بررسی تجربه جامعهپذیری دانشآموزان سال اول و دوم دبیرستانهای پسرانه
شهر تهران و مقایسه آن با دو نسل قبل از خود
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شریفی2

چکیده:این مقاله به بررسی نحوه جامعهپذیری نسل جدید (دانشآموزان مقطع دبیرستان) و مقایسه آن با تجربه
جامعهپذیری دو نسل قبل از خود می پردازد .با کنکاش در موضوعات و مسائلی مانند بحران هویت ،گسست فرهنگی،
شکاف نسلی ،و مسائلی از این قبیل که امروزه در جامعه خود با آنها مواجه هستیم ،این سوال برای ما مطرح شد که
جامعهپذیری بهعنوان فرایندی که هر جامعه با اجرای آن تالش دارد فرهنگ خود را از نسلهای پیشین به نسلهای پسین
منتقل نماید ،امروزه چه تغییر و تحولی پذیرفته و چه تفاوتی با فرایند جامعهپذیری دو نسل گذشته یافته است.
برای پاسخ به سوال تحقیق ،با نقد و بررسی پژوهشهای انجام گرفته و نظریههای تدوین شده در این زمینه ،سرانجام دو
نظریه «ساختاربندی» و «دوجهانیشدن» بهعنوان پشتوانه نظری تحقیق انتخاب و بر این اساس چارچوب نظری تدوین
گردید .دو فرضیه از چارچوب نظری استخراج شدند :فرضیه اول :وزن و ترکیب عوامل جامعهپذیری (خانواده ،مدرسه،
هماالن و رسانه) در سه دوره سنتی ،مدرن اولیه و مدرن متأخر دگرگون شده است .فرضیه دوم :بین عوامل اجتماعیشدن
سنتی و نحوهی جامعهپذیری فرد با در نظر گرفتن عامل فضای مجازی ،رابطه است ،بهطوریکه هم فرد جامعهپذیر و هم
عوامل اجتماعیکننده شدیداً متاثر از این فضا هستند.
متناسب با موضوع و سوال پژوهش ،روش این تحقیق بصورت کیفی با تکنیک مصاحبه عمیق است .جامعه آماری نسل
سوم تحقیق ،دانشآموزان سال اول و دوم دبیرستانهای پسرانه از سه منطقه  12 ،2و  19شهر تهران انتخاب شدهاند.
جامعه آماری نسل دوم و اول به ترتیب پدر و پدر بزرگ دانشآموزان (نسل سوم) است .حجم نمونه به صورت هدفدار
 90نفر ،از هر نسل  30نفر است .یافتهها و نتایج بدست آمده از مصاحبهها ،فرضیههای تحقیق را تایید نمودند.

کلمات کلیدی :جامعهپذیری ،عوامل اجتماعیشدن ،فضای مجازی ،نظریه ساختاربندی ،نظریه دوجهانیشدن ،نسل

 .1استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه تربیت مدرس
 .2دانشجویی دکتری جامعهشناسی دانشگاه تربیت مدرس
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مقدمه
بحث جامعهپذیری 1یا اجتماعیشدن از مباحث اولیه و بنیادی علوم اجتماعی و علوم رفتاری محسوب میشود.
در ادبیات کالسیک جامعهشناسی در این خصوص نظریههای متعددی ارائه شده است و بنیانگذارن و صاحبنظران
این رشته 2به نوعی با این مساله برخورد داشتهاند.
تئوریهای کالسیک جامعهپذیری متناسب با شرایط و ویژگیهای نظام اجتماعی دوره خاص خود تدوین شدهاند
و تبیینها و تحلیلهای آنها با درنظر گرفتن عوامل و ابعاد اجتماعیشدن آن دوره ارائه شده است .در این
تئوریها اصلیترین و مهمترین عامل اجتماعیشدن ،خانواده محسوب میشد و در کنار آن گروه همساالن و
مدرسه بهعنوان عوامل بعدی مطرح بودند .اما امروزه با پیشرفت تکنولوژیهای ارتباطی و اطالعاتی و تحوالت
صورت گرفته در زندگی اجتماعی انسانها ،مجاری و عوامل تاثیرگذار در فرایند اجتماعیشدنِ افراد بسیار متنوع
و متکثر گشته است و از طرفی با پیچیدهتر شدن روزافزون زندگی ،ابعاد و حوزههای جامعهپذیری نیز پیچیده و
متنوع گشتهاند .شرایط جدید پیش آمده ،تئوریهای تبیینکننده متناسب خود را طلب مینماید ،چرا که تئوری
های کالسیک توان تبیینی الزم را ،به دلیل لحاظ نکردن عوامل و شرایط جدید ،دارا نیستند .لذا امروزه برای
پرداختن به مسئله جامعهپذیری میبایست سراغ تئوریها و نظریههای رفت که به عوامل ،ابعاد و فرایند جدید
جامعهپذیری توجه و دقت الزم را مبذول داشتهاند.

طرح مساله
در جریان جامعهپذیری همیشه شاهد تفاوتهای نسلی هستیم ،چرا که هیچگاه نسل جدید دقیقاً از همه ابعاد و
جوانب شبیه نسل قبل نمیگردد .در این میان و در این فرایند انتقال ،به تبع تغییرات فرهنگی و اجتماعی ،همیشه
میزانی از تفاوت نسلی عادی و اجتنابناپذیر است .زمانی این تغییرات برای یک جامعه میتواند مسألهساز گردد
که میزان آن از حد مورد انتظار و قبول جامعه فراتر رفته و بحرانآفرین باشد .در اینجاست که موضوع از صورت
عادی خود خارج گشته و بهعنوان یک مسالهی اجتماعی تولید سوال میکند.
در جامعه خودمان ،از یک دهه پیش با مسائلی همچون بحران هویت ،شکاف نسلی ،گسست فرهنگی و مسائل در
خصوص بحران نسلی و تفاوت ارزشها و هنجارهای نسل جدید با نسلهای پیشین ،مواجه هستیم .صرفنظر از
اختالفهایی که در خصوص بحران و حاد بودن این مسائل در بین اندیشمندان وجود دارد ،تاکید ما در این تحقیق
بر روی میزان تفاوتهای نسلی است و همانطور که اشاره نمودیم این تفاوتها از حد معمول خود فراتر رفته و
تبدیل به مسأله اجتماعی گردیده است .شواهد و تحقیقات 3نشان میدهد امروزه این شکاف و گسست عمیقتر و
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. socialization
 .2این موضوع برای پایهگذاران روانشناسی ( فروید ،پیاژه و بلوم) هم ،البته به شکل روانشناختی و تحت عنوان فرایند رشد شخصیت کودک ،بعنوان مساله
مطرح بوده و محور اصلی نظریه آنها شده است .و خواهیم دید که پارسونز نظریه جامعهپذیری خود را بر پایه نظریه فروید طرحریزی میکند.
 .3در این زمینه رجوع کنید به منابع زیر:
الف) علیخانی ،علیاکبر ( )1382گسست نسلها (مجموعه مقاالت)
ب) علیخانی ،علیاکبر ( )1386هویت و بحران هویت (مجموعه مقاالت)
ج) یوسفی ،نریمان ( )1383شکاف بین نسلها
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پرابلماتیکتر شده و جامعه برای برونرفت از این بحران هزینههای اقتصادی و اجتماعی بسیاری را متحمل گشته
است.
با توصیف شرایطی که رفت ،این سوال مطرح میشود که مکانیسم و فرایند جامعهپذیری 1بهعنوان ابزاری که
جامعه به عنوان یک سیستم (به تعریف پارسونزی) برای پاسخگویی به نیاز اجتماعی و فرهنگی و انتقال ارزشها
و هنجارها از نسل گذشته به نسل حاضر آن را تدوین نموده است ،چه تغییر و دگرگونی یافته است که امروزه با
این مسائل مواجه گشتهایم؟ این شرایط و شواهد نشان میدهد که فرایند جامعهپذیری در گذار از نسل گشته به
نسل فعلی دچار مسأله گشته است ،و تئوریهای کالسیک جامعهپذیری از توان تبیینی الزم در این زمینه برخوردار
نیستند و نمیتوانند برای تحلیل و بررسی موضوع بهکار آیند.
سوال تحقیق :فرایند جامعه پذیری در گذار از نسل اول و دوم به نسل سوم ،در جامعه حال حاضر خودمان ،چه
تفاوتی یافته و این تفاوت نتیجه چه عواملی است؟
هدف اصلی تحقیق توصیف و تبیین فرایند جامعهپذیریِ نسل جدید ،و مقایسه آن با دو نسل قبل از خود ،در
جامعه خودمان است.

مبانی و چارچوب نظری
نقد نظریات کالسیک
تئوریهای کالسیک جامعهپذیری (هم تئوریهای جامعهشناختی و هم تئوریهای روانشناختی) برای تحلیل و
تبیین فرایند جامعهپذیری افراد در دوره جدید با نقدها و تردیدهای جدی مواجه گشتهاند ،که در زیر به چند
نمونه از آنها اشاره میکنیم .غالب این نقدها را گیدنز (در بحث ساختاربندی و هویت شخصی در عصر جدید) و
تامپسون (در بحث رسانهها و مدرنیته) مطرح نمودند.
اول اینکه ،در بیشتر این نظریات (هم روانشناختی و هم جامعهشناختی) اجتماعیشدن فرایندی یکطرفه در نظر
گرفته شده است که بیرون از فرد و توسط نهادها و ساختارهای اجتماعی بر او اعمال میشود ،و فرد جامعهپذیر
نقش منفعالنهای در این بین ایفا میکند .بر اساس این دیدگاهها «بازتولید جامعه دور از چشم عامالنی صورت
میگیرد که رفتار آنها جامعه را میسازد .سهم رفتار قصدمندانهی خود کنشگران در دلیلتراشی کنش از دست
میرود» (گیدنز .)114 -115 :1384 ،گیدنز معتقد است که هر بازتولید اجتماعی بر کاربست و بازکاربست
آگاهانهی قواعد و منابع توسط کنشگران در زمینههای اجتماعی مستقر استوار است.
در نظریات کارکردگرایانه (غیر مارکسیستی) ،و باالخص در نظریات کنش متقابل نمادین ،هم که بر مفهوم نقش
و آزادی کنشگر در فرایند جامعهپذیری و ایفای نقش در نظام اجتماعی اشاره شده است ،مفهوم نقش اگرچه به
گونهای معرفی شده که اجازه «بازی آزاد» را به کنشگر اجتماعی میدهد ولی ،به قول گیدنز «بخش اعظم این
نظریات بر ویژگی معین نقشها تاکید دارد .این ایفای نقش است که شخص شاید بتواند بر آن نفوذ و کنترل
داشته باشد نه بر خود نقش .از این رو این تحلیلهای اجتماعی اغلب دوگانگی کنش /ساختار را تداوم میبخشد
که کامالً در نظریهی اجتماعی ریشه دوانیده است» (.)118 :1384
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غالب نظریات مطرح در بحث اجتماعیشدن (چه در حوزه علوم اجتماعی و چه در حوزه علوم رفتاری) ،به نیمه
نخست قرن بیستم برمیگردد .از خصوصیات بارز این دوره این است که «خانواده» ،چه در سطح گسترده و چه
در سطح هستهای ،رکن اصلی نظام اجتماعی را تشکیل میدهد و به تبع آن نقش حساس و کلیدی را در تحلیل
مسائل اجتماعی ،که یکی از آنها چگونگی اجتماعیشدن کودک است ،بازی میکند .بنابراین طبیعی است که
خانواده متغییر اصلی تحلیلها و نظریات دانشمندانی را که در این دوره در خصوص اجتماعیشدن نظریهپردازی
نمودند را به خود اختصاص بدهد .خانواده بهعنوان یک نهاد پرقدرت اجتماعی نقش محوری در بحثهای اجتماعی-
کردن کودک و جامعهپذیری افراد داشته است .و متغییرهای دیگر چون مدرسه و همساالن در ردههای بعدی
مورد توجه بودهاند .عامل رسانه هم به دلیل شرایط اجتماعی هنوز موجودیت خود را بهعنوان یک پدیدهی اجتماعی
نیافته بود ،اگر هم بحثی راجع به رسانه میشود عموماً مختص به تلویزیون و رادیو ،آن هم در سطح بسیار محدود،
است .اما امروزه عوامل و متغییرهای اجتماعیشدن از دایرهی خانواده ،هماالن و مدرسه فراتر رفته است .عوامل
اجتماعیشدن سنتی (خانواده ،مدرسه و هماالن) دچار تغییر و دگرگونیهای اساسی شدهاند و قدرت تاثیرگذاری
سابق را ندارند و از طرف دیگر عوامل جدیدی ظهور پیدا کردهاند که نهتنها فرد جامعهپذیر شونده را ،بلکه حتی
خانواده ،مدرسه و هماالن را هم متاثر ساختهاند .عامل رسانه همانطور که اشاره شد در گذشته بهعنوان یک
پدیدهی اجتماعی مطرح نبود .اما امروزه در نتیجه پیشرفتهای برقآسای تکنولوژی ارتباطات ،به قول کاستلز،1
باعث رخداد انقالب الکترونیکی و دیجیتالی گردیده است و به تعبیری ،دهکدهی جهانی مکلوهان را واقعیت
بخشیدهاند.
البته باید توجه داشت ،تأکید بر رسانه و به ویژه "در معرض فضای مجازی قرار گرفتن" در این جا به هیچ روی
به منزله تک عاملی بودن فرایند جامعه پذیری در دوره جدید نیست ،و همچنین نفی نقش و تأثیر دیگر عوامل
(به ویژه خانواده) در شرایط فعلی جامعه ایران نیز نمی باشد .مدعای نظری تحقیق این است که در دوره جدید،
مجموعه ای از عوامل جدید ،در نتیجه ظهور پدیده جهانی شدن و گسترش تکنولوژی های ارتباطی و اطالعاتی،
در فرایند جامعه

. Castells, M.
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تئوری پارسونز و سایر تئوریهایی که تاکنون در صدد تبیین فرایند اجتماعیشدن برآمدند ،از سطوح خرد و
روانشناختی (فروید ،پیاژه ،بلوم ،مید ،کولی) تا سطوح میانی و کالن (دورکیم ،مرتون ،هومنز) ،همگی به دلیل
آنکه متاثر از شرایط نظام اجتماعی عصر خود بودند برای تبیین و تفسیر دو مرحله اول و دوم جامعهپذیری
کارایی دارند .لذا برای شرایط جدید و دوره سوم اجتماعیشدن ،به دلیل آنکه متغیرها و عواملی را که در این
مرحله ظاهر شدهاند را در تحلیل خود نیاوردهاند ،نمیتوانند از عهده تبیین آن برایند .بر این اساس ما در این جا
برای تبیین نظری مسالهی خود از دو تئوری که هم تغییرات عصر حاضر را مورد توجه قرار داده و هم کاستیهای
تئوری قبلی را بر طرف مینماید ،بهره میجوییم :تئوری «ساختاربندی» گیدنز و تئوری «دو جهانی شدن».
 -1تئوری ساختاربندی
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تالش گیدنز در طرح نظریهی ساختاربندی فائق آمدن بر دوآلیسم تاریخی ساختار -عاملیت است .او با نقد
دیدگاههای سلف خویش؛ کارکردگرایی ساختاری و کنش متقابل نمادین ،چهره سیالتری از نظام اجتماعی را به
نمایش میگذارد .از نظرگیدنز تقسیمبندی اساسی در جامعهشناسی و نظریهی اجتماعی ،همان است که میان دو
رویکرد به تحلیل اجتماعی وجود دارد :رویکرد عامل2محور و رویکرد ساختار3محور« .رویکرد اول به افراد ،مقاصد
و نیتها ،انگیزهها ،باورها ،یا ارزشها ،به منزلهی عوامل شکلدهنده به زندگی اجتماعی توجه دارد .رویکرد دوم
برای تبیین زندگی فردی و اجتماعی بر فرایندهایی همچون پویشهای سازمانی یا طبقاتی تاکید دارد» (سیدمن،
 .)190 :1386گیدنز در طرح نظریهی «ساختاربندیِ» خود ،مفهوم «دوگانگی ساختار» را به کار میگیرد تا
دیدگاه و رویکرد خود را به عمل اجتماعی نشان دهد .به اعتقاد او «ساختارهای اجتماعی هم وسیلهی کنشاند یا
کنش را ممکن میسازند ،و هم خود بهوسیله کنش اجتماعی بازتولید میشوند» (همان .)191 :از نظر گیدنز،
نکتهی کلیدی این است که حیات اجتماعی نه مجموعهای از کنشهای فردی و نه مجموعهای از ساختارهای
اجتماعی است بلکه به مثابه فرایندی در نظر گرفته شده است که مفهوم کلیدی آن عمل اجتماعی بهشمار میآید
و دارای دو جنبهی «عامالنه »4و «ساختاری» است.

کنشگر انسانی

ساختار اجتماعی
بازتولید ساختارها از طریق
تجدید اعمال کنشگران فردی
نمودار  :1فرایند بازتولید کنش و ساختار ،برگرفته از

سیتانگر5

بر این اساس گیدنز در تحلیل اجتماعی خود ،نقش فعال و آگاهانهای برای کنشگران در بازتولید اجتماعی قائل
میشود .به اعتقاد او «هر بازتولید اجتماعی بر کاربست و بازکاربست آگاهانهی قواعد و منابع توسط کنشگران
در زمینههای اجتماعی مستقر استوار است» (همان .)116 :گیدنز با نقد مفهوم نقش ،که در ادبیات جامعهشناختی
1.

Structuration
. agent
3
. structure
4
. agentic
5
. Situngkir Hokky
2
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(بهویژه کارکردگرایی) به منزلهی حلقهی اتصال رشد شخصیت از یک طرف و ساختارهای نهادمند جامعه از طرف
دیگر قلمداد شده است ،معتقد است که از این منظر« ،جامعهپذیری» فقط ناظر بر پذیرش و سازگاری کودک با
نقشهایی است که برای ایفای آنها در جامعه فراخوانده میشود.
گیدنز وظیفهی نظریهی اجتماعی را جستجو برای غلبه بر دوگانگی سنتی سوژه و ابژه در تحلیل بازتولید اجتماعی
میداند .او مینویسد« :باید از هر نوع توضیحی دربارهی جامعهپذیری اجتناب کنیم که یا سوژه را تعیین شده
ابژهی اجتماعی (بهعنوان فردی که صرفاً توسط جامعه شکل گرفته است) فرض میکند یا برعکس ،ذهنیت را
بهعنوان خصلت ذاتی انسانها بدیهی میانگارد که نیازی به تبیین ندارد» (گیدنز .)121-122 :1384 ،به اعتقاد
گیدنز جامعهپذیری را باید عنصر تداوم بازتولید اجتماعی یا عنصر زمانمندی ذاتی فرایند اجتماعی دانست تا
چیزی که صرفاً به زمانمندی تکوین شخصیت در کودک اطالق میشود.
گیدنز به مدد تحلیل ساختاربندی خود ،سه انتقاد اصلی بر موضع دورکیمی و پارسونزی وارد میسازد .و معتقد
است که با درنظر داشتن این سه نکته ،فرایندهای جامعهپذیری در دوره جدید برای توضیح سازمان نهادی
نظامهای اجتماعی اساسی است :اول ،جامعهپذیری چیزی شبیه نقشپذیری منفعالنهی هر «فرد» از «جامعه»
نیست .کودک از همان تجربیات اولیهاش ،مشارکتکنندهای فعال در وابستگی متقابل تعامل و دخالت فزاینده در
جامعه است .دوم ،جامعهپذیری درست در نقاط خاصی از زندگی فرد متوقف نمیشود؛ یعنی زمانی که فرد عضوی
بالغ از جامعه شده است (برخالف دیدگاههای روانشناختی و روانشناسی اجتماعی ،که اجتماعیشدن را عموماً به
دوران کودکی محدود میکردند) .بلکه جامعهپذیری را بهگونهای باید فهمید که عمالً به کل چرخهی زندگی فرد
راجع است .سوم اینکه نمیتوان به نحوی شایسته از فرایند جامعهپذیری صحبت کرد مگر با تسامح زیاد.
اجتماعیشدن را نمیتوان بر حسب واژگانی با منطق یکسویه درک کرد؛ یعنی بهعنوان مجموعه تواناییهای که
صرفاً در یادگیرنده ذخیره میشود .بلکه اجتماعیشدن ،در سطح شناختی ،متضمن زمینهها ارتباطی «گفت و
شنودی» است (گیدنز.)128 -130 :1384 ،
گیدنز با برقراری یک رابطه دیالکتیکی و متقابل بین عوامل اجتماعیکننده (ساختار) و فرد اجتماعیشونده
(کنشگر) ،جامعهپذیری را فرایندی دوسویه فرض میگیرد که نه فقط کودک بلکه والدین و سایر کسانی را که
در تماس با کودک هستند را نیز درگیر میسازد .یعنی همانطور که کودک از والدین و افرادی که در اجتماعی-
شدن او سهیماند تاثیر میپذیرد ،متقابالً بر آنها نیز تاثیر میگذارد .بچهها والدین را خلق میکنند همانطوری
که والدین بچهها را .و به قول گیدنز بهتر است «جامعهپذیری را توالی نسلها در نظر بگیریم نه الحاق کودک به
درون جامعه» (گیدنز.)130 :1384 ،
به این ترتیب با توسل به نظریه گیدنز ،تا این جا ،دو ضعف اساسی تئوریهای کالسیک برطرف میگردد .اول
اینکه گیدنز نقش فعال و آگاهانهای را به فرد اجتماعیشونده قائل میشود و رابطه ساختار و فرد جامعهپذیر را
یک رابطه دوسویه میداند .دوم ،اجتماعیشدن را فرایندی پیوسته در نظر میگیرد که از ابتدا تا انتهای زندگی
فرد را شامل میشود.

 -2تئوری دوجهانیشدن

1

. dua globalization
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پاردایم دوجهانیشدن ،قائل به دو نوع جهان در فضای زندگی روزمره امروز ما انسانهاست .جهان اول« ،جهان
واقعی »1است .جهانی که از قبل بوده و انسان در ساخت آن هیچ نقشی نداشته و گذشتگان ما ،فقط این نوع
جهان را تجربه کردهاند .جهان دوم« ،جهان مجازی »2است که عمر آن به بیش از چند دهه نمیرسد .این جهان،
نتیجه انقالب تکنولوژی ارتباطی و اطالعاتی و ساخته دست انسان است (عاملی.)1382 ،
به اقتضای این دو نوع جهان متفاوت از هم ،دو نوع جهانیشدن موازی هم خواهیم داشت .اثرات دیالکتیکی این
دو فضای جهانی بر زندگی انسانها مهمترین دغدغه امروزه و آینده ما را شکل میدهد« .این دو جهان در بسیاری
از موارد تبدیل به دوقلوهای به هم چسبیده خواهند شد که تعامل فردی و اجتماعی در قلمروهای بسیار ،بستگی
به تعاملهای دو جهانی دارد و ما مواجه هستیم با دو جهانیشدنهای بههم چسبیده 3که حذف یکی از آنها
موجب زوال دیگری نیز میشود» (عاملی .)55 :1383 ،الرنس 4معتقد است؛ مهمترین تغییری که فضای
دوجهانیشدن بهوجود آورده ،تغییر در روابط انسانی و شکلگیری هویتهای جدید است .در واقع ،روابط چهره به
چهرهی سنتی ،در سطح وسیعی جای خود را به روابط در فضای مجازی ،مثل رابطه با واسطه کامپیوتر و یا با
واسطهی وسایل ارتباط از راه دور و یا وسایل ارتباط جمعی داده است ( به نقل از عاملی  .)1383با این توصیف
مهمترین تغییر در زندگی امروزه انسانها ،که آینده جهان را رقم خواهد زد ،رقابتیشدن این دو جهان متفاوت
باهمدیگر است .ظهور جهان جدید ،یعنی جهان مجازی ،بسیاری از روندها و نگرشها و ظرفیتهای آینده جهان
را به خود اختصاص خواهد داد.
این فضا و جهان جدیدی که ظهور یافته ،پروسهی اجتماعیشدن افراد را وارد مرحلهای نموده که متفاوت از
گذشته است .اگر در گذشته افراد؛ محدود در مرزهای جغرافیایی جامعه خود بودند ،کم اطالع (اگر نگوییم بی-
اطالع) از وقایع و رویدادهای که در دیگر نقاط جهان روی میدهد ،و شناخت کمتری (و در بسیاری از مواقع
ناآشنا) از ارزشها و هنجارهای فرهنگها و خردهفرهنگها داشتند ،امروزه تکنولوژیهای ارتباطی و فضای مجازیِ
برآمده از آن ،این امکان را سهل و سریعتر و دسترسیتر نموده است .و از طرفی عوامل اجتماعیشدن گذشته
(خانواده ،مدرسه ،هماالن) را دگرگون نموده و حتی آنها را متاثر از عوامل نوپدیدی کرده که ساختهی این شرایط
جدید است ،و در گذشته مطرح نبودند .در این فضای شکلگرفته ،افراد و حتی خود عوامل اجتماعیکننده سابق،
متاثر از عوامل و مراجعیاند که فرسنگها دور از محیط جغرافیایی ،روند هویتیابی و فرهنگپذیری آنها را شکل
میدهند« .با تحول جامعه مدرن ،فرایند خودشکلپذیری بازتابیتر و بازتر میشود .و افراد برای ساختن هویتی
منسجم برای خود ،بیش از پیش به منابع جدیدتر متوسل میشوند» (تامپسون.)60 :1380 ،
مدل نظری تحقیق
بر اساس این دو تئوری (ساختاربندی و دوجهانیشدن) ،مدل نظری این تحقیق به شکل زیر میباشد:

فضای مجازی
(عامل اجتماعیشدن جدید)
. real world
. virtual world
3
. twin globalization
4
. lawrence
1
2

فرد جامعهپذیر
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نمودار  :2مدل نظری تحقیق

فرضیهها
فرضیه اول :بین عوامل جامعهپذیری و فرد جامعهپذیر با شرط عامل فضای مجازی رابطه است .به عبارت دیگر در
دوره جدید ،فضای مجازی بعنوان عامل جدید جامعهپذیری ،هم فرد جامعهپذیرشونده و هم دیگر عوامل جامعه-
پذیری سنتی (خانواده ،مدرسه و هماالن) را تحت تاثیر قرار میدهد.
فرضیه دوم :در دوره جدید وزن و ترکیب عوامل جامعهپذیری (خانواده ،مدرسه ،هماالن و رسانه) در مقایسه با دو
دوره قبل دگرگون شده است.

روش تحقیق
موضوع پژوهش و مسائل و مشکالت ،یا بهطور خالصه پیچیدگیهای پژوهش و امکانات تحقیق ،به کار بردن یک
فن را مجاز و در مقام مقایسه با سایر فنون بر صواب میسازد (پیران.)1382 ،
در این تحقیق برای پاسخ به سوال خود در سطح تجربی ،متناسب با ماهیت و اهداف تحقیق ،و به دلیل امتیاز
روش کیفی در جذب و دستیابی به نظرهای شخصی و نظرهایی که در ارتباط با زندگی هستند و از آن ناشی
میشوند (دالور ،)1374 ،از روش کیفی با تکنیک مصاحبه عمیق استفاده نمودهایم .از آنجا که تحقیق بهبررسی
فرایند جامعهپذیری در میان سه نسل میپردازد بنابراین تحلیل آن در سطح کالن 1صورت میگیرد .واحد تحلیل
تحقیق ،با توجه به نوع تحلیل و نگاه محقق ،نسل (نسل اول ،نسل دوم و نسل سوم) ،و از آنجا که ما از تکتک
افراد جمعآوری اطالعات نمودیم ،واحد مشاهده در این جا فرد (دانشآموز ،پدر و پدربزرگ) میباشد .جامعه آماری
 .1پژوهشهای اجتماعی در سه سطح تحلیل می شوند :سطح تحلیل خرد ،میانه و کالن .مو ضوعی که برای پژوهش انتخاب می شود ممکن ا ست در سطح
خرد یا در سطح کالن یا در هر دو سطح و یا در سطح میانه باشد (ساعی)1381 ،
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نسل سوم تحقیق ،دانشآموزان سال اول و دوم دبیرستانهای پسرانه از سه منطقه  12 ،2و  19شهر تهران
انتخاب شدهاند .جامعه آماری نسل دوم و اول به ترتیب پدر و پدر بزرگ دانشآموزان (نسل سوم) است .حجم
نمونه به صورت هدفدار  90نفر ،از هر نسل  30نفر است« .نمونهبرداری کیفی بهگونه کلی شامل واحدهای
کوچک در مطالعه عمقی است .برخی از متون پژوهشی تعداد واحدهای نمونه را برای گروههای همگون 6 ،الی 8

واحد و برای گروههای ناهمگون بین  12تا  20پیشنهاد میکند .نمونهها اغلب بین  4تا  40شرکتکننده را

شامل میشود» (کوزل به نقل از هومن .)92 -91 :1385 ،اگرچه قاعده محض یا راهنمایی خاصی برای حجم
نمونه در تحقیق کیفی وجود ندارد ،اما اغلب متون پزوهشی ،مناسب بودن حجم نمونه را بسته به سوال پژوهش،
منابع مادی ،زمان ،عمق و محتوای مطالعه انجام گرفته میدانند و محقق با توجه به این پارمترها در انتخاب حجم
نمونه آزاد است (ماکسول 1995؛ هالیدی  .)2002در این تحقیق با توجه به ناهمگونی گروهها (که در اینگونه
موارد حجمی بین  12تا  20پیشنهاد شده) و با درنظر گرفتن محدودیتهای منابع مالی و زمانی ،جهت اطمینان

بخشی بیشتر ،حجم نمونه برای هر نسل  30نفر که در مجموع  90نفر میباشد ،انتخاب شده است که با توجه
به مطالب گفته شده ،کفایت و تناسب الزم را داراست .از میان انواع شیوههای نمونهگیری در پژوهشهای کیفی،
در این تحقیق ،شیوهی نمونهگیری تصادفی هدفمند 1مورد استفاده قرار گرفته است .این نوع نمونهگیری را گاهی
نمونهگیری قضاوتی 2نیز مینامند .این شیوه مستلزم یک نمونهی تصادفی با استفاده از روشهای تحقیق کمی
است ،اما برخالف تحقیق کمی هدف از انتخاب این نمونهی تصادفی ،معرف بودن جامعه نیست بلکه هدف حصول
اطمینان از بهکارگیری یک شیوهی نمونهگیری غیراریب میباشد؛ به این معنی که پژوهشگر با انتخاب نمونه ،قصد
تاثیر بر نتیجه تحقیق را ندارد بلکه از این طریق بر اعتبار یافتههای تحقیق خواهد افزود (گال و همکاران.)1382 ،
در این نوع نمونهگیری از آنجا که محقق با محدودیت جدی امکان تعمیمپذیری مواجه است ،بنابراین با قصد و
نیت خاص سراغ انتخاب نمونهها میرود (سفیری .)59 :1387 ،در پژوهش حاضر ،ما هم برای انتخاب نمونهها،
سراغ آنهایی رفتیم که اوالً پدر و پدربزرگ آنها در قید حیات بوده و ثانیاً دسترسی به آنها امکانپذیر باشد.
در این تحقیق بنا به محدودیت زمان و هزینه تحقیق و محدودیت مصاحبه ،متغییر جنس را کنترل کرده و تنها
یک جنس (مرد) را وارد جامعهی آماری خود نمودیم .از طرف دیگر برای کنترل سن پاسخگویان از افراد نسل اول
و دوم خواستیم که تجربهی اجتماعیشدن خود را در دوره سنی که همسن افراد نسل سوم بودند بیان کنند تا
تجربه اجتماعیشدن هر سه نسل در یک دوره سنی مشخص بررسی شود .مثالً اگر نوه یا فرزند خانواده (نسل
سوم) در حال حاضر  15یا  16سال دارد ،پدر و پدربزرگ خانواده هم با تداعی و یادآوری خاطرات و تجربیات

خود در سن  15یا  16سالگی به سواالت جواب بدهد .و همچنین برای کنترل پایگاه اجتماعی نسلها ،هر سه
نسل را از یک خانواده انتخاب نمودیم.

تعریف مفاهیم
 -1جامعهپذیری :آلن بیرو ( )1370در فرهنگ علوماجتماعی ،اجتماعیشدن را فرایندی روانی ـ اجتماعی
تعریف میکند که بر پایهی آن شخصیت اساسی فرد تحت تاثیر محیط ،و مخصوصاً نهادهای تربیتی ،دینی

وخانوادگی ،تشکل مییابد ( .)363در این تعریف عوامل اصلی اجتماعیکننده همان عوامل سنتی هستند که قبالً
. purposive random sampling
. juadgmental sampling

1
2
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راجعبه آنها بحث نمودیم .گیدنز تا حدودی تعریف متمایزی از اجتماعیشدن ارائه میدهد .او اجتماعیشدن را
فرایندی میداند که طی آن کودک ناتوان بهتدریج به شخصی خودآگاه ،دانا و ورزیده در شیوههای فرهنگی که
در آن متولد گردیده است تبدیل میشود ( .)86 :1379اجتماعیشدن در نگاه گیدنز نوعی «برنامهریزی فرهنگی»
نیست که در آن کودک تاثیراتی را که با آنها برخورد میکند بهطور انفعالی جذب نماید .از مجموع این تعاریف
میتوان این تعریف را استخراج نمود :اجتماعیشدن یا جامعهپذیری ،فرایندی که از طریق آن فرد با ارزشها،
هنجارها ،نگرشها و ایستارهای مورد پذیرش فرهنگ جامعهی خود آشنا گردیده و آنها را درونی میسازد .این
فرایند ،همانطور که گیدنز هم اشاره میکند ،یک فرایند دوسویه است؛ هم جامعهپذیرکننده و هم جامعه-
پذیرشونده ،هر دو آگاهانه و فعاالنه در این فرایند سهیم هستند.
در این تحقیق برای سنجش جامعهپذیری افراد ،پنج بُعد جامعهپذیری را بهعنوان معرف ،در نظر گرفتیم :1جامعه-
پذیری فرهنگی ،جامعهپذیری اجتماعی ،جامعهپذیری ورزشی ،جامعهپذیری سیاسی و جامعهپذیری دینی .برای
سنجش هر کدام از این ابعاد تعدادی سوال مطرح نمودیم که در پیوستها به صورت جدولی نشان داده شده
است .البته ناگفته روشن است که ابعاد جامعهپذیری امروزه به اقتضای حوزههای تخصصی زندگی افراد بیش از
اینهاست .اما در این تحقیق با علم به این موضوع ،به لحاظ محدودیتهای متعددی 2که با آن مواجه بودیم تنها
این پنچ بُعد (که به نظر معرفهای اصلی و کلیدی بودند) را انتخاب نمودیم.
 -2عوامل جامعه پذیری :عوامل جامعه پذیری« ،نمایندگان جامعه هستند که در طی مراحل رشد ،شیوههای
زندگی و بهطور کلی فرهنگ را انتقال میدهند» (محسنی .)107 :1378 ،به عبارت دیگر عواملی هستند که در
طول زندگی فرد ،ارزشها و هنجارها و آداب و رسوم جامعه را به او انتقال میدهند .این عوامل عبارتند از خانواده،
دوستان و معاشران ،مدرسه و رسانهها صوتی ـ تصویری (که باعث شکلگیری یک فضا و جهانی به نام فضای
مجازی گردیدهاند که امروزه نقش و تاثیرات بهسزایی در فرهنگسازی و هویتسازی افراد بالخص جوانان بازی
میکنند) .در این تحقیق برای سنجش تاثیر هر یک از این عوامل ،سواالتی را طرح نمودیم (به پیوستها رجوع
شود).
 -3فضای مجازی :از نگاه دیوید بل )2001( 3فضای مجازی فقط مجموعهای از سخت افزار نیست ،بلکه
مجموعهای از تعاریف نمادین است که شبکهای از عقاید و باورها را در قالب دادوستد ردوبدل میکنند .از این
تعریف برمیآید که این فضا میتواند عامل اساسی در فرهنگسازی و هویتسازی و بهتبع آن تاثیر مهمی در روند
اجتماعیشدن افراد داشته باشد .در این تحقیق برای سنجش میزان برخورداری و آشنایی پاسخگویان با فضای
مجازی  11سوال از مصاحبهشوندگان پرسیدیم (به پیوستها رجوع شود).

 .3مفهوم جامعه پذیری ،مفهوم ب سیطی ا ست که برای شرح و سنجش آن ناگزیر باید به ابعاد آن نیز ا شاره شود .در این تحقیق هدف از طرح و برر سی ابعاد،
صرفاً سنجش جامعهپذیری افراد بوده است .از آنجا که تعریف جامعه پذیری یک تعریف عام بوده ،در این پژوهش برای سنجش این مفهوم (در سطح تجربی)
کمتر به این تعریف عام پرداختهایم .برای سنجش آن به ابعاد آن توجه کردهایم و از بین این ابعاد پنج بُعدی که برای سنجش میزان جامعهپذیری فرد عموماً
کاربرد دارد را با مشورت اساتید صاحبنظر انتخاب کردهایم.
 .1از طرفی حجم و و سعت سواالت این اجازه را نمیداد ،چرا که اگر به همه موارد ا شاره میکردیم زمان م صاحبه ب سیار طوالنیتر می شد و عمالً قابل اجرا
نبود .و از طرف دیگر بنابر ماهیت م ساله و مو ضوع ،هدف این تحقیق پرداختن به انواع ابعاد جامعهپذیری نی ست .و ب سیاری از محدودیتها که عمالً د ست
محقق را در سنجش ابعاد مختلف اجتماعیشدن کوتاه مینمود.
. Bell, D.
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یافتههای تحقیق
دادههای حاصل از مصاحبهها به صورت جداول مقایسهای بین سه نسل ،تنظیم شده است .یافتهها در دو بخش
«ابعاد جامعهپذیری» و «عوامل اجتماعیشدن» ارائه میشوند.
 _1ابعاد جامعهپذیری
 .1جامعهپذیری فرهنگی :جامعهپذیری فرهنگی یکی ار ابعاد مهم جامعهپذیری افراد بهشمار میرود .این بُعد نقش
اساسی در شکلدهی هویت فرد دارد .از طرفی تغییرات و تاثیراتی که امروزه ،در نتیجه فرایند جهانیشدن ،روند
جامعهپذیری افراد را متحول نموده ،بیشتر متوجه این بُعد بوده است .بروز مسائل و مفاهیمی چون :بحران هویت
فرهنگی ،تهاجم فرهنگی ،گسست فرهنگی و استعمار فرهنگی ،دلیلی بر این مدعاست.
جامعهپذیری فرهنگی ،پشتوانه سرمایهی فرهنگی است .در این جا برای روشن ساختن مفهوم «سرمایه فرهنگی»
الزم دانستیم این مفهوم را تعریف و انواع آن را دستهبندی کنیم.
بوردیو ( )1986سرمایه فرهنگی را مجموعه نمادها ،عادات ،منشها ،شیوههای زبانی ،مدارک آموزشی ،ذوق و
سلیقهها و شیوههای زندگی که بهطور غیر رسمی ،بین افراد شایع است تعریف میکند .کالینز سرمایه فرهنگی را
شامل منابعی نظیر مکالمات از پیش اندوخته در حافظه ،شیوه زبانی ،انواع خاص دانش یا مهارت ،حق ویژه
تصمیمگیری و حق دریافت احترام میداند (ترنر .)2000 ،بوردیو سه شکل سرمایه فرهنگی را از هم تمیز میدهد:
الف) سرمایه متجسد یا درونیشده :1نوعی سرمایه خودآموخته و تواناییهای بالقوهای است که ماحصل کار شخص
روی خود و صرف هزینه مستقیم از سوی شخص بصورت صرف وقت است .رفتهرفته این سرمایه جزء جدانشدنی
و اعمال عادتگونه شخص میشود و تثبیت درونی مییابد و در واقع با جسم فرد حد و مرز یکسان دارد (تاجبخش:
.)1384
ب) سرمایه فرهنگی عینیتیافته :2به شکل اشیاء مادی و رسانههایی چون نوشتهها ،نقاشیها ،بناهای تاریخی،
ابزارها و غیره عینیت مییابد که در حالت مادیت خود قابل انتقال است.
ج) سرمایه فرهنگی نهادینهشده :3این سرمایه فرهنگی بهوسیله صالحیتهایی که رسماً از طریق آموزش و
تحصیالت و نیز سایر اشکال دستاوردهای اجتماعی که قابل رتبهبندی هستند به افراد اعطا میشود .بوردیو
تحصیالت را نمودی ازسرمایه فرهنگی میداند .سرمایه فرهنگی نهادینهشده این امکان را بوجود میآورد که
صاحبان این صالحیتها با هم مقایسه شوند و حتی با نشاندن فردی به جای دیگری مبادله شوند .مدرک تحصیلی،
سند تخصصی فرهنگی است و به دارندهاش ارزش قراردادی تضمینشده حقوقی درازمدت انتقال میدهد
(تاجبخش.)1384 ،
بوردیو بازتولید و انتقال سرمایه اجتماعی ،فرهنگی و سمبلیک را تحتالشعاع فرآیند جامعهپذیری میداند که از
خانواده آغاز میشود .بیشک هر جامعهای برای ارتقای سرمایه فرهنگی خود سعی در انتقال درست و صحیح
ارزشها و هنجارهای فرهنگی خود به افراد تازهوارد به جامعه دارد .یافتهها نشان میدهند که در بین نسل جدید
با کاهش اینگونه سرمایه فرهنگی مواجه هستیم.
جدول :2مقایسه تجربه جامعهپذیری فرهنگی نسل اول ،دوم و سوم
. Embodied
. Objective
3
. Institutionalized
1
2
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نسل اول
 -1پایین بودن سواد

نسل دوم

نسل سوم

 -1باال رفتن سواد در نتیجه ورود  -1باال بودن ســـواد به دلیل کثرت
منابع و مراجع آموزشی
افراد به مدرسه

 -2شـــناخت و آگاهی نســـبی و  -2باالبودن مطالعه غیردرســـی و  -2عــدم عالقــه بــه آشـــنــایی بــا
شفاهی افراد از م سائل فرهنگی و در نتیجه شـــناخت و آشـــنایی شخصیتهای فرهنگی و تاریخی
بی شتر با شخ صیتهای تاریخی و
شخصیتهای تاریخی و ادبی
ادبی
 -3حس برتر وطندوســـتی و  -3حس برتر وطندوســـتی و  -3بیت فاوتی به مســــا ئل ملی و
میهنی
هویت ملی
هویت ملی
 -4خانواده تن ها مرجع و ن هاد  -4کاهش نســبی نقش و جایگاه  -4کاهش شـــدید نقش خانواده در
خانواده به دل یل ظهور دو عا مل تصمیمگیریهای فرد
تصمیمگیری
مدرسه و همساالن
 -5آزادیهای فردی باال

 -5پایین بودن آزادیهای فردی

 -5وجود آزادیهای نسبی فردی

 -6رادیو تنها وسیله فرهنگی

 -6تلویزیون و مطبو عات هم در  -6تنوع و تکثر صـــ نایع فرهنگی
باالخص صنایع جهانی
کنار رادیو

 -7ماهیت نداشــتن مقوالتی مثل  -7فیلم و موســیقی در حد کم و  -7تنوع و تعــدد انواع فیلمهــا و
سبکهای مو سیقی و همچنین نماد
بهعنوان سرگرمی و تفریح
فیلم و موسیقی
ابراز وجود و هویتبخشی
 -8نبود مُد و مُدگرایی

 -8نبود مُد و مُدگرایی

 -8استقبال از مُد و الگوهای جدید

 -9سادهزیستی و قناعت

 --9سادهزیستی و قناعت

 -9تجملگرایی و رفاهطلبی

 -10ترجیح مصـــالح جمعی به  -10ترجیح مصــــالح جمعی به  -10ترجیح مصـــالح فردی به جای
مصالح جمعی
جای مصالح فردی
جای مصالح فردی
 -11پــذیـریـش هـنـجــارهــا و  -11پــذیــریــش هــنــجــارهــا و  -11هنجارآفرینی های جدید ،تنوع
ارزشها و خردهفرهنگهای جدید و
ارزشهای موجود
ارزشهای موجود
گاه متضـــاد با ارزش های مرســـوم
جامعه
 -12باال بودن سرمایه فرهنگی

 -12باال بودن سرمایه فرهنگی  -12کاهش سرمایه فرهنگی

 2-1جامعهپذیری اجتماعی :جامعهپذیری اجتماعی هم یکی دیگر از ابعاد مهم و اساسی در فرایند جامعهپذیری
افراد به شمار میآید .هم جامعهپذیری فرهنگی و هم اجتماعی ،هر دو ،سازندهی دو نوع سرمایهی غیرمادی
(سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی) هستند که نقش حیاتی و ضروری برای جوامع دارند .بررسی این دو بُعد از
جامعهپذیری و به تبع آن سنجش دو نوع سرمایه فرهنگی و اجتماعی در اغلب تحقیقات و پژوهشها ،نشان از
اهمیت باالی این دو مقوله در جامعهی امروز دارد .در متون پژوهشی تعاریف متعددی از سرمایه اجتماعی بعمل
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آمده؛ بوردیو ( )1986سرمایه اجتماعی را مجموعه منابع بالفعل و بالقوهای میداند که با عضویت در شبکههای
اجتماعی کنشگران بوجود میآید و بطور جمعی از سرمایه شخصی پشتیبانی میکند.
به نظر کلمن سرمایه اجتماعی مجموعهای از معیارها ،شبکههای اجتماعی و روابط (بین بزرگساالن و فرزندان،
بین والدین دانشآموزان با یکدیگر) میباشد .شبکههای اجتماعی بهواسطه تعهدات و انتظارات دوطرفه ،اعتماد،
سازگاری عملکرد فعاالن شبکه و تقویت یکدیگر  ،ایدئولوژیها و ارزشهای مشترک و ثبات میتوانند موثر واقع
شوند (کلمن .)101-100:1988 ،در واقع کلمن ارتباطات را بهعنوان ایجادکننده منابع سرمایه میداند که «با
ایجاد تعهدات و انتظارات بین فعاالن  ،ساخت اعتماد در محیط اجتماعی ،و بازکردن کانالهای ارتباطی به عنوان
معیارهایی برای متخلفان و مفتخورها عمل میکنند» (فیلد .)38: 1386،کلمن سرمایه اجتماعی را پلی بین
رفتار فردی و جمعی میداند به این معنا که اگرچه نوعی دارایی فردی است اما وجود آن منوط به منابع ساختاری
اجتماعی است چرا که افراد در ساختار فعالیت میکنند .اثربخشی این منابع ساختاری نیازمند پروسه موفق
جامعهپذیری است.
جامعهپذیری اجتماعی ،نحوهی آمادگی و ورود یک فرد از محیط خانواده به محیط جامعه را نشان میدهد .هر
جامعهای در این فرایند بر آن است که از افراد منفرد و جداگانه ،شهروندان اجتماعی ساخته که بتوانند عضوی
فعال در جامعهای باشند که در آن زیست میکنند.
مصاحبههای این بخش برای هر سه نسل با  9سوال انجام شد .محورهای موضوعی سواالت شامل :مشارکت
اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،فردگرایی یا جمعگرایی ،دیدوبازدید با دوستان و آشنایان بود .یافتهها نشان میدهند
که در این بُعد از جامعهپذیری هم ما شاهد تفاوتهای نسلی چشمگیری بین نسل اول و دوم با نسل سوم هستیم.
جدول  :3مقایسه تجربه جامعهپذیری اجتماعی نسل اول ،دوم و سوم
نسل اول

نسل دوم

نسل سوم

 -1اعتماد باالی اعضای خانواده و  -1اعتماد باالی اع ضای خانواده و  -1اعتماد باال به اعضـــای خانواده و
دوستان
اقوام درجه یک
فامیل بههمدیگر
 -2پیو ند ها و همبســـتگی های  -2پیوندها و همب ستگیهای باالی  -2پیو ند های نســـبی خانوادگی و
همبســـتگی های بســـیار ضـــعیف
خانوادگی
عمیق خانوادگی و خویشاوندی
خویشاوندی
 -3روابط چهره به چهره و عاطفی  -3روابط چهره به چهره اعضــای  -3روابط چهره بهچهره و صـــمیمی
پایین اعضای خانواده
خانواده
و صمیمی همه اعضا فامیل
 -4تقسیم کار ساده

 -4تقسیم کار پیچیده

 -4تقسیمکار پیچیده

 -5مشــارکت باالی خویشــانودان  -5مشـــارکت نســـبی اعضـــا در  -5مشــارکت بســیار پایین افراد در
خانواده خانواده و بیرون از محیط داخل و بیرون خانواده
در مسائل مختلف همدیگر
خانواده
 -6خانوادهی گسترده

 -6خانوادهی هستهای

 -6خانوادهی هستهای

 -7فردگرایی بسیار پایین

 -7فردگرایی بسیار پایین

 -7فردگرایی بسیار باال
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 -8احترام و پذیرش هنجارهای و  -8احترام و پذیرش هنجارهای و  -8احترام نســـبی بــه ارزشهــا و
هنجارهای اجتماعی و اســـتقبال از
ارزشهای اجتماعی مرسوم
ارزشهای اجتماعی مرسوم
ارزشهای جدید که موج جهانیشدن
بههمراه دارد.
 -9سرمایه اجتماعی باال

 -9سرمایه اجتماعی باال

 -9سرمایه اجتماعی بسیار پایین

 3-1جامعهپذیری ورزشی :جامعهپذیری ورزشی ،مقولهی جدیدی است که امروزه وارد حوزه جامعهپذیری شده
است .و به همین دلیل ،همانگونه که یافتههای این تحقیق نشان میدهد ،این بُعد از جامعهپذیری برای نسل اول
و دوم از موضوعیت آنچنانی برخوردار نیست.
تخصصیشدن حوزههای مختلف زندگی ،ابعاد جامعهپذیری افراد را هم متنوعتر و متکثرتر ساختهاست .از جمله
اینها میتوان به حوزه ورزش اشاره نمود که امروزه خود عامل و مجرای مهمی برای الگوگرایی و هنجارپذیری
افراد ،باالخص نسل جوان و نوجوان ،گشته است .رشتهها ،آداب و مقررات ،چهرهها و شخصیتها ملی و جهانی
ورزشی و همچنین تماشای مسابقات مختلف بهصورت حضوری یا از طریق رسانههای تصویری ،شعارها و تکیه
کالمهای ورزشی و موارد مختلف دیگر ،همگی از نمادها و شاخصهای تاثیرگذاریاند که ارزشها و هنجارهای
جدید ،و گاهاً متمایز از هنجارهای مقبول جامعه ،را به افراد معرفی و القا میکنند .در مجموع مصاحبهها نشان
دادند که نمونههای نسل سوم امروزه با یک فضای جدید جامعهپذیری ،به اسم جامعهپذیری ورزشی مواجهاند که
بسیاری از الگوهای رفتاری و پوششی آنان را شکل میدهد.
جدول  :4مقایسه تجربه جامعهپذیری ورزشی نسل اول ،دوم و سوم
نسل اول

نسل دوم

نسل سوم

 -1مطرح نبودن ورزش بهعنوان  -1ورزش به عنوان یک پد یدهی  -1ورزش بــه ع نوان یــک بُعــد
اجت ماعی همســـاز با ســـایر اب عاد اجتماعیشدن جدید
یک پدیدهی جداگانه
اجتماعیشدن
 -2تدا خل ف عال یت های بدنی با  -2ورزش بــه عنوان یــک پــدیــده  -2ورزش بــه عنوان یــک پــدیــده
جداگانه و مجزا از سایر فعالیتها
جداگانه و مجزا از سایر فعالیتها
فعالیتهای روزمره افراد
 -3نبود ارزش ها و هن جار های  -3ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و  -3موج ع ظ ی می از ارزشهــا و
هنجارهای جداگانه و گاه متضـــاد با
دینی جامعه در محیط ورزشی
جداگانه ورزشی
فرهنگ جامعه
 -4دیدگاه مذهبی و ســـنتی به  -4دیدگاه مذهبی در کتار دیدگاه  -4دیدگاه مدرن و تخصـــصـــی و
غیردینی
مدرن
ورزش
 -5بازی ها و تفریحات ســـنتی و  -5بازی ها و تفری حات ســـنتی در  -5بازی ها و تفری حات جد ید و
دیجیتالی شده
کنار رشتههای ورزشی جدید
محلی
 -6ر شتههای و محیطهای ورز شی  -6تنوع و کثرت ورزشهای مختلف
فکری و جسمی
محدود
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 -7وجود نهادها و موســـســـســـات  -7ر شتههای و محیطهای ورز شی
محدود و ظهور کلوبها و باشگاههای
مربوط به ورزش
خصوصی
 -8مطبوعات و رســانههای ورزشــی
متنوع
 -9ورزش ها و بازی های رایانهای و
اینترنتی
 -10ورزش بــه ع نوان یــک ا بزار
تبلیغاتی فرهنگی
 -11بیشــتر تماشــای مســابقات و
برنامههای ورزشـــی در مقایســـه با
انجام فعالیتهای ورزشی
 -12الگوپذیری از شـــخصـــیتها و
بازیکنان ورزشی

 4 -1جامعهپذیری سیاسی :جامعهپذیری سیاسی یکی دیگر از ابعاد جامعهپذیری است که برای دولتها از اهمیت
و حساسیت باالیی برخوردار است .طبق تعریف آلموند ،جامعهپذیری سیاسی فرایندی است که از طریق آن ارزشها
و ایستارهای سیاسی افراد شکل میگیرد (آلموند و دیگران.)1381 ،
در تحقیق حاضر برای سنجش تجربه جامعهپذیری سیاسی افراد نمونه  21سوال در حین مصاحبه از آنان پرسیده
شد .این سواالت بر اساس محورهای مشارکت سیاسی ،دانش سیاسی ،اعتماد سیاسی ،احساس تعلق سیاسی و
نگرش سیاسی تنظیم گشته بودند .یافتههای مصاحبهها نشان دادند که امروزه دانشآموزان در محورهای مورد
آزمون جامعهپذیری سیاسی (مشارکت سیاسی ،دانش سیاسی ،اعتماد سیاسی ،احساس تعلق سیاسی و نگرش
سیاسی) طبق انتظارات جامعه پیش نرفتهاند .مشارکت پایین نسل سوم در جریانات و فعالیتهای سیاسی و
اجتماعی (مثل :نماز جمعهها ،راهپیماییها ،مراسمات و سخنرانیها) میتواند ریشه در ابعاد فرهنگی و اجتماعی
جامعهپذیری و پایین بودن سرمایههای فرهنگی و اجتماعی این نسل داشته باشد که موجب تضعیف پایههای
ارزشی و اعتقادی آنان هم گردیده است.
امروزه با وجود فنآوریهای ارتباطی ،که دسترسی به منابع اطالعاتی مختلف را سهل و ممکن میسازد ،دانش-
آموزان از آگاهی و دانش سیاسی پایینی برخوردارند .تحقیقات و پژوهشهای انجام گرفته 1در این زمینه هم مؤید
یافتههای تحقیق حاضر است.
 . 1در این زمینه نگاه کنید به پایاننامههای زیر:
 جمشید روشن «جامعهپذیری سیاسی نوجوانان تهران» ،دانشگاه امام صادق. ابوطالب گلوردی «سنجش میزان تحقق جامعهپذیری سیاسی رسمی در نسل جدید انقالب» ،پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی. محمد میرزایی ماکیان «بررسی تاثیر نوع روابط خانوادگی بر جامعهپذیری سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران» دانشگاه تهران. -محمدرحیم صفری «جامعهپذیری سیاسی و مشارکت سیاسی» دانشگاه عالمه طباطبائی.
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جدول  :5مقایسه تجربه جامعهپذیری سیاسی نسل اول ،دوم و سوم
نسل اول
 -1پایین بودن سطح سواد

نسل دوم
 -1سطح سواد باال

نسل سوم
 -1سطح سواد باال

 -2کمبود منــابع اطالعــاتی و  -2وجود منابع و مجاری ارتباطی و  -2وجود منابع و مجاری ارتباطی
اطالعاتی (رادیو ،تلویزیون ،مطبوعات و اطالعاتی متنوع و متکثر
ارتباطی (فقط رادیو)
و کتاب)
 -3دانش و آگاهی سیاسی بسیار  -3دانش و آگاهی سیاسی باال
پایین افراد

 -3دانش و آگاهی سیاسی پایین

 -4ن گرش ســـیــاس خ ن ثی و  -4نگرش سیاسی رادیکال و انقالبی  -4نگرش ســـ یاســـی خنثی و
بیتفاوت به مســائل و رویدادهای
محافظهکار
سیاسی
 -5مشارکت سیاسی بسیار پایین

 -5مشـــارکت ســـیاســـی باال در  -5مشارکت سیاسی بسیار پایین
فعالیتهای رادیکال و مخالف نظام

 -6کنش انف عالی در خصـــوص  -6کنش فعال و آگاهانه نســـبت به  -6کنش انفعـالی در خصـــوص
فعالیتها و اتفاقات سیاسی
اتفاقات و مسائل سیاسی
رویدادها و اتفاقات سیاسی

 5 -1جامعهپذیری دینی:1
جامعهپذیری دینی هم از حوزههای حســاس و مهم اجتماعیکردن افراد اســت که امروزه اهمیت و جایگاه
آن در قیاس با گذ شته به مراتب افزونتر گ شته ا ست .معموالً در این حوزه ،جامعه سعی میکند تا به بوا سطه
عوامل و مجاری موجود ،ارزشها و هنجارها و به عبارتی فرهنگ دینی مورد پذیرش خود را به نســـلهایی که پا
به عر صه اجتماعی میگذارند ،انتقال دهد .هر جامعهای تالش دارد که این فرایند را مطلوبتر و با هزینه پایین و
با نیروی کنترلی و نظارتی کمتری به انجام رســاند .برای این منظور درونیســاختن ارزشها و هنجارها و باثبات
نمودن آنها در افراد ،اولویت اصلی مجریان این امر است.
در این تحقیق با درک اهمیت و ضـــرورت این بُعد از جامعه پذیری در جامعه خود ،برای ســـنجش تجربه
جامعهپذیری دینی افراد مورد آزمون ،مبادرت به طرح  14سوال در مو ضوعات مختلف دینی نمودیم .محورهای
اصلی سواالت عمدتاً؛ آگاهی به مسائل دینی ،تعهد و تقید به انجام مناسک دینی ،مشارکت در مجالس و مراسم
دینی بودند.
جدول  :6مقایسه تجربه جامعهپذیری دینی نسل اول ،دوم و سوم
نسل اول

نسل دوم

نسل سوم

 .1در این تحقیق ،با علم به تفاوت های معنایی دین با مفاهیم مذهب ،فرقه ،آیین و ،...صـــرفا معنای کلی دین مد نظر بوده و از ورود به حیطه های مذهب و
تقســـیمبندیهای دینی خودداری کردیم .همانگونه که در بخش تعریف مفاهیم ذیل تعریف جامعهپذیری بیان نمودیم ،هدف این تحقیق ورود به حوزههای
تخصصی و سنجش دقیق ابعاد جامعهپذیری نیست .بی شک هر یک از این ابعاد میتوانند جداگانه در قالب تحقیق اختصاصیتری واکاوی و موشکافی گردند.
هدف این تحقیق بررســـی فرایند جامعه پذیری اســـت ،ورود به حوزه ابعاد جامعه پذیری با این نیت انجام گرفته که فهم و کمکی کند تا شـــناختی از نحوه
جامعهپذیری افراد ،حاصل آید.
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 -1دانش و آگاهی بســـیار پایین  -1سواد و آگاهی دینی باال
دینی

 -1دانش و آگاهی پایین دینی

 -2مقید و متعهد به انجام تکالیف  -2مقید و متعهد به انجام تکالیف  -2تعهد و پایبندی بسیار ضعیف به
انجام تکالیف و مناسک دینی
دینی
دینی
 -3محـدود بودن تکـالیف دینی  -3گســـترش تکــالیف دینی از  -3اکت فا به ن ماز و روزه به عنوان
وتداخل آن با ســنتها و رســوم سطوح ظاهری تا سطوح اعتقادی تکالیف دینی
و بینشی
ملی و محلی
 -4ان جام امور دینی با ن ظارت و  -4اختیار و آزادی ن سبی افراد در  -4آزادی و اخت یار کا مل افراد در
انجام دادن یا ندادن تکالیف دینی
انجام امور دینی و مذهبی
کنترل مستقیم خانواده
 -5د ید گاه تع بدی ارزش ها و  -5دیدگاه تعقلی به مسائل دینی
هن جار های دینی و کمتر تع قل و
تعمق در آنها

 -5دیدگاه تعقلی در سطح پایین و
گاه جدلی به مسائل دینی

 -6نبود نقــد و بررســـی علمی  -6نقد و بررســی علمی مســائل  -6نقد و به چالش کشیدن بسیاری
از ارزشها و هنجارهای دینی
دینی و شرعی
مسائل دینی و شرعی
 -7مجرای انتقال اطالعات دینی -7 ،مجرای انتقال اطالعات دینی؛  -7تنوع و تکثر منابع و مجاری
انتقال اطالعات دینی :کتب،
کتب و مجالس دینی
گفتهها و شنیدههاست
مطبوعات ،تکنولوژی و فنآوریهای
صوتی و تصویری
 -8مجازات ســـنگین اجتماعی و  -8مجــازات اجتمــاعی و عرفی  -8مجازات قانونی برای
هنجارشکنان دینی
برای هنجارشکنان دینی
عرفی برای هنجارشکنان دینی
 -9رعایت شـــدید بحث محرم و  -9رعایت شـــدید بحث محرم و  -9کمرنگ شدن حساسیتها و
محدودیتها در خصوص روابط
نامحرم
نامحرم
محرم و نامحرم

 -2عوامل اجتماعی شدن
 2 -2خانواده :خانواده از اولین و مهمترین عوامل اجتماعی ساختن افراد به شمار میآید .این عامل بهعنوان
اولین و پایهترین نهاد اجتماعی نقش مهم و ح سا سی در فرایند تربیت و پرورش شخص بر عهده دا شته ا ست.
اگرچه امروزه ،با تخ ص صی شدن حوزههای گوناگون زندگی افراد و تق سیمکار پیچیدهی اجتماعی ،که منجر به
شکلگیری نهادهای متعدد با شرح وظایف مشخص گردیده است ،از نقش و مسئولیت خانواده به عنوان یک نهاد
اجتماعی کاســـته اســـت؛ اما نقش و اهمیت آن امروزه نیز مورد توجه همگان قرار دارد .به این نکته باید توجه
داشـــت که در دوره جدید خانواده همچنان بهعنوان یکی از عوامل اجتماعیشـــدن ،نقش متفاوتی در قیاس با
گذشــته ایفا میکند .در دو دوره اول و دوم ،خانواده مجرای انتقال هنجارها و ارزشهایی (و در بســیاری از موارد
من شا شکلگیری آداب و ر سوم بومی) ا ست که برآمده از فرهنگ سنتی جامعه خودی ا ست .اما در دوره جدید
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خانواده به عنوان کانال بروز و ظهور پدیدهی مصرفگرایی و مُدگرایی مطرح است که این پدیده با خود موجی از
ارزش ها و هنجارهای متفاوت و بیگانه با فرهنگ و ســـنت خودی را اشـــاعه و ترویج میکند .رســـانه ها و
تکنولوژی های ارتباطی و اطالعاتی تاثیرات فرهنگی خود را با موجی از مصـــرفگرایی بروز میدهند که در این
میان خانواده یکی از عوامل مهم و اصلی انتقالی به حساب میآید.
در تحقیق حاضر برای بررسی نقش و تاثیر خانواده در فرایند تجربه جامعهپذیری نمونههای مورد آزمون 9 ،سوال
در موضــوعات؛ روابط عاطفی و صــمیمی اعضــای خانواده ،مشــارکت اعضــاء ،نفوذ و کنترل والدین بر فرزندان،
تصمیمگیری والدین در خصوص مسائل فرزندان ،آگاهیبخشی (در مسائل مختلف) به فرزندان ،در کنار هم بودن
اعضاء ،پرسیده شده است.
جدول  :7مقایسه نقش عامل خانواده در نسل اول ،دوم و سوم
نسل اول

نسل دوم

نسل سوم

 -1خانواده تنها نهاد جامعهپذیری  -1خــانواده یکی از عوامــل مهم  -1کاهش نقش و جایگاه خانواده
در فرایند اجتماعیکردن فرزندان
اجتماعیکننده
 -2محــل تمرکز فعــالیــتهــای  -2مجزا بودن فعالیتهای اقتصادی  -2تقســـیم کار پیچ یده و انت قال
ب سیاری از فعالیتها و م سئولیت-
اقتصادی ،آموزشی ،تربیتی و غیره و آموزشی از کانون خانواده
های آموز شی و تربیتی به نهادهای
اجتماعی دیگر.
 -3خــانواده گســـترده و نظــام  -3خــانواده هســـتــهای و نظــام  -3خانواده هستهای و نظام
فرزندساالری
پدرساالری
پدرساالری شدید
 -4اختیــار بــاال در الگودهی و  -4ا خ تیــار نســـ بی والــدین در  -4نقش و اختیار بسیار پایین
والدین در الگودهی و نقشپذیری
الگودهی و نقشپذیری فرزندان
نقشپذیری فرزندان
فرزندان
 -5رابطه اجتماعیشدن یکسویه  -5رابطه اجتماعی شدن یکسویه
 -6ارزشها و هنجارهای سنتی

 -5رابطه اجتماعیشدن دوسویه

 -6ارزشها و هنجارهای سنتی در  -6ارزشها و هنجارهای جدید و
جهانی
کنار هنجارهای جدید
 -7اختیار و آزادی نســبی فرزندان  -7آزادی انتخاب فرزندان در
انتخاب الگوها و مراجع نقش-
در بعضی از مسائل
پذیری و هنجارگرایی
 -8تاثیرپذیری والدین دربسیاری
از موارد ،از ارزشها و هنجارهایی
که فرزندان وارد خانواده میکنند.

 2 -2مدرســه :مدرســه ،به عنوان یکی دیگر از عوامل جامعهپذیری ،در این تحقیق مورد بررســی و نقش و
تاثیر آن در فرایند اجتماعی شدن نمونههای سه ن سل ،مورد آزمون و سنجش قرار گرفته ا ست .برای این منظور
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به تنا سب شرایط هر سه ن سل ،مبادرت به طرح ه شت سوال در مو ضوعاتی چون :مدت ح ضور فرد در مدر سه،
مطالب آموزشی به فرد ،نوع رابطه و تاثیر اولیای مدرسه بر افراد و الگوپذیری معلمین و اولیای مدرسه ،نمودیم.
جدول :8مقایسه نقش عامل مدرسه در نسل اول ،دوم و سوم
نسل اول

نسل دوم

نسل سوم

 -1مدرســـه به عنوان یک عامل  -1مدرســــه خود یک عا مل  -1مدرســـه بهعنوان یک عا مل
جامعهپذیری مهم بوده و همچنین اجتماعی شدن بی شتر نقش آموز شی
اجتماعی شدن مطرح نیست.
مجرایی بوده که از طریق آن عامل دارد
همساالن و دوستان شکل گرفتند.
 -2تنها نهاد آموزشـــی و تربیتی  -2وجود نهادها و موسسات آموزشی
و تربیتی متعدد در کنار مدرسه
رسمی تا مرحله دانشگاه
 -3مجرای ورود رســـمی فرد به  -3یکی از مجاری ورود رســمی فرد
به جامعه
جامعه است
 -4عاملی اســــت که آی نده و  -4عوامل زیادی در تعیین سرنوشت
افراد دخیل هستند
سرنوشت افراد را رقم میزند
 -5معرفی ارزش ها و هنجارهای  -5تاثیر ضعیف در اجتماعی ساختن
جامعه به افراد و نفوذ و تاثیر باال افراد
در افراد
 -6مدرســـه بهعنوان خا نه دوم  -6مدرسه صرفاً یک نهاد آموزشی
افراد

 3 -2هماالن :عامل دیگری که در این تحقیق از آن بهعنوان هماالن نام میبریم ،یکی دیگر از عوامل ســـنتی
اجتماعی شدن ا ست .هماالن ،گروه دو ستان و هم سن و ساالنی ا ست که فرد در هر دوره از زندگی خود با آنها
در تعامل اســت .در این تحقیق برای ســنجش و بررســی تأثیر این عامل در فرایند اجتماعیگشــتن افراد مورد
آزمون ،تعداد هشــت ســوال در موضــوعاتی چون :میزان معاشــرت و رفت و آمد با دوســتان ،نوع تفریحات انجام
گرفته با آنها ،م سائل و مو ضوعات مطرح در روابط دو ستی و پذیرش نظرات و راهنماییهای دو ستان ،از هر سه
نسل پرسیدیم.

جدول  :9مقایسه نقش عامل هماالن در نسل اول ،دوم و سوم
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نسل اول

نسل دوم

نسل سوم

 -1گروه همــاالن و دوســـتــان  -1عالوه بر فامیل و محله ،مدر سه  -1محیط های دوســــت یابی فراتر از
محدود به دایره خویشـــاوندی و هم یک محیط دو ستیابی به شمار محیط خویشاوندی و محله و مدرسه
میرود
محلی است
 -2تعامالت عموماً در سطح بازی  -2تعــا مالت عالوه بر ت فر یح و  -2تعامالت عالوه بر تفریح و ســرگرمی
و سرگرمی و اتفاقات ساده روزمره ســرگرمی برای مســائل درســی هم در بســـیاری از موضـــوعات و مســـائل
خصوصی و شخصی هم هست
صورت میگیرد
 -3ارزش ها و هنجارهای هماالن  -3ارزش ها و هن جار های ه ماالن  -3ارزشها و هنجارهای هماالن بســیار
همــان ارزشـــهــا و هنجــارهــای تا حدودی مت فاوت از ارزش های مت فاوت و گاه متضــــاد با ارزش های
ســنتی اســت در عین حالکه آنها خانواده
خانوادگی و سنتی است
را هم قبول دارند
 -4ه ماالن بهعنوان یک عا مل  -4ه ماالن بهعنوان یک عا مل  -4هماالن و دوستان بهعنوان یک عامل
جداگانه اجت ماعیشـــدن مطرح جــداگــانــه و م هم در فرا ینــد بســـ یار مهم و تاثیر گذار در فرای ند
اجتماعیشدن
اجتماعیشدن
نیست
 -5معا شرت و رفتوآمد دو ستان  -5معاشــرت و رفتوآمد دوســتان  -5معاشــرت ابعاد مختلفی پیدا کرده و
کمتر خانوادگی و بیشــتر در محیط در بر خی موارد تــا جز ئی تر ین و
نزدیک و عموماً خانوادگی است
خصوصیترین مسئله شخصی هم شامل
مدرسه صورت میگیرد
میشود.
 -6عدم نقش هماالن در الگودهی  -6تاثیر نسبی هماالن در الگودهی  -6نقش و تـاثیر همـاالن در رفتـار و
پوشــش و معرفی و آشــنایی مُد و تی
به رفتار و پوشش فرد
به رفتار و پوشش فرد
روز
 -7روابط دوســـتان حضـــوری و  -7روابط دوســـ تان حضـــوری و  -7روابط دوســـتان هم چهره بهچهره و
هم غیرحضوری
چهرهبهچهره
چهرهبهچهره

 4 -2عامل اجتماعیشــدن جدید (فضــای مجازی) :این پدیده نوظهور ،که در دورههای گذشــته ماهیتی
وجودی نداشت ،امروزه از اهمیت به سزایی در زندگی انسانها برخوردار گشته است ،بهطوری که اندیشمندان و
نظریهپردازان بحث از یک نوع جهانیشدن مجازی در کنار جهانیشدن واقعی را مطرح میکنند.
در این تحقیق با درک این اهمیت و ضرورت ،به طرح مساله پرداخته و با توجه به دادهها و شواهد موجود ،مدعی
گشـــتیم که امروزه فضـــای مجازی به عنوان یک عامل مهم و تاثیرگذار هم بر فرد جامعه پذیر و هم بر عوامل
اجتماعی شدن سنتی ،نقش کلیدی در فرایند جامعهپذیری افراد دارد .بر این اساس برای بررسی و سنجش تاثیر
این عامل جدید بر افراد مورد آزمون به طرح  11سوال در موضوعات مختلف مرتبط با فضای مجازی پرداختیم.

جدول  :10مقایسه نقش عامل فضای مجازی در نسل اول ،دوم و سوم
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نسل اول

نسل دوم

نسل سوم

 -1رادیو تن ها تکنولوژی ارت باطی  -1عالوه بر راد یو ت لو یز یون و  -1ت نوع و ت ک ثر فنآوریهــای
مطبوعات هم به عنوان ر سانههای ارتباطی و اطالعاتی
حاضر با غایب
ارتباطی مطرحاند
 -2عدم تجر به فضـــای م جازی  -2عدم تجر به فضـــای م جازی  -2تجربه فضـــای مجازی بهعنوان
بهعنوان یک عامل اجتماعیشدن بهعنوان یک عامل اجتماعیشدن یک عامل مهم و تاثیر گذار در فرایند
اجتماعیشدن افراد
 -3اعتماد بی شتر به و سایل ارتباطی
م ثل اینتر نت و ماهواره و اعت ماد
پایین به تلویزیون و مطبوعات
 -4اســـت فاده از ام کا نات ارت باطی
اینترنت (چتروم ،ایمیل ،کلوب)
 -5اســـتفاده از وســـایل صـــوتی و
تصـــویری م ثل :مو با یل ،را یا نه،
ماهواره ،اینترنت
 -6آشــنایی با شــخصــیتها،خرده-
فر هنــگهــا و آداب جوا مع د ی گر
باالخص جوامع غربی
 -7الگوپذیری جوانان و نوجوانان از
ارزش ها و هن جار های فره نگ های
حاضر در فضای مجازی

نتیجهگیری
در این تحقیق با بررســـی و نقد تئوریها و کارهای تجربی انجام شـــده در این زمینه و با کمک دو نظریه
«ســاختاربندی» و «دوجهانیشــدن» ،به این نتیجه رســیدیم که امروزه با شــکلگیری پدیدهی جهانیشــدن و
تغییرات عمیق و عظیمی که در اب عاد ارت باطی و اطالعاتی ز ندگی افراد رخ داده ،فرای ند جام عه پذیری از چ ند
جهت دچار تحول و دگرگونی گ شته ا ست؛ اول و مهمتر اینکه عوامل و مجاری ارزشپذیری و هنجارگرایی افراد
امروزه در نتیجه پی شرفت و تو سعه فنآوریهای ارتباطی ،در مقای سه با قبل متنوعتر و متکثرتر شده ا ست .و از
طرفی دامنهی تاثیرگذاری عوامل سنتی اجتماعی شدن محدودتر و در مواردی بسیار کمرنگتر گشته است .دوم
اینکه رابطهی بین جامعهپذیرکننده و جامعهپذیرشــونده ،که در گذشــته بهصــورت یکطرفه و یکســویه بوده،
امروزه این رابطه متقابل و دیالکتیکی گ شته ا ست .این فرایند امروزه دو سویه بوده و فرد نقش فعال و آگاهانهای
را در این پروســـه به اجرا میگذارد؛ همانگونه که عواملی مثل خانواده و هماالن بر ارزشپذیری و هنجارگرایی
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فرد تاثیر دارند ،اجتماعی شدن فرد و آ شنایی او با ارزشها و هنجارهای جدید و حتی نحوی اجرای آنها متقابالً
بر خود این عوامل تاثیر داشته و بازاجتماعیشدن آنها را متحول میسازد.
یافتههای تجربی تحقیق نیز مؤید ادعای نظری و فرضــیههای تحقیق بودند .یافتهها نشــان دادند که فرایند
اجتماعیشــدن در گذار از نســل اول به نســل دوم تغییر و دگرگونی نســبی یافته اســت که متناســب با انتظارت
جامعه بوده اســت و از طرفی این مقدار از تغییر و تحوالت در گذارِ نســلی طبیعی و پیشبینیپذیر اســت .اما در
انتقال از نسل دوم به نسل سوم ،تغییرات و تحوالت معنیدار و مسالهساز بودند .پژوهشهای انجام گرفته در این
زمینه هم شاهد این مساله و بحران هستند.
نکته دیگری که در این تحقیق حا صل شد این بود که بر خالف تئوریهای کال سیک اجتماعی شدن ،نقش
و جایگاه خانواده در دوره جدید (در مقای سه با دو دوره اول و دوم) ،در فرایند اجتماعی ساختن افراد ب سیار تغییر
یافته اســت .امروزه والدین نفوذ و تاثیری را که ســابقاً بر رفتار و افکار و حتی آینده فرزندان خود داشــتند ،دارا
نیســتند .دامنه و محدوده نقش و مســئولیت خانوادهها در مواردی فقط بهعنوان تامین نیازهای اولیه فرد محدود
میشــود .نگرش ،بینش و الگوهای نقشپذیری و هنجارگرایی فرد امروزه غالباً متاثر ازعوامل و مجاری اســت که
متفاوت و مت ضاد با فرهنگ ملی و محلی او ست و در ب سیاری از موارد ارزشها و هنجارهایی که فرد وارد محیط
خانواده میســازد ،قواعد و آداب خانواده را متحول میســازد و در بازاجتماعیشــدن والدین و اعضــای خانواده
تاثیرگذار میشود .از طرف دیگر در دوره جدید ،خانواده با آنکه نقش و جایگاه قبلی خود را بعنوان مجرای انتقال
فرهنگ ســنتی و بومی خود دارا نیســت ولی به کانال بســط مصــرفگرایی و مُدگرایی حاصــل از رســانهها و
تکنولوژیهای ارتباطی و اطالعاتی تبدیل گشـــته اســـت .به عبارت دیگر امروزه خانواده یکی از مجاری اصـــلی
دســترســی فرزندان به محصــوالت و تکنولوژیهای ارتباطی و اطالعاتی اســت که با خود موجی از ارزشها و
هنجارهای فرهنگ و سنت غیر خودی را تبلیغ و ترویج میکنند.
عوامل اجتماعی شدن دیگر مانند مدر سه و هماالن نیز نقش و جایگاه متفاوتی در دوره جدید پذیرا شدند.
اگر در دوره دوم مدرسه بهعنوان یک مجرای انتقال ارزشها و هنجارهای رسمی جامعه به افراد محسوب می شد
و فرد تحت الگوهای تربیتی و اخالقی ارائه شده در مدرسه و کالسهای درسی با انتظارات جامعه و فرهنگ خود
آ شنا می شد ،امروزه نقش مدر سه تنها به امر آموز شی و ضرورت علمی تقلیل یافته ا ست .رقابتی شدن زندگی
افراد و تالش در جهت رسیدن به مدارج باالی علمی (رشد و گسترش آموزشگاهها و موسسات علمی و آموزشی
شــاهدی براین احســاس نیاز و ضــرورت افراد برای رســیدن به مراتب باالی علمی اســت) ،باعث رشــد پدیدهی
مدرکگرایی و کاهش نقش و جایگاه مدارس در زمینه تربیتی و پرورشی افراد شده است.
عامل هماالن و دوســتان نیز بهعنوان یکی از عوامل مهم و ســنتی اجتماعیشــدن فرد ،تحوالت اســاســی
پذیرفته است .یافتهها نشان دادند که در دوره جدید (نسل سوم) ساخت و ترکیب گروه هماالن متفاوتتر از قبل
گشته و نوع روابط و معاشرت آنها نیز دگرگونیهای معناداری یافته است.
ی ساخته شده تو سط ر سانهها اخت صاص دارد .بر ا ساس یافتههای
و نکته پایانی به عامل ر سانه و ف ضای مجاز ِ
تحقیق دامنه و محدوده این عامل در دوره اول مختص به رادیو (آنهم در ســطح بســیار محدود) و در دوره دوم
محدود به تلویزیون بود .از آن جا که کم و کیف این دو وســـیله ارتباطی در این دو دوره به لحاظ زمان اجرای
برنامه و نوع برنامه ب سیار محدود بود ،لذا ا صالً ر سانه بهعنوان یک عامل مجزا و م ستقل جامعهپذیری که توان
تاثیرگذاری بر رفتار و افکار افراد را دا شته با شد ،در این دو دوره مطرح نی ست .اما در دوره سوم با پی شرفتهای
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فنی و نرم افزاری که در حوزه تکنولوژی ارتباطات به وقوع پیوســـته؛ تعامالت و روابط اجتماعی افراد متحول و
دگرگون گشته و از محدوده واقعی (حضوری و چهرهبهچهره) فراتر رفته و در محیط مجازی اشکال متنوعتری به
خود گرفته است؛ و از طرفی بسیاری از حوزههای زندگی امروزی افراد به اقتضای شرایط و پیچیدگی عصر جدید
در تعامل با رســـانهها صـــورت میگیرد (کاربردهای متنوع و فراوان اینترنت در موضـــوعات علمی و تفریحی ـ
سرگرمی و اخبار و اطالعات مختلف ،و شبکههای گسترده ماهوارهای ،کاربردها و استفادههای روزافزون موبایل و
بســـیاری از وســـایل ارتباطی و اطالعاتی دیگر) و به قول گیدنز امروزه با دیجیتالیشـــدن زندگی روزمره افراد
مواجهایم .بنابراین در دوره جدید رســانهها و به تبع آن فضــای مجازی ســاختهشــده توســط آنها ،مجرا و عامل
مهمی است که هم فرد جامعهپذیر و هم عوامل سنتی اجتماعیشدن را متاثر میسازد.
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