فصلنامه برنامهریزی منطقهای ،سال  ،7شمارۀ پیاپی  ،27پاییز 1396
شاپای چاپی - 2251 -6735 :شاپای الکترونیکی2423 -7051 :
http://jzpm.miau.ac.ir
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چکیده
جهانی شدن فرايندی است که امروزه جوامع بشری را در عرصههای مختلف تحت تأثیر خود قرار داده است .تغییرات ناشی از اين
پديده در دو دهه اخیر در جامعه عشايری ملموستر بوده است .هدف پژوهش حاضر ،بررسی و تحلیل پیامدهای جهانی شدن بر ابعاد
زندگی جوامع عشايری اسکانيافته در استان فارس میباشد .روش پژوهش توصیفی– تحلیلی و نوع آن کاربردی– توسعهای است .روش
گردآوری دادهها نیز عمدتاً پیمايشی بوده و از طريق پرسشنامه صورت گرفته است حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای محدوده
مورد نظر  384نفر محاسبه شده است .روش تجزيه و تحلیل دادهها از طريق آمار های توصیفی و استنباطی (آزمون  Tتک نمونه ای ،و
رگرسیون) انجام شده است .نتايج به دست آمده بیانگر اين واقعیت است که اثرات جهانی شدن در همه ابعاد بر جامعه سنتی عشاير اسکان
يافته موثر بوده است و بین اثرات جهانی شدن با تغییرات در زندگی عشاير اسکان يافته در روستاهای مورد مطالعه رابطه معنادار وجود
دارد .نتايج رگرسیون گام به گام نشان میدهد که در سطح کلی میزان تأثیر گذاری جهانی شدن بر زندگی عشاير اسکان يافته منطقه
مورد مطالعه ،بخش اجتماعی با مقدار بتای ( ،) β=0/821بیشترين تأثیر را از جهانی شدن داشته است .در بعد اجتماعی استفاده از
ماهواره با میانگین ( ،)3.35در بعد اقتصادی شاخص تقلید از سبک زندگی شهری با میانگین ( )3.25و در بعد فرهنگی شاخص میزان
استفاده از دکوراسیونهای جديد در منزل با میانگین ( )3.34بیشترين تأثیرپذيری را در میان روستايیان داشته است .بنابراين میتوان
بیان کرد جامعه روستايی عشاير اسکان يافته با ويژگیهای خود در برابر فرآيندهای جهانی شدن آسیبپذيرتر است و برخی عرصهها از
جمله فرهنگ بومی اين جامعه را با تهديداتی نیز مواجه ساخته است.
واژههای کلیدی :جهانی شدن ،توسعه ،روستا ،عشاير اسکان يافته .فارس.
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بیان مسأله:
جهانی شدن ،مفهومی فراگیر است که برای توصیف درهم تنیدگی و به هم پیوستگی جامعه انسانی در مقیاس جهانی
وضع شده است و بسیاری از نظريهپردازان جهانی شدن ،بر اين واقعیت اتفاق نظر دارند که پديده مزبور مجموعهای از
فرايندهايی است که سبب تغییر در روابط اجتماعی میشود ) .(Jones,2012:11جهانی شدن اصطالحی است که در تفسیر
دنیای چند بعدی و پیچیده امروز کاربرد دارد و در برگیرنده دگرگونیهای رخ داده در روندهای کنونی جريانهای اجتماعی و
فرهنگی است ( .)Roberts, 2008,1جهانی شدن از رشد مداوم نظام سرمايهداری نشأتگرفته است .در دهه 1980با سلطه
جهانبینی نئولیبرال بر اياالت متحده امريکا و انگلیس ،و اجرای سیاستهای اقتصادی مبتنی بر آزادسازی جريان سرمايه که
در کشورهای مرکز و پیرامون با اعمال سیاستهای ساختاری بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول آغاز شد و بعدها در دهه
 1990با اجرای سیاستهای سازمان تجارت جهانی تداوم يافت ،جهانی شدن و تبعات آن ،به ويژه در کشورهای در حال توسعه
نمود عینیتر يافت ) .(Royanian, 2003: 1-2ابعاد و دامنههای جهانی شدن آنقدر وسیع و گسترده است که تمام شئون زندگی
بشری را در عرصههای مختلف علم ،تکنولوژی ،فرهنگ ،اجتماع ،سیاست و اقتصاد تحت تأثیر خود قرار داده تا جايی که برخی
از صاحبنظران آن را به عنوان بزرگترين و مهمترين رخداد تاريخ بشری ياد کردهاند) (Bozorgmehr, Sharifi, 2015: 1بدون
شک ،تأثیرات جهانی شدن را میتوان در سه سطح محلی و ملی و بینالمللی مشاهده کرد .مباحث جهانی شدن ،شاخه های
اقتصادی ،فرهنگی ،فناوری ،سیاسی و ...را به شکلی گسترده در برمیگیرد ( .)Singh,2004: 32از نکات عمده و مهمی که
همواره در جهانی شدن مطرح است ،تأثیرگذاری پیامدهای آن بر فرهنگ محلی و روستايی است .اين نگرانی وجود دارد که با
توسعه جهانی شدن اين نقاط و فرهنگها در فرهنگ جهانی هضم شوند و از بین بروند .ايجاد فرهنگ واحد مصرفی جهانی و
نابودی و يکپارچگی محصوالت و جوامع محلی از تبعات منفی جهانی شدن است).(Tondon,2004:4
روستاها به عنوان مکانهايی در مقیاس محلی با دارا بودن هويت ،فرهنگ ،شیوه معیشت و فضاهای زندگی مربوط به خود
به طور روزافزون جهانی میشوند .امروزه روستاها در سراسر جهان در معرض تغییرات شديد هستند و به شدت به فرايند
اجتماعی و اقتصادی جهانی وابستهاند) .(Woods, 2011:47اگر چه در جهانی يکپارچه نبايد تمايزی بین شهر و روستا وجود
داشته باشد ،اما فشارهای ناشی از جهانی شدن بر نواحی روستايی بیشتر از ساير نواحی است ،زيرا تراکم پايین جمعیت ،تنوع
فعالیتهای اقتصادی و سطح نامتعارف باالی فقر بر شدت آسیبپذيری نواحی روستايی میافزايد (Mohammad Nejad,
) .Khodadadi,2011:2روستاهای ايران در دهههای گذشته بهويژه دو دهه اخیر با رشدی روز افزون تحت تأثیر فرايند جهانی
شدن روبرو است ،به طوری که گسترش روز افزون فناوری اطالعات و ارتباطات و پیشرفتهای بشری ناشی از علم و تکنولوژی
و ...عالوه بر تحت تأثیر قرار دادن شهرها به روستاها نیز نفوذ کرده است ،هم اکنون روستاها در ابعاد مختلف زندگی از جمله
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...تحت تأثیر اين پديده و فرايندهای ناشی از آن قرار گرفته است .امروزه فرهنگ جهانی با
نیروی عظیم تبلیغات و قدرت روز افزون ،تقريباً میتواند هر نقطه از دنیا حتی روستاهای دور افتاده و کوچک را تحت تأثیر
خود دهد ،و اثرات نازدودنی بر کیفیت زندگی محلی بر جای نهد .امروزه هر کدام از ابعاد در روستاها به گونهای از فرايندهای
جهانی تأثیر پذيرفتهاند .جهانی شدن آثار متفاوتی بر زندگی مردم جهان ،از جمله شهری روستايی ،برجای نهاده است.
) .(Taherkhani,2004:3يکی از جدیترين و برجستهترين تهديدهای جهانی شدن ،يکسان سازی سبک زندگی در جهان است.
سبک زندگی هر قوم حاصل تجربه تاريخی هزاران ساله مردمان آن قوم است که با توجه به ويژگیهای اقلیمی و جغرافیايی،
فرهنگی و اقتصادی آن قوم شکل گرفته است و اين میراث بی بديل است و از سوی ديگر فرهنگها مورد تهديد قرار میگیرد.
جامعه عشايری به عنوان يکی از جوامع ايران از اين قاعده مستثنی نیست .پژوهش حاضر با تلقی جهانی شدن به عنوان روندی
تاريخی و دگرگونی مفهومی که تغییرات و تحوالتی را در برداشتها ،باورها ،انديشهها و سلیقههای ملتها به همراه دارد ،در
پاسخگويی به اين پرسشهای کلیدی است.
 .1فرآيندهای جهانی شدن چه تأثیری در وضعیت اقتصادی -اجتماعی عشاير اسکان يافته داشته است؟
 .2آيا نظام فرهنگی مناطق روستايی عشايری از فرايند جهانی شدن متأثر است؟
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مبانی نظری:
تا به امروز بحثهای فراوان و گستردهای درباره جهانی شدن شکل گرفته است که همین امر خود تعريفی واحد از آن را
بسیار دشوار میسازد ( .)Salt et al, 2000در سالهای اخیر جهانی شدن با توجه به روند پرشتاب خود ،يکی از مهمترين
فرآيندهای فراگیر مشاهده در میان دانشمندان ،سیاستگذاران و حتی عموم مردم بوده است .در نتیجه ،دانشمندان تالشهای
خود را به تجزيه و تحلیل اثرات جهانی شدن بر جنبههای مختلف زندگی انسان و جامعه اختصاص دادهاند (Sheibani, et al,
) .2011:4عدهای جهانی شدن را همسان سازی محصوالت بر می شمارند ،که کارايی و ثروت را برای مردم به ارمغان میآورد.
برخی ديگر بر کاهش قدرت دولتهای ملی تأکید میکنند ،و توسعه سازمانهای فراملی ،همسانی فرهنگی ،توسعه تجارت
جهانی ،شبکههای اجتماعی بینالمللی و افزايش سرعت ارتباطات و حمل و نقل در طول زمان و فضا را از تأثیرات جهانی شدن
قلمداد میکنند ( .)Kim,2007: 2گیدنز ،فرايند جهانی شدن را محصول بر هم خوردن نظم سنتی فضا و زمان میداند .او معتقد
است که جهانی شدن را به هیچ روی نمیتوان پديدهای صرفاً اقتصادی دانست ،هر چند شکلگیری يک اقتصاد جهانی ،از
مهمترين عناصر ويژگی پخش پديده مورد نظر به شمار میآيد .بر اين اساس ،جهانی شدن پديدهای فراتر از همبستگی متقابل
است ) .(Giddens,1384از ديدگاه کاستلز ،جهانی شدن در واقع نمايانگر دگرگونی فرايندی زمان و فضا ،همراه با پیامدهای
متعدد آن در اجتماع و اقتصاد است ) .(Jones,2012:11از ديدگاه هابرماس ،جهانی شدن از يک سو تداعیگر تصويری از هم
پیوندیها ،مراودات و ارتباطات میان دورترين مناطق جهان و معاوضه با تعصبهای کهنه و همین طور نويد دهنده آينده ای
است که در آن تمام ريشه های جغرافیايی ،سیاسی و فرهنگی و منازعات اجتماعی خشکیده میشود.
) ( Habermas,2007:1جان تالینسون ،جهانی شدن ،را متضمن دو عنصر ،فشردگی در زمان و مکان و کاستن فاصلهها
میداند ) .(Kourani,200693بحث و مجادالت دانشمندان در مورد مکانیسم اثر و برندگان و بازندگان جهانی شدن بسیار شديد
ال ديدی نقادانه نسبت به جهانی شدن دارند .،به نظر آنان جهانی شدن موجب افزايش فقر و نابرابری
است ،بعضی از آنها کام ً
درآمد و از دست رفتن هويتهای محلی به ويژه روستايیان میشود .در مقابل نیز ،بسیاری از دانشمندان تأثیر مثبت جهانی
شدن بر کیفیت زندگی را باور دارند .به نظر هواداران جهانی شدن ،فرصتهايی برای افزايش آگاهی و درآمد و دستمزد است که
منجر به بهبود کیفیت زندگی میشود .به اعتقاد آنان جهانی شدن مزيتهای زيادی برای انسانها در پی خواهد داشت که هر
کدام میتواند موجب تحول و افزايش روند پیشرفت کشورها گردد .گشايش بازارهای جهانی ،افزايش رقابت ،رفاه اجتماعی و
اقتصادی باالتر ،گسترش دانش و تکنولوژی مثالهايی از اين موارد هستند ).(Abdi,2013:8
اثرات جهانی شدن بر نواحی روستایی :از آنجا که جهانی شدن فرآيندی است که ابعاد مختلفی از کیفیت زندگی را در بر
میگیرد و تأثیر گذاری آن در زمینههای مختلف غیر قابل پیشبینی میباشد در بعد فرهنگ ،افزايش مصرف ،از جا کندگی
زمان و مکان ،تراژدی فرهنگ ،برجستگی هويتها ،در بعد اقتصاد؛ سیطره شرکتهای فراملیتی ،گسترش بازار مصرف جهانی،
مهاجرت ،گردشگری ،و در بعد سیاسی؛ تضعیف نقش دولتهای ملی ،روند روبه رشد دموکراسی ،و گرايش به بنیادگرايی ،تنها
بخشی از ويژگیهای اين پديده است .در سطح خرد ،جهانی شدن با ارائه آخرين دستاوردهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بر
زندگی روزمره افراد تأثیر میگذارد ) . (Ebrahim Abadi.2013:32از نظر مارسدن ،روند جهانی شدن ،اثرات خاصی بر نواحی
روستايی به جا میگذارد ،و اين اثرات بیشتر اقتصادی هستند که شامل :کاهش اشتغال کشاورزی ،اهمیت نسبی اقتصادی تولید
غذا ،همراه با تغییرات ساختاری در فعالیتهای زراعی و زنجیره غذايی ،پیدايش استفاده های جديد از فضای روستايی ،و
تقاضای جديد برای زمین و چشمانداز میشود ) .(Marsden,1999:506به طور کلی اثرات اقتصادی جهانی شدن بر نواحی
روستايی شامل صنعتی شدن کشاورزی ،فقر و ايجاد بدهی ،بازساخت اقتصادی ،خصوصی سازی ،تغییر در الگوهای اشتغال و
بیکاری کااليی /مصرفی شدن است) . (Taherkhani,2004:108همچنین ،مهاجرت جوانان روستايی با توجه به کمبود
فرصتهای اشتغال و دسترسی ناکافی به امکانات آموزشی و فراغتی همراه با ورود بازنشستگان به اين نواحی ،منجر به
سالخوردگی جمعیت نواحی روستايی میشود ). (Pezzini,2001:135
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جهانی شدن ،منجر به بروز دامنه وسیعی از مشکالت اجتماعی در روستاها میشود .عدم دسترسی به آموزش مناسب،
مراقبتهای بهداشتی ،کاهش مؤسسات و نهادهای اجتماعی و عدم ثبات جمعیت که اشکال آن در مهاجرتهای روستا– شهری
هويت يافته از آثار اجتماعی جهانی شدن در جوامع روستايی است .در بسیاری از نواحی روستايی ،مدارس تعطیل شده و دانش
آموزان به مدارس شهری گسیل میشوند .کمبود سطح مراقبتهای بهداشتی روستايی به نسبت جوامع شهری موجب مهاجرت
مردم به شهرها میگردد .همچنین فشارهای عصبی حاصل از فرايند جهانی شدن ،در «بهداشت روانی» افرادی که در جوامع
روستايی زندگی میکنند ،مؤثر است که از جمله آنها میتوان به افسردگی ،فقر بهداشتی ،مصرف الکل و مواد مخدر و کاهش
رفاه اجتماعی اشاره کرد.
فرهنگ يکی ديگر از حوزههای حیات اجتماعی است که به موازات شکل گیری فرآيند جهانی شدن تحت تأثیر پژواکهای
فرهنگی آن ،در مقیاسهای فرامرزی قرار میگیرد .فرهنگها نقشه معانی هستند که دنیای بیرونی به واسطه آنها عقالنی
ساخته میشود ( .)Jackson,1989: 1بنابراين فرهنگها بخشی از زندگی روزمره هستند و سیستمها معانی مشترکی میباشند
که در اندازهها و مقیاسهای متفاوتی (محلی ،منطقه ای ،ملی ،جهانی در بین گروهها يا ملتها) موجوديت دارند ( Evan, 2001:
 .)155جهانی شدن قادر است در تمام ابعاد زندگی روستايیان نفوذ کند .در اين میان ،فرهنگ روستايی بیش از ساير جنبه های
زندگی تحت تأثیر جهانی شدن قرار میگیرد .در فرايند جهانی شدن ،به تدريج آداب و رسوم فرهنگها ،ايدئولوژیها و
سبکهای زندگی حاکم بر جوامع روستايی رنگ باخته و الگوهای رفتاری جديدتری مانند «فردگرايی»« ،مصرف» ،و انزوا در
نواحی روستايی جايگزين الگوهای پیشین میشود .بنابراين ،جهانی شدن بهطور فزاينده و چشمگیر میتواند در تغییر کیفیت
زندگی عشاير اسکان يافته مؤثر واقع شود .عشاير اسکان يافته نیز به عنوان اقشار ضعیف و منزوی ،به دلیل دسترسی نداشتن به
منابع و فرصتهای مناسب از جهانی شدن به گونهای متفاوت تأثیر میپذيرند .ما میتوانیم از جهانی شدن در نواحی اسکان به
عنوان يک فرصت و اهرمی قوی برای نوسازی جامعه و کاهش فقر از طريق دسترسی به کاالهای عمومی تجارت جهانی و
فناوری اطالعات و ارتباطات بهرهبرداری کنیم.
روش تحقیق:
در تحقیق حاضر با توجه به پرسشهای مطرح شده و در راستای پاسخگويی علمی به اين سؤالها ،به تبیین چگونگی و
چرايی وضعیت مسئله و ابعاد آن پرداخته شده است بنابراين اين پژوهش از لحاظ هدف کاربردی ،از نوع توسعه ای میباشد .از
نظر ماهیت و روش ،يک پژوهش توصیفی _ تحلیلی از نوع پیمايشی است .در اين پژوهش ،به منظور گردآوری اطالعات از
روشهای اسنادی و کتابخانه ای و روشهای میدانی و تکمیل پرسشنامه بر اساس شاخصهای مستخرج شده استفاده شده
است .طراحی پرسشنامه بنابر ضرورت و هدف تحقیق يعنی اثرگذاری فرآيندهای جهانی بر زندگی عشاير اسکان يافته در طیف
پنج گزينهای (:1کم ،تا  : 5خیلی زياد) صورت گرفته است روش تجزيه و تحلیل اطالعات با استفاده از آمارهای توصیفی
(میانگین ،انحراف معیار) و استنباطی (آزمون tتک نمونهای ،و رگرسیون)صورت گرفته است .برای تعیین حجم نمونه با استفاده
از فرمول کوکران برای مطالعه روستاها استفاده شده است .حجم نمونه در ناحیه مورد مطالعه تعداد  384نمونه برآورد گرديد و
سپس با استفاده از قاعده تسهیم به نسبت در بین روستاهای مورد نظر ،بر اساس تعداد جمعیت روستاهای نمونه ،سهمیه
متناسب تخصیص داده شد .روايی ابزار تحقیق (پرسشنامه) به وسیله افراد متخصص موضوع مورد مطالعه تأيید گرديد و پايايی
آن از طريق آلفای کرانباخ با  30نمونه و ضريب  0/831مورد قبول واقع شد.
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جدول  -1مشخصات کانونهای اسکان مورد مطالعه
استان

فارس

جمعیت

تعداد خانوار

نام کانون

موقعیت کانون

دشت بکان

دشت بکان از توابع بخش سده در شهرستان اقلید فارس واقع
شده است .اين منطقه در ضلع جنوبی شهرستان اقلید واقع
شده و در فاصله  135کیلومتری شمال شهر شیراز قرار دارد.

2655

تل معدن

اين کانون در شهرستان شیراز ،بخش کربال و دهستانهای
کربال و خیرآباد قرار دارد و در فاصله  62کیلومتری شهر
شیراز واقع شده است.

600

97

دشت الر

دشت الر در شهرستان قیر و کارزين ،بخش مرکزی و
دهستان هنگام قرار دارد.

97

17

515

مأخذ :سازمان امور عشاير استان فارس .1395

شاخصهای مورد مطالعه:
از آنجا که اين پژوهش تأثیر جهانی شدن را بر زندگی عشاير اسکان يافته بررسی میکند و روش جمعآوری دادهها نیز
عمدت ًا پیمايشی بوده ،لذا ،تأکید بر معیارها و شاخصهايی بوده که با استفاده از پرسشنامه و در قالب طیفهای همسان و
قیاسپذير قابل دستیابی باشند .در نهايت پس از مطالعه و ارزيابی شاخصهای معرفی شده در منابع و مراجع مختلف ،تعداد
 34شاخص در قالب بخشهای مختلف ارائه شده در جدول ( )3به عنوان جمعبندی نهايی محور کار قرار گرفتند .سپس
اطالعات کیفی شاخصهای مذکور در قالب طیف  5درجهای لیکرت از بسیار نامطلوب (يا بسته به نوع شاخص بسیار بد ،بسیار
ضعیف ،بسیار کم ،بسیار نامناسب) تا بسیار مطلوب (يا بسیار خوب ،عالی ،بسیار زياد ،بسیار مناسب) جمعآوری گرديده است.
پس از آن با همسو و يکسان سازی شاخصهای مثبت و منفی به صورت (جدول شماره  )2کدگذاری و وارد نرم افزار Spss
شدهاند و مقدمات آزمونها و تحلیلهای استنباطی از دادهها فراهم شده است اينک شاخصها و معیارهای مختلف را با استفاده
از آزمون تیتک نمونهای مورد بحث و تحلیل قرار میدهیم
جدول  -2نحوه کدگذاری شاخصها
گزينه (پاسخ)

بسیار مطلوب
1

کد

مطلوب

متوسط

نامطلوب

2

3

4

بسیار نامطلوب
5

مآخذ :نگارنده.1395 ،
جدول  - 3شاخصهای مورد بررسی ارزیابی جهانی شدن بر جامعه عشایری
مؤلفهها

گويه ها(متغیرها)

شاخصهای
اقتصادی

تجمل گرايی در امور زندگی ،تقلید از سبک زندگی شهری ،کارآفرينی ،اشتغال مولد و
پايدار ،افزايش منابع درآمدی ،وابستگی به ماديات در زندگی ،جمع آوری ثروت

شاخصهای
اجتماعی

وابستگی بیش از حد به موبايل ،میزان استفاده از کامپیوتر در بین جوانان ،میزان استفاده
از بازیهای کامپیوتری ،استفاده از ماهواره ،استفاده از موسیقی خارجی ،ديدن فیلمهای
خارجی،میزان استفاده از غذاهای آماده ،میزان تغییر در الگوی مصرف مواد غذايی ،کم
شدن مشارکت و حس همکاری در بین اهالی روستا (فیزيکی  ،فکری ،کار گروهی) ،کم
شدن همدلی و همدردی افراد خانواده با يکديگر ،مهاجرت به شهرها ،فردگرايی

شاخصهای
فرهنگی

کم شدن میزان استفاده از پوشاک رايج ،گرايش به لباسهای خارجی ،استفاده جوانان از
مدلهای جديد ،استفاده از دکوراسیونهای جديد در منزل ،تغییر نمای ساختمان ،اکراه از
صحبت با گويش محلی ،کم شدن پاسداشت عیدها و سنتها ،میزان عالقه به استفاده از
زبان فارسی،استفاده از لغات بیگانه ،کم شدن میزان تعصب به فرهنگ و آداب و رسوم
روستا ،تغییر در سبک برگزاری ازدواج ،کاهش جمعیت ،کم شدن ماندگاری در روستا،
افزايش مسافرت
مآخذ :نگارنده.1395 ،
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یافتههای پژوهش:
بر طبق جدول ( ،)4توزيع فراوانی جنسیت افراد مورد مطالعه را نشان میدهد .همچنان که مالحظه میشود تعداد
پاسخگويان بر اساس جنس آنها 363 ،نفر (  94/5درصد) مرد و  21نفر (  5/5درصد) را زنان تشکیل دادهاند .به لحاظ
تحصیالت 27/3،درصد از پاسخگويان تحصیالت ابتدايی 23/9 ،درصد تحصیالت راهنمايی 23/7 ،ديپلم 11/5 ،درصد فوق
ديپلم13/6 ،درصد لیسانس و باالتر هستند .در شکل  2مقادير فوق نمايش داده شده است.
جدول  -4درصد و فراوانی جنس و میزان تحصیالت پاسخگویان
گروهها

فراوانی مطلق
هر گروه

درصد فراوانی

مرد

363

94.5

زن

21

5.5

جمع

384

100

ابتدايی

105

27/3

راهنمايی

92

23/9

ديپلم

91

23/7

فوق ديپلم

44

11/5

لیسانس و باالتر

52

13/6

جمع

384

100

ويژگی عمومی

جنسیت

سطح تحصیالت

مأخذ :يافته های تحقیق.1395 ،

وضعیت شغلی:
همانطور که در جدول ( )5مشاهده میشود 5/4 ،درصد افراد ،شاغل در بخش دولتی هستند 33/1 .درصد از پاسخ
دهندگان شاغل در بخش کشاورزی 13/8 ،درصد در بخش دامداری 24/5 ،در بخش کشاورزی و دامداری  15/4درصد شغل
آزاد و  7/8درصد پاسخ دهندگان اظهار کردهاند ،که بیکار هستند .بر اساس مقادير باال ،در زمینه نوع شغل اصلی (دامداری) ،از
درصد شاغلین بعد از اسکان کاسته شده و به مشاغل کشاورزی و آزاد (کارگری) تغییر يافته است و درصد بسیار کمی از افراد
به شغل دامداری ادامه میدهند.
جدول  -5درصد و فراوانی وضعیت شغلی پاسخگویان
شغل

فراوانی

درصد

شاغل بخش دولتی

21

5/4

شاغل بخش کشاورزی

127

33/1

شاغل بخش دامداری

53

13/8

شاغل در بخش کشاورزی و دامداری

94

24/5

شغل آزاد

59

15/4

بیکار

30

7/8

جمع

384

100
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اثرات جهانی شدن بر ابعاد اقتصادی عشایر اسکان یافته:
برای بهدست آوردن سطح معناداری و مقايسه میانگین اثرگذاری فرآيند جهانی شدن بر مؤلفههای زندگی عشاير اسکان
يافته از آزمون  tتک نمونه ای استفاده شده است .در گام اول اين تحلیل بر روی مؤلفه های بعد اقتصادی انجام پذيرفته و نتايج
بدست آمده در همه گويهها نشان دهنده اين نکته است که سطح معناداری کمتر از آلفا  0/05است و اين امر خود بیانگر
اثرگذاری فرايند جهانی شدن بر تمامی مؤلفه های ابعاد اقتصادی میباشد( .جدول شماره  .)6در اين میان شاخص تقلید از
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سبک زندگی شهری با باالترين میانگین و شاخص فعالیتهای اشتغالزايی با کمترين میانگین ،بیشترين و کمترين تأثیرپذيری
را از فرايند جهانی شدن دارا بودهاند.
جدول  -6مقایسه میانگین و سطح معناداری شاخصهای بعد اقتصادی تحقیق
شاخص

میزان اختالف در سطح اطمینان
%95
حد باال

حد پايین

sig

مقدار

میانگین

تجمل گرايی در امور زندگی

3/12

2/64

0

25/56

3/21

وابستگی به ماديات در زندگی

3/87

2/36

0

8/4

3/11

جمع آوری ثروت

3/10

2/07

0

5/285

3/01

تقلید از سبک زندگی شهری

3/85

2/68

0

11/53

3/27

کارآفرينی

2/55

2/56

0

28/15

2/42

اشتغال مولد و پايدار

2/47

2/11

0

28/04

2/29

افزايش منابع درآمدی

2/86

2/35

0

24/09

2/61
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اثرات جهانی شدن بر ابعاد اجتماعی زندگی عشایر اسکان یافته:
در گام بعدی تحلیل يافتهها ،در مورد اثرگذاری فرآيند جهانی شدن بر مؤلفه های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت نتايج
به دست آمده نشان میدهد که در اغلب گويهها ،میانگین باالتر از حد متوسط میباشد .سطح معناداری حاصل از آزمون  tبرای
تمام شاخصها کمتر از  0/05است .استفاده از ماهواره با باالترين میانگین ( )3.35بیشترين تأثیر را پذيرفته است و شاخص
مشارکت اجتماعی کمترين تأثیر پذيری با امتیاز میانگینی ( )2.37را دارا بوده است .نتايج بررسی میدهد اين است که میزان
ال معنادار ،چشم گیر است و تغییرات
تأثیرپذيری معرفهای بعد اجتماعی زندگی عشاير اسکان يافته از فرآيندهای جهانی کام ً
قابل توجهی در بعد اجتماعی زندگی روستايیان عشايری ايجاد گرديده است.
جدول  -7مقایسه میانگین و سطح معناداری شاخصهای بعد اجتماعی
میزان اختالف در سطح
اطمینان 95%

شاخص

حد باال

حد پايین

وابستگی بیش از حد به موبايل

3/33

2/87

sig

مقدار t

میانگین

0.00.

6/48

3/10

میزان استفاده از کامپیوتر در بین جوانان

3/03

2/60

0.00

5/79

2/82

میزان استفاده از بازیهای کامپیوتری

2/92

2/47

0.00

2/90

2/70

استفاده از ماهواره

3/07

2/65

0.00

9/270

3/35

استفاده از موسیقی خارجی

2/86

2/42

0.00

2/03

2/64

ديدن فیلمهای خارجی

2/56

2/27

0.00

3/27

2/41

میزان استفاده از غذاهای آماده

2/53

2/23

0.00

3/53

2/38

میزان تغییر در الگوی مصرف مواد غذايی

0/32

0/11

0.00

4/05

3/21

کم شدن مشارکت و حس همکاری

2/54

2/20

0.00

2/45

2/37

کم شدن همدلی و همدردی افراد خانواده

2/61

2/29

0.00

2/89

2/45

مهاجرت به شهرها

2/67

2/33

0.00

2/41

2/50

فردگرايی

2/77

2/30

0.00

2/04

2/54
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اثرات جهانی شدن بر فرهنگ عشایر اسکان یافته:
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در بعد فرهنگی تحلیل حاصل از نتايج بهدست آمده از آزمون بیانگر تأثیر بیش از حد متوسط شاخصهای اين بعد از
فرآيندهای جهانی میباشد .از آنجايی که سطح معنی داری حاصل از آزمون  tبرای تمام شاخصها کمتر از  0/05است تغییرات
ايجاد شده در بعد فرهنگی نیز کامالً معنادار و محسوس است .از شاخصهای مورد بررسی ،شاخص میزان استفاده از
دکوراسیونهای جديد در منزل با باالترين میانگین توانسته است بیشترين تأثیر را در میان روستايیان داشته باشد و پايینترين
میانگین متعلق به شاخص میزان تعصب به فرهنگ روستا با مقدار میانگینی ( )1.61است که کمترين تأثیر را داشته است.
جدول  -8مقایسه میانگین و سطح معنا داری شاخصهای فرهنگی
میزان اختالف در سطح
اطمینان 95%

شاخص

حد باال

حد پايین

sig

مقدار

میانگین

میزان استفاده از پوشاک رايج

2/74

2/32

0.00

24/04

2/53

گرايش به لباسهای خارجی

3/38

2/88

0.00

24/96

3/13

استفاده جوانان از مدلهای جديد

3/01

2/53

0.00

22/97

3/14

استفاده از دکوراسیونهای جديد

2/63

2/25

0.00

25/46

3/34

تغییر نمای ساختمان

2/23

1/92

0.00

26/39

2/07

اکراه از صحبت با گويش محلی

2/56

2/17

0.00

24/30

2/68

میزان عالقه به استفاده از زبان فارسی

3/33

2/87

0.00.

26/48

3/10

استفاده از لغات بیگانه در صحبتها

3/17

2/73

0.00

26/81

1/72

کم رنگ شدن پاسداشت عیدها و سنتها

2/35

2/04

0.00

5/33

2/27

کم شدن میزان تعصب به فرهنگ روستا

1/77

1/44

0.00

19/71

1/61

تغییر يافتن رسم و رسوم ازدواج

2/16

1/80

0.00

21/82

3/18

کاهش جمعیت

2/07

2/07

0.00

22/60

2/27

تقلیل ماندگاری در روستا

3/17

2/73

0.00

26/81

2/95

افزايش مسافرت

2/17

1/83

0.00

23/25

2/00

مآخذ :يافتههای تحقیق.1395 ،

مدل پردازش رگرسیونی عوامل تبیینکننده اثرات جهانی شدن بر جوامع عشایر اسکان یافته:
برای سنجش میزان اثر گذاری جهانی شدن بر زندگی عشاير اسکان يافته در سه بعد مورد مطالعه از مدل رگرسیون گام به
گام استفاده شده است به منظور بررسی میزان اثرگذاری جهانی شدن بر زندگی عشاير اسکان يافته در ابعاد سهگانه  ،از تحلیل
رگرسیون خطی ساده استفاده شده است.
اثرات جهانی شدن بر بعد اقتصادی:
بر اساس يافته های تحقیق ،همانطور که جدول ( )9نشان می دهد با توجه به آزمون رگرسیون ،ضريب تعیین ،برابر
( )0/524است که نشان میدهد متغیرهای مستقل  52درصد تغییرات مربوط به متغیر وابسته را تبیین میکنند.
جدول  -9ضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون
ضريب همبستگی
0 /642

ضريب تعیین
0/524

ضريب تعديل شده
0/087

خطای معیار میانگین
0/774

متغیر مستقل :جهانی شدن-مآخذ :يافتههای تحقیق.1395 ،

جدول شماره ( )10تحلیل واريانس رگرسیون نیز رابطه بین دو متغیر اثرگذاری جهانی شدن بر بعد اقتصادی زندگی
روستايیان را تأيید میکند ،زيرا  Sigکمتر از  5درصد است .معناداری آزمون برای همه شاخصها مورد قبول است .يعنی بین
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جهانی شدن و اثرگذاری بر ابعاد اقتصادی زندگی عشاير اسکان يافته رابطه معناداری وجود دارد و جهانی شدن يکی از عوامل
موثر در تغییرات اقتصادی در کانونهای اسکان است.
جدول  -10تحلیل واریانس رگرسیون ()ANOVA
مجموع مجذورات
رگرسیون باقی
مانده کل

3/67

درجه آزادی
1

توزيع فیشر ()F

میانگین مجذورات
3/67

سطح معنی داری
0/016

6/137

متغیر وابسته :مؤلفه اقتصادی -مآخذ :يافتههای تحقیق.1395 ،

اثرات جهانی شدن بر بعد اجتماعی:
جدول ضريب همبستگی و ضريب تعیین رگرسیون (جدول  ) 11نشان میدهد که ضريب تعیین برابر با  76درصد است به
عبارت ديگر ،متغیر مستقل (جهانی شدن)  76درصد تغییرات ايجاد شده در متغیر وابسته (مؤلفه های اجتماعی) را تبیین
میکند.
جدول  -11ضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون
ضريب همبستگی

ضريب تعیین

ضريب تعديل شده

خطای معیار میانگین

0 /823

0/762

0/451

0/522

متغیر مستقل :جهانی شدن  -مآخذ :يافتههای تحقیق.1395 ،

جدول ( ،)12حاوی تحلیل واريانس رگرسیون به منظور بررسی رابطه بین دو متغیر است .با توجه به اينکه  Sigبرابر با
 ./...و کمتر از  5درصد است پس معناداری رابطه بین دو متغیر تايید میشود.
جدول  -12تحلیل واریانس رگرسیون ()ANOVA
مجموع مجذورات
رگرسیون باقی
مانده کل

12/41

درجه آزادی
1

میانگین
مجذورات

توزيع فیشر ()F

12/41

سطح معنی داری
0/000

45/42

متغیر وابسته :مؤلفه اجتماعی  -مآخذ :يافتههای تحقیق.1395 ،

اثرات جهانی شدن بر مؤلفه فرهنگی:
در اين بخش با توجه به جدول شماره ( )13ضريب تعیین  0/633است که نشان میدهد متغیر مستقل  63درصد تغییرات
متغیر وابسته را تبیین میکند.
جدول  -13ضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون
ضريب تعیین

ضريب همبستگی
0 /765

ضريب تعديل شده

0/633

خطای معیار میانگین
0/619

0/117

متغیر مستقل :جهانی شدن  -مآخذ :يافتههای تحقیق.1395 ،

تحلیل واريانس رگرسیون نیز نشان میدهد که  Sigبرابر با  0/000و کوچکتر از  5درصد است .بنابراين رابطه بین دو
متغیر تأيید میگردد .لذا جهانی شدن در کانونهای اسکان مورد مطالعه بر مؤلفه های فرهنگی زندگی آنان تأثیر گذار بوده
است.
جدول  -14تحلیل واریانس رگرسیون ()ANOVA
مجموع مجذورات
رگرسیون باقی
مانده کل

12/41

درجه آزادی
1

میانگین مجذورات

توزيع فیشر ()F

12/41

متغیر وابسته :مؤلفه فرهنگی -مآخذ :يافتههای تحقیق.1395 ،

45/42

سطح معنی داری
0/000

تحلیل پیامدهای جهانی شدن بر ابعاد زندگی جوامع عشایری.....
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نتايج رگرسیون گام به گام نشان میدهد که در سطح کلی میزان تأثیر گذاری جهانی شدن بر زندگی عشاير اسکان يافته
منطقه مورد مطالعه بخش اجتماعی بیشترين تأثیر را از جهانی شدن داشته است .مقدار بتای متغیر اجتماعی (0/821
=،)βفرهنگی(،) β=0/490و شاخصهای اقتصادی ( ) β=0/072به ترتیب ،بیشترين تأثیر را از جهانی شدن پذيرفتهاند.
جدول -15آزمون رگرسیون چندگانه بین متغیر ارزیابی جهانی شدن بر زندگی عشایر اسکان یافته
متغیر

برآورد
پارامترها

Beta

آماره t

سطح
معناداری

ضريب ثابت

4/342

-

-

-

شاخص اقتصادی

0/074

0/072

8/16

0/00

شاخص اجتماعی

0/733

0/821

28/14

0/00

شاخص فرهنگی

0/257

0/490

26/26

0/00

مآخذ :يافتههای تحقیق.1395 ،

نتیجهگیری:
جهانی شدن که فرآيندی ناگزير و اجتنابناپذير است جوامع مختلف را با چالشهای متعددی روبه رو کرده است که تمام
ابعاد زندگی اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی جوامع معاصر متأثر از آن است .جامعه عشايری بعد از اسکان به دلیل تشديد
تعامالت و مبادالت ايران با جوامع توسعه يافته صنعتی ،در مقايسه با جوامع روستايی و شهری اهمیت خود را از دست داد و در
موقعیتی پیرامونی قرار گرفته است .ورود عناصر مدرنیته به درون جامعه عشايری نظام ايلی را در معرض فروپاشی قرار داد و
اختالالت ساختاری و کارکردی را در همه ابعاد زندگی عشايری پديد آورد .همزمان با آن ،باورها ،ارزشها و گرايشهای افراد به
ويژه جوانان عشايری نیز دچار تغییر گرديد .پژوهش حاضر به بررسی میزان تأثیرگذاری جهانی شدن بر زندگی عشاير اسکان
يافته در استان فارس پرداخته است .فرايند جهانی شدن در ابعاد مختلفی که بحث آن گذشت بر جامعه عشايری اسکان يافته
تأثیر دارد .همان طور که نتايج تحقیق گويای آن است عشاير اسکان يافته بیشتر از ابعاد منفی جهانی شدن تأثیر پذيرفتهاند..
بیشترين تأثیرات فرايند جهانی شدن بر زندگی جامعه عشايری تأثیر گذاری بر شاخصهای اجتماعی و فرهنگی همانند تغییر
مد لباس و استقبال از مد لباسهای غربی ،تغییر آداب سخن گفتن نسل جديد ،تمايل به روحیه مصرف گرايی و تحول بنیادين
در شرايط اجتماعی ناشی از تأثیر رسانه ای و همگی متأثر از جهانی شدن فرهنگی است .و تأثیراتی در شاخصهای کارآفرينی،
ايجاد اشتغال و ....که م نجر به پويايی و عدم مهاجرت در روستاها شود کمتر مشاهده میشد و همچنین نتايج حاصل از تحلیل
دادهها نشان میدهد که اثرات جهانی شدن در زمینه همه گويههای مورد بررسی که میزان تأثیرپذيری معرفهای بعد
ال معنادار ،چشم گیر است و تغییرات قابل توجهی در بعد
اجتماعی زندگی عشاير اسکان يافته از فرآيندهای جهانی کام ً
اجتماعی زندگی روستايیان عشايری ايجاد گرديده است استفاده از ماهواره با باالترين میانگین ( )3.35بیشترين تأثیر را
پذيرفته است و شاخص مشارکت اجتماعی کمترين تأثیر پذيری با امتیاز میانگینی ( )2.37را دارا بوده است.
تغییرات ايجاد شده در بعد فرهنگی نیز کامالً معنادار و محسوس است .در میان شاخصهای مورد بررسی ،شاخص میزان
استفاده از دکوراسیونهای جديد در منزل با باالترين میانگین توانسته است بیشترين تأثیرپذيری را در میان روستايیان داشته
باشد و پايینترين میانگین متعلق به شاخص میزان تعصب به فرهنگ روستا با مقدار میانگینی ( )1.61است که کمترين تأثیر
را داشته است .اثرگذاری فرايند جهانی شدن بر تمامی مؤلفههای ابعاد اقتصادی اثر گذاشته است .در اين میان شاخص تقلید از
سبک زندگی شهری با باالترين میانگین و شاخص فعالیتهای اشتغالزايی با کمترين میانگین بیشترين و کمترين تأثیر از
فرايند جهانی شدن را خود اختصاص دادهاند .بر اساس آزمون رگرسیون مشخص شد نیز بیشترين تغییرات در بعد اجتماعی (با
ضريب بتای ،)0/821تغییر فرهنگی ( )0/490تغییر مشاهده میشود .به نظر میرسد جامعه روستايی عشاير اسکان يافته با
ويژگیهای خود در برابر فرآيندهای جهانی شدن آسیبپذيرتر است .با توجه به آثار مثبت و منفی جهانی شدن بر جامعه
عشايری کشور ،میتواند فرصتهای متعددی را نیز از ابعاد مختلف برای جامعه مطرح سازد نظیر توسعه فرصتهای شغلی به
ويژه در بخش خدمات ،افزايش سطح دانش و آگاهی سیاسی و فرهنگی ،برخورداری از فرصتهای مناسب برای به فعلیت
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 برای.رساندن استعدادهای درونی که نمونههايی از آثار مثبت جهانی شدن بر جامعه عشاير اسکان يافته کشور میباشد
، از طريق آموزش،جلوگیری از عقبماندگی در جوامع عشاير اسکان يافته و کاهش شکاف نسبت به جوامع شهری و روستايی
 ترويج هويت بومی و کاهش آثار منفی نظیر.زمینه های آشنايی عشاير اسکان يافته را با آسیبها و جريانهای جهانی شدن
.تغییرات فرهنگی برای ساکنان فراهم شود
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