازدرتدریففرهنگ(بهسلمت مل 

اب صیانتنمودهوآنرافرهنگقالابیحج

سازد.درحقیقت،دراینجلا،قلیرتمصلنوع

برد.بهبیانبیحجاب ،صیانتازآنرابالم 

دیگر،سازوکارصیانتفرهنگ ،سازوکاریدر

فرهنللگاسللتکللهقللیرتمصللنوعاوجللود

گلذاریایجادوفراوانل آن(بلرآناثرابزارها

است.

 عوامل درونی ـ3 
رونل فرهنلگنظورتبیینعوام دبهم

هایفرهنگبگلذاریم.بایست گامدرکارکرد

فرهنللگدارایسللهکللارکرداساسلل اسللت 

کارکرداجتملاع ،کلارکردروانل وکلارکرد

سازگاریبامحی .اینکهفرهنگ،تدلیادیاز

آوردهوافرادرادریکجمممشل ص،گلرد

ع سازد،ازکارکرداجتماآنانراهمبستهم 

فرهنگاستوارتباطاتاجتماع وتشلکی 

گروه،قشر،طبقهوجامدهنیزاثرآناست.
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کللارکردروانلل فرهنللگ،مبتنلل بللر

اسلتوبله افلراد«ریلزیش صلیتقاللا»

ب شیکلهش صیتشک وفرموهیأت م 

مدلینهدهلیدربطلنیلکجامدلامکانم 

هعم کنی.کارکردسازگاریبامحی ،زمینل

تلرکارکردهلایاجتملاع ورواساسل تکل 

روانلل اسللتوبللرایدركبهتللرآنمدمللولً

غریلزهبلرای»رابلا«فرهنگبلرایانسلان»

کننی.مقایسهم «حیوان

حیللوانازطریللقغریللزهبللهواقدیللت»

کنیوراکنتر م دهیوآنمحی پاسخم 

انسللانازطریللقفرهنللگبللاخللودومحللی 

کنلیوطبرقلرارمل طبید واجتماع ارتبا

هلایشخود،احساساتش،احتیاجاتشودرك

تلوانگفلتنمایی...بنابراینمل راکنتر م 

کهفرهنگهماننیمنشوریاستکلهانسلان

کلارهبینیوآنرابازدرونآنواقدیترام 

گیردتاخودرابااینواقدیتتطبیقدادهم 

،ص1381،اآشلوری«راکنتر نمایلیوآن

116).

گونلهکلهحیلوانازبهبیاندیگر،همان

راهوراثتطبید رفتارهای راتحلتعنلوان

بللرد،درش صللیتملل غریللزهرابللهمیللراث

انسان،بابارآمیندریلکفيلایفرهنگل ،

هللاونظللام ازباورهللاومفروضللات،ارزش

گیردکهرفتلاراوراپییلیهنجارهاشک م 

 .(116،ص1381،اآشوریآوردم 

سهنظلاماجتملاع ،فرهنگل وروانل 

نیکهااش صیت(دراینامربایکییگرمشابه

هللرسللهدرتمللام کللنشاجتمللاع انسللان

نیوهرسهبرایاینکنشاجتماع ،امشترك

(1اآینی.شمارم هاساس ب

سللیلهب للشوهدرواقللمهللرشلل صبلل

بللیشمهللمش صللیتخللوددرکللنشوکللم

بلهعبلارتدیگلرکنیواجتماع دخالتم 

زنیوش صعم اجتماع ازش صسرم 

یدن فردیکهش صیتاجتماع پییاکرده

وسلیلههاست.درعینحا کنشاجتماع بل

هلای کلهبلرکنشمتقابل ونقلششبکه»

ایدن «اسابانتظاراتمتقاب همقراردارنی

نظاماجتماع (شک گرفتهوایلنانتظلارات

هلاوملی »اع بهبرکتبرایهرعام اجتم

هللایفرهنگلل وهمچنللینتوصللیفارزش

نمادهللای کللهآنهللارادربللرداردوتصللویر

ایدن فرهنگ(وجوددارنیودارای«کنیم 

باشنی.مدنام 

تلواناینسلهنظلاممل بنابرایندرباره

تلوانطورتحلیل مل هگفتکهآنهارافق ب

رزیبلینم...ول درواقدیت،ازهمجیاکرد

زیراهرنظامبرایتشلکی و،آنهاوجودنیارد
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برآوردنعملکردهایخودبلهنظلامدیگلری

احتیاجدارد.

باییتأکییکنلیمکلهفرهنلگ،واسلطه

آنهلاش صیتونظاماجتماع اسلتومغلز

ال کهباییدراینجاملوردؤآیی.سشمارم هب

ایناستکهفرهنگچگونه،توجهقرارگیرد

یابللیپپاسللخصللیتیگللانگ ملل  بللاش

شناس وروانشناس اجتماع بهایلنجامده

فرآینلی»سؤا ،مطلب استکهتحتعنوان

مطلرحاسلتکلهبلهصلورت«پذیریجامده

 کنیم رامطرحم م تصرآن

 پذیری  جامعه -3-1

ستازجریان کلهایعبارتپذیرجامده

بهبرکتآن،ش صانسان درطلو حیلات

ام عناصلراجتملاع لفرهنگل خویشتمل

سلازدومحی خودرافراگرفتهودرون م 

باساختش صیتخود،تحتتأثیرتجاربو

سلازدتلاعوام اجتماع مدنادار،یگانلهمل 

خودرابلامحلی اجتملاع کلهبایلیدرآن

زیسللتنمایللی،تطبیللقدهللی.ایللنتدریللف

پلذیریراجامدلهخصوصسهوجهاساس هب

نیاز اکنیکهعبارت مطرحم

اخذفرهنلگ رونلیاخلذمدلار،،(الف

باشلی؛بلرایهلاونمادهلامل هلا،ارزشمی 

مثا ،انتقا عناصرفرهنگازطریقخانواده،

ونهلاددیلنیلاهلامیرسهودانشگاه،رسلانه

هایفرهنگ .سایردستگاه

یگلانگ فرهنگلل بلاش صللیت بلله(ب

دلهوفرهنلگدنبا اخذفرهنگ،عناصرجام

گردنیمکم ساختش صیتروان م وجز

تاآنجاکهایندوازعناصراصل وب شل از

.شلونیمحتوایاساس ساختش صیتمل 

البتهمیلزانایلنیگلانگ درافلرادمتفلاوت

است.

تطابقبامحلی اجتملاع  سلومین(ج

سلتازتطلابقاپلذیریعبلارتجامدلهوجه

اجتماع شیهش صبامحی اجتماع .فرد

بهمحی تدلقدارد...واینتدلقبیانجهت

استکهاوبادیگرافرادایناجتماعلاتااعلم

ازملت،خانواده،سلازمان،مؤسسلهتولیلیی،

گروهو...(وجلوهمشلتركمتدلیدیداردتلا

بتوانیباآنانارتباطبرقرارکنلی...اوبلاآنهلا

یبااینشباهتفکریوروان دارد....هماننی

دهیتاحییهویلتاستکهامکانم «ما»

خاصروان وجمد خودرابیابیم.

تطابقبامحی اجتماع ،ابدادپنهان و

 کللهبللهازآنجللایتللرینیللزدارد.گسللترده

ایازهمپیوسلتههبمجموعهتدبیریفرهنگ،

بینهایتفکر،احسابوعم استکهشیوه

ت؛یللکجمللمخللاصمشللتركاسللاعيللای

پذیری،موجلااخلذودرونل جامدهجریان
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شودوش صرابلامحلی م کردنفرهنگ

دهللی.بنللابراین،ابدللاداجتمللاع تطبیللقملل 

هگانلهایسهتطابقبامحی اجتماع حیطه

وجودانسلانیدنل تفکلر،احسلابوعمل 

هلایاستوبهاینمدن استکلهدرشلیوه

تفکللر،احسللابوعملل بللامحللی تطبیللق

یابی.شاییکمتراش اص باورکننیکهدرم 

هلایابلرازهلایفکلرکلردن،درشلیوهشیوه

عاطفهوبههیجانآمینودرمیزاناحساب

بللرآوردنآن،تحللتتللأثیرهنیازهللاونحللو

فرهنگونظاماجتماع است.

یوپللذیرجامدللهبررسلل سللازوکارهای

هللایمللؤثربللرآن،بللهمنظللوردركمحللی 

پلذیریوآثلارآن،ضلروریوفرآینیجامدله

عامل مهمدرصیانتفرهنگ است.

 پذیری   سا وکارهای جامعه -3-1-1

هرگاهش ص درهمنوای باهنجارهاو

هاییکجملم،تلابموجلیاناخالقل ارزش

راخودباشیوبراسابنیازیکهخودشآن

کنلی،ازدرونطبیدل یلابهنجلارتلقل مل 

درحلال -شلودمل طورمثبتواداربهعهب

دانیمیکچنینانگیزش درطبیدلتکهم 

گلوییم،ایلنمل -زیست بشروجلودنلیارد

فرمانفرهنگاسلتکلهاوراواداربلهعمل 

کنی.ب ش ازپاسلخبلهایلنسلؤا کلهم 

چگونللهفرمللانفرهنللگبللرانسللانتحمیلل 

لاجتملاع شود،درسازوکارم  هلایروانل 

نهفتللهاسللت.دوتکللوینش صللیتانسللان ،

یوجلودپلذیرجامدلهسازوکاراساس بلرای

نیاز یادگیریودرون کردناداردکهعبارت

مهمآناستکهایندوبسلیارنکتهدیگری؛

انی.بهیکییگرپیوسته

 ( یادگیریالف

هلا،ستازاخذبازتلابایادگیریعبارت

عادات،طرزرفتلاروغیلرهکلهدرارگانیسلم

گیردورفتلار ش صجایم انسان وروان

باتوجلهبلهمجموعلهکنی.اوراراهنمای م 

هاییادگیری،تکرار،تقلیی،اسلتفادهازنظریه

پللاداشوتنبیللهوآزمللایشوخطللاچهللار

اصل هسلتنیکلهبلهکملک«عم هطریق»

گیرد.چهدرجریلانآنهایادگیریصورتم 

ی،پلذیرجامدلهتربیتوچلهدرآملوزشیلا

شللونیهکننللیهیللااجتمللاع اجتمللاع عاملل 

یلادگیریهموارهازیک ازاینچهارطریقله

نمایی.استفادهم 

درموضوعیادگیریتأکییبلرغریلزهدر

محلی قلرارداردوماحصل مقاب تأکییبر

تجرب همهرابهتوافلقمباحثاتوتحقیقات

کلهاساس رسانیهاست ن ستآنبردونکته

شیهکهیکنظریلهیلادگیریاینامرمدلوم

ارثل ونلهتلأثیرمحلی توانلینلهدادهنم 

بلکهبرعک باییهر،خارج رانادییهبگیرد
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دوعام وکنشمتقاب میاومآنهارادرنظلر

گیریکهراجمبهبگیرد...دومآنکههرجهت

نقشمتقاب وراثتومحی بشلود،ایلناملر

 اصآنکلهاهمیلتاشلبل ،موردقبو است

متفاوت کهپیراملونفلردهسلتنیوعوامل 

آینی،درنظرگرفتلهشمارم هفدا یادگیریب

نشودوروابط کهفردبلاآنهلاداردورفتلار

خاصاوبادیگرانموردتوجهقرارنگیلرد،از

توانگفتکهفق پلاداشوتنبیلهاینجام 

بلکلهایلناملرکله،نفسهاهمیلتنلیاردف 

ازجانللاکیسللتوشللیوهاداشوتنبیللهپلل

شودوچهخاص کهبااینش صمربوطم 

احساسات درمورداووجودداردنیلزشلایان

توجهاست.

 درونی کردن دیگری (ب

اینجاسلللتکلللهدوملللینسلللازوکار

«درون کلردندیگلری»ییدن پذیرجامده

شللودون سللتینسللازوکارراواردعملل ملل 

نقلشکنی.کودكبلابلازیکلردنتکمی م 

هلاوقهرمانلان(ودیگراناواللیین،همبلازی

درون کردنرفتارشلانازنظلرفکلریرشلی

سلانشلودوبلیینیابلیواجتملاع مل م 

گیللردودرضللمنمقللرراتبللازیرافللراملل 

آموزدکهخودرابهعنوانیکل ازاعيلاءم 

نقش کلههوسیلهکهبدرحال ،گروهبسنیارد

شود...خودکلودكم داردازدیگرانمتمایز

های سازیبااش اصدیگردرنقشباهماننی

درونل هوسلیلهخصوصبهکنیوبکهایفام 

ادیگریتدمیمیافته(یدن «دگرعام»کردن

بنللییشللیهنظللامیافتللهوشللالودههمجموعلل

هاوابستهاسلت،هایدیگریکهاوبیاننقش

«خللود»یابللی،همچنللینکللودك،رشللیملل 

تمیزوتش یص کهنقشهوسیلهبخویشرا

خودش،بینشل صخلودودیگلریفلراهم

سازد.کنی،م 

طورخالصهکودكبلادرونل کلردنهب

هایدیگرانبامقررات کهآنهلاتدیلیننقش

کننیورفتارهای کهآنهادارنلیواصلول م 

دهلی،آشلناکهآنهاراتحلتتلأثیرقلرارمل 

 کلردنشودوایلنهملاناسلابدرونلم 

لفرهنگل محلی  تیریج عناصراجتماع 

 (.155-162،صص1367،اروشهاست

 ی  پذیر جامعههای  محیط -3-1-2

پللذیریسلل نوکارهایجامدللهازسللاز

املللاتشللل یصعوامللل اساسللل ،گفتلللیم

پذیریکاف نیست؛بلکهباییتأثیرآنهاجامده

های کلهبلیانتدللقدارنلی،ونیلزومحی 

پذیرنلینیلزتأثیرم کهازآنراهای محی 

بشناسیم.دراینجامفییاسلتکلهتفکیکل 

هلایمرجلمهایتدللقومحلی بینمحی 

قائ شویم 
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هلایمتفلاوت تدللق،محلی هایمحی 

پلللذیریوجامدلللههسلللتنیکلللهعوامللل 

شناسل ،اقتصلادیونظربومشیهازاجتماع 

انلیوشناسل بلایکلییگردرآمی تلهجامده

پلذیریجامدلهای هستنیکهعوام همحی 

طوراخلصبلهآنهلاهجزئ ازآنهاهستنیوب

نلهتدلقدارنی.خلانوادهمطمئنلاًبهتلریننمو

شلیناسلتکلهدرآنیکعامل اجتملاع 

گیلرد.طورفشردهصورتم هپذیریبجامده

اسلال،ازهوسلیلهخلودبلهاماخانوادهبهنوب

رد.بلرایگیلتأثیرقرارمل خویشاونییتحت

شین کهدربطلنخلانوادهشناختاجتماع 

هایتدلقاینگیرد،بایست محی صورتم 

خانوادهراشناخت.

هایتدللقخلانوادهچنینمونهازمحی 

نللیاز محللی روسللتای ومحللی اعبللارت

هلاینلژادی،قلوم ،فرهنگل ،شهری،گروه

طبقهاجتملاع و...کلهخلانوادهبلهنسلبت

یامیکازآنهللامتدلللقباشللیاینکللهبللهکلل

ها،هنجارهاوعناصرفرهنگ مش ص ارزش

کنلی.بلرایرابهاجتماع شونیگانالقاءمل 

اجتملاع کلردنوایپیاموشیوهنمونه،محت

تأثیرفرهنلگروستای وشهریتحتخانواده

روستایاشهرومتفاوتاست،هرچنلیعامل 

است.اجتماع کردندرهردومورد،خانواده

هلایتدللقفق درنظرگلرفتنمحلی 

هلایمرجلمراکاف نیست،بلکهباییمحی 

هلای هسلتنینیزدرنظرگرفتواینهامحی 

هلاتدللقداشلتهباشلی،آنکهبیانکهفردب 

گیردتم هاراازآنهابهعاریهاوارزشمی 

تلأثیرخلودتحلتکننیهودرعم اجتماع 

گیرد.آنهاقرارم 

رتحقیقلل روشللنشللیهاسللتکللهد

های اساساًهنجارهاوارزشتلویزیونانگلی

دهللی.درمتوسلل رامرجللمقللرارملل طبقلله

انیایالتمتحیهمحققانبسیاریمتذکرشیه

تللأثیرهنجارهللاوحللتکللهمیرسللهنیللزت

باشللی.طبللقمتوسلل ملل هللایطبقللهارزش

هلامطالداتمادرایراننیزدقیقاًایلنگلزاره

دقاسللتومنشللاءبللروزمشللکالت هللمصللا

انی.شیه

هایتدلقهایمرجمماننیمحی محی 

زیلرااغللادر،پذیریمؤثرنلیجامدهدررونی

بینیمکهبهدلی م تلفل ،عوامل عم م 

پذیریکلارکردخلودرانلهبلراسلابجامده

هنجارهایگروهخودویامحی تدلقانجلام

هللای کللهبلکللهبراسلابمحللی ،دهنللیمل 

دهنلی.نیباآنهاهماننیشونی،شک م امای 

شلودبرایمثا ،اینموردشام والیین م 

شلانبرتلرانیپایگاهاجتماع فرزنیانکهمای 
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اع خودشلانباشلیوآنهلاراازپایگاهاجتمل

کننی.برترتربیتم برپایههنجارهایطبقه

ــوایی و    -3-1-3 ــابم  همنــ تطــ

 غیرهمنوایی  

پلذیرییدنل جامدلهکانیسماصل دوم

یادگیریودرون کردندیگری،تأثیرعوام 

هایتدلقشین،فشارمحی متدیداجتماع 

هایمرجمدرواقمبلهایجلادمحی وجا به

اشنوع انطباقش صبلامحلی اجتملاع 

شونی.انطباقیکش صبامحی منته م 

مدنلایآناسلتکلهایلنهاش...بلاجتماع 

هللاوهللا،ارزشحللیکللاف مللی ه صبللشلل

ودرادهایمحلی خلودرادرونل کلردهنم

ساختش صیتخودیگانگ ب شییهاسلت

تابتوانیبااعياءجمد کلهدرآنمشلارکت

داردبهراحت ارتباطبرقرارکنیوبلاآنهلاو

بهنحلویکلهبتلوان،کنیدرمحی آنهاکار

گفتاوبهاینجماعاتتدلقدارد.

تطلابقبلهشناسلانهبنابراینمفهومروان

شناسللانههمنللوای ایدنلل مفهللومجامدلله

اسللتانیاردشللینویکسللانشللینرفتللار(

پیونید.م 

تطللابقاجتمللاع لزومللاًبللهمدنللای»

همنوای اجتماع نیست...جامدهوفرهنلگ

هللایهمیشللهمقللیاریانت للاببللینارزش

هلایهلایثلانوی،بلینملی مسل وارزش

هللایپذیرفتللهشللیهویللاومللی حلل ترجی

گللذارد.پیوسللتگ بللاشللیهبللاق ملل تحملل 

هللللامسللللتلزموجللللودهنجارهللللاوارزش

کننلیگانازتصمیمبلرایعمل «ایحاشیه»

اجتماع است...تطابقبایکمحلی مدلین

خود»یا«حاشیهآزادی»بهمدن استفادهاز

اشلی.بایلیبموردقبو محی مل «م تاری

آزادیدرتملام کهایلنحاشلیهاضافهکرد

جوامللمیکسللاننیسللت...بديلل جوامللمیللا

ترینسلبتجماعات،همنوای شیییوکام 

طلبنلیودرآنهلاتنلوعوبهدیگرجوامممل 

شلود...یلکتفلاوترویکمترتحم م کج

ستکلهروسلتاابینروستاوشهربزرگآن

امادرشهرها،،طلبینوع همنوای شیییم 

جهکموبیشزیادیازخودم تاریرادردر

رفتارهایفردییلاجمدل بنلابلهضلرورت

جتماع شلینآمیزنی.درواقم،اهمنوای م 

بیشبینهمنوای ووجواناننوع تداد کم

،اروشله«جویلیخودم تاریش ص رام 

(.166-174،صص1367

 نظارت و کنترل اجتماعی  -3-2

فرآینلینظلارتوقب ازورودبهتدریف

کنتر اجتماع ،لزماستیادآوریکنیمکه

جتملاع فرآینیکنتر اجتملاع وفرآینلیا

یکسلکهودوپذیری(دورویشیناجامده

جنبهازیکواقدیتتامهستنی.بلرایدقلت
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بیشترتدلاریفهلردوفرآینلیرابلهترتیلا

کنیم آوریمومقایسهم م 

پذیریااجتماع شلین(کلهازجامده»

شود،فرآینییاستکهاوانطفولیتآغازم 

هاها،انییشهفراگیریگرایشتوس آنفردبا

هایرفتارموردپسنیجامدهازطریقانگارهو

هللای راکللهگللرانانقللشتمللاببللادی

رفتاراجتماع اوست(وباپایگاهکننیهتدیین

جتملاع انطبلاقهلایم تللفاویدرگروه

گیلللرد.درجریلللانبلللهعهلللیهمللل ،دارد

پللذیریاسللتکللهش صللیتتکللوینجامدلله

پذیرد.م 

فرآینلیهای راکنتر اجتملاع ،کلیله

هللایکللهجامدللهوگللروهگیللرددربرملل 

آنتوس آنهابلررفتلارافلراددهنیهتشکی 

آنهلارابلههمنلوای بلاجامدهتأثیرنهلادهو

دهنی...بایلیتأکیلیهنجارهایگروهسوقم 

نمودکهکنتر اجمال دا برتدیلینرفتلار

فردازتمامجهلاتنیسلت،بلکلهدلللتبلر

محیودکلردنچنلینرفتلاریدرچلارچوب

تغییرات داردکهموردپسنیاجتماعاست.

اینواژهااجتماع شین(فرآینلیتلأثیر

اجتملاع اومتقاب بینیکش صومحی 

هلایآنپذیرشملی نتیجهرسانیکهرام 

رفتاراجتماع درآنمحی وپییای نلوع 

انطباقمتقاب بلینفلردوجامدلهاسلت.در

ییاسلتی،فرآینلپلذیرجامدهمدنایاخیر،

آنش صللیتاجتمللاع کللهبرپایلله-روانل 

اساسلل ،تحللتتللأثیرمحللی وم صوصللاً

نهادهایتربیتل ،دینل وخلانوادگ ،شلک 

.(348-363،صص1366،ابیرو«یابیم 

مجمللوعنظللارتوکنتللر اجتمللاع ،»

های اسلتکلهبلااسلتفادهاز وشیوهوسای

آنانیکگروهیایکواحی،اعيایخودرابه

پذیرشرفتارها،هنجارها،قواعییدرسللوك

وحت آدابورسوم منطبقباآنچلهگلروه

دهلی.کنتلر کنی،سوقم مطلوبتلق م 

ازاشکا فشاراجتماع اسلتاجتماع یک 

پذیراست وبهدووجهمتفاوتصورت

؛یاازطریقاعما اجباراجتملاع (الف

مین ،برخلوردبلاماننیاقیاماتقيلای وتلأ

هللایافللرادیکللهعناصللرهنجارهللاوارزش

جامدللهرادرقالللارفتارهللایناسللازگارانه

محترمنشمارنی.

توانم  یاازطریقاقناع؛بهنوع(ب

ربللهمدللرو،ونهلل ازمنکللر،آنرادراملل

هایمحل بازشناخت.هاوکنتر نظارت

فرآینللی»تدریفلل کللهبللرایمفهللوم

سلتابریمعبلارتکارم هب«اجتماع شین

از 

جریان کهبهبرکتآن،ش صانسان »

درطللو حیللاتخللویشتمللام عناصللر
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گیردفرهنگ محی خودرافرام -اجتماع 

سازدوباساختش صیتخلود،ودرون م 

تأثیرتجاربوعوام اجتماع مدنلادارتحت

سازدتاخودرابامحلی اجتملاع یگانهم 

«کهباییدرآنزیستنمایلی،تطبیلقدهلی

(.148،ص1367،اروشه

طورکهدرایلنتدلاریفمشلاهیههمان

دیی،درایلنتدلاریفم تللف،زاویهشودم 

تدریففرآینیاجتماع شلیننگلاهاست.در

درحلال کلهدر،برشل صمتمرکلزاسلت

تماع نگاهبرجامدهتدریففرآینیکنتر اج

دیگلراینکلهاصلطالحکنتلر وگروه.نکتله

تلراسلتوبلهنحلویتدریلفاجتماع علام

ازشلینابدلیکلهفرآینلیاجتملاع شودم 

دیلیآن(یکل ازانلواعکنتلر حذ،زاویله

رود.شمارم هماع باجت

گفتهدرعوام درونل دوسازوکارپیش

پللذیری،اجامدللهمللوثربللرصللیانتفرهنگلل 

نظارتوکنتر اجتماع (سازوکارهایحفظ

دهنلیهفرهنگاست.چهاینکهاولل ،انتقلا 

واردیلناسلتوهاوهنجارهلابلهتلازهارزش

دوم بازدارنیهت لفازآنهاست.اینهلردو،

 درقالاحفظفرهنلگ،منجلربلهبهتنهای

شلود؛بلکلهفرآینلیینم صیانتازفرهنگ

دیگردرجهتتثبیتفرهنگضروریاسلت

یللاد15«نهللادیشللین»کللهازآنبللاعنللوان

شود.اینفرآینلیبلهویلژهدرزملان کلهم 

عنصرفرهنگ بلهتلازگ ملوردتوجلهقلرار

گرفتهباشییاازطریلقتبلاد فرهنگل بله

یدنل عنصلر-یهباشلیصیواردشفرهنگمق

چله،داخل داشلتهباشلیفرهنگ چهمنشأ

گیرد.بیشترموردتأکییقرارم -خارج 

 سا ی نهادی  -3-3

درهرفرهنگازیکسوگرایشبهحفلظ

گیللریودواموجللودداردکللهموجللاشللک 

هویتاستوازسویدیگرگرایشبهتغییلر

کهموجاپیشرفتیاانحطاطاست.

تحلللو »لمرزجانسلللوندرکتلللابچا

براساببرداشتپارسلونزازنظلام «انقالب 

ایهللاجتمللاع اکللهدارایزیللرمجموعلله

نظللامفرهنگلل ،سیاسلل ،اقتصللادی،خللرده

اجتماع (،مبیأتغییردرنظاماجتملاع بله

گلردد تغییلردرنظلامدودستهتقسلیممل 

ارزش وتغییردرشرای محیط یادرنظام

اراالبتهنظامتقسیمکلارازنظلراوتقسیمک

امادرملوارد،متراد،شرای محیط نیست

کلردهمتدیدیازایندوبهجاییکییگریاد

است(جانسلونازلحلاددیگلرینیلزمبلیأ

تغییردرنظاماجتماع رابهدودستهتقسیم

کللردهاسللت عاملل تغییللرداخللل وعاملل 

                                      
15.Institutionalization 
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بنییخارج آنوسس ایندونوعتقسیم

عامل درونل تغییلردرراتلفیقکردهاست 

نظامارزشل ،عامل بیرونل تغییلردرنظلام

ارزشلل ،عاملل درونلل تغییللردرشللرای 

محیطلل ،عاملل بیرونلل تغییللردرشللرای 

بنلییبلاماباالهلامازایلنتقسلیممحیط ؛

توانیمبلرایعوامل تغییلرانیكتغییریم 

نظلر رادربنییمشلابهفرهنگ نیزتقسیم

بگیریم 

تغییرفرهنگبراثرتغییرعام عنصرل

؛یاعناصریازنظامفرهنگ 

تغییرفرهنگبراثرعام خارج مؤثرل

عنصریاعناصریازنظامفرهنگ ؛بر

تغییرفرهنگبراثرتغییرعام داخل ل

مؤثربرشرای محی نظامفرهنگ ؛

 تغییرفرهنلگبراثلرعوامل خلارجل

نظامفرهنگ .مؤثربرشرای محیط 

بنییارائهشلیه،گلاه بلاطبقتقسیم

تغییرعنصریاعناصریازنظامفرهنگل ،بله

علتسیستم بودنآن،نظامفرهنگ دچلار

گرددواینامریلابراثلرتملاببلاتغییرم 

شللودااشللاعهایجللادملل «فرهنللگدیگللر»

پللذیری(ویللابراثللرتحللولتدرونفرهنللگ

فرهنگ انوآوریواختراع(.

ازسویدیگر،چونفرهنگهرجامدله،

سازوکارح مشکالتزنیگ اش اصاسلت

وب ش ازایناملورومسلائ درارتبلاطبلا

محی طبیدل هسلتنی؛محلی اجتملاع ل

نلیکلهکنسیاس نیزمسلائل راایجلادمل 

روشبرخوردکننیهفرهنگپاس گووتدیین

راین،تغییردرشرای محیط باآنهاست؛بناب

شود.موجاتغییرفرهنگ م 

گللاه تغییللراتمحللی طبیدلل امثلل 

تغییرآبوهوا،وقوعزلزله،تغییروضممراتم

ونحللوهو...(یللاتغییللردرنظللاماجتمللاع 

سازمانیه رواب اجتماع والگویطبقلات 

جامدهیاتغییراتش صیت وروان اش اص

امدهو...منجربهتغییردرخصوصاًن بگانج

عنصریلاعناصلریازفرهنلگوپیلروآندر

شلود؛اگلرایلنتغییلراتنظامفرهنگل مل 

خارجیانانجامگیرداملثالًوسیلههمحیط ب

حيوراشغالگربهتغییرطبقاتاجتملاع یلا

کللارتغییللردربرخلل ازوجللوهنظللامتقسللیم

انجامی(یااینتغییراتمحیطل اجتماع م 

گیردوهایهمجواریامرتب انجامدرجامده

ومرتب بانظلامفرهنگل شرای محی »بر

اثلربگلذارد،تغییلر«موردبررسل درجامده

فرهنگبراثرعام غیرفرهنگل بلهتفکیلک

داخل یاخارج بلودنمنبلمتغییلرایجلاد

شیهاست.

،درجنبللهداخللل تغییللربللراینمونلله

وناکارآملیینقصلانتوانگفت،فرهنگ م 
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کنتللر »و«پللذیریجامدلله»درفرآینللیهای

،درسللط رفتللاراشلل اصبلله«اجتمللاع 

هاشودودرسط ارزشمنجرم «کجروی»

وهنجارهاادرصورتتیاومکجرویوتدلید

اش اصعام یکیاچنیکجرویمشل ص(

انجامیوکجروانم «فرهنگخرده»بهایجاد

ایتلازهدردرونهل«فرهنلگخرده»پییایش

یکفرهنگ،نوع تغییرفرهنگ است.

شللواهیتللاری  تغییللردرن بگللانبلله

عنوانعام درون تغییلردرنظلامفرهنگل 

ایدیگراست.تاریخفرهنلگایلراننیزنمونه

ازآغازصفویهتاکنونبیلانگرایلناسلتکله

آنگللاهکللهعللامل بللرایتحللو پیللیاشللیه،

انلیوتحلو شلیهسرآمیانومطلدیندچار

آنللان کللهازاطالعللاتکمتللریبرخللوردار

لانی،ثباتورزییهبوده انلی؛ادللهروانشناسل 

دهللی،ایللنثبللاتازاجتمللاع نشللانملل 

بلکه،توانمنییروح وقیرتفرهنگ نبوده

عیمتمابوفقیانعام تحو ،عام اصلل 

.(87،ص1388،آنبودهاستاآرونسون

ععلمایشیدهدرردیلهبراینمونه،دفا

درفاصلله-نویس دربرابلرعالملانمسلیح 

عاملل ناکللام -میللانصللفویهتللاقاجاریلله

مبلغانمسیح است.ایندرحال استکله

پللیشازآن،درجریللانبللهقللیرترسللیین

صفویهودعوتازعلمایشیدهلبنلانبلرای

-کهدرآنزمانسن بودنی–تبلیغدرایران

 گسلترششلیدهدرایلرانرعتباعلبهسل

ایکهدرطلو نزدیلکبلهگردد؛بهگونهم 

دوقرناکثرمردمایرانشیدهشینی.

تلر،بلااسلتقرارسلسللهءیاکم نزدیک

شللاه(،قاجاریلهاآقللامحملیخللانوفتحدلل 

هللایایللرانوروبنشللاندادکللهراهجنللگ

صفویهدراخذفناورینظلام ازغلرببایلی

ابهنظرهمهمورخین،میرزبابادامهیابیوع

(2اطلادراینعصراست.اولینتجید

سرانایران فهمیینیسلالح،خیل زود

غرب اصندت(،مهارتغرب افناوری(راهلم

خواهیوکسامهارتنیازبهآموزشداردم 

اصلزماسللت.آمللوزشپلل ارتبللاطاشلل 

غربل مدللومکلردکلهآدابنظام بهشیوه

خواهلی؛قبلایبلنلیایرانل بلاغرب هممل 

و...«سلینهخیلز»و«خیزپنجوسهثانیله»

نامتناسااسلت.تغییلرلبلاباوللینبلاردر

اگللرنظامیللانعبللابمیللرزاانجللامشللیو

بینییلبابتغییرشک یافتلهبلهبلنلییم 

چوناروپائیانآنروز،پالتوهایامروزیاست

بلباس بههمینانیازهداشتنیوکلت،لبلا

بدییآنهاست.

بدیهامدلومشیصندتوفنلاوریآنهلا

درگروآموزشاستوبرایتثبیتاخذایلن

اموربهتردیینیفرزنلیانخلودرابلهفرنلگ

اعزامکننیتاآموزشکام ببیننیکهشرای 
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سللنت فرمانللیه بللاحيللورمربلل فرنگلل 

م لللیوشنشلللودومتأسلللفانهاکثلللرایلللن

هاوهنجارهلارزشدانشجویانبیشترازعلم،ا

وباورهایفرنلگراسلوغاتآوردنلی؛اوللین

عالوهچنلیتلاجرهمتجیدینوروشنفکران،ب

هابودنی.اقامتگزییهدرفرنگ،همین

آزادیوپیشللرفتدرداسللتانانییشلله

انقالبمشلروطهنیلزدراداملهایلنپیشینه

رونلیبللودهاسللتوعللالوهبللرروشللنفکرانو

ین کلهبلادلیل ویلژهدولتمردان،علماید

خودبهمشروطهتوجهکردنلی،ادعلایملارا

کنیکهواجیینحرملت،نلوآوریراثابتم 

پذیرفتنللیوبللاپللذیرشآنللان،مللردمنیللز

پذیرفتنی.

مللاازصللحنهاینکللهبللاکنللاررفللتنعل

سیاس پ ازمشروطه،مردمنیلزحيلوری

نیارنیومواردمتدیدیازاینقبیل ،همگل 

اردکللهتغییللرراافللرادبرجسللتهدللللتد

انیوآنگاهکهآنهام لالفبودنلی،پذیرفتهم 

شی.تغییریحاص نم 

اینچنین،سازوکارهایحفلظفرهنلگ

کردهاسلتوهاعم م بیشتردرسط توده

گرایشبهتغییردرن بگانبیشتربودهاست.

ترنللی.تللروآگللاهچراکللهن بگللانفرهی تلله

هلاپیشلقراو تغییرنلیوتلودهبنابراین،آنهلا

حافظوضمموجود!تغییردرن بگانیکل از

منابمتغییردرفرهنگاست.

ا اینکهچراگلاهتغییلراتفرهنگل ؤس

برایمثا آنچهمطلوبنظرن بگلاناسلت،

نهلادی»شود.پاسخرادرفرآینیمانیگارنم 

حيورونقلشعلملایتوانیافت.م «شین

نشلیودر«نهلادی»روطهدین درصیرمش

هللاینتیجللهتثبیللتنگردیللی.برخلل ارزش

ارتقلاءیافتلهدرحاص ازانقالباسالم نیز

مراتاارزش جامدله،توسل انقلالبسلسله

نتیجلهتثبیلتنشلیودر«نهلادی»اسالم 

نگردییوامروزهانقالبیونازعیمتأثیرگذاری

طورجییوآشلکاربلراعملا ههابآنارزش

تلرینخالصلهنالنلی.هام  اصوسازماناش

یکارزشیا«نهادیشین»تدریفازفرآینی

هنجارایلناسلتکلهارزشیلاهنجلاریدر

هایاجتماع واردومتجسلیساختسازمان

.(46،ص1384،گردداترنر

هلایفکللریراعلادتنهادگرایلان،نهلاد

کهبینافرادمشتركهستنی،تدریفپاییاری

قواعینهادی،مرزهلایاقلیامافلرادکننی.م 

برایبرایدنبا کلردناهلیا،خلوداسلت.

ایپاییاروازنوعسسهؤهیوزماهرانهنهادرام

کنلیواجلزایاجتماع تدریفم "مش صا

ایازمجموعله»دهی گونهشرحم آنرااین
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قتوانلیازطریلیاهردوکهم آدابورسوم

هلایلارسلمتافرادیکهبهطلورجمدل ،د

کننلی،هایرسم مکم فدالیلتمل منصا

جاموجلزءدومرعایتشود.اولینجلزءانسل

«دهییافتگ رانشانم هماهنگ یاسازمان

.(26،ص1387،ااسکات

برآمللیهازشللیه،کنشلل کللنشنهللادی

راسللتنللههللایاخالقلل کنشللگدغیغلله

هایابزاری.کنشگربهدلی اعتقادبلهدغیغه

انییش یلارزش ونهمصلحتنیاردایکاستا

،بانظامنهادیهم وانطلب ش ص منفدت

شود.درواقم،نهادیشین،بیشترازآنکهم 

هلایوضمقواعیهنجاریباشی،ایجلادنظلام

دانشواعتقاداتمشتركاست؛زبانانظام 

ازنمادهلا(وشللناخت کللهازکللنشمتقابلل 

قواقدیتبلهآیی،منجربهخلم اجتماع بر

صللورتاجتمللاع شللیه؛تولیللی،تکللرارو

برانگی تنایلنمدلان ثابلت،نهلادیشلین

کنیتودرخودودیگریایجادکنشم اس

سللاخت.(32-34،صللص1387،ااسللکات

هایمدان مشتركانهادیشلین(سلهنظام

مرحلهدارد 

تولییساختارهاینملادین-سازیبرون 

شلانع کهمدان متقاب اجتماهایدرکنش

بیناعيامشتركاست.

فرآینلییکلهازطریلق-عینیتب ش 

فردراموجودیت خارجازخودآناینتولیی،

بینی.چیزیکهوجودداردوواقدیت کلهم 

شود.م بهطورمشتركبادیگرانتجربه

کللهطلل آنفرآینللیی-درونلل کللردن

پلذیری،شلیهدرجریلانجامدلهدنیایعین 

یابی.خودرابازم ه آگا

رهایاجتملاع ساختاهاسان،نهادبیین

انللیکللهازعناصللرچنللیوجهلل وپایللیاری

اجتماع ومنلابمملادیهاینمادین،فدالیت

انللی؛دربرابللرتغییللرنسللبتاًتشللکی شللیه

وانی؛نس بهنس منتق شلیه،حفلظمقاوم

شلونی؛صلورپایلیارترزنلیگ بازتولیلیمل 

نللیودرطللو زمللانومکللانبللهااجتمللاع 

ب شنی.نهلادهایاجتماع استحکامم نظام

باتدریفمرزهایقانون ،اخالق وفرهنگل ،

باع ایجادمحیودیتدرکنشلگرودرعلین

هلایدرچلارچوباسلتحام فدالیلتحا 

.(61-70،صص1387،ااسکات

گرچهنهادها،مبنایمشروعیتوا عما 

قلوانینومقلرراتوگاهازمحیودیتخودرا

هللایاخالقلل تللرازارزشدرسلطح عمیللق

تلرینعمیلقکییمادراینجا،أگیرنی؛اماتم 

مبنایمشروعیتنهلادیدنل پلذیرفتنیلک

چارچوبمرجممشلتركیلاداشلتنتدریلف
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یکسان ازشرای وسازگاریبرآمیهازعنصر

شناخت است.

 عوامل بیرونیـ 4

 گی تبادل فرهن -4-1

بللیونتردیللیهللرفرهنگلل بللردیگللر

هللااثرگللذاربللودهوازآنهللاتللأثیرفرهنللگ

پذیرد؛چنیننیستکلهفرهنگل بتوانلیم 

خودرادرخویشمحصورسلاختهودربرابلر

هرگونهورودوخروج مقاومتنشاندادهو

داشلتهباشلی.ناپلذیرمرزهای نفو درنهایت

کلییگرراکهعناصلریازیهاهمچنانفرهنگ

سللازنیضللدیفنیلزملل ب شلنی،قلیرتملل 

بللهدیگللرسلل ن،.(81،ص1370،اسللتاری

کننلی.هادریکییگرتغییرایجلادمل فرهنگ

ثربسلتگ بلهعوامل میزانایلنتلأثیروتلأ

تللوانبللهدارد.ازایللنعواملل ملل متدللیدی

وآمللیها،اعللزامهمجللواریکشللورها،رفللت

دانشلللجو،وجلللودظرفیلللتگردشلللگری،

وابدلادجرپذیری،مطالداتبینفرهنگل مها

ترجملهادبیلاتایماننیآموزشزبان،رسانه

ر(،توزیلمکتلاوهلا،اشلداها،رماناداستان

هلاو...اشلارههاوسریا مجالت،پ شفیلم

نمود.

آنبلاعنلوانتبلاد کلهاز-اینپیییه

ازتلازملان کلهیکل -شلودفرهنگ یادم 

ل بللهخللودنگیللرد،انفدللاهللاجنبللهفرهنللگ

ایمیمونومبلاركاسلت.چلهاینکلهپیییه

نظامبازفرهنگ ابهمدن امکانتدام نظام

هلا(ازیلک بامحی ودیگرفرهنگفرهنگ

منجللربللهطللراوتوتللازگ فرهنللگسللو،

تر،فرهنلگراگرددوازسویدیگرومهمم 

درمقاب جهانمتغیرومتحو مندطفوبه

هایمتغیرافرادجامدهنیاز گویتبمآنپاس

سلان،تلاجلای کلهسلازد.بلیینم خویش

فرهنللگدرمقابلل ورودعناصللرفرهنگلل 

متفلاوتوحتل متنللاقن،منفدل نگللرددو

بتوانیفدالنهباانت ابآگاهانه،نقلاطضلدف

هللاخللویشرابللانقللاطقللوتسللایرفرهنللگ

توانللیبللهخللوب ازخللودشللشدهللی،ملل پو

ودرمقابلل هجللوممقاومللتصللیانتنمللوده

نشاندهی.

مقاممدظمرهبرینیزبااشارهبهاینکله

آملوختنازدیگلرنیلازازهی فرهنگل ،بل 

باد فرهنگ رایکرونلیهانیست،تفرهنگ

،1385،داننلیابلانک پلورفلردضروریمل 

.(105ص

 هجوم فرهنگی -4-2

تلوانهجلومسلادهمل دریکتدریلف

طرفهتبلاد فرهنگل کفرهنگ راصورتی

بستانفرهنگل -دانست.تباد بهنوع بیه

اشارهدارد؛امازمان کهیکفرهنگمنفدل 

ودرموضمضدفقرارگیلردوطلر،دیگلر

ورفتارهلایهاسد درتحمی باورها،ارزش
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هآندارد،هجللومفرهنگلل اتفللاقخللودبلل

.(71،ص1376،امصباحیزدییافتم 

پیییهتبلاد فرهنگل طرفهصورتیک

هخارجشلیهوتبلیی بلهازشک یکپییی

شلودونیلز،تنهلازملان کلهم یکفرآینی

هجومدرموضلمضلدفاسلت،فرهنگمورد

پللذیرد.قابلل تصللوراسللتکللهصللورتنملل 

دانستهفرهنگ قیرتمنی،موردهجومازپیش

فرهنگ دیگرقلرارگیلرد.هجلومفرهنگل ،

اییافتلهبلروسازمانشیهریزیتالش برنامه

هلللاوتحمیللل مفروضلللاتوباورهلللا،ارزش

اخالقیاتودرنهایتتغییرفرهنگبهنفلمو

سللازگاربللایللکنظللامسیاسلل ،اقتصللادیو

مصللوباتشللورایفرهنللگاجتمللاع اسللتا

.(1380تا1366عموم 

ایهجومفرهنگ ،پیییهشودیادآورم 

بلکللهفرآینللیاسللتفادهاز،فرهنگلل نیسللت

زارهایفرهنگ بهمنظلورتسلل بلریلکاب

جامدللهازهمللهجهللاتاازجملللهسیاسلل ،

زملان کلهاقتصادیوحت نظلام (اسلت.

هاییکجامدهبلهنفلمنظلامباورهاوارزش

سیاس ،اقتصادیواجتماع خاصل تغییلر

یابی،امکانتسلل نظلام نیلزبلرآنسلاده

هللایبللالیهزینللهخواهللیبللود.درواقللم،

رکشلل نظللام ،تصللاحاواسللتدمارلشک

کشورهاونیزناپاییاریاینروشدرآنهلابله

دلیلل رشللیفکللریوشللروعمللوجبیللیاری

اسالم ،رهبرانتمینغرب رابهاسلتفادهاز

،اروحالمینل اینوینواداشلتهاسلتشیوه

.(101،ص1372

هللاینظللاممقللیبازآنجللاکللهپایلله

رهنگلل جمهللوریاسللالم ایللراندرنظللامف

برآملیهازهمجوشلل اسللالموایللراناسللتوار

است؛هرنوعفدالیت کهبهنحلویفرهنلگ

ایبهضدفکشانی،گونهایران مارا-اسالم 

ازاقیامعلیهایننظلاماسلت.مهاجملانکله

دستامییازتقاب نظام باارکانجمهلوری

ایازنلوعی،روبلهمواجهلهانلشستهاسالم 

ی.اندیگرآورده

آنانهمهظرفیتخودرابلرایهجلوم

انی؛ازابزارهایهنرینهآوردهفرهنگ بهصح

(...اداسللتان،نقاشلل ،کاریکللاتور،سللینماو

باختلله،زنللانوگرفتللهتللاروشللنفکرانخود

هللایپیشللرفتهاازدختلرانفریفتلله،فنلاوری

هایرادیوی ،اتصلا بلهشبکهقبی ماهواره،

ه(،ملوادم لیروشبکهجهان وتلفنهملرا

المللل ،هلایبلینسلازمانمسکراتوحتل 

شلیههمگ دریکحرکتمرموزانهوحساب

هلاانیتاارزشبسیجشیهریزیدقیقبابرنامه

هلارامنحلر،وفرهنلگ،انییشهرادگرگون

ایران بهسمتفرهنگ هلمراسلتا-اسالم 

فرهنلگ-تفاوتنسبتبهب یادست کم-با
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مریکا،منوینجهان باسرکردگ انظغرب و

مبی سازنی.

فرهنگ»دراصطالحات«غرب»آنچهاز

شود،غلربمرادم «تمینغرب »یا«غرب 

بلکلهحکایلتازنلوع از،جغرافیای نیست

هاودریککلمهشیوهزنیگ هاوارزشباور

وجلله.(12،ص1379،دارداداوریاردکللان 

نپییلیهاسلت.تسمیهآندرمح ظهورایل

کشوریهماننیژاپنیامالزینیلزسان،بیین

یوبهغرب نتوانیدراینهجمهشرکتکم 

شیننیزدامنبزنی.

عیلارازتمامراهبردهایآناندراستفاده

اینابزارها،بهدقلتهملانچیلزیرانشلانه

نظاماسالم بلرآناسلتوارهایرفتهکهپایه

رو،ایران ؛ازاین-است،یدن فرهنگاسالم 

دیلللنوملیلللتدوصلللحنهبلللازیایلللن

راهبردهاست 

 صحنه دین

زدایل تيدیفباورهلایملذهب ادیلن

ضیدین،شبهافکن ،هایماننیانتشارکتاب

ایتازآزادیتقبی احکامدین درلبابحم

هلایگردانل سلازمانوحقوقبشرباصلحنه

؛الملل (بین

 ترشتحریفگرایشبلهمدنویلاتاگسل

نللوع مدنویللتکللهبللاهللرنللوعنظللام

سیاس ،اجتملاع واقتصلادیسلازگار

؛باشی(

  گللریدینلل بللرایایجللادرواجافراطلل

ایناپسنیومنفورازدیلناماننلیچهره

؛وهابیتیاطالبان(

 س رزدای اتموقیاستتحقیرمتیینین

سوزی(؛پیامبراناله یاقرآن

 کردنعرصهبرمسملیندرسلط تنگ

هراسلل والملللل بللامللوجاسللالمبللین

ستیزیازدنبرچساتروریسمبراسالم

 ؛سستامبر(11مسلمانانباحوادث ماننی

 آزادسازیتقییازاحکامدین اازجمله

تفادهازگسللترهوعمللقتللأثیربللااسلل

هایپیشلرفتهدرجهلتتلرویجفناوری

فسادوفحشا(

 صحنه ملیت)با دو راهبرد اساسی(

 نف هویلتملل اایجلادروحیلهایجاد

خودبللاختگ ازطریللقطللردالگوهللاو

هایخودیبلهعنلوانت ریاش صیت

جلللیاشلللیناز–مرحلللهاو تغییلللر

خویش(؛

 اایجلادبلاورگسترشروحیهغربگرای 

بهسدادتمنییباات ا شلیوهغربل در

-زنللیگ بللهعنللوانمرحلللهدومتغییللر

تویپیوستنبهغیر(امجموعهمقالتنا

 ؛(142-160،صص1387،فرهنگ 



ان
یر
 ا
الم
اس
ی
ور
مه
ج
در
 
نگ
ره
تف
یان
ص
بر
ثر
مؤ
 
وام
ع
 
رس
بر



 

 

360

 روش پژوهشـ 5

ثربرصیانتفرهنگ،ؤبابررس عوام م

مانیکهدرشلرای املروزؤا باق م اینس

ثیررابللرصللیانتأچللهعللامل بیشللترینتلل

فرهنگداراست؛تاازطریلقآنراهبردهلای

پرداختنبهاینمهمفراهمگردد.برایپاسخ

فرهنلگگلانعرصلها روبلهن بؤبهاینس

سللان،بللادرنظللرگللرفتنآوردیللم؛بللیین

مدیارهایسط تحصیالتوتجربله،حيلور

هایفرهنگ درمقلامملییریتودردستگاه

نیلللزسلللابقهفدالیلللتعلمللل درعرصللله

امدلهآملاریرافرهنگاآموزش/پلژوهش(ج

آوریاطالعلللاتشلللک دادهوبلللهجملللم

پرداختیم.درادامهشرح ازشلیوهپلژوهش

آیی.م حاضر

هللایدوگانللهتبیللینبللاتوجللهبللهروش

استفادهمییریت شام فرضیاتدرتحقیقات

استفادهازفنلونغیرآملاریوازفنونآماری

،ص1373،آ راماننللیتحقیللقدرعملیللات

غیرآزمایشلل بللوده،درتحقیللقحاضللر(34

درگلروهاو پیمایشل وهلایشمارپژوهش

یا،،پژوهشحاضلرازمنظراهگیرد.قرارم 

کاربردیاست.هایدرزمرهپژوهش

متغیرهایتحقیقازنظرنقشل کلهدر

پاسخدادنبهسؤالتیاآزمونفرضیاتایفلا

انیابازرگانبهپنجنوعتقسیمشیه،کننیم 

.تحقیللق(43-45،صللص1377،ودیگللران

متغیریاست؛بلهایلنشلک حاضرازنوعدو

انمتغیرمستق وکهصیانتفرهنگ بهعنو

عنللوانعواملل  اتلل ،درونلل وبیرونلل بلله

انی.متغیرهایوابستهتدریفشیه

آوریازابزارهلللایچهارگانلللهجملللم

گیلریملوردهایموردنیاز،ابلزارانلیازهداده

اشلام استفادهدرتحقیقحاضرپرسشلنامه

مستنیبهمرورادبیاتهایبستهوباز(،ؤا س

38است.تحقیقحلاویگفتهموضوع پیش

ایطیفلیکرتدرگزینهؤا بامقیابپنجس

سهبدلیعوامل  اتل بلادومتغیلرارتبلاط

5ها،هنجارهلاوباورهلابلامتقاب بینارزش

سللؤا ،عواملل 8سللؤا وقللوتفرهنللگبللا

سلؤا و6پذیریبادرون بادومتغیرجامده

سؤا وعوام 7نظارتوکنتر اجتماع با

سلؤا 8رون بادومتغیرتباد فرهنگ بابی

سلؤا جهلتآزملون4وتهاجمفرهنگ بلا

بلاتوزیلموفرضیاتتحقیقتهیهشیهاست.

ها،اطالعلاتلزمبلرایآوریپرسشنامهجمم

هایمورداسلتفادهدرپلژوهششلام آزمون

محاسبههمبستگ ونیزمدادلترگرسلیون

دستآمی.هبSPSSافزاربااستفادهازنرم

هلللایم تلفللل بلللرایتدیلللینروش

گیریوجودداردکلهاعتباراروای (ابزارانیازه

یک ازآنهاپرسشازمت صصلانوخبرگلان
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-171،صلص1377،بازرگانودیگراناستا

سؤالتپرسشنامهازآنجهتاعتبلار.(166

داردکللهبرآمللیهازادبیللاتموضللوعبللودهو

منیانحوزهفرهنگپرداختهوپذیرفتهانییش

است.بهمنظورتدیینقابلیتاعتماداپایلای (

هلایم تللفوگیلرینیلزروشابزارانلیازه

متدیدیوجودداردکهیک ازآنهلاسلنجش

 ,Conca&et al)سلازگاریدرونل آناسلت

گیلریسازگاریدرونل ابلزارانلیازه(2004

گیلریتوانیباضریاآلفایکرونباخانیازهم 

(.ایلنروشل اسلتCronbach, 1951شودا

کهدراغللاتحقیقلاتملورداسلتفادهقلرار

(.اگرچلهحلیاق Peterson, 1994گیردام 

7/0مقیارقاب قبو برایایلنضلریابایلی

نیلزقابل 55/0وحت 6/0امامقادیر،باشی

 ,Van ven&Ferry)سلتاقبلو وپلذیرش

1979; Nunnally, 1978)حاضلر،.درتحقیق

بلوده92/0گیلریقابلیتاعتمادابزارانلیازه

است.

 نتایج پژوهش ـ 6
ثیرعوام  ات ،درون وتأجهتبررس 

بیرون برصیانتفرهنگ ،ابتلیابلهبررسل 

همبسللتگ میللانمتغیرهللاپرداختللهشللی.

هایآزملونهمبسلتگ پیرسلوندرخروج 

زیللرنشللاندادهشللیهاسللت.نتللایجآزمللون

دهلیکلهیزنشلانمل همبستگ پیرسونن

داریعام صیانتفرهنگ چونسط مدن 

درصلی5تلرازباهریکازعوامل ،کوچلک

باشی.میانصیانتفرهنگ وعوام  ات ،م 

درون وبیرون همبستگ وجوددارد.

 ANOVAجدول 

 

سطح 

-معنی

 داری
F 

میانگین 

 مربعات

درجه 

 آ ادی

مجموع 

 مجذورات

0.00016.7213.663310.990رگرسیون

0.2197917.307پسمانیها

8228.296-ک 

نشلانANOVA هلایجلیو خروجل 

بللهدسللتآمللیهتللاهللزارم،Fدهللیکللهملل 

باشیکلهنمایلانگرآناسلتکلهدارم مدن 

حللیاق یکلل ازمتغیرهللایمسللتق اعوام 

بینل متغیلر ات ،درون وبیرون (درپیش

باشلنی.دروابستهاصیانتفرهنگ (مؤثرمل 

جللیو زیللر،ضللرائارگرسللیونآوردهشللیه

 است.
 Beta Bداریسط مدن 

1.399مقیارثابت

0.1350.2040.188عوام  ات 

0.0060.3930.312عوام درون 

0.0480.1830.157عوام بیرون 

 همبستگی پیرسون صیانت فرهنگی عوامل ذاتی عوامل درونی عوامل بیرونی

تفرهنگ صیان0.2860.5880.5151

داریصیانتفرهنگ باهریکازعوام سط مدن 0.0040.0000.000
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دراینجیو ،ضرائالزمبراینوشتن

گونلهمدادلهرگرسیونارائهشیهاست.همان

عوام  ات دارایسط ،شودکهمالحظهم 

(.Sig>0.05باشیاداریقاب قبول نم مدن 

توانمطلرحدونوعمدادلهرگرسیونم 

وBکرد مدادلهغیراستانیاردکهبلاضلرائا

Constant نوشتهشیهودرآنبههمبستگ

شلود.درمیانمتغیرهایمستق توجهنمل 

نوشلتهBetaمدادلهاستانیاردکهبلاضلرائا

شود.ومقیارثابتنیزدرآندییهم شیه

/.+عوام 157ن امدادلهاو (عوام بیرو

/.+188/.+عوامللللل  اتللللل 312درونللللل 

=صیانتفرهنگ 139/1

/.183امدادللللهدوم(عوامللل بیرونللل 

/.+عواملللللل 393+عواملللللل درونلللللل 

/.=صیانتفرهنگ 204 ات 

 فرجام

بللرایپللرداختنبللهمفهللومصللیانت

هلای،ابتیابهتدریففرهنگ،جنبلهفرهنگ 

ه هن وعین آنپرداختیم.سس بامقایس

وصلیانتازفرهنلگ،تحلیل اقیامهنجاری

سللازیصللیانتفرهنگلل وسللد درمفهللوم

تبیینتفاوتآنبااقیامهنجارینمودیم.

ثربللرؤهمچنللین،موضللوععواملل ملل

صیانتفرهنگبهدقلتدرسلهگلروهملورد

ام  ارتباطبررس قرارگرفت.عوام  ات ش

ها،مصلنوعاتوقلیرتمتناساباورها،ارزش

رهنگلل ؛عواملل درونلل شللام  سللطوحف

وکنتر اجتماع ؛درپذیریونظارتجامده

آنپللذیریبللرسللازوکارهایموضللوعجامدلله

ایهللایللادگیریودرونلل کللردن(محللی 

پذیری،تطابقوتفاوتآنباهمنلوای جامده

وغیرهمنوای ودرنهایت،موضوعنظلارتو

نهلادیشلینکنتر اجتماع مطرحگردیی.

کننلیهسلازوکارهایبهعنوانفرآینیتکمیل 

یونظارتوکنتر اجتماع ،درپذیرجامده

جهتایجادثباتفرهنگ تبیینشی.عوامل 

بیرون بلاتشلری تبلاد وهجلومفرهنگل 

تبیینگردیی.

براسللابنتللایجپللژوهشحاضللر،میللان

عواملل  اتلل ،درونلل ،بیرونلل وصللیانت

وعوامل فرهنگ همبسلتگ وجلودداشلته

درونلل بیشللترینمیللزانهمبسللتگ رابللا

نتایجزیرصیانتفرهنگ داراست.درجیو 

وبنییمحورهابراسابمیانگینآزمونرتبه

فرهنگازتأثیرهرنیزارزیاب خبرگانعرصه

هایموجوددرهرمحورارائلهیکازشاخص

شود.دراداملهپیشلنهادات بلاتوجلهبلهم 

تلربهمنظوراقیاماثرب ششهایپژوهیافته

 گردد.فرهنگارائهم درعرصه
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 یشنهادات  پ

براسلابنتلایجآزملونهمبسلتگ بله

شلودبلامییرانفرهنگ کشورپیشنهادمل 

توجهبهاینکهمیانعوام درونل وصلیانت

،شلونیفرهنگ بیشترینهمبستگ دییهم 

تواننیجهتصلیانتفرهنگل بیشلتربلرم 

هایاینب شتأکییبیشلتریداشلتهمتغیر

باشنی.

براسابمدادلترگرسیون،بهملییران

شودباتوجلهبلهفرهنگ کشورپیشنهادم 

اینکللهبللهترتیللاعواملل درونلل ،بیرونلل و

ویصلیانتعوام  ات بیشترینتأثیررابرر

هادرزمینلهگذاریسرمایهفرهنگ دارنی؛لذا

ثیراتآنهلاانجلامصیانتفرهنگ براسابتأ

گیرد.

بنلییدرباتوجهبهنتایجآزملونرتبله

هللا،هنجارهللاومحللورهم للوان بللینارزش

باورهللا،ضللروریاسللتتبیللیندرسللت از

هنجارهللاوباورهللادرهللا،هم للوان ارزش

جامدهپیییآیی؛چراکهبیشترینتلأثیررادر

مش صنملودنهنجارهلااینمیانداراست.

هابرآناسابباتوجههاوبرنامهوارائهطرح

ثیرکمآنازاولویتبرخوردارنیست.بهتأ

بنلییدربراسلابنتلایجآزملونرتبله

محللورقللوتفرهنللگ،بللاتوجللهبللهاینکلله

گلوی بیشترینتأثیرمربوطبهسلؤا پاسلخ

یازهایدرحا تغییرافرادجامدهفرهنگبهن

ناس رسیبازشم شناختهشیهاست،بهنظر

-ذیرفرهنلگاسلالم پلسازوکارهایاندطا،

هلامههاوبرناایران موردتأکییومحورطرح

قللرارگیللرد.درایللنمحللور،تللأثیرجللذابیت

هاکمترارزیاب شیهاست.سمب 

نظربهنتایجآمیهدرجیو پیشلین،در

پذیری،بیشترینتأثیرمربوطبهمحورجامده
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جامدهبهافلرادانتقا درستعناصرفرهنگ 

ازطریقخانوادهاستوکمترینتأثیرمربوط

بهانتقا درستعناصرفرهنگل جامدلهبله

؛هلایفرهنگل کشلورافرادازطریقدستگاه

سلل نهللادخللانوادهوضللروریاسللتبازمهنی

هلادرقبلا پذیریخلانوادهتقویتمسئولیت

نس آینیهبهمنظورانتقلا درسلتعناصلر

هلایآنهادرصلیراولویلتزش فرهنگبهار

هایفرهنگل نیلزاقیاماتقرارگیرد.دستگاه

ازطریقهمینبنیاناجتملاعاخلانواده(بله

ثیرخود،درفرهنگبسردازنی.أبازتدریفت

درمحللورنظللارتوکنتللر اجتمللاع ،

بیشترینتأثیربرایامربهمدرو،وکمتلرین

(تأثیربرایاقیاماتتأمین وتربیت اقيلای 

برایافرادناسازگاربلافرهنلگجامدلهآملیه

است.بنابراین،ایجلادزمینلهتحقلقاملربله

مدلللرو،همگان اتلللذکرلسلللان (یکللل از

تریناقیاماتدرمحورنظلارتوکنتلر مهم

اجتماع است.

براسابنتایجآزملوندرمحلورتبلاد 

فرهنگ ،بیشترینتأثیرمربلوطبلهظرفیلت

صدادهشللیهگردشللگریدرکشللورتشلل ی

سان،مناسااستبلاایجلادایلنبییناست.

شوربرایکشلورهایاسلالم وظرفیتدرک

-هلاینزدیلکبلهفرهنلگاسلالم فرهنگ

ایرانل عرصللهتبلاد مثبللترابلرایکشللور

فراهمآوریم.

یردرمحورتهاجمفرهنگ ،بیشترینتأث

هلایمربوطبهسؤا ساختوفروشفناوری

ه،اتصا بهشبکهجهلان ونویننظیرماهوار

مراهارزیاب شیهاست.ضروریاسلتتلفنه

یاماتفرهنگل پلیشازورودهلایاقلگزینه

هایپیشرفتهوچگونگ تدام بلاآنفناوری

ونیزفرهنگاستفادهازآنمبتن برفرهنگ

ایران بهدرسلت تبیلینونهادینله-اسالم 

بینل ورودینموضلوعضلرورتپلیششود.ا

کنی.هایپیشرفتهراگوشزدم ناوریف



 ها پانوشت

،روشها جوعشودبهر.جهتمطالدهبیشتر1

(151ل146صص؛فص پنجم1367

همهکسانایدکترحائریزاده.طبقادله2

جییلیبلهههای کهدردورهاوملتودولت

درصلیداخلذفنلاوری،انلیغربوابستهشیه

ورسومویاوابستگ انیونهآدابغرب بوده

او اخلالقملابدلیتملین»سیاس وشدار

ول درعم به،انیراضمناًقبو داشته«آنها

چیزدیگریمنته شیهاست.
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ــار ا (،1373ااد آ ر،علل .1 ــون آم ــتنبا ی در  فن س

دانللشتهللران .یپژوهشــهای مــدیریتی و رفتــار

.مییریت

 .شناسـی اجتمـاعی  روان،(1388االیلوت،آرونسون .2

 حسینشکرکن.تهران رشی.

ــف ،(1381آشللوری.داریللوشا .3 ــوم  تعری ــا و موه ه

 .تهران نشرآگه.فرهنگ

هـا: سیسـتمهای    سـا مان ،(1387اسکات،ریچاردا .4

.حسنمیرزائ اهرنجان تهران عقالیی   بیعی و با 

.سمت

روشهای تحقیـم  (،1377ابازرگان،عبابودیگران .5

 تهران انتشاراتآگاه..یدر علوم رفتار

،(1385انک پورفرد،امیرحسینواحملیقماشلچ اب .6

تهران .تعلیم وتربیت ا  دیدگاه مقام معظم رهبری

 او .تربیتاسالم .جلی

بلاقر.فرهنگ علـوم اجتمـاعی  ،(1366بیرو،آللنا .7

ساروخان ،کیهان،چاپاو .

ــه   ،(1384ا،جاناتللانترنللر .8 ــه جامع ــدایش نظری پی

 ه.شیراز نویی.عبیالدل لهسای زاد.شناختی

ــی و ،(1379داوریاردکللان ،رضللاا .9 ــادل فرهنگ تب

 تهران هرم ..فرهنگ جهانی غربی

ــگ  ،(1372روحالمینلل ،محمللودا .10 ــه فرهن  مین

 .تهران عطار.شناسی  پویایی و پذیرش

.مقدمـه جامعـه شناسـی    ،(1369روسک،جلوز،ا .11

 وردین.بهروزنبویواحمیکریم ،تهران فر

هملازنجلان .کنش اجتمـاعی ،(1367روشه،گ ا .12

زاده،دانشگاهفردوس ،چاپاو .

تهلران .  مینه فرهنگ مردم ،(1370ستاری،جال ا .13

 نشرویراستار.

خسروا .14  ـرح سـا ماندهی امـور     ،(1380سلجوق ،

.ریزیکشورسازمانمییریتوبرنامهتهران .فرهنگی

محمللی.انیفرهنــگ ســا م،(1388شللاین،ادگللارا .15

.ابراهیممحجوب،تهران انتشاراتفرا

.سخنی درباره فرهنـگ ،(1363قیص زاده،یون ا .16

 اطالعاتعلم .شانزدهمآبان.

ملییریت،(1381مشبک ،اصغروعل اصغرپورعزتا .17

.8شمارهسخن سمتفرهنگجامده.

.تهـاجم فرهنگـی  ،(1376مصباحیزدی،محمیتق ا .18

ابراهیمل ،قلم موسسلهتحقیقونگلارشعبلیالجواد

 .آموزش وپژوهش امامخمین اره(

،1380تـا 1366 مصوبات شورای فرهنگ عمـومی  .19

سللازمانچللاپوانتشللاراتوزارت تهللران،(1380ا

.فرهنگوارشاداسالم ،چاپاو 

مقیمله،(1387مجموعه مقاالت ناتوی فرهنگـی )  .20

 .محمیرضاسنگری،تهران خورشییباران

  مـدرن    تئـوری سـا مان  ،(1385ه ،ملاریجلوا .21

فلردحسلندانلای .نمادین و توسیری پست مدرن

.تهران نشرافکارجلیدوم
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