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چکیده
اين مقاله تالشي است براي تبيين ميزان پذيرش يا مقاومت در برابر ارزشهاي جهانيشدن در ميان عربزبانان
خوزستان ،و به اين سؤال پاسخ ميدهد كه آيا ارزشهاي بنيادين جهاني شدن سبب برجستگي هويت قومي در ميان
عربزبانان ايراني ميشود و به عبارتي ارزشهاي جهانيشدن چه تأثيري بر خاصگرايي در ميان عربزبانان ايراني
دارد و آيا خاصگرايي تحت تاثير ارزشهاي جهاني به وجود آمده است .در اين طرح از روش پيمايش استفاده
شده ،و عالوه بر دادههاي كمي از مصاحبه نيز استفاده شد .جامعه آماري اين تحقيق را عربزبانان  1تا  56ساله
اهوازي تشكيل دادهاند .براي برآورد حجم نمونه با در اختيار داشتن جامعه آماري ،از فرمول كوكران استفاده شده و
حجم نمونه آماري  655نفر برآورد گرديد .براي سنجش پاياني و اعتبار دادهها و اطالعات جمعآوريشده از ضريب
آلفاي كرونباخ استفاده شد و براي تحليل دادهها از تحليل واريانسي و رگرسيون نيز استفاده شد .تحليل دادهها
نشان داده است كه هر چه ميزان احساس محروميت از فرصتهاي برابر اجتماعي ـ فرهنگي و سياسي و اقتصادي
و امكانات ملي بيشتر باشد ،گرايش به هويتيابيهاي قومي نيز بيشتر است .متغيرهاي احساس برابري و احساس
عدالت قومي و عناصر انسانگرايي ،رسانههاي خارجي و تحصيالت متغيرهاي مهم و مؤثر در پذيرش ارزشهاي
جهاني است.
کلمات کلیدی :جهانيشدن ،ارزشهاي جهانيشدن ،محروميت ،فرصتهاي برابر ،عدالت قومي.
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 .دكتري جامعهشناسي ،عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي
ganbari20@yahoo.com

 .دكتر جامعه شناسي ،دانشيار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
 .دكتري جامعه شناسي ،عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي
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طرح مسئله
جهانىشدن در دهههاى اخير و مخصوصاً بعد از پايان جنگ سرد ،جزئي از ذخيره لغات و
محفوظات مردم شده است (فرگوسن .) 99 ،تعابير و تفاسير متعددي كه در مكاتب فكري
مختلف ارائه شده است ،اين وحدت نظر حداقلي را دارند كه فرآيند جهانيشدن ارزشهايي
دارد و با ابزار و روشهاي خود ،براي همگرايي فرهنگي و ارزشي ميكوشد .بيترديد در ميان
همه مشخصات جهانىشدن ،دو وجه آن بسيار متمايز است :يكى ،بحث شبيهسازى يا
يكسانسازى فرهنگى و ديگرى ،يكسان شدن انتظارات و توقعات مردم ،بهدليل گردش سريع
اطالعات در سرتاسر جهان ،كه رفتهرفته انتظارات مشابهى را درسراسر جهان براى مردم به
وجود مىآورد .اين انتظارات واحد ،براى كشورهاى درحال رشد و خصوصاً كشورهاى كمتر
توسعهيافته مشكالت فراوانى را به وجود خواهدآورد .فرهنگ جهانى امروز منظري ارزشى،
مصرفى ،هويتى ،مجازى و دينى دارد.
جامعهشناسان ساختي ـ كاركردي با استفاده از آرا و نظريات اميل دوركيم ،صنعتيشدن را
عامل جهانيشدن ميدانند .در ديدگاه آنان صنعتيشدن پيامدهاي اجتماعي زيادي را به همراه
خود دارد و تحوالت جهاني سرمايهداري را به ديگر حوزههاي زندگي اجتماعي ،كه از لحاظ
كاركردي با مراكز صنعتي سازگاري دارند ،انتقال ميدهند .اين تحوالت ساختاري ،ارزشها را
در مسير فردگرايي ،جهانگرايي ،دنياداري و عقالنيت هدايت ميكند ،و سرانجام جوامع مقلد و
كمتر توسعهيافته از نهادهاي جوامع نوين و سرمايهدار پيروي مينمايند .جهانيشدن عالوه بر
كمك به گسترش دموكراسيهاي محلي ،بحث شهروندي جهاني و دموكراسي جهاني را با خود
به همراه دارد و هم هويت ملي و هم هويت محلي را تحت تأثير قرار داده است؛ يعني از سويي
سبب گسترش وجهانشموليتر شدن ارزشهاي دموكراتيك شده است و از سويي جهانشمولي
در احياي هويتهاي محلي و فروملي ميكوشد .بنابراين ،مهمترين آسيبهايي كه چنين
هويتهايي ايجاد ميكنند ،مانعشدن آنها است در برابر شكلگيري يك هويت جمعي .لذا ،مسئله
قوميت ،از آن جا كه به هويت ملي ارتباط نزديكي پيدا ميكند ،از اهميت زيادي برخوردار است.
پديده و فرآيند جهانيشدن در جهان امروز در هر دو حوزه اجتماع جامعگي و جامعهپذيري
گسترش يافته است .امروزه ساختارهاي اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي جهاني مرزهاي
ملي را در نورديده و در عرصه بينالمللي گسترش يافته است ،به همراه آن گسترش و توسعه
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تكنولوژي ارتباطي تمامي عرصه بينالمللي را به مناطق در دسترس تبديل نموده است .گسترش
ساختارهاي بينالمللي استقرار هر شهروندي از هر سرزميني را در جايگاهي معين و نيز ايفاي
نقشي خاص در هر ساختاري بينالمللي را ممكن ساخته است .توسعه رسانههاي بينالمللي نيز
براي هر فردي امكان دستيابي به اطالعات وسيع در حوزههاي گوناگون و آگاهي از ارزشها،
هنجارها ،جهانبينيها و نمادهاي فراملي و انتخاب هريك از آنها را به دست آورده است.
بنابراين در جهان امروز دو جريان متفاوت و متعارض در عرصه جامعهپذيري شهروندان هر
كشوري حضور دارند :يكي ساختارها و نهادهاي اجتماعي (اعم از سياسي ،اقتصادي،
جامعهپذيري) داخلي و ديگري ساختارها و نهادهاي بينالمللي .جريان اول سعي در ملتسازي
از طريق گسترش و حاكميت ساختارهاي داخلي و تقويت ،تحكيم و تعميق هويت ملي دارد ،و
جريان خارجي سعي در يكپارچهسازي عرصه بينالمللي مينمايد .در صورت برتري كاركردهاي
ساختار و نهادهاي ملي و شكلگيري هويت ملي قوي ،طبيعتا انسجام داخلي افزايش خواهد
يافت؛ برعكس ،در صورت موفقيت و گسترش كاركردهاي ساختارهاي بينالمللي و امر
جامعهپذيري نهادهاي برونمرزي ،انسجام داخلي و هويت ملي تضعيف خواهد شد و يكي از
اين دو حالت پيش خواهد آمد:
اول :آن است كه (در كشورهاي داراي خرده اجتماعات و خرده فرهنگها) همبستگيهاي
گروهي و هويتهاي قومي تقويت گردد و نوعي واگرايي و تجزيهطلبي و چند پارچگي شكل
گيرد .امّا احتمال دوم آن است كه همراه با تضعيف هويت و همگرايي ملي ،نوعي هويت فراملي به
وجود آيد كه نتيجه آن نيز واگرايي سياسي و فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي نسبت به سطح ملي
است .لذا اين سؤال پيش ميآيد كه فرآيند جهانيشدن در ايران ،كه اقوام متعددي دارد ،چه كاركرد
و پيامدي دارد؟ در اين مقاله ميكوشيم كه ميزان و عوامل مؤثر بر پذيرش ارزشهاي جهانيشدن
را در ميان عربزبانان خوزستان بررسي كنيم.
اهداف :هدف محوري عبارت است از بررسي ميزان پذيرش ارزشهاي جهانيشدن و ملي
در ميان عربزبانان ايراني .اهداف زيررا در اين قالب ميتوان مطرح و پيگيري نمود:
 .0بررسي تأثير ارزشهاي جهانيشدن در احساس همگرايي يا واگرايي اعراب خوزستان؛
 .2شناخت گرايش به ارزشهاي جهانيشدن در ميان عربزبانان خوزستان.
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سؤاالت
 .آيا جهانيشدن سبب خاصگرايي در ميان اعراب خوزستان ميشود؟
 .گرايش عربزبانان به ارزشهاي جهانيشدن چگونه ارزيابي ميشود؟

مروری بر ادبیات موضوع
ميلر براي سنجش ميزان گرايشهاي بينالمللي حدود  5مقياس به كار برد و آنها را در اسپانيا،
آرژانتين ،انگلستان ،و امريكا آزمون نمود (ميلر .)665-64 ، 15 ،وي از مقياسهاي جهان
وطني ـ ميهنپرستي( )INو مقياس جهانوطني كريستنسن و مقياس نظرات و اعتقادات درباره
روابط بينالمللي هلفانت و مقياسهاي ديگر استفاده كرد (همان .)546 :برخي از مؤلفههاي
استفاده شده در اين تحقيق عبارتاند از فردگرايي ،برابريطلبي ،پيشرفتگرايي ،انسانگرايي ،و
ترجيح اصول اخالقي.
جان هورتيز و مارک پفلي نيز به مرور جامع نگرشهاي بينالمللي و گرايش به ارزشهاي
جهانيشدن در پيمايش عمومي اجتماعي پرداختهاند .اين تحقيق با نمونه آماري  1555نفري در
امريكا و  1كشور ديگر انجام شده است .برخي از مؤلفههاي اين دسته از تحقيقات پيمايشي،
مشاركت فعاالنه و احساس تعلق و احساس همدردي با جامعه جهاني و پذيرش مقررات و
قوانين جهاني بوده است.
در باب اعراب خوزستان و گرايش آنها به فرآيند ادغام اجتماعي در ايران ميتوان تحقيقات
تا حدودي مرتبط زير را نام برد:
الف :نوراهلل قيصري در تحقيقي با عنوان «قوميت عرب خوزستان و هويت ملي» بر اين باور
است كه اعراب خوزستان بيشتر مشكالت اجتماعي دارند .محقق اين مشكالت اجتماعي را
مسكن مناسب ،امكانات عمومي ضعيف ،بيكاري ،و اعتياد تعريف نموده است .از ديد وي توزيع
ناعادالنه امكانات سبب تقويت هويت قومي ميگردد( .قيصري ) 1 ،تحقيق پيمايشي او در
استان خوزستان نشان مي دهد كه نگرش مردم عرب نسبت به سرزمين قويتر از مليت و نسبت
به مليت ،قويتر از دولت است.
ب :هويت قومي و آذريها و جهانيشدن (علي ساعي ارسي) .محقق با طرح اين نكته كه
جهاني شدن در هويت قوم آذري چندگانگي ايجاد ميكند و همچنين موجب از هم
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پاشيدگي مناسبات قومي ميشود و سرانجام به بحران هويت قومي ميرسيم .خطر همنوايي با
جهانيشدن و نيز خطر مانندگردي و از همه مهمتر خطر تهاجم فرهنگي شديداً احساس ميشود
و با گسترشطلبي غربي روبهرو هستيم كه سلطهگري و تسلط را به دنبال دارد.

مبانی نظری
در حوزه نظريه ،به دليل تنوع و وسعت نظريههاي مرتبط با موضوع ،فقط به نظريههاي گيدنز،
كاستلز ،مينروا ،و رابرتسون به اجمال اشاره ميكنيم.
از ديد گيدنز مختصات زندگي انسانها ،در شرايط اجتماعي جديد متحول شده است .اين
تحول در نظام فكري گيدنز ،در مفاهيم و انديشههايي مثل شيوه زندگي ،اعتماد ،رابطه ناب،
خصوصيسازي ،و شور و شوق انعكاس يافته است.
شيوههاي زندگي به صورت عملكردهاي روزمره درميآيند .عملكردهايي كه در نوع پوشش،
خوراک ،طرز كار و محيطهاي مطلوب براي روابط اجتماعي جلوه ميكنند .همه اين انتخابها،
تصميمهايياند كه ما نه فقط درباره چگونه عملكردن ،بلكه درباره چگونه بودن خويش به
مرحله اجرا ميگذاريم .هرچه وضع و حال جامعه و محيطي كه فرد در آن به سر ميبرد به دنياي
مدرن نزديكتر باشد ،شيوه زندگي او نيز با ارزشهاي جديد سروكار خواهد داشت (گيدنز،
.) 5 ، 996
به نظر گيدنز پويايي و تحرک فوقالعاده زندگي اجتماعي امروزين سه عنصر اصلي دارد:
 .جدايي زمان و مكان :مديريت فعاليتهايي كه از نظر جسماني در حضور يكديگر نيستند.
 .تكهبرداري و بيرونكشيدن روابط اجتماعي از قيود محلي و جاانداختن مجدد آنها در
تكههاي نامعين از زمان و فضا كه با نشانهاي نمادين و نظامهاي كارشناسي مشخص ميشود
(حاجياني)459 : 11 ،
 .بازانديشي (بارتابندگي) نهادين :به معني كاربرد منظم اطالعات و دانشها در زندگي
اجتماعي و تغيير مستمر شرايط شك بنيادين و شكلگيري زندگي دلبخواهي (همان.)4 ،
درمجموع تجدد و جهانيشدن موجب امتزاج رويدادهاي اجتماعي و روابط اجتماعي ملل
مختلف و سرزمينهاي دوردست با تاروپود موضعي يا محلي و تالقي حاضر و غايب ميگردد.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
. Disintegration
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از ديد گيدنز در شرايط جديد ،براي گزينش شيوه زندگي ،برنامهريزي يا زمانبندي براي
زندگي از اهميت ويژهاي برخوردار است .برنامهريزي براي زندگي ،مستلزم اتخاذ روش ويژهاي
براي سازماندهي زمان است .چون ساخت بازتابي هويت شخصي ،به همان اندازه كه وابسته به
آمادهسازي آينده است ،به دستكاري تاريخ نيز ارتباط دارد .انتخاب شيوه زندگي با موقعيتهاي
نهاديني مرتبطاند كه به افراد كمك ميكنند تا كنشهاي خود را شكل دهند (گيدنز.) 5 ، 996 ،
رونالد رابرتسون به جنبههاي اجتماعي ـ فرهنگي جهانيشدن ميپردازد .در ديدگاه او
جهانيشدن ،عالوه بر جنبههاي عيني ،جنبهاي ذهني نيز دارد .از نگاه او صرف وابستگي متقابل و
درهمتنيدگي جهاني براي واقعيتيافتن جهانيشدن كافي نيست ،بلكه انسانها هم بايد از امر
جهاني و تعلق به جهاني يكپارچه آگاهي داشته باشند آگاهي عنصر اصلي جهانيشدن است.
رابرتسون بر اين باور است كه «جهانيشدن در اصليترين معناي خود ،از يكسو متضمن
فشردگي تمام جهان ،و از سوي ديگر متضمن افزايش سريع خودآگاهي كل جهان است.
جهانيشدن معاصر وضعيتي جهاني ايجاد كرده است كه تمدنها ،منطقهها ،دولت ـ ملتها،
ملتهاي محدود به دولتها يا فراتر از آنها هويت خاص خود را بسازند (يا دستكم سنتهاي
خاص خود را به شكل گزينشي به خود اختصاص ميدهند) درواقع امروزه نيروهاي مختلفي در
كار است كه به نهاديشدن جهاني چشمداشت تفاوت منتهي ميگردد» (رابرتسون.)54 ، 14 ،
به بيان رابرتسون اگرچه امروز شاهديم كه مقاومت محلي به حقانيتي سياسي در برابر امر
جهاني تبديل شده است ،اما حضور همهجايي اين پديده ،يعني دفاع از امر محلي ،با ترويج آن به
پديدهاي جهاني تبديل شده است .رابرتسون بر اين باور است كه آنچه امر محلي خوانده
ميشود« ،تا حد زيادي بر پايه و اساس فرامحلي يا مافوق محلي بنا ميشود و تفسير فوق از اين
واقعيت و گسترش آن غافل است ،به عبارت ديگر ،بخش وسيعي از تشويق و حمايت از محل و
امر محلي فيالواقع از باال يا بيرون صورت ميپذيرد( .رابرتسون، 1 ،

).

مدل مینروا و تاثیر جهانیشدن بر قومیت
به زعم برخي از اهل نظر ،هويت قومي است كه از جهانيشدن مشكل و مسئلهاي بزرگ و
بااهميت ميسازد ،چراكه بر اساس اين منطق دانش فني جهانيشدن نه تنها سبب كاهش كيفيت
كاالها نميشود ،بلكه موجبات افزايش كيفيت را هم درپي دارد .ولي تجارت و رشد اقتثصادي
نميتواند توسعه فرهنگي و هويت قومي را هم تضمين نمايد (كاوين.)5 ، 11 ،
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براساس مدل مينروا افراد متعلق به فرهنگ فقيرتر و كوچكتر نوعا از پذيرش نوآوريهاي
فرهنگ بزرگتر و غنيتر بهره ميبرند .مطلوب فرهنگ كوچكتر ،لذتي هرچه بيشتر از مزاياي
دادوستد با فرهنگ بزرگتر است؛ ولي ميكوشند تا حد ممكن از ورود به هويت قومي و
اجتماعي فرهنگ بزرگتر بر حذر بمانند .به عبارتي ،افراد در فرهنگهاي كوچكتر به سادگي از
هويت قومي خود عبور نميكنند و به آساني نمادهاي قومي خود را كنار نميگذارند و انقطاع
قومي را نميپذيرند .از اين رو به نظر مينروا ،تالقي اوليه فرهنگها موجب رونق خالقيت در
فرهنگ كوچكتر ميشود ،ولي با گذشت زمان فرهنگ بزرگتر يا غنيتر تعادل قواي حاكم بر
فرهنگ كوچكتر يا فقيرتر را برهم ميزند و گروه قومي ضعيفتر فرهنگ خود را به سمت
ذائقه فرهنگ قويتر هدايت ميكند (همان )51 ،برقراري ارتباط با دنياي خارج ،هويت قومي
غالب را تحت تأثير قرار ميدهد و در درازمدت سبب افول فرهنگي ميگردد.
از اين رو ،از دو دسته مشكالت و گسست هويت قومي سخن ميگويند:
اوال ناپديدشدن فرهنگ گذشته و محصوالت فرهنگي و هنري مربوط به آن ممكن است به
داليل اخالقي و زيباشناختي ناپسند باشد .ثانيا دادوستد و تعامالت بسيار و يا تعامالت نادرست
ميتواند وضعيت كساني را كه در گيرودار آن هستند خرابتر كند.

نظریه کاستلز
براي كاستلز نيز ارتباطات نقش محوري را در فرآيند هويتيابي ايفا ميكند .كاستلز ،دو پديده را
ويژگي بارز دوره تاريخي فعلي (عصر اطالعات) ميداند :نخست ،فروپاشي دولتهاي
چندمليتي ،كه ميكوشند حاكميت كامل خود را حفظ كنند يا تكثر مؤلفههاي ملي خود را نفي
كنند .اين پديده را ميتوان در اتحاد شوروي سابق ،يوگسالوي سابق ،اتيوپي سابق و چكسلواكي
سراغ گرفت .دوم ،اين كه بهوجود آمدن مللي را شاهديم كه در آستانه تبديل به دولت متوقف
ماندهاند ،اما دولت سلف خود را به سازش و واگذاري بخشي از حاكميت وادار ميكنند .اين امر
در كاتالونيا ،ايالت باسك ،اسكاتلند و كبك ،كشمير ،پنجاب ،كردستان يا تيمور شرقي نيز
مصداق دارد (كاستلز ، 14 ،صص .)6 -
به نظر كاستلز نيز عصر جهانيشدن عصر خيزش دوباره هويتهاي ملي است .اين واقعيت
را ميتوان هم در مبارزه با دولتهاي ملي مستقر و هم در بازسازي فراگير هويت بر پايه مليتي
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مشاهده كرد كه همواره در برابر يك اجنبي از آن دفاع ميشود .به نظر وي ،قوميت از منابع
اصلي معنا و بازشناسي در طول تاريخ بشر بوده است .در بسياري از جوامع معاصر ،از اياالت
متحده گرفته تا كشورهاي آفريقايي زير خط صحرا ،قوميت زيربناي تفكيك اجتماعي و
بازشناسي اجتماعي و نيز تبعيضهاي اجتماعي بوده است.

جمعبندی مبانی نظری
در مباحث مربوط به جهانيشدن و قوميت سه فرضيه مختلف را ميتوان در

نظر گرفت:

یکم :نخستين فرضيه را ميتوان چنين مطرح كرد كه توسعه فرهنگ و ارتباطات ،و به تبع آن
جهانيشدن موجب تقويت همبستگي ملي ،استقرار همگرايي و كاهش تنشها و كشمكشهاي
قومي ميشود.
دوم :فرضيه دوم افزايش سطح مراودات و مبادالت را زمينهساز بسط و گسترش آگاهيهاي
قومي و فرهنگي و در نهايت مطالبات قومي

ميداند.

سوم :فرضيه سوم چنين است كه به عنوان انگارهاي پستمدرن ،با توجه به مؤلفههاي جديد
در ساختار نظام بينالملل ،فرآيند جهانيشدن و دستاوردهاي نوين تكنولوژيك در عرصه
ارتباطي ،خلق جوامع قومي مجازي ،تشكيل اجتماعات تصوري ،افزايش همگرايي فرهنگي و در
مقابل ،تشديد واگرايي را به

دنبال خواهد داشت.

چارچوب مفهومی
مفروض بسياري بر اين است كه جهانيشدن هرجا كه با واقعيت روبهرو شود الگوي بسيار
مشابهي توليد ميكند .تركيبي از محتواي جذاب ،ناهمخوانيها در قدرت ،و حجم خالص
جريانهاي دربرگيرنده جهانيشدن گرايشي همگونساز ايجاد ميكند .در اين قسمت چارچوب
مفهومي تعامل جهانيشدن و هويت ملي و قوميت را بررسي ميكنيم .ميتوانيم اين رويكرد را
به پيوند تطبيقي تعبير كنيم:

رویکرد پیوند تطبیقی
نظريهها و آراي گوناگوني از تاثير جهانيشدن بر هويت قومي سخن گفتهاند .عدهاي اين تأثير را
به ويرانگري خالق تعبير كردهاند و عدهاي ديگر هم از فاجعه فرهنگي سخن گفتهاند .واقعيت
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اين است كه جلوههايي از واقعيت در همه نظريههاي فوق وجود دارد ،ليكن نه ميتوان آن را
ويرانگر خالق دانست و نه همچون كفي بر آب ،كه بياراده و بيتأثير باشد .در بسياري از
اختالف نظرها بر سر جهانيشدن ،بر پيامدهاي نهايي آن تمركز ميكنند .اين تمركز با اين
پرسشهايي همراه است :آيا هويتهاي ملي احتماالً جايگزين وابستگيهاي محلي و يا فراملي و
يا فروملي (قومي) ميشود؟ آيا در طول زمان ،محتواي زيربنايي هويتهاي ملي از طريق
گسترش جريانهاي بينالمللي آينه يكديگر خواهند بود؟ كساني كه توسعههاي جاري را از
ديدگاه تاريخي مينگرند ،به تأكيد بر وجود مقدمات براين نفوذ و انتشار فرهنگ عالقه دارند.
ايساوي بر اين باور است كه فرهنگ باالي قدرتي امپرياليستي اغلب به طور سيستماتيك در
سرتاسر محيط پيرامون ،به عنوان وسيله كنترل ،ترويج يافته است و تحت چنين شرايطي فرهنگ
عامه ميل به پيروي دارد.
طبق نظر اين نويسندگان جهانيشدن صرفاً گرايشي تاريخي از فرهنگِ كنشگرانِ غالب به
همگونشدن مكانهاي حاشيهاي سرعت ميبخشد .بدين ترتيب يكپارچگياش را در ساختار
اقتصادي و سياسي ممتاز تسهيل ميكند و در يك ديدگاه ممكن است كه خط سير كامل تاريخ
جهان ،تا رسيدن به همگرايي كامل ،پيوسته باشد.
برخي ديگر از اهل نظر به نتيجه كامالً متفاوتي رسيدهاند و استدالل ميكنند كه جهانيشدن
فرهنگي تقريباً به طور ذاتي واكنشي خودمختاري محلي ميباشد .يا به دليل اين كه احساسات
ازلي را برميانگيزد يا به طو دقيقتر در به چالش انداختن حق حاكميت ،شكل جبراني سازمان
اجتماعي را ايجاب مي كند.
حداقل در شرايط نزديك ،داليل بسياري براي حمايت از اين ايدهها وجود دارد .حتي آنجا
كه سليقههاي وارداتي معين آشكارا با هنجارهاي محلي در تناقض است ،شواهد اندكي وجود
دارد كه هواخواهان آنها به دستكشيدن از همه پيوستگيهاي سنتي ديگر گرايش داشته باشند.
چرا كه جهانيشدن «هويتهاي دوفرهنگي» توليد ميكند كه ويژگيهاي محلي و نيز جهاني را
شامل ميشود .در حالي كه اختالف بين اينها و سنتهاي بومي محلي ممكن است آزاردهنده
باشد ،چنين تفاوتهايي الزاماً ناسازگار يا ناپايدار نيستند.
عالوه بر اين جهانيشدن به وسيله شكلي از مخلوطكردن ،كه اغلب با عنوان پيونددادن
اشاره ميشود ،تشخيص داده ميشود .جهانيشدن ،به عنوان روش خاصي از تركيب فرهنگي
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محصوالت منتقلشده از طريق جهانيشدن را «بوميسازي» كندبنابراين ،پيونددادن نه تنها
افزايش درگيري در جريانهاي بينالمللي را موجب ميشود ،بلكه آن را نيز تسهيل ميكند.
در كنار اين پرسش كه آيا جهانيشدن توسعهاي است مثبت براي زمان حال ،و يا منفي؟ اين
نكته روشن است كه آگاهي بازتابي از آن به پيگيري استراتژيك پيوندزني ميانجامد .اين گفتمان
كه دائما در بافتهاي محلي فعاليت ميكند ،به وسيله سه رشته مشخص نشان داده ميشود:
جذب گزينشي ،رد گزينش و اظهار چيزهايي كه ضرورتاً ملياند .در حالي كه از بعضي جهات
يك ابزار تحليلي نسبتاً بيپرده ،اين تمايز سه بخشي را براي به چنگآوردن ويژگيهاي اجتماعي
و عقاليي كليدي پيوندزني كامالً سودمند ميسازد .خطوط اصلي اين گفتمان عبارتاند از:

جذب گزینشی
اين امر در عبارت استانداردسازي تكنولوژي ،سبك ،نگرشها و سازماندهي اقتصادي مشهود
است كه همگي درون يك تركيب فرهنگي پوشاندني ريشه در مراكز شهري غربي دارند .از نظر
بعضي مشاهدهگران ،اين الگو پيشنهاد ميكند كه نه تنها مكانهاي نامتجانس در اين جهان
يكسان ميشوند ،بلكه در حقيقت بخشي از يك جنبش جهاني عظيم ميشوند .بسياري از اينها
به طور گسترده شناخته شدهاند.به جاي فراهمكردن تحسين بينهايت مثالهاي همگونسازي
فرهنگي ،فقط به برجستهترين جنبههاي آن در اين مقال اشاره ميكنيم.
در سطوح ملي و محلي ،اين همگرايي در يكنواختي شديد ساختارها و اقدامات اداري
بوروكراتيك آشكار ميشود .اين نه تنها شامل دستگاه دولت ـ ملت ميشود ،بلكه خطوط اصلي
سياست اجتماعي و مديريت عمومي را نيز در بر ميگيرد.

رد گزینشی
روند همگونسازي فقط بخشي از الگوي كلي پيوندزني است .روند عكس آن يعني رد در پاسخ
مستقيم به اقدامات خارجي مطرح ميشود كه با اقدامات و ارزشهاي محلي برقرار شده در
تعارض است ،همگونسازي فرهنگ ملي را تهديد ميكند .فقط كمي از اين را ميتوان واكنشي
بنيادگرايانه دانست؛ واكنشي از سوي اسالمگرايان ستيزهجو و يا ديگر گروههايي كه از لحاظ
فلسفي با جهانيشدن فينفسه مخالفاند.
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اظهار
آخرين ويژگي پيوندزني از بيان هويت ملي منسجم براساس عناصر سنتي آميخته با هنجارها و
نهادهاي جهاني مدرن به عنوان راهي براي يكپارچگي جامعه تشكيل شده است ،در حالي كه
همزمان يكپارچگي بينالمللي را تسهيل ميكند .اين مستلزم شفافسازي گسترده و احياي
ارزشها و اقدامات بومي است .در مناطقي كه جهانيشدن فشار نسبتاً كمي را به كار ميگيرد،
فرهنگ سنتي براي اهداف گوناگون دولتسازي يا سياسي راه حلي بدون رد يا جذب استفاده
ميشود.
به عبارتي كنشگران در حوزه ارزشها ،به صورت جذب و رد گزينشي و بر اساس عقالنيت
ابزاري تصميم ميگيرند و هر ارزشي كه براي آنها كاركردهايي داشته باشد را جذب و يا رفع
مي كنند.

تعریف مفاهیم و متغیرها
جهانیشدن
گيدنز جهانيشدن را وابستگي متقابل و واقعي جهاني و آگاهي از اين يكپارچگي تعريف
ميكند .به نظر او جهانيشدن نتيجه مستقيم نوسازي است (جالييپور .)1-5 : 14 ،به هم
وابستگي زندگي در دنيايي جهانيتر كه در آن رخدادهاي جهان مستقيما درهم كنش دارند
(همان.)61 :
آلبرو جهانيشدن را فرآيند انتشار ارزشها و فناوري و نفوذ آن بر زندگي اجتماعي افراد
جامعه دانسته است( .آلبرو.) 6 : 15 ،
«جهانيشدن به معناي پيدايي اجتماعي جهاني است كه در آن اشتراک همه انسانها در
ارزش هاي بنيادين و غايي مبناي وحدت و سازماندهي جمعي نظم حاكم بر آنها باشد .بر اين
اساس جهانيشدن از ظهور يك هويت عام انساني ،فراتر از هويتهاي خاص قومي و قبيلهاي يا
ملي حكايت ميكند».
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ارزشهای جهانیشدن
ارزشهاي جهانيشدن

متغير اصلي و محوري اين مقاله است .جهانيشدن معطوف به

ارزشهايي است كه انسان را در هر زمان و مكان فارغ از تعلقات فرهنگي چونان سوژهها يا
فاعالني خودمختار در نظر ميگيرند .به عبارتي ارزشهاي جهانيشدن ارزشهايي است كه همه
مردم جهان به آنها عالقمندند ،چنان كه كل زمين را محيط مادي و افراد روي آن را شهروندان و
مصرفكنندگان و توليدكنندگان جهان ميداند و خواهان اقدامي جمعي است براي حل مشكالت
جهاني .برخي از اين صفات و ارزشهاي هويتي عبارتاند از:
 برابري جنسيتي (برابري زن و مرد)؛ اعتقاد به طبيعيبودن تغييرات اجتماعي فرهنگي؛ باور به دموكراسي ،آزادي ،حقوق بشر؛ اعتقاد به مسائل مشترک جهاني؛ اعتقاد به زيست بوم كره زمين ،همزيستي و جهاني فكركردن؛ پذيرش اقتدار نهادهاي بينالمللي و توافقات جهاني؛ نسبي بودن هويتها ،اهميت برابر هويتها و ارزشها.محققان و صاحبنظران براي سنجش گرايش به ارزشهاي جهانيشدن مؤلفههايي را به كار
گرفتهاند؛ نظير:
ا .استداللگرايي ،عقلگرايي :توجه به عقالنيت جديد و اين كه هر آنچه از دسترس عقل
دور است واقعيت كمتري دارد .اعتقاد به ذهن انديشمند و مستقل ،اعتقاد به خرد ناب،
حسابگري و سودگرايي.
 .انسانگرايي ،انسانمحوري ،خودمحوري فردگرايي و نفي قيموميت ،ايمان و اعتقاد به
انسان ،علم و قدرت علم :فردگرايي ،به معناي تحصيل حقوق فرد است و نظامهاي سياسي و
فرهنگي و اقتصادي فقط براي تحصيل حقوق افراد مهماند و هويتهاي قبيلهاي و ملي و
همانندان آن بايد در خدمت فرد باشند.
 .ترقيگرايي،پيشرفتگرايي و نفي تقديرگرايي :اعتقاد به اين كه جهان در حال تكامل
است.
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 .4برابري طلبي و آزاديخواهي ،و برابري طلبي در معرفت .نميتوان از پيرو و مرشد و
قديس پيروي كرد.
 .6ماديگرايي :بيتوجهي به ساحتهاي روح و نفس و تأكيد بر ساحت جسم و بدن.
 .5احساساتگرايي :ايجاد لذت و كاهش درد و غم و رنج .باور به اين كه سعادت انسان در
لذت است و باور به اهميت ساحت احساسات و عواطف.
 .6پذيرش اقتدار و مقررات و نهادهاي بينالمللي و تأكيد بر توافقهاي جهاني.
 .1اعتقاد به وجود مشكالت و مسائل مشترک جهاني.
 .9اعتقاد به زيستبوم كره زمين ،جهاني فكركردن،همزيستي و تعامل با ساير ملل.

روش پژوهش
اين تحقيق از نوع علي و استنباطي است كه در نمونه خاصي انجام ميشود و در عين حال از
شواهد تاريخي هم استفاده ميشود .لذا به لحاظ منطق نظري روششناسي اين مقاله تركيبي و
تلفيقي است .در اين طرح از روش پيمايش استفاده شد است.

جامعه آماری
جامعه آماري اين تحقيق را كليه «عربزبانان شهر اهواز» تشكيل ميدهند .در اين تحقيق همه
افراد  1تا  56سال عربزبان اهوازي مورد توجه قرار گرفتهاند .اگرچه منبعي رسمي در مورد
نسبت جمعيتي عرب زبانان در اهواز وجود ندارد ،ليكن بر اساس برآورد سازمان مديريت و
برنامهريزي استان خوزستان در سال 46 ، 14درصد كل جمعيت شهر اهواز را عربزبانان
تشكيل ميدهند (تقوي نسب.) 55 ، 15 :
بر اين اساس ميتوان عربزبانان شهر اهواز (جامعه آماري) را چهارصد و چهل هزار نفر
تخمين زد .با اين مبنا جامعه آماري اين تحقيق بين 445-455هزار نفر است .براي برآورد حجم
نمونه با در اختيارداشتن جامعه آماري ،از فرمول كوكران استفاده شده است (سرايي، 6 :
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اعتبار و روایی متغیرها
نتايج آزمون آلفاي كرونباخ بر حسب متغيرهاي مورد بررسي بدين شرح است:
مقدار آلفاي كرونباخ

گويهها
گويههاي هويت ملي

5/1

گويههاي هويت قومي

5/19

گويههاي همدلي جهاني

5/15

گويههاي فردگرايي

5/69

گويههاي عرفيشدن

5/61

گويههاي پذيرش اجتماعي

5/61

گويههاي اطاعت از نهادهاي بينالمللي

5/66

گويههاي امانيسم

5/66

گويههاي نگرش جنسيتي

5/6

حجم نمونه و شیوه نمونهگیری
نحوه برآورد حجم نمونه
با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه به دست آمده تقريبا  655نفر است .در پيمايشهاي ملي
در شهر اهواز نمونه آماري محاسبه شده معموال بين  665-455نفر انتخاب شدهاند.
شيوه نمونهگيري در اين پژوهش «نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي است .اين نمونهها در
مناطق عربنشين اهواز (لشكرآباد ،شلنگآباد ،كوي مدرس ،سهراه خرمشهر ،كوت عبداهلل،
اممطير ،عامري) به روش ppsانتخاب شدند .براي سنجش پاياني و اعتبار دادهها و اطالعات
جمعآوريشده از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است و آلفاي كرونباخ پرسشنامه ./1
برآورد گرديد.

سیمای آماری تحقیق
در اين تحقيق 66درصد از پاسخگويان را مرد و  46درصد از پاسخگويان را زنان تشكيل
دادهاند .همچنين 66درصد از پاسخگويان مجرد و

درصد از پاسخگويان متأهل بودند و

درصد از پاسخگويان  6تا  6سال 4 ،درصد از پاسخگويان  5تا  6سال،
پاسخگويان  5تا  46سال و

درصد از

درصد از پاسخگويان بيش از  46سال سن داشتند 1/6 .درصد
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از پاسخگويان شاغل 9/6 ،درصد از پاسخگويان بيكار 6 ،درصد از پاسخگويان دانشآموز،
 1درصد از پاسخگويان دانشجو،

درصد از پاسخگويان خانهدار بودهاند.

جدول شماره  :0توزیع پاسخگویان بر حسب گویههای هویتیابی
كامال موافقم

موافقم

مخالفم

كامال مخالفم

86

685

985

4186

8

681

6 86

68

دوست دارم در كشوري عربي زندگي كنم

86

4 8

184

68

مهم عرببودن است ،فرقي نميكند ايران يا هر جا

481

985

686

58

84

81

81

5

عرببودن اصال برايم اهميتي ندارد ،مهم انسانبودن و خوببودن است
زبان انگليسي را بيشتر از زبان عربي دوست دارم

به همان اندزه كه عرببودن خود را دوست دارم ،ايرانيبودن خود را نيز
دوست دارم
به عرببودن خود افتخار ميكنم
دوست دارم فرزندانم به يك زبان خارجي مثال انگليسي صحبت كنند تا
زبان عربي

6686

98

189

58

586

584

6685

686

مطابق دادههاي جدول شماره  / ،درصد از پاسخگويان موافقاند كه عرببودن اصال
برايشان اهميتي ندارد ،مهم انسانبودن و خوببودن است و61/9درصد از پاسخگويان هم با اين
عبارت مخالفاند و عرببودن برايشان اهميت دارد و فقط 9/درصد زبان انگليسي را بيشتر از
زبان عربي دوست دارند.
از ميان پاسخگويان 5 /4درصد دوست ندارند در كشوري عربي زندگي كنند .از ديد
15/6درصد از پاسخگويان كشورهاي عربي براي آنها مناسبتر و محبوبتر از كشورهاي
غربياند44/ .درصد از پاسخگويان خود را اول عرب ميدانند و بعد ايراني و64/6درصد از
پاسخگويان هم خود را اول ايراني ميدانند وسپس عرب .به نظر  4/درصد از پاسخگويان
مهم عرببودن است ،فرقي نميكند ايران يا هر جاي ديگر جهان56/ .درصد از پاسخگويان
معتقدند كه به همان اندزه كه عرببودن خود را دوست دارند ،ايرانيبودن خود را نيز دوست
دارند .همچنين 1 /درصد از پاسخگويان دوست دارند كه فرزندان به زبان عربي صحبت كنند
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تا زباني خارجي مثال انگليسي .دادهها نشان ميدهند كه 14/9درصد از پاسخگويان به عرببودن
خود افتخار ميكنندو 56/4درصد از پاسخگويان موسيقى عربى را بيشتر از موسيقى اصيل ايرانى
دوست دارند.
جدول شماره  :2توزیع پاسخگویان بر حسب گویههای نگرشهای جنسیتی

985

184

484

186

86

484

981

8

8

986

684

81

58

586

4489

زنان نبايد در عرصههاي سياسي فعاليت داشته باشند
پوشش و حجاب بقيه مردم به من ربطي ندارد ،فقط مسئول
پوشش خودم هستم
زن و مرد با هم برابرند و به يك اندازه مسئوليت دارند
در ازدواج مهم عشقورزيدن است ،دين و آيين و قوميت و مليت
برايم اهميتي ندارد

كامال

موافقم

موافقم

مخالفم

باشند

مخالفم

زنان به عنوان يك انسان بايد از همان حقوق مردان برخوردار

كامال

98

48

986

581

18

زن نبايد قاضي شود

468

5

84

686

تواناييها و استعداد زن و مرد براي پيشرفت يكسان است

8

58

984

84

برابري طلبي و احساس برابري جنسي يكي از مؤلفهها و ارزشهاي جهانيشدن است.
برخي از آرا و مطالبات برابري طلبان در حوزه زنان در نظريه هاي فمينيستي منعكس شده است.
مطابق دادههاي جدول 6 /6درصد از پاسخگويان معتقدند كه زنان به عنوان يك انسان بايد از
همان حقوق مردان برخوردار باشند و 51درصد از پاسخگويان هم معتقدند كه زنان نبايد در
عرصههاي سياسي فعاليت داشته باشند41/ ،درصد از پاسخگويان معتقدند كه پوشش و حجاب
بقيه مردم به من ربطي ندارد ،فقط مسئول پوشش خودمان هستم.
به نظر  55/1درصد از پاسخگويان زن ومرد با هم برابرند و به يك اندازه مسئوليت دارند و
 5/1درصد از پاسخگويان در ازدواج عشقورزيدن را مهم ميدانند و دين و آيين و قوميت و
مليت برايشان اهميتي ندارد5 / .درصد از پاسخگويان با قاضيشدن زنان موافق و  1/9درصد
از پاسخگويان هم با قاضي شدن زنان مخالفاند و 61/درصد از پاسخگويان تواناييها و
استعداد زن و مرد براي پيشرفت را يكسان ميدانند.
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جدول شماره  :3توزیع پاسخگویان بر حسب گویههای احساس همدلی جهانی

8

668

81

989

8

6689

486

68

عراق و ايران اتفاق بيفتد
همه ملتها و دولت ها بايد با هم دوست باشند و مشكالت جهان را
حل كنند
من از اين كه شنيدم كره زمين در حال گرمشدن است ناراحت شدم
اگر مردم انگليس به كمك من نيازي داشته باشند ،حتما كمك مي
كنم

كامال

موافقم

موافقم

مخالفم

مخالفم

از وقوع زلزله در امريكا به همان اندازه ناراحت ميشوم كه اگر در

184

5

81

كامال

85

68

684

86

84

به نظر 5 /9درصد از پاسخگويان از وقوع زلزله در امريكا به همان اندازه ناراحت ميشوند
كه اگر در عراق و يا ايران اتفاق بيفتد و 61/درصد از پاسخگويان ميخواهند كه همه ملتها و
دولتها بايد با هم دوست باشند و مشكالت جهان را حل كنند61/ .درصد از پاسخگويان از
شنيدن اين كه كره زمين در حال گرمشدن است ناراحت ميشوند65/5 .درصد از پاسخگويان
معتقدند كه اگر مردم انگليس به كمك من نيازي داشته باشند ،حتما كمك مي كنند.
جدول شماره :4توزیع پاسخگویان بر حسب گویههای فردگرایی

85

58

68

4 8

81

584

98

58

براي اين كه به اهدافم برسم ،حاضرم حقوق ديگران را هم پايمال
كنم
هر كسي آزاد است هر انديشه و باوري داشته باشد ،حتي اگر خالف
باورهاي ديني ،اخالقي ،علمي ديگران باشد..
آدم بايد فقط به فكر خودش باشد و به ديگران اهميتي ندهد.

موافقم
84

98

8

418

كامال

موافقم

مخالفم

مسائل شخصي هركسي به ديگران ربطي ندارد

586

684

685

58

مهم نيست

مخالفم

دين بقيه مردم به من ربطي ندارد ،فقط مراقب دين خودم هستم

86

86

4481

181

رسيدن به پول و ثروت هدف من است ،اخالق و ارزشها هم نباشد

كامال

984

589

98

586

گويههاي فردگرايي
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درصد از ميان پاسخگويان  5/درصد با عبارت «رسيدن به پول و ثروت هدف من است،
اخالق و ارزشها هم نباشد مهم نيست» موافق بودند و 59/6درصد از پاسخگويان هم با اين
گزينه مخالف بودند 5/4 .درصد از پاسخگويان معتقد بودند كه دين بقيه مردم به آنان ربطي
ندارد ،و فقط مراقب دين خود بودند و 5 /5درصد از پاسخگويان هم با اين عقيده مخالف
بودند كه «دين بقيه مردم به ما ربطي ندارد و فقط مراقب دين خودم هستم» .دادههاي تحقيق
همچنين نشانگر اين مطلب است كه 5 /درصد از پاسخگويان معتقدند كه مسايل شخصي هر
كسي به ديگران ربطي ندارد و  6/1درصد از پاسخگويان هم با اين عبارت مخالف بودند.
 5/5درصد از پاسخگويان موافق بودند كه براي رسيدن به اهدافشان حاضرند حقوق ديگران
را هم پايمال كنند و 69/4درصد از پاسخگويان هم موافق نبودند كه براي اين كه به اهدافشان
برسند ،حقوق ديگران را هم پايمال كنند .دادههاي جدول نشان ميدهند كه  /1درصد از
پاسخگويان معتقدند كه هر كسي آزاد است هر انديشه و باوري داشته باشد ،حتي اگر خالف
باورهاي ديني ،اخالقي ،علمي و هر آنچه كه ديگران پذيرفتهاند ،باشد و 55/درصد از
پاسخگويان هم مخالف بودند كه هر كسي آزاد است هر انديشه و باوري داشته باشد ،حتي اگر
خالف باورهاي ديني ،اخالقي ،علمي و هر آنچه كه ديگران پذيرفتهاند ،باشد.
به نظر  4/درصد از پاسخگويان كه آدم بايد فقط به فكر خودش باشد و به ديگران اهميتي
ندهد و 56/1درصد از پاسخگويان هم با اين نظر مخالف بودند.
جدول شماره  :5توزیع پاسخگویان بر حسب گویههای پذیرش اجتماعی
كامال
مخال

مخالفم

موافقم

فم

كامال
موافقم

به شيوخ بيشتر از افراد معمولي بايد احترام گذاشت

6

84

581

6

با همه انسانها برابريم و نيازهاي و دغدغههاي مشتركي داريم

5

8

8

4486

18

8

4985

فرهنگ هيچ قومي بر فرهنگ ساير اقوام برتري ندارد ،چه عرب و چه
عجم ،چه مسلمان و چه غير مسلمان

98

از ميان پاسخگويان 5 /1درصد معتقدند كه به شيوخ بيشتر از افراد معمولي بايد احترام
گذاشت و  1/درصد از پاسخگويان هم با اين عبارت مخالف بودند6 /6.درصد از پاسخگويان
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فرهنگ هيچ قومي را بر فرهنگ ساير اقوام برتر نميداند ،چه عرب و چه عجم ،چه مسلمان و
چه غيرمسلمان و  6/درصد از پاسخگويان هم با اين ديدگاه مخالف بودند.
عرفيشدن دين يا تفكيك و تمايز نقش نهادها ،يا به تعبير روشنتر سكوالريسم ،از
آموزههاي مهم جهانيشدن و مدرنيته است .براي سنجش ميزان گرايش به اين مؤلفهها گويههاي
گوناگوني به كار رفته است .بر اساس دادههاي تحقيق55/ ،درصد از پاسخگويان موافق بودند
كه همه سنتهايشان بايد به همان شكلي كه هستند ،حفظ شوند و  9/9درصد از پاسخگويان
با اين سخن مهم موافق نبودند.
دادههاي تحقيق بيان ميكند كه تحقيق 6 /درصد از پاسخگويان موافق بودند كه سنتهاي
جامعه تا جايي بايد حفظ شوند كه با عقل سازگار باشند و نظر  5/1درصد از پاسخگويان چنين
نبود ،به عبارتي از ديد اين گروه سنتهاي جامعه ،حتي اگر با عقل سازگار نباشند ،بايد حفظ
گردند.
مطابق دادههاي تحقيق به نظر  1/درصد از پاسخگويان سنت هاي جامعه را بايد براساس
نيازهاي امروز تغيير داد و 5 /9درصد از پاسخگويان با اين نظر موافق نبودند.
جدول شماره  :6توزیع نظرات پاسخگویان بر حسب گزینههای عرفیشدن
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همچنين دادههاي تحقيق نشان ميدهند كه  69/درصد از پاسخگويان تبعيت از احكام عقل،
به تنهايي ،را براي اداره جامعه كافي نميدانند و 45/1درصد از پاسخگويان خالف آن
ميانديشيدند.
دادههاي تحقيق همچنين نشان ميدهد كه  1/درصد از پاسخگويان دين و سياست را دو
مقوله جدا از هم ميدانند و 5 /9درصد از پاسخگويان ب اين نظرگاه موافق نبودند.
به نظر 69درصد از پاسخگويان به كساني كه به جدايي دين از سياست معتقدند ،نبايد پست
و مقام دولتي داد 1/ ،درصد از پاسخگويان مهمترين هدف زندگي را لذتبردن و خوشبودن
ميدانند.
در ميان پاسخگويان  5/درصد دينداري را امري فردي ميدانند كه نبايد در ساير حوزهها
دخالت كند .به عقيده  6/درصد از پاسخگويان تقليدكردن فقط كار انسانهاي عقبمانده است
و  6/درصد از پاسخگويان تقليد را كار افراد ضعيف ميدانند51/4 .درصد از پاسخگويان با نقد
عقايد ديني مخالفاند و  /5درصد از پاسخگويان بر اين عقيدهاند كه عقايد ديني را بايد نقد
كرد.
جدول شماره  :7توزیع نظرات پاسخگویان بر حسب گویههای اطاعت از قوانین بینالمللی
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احترام و پذيرش مراقبت و نظارت و عضويت در نهادهاي بينالمللي از مؤلفهها و
شاخصهاي مهم ارزشهاي جهانيشدن است .براي سنجش اين مؤلفه از  6گويه استفاده شده
است.
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همچنان كه دادههاي تحقيق بيان ميكنند 1/4 ،درصد از پاسخگويان موافقاند كه ايران و
همه كشورها بايد از توافقات جهاني ،هر چه باشد ،اطاعت كنند و 5 /5درصد از پاسخگويان با
اين سخن مخالفاند.
از ديد  6/درصد از پاسخگويان همه كشورها بايد از نهادهاي بينالمللي اطاعت كنند.
55/درصد بر اين باورند كه ايران بايد با همه جهان ،بيهيج محدوديتي ،ارتباط برقرار نمايد .به
نظر  6/4درصد از پاسخگويان ،ايران بايد در همه نهادها و سازمانهاي بينالمللي عضويت
داشته باشد و 54/6درصد چنين نميانديشند.
در ميان پاسخگويان  /6درصد همه قوانين و مقررات جهاني را به سود كشور ما ميدانند و
56/6درصد هم با اين مطلب مخالفاند.
جدول شماره  :8ضریب رگرسیون گرایش به ارزشهای جهانیشدن
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دادههاي جدول رگرسيوني نشان ميدهد كه متغيرهاي احساس برابريطلبي و اعتقاد به
مسائل مشترک جهاني بيشترين تأثير و باالترين ضريب را در ساختن سازه گرايش به ارزشهاي
جهانيشدن دارد و مؤلفههاي ماديگرايي كمترين تأثير را دارد .ضرايب جدول رگرسيوني
نشاندهنده قدرت تأثيرگذاري اين مؤلفهها است .لذا بايد گفت كه هرچه وضعيت متغيرهايي
مثل احساس عدالت اجتماعي و اعتماد اجتماعي و تحصيالت و تاريخ (تبيين و تأكيد بر تاريخ
ايران) بهتر و قويتر گردد ،به همان اندازه گرايش به ارزشهاي جهاني ضعيفتر ميگردد.
دادهها و ضرايب رگرسيوني نشان ميدهد كه متغيرهاو منابع مذكور فقط  6درصد تغييرات
مؤثر بر گرايش به ارزشهاي جهاني را تبيين و بازگو ميكند .به اين معنا كه گرايش به
ارزشهاي جهاني از متغيرها و عاملهاي متعدد و فراواني اثر ميپذيرد و عوامل ياد شده
6درصد عوامل مذكور را تبيين مينمايد .بر اساس ضرايب و آمارهاي جداول  1و  9مؤلفههاي
اجتماعي و سرزميني بيشترين تأثير در شكلگيري سازه گرايش به ارزشهاي جهاني را دارد.
ضرايب آماري و سطح معناداري تأثير معنادار عاملهاي يادشده در ساختن گرايش به ارزشهاي
جهاني را نشان ميدهد .از آن جا كه ماهيت رگرسيون پيشبينيكنندگي است ،ميتوان تأثير هر
كدام و وزن آنها را در تقويت و جايگاه آنها را در گرايش به ارزشهاي جهاني پيشبيني نمود.

نتیجهگیری
دادههاي متعدد اين تحقيق ،نظير ميانگين باالي گويههاي پذيرش اجتماعي و ميانگين باالي
احساس همدلي ،نشاندهنده اين مهم است كه ارزشهاي جهانيشدن در ميان عربزبانان
خوزستان ظرفيت بااليي براي پذيرش دارد .البته بايد گفت فقط «آن دسته از ارزشهاي
جهانيشدن مورد پذيرش عربزبانان قرار گرفته است كه نشاندهنده برابري فرصتهاي
اجتماعي و سياسي و فرهنگي است .به عبارتي ،هرچه ميزان احساس محروميت از فرصتهاي
برابر اجتماعي ـ فرهنگي و سياسي و اقتصادي و امكانات ملي بيشتر باشد ،گرايش به
هويتيابيهاي قومي نيز بيشتر است و بالعكس هر چه ميزان احساس محروميت از فرصتهاي
برابر اجتماعي ـ فرهنگي و سياسي و اقتصادي و امكانات ملي

كمتر باشد ،گرايش به

هويتيابيهاي قومي نيز كمتر است .نتايج اين تحقيق نشاندهنده اين واقعيت است كه
ارزشهاي جهاني تأثير مثبتي در تقويت هويتيابيهاي قومي ،در برابر هويت ملي در جامعه
مورد مطالعه (اعراب خوزستان) ،داشته است .به عبارت ديگر ارزشهاي جهاني در جامعه مورد
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مطالعه (اعراب خوزستان) سبب توليد و رشد گرايشهاي نگرانكنندهاي نسبت به هويت قومي
شده است .البته ذكر اين نكته الزم است كه هويتيابي قومي الزاما به معناي مقاومت يا تقابل در
برابر هويت ملي نيست .بر اساس دادهها متغيرهايي مثل احساس برابري و احساس عدالت قومي
و مؤلفههاي انسانگرايي ،رسانههاي خارجي و تحصيالت متغيرهايي مهم و موثرند در پذيرش
ارزشهاي جهاني .از اين رو گفتمانهاي برابريطلبانه ،كه بر حقوق شهروندي بنا شده است،
ميتواند راهبردهاي مؤثري در استحكام سازه هويت ملي باشد .دادههاي تاريخي متعددي نشان
مي دهد كه اعراب خوزستان در فرآيند ادغام اجتماعي با موانعي كه سبب مركزگريزي و واگرايي
شود مواجه نشدهاند و در قرنهاي اخير واكنشهاي جمعي نشان دادهاند كه بايد آن را عمق
وفاداري ملي و تمايل تاريخي آنها به ادغام اجتماعي دانست .واكنش عربزبانان خوزستان در
جنگ تحميلي و نبرد آنها با انگليسيها ،در سال  9شمسي ،دادههاي تاريخي ممتازي در اين
زمينهاند.بر اساس دادهها متغيرهاي مهم و مؤثر در پذيرش ارزشهاي جهاني متغيرهايياند مانند
احساس برابري و احساس عدالت قومي و آيتمهاي انسانگرايي ،رسانههاي خارجي و
تحصيالت .بنا بر اين دادهها و همچنين با تكيه بر تئوريهاي موجود ،خردهفرهنگها و بهويژه
خردهفرهنگهاي قومي ،در مواجهه با جهانيشدن نه عناصري كامال فعالاند ،كه همه ابعاد
جهانيشدن را به دليل بيرونيبودن و يا تحميليبودن طرد كنند ،و نه به انفعال كامل دچارند؛
بلكه با عناصر جهانيشدن برخوردي گزينشي دارند ،به اين معنا كه عناصري را كه كاركردي
جمعي و فردي داشته باشند جذب ميكنند و در غير اين صورت ،آن عناصر را دفع ميكنند .از
اين رو ،گفتمانهاي برابريطلبانهاي كه بر حقوق شهروندي تكيه كرده باشد ،ميتواند راهبردهاي
موثري در استحكام سازه هويت ملي باشد.
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