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  مقدمه
ر کشورهاي اسالمی،ناشی از غربزدگی یا دلبستگی آغاز جریان رویکرد به غرب و غربگرایی د

به باختر نبوده،بلکه در نتیجه پی بردن مسلمانان به ضعف خویش در برابـر غـرب و ناشـی از تمایـل     
. شدید آنها به تجدیـد عظمـت و شـکوه گذشـته جهـان اسـالم و شکسـت دادن غـرب بـوده اسـت          

شکست دهند ولی کم کم قربانی آن سالح مسلمانان خواستند با استفاده از سالح خود دشمن او را 
  ).25 ،ص1361تقوي،(گردیدند و به صورت مقلد چشم و گوش بسته غرب درآمدند

ناخودآگاه تحت تاثیر شدید جهان غـرب   یا بدبختانه نه در عصر ما کشورهاي مشرق آگاهانه و«
 ب شـده انـد،  قرار گرفته و اغلب در مقابل سلطه و قدرت صنعتی مغرب زمین خـود باختـه و مرعـو   

مسـائل را  . استقالل فکري خویش را از دست داده اند و شخصیت معنوي خود را فراموش کرده اند
  ..از دیدگاه غرب می بینند

به رفتار غربیـان چشـم دوخته،بگفتارشـان گـوش فـرا      .نیک و بد را با معیارهاي غرب می سنجند
 ).193،ص1353فلسفی،( »داشته واز اعمال وروشهاي آنان پیروي می کنند

غرب عالوه بر سلطه علمی و تسلط صنعتی بر شرقیان و در نتیجه مرعوب ساختن آنان و پیـروي  
از آخـر قـرن شـانزدهم مـیالدي     «کورکورانه شرقیها از غرب،به چیرگی نظامی نیـز دسـت یافـت و    

ي عدم پیشرفت عثمانیها در برابـر اروپـا  . گسترش امپراطوري عثمانی در اعماق اروپا متوقف گردید
سـپس حملـه   . مسیحی در مسلمانان یـک احسـاس از دسـت دادن عظمـت گذشـته را بوجـود آورد      

ناپلئون به شرق و سقوط مصر در برابر قشون او ضربه بزرگی بر مسلمانان وارد کرد و کم کم آنـان  
چـاره اي کـه   . انـد ه براي تحرك بخشیدن به کشورها و فرهنگ خود در صدد چاره جـویی برآمـد  

یعنـی بـراي شکسـت    . بوده اسـت » درمان به مثل«یا ] 1[»هومیوپتیک«اصطالحاً عالج آنان اندیشیدن
براي حصول هـدف مزبور،نخسـت شـیوه هـا و روشـهاي      . دادن دشمن باید سالح خود او را گرفت

ایـن اولـین گـام    . غرب را در ارتش بکار بردند و نظام جنگی و اداري و آموزشی از غرب وارد شد
بنابراین . در پی داشت. و تحولهاي فراوان دیگر را که پیش بینی نشده بوددر جهت غربگرایی بوده 

در ایـن  . آغاز غربگرایی و رویکرد به غرب یک مانور دفاعی شرق در مقابل خطر غرب بوده است
در ایـن مرحلـه   . دوره نخست،رویکرد به غرب از احساسات غرب سـتیزانه سرچشـمه گرفتـه اسـت    

مرحلـه اي کـه غربگرایـی تـا حـدي شـیوع       (کردند و در مرحلـه دوم غربگرایی را زمامداران شروع 
بدینسـان رویکـرد غـرب شـروع شـد ولـی هنـوز        . استعمار، رهبري جهان را بدسـت گرفـت  ) یافت
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بلکـه دولتهـاي   . منجـر نشـده بـود   » غربزدگـی «غربگرایی کورکورانه نبوده و به افراط نگراییده و به 
. ی شیوه ها و فرآورده هاي غربی را وارد مـی کردنـد  مسلمان براي تجدید سازمان کشورهاي اسالم

در این مرحلـه بطـور عمـده تاکتیکهـاي نظـامی غـرب و سـاز و بـرگ و جنگی،روشـهاي اداري و          
کارشناسان اروپایی بـه کشـورهاي اسـالمی دعـوت شـدند و      . سیستم آموزشی غرب اقتباس گردید

غربگرایـی در ایـن دوره در سـطح    . دجوانان براي یاد گرفتن علوم و فنون به غـرب اعـزام گردیدنـ   
دولت و دولتمردان محدود بوده ودر سطح عمـوم ملـت هـیچ اثـري از تحـول فرهنگـی دیـده نمـی         

  ).25،ص1361تقوي،(»شد
اما به طور کلی اگر به تهاجم فرهنگی صـرف نظـر از مسـئله غربگرایـی کـه در سـه سـده اخیـر         

مـادیگرایی بـر معنویـت و دگرگـونی و تغییـر      با دقتی موشکافانه به عنوان تسلط . بوجود آمده است
ارزشهاي اسالمی و انسانی نظر بیافکنیم ،متوجه خواهیم شد که سیر تاریخی آن مربوط به این چنـد  

  .صد سال گذشته نیست
همچنانکـه دانشـمند فرزانـه شـهید اسـتاد مطهـري در       . بلکه عمري به درازاي تـاریخ اسـالم دارد  

  :فته اندگ» کتاب  علل گرایش به مادیگري
نباید پنداشت کـه پیـدایش ایـن طـرز تفکـر از نتـایج       . این طرز تفکر چیز تازه و جدیدي نیست«

. تحوالت علمی و صنعتی جدید است و در یکی دو قرن اخیر براي اولـین بـار بوجـود آمـده اسـت     
مسلماً نه ،./ مانند بسیاري از نظریات علمی که در دورانهاي قبل نبودو سپس بشر بر آنها دست یافت

در . بلکه از جمله افکار بسیار قدیمی است . گرایش مادي بشر پدیده مخصوص قرنهاي اخیر نیست
تاریخ فلسفه می خوانیم که بسیاري از فالسفه یونان باستان،قبل از دوران سـقراط و نهضـت فلسـفی    

  .او،مادي بوده و ماوراء ماده را انکار می کردند

  غربگرایی در ایران
هاي جامعه ایرانی با تمدن اروپا هنگامی صورت گرفت که تجـار و نماینـدگان   نخستین برخورد

تجاري و سیاسی دولتهاي اروپا در قرون وسطی با ایـران بـه دادوسـتد پرداختنـد در اواخـر سـلطنت       
ایلخانی به خصوص در دوران زمامداري امیر حسین بیک قویونلو برخی از بنادر ایتالیـا مثـل ونیـز و    

تان و شبه جزیره کریمه یا از طریق بندر اسکندرونه با ایران روابط تجـاري برقـرار   ژن از راه گرجس
. ولی با استیالي ترکان عثمانی بر راههاي فوق رابطه ایران با کشـورهاي اروپـایی قطـع شـد    . کردند
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انقالب صنعتی و تولید وسـیع کشـورهاي اروپا،اروپائیـان را بـراي بدسـت آوردن بازارهـاي مشـرق        
احب منافع زیر زمینی ممالک اسالمی کـه بـراي توسـعه صـنایع اروپـا ضـرورت حیـاتی        زمین و تص

به تکاپو واداشت و آنها را یکی پس از دیگري بـه سـوي منطقـه خاورمیانـه و جهـان اسـالم       . داشت
مـیالدي بـا هفـت فرونـد کشـتی بـه سـوي هرمـز          1507ه ق یـا   913پرتغالیها به سـال  . روان ساخت

که نماینده اسماعیل به فسا رسید و از آنهـا خواسـت کـه منطقـه را تـرك      حرکت کردند و هنگامی 
دریا ساالر پرتغالی جواب داد که خطه هرمز به پادشاه پرتغال تعلق دارد و بدینسـان پرتغالیهـا   . کنند

  .بیش از یک قرن در این منطقه مستقر شدند و به غارت و چپاول ملت،مسلمان ایران پرداختند
ــا قــرار دادن امتیــازاتی ماننــد حقــوق تجــارتی و معافیــت  هلنــدیها بــا خریــد ا بریشم،فرانســویها ب

گمرکی،انگلیس با دفاع نظامی از ایران،آلمان به دلیل معامالت تجاري وارد ایران شدند و بدینسان 
می بینیم که نخستین تماسهایی که بین ایران و دولتهـاي اروپـایی حاصـل شـد بـه دنبـال ارتباطهـاي        

این سیاست تجاوز . گانی به منظور حصول مطامع استعماري و امپریالیستی غرب بوداقتصادي و بازر
کارانه اقتصادي و استعماري غرب بطور مستقیم جریان رویکرد به غرب را ایجاد نکـرد ولـی بطـور    

  :غیر مستقیم و از دو جهت در ایجاد نقش داشت
ذیري خود و برتـري غـرب در   نخست اینکه بدینسان دستگاه و مقامات ایران متوجه آسیب پ -1

  .تکنولوژي و اقتصاد شدند و بیشتر درباره غرب کنجکاو گشتند
ثانیاً چون همین سیاستهاي تجاوز کارانه بـود کـه مقامـات ایـران را مجبـور سـاخت بـه طـور          -2

جدي به چـاره اندیشـی بپردازنـد و بـدین نتیجـه برسـند کـه تنهـا راه شکسـت دادن غـرب و حفـظ            
برابر این نوع تجاوزات تقویت ارتش از طریـق  وارد سـاختن سـاز و بـرگ و      موجودیت کشور در

این جریان نه به خاطر وابستگی به غرب بلکـه بـا انگیـزه هـاي غـرب      . ابزار و شیوه هاي غربی است
  .ستیزي شروع شد و هدف اصلی آن تقویت بنیه نظامی کشور در برابر تجاوزات بیگانگان بود

  رویکرد به غرب
نده و جسته و گریخته در ایران جریان اقتباس از غرب از دوران شـاه اسـماعیل و شـاه    بطور پراک

عباس صفوي آغاز گردیده بود ولی دوره منظم غربیگري پس از شکست هاي پی در پـی ایـران از   
روسیه و از زمان فتحعلیشاه قاجار شروع شد و تا مشروطه ادامه یافـت و از مشـروطه بـه بعـد مرحلـه      

ران غربزدگــی آغــاز کردیــد کــه در زمــان رضــاخان و محمــد رضــا پهلــوي بــه اوج  دوم یعنــی دو
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خـرداد   15و بـا مـاجراي    1342خودرسید و از این پس جنبش بازگشـت بـه خویشـتن کـه از سـال      
  ). 40،ص1361تقوي،(»تدریجاً به مرحله پیروزي نزدیک می شد. تشدید شده بود

را مـا عنـوان   » غربـی «حتـی اطـالق  . ظـر داشـتیم  چنین که از تاریخ برمی آید ما همیشه به غرب ن«
بخوانند،از صبحدم تمدن اسالم تا فرو ریختن ارزش هـر  » شرقی«کردیم پیش از آنکه فرنگیان ما را 

ما همیشه در این سوي عالم،همچون مشتی از خـروار کلیـت   » تکنولوژي«انگاره اي در مقابل سلطه 
و به انگهاي خود نشان مـی زده ایم،پـیش از اینکـه    یک تمدن،دنیا را به انگاره خود می شناخته ایم 

دیگران همین کار را با ما بکنند ولی در این سه قرن اخیر از طرفی دنیـاي غـرب،در دیـگ انقـالب     
صنعتی قوام آمد و فئودالیسم جاي خود را به شهرنشینی داد و از طرف دیگر در ایـن گوشـه شـرقی    

یع پناه بردیم و هر روز تار خـود را بیشـتر تنیـدیم و    خود بر مبناي تش» وحدت ملی«به پیله حکومت 
درآمـدیم بـه ازاي   » بهائیان«و » حروفیان«و » نقطویان«و » باطنیان«حتی اگر قیامی هم کردیم به لیاس

هر چه مدرسه و آزمایشگاه که در غرب بنا شده ما محافل سري ساختیم و به بطون هفت گانه رموز 
سه قرن است که غرب عاقبت به کمک ماشـین بـه استحصـال غـول      در این. و اسم اعظم پناه بردیم

از طرفی بـراي بدسـت آوردن مـواد خـام ارزان و از     . آسا دست یافت و نیازمند بازار آشفته دنیا شد
طرف دیگر براي فروش مصنوعات خود در همین دو سه قرن است که ما در پـس سـپرهایی کـه از    

برد و غرب نه تنهـا عثمـانی را خـورد و از هـر اسـتخوان       ترس عثمانی به سر کشیده بودیم،خوابمان
سوریه و لبنان بلکه به زودي بـه  . پاره اش گرزي ساخت،براي روز مباداي قیام مردم عراق و مصر و

  ).57،ص1341آل احمد،(»را در همین جا می بینم» ریشه غربزدگی«سراغ ما هم آمد و من 
  :ین باره می گویدخود در ا»بازگشت «دکتر علی شریعتی در کتاب 

بـه عنـوان یـک    » مـن «یکی وقتی که می گویـد . هر کسی دو وجود دارد«: معتقد است» هایدگر«
 30و با آن وجود است که مثالً وقتی می گویند جمعیت ایـران  » موجود زنده اي که در جامعه است

ی از آن میلیون است،من یکی از افراد آن جمعیت را تشکیل می دهم و احساس می کنم که من یک
این وجود مجـازي آدم اسـت و دیگـري بقـول     . همه آدمها در این وجود مساویند. میلیون هستم 30

است و اگزیستانسیالیسم که همه دارند که وجود اولـی سـازنده    ]2[»اگزیستانس اوتانتیک» هایدگر«
که دارنـد   این وجود دومی است که برخی اصالً ندارند و برخی دارند و آنها. اش پدر و مادر است 

این وجود دومی،وجودي است که فرهنگ در طـول تـاریخ مـی سـازد و     . به درجات مختلف دارند
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وجود مجازي،وجودي است که طی سی . می آفریند و آن وجود حقیقی،واقعی و انسانی آدم است
وجـودي اسـت کـه طـی     » اوتانتیک«دارد ولی وجود حقیقی یا » من«سال ،چهل سال عمر،شناسنامه 

. رن،در طول تاریخ و فرهنگ سازي و تمدن سازي و هنر سازي تاریخ مـن،در تبلـور دارد  چندین ق
هویت انسانی من است ،شخصـیت فرهنگـی مـن اسـت و هـر      . وجود حقیقی همان ماهیت من است

انسـان تولیـد   . کس شخصیت فرهنگی خاص خودش را داشته باشد،انسان مستقل تولید کننده اسـت 
هم می سـازد،ایدئولوژي مـی سـازد و    » اندیشه«ور که ماشین می سازد،کننده انسانی است که همانط
  ).18،ص1357شریعتی،(»ایمان و حرکت هم می سازد

اگر به نکات فوق توجه کنیم ،متوجه خواهیم شد که ریشه غربزدگی و غربگرایی چیزي نیسـت  
ه ریشـه در  جز غفلت و مسامحه،اول؛مسامحه از تاریخ و دین و فرهنگ و مسـامحه از ارزشـهایی کـ   

غفلت و دور ماندن از چرخه تولید صنعتی و ماشـینی و انگـاه کـه بـه     : خاك تمدنمان داشت و دوم
خود آمدیم،هویت و اصل خود را گم کرده بودیم و غرب بـراي هویـت بخشـی بـه مـا بـا اشـیاء و        
اجناس لوکس خود،بازارهاي ما را رونق بخشید و بـی آنکـه زحمتـی بـر مـا تحمیـل شود،مصـرف        

ه شدیم،اما به قیمـت گزافی،یعنـی گـرفتن قـدرت اندیشـه،ابتکار و خالقیـت و مهمتـر از همـه         کنند
 :گرفتن فرهنگ و هویت ما در ما بحران هویت بوجود آوردند و آنگـاه ایـن سـوال پـیش مـی آیـد      

انسان چگونه از درون ذهنیات خود سقوط می کنـد؟ ایـن سـوالی اسـت کـه بـر بسـیاري از مـردم         «
بسیاري از مردم را در شهادت این سقوط گمـراه مـی کنـد و برخـی را تردیـد و      مجهول می ماند و 

سـقوط یـک انسـان در درون    . اضطرابی حول انگیز مبتال می سازد که نکند این تمامی مسـاله باشـد  
اینکـه فـرد چگونـه از طریـق     . ذهنیات خویش جزئی از چگونگی وابستگی هاي فرهنگی فرد است

د به روابط اجتماعی محیط بسته می شود و شاخص اعتالء یا سقوط شالوده هاي فرهنگی جامعه خو
  .فرهنگی انسان است

تداوم فرهنگی یعنی حرکت دایمی و مستمر جامعه بر زمینه اي از پیشرفت تدریجی و بـال وقفـه   
عناصر رشد دهنده فکري و تربیتی در این زمینه ،فضاي آزادي وجود دارد که ارزشـها بـا یکـدیگر    

از یکدیگر می گریزنـد و عمـل مـداوم جـذب و     . در یکدیگر مخلوط می شوند. ندبرخورد می کن
انسـان  . دفع فرهنگی در منظومه اي از ترکیب و تجزیه و پیدایش و افول ارزش ها صورت می گیرد

در تـداوم  . از این زمینه بوجود می آید و شخصـیتش از عناصـر و آحـاد فرهنگـی سـاخته مـی شـود       
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هـا مطـرح نیسـت بلکـه انسـان بـا دارا بـودن قـدرت فکـري و عقلـی و           فرهنگی تنها شناخت ارزش 
نه تنها شناسایی و حق انتخاب بلکه حق ارزیـابی و داوري  . احساسی،حق انتخاب ارزشها را نیز دارد

در تـداوم فرهنگـی   . و قبول و رد ارزشها نیز از مشخصات اجتناب ناپذیر یک تداوم فرهنگی اسـت 
طبقاتی یا گروهی هرگز در درون ذهنیـات خـود سـقوط نمـی کنـد      انسان گذشته از وابستگی هاي 

ولی سقوط در ذهنیـات درونـی و لغزیـدن از قطبـی بـه قطـب متضـاد دیگـر و نفـی و انکـار مطلـق            
دلیلی جز فقـدان تـداوم فرهنگـی و توقـف آن در یـک محـیط       . ارزشهایی که مورد قبول مطلق بود

افـراد خـود را از نظـر    . ارزشهاي فرهنگی تولیـد کنـد  جامعه اي که نتواند از درون خود . بسته ندارد
تربیتی،انسانهایی بار می آورد که در زیر پایشان زمینه مستمر فرهنگی وجود ندارد و ذهن و فکـر و  
شخصیت آنها به برخورد ارزش ها و جذب و دفع آنها در روابط و سنت هـا و سـازمانها و بنیـاد هـا     

مانها مایه هاي فکري افراد جامعه به خـاطر توقـف فرهنگـی    در ایجاد روابط و ساز. عادت نمی کند
دخالت ندارد و در حقیقت جامعه با یک مشت بنیادهاي اداري و اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی و 

گذشته است و  ياما قسمتی از این بنیانها به کلی کهنه و فرسوده و متعلق به زمانها. فنی کار می کند
بنیانهاي دیگـران ،یـک چنـین شـرایطی در آدمهـا نـوعی وابسـتگی         قسمت دیگر اقتباس ناقصی از 

وقتـی کسـی در زمینـه فقـدان تـداوم      . فکري و عاطفی به قطب هاي مشخصـی بـه وجـود مـی آورد    
بـا تمـام   . بطور تعبدي و بنده وار آن را مورد پرستش قرار می دهـد  . فرهنگی به قطبی مجذوب شد

تمام آثار وجودي آن را یک جا و در بست می . ندذخیره فکري خود از موجودیت آن دفاع می ک
با کوچکترین شک و تردیدي نسبت به قطب خود مبارزه می کند و سرانجام از نظر اخالقی . پذیرد

زیـرا بـا ویـران    . در این حالت او دیگر بدون قطب نمی تواند زنـدکی کنـد   . به فناي مطلق می رسد
به این جهـت اولـین عکـس العمـل     . قی نمی ماندشدن پرستشگاه ،دیگر چیزي از او و شخصیتش با

 ]3[»بحـران هویـت  «کسی که قطبش را از دست مـی دهـد ،احسـاس حقـارت و کـوچکی و ایجـاد       
انسان در درون خویش سقوط می کند و بدین وسیله قربانی توقف فرهنگی جامعه خـود مـی   . است
ذیرش فرهنـگ غیـر خـودي را    و اینچنین است که انسان آمادگی پ.)239،ص1375حاج سید جوادي،(»شود

  . همچنانکه این روند را در جریان غربگرایی می بینیم. پیدا می کند و جذب الگوهاي آن می شود
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و رویا رویی با غرب بیشتر ملل اسالمی سه حالت » غربزدگی«و » غربگرایی«سیر تاریخی جریان 
را به سه دوره مشـخص تقسـیم   را داشته اند که طبق آن ما می توانیم سیر تاریخی جریان غربگرایی 

  ). 20،ص1361تقوي،(کنیم
حالت گرایش آگاهانه براي اقتباس پاره اي از شـیوه هـاي غربـی بـراي مقابلـه بـا قـدرت         -الف

» دوره غربگرایـی «غرب که کم کم تبدیل به عالقه و دلبستگی جدي می گردد که این را می توان 
واقع جهـت بهـره گیـري از علـوم جدیـد بـود ولـی        اگر چه این مرحله به شکل آگاهانه و در . نامید

نویسـنده کتـاب   » احسـاس نراقـی  «. بتدریج بـه معضـل تقلیـد آن هـم در وجـه فرهنگـی تبـدیل شـد        
  :در این زمینه می گوید» جامعه،جوان،دانشگاه«

ما از قرن نوزدهم به آموختن و گرفتن علم و تکنولوژي غرب آغاز کردیم ولی چـون فرصـت   «
به منشاءعلم و اصول آن توجه کنیم به نتایج علـوم رو آوردیـم و بیشـتر بـه فـروع      کافی نداشتیم که 

عوامل خارجی یعنی میل به قدرت طلبی غربیها نیز این حالت شـیفتگی را در مـا تقویـت    . پرداختیم
چرا که به فکر افتادیم براي مقابله با آنها راه آنها را بپیماییم ولی مـا وقـت ایـن را پیـدانکردیم     . کرد

از اینرو بسیاري از موارد گرفتن یا اقتباس تکنیک از . ه تکنیک را همراه  هلم و فرهنگ  بیاموزیمک
  ). 281،ص1350نراقی،(غرب و زندگی ما به صورت وصله اي ناجور درآمد

  .»دوره غربزدگی«مرحله تسلیم به غرب و تقلید چشم و گوش بسته یا  -ب
ی بـراي روبـرو شـدن بـا واقعیـت بیشـتر،افراد را در       آسان پذیري و تنبلی ذهنـی و فقـدان توانـای   «

جوامعی در حال توسعه به جاي تالش براي ایجاد فکـر و قـدرت سـازندگی بـه سـوي محصـوالت       
غرب متوجه می کند و خیال می کنند هر کس کـه ایـن محصـوالت فکـري را در     » وارداتی«آماده 

و انسانی عصر خود و تـاریخ جامعـه را   می تواند بار امانت و مسئولیت اجتماعی . ذهن خود بار کرد
این طرز تلقـی از تـالش ذهنـی منجـر بـه ایجـاد یـک محـیط کـاذب و مجهـول           . نیز بر دوش بکشد

روشنفکري در جامعه می شودکه به ضرر فکر و اندیشه و هنر خالق و به سـود بـی هنـران صـاحب     
راي تغذیه روشنفکري از افکار امتیازي تمام می شود که از این زمینه به آسانی آخورها و آغلهایی ب

  ).56،ص1357حاج سید جوادي،(»وارداتی درست کنند
دوره غرب ستیزي در طرد عناصر بیگانه و بازگشت به خویشتن،که از این نیز خود حربه اي  -ج

بود براي غربیان جهت دستیابی به مطامع و منافع به اصطالح از دسـت رفتـه خـویش در کشـورهاي     
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ه غرب همه انسانها را از پایگاه ذاتی و فرهنگی و خود زایی و خـود جوشـی   امروز ک«جهان سومی،
چـه  . درآورده و آنها را به صورت برده هایی نیازمند و ذلیل و زبون و چسبیده و مقلد سـاخته اسـت  

باید کرد؟ شعاري که از طرف روشنفکران پانزده سال اخیر به عنوان آخرین تجربـه فرهنگـی ضـد    
بسـیار خـوب امـا نکتـه اي را کـه مـن مـی        . بازگشت به خویشتن است«رح شده،استعمار در دنیا مط

خواهم بگویم این است که بازگشت به کدام خویش؟ آیا همه در یک مفهوم موهوم مطلـق بـه نـام    
غرق بشویم؟ اومانیسم، انترناسیونالیسم،امروز یک دروغی است که مـی خواهـد   ) اومانیسم(بشریت 

ما را نفی کنـد،تا در یـک بشـریت موهـوم دروغینـی کـه وجـود        شخصیت فرهنگی و وجودي همه 
ندارد،نفی شویم ،اصالت بشري یعنی شریک شدن انسانی که دستش خالی اسـت بـا انسـان سـرمایه     

که ما بومی هستیم،خالی از خویش هستیم،بی فرهنگ هستیم،با تو که همه وجود مال تو است، . دار
،رابطه اي که یک طرف آن تهی است، کارگر و ابـزار  . دآنوقت رابطه ما، رابطه آقا و نوکر می شو
بنابراین بقول استعمارگرها،بومی با انسان،یعنی شـرقی بـا   . است و طرف دیگر ثروتمند و سرمایه دار

  ).27،ص1357شریعتی،(»غربی شریک می شود
اگر این طبقه بندي در سه دوره به آن معنا نیست که در یـک زمـان خـاص تمـامی کشـورهاي      «
می از یک مرحله به مرحله دیگري گذار داشتند بلکه به این معناست که بیشتر ملتهاي مسـلمان  اسال

در رویارویی به غرب،این سه حالت را متناوباً داشته اند تقسیم بندي تـاریخی فـوق از تقسـیم بنـدي     
ان و دیگـر » دیویـد  «و »روسـتو «تحقیقات جامعه شناسانی ماننـد  . جامعه شناسان غربی متفاوت است

و غـرب گونـه شـدن کشـورهاي شـرقی مراحـل مختلـف        » مدرنیزه گشتن«ثابت کرده است که در 
  :که تجدد گرایی در دو مرحله صورت می گیرد. نیز معتقد است»کرپت«. وجود داشته اند

مرحله اول با ظهور عوامل جدید اجتماعی و نوآوریهـاي تکنولوژیـک و اقتصـادي شـروع مـی      «
ور مستقیم زندگی عموم مردم را تحت تـاثیر قـرار مـی دهـد و منجـر بـه       عوامل اقتصادي به ط. شود

بروز طبقات جدید در الیه بندي اجتماعی می گردد که به نوبه خود این طبقات که زاییـده جریـان   
  . غربگرایی هستند،روند مزبور را سرعت می بخشند

ه شـدن کشـورها بـه    آمار شناسان کمی نیز وجود مراحل مختلف و متفاوت را در پروسه مـدرنیز 
مرحلـه سـوم را کـه مرحلـه     . اکثر این جامعه شناسان فقط دو مرحله را نشان دهند. اثبات می رسانند

» اقتصـادي «مقاومت و بازگشت به خویشتن است،نادیده می گیرند و تقسیم بندي شـان بطـور عمـوم   
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ی دهد که بینش،عقیـده  چون اقتصاد را زیر بنا پنداشته اند ولی مطالعات ما نشان م» فرهنگی«است نه
عقیده زیر بنا است نه اقتصـاد و  .و طرز تفکر حتی وضع و حالت اقتصادي را نیز دگرگون می سازد 

بنابراین ما از نظر تاریخی جریان، به تقسیم بندي جدیدي دست زده ایم که دقیقاً با یافته هاي علـوم  
تـه در مـورد ژاپـن برخـی جامعـه      الب. اجتماعی و سیاسی در مورد اوضـاع جهـان اسـالم تطبیـق دارد    

آنان معتقدند که در . شناسان به تقسیم بندي فرهنگی دست زده و به مرحله سوم نیز توجیه داشته اند
  :سیر غربگرایی در ژاپن نیز سه مرحله وجود دارد

نخست مرحله غربزدگی بی بند و بار و تجدد بوده،مرحلـه دوم،مرحلـه بازگشـت بـه خویشـتن و      
» وسترنائزیسـیون «حلی و سرانجام مرحله تمدن و نوشدن که آن را به ترتیب مرحله احیاي سنتهاي م

در وهله اول عصـر میجـی ژاپـن گرفـت و     . می نامند» مدرنیزسیون«و مرحله » ژاپونیزایسیون«مرحله 
تردیدها و چه باید کردها بوده،سپس تسلیم غرب گردید که متعاقباً واکنش متقابل ایجادشد و پـس  

نوسانات بود که جامعه ژاپن تعـادل خـویش را بدسـت آوردو بـا حفـظ فرهنـگ اصـیل         از این همه
خویش و ارزشهاي سنتی، تکنولوژي و صنعت غرب را چنان اقتباس کـرد کـه خـودش مجتهـد بـه      
حساب آمد،البته باید یاد آور شویم که جامعه ژاپن در همین حال دچار آفت دیگري گردیـد و آن  

  ). 22،ص1361تقوي،(»وابستگی کامل در این زمینه به غرب استاسارت سیاسی و اقتصادي و 

  پژوهش مبانی نظري
عموماً خود را در زمینه هایی )نظیر نیاز به احترام و آبرو و فشار هنجاري(انسانها به دالیل مختلف

ي در این فرایند،انسان ارزشها و استانداردهاي افراد یا گروهها. با عده اي مقایسه و ارزیابی می کند
در این صورت آن افراد یا گروه را گروه . می گیرد دیگر را به عنوان یک قالب مقایسه اي و مرجع

به عبارت دیگر گـروه مرجـع،گروهی اسـت کـه افـراد خـود را بـا آن مقایسـه و بـا          .مرجع می نامند
  ).1385رفیع پور،(استانداردهاي آن خود را ارزیابی می کنند

ش هاي اشخاصی است که در اطراف او براي وي معنـایی  خویشتن اجتماعی فرد محصول گرای
را بـه طـور غیـر مسـتقیم از نقطـه نظـرات       »خویشـتن «دارند همان گونه که مید بیان داشته فرد تجربـه 

تعلـق   آن سـایر اعضـاي همـان گـروه یـا از نقطـه نظـر تعمـیم یافتـه گـروه اجتمـاعی کـه بـه             خاص 
در جامعه معاصر،هر مجتمع انسانی مرکب از تعداد زیادي گـروه اسـت و هـر    . دارد،کسب می کند

گروههــایی کــه بــر حســب تعلقــات . شــخص بــه همــه نــوع گروهــی مــی توانــد تعلــق داشــته باشــد



  139...................................................ماعی موثر بر گرایش به فرهنگ غربیاجت_بررسی عوامل فرهنگی

را »گـــروه مرجـــع«عبـــارت . و یـــا طبقـــه اقتصـــادي ســـازمان یافتـــه انـــد دینی،عالیـــق فرهنگـــی
او متوجـه شـد   . اجتماعی ابداع نمود -اقتصادي درطول تحقیقات خود در مورد پایگاه)1942(هیمن

نمی تواند مستقیماً از عـواملی  )پایگاهی که شخص تصور می کند به آن تعلق دارد(که پایگاه ذهنی
مانند درآمد یا تربیت ناشی گرددو تاحـدودي بـه گروههـاي اجتمـاعی بسـتگی دارد کـه بـه عنـوان         

خاب گروههایی کـه بـه عنـوان چـارچوب هـاي      افراد در انت. چارچوب مرجع انتخاب شده بوده اند
مرجع براي خود اختیار می کردند،خود را محدود نمی ساختند و بـه راحتـی گروههـایی را بـر مـی      

گروهـی  (»گـروه تعلـق  «تشخیص داد که باید میانبه این ترتیب هیمن . گزیدند که عضو آنها نبودند
فرد به عنـوان مبنـایی جهـت مقایسـه      گروهی که(»گروه مرجع«و )که شخص واقعاً به آن تعلق دارد

در بعضی موارد،گروه مرجع همان گروه تعلـق  .تفاوت قائل شد)براي ارزیابی خود انتخاب می کند
در اینجا آنچه مطرح است ،فرایندي است که رفتار شـخص  .است و در موارد دیگر این طور نیست 

نهـا چـارچوب هـاي مرجـع     نسبت به بعضی گروهها و بعضی افراد جهت می دهد و شـخص از آ را 
-205،صـص 1374مورتـون دوچ ، (براي رفتار خود،گرایشهاي خود و یا احساسات شخصی خود می سـازد 

207.(  
ایـن هویـت   . هویت اجتماعی فرد به وسیله گروهی که به آن تعلق دارد تعیین می شـود در نتیجه 

گـروه مـی    -ه و برون گرو -تابعی از ویژگی هاي فرهنگی آن گروه است و   مبتنی بر تفسیر درون
  ).1384آلمال،(باشد

هویت اجتماعی از هر جامعه به جامعه دیگـر متفـاوت اسـت و تـابعی از فرهنـگ آن       از آنجا که
بنـابراین   .کننـد  فرهنگی که به موجب نظر بلومر انسان ها بـا آن در آن زنـدگی مـی   . باشد جامعه می

همه فرهنگ ها و همۀ گروه هاي بـزرگ   هویت افراد هر جامعه ویژه آن هاست و قابل تعمیم براي
  .اجتماعی نیست

هنگامی فرد هویت اجتماعی دارد که هنجارهاي گروه بر او اثر گذار باشد و ایـن بهتـرین شـیوة    
در غیـر ایـن صـورت     کنترل حجم وسیعی از افراد است که به وسـیله یکـدیگر شـناخته مـی شـوند     

فرد دست خواهد داد و خـودرا از مسـائل جامعـه    احساس بی هویتی تنهایی و یا انزواي اجتماعی به 
دور خواهد دید  که فرد در این صورت دچار از خود بیگانگی ویا دچار آنـومی اجتمـاعی خواهـد    
شد در نتیجه فرد به دنبال هویتی تازه و یا به دنبال ارزش و هنجاري می گردد که خـود را درآن در  

  .یابد
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وم فقدان اجماع در مورد اهداف اجتماعی، انتظارات از دیدگاه جامعه شناسان، آنومی به مفه
این حالت منجر به محو و غیبت تدریجی آتوریته و . جمعی و الگوي رفتار براي اعضا جامعه است

هنگامی که جامعه در . ضابطه اخالقی می شود و جامعه کنترل اجتماعی خود را از دست می دهد
دچار سرگردانی می شوند و قواعد و ارزشهاي  حال گذار و دگرگونی است، بسیاري از انسانها

از سوي دیگر ارزشهاي جدید و منطبق با . جامعه، براي آنها بی اهمیت و کم ارزش می شود
در این جامعه برخی از . در واقع جامعه دو ساخت دارد. شرایط نیز، هنوز در جامعه جا نیفتاده است

ز هم پاشیدگی هنجارها و آنومی، وضعیتی ا. ساخت کهن و برخی از ساخت نوین تبعیت می کنند
را ایجاد می کند که آرزوهاي بی حد و حصر ایجاد می شود و از آنجا که طبعاً این آرزوهاي بی 
حد نمی توانند ارضا شوند، در نتیجه وضعیت نارضایتی اجتماعی پدید می آید که در جریان 

، که از نظر آماري قابل ی شوداقدامات منفی اجتماعی نظیر طالق، خودکشی و غیره ظاهر م
  .)18ص  ،1378،رفیع پور(سنجش است

از جمله نظریه پردازان قرن نوزدهم است که به تبیین گژ رفتاري از دیدگاه )1951( ]4[دورکیم
او درباره رابطه میان انسان و نیازها و آرزوهایش بحث می کند و بر این .جامعه شناختی پرداخت

اعی استوار و پایدار ،آرزوهاي انسان از طریق هنجارها،تنظیم و باور است که در شرایط اجتم
یک وضعیت )محدود می شود و با از هم پاشیدگی هنجارها و لذا از بین رفتن کنترل آرزوها

  .بوجود می آید ]5[آرزوهاي بی حد و حصر یا آنومی
عیت از آنجا که این آرزوهاي بی حد و حصر نمی توانند ارضا شوند، در نتیجه یک وض

پس این نارضایتی ،در جریانهاي اقدامات اجتماعی منفی .نارضایتی اجتماعی دائمی پدید می آید 
سنجش می باشد بل ظاهر  می گردد که از نظر آماري نیز قا... شی،تبهکاري،طالق وکخود:نظیر 

  .)1378،ستوده 1381،ممتاز 1379آقا بخشی ،1378رفیع پور،(
ي را جهت روحیه مردم جامعه هاي شهري ابداع کرد او بی دورکیم مفهوم آنومی یا بی هنجار

هنجاري را ویژگیهاي اجتماعی می دانست که درآن هنجارها مبناي ثابت و محکمی ندارند و مردم 
نمی توانند از آنان چه انتظار می رود در واقع بی هنجاري به وضعیت آشفته اي در جامعه گفته می 

  .ر تضاد قرار گرفته اندشود که هنجارها از بین رفته،یا د
فشار ساختاري خود را بر پایه نظریه بی هنجاري دورکیم بنا نهاد مرتن آنومی یا )1968(]6[مرتن

بی هنجاري را به فشاري اطالق می کند که وقتی هنجارهاي پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی دور 
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وان نتیجه فشارهاي ساختاري می ستیزند، بر افراد وارد می آیددرواقع این نظریه انحراف را به عن
داند که مردم را تحت فشار قرار می دهد تبیین می کند،مرتن بر این باور است که انحراف براي 
این پیش می آید که جامعه دستیابی به برخی هدفها را تشویق می کند ولی وسایل ضروري باي 

د در نتیجه برخی افراد یا باید رسیدن به این هدفها را در اختیار همه اعضاي جامعه قرار نمی ده
هدفهاي خاصی را براي خود برگزینند و یا براي رسیدن به هدفهایی که فرهنگ جامعه شناسان 
تجویز کرده، باید وسایل نامشروعی را به کار ببرند از دیدگاه مرتن نه تنها خودکشی،بلکه انواع 

می گوید که فرد در نتیجه رفتارهاي انحرافی نیز حاصل شرایط بی هنجاري جامعه است او 
هدفهاي مهم فرهنگ و نیز راهاي دستیابی به این هدفها را که از  )جامعه پذیري(اجتماعی شدن 

نظر فرهنگ مورد قبول باشند،فرا می گیرد هرگاه راههاي مقبول دستیابی به این هدفها براي فرد 
است رفتاري از فرد سرزند فراهم نباشد و او ناچار شود راههاي دیگري را در پیش گیرد ممکن 

 .)134ص،1387ستوده،(گردد که به انحراف اجتماعی منجر 

پایه گذاري نظریه پیوند اجتماعی معتقد است که کژ رفتاري زمانی  1969]7[تراویس هیرشی 
 -1روي می دهد که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف یا گسسته گردد او دچار عنصر اصلی

را باعث پیوند بین فرد و جامعه می  ]11[ایمان– 4 ]10[درگیري-3 ]9[سر سپردگی -2 ]8[دلبستگی
  .داند

وي معتقد است که میزان اعتقاد به ارزشهاي اخالقی و هنجارهاي فرهنگی هرچه ضعیفتر باشد 
احتمال کژ رفتاري از فرد می رود فردي که خود را تحت تاثیر اعتقادات معمول در جامعه ببیند 

  .راي همنوایی با قوانین رسمی و غیر رسمی براي خود منصور نیستهیچ وظیفه اخالقی را ب
بر این اعتقاد است که رفتار انحرافی از طریق معاشرت با اغیار  یا ) 1939( ]12[ادوین ساترلند

پیوند افتراقی یعنی داشتن روابط اجتماعی با انواع خاصی از مردم مانند تبهکاران آموخته میشود و 
افی مانند دیگر رفتارهاي معمول در اثر کنش متقابل اجتماعی با دیگران به ویژه معتقدند رفتار انحر

  .دوست ناب آموخته می شود
رفتار انسان را تابع دو دسته عوامل شخصی و » میدان اجتماعی«در نظریه  ]13[کورت لوین

تندرستی توراث،تواناییها، شخصیت، (محیطی می داند یعنی رفتار فردا اوالً به ویژگیهاي شخصی 
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حضور :ونظایر آن ثانیاً به موقعیت اجتماعی که شخص در آن لحظه در آن قرار گرفته است مانند
  .بستگی دارد... دیگران میزان ممانعت از رسیدن به هدف و

  فرضیات تحقیق  
  .وجود داردرابطه معنی داري غربی  گرایش به فرهنگفرض می شود بین انزواي اجتماعی و -
رابطه معنی داري  غربی گرایش به فرهنگو  احساس بی هویتی اجتماعین فرض می شود بی -

  .وجود دارد
رابطه معنی داري  غربی گرایش به فرهنگبه رسانه هاي غربی و  دسترسیفرض می شود بین -

  .وجود دارد
  .رابطه معنی داري وجود دارد غربی گرایش به فرهنگفرض می شود بین جنسیت و -
رابطه معنی داري  غربی گرایش به فرهنگو  اجتماعی _ت اقتصاديوضعیفرض می شود بین  -

  .وجود دارد

  روش تحقیق
دانشـگاه   23جامعه آماري تحقیق را دانشجویان مقطع کـاردانی واحـد   :جامعه آماري و نمونه آماري

جامع علمی و کاربردي تشـکیل مـی دهنـد وواحـد تحقیـق فـرد اسـت وبراسـاس فرمـول کـوکران           
  .اند انتخاب شدهنمونه ان نفر بعنو 150تعداد

  .می باشداسنادي و پیمایشی شیوه رجوع به واقعیت دراین تحقیق  روش  :روش تحقیق
اســت کــه براســاس ادبیــات و  پرسشــنامه ابــزار گــردآوري اطالعــات :ابــزار گــردآوري اطالعــات

  تدوین شده است چهارچوب نظري تحقیق 
وبـراي  ه انجام شـد درصدی ونله جداول فراواتوصیف اطالعات بوسیبراي  :تجزیه و تحلیل اطالعات
مورداسـتفاده قـرار   آزمون تی، آزمون رگرسیون دو متغیره و چند متغیـره   ، تحلیل و استنباط آماري

    .است گرفت

  یافته هاي تحقیق
آزمون رگرسیون دو متغیره و چند متغیره  آزمون تی،فرضیه هاي این تحقیق با استفاده از

  ر حاصل شده است سنجیده شدند و نتایج زی
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  گرایش به فرهنگ غربیانزواي اجتماعی ونتایج تحلیل رگرسیون آزمون رابطه معنی داري میان دومتغیر  )1(شمارهجدول 

  سطح معنی دار Fمقدار  اشتباه استاندارد R R2  متغیر
  000/0  78/96  153/0  19/0  456/0  انزواي اجتماعی

یون آزمون رابطه معنی داري میان دومتغیر انزواي یافته هاي جدول مربوط به نتایج تحلیل رگرس
موید این واقعیت است که رابطه میان دومتغیر مورد تایید گرایش به فرهنگ غربی اجتماعی و 

جهت رابطه مثبت است یعنی هرچه انزواي اجتماعی  بیشتر باشد میزان عالقه مندي به فرهنگ .است
گرایش به درصد  از تغییرات  19نزواي اجتماعی متغیر ا. غربی و یا غربگرایی نیز بیشتر است

  .را توضیح می دهدفرهنگ غربی 
  غربی گرایش به فرهنگواجتماعی  احساس بی هویتینتایج تحلیل رگرسیون آزمون رابطه معنی داري میان دومتغیر  )2 (شماره جدول

  سطح معنی دار Fمقدار  اشتباه استاندارد R R2  متغیر
  000/0  69/74  136/0  18/0  401/0  اجتماعی احساس بی هویتی

یافته هاي جدول مربوط به نتایج تحلیل رگرسیون آزمون رابطه معنی داري میان دومتغیر 
موید این واقعیت است که رابطه میان دومتغیر مورد گرایش به فرهنگ غربی و  احساس بی هویتی

شد میزان عالقه مندي به ی بیشتر بااحساس بی هویتاست یعنی هرچه  مثبتجهت رابطه .تایید است
 18  احساس بی هویتیمتغیر . است بیشتر خواهد بودگرایش به فرهنگ غربی فرهنگ غربی و یا 
  .را توضیح می دهدگرایش به فرهنگ غربی درصد  از تغییرات 

  به رسانه هاي غربی  دسترسیبر حسب گرایش به فرهنگ غربی نتایج آزمون مقایسه میانگین  )3( شماره جدول

  سطح معنی دار Tمقدار  استاندارد اشتباه  انحراف معیار میانگین فراوانی  غیرمت
  002/0  51/2  102/0  51/1  75/10  120  بلی 
  119/0  92/1  11/10  30  خیر

بر حسب دسترسی به رسانه هاي غربی و گرایش به فرهنگ غربی نتایج آزمون مقایسه میانگین 
نشان دهنده اختالف معنادار میانگین دو گروه می باشد یا عدم دسترسی آنان به رسانه هاي غربی   

این امر بیانگر این امراست که دسترسی به امکانات ارتباط با ارزشها و فرهنگ غرب که رسانه هاي 
  . موثرندگروهی می باشند در ایجاد عالقه و گرایش به فرهنگ غرب 
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  بر حسب جنسیتگ غربیگرایش به فرهننتایج آزمون مقایسه میانگین  )4( شماره  جدول

  سطح معنی دار Fمقدار  اشتباه استاندارد  انحراف معیار میانگین فراوانی  متغیر
  003/0  4/4  07/0  60/1  75/10  90  دختر
  19/0  85/1  11/10  60  پسر

رابطه بر حسب جنسیت نشان می دهد گرایش به فرهنگ غربی نتایج آزمون مقایسه میانگین 
است شاخصهاي انحراف معیار و اشتباه استاندارد نشان می دهد در میان میان دو متغیر مورد تایید 
میانگین میزان . هماهنگی بیشتري وجود داردگرایش به فرهنگ غربی دختران در مورد میزان 
  . درصد نیز موید این واقعیت است 95بین دختر و پسر در سطح گرایش به فرهنگ غربی 

  گرایش به فرهنگ غربیاجتماعی و _زمون رابطه معنی داري دومتغیر وضعیت اقتصادينتایج تحلیل رگرسیون آ)5( شماره جدول

  سطح معنی دار Fمقدار  اشتباه استاندارد R R2  متغیر
  345/0  69/3  016/0  005/0  046/0  اجتماعی_وضعیت اقتصادي

گرایش به اجتماعی و _نتایج تحلیل رگرسیون آزمون معنی داري  میان وضعیت اقتصادي 
نشان می دهد رابطه معنی داري بین این دومتغیر در این تحقیق وجود ندارد  یعنی غربی فرهنگ 

در واقع عوامل . اجتماعی باال و پایین در گرایش به فرهنگ غرب تاثیر ندارد _وضعیت اقتصادي 
  دیگري در این امر دخیل هستند 

  گرایش به فرهنگ غربیته نتایج رگرسیون چند متغیره مرحله به مرحله براي متغیر وابس)6(جدول
حله

مر
  

 R R2  متغیر وارد شده
مقدار افزوده 

  R2 شده به
  ضریب bضریب

 beta 

شتباه 
  داستاندار

سطح 
  معنی دار

  000/0  150/0  293/0  91/0  -  191/0  42/0  انزواي اجتماعی

احساس بی هویتی 
  اجتماعی

445/0  201/0  030/0  75/0  219/0  156/0  000/0 

ه دسترسی به رسان
  هاي غربی

449/0  224/0  010/0  531/0  112/0  178/0  000/0 

 000/0  146/0  098/0  -340/0  08/0  230/0  458/0  جنس

000/0 SinF=  78/2 a= 15/28 F=  458 /0 R=  23/0= R2  

گرایش به  رحله به مرحله را براي متغیر وابستهمرگرسیون چند متغیره به روش  نتایج تحلیل
متغیرهاي مستقلی که رابطه معنی داري بر روي متغیر . نشان می دهد »غربگرایی« فرهنگ غربی

مرحله توانستند 4متغیر در 4و از میان متغیرهاي یاد شده  ،مورد سنجش قرار گرفتند داشتند وابسته
را تبیین  )غرب گرایی(فرهنگ غربیبه درصد از متغیر وابسته یعنی گرایش  21وارد معادله شده و 
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نموده  از متغیر وابسته را تبیین % 17می باشد که تقریباً  انزواي اجتماعیوارد شده  اولین متغیر. کنند
باعث افزایش گرایش فرد  احساس انزواي اجتماعی بیشتر یعنی . جهت رابطه نیز مثبت است. است

  .می شود فرهنگ غربیبه 
بود که  اعیاحساس بی هویتی اجتمدومین متغیر که می توانست وارد معادله ي رگرسیون شود 

در این 2R مقدار افزوده شده به. درصد از متغیر وابسته راتبیین کند 20همراه با متغیر قبلی توانست 
سومین متغیر وارد شده در معادل رگرسیون . جهت رابطه نیز مثبت است.می باشد%030 مرحله

ه نشان می دهد که هر چه دسترسی افراد به جهت مثبت رابط.می باشد رسانه هاي غربی،دسترسی به 
متغیر یاد شده به همراه دو .نیز بیشتر می شود فرهنگ غربیبیشتر باشد گرایش به  رسانه هاي غربی

  مقدار افزوده به. درصد از متغیر وابسته را تبیین می کند 22متغیر پیشین 
R2 عادله گردید، جنسیت متغیري که در مرحله چهارم وارد م. می باشد% 01در این مرحله

متغیر «از آن جا که متغیرهاي اسمی براي رگرسیون مناسب نیستند به صورت . پاسخگو می باشد
در اینجا . اختصاص داده شد یک بدین ترتیب که به زنان کد صفر ومردان کد.درآمدند»ساختگی

 مقدار .دارند فرهنگ غربیجهت رابطه منفی،نشان دهنده این است که زنان گرایش بیشتري 
R2 می باشد%08اضافه شده در این مرحله.  

نیز  Rمقدار. درصد از متغیر وابسته را تبیین کنند23به طور کلی متغیرهاي وارد شده توانستند 
  .می باشد 46/0تقریباً 

  بحث و نتیجه گیري
بـا آغـاز   . تهاجم فرهنگی کشورهاي پیشـرفته بـه کشـورهاي کـم توسـعه مسـئله تـازه اي نیسـت        

یان اروپاي تازه صنعتی شده و کشورهاي اسالمی به طور اخـص و کلیـه کشـورهاي غیـر     مناسبات م
صــنعتی بطــور اعم،تهــاجم فرهنگــی از مجــاري فرهنگهــاي مکتوب،شــفاهی و عمــومی و قالبهــاي  

پس از آن که ابزارهاي تصویري نیز به عنوان مجراي تازه اي براي انتقال . گوناگون هنري آغاز شد
هدف اصلی این تهاجم همـواره مسـخ   . ن تهاجم در ابعادي وسیعتر ادامه یافتای. فرهنگ و هنر شد

  .هویت ملی مردم جنوب به منظورعقب نگهداشتن آنها و غارت ثروتهایشان بوده و میباشد
در این میان کشورهاي اسالمی که رونـق و توسـعه کشـورهاي اروپـایی را مشـاهده کردنـد، بـه        

ته جهــان اســالم و شکســت دشــمن و ابــزار وادوات و منظــور دســتیابی بــه عظمــت و شــکوه گذشــ 
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سالحهاي دشمن استفاده کردنـد و لـی از آنجائیکـه کشـورهاي اروپـایی خـود وقـوف بیشـتري بـر          
ابزارآالت صنعتی خود داشتند،توانستند بر کشورهاي اسالمی و جهان سومی تسلط و چیرگی یابنـد  

  .اجتماعی دست یابند –فرهنگی عالوه بر استثمار سیاسی،نظامی، اقتصادي به استحواذ 
کلیه این مسائل باعث شد تا غرب هر چه بیشتر بر جسارت خود بیفزاید و اذهان و افکار مردمان 
شرق را به خدمت خود درآورد،به خصوص در این گیرودار،بـه جوانـان آسـیبها و لطمـات زیـادي      

جائی که غرب ایـن مـوازین   چونکه جوانان خواهان تجدد و ارزشهلی نوین هستند و از آن. وارد شد
را به صورت جذابی ارائه می نمود،بنابراین غالب جوانان به سمت الگوهاي ارزشـی غـرب کشـیده    

این مسئله بیشتر در دانشگاهها نمایان بوده و هست،زیرا جوانان از اسـتقالل و آزادي بیشـتري   . شدند
  .برخوردارند

و معرفی این ارزشها  یفرهنگی غرب ياترویج روشها و ارزشه در خارجی و داخلیعوامل متعدد
شـدند درایـن تحقیـق نیـز بـه      به عنوان عوامل موفقیت و سعادت و تشویق مردم به این سـمت و سو، 

عوامل اجتماعی موثر به گرایش دانشجویان  به ارزشها ،الگوها و فرهنـگ غربـی پرداختـه ایـم کـه      
  .نتایج ذیل حاصل شده است

یعنـی افـرادي کـه احسـاس     . و معنی دار با غرب گرایی نشـان داد انزواي اجتماعی،رابطه اي مثبت -
انزواي اجتماعی بیشتري داشتند،عالقمندي بیشتري نیز به الگوها و ارزشـهاي فرهنـگ غربـی  نشـان     

  می دادند
یعنی افرادي کـه  . احساس بی هویتی اجتماعی،رابطه اي مثبت و معنی دار با غرب گرایی نشان داد-

اعی بیشتري داشتند،عالقمندي بیشتري نیز بـه الگوهـا و ارزشـهاي فرهنـگ     احساس بی هویتی اجتم
  غربی  نشان می دادند

در واقـع طبـق یافتـه    . دارد گـرایش بـه الگوهـاي فرهنـگ غربـی     متغیر جنسیت رابطه معنـاداري بـا   -
شـاید دلیـل عالقـه    . عالقـه نشـان مـی دهنـد     ارزشـها و هنجارهـاي غربـی   از مردان بـه  ها،زنان بیشتر 

ناشی از محدود بودن گستره گذران اوقات فراغت آنـان نسـبت    ،فرهنگ غربیجویان دختر به دانش
  .به دانشجویان پسر می باشد 
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گـرایش آنـان بـه ارزشـها و الگوهـاي      باعـث افـزایش    رسانه هاي خارجی دسترسی بیشتر افراد به -
ي فرهنگی و ارزشی غربی شده است به نظر می رسد رسانه ملی نتوانسته است جوابگوي خواسته ها

   جوانان باشد در نتیجه این جوانا به الگوهاي غربی روي آورده اند
    متغیـر  4به طورکلی ،با استفاده از رگرسیون چند متغیره ،به شیوه مرحله به مرحله،مشخص شد کـه -
غیـر  مت چهـار ایـن  . دارند در بین دانشجویان مورد مطالعه گرایش به فرهنگ غربییشترین تاثیر را بر ب

  :مرحله وارد معادله شدند عبارتند از 4که در 
جـنس  .4،رسـانه هـاي غربـی   دسترسـی بـه   .3،احساس بی هویتی اجتمـاعی .2،انزواي اجتماعی.1

میـزان همبسـتگی   . از متغیر وابسته را تبیین نمایند%23متغیر یاد شده توانستند .4پاسخگو،در مجموع،
  .بدست آمد=R 458/0نیز 
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