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 شدن بر فرهنگ زنان يجهان يابعاد فرهنگ ريتأث يبررس

 ؛يو حسابدار تيريدختر دانشکده مد انيدانشجو :يمطالعه مورد) 

 تهران جنوب( واحد يآزاد اسالمدانشگاه  
 

 ينيگانه فينوشزاد 

 يدانشگاه آزاد اسالم، يت فرهنگيريارشد مد يکارشناس آموخته دانش

 nooshzadyeganeh@gmail.comران يا، تهران قاتيتحق واحد علوم 

 1يق سروستانياهلل صد رحمت

 rsadigh@ut.ac.ir رانيا، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران يشناس جامعهاستاد گروه 

 يامير يصالح رضا ديس

 dr. salehiamiri@gmail.com رانيا، تهران قاتيو تحقواحد علوم  يدانشگاه آزاد اسالم يعلم ئتيهار و عضو ياستاد

 زهرا بهبهاني

ايران ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران، فرهنگي يزير برنامهدانشجوي دکتري مديريت و 

za_behbahani@yahoo.com ()مسئول مکاتبات 

 چكيده

نو هايي  دهيمتفاوت و ا يزندگهاي  وهيش، خود يآور فن يابزارهاشدن به واسطه  يند جهانيفرآ :و هدفمقدمه 

 يفرهنگ مؤلفهشدن بر سه  يجهان يابعاد فرهنگ ريتأث يبا هدف بررس ضراحپژوهش . زنان گذارده است يش رويپ

 . اخالق و پوشش(، تيهو) يرانيا در زنان

نمونه با استفاده از فرمول حجم و  يشيماياز نوع پ يليو تحل يفيتوص دو سطحدر ن پژوهش يا ق:يروش تحق

واحد  يت و حسابداريريان دختر دانشکده مديدانشجون ياز ب ساده يتصادف يريگ نمونهروش  بهنفر  3۵0کوکران 

 . آمده است به دست 0390سال در نفر  ۳103تهران جنوب به تعداد 

بر هر سه  يشدن فرهنگ يتوان گفت جهان مي حاصله از برازش سه معادله رگرسيوني جينتابا توجه به : ها افتهي

ابعاد بين متغير  يرابطه منف. گردد د ميييتأاصلي هاي  بنابراين فرضيه. دارد ريتأثات و پوشش ياخالق، تيمتغير هو

شدن با پوشش زنان  يجهان يت زنان؛ رابطه منفي و معكوس بين متغير ابعاد فرهنگيبا هوشدن  يجهان يفرهنگ

 . شدن با اخالق زنان وجود دارد يجهان يبين متغير بعد فرهنگ يرابطه معنادارو  يرانيا

 رگذاريتأثآنان  يپوشش و اخالق بر زنان و فرهنگ زندگ، تيشدن شامل هو يجهان ي: ابعاد فرهنگيريگ جهينت 

دات الزم يد و تمهيط جديعدم درک شرا. دارد يبستگ گذاران استيسآن به نوع عملکرد مسئوالن و  ريتأث است و

فرهنگ زنان و  يز برايآم يديمنجر به روند تهد، شدن يدر برخورد فعاالنه با موج جهان گذاران استيستوسط 

 . ف آن خواهد شديتضع

 . پوشش، اخالق، تيهو، فرهنگ زنان، شدن يجهان :ها دواژهيکل
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 مقدمه

بر  يانکار رقابليغشگرف و  ريتأثشدن  يجهان

 يجهان. گذاشته استها  انسان يزندگ يها جنبه يتمام

در را  4ياقتصاد و 3يروابط اجتماع گسترش ,2شدن

ن يو در ا رديگ يبرمدر  يسراسر جهان در دوران کنون

 ريتأثتحت  مردم ياز زندگ يمتعدد يها جنبه راستا

هزاران  که استاي  ياجتماع يها و شبکهها  سازمان

و  يجهان يها انيگسترش جر. هاستل دورتر آنيما

ز به دنبال يت را نيبحران هو، يجامعه فرامل يريگ شکل

 يرتر شدن مرزهايفرسوده و نفوذپذبا . خواهد داشت

زد و سلطه ير يدر هم م يتيهو يحد و مرزها، يمل

و در  شود يمخدوش م يت و فرهنگ مليبالمنازع هو

 يچندان محل يا مذهبي يمل يد نهادهاين عرصه جديا

راه  يت مليهو يبازساز ياز اعراب نداشته و تالش برا

، هاست ملتاز ارکان فرهنگ  هويت. برد ينم ييبه جا

ن ييتع تنها نه يت قوميهو، ينيت ديهو، يت مليهو

 معنا بخشبلکه ، است يکننده رفتار و سبک زندگ

شدن در  يچنانچه جهان بنابراين ست جهان ماست؛يز

ست يز اصواًل، ابديم يتعم – ناآگاهانه - يبعد فرهنگ

مبادالت  ياز طرف. شود يم از معنا يتهها  جهان انسان

زمان را ناکار آمد کرد و مفهوم مدت ، عيم و سريمستق

. (3۳، 033۳ زيگلتياست) ن برديو اندازه زمان را از ب

 يد و مضرات آن برايفوا، ن موضوعيپرداختن به ا

کمک به  يتا حدود يبوم يها با فرهنگ يجوامع

 ح را دنبالير صحيط و حرکت در مسيشناخت شرا

 يفرهنگ راتيتأث يبررس، ياما به لحاظ تجرب؛ کند يم

قات و يازمند تحقينهمچنان ران يشدن در ا يجهان

ن جهت ضرورت ياز ا، استاي  گسترده يها پژوهش

نکه يضمن ا. شتر پرداخته شودين موضوع بيدارد تا به ا

ند يجه فراينت يفرهنگ يزير برنامهت و يريدر حوزه مد

ن يو ا است يفراملاي  شکل گرفتن جامعه، شدن يجهان

-ت دولتيدکننده استقالل و شخصيتهد بلندمدتدر 

، اسالم ين به موجب قانون اساسيهمچن. هاست ملت

 مهم ييها مؤلفهاخالق و پوشش ، تيهو، در حوزه زنان

 :مدرن همچون يابزارها يريکارگ بهزنان با . هستند

ره با يو غ يتاليجيد يها ونيزيتلو، نترنتيا، ماهواره

را با  ها آنشوند و  يم آشنا ينو از زندگ يها وهيش

 فرآيند. کنند يم سهيمرسوم خود مقا يسنت يها وهيش

، خود يآور فن يها شدن به واسطه ابزار يجهان

 يش روينو پهايي  دهيمتفاوت و ا يزندگ يها وهيش

داده است که از  ها آنن فرصت را به يزنان گذارده و ا

ش يب. را انتخاب کنند يطيگوناگون شرا يها نهيان گزيم

زنان در دستور کار سازمان  مسائلاز سه دهه است که 

. آن قرار گرفته است يتخصص يها ملل و سازمان

 يها گاه زنان در برنامهيتوجه به نقش و جا ضرورت

ش ضرورت خود را آشکار ساخته يش از پيتوسعه ب

رفع آثار  يبرا يتيجنس يها لينک تحليا. است

شتر يدر ب جانبه همهو تحقق توسعه  يماندگ عقب

نه بر ين زميدر ا. است يکشورها مورد توجه جد

 يها در تحقق برنامه ها آن مؤثرگاه زنان و نقش يجا

زان يکارگزاران و برنامه ر. شود يم ديتأکار يتوسعه بس

. سازند يم نقش زنان را مطرحاي  ندهيفزا طور بهتوسعه 

، و تحقق توسعه همه جانبه يرفع آثار عقب ماندگ يبرا

لذا در ، است ياساس ديتأکمورد  يانسانعامل 

عامل زنان مورد توجه ، توسعه يجهان يها برنامه

انجام شده توسط  يها ياز بررس. روزافزون بوده است

، توسعه يها که اگر در برنامه سازمان ملل به دست آمده

، رنديژه مورد توجه قرار نگيو طور بهزنان 

، دينخواهد رسجه قابل قبول يبه نت ها يگذار هيسرما

ان يپر کردن شکاف م يبراها  يزير برنامهن يا اساسًا

که امروزه به  است يافتگين توسعهو  يافتگي توسعه

شدن بر  يل شد که جهانيتبد يق و هولناکيشکاف عم

 .ديافزا يم شدت آن
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 ان مسئلهيب

ترين  ياديو بن نيتر مهماز  يکي عنوان بهفرهنگ 

ده قرار ين پديا راتيتأثدر معرض ، شدن يوجوه جهان

ک يده تا ين پديش از ايگرفته و در تمام اجزا و اعضا

شدن را  يجهان، سندگانينو يبرخ. رفته استيپذ

 يموجب ناهمگن يو بعض يفرهنگ يموجب همگن

اما آنچه مسلم و در پژوهش حاضر مورد ، اند دانسته

ن است که فرهنگ متأثر از تحوالت يا، توجه است

توان  يم آن يها يژگيشدن بوده است که از و يجهان

آگاهانه و  يزمان و مکان به شکل لهبه کاهش فاص

 يها يژگيو يبا حفظ برخ يفرا مل يتيهو يريگ شکل

اگرچه . اشاره کرد يو محل يمل يها تيو هوها  فرهنگ

ها  و سنتها  از فرهنگ ياريشدن بس يند جهانيدر فرا

ن يا يول، شوند يم واقع يدر معرض خطر و فروپاش

، ستين يک فرهنگ جهانيظهور  يروند لزومًا به معنا

ت فرهنگ و نوع حضور آن يا فنا به وضعيرا بقا و يز

ا يماندن  دهن کننيکه تضم گردد يبرم يجهان صهدر عر

 يست جهانيبا يم، ن اوصافيبا ا. رفتن آن خواهد بود

به ها  و تعادل فرهنگ ييارويبستر رو يشدن را نوع

 يانواع يريگ شکل، ن برخوردهايا جهيآورد که نتشمار 

 يجهان عرصهدر  يفرهنگ يها از روابط و اندر کنش

 به وجودها  ان فرهنگيکه در م يرا متقابليز، است

گر يکدياز  ها آنشتر يو شناخت ب يباعث آگاه، ديآ يم

چرا که . گردد يم نهفته در خود يها تيو از ظرف

ها  فرهنگ يفراهم شدن فرصت برا يبه معنا وگو گفت

 يچ فرهنگيه اصواًلاست و يزنده و پو يها شهيو اند

مگر ، درآمد وگو گفتاز در  يگريتواند با فرهنگ د ينم

از »، گريبه عبارت د. باشد وگو گفتدر  «خود»با  که آن

 را يگريشمع د، فروخته باشد اش شعلهکه  يچ شمعيه

 نيتر مهماز . (7 ،0331 ريول« )توان برافروخت ينم

شدن بر فرهنگ مردم  يجهان ريتأث، مادغدغه 

 يند جهانيکه با فرآ يفرهنگ. زنان است الخصوص يعل

م آن يشده و ب يرات قابل توجهييشدن دستخوش تغ

ه يجامعه سا يبر تمام ابعاد فرهنگ ريتأثن يرود ا يم

 يها يو تکنولوژها  فراوان رسانه يها جاذبه. افکند

موجب شده  يتيو شخص يرفتار يالگوها ارائهمدرن و 

خود با  يساز همسانبه  مند عالقهها  از زن ياريبس

 است؛ يخيتاراي  دهيران پدين در ايو ا الگوها باشند

. ش از صد سال دارديباي  سابقه يفرهنگ خودباختگي

 بهتر مواجهه که به ييراهبردها و راهکارهابه  يابيدست

ربط در مواجهه با يز يفرهنگ يها نهادها و سازمان

 آن( کمک يبر بعد فرهنگ ديتأکبا ) شدن يجهان دهيپد

ن ين پژوهش ايمطرح شده در ا يپرسش اصل. دينما يم

شدن در عرصه  يبا توجه به غلبه روند جهان است که

ات يمختلف ح يها آن بر عرصه ريتأثو  يالملل نيب

بر  يريتأثن روند چه يا، يو اجتماع ياقتصاد، ياسيس

که در حوزه هايي  بيبه موجب آس. فرهنگ زنان دارد

ن يدر ا، نديافريتواند ب يم يفرهنگ رشد تکنولوژ

است که با توجه به موارد  نيبر اما  يق سعيتحق

بر شدن  يجهان يابعاد فرهنگ ريتأث يبررس مطروحه به

دختران دانشجو  خصوص به يرانيزنان ا فرهنگ

دانشگاه  يدختران دانشجون قشر يان ايم که از ميبپرداز

جامعه مورد مطالعه  عنوان به ،واحد جنوب يآزاد اسالم

 .شده است

 

 قيتحق ينظر يمبان

، ياجتماع، ياسيس يند مرزهايفرا يرينفوذپذ

 يبرق آسا يها شرفتيکه از پ يو فرهنگ ياقتصاد

بستر  يريگ شکل، شود يم يناش يارتباط يفناور

کرده است که تر  را روز به روز کامل يجهان ياجتماع

ت را به يا جهاني يبه نام امر جهان يديت جديواقع

که  گونه همان (۵3 ،033۵ ايشهرام ن) آورد يم همراه

، ياسيس، ياقتصاد، کيشدن ابعاد تکنولوژ يجهان

 گونه نياز يختن نياز هم گس، دارد يو اجتماع يفرهنگ

ناروا  يها ميما را بر تعم يد تحوالت مقطعياست و نبا

اد شده با يند يرهنمون سازد کالرک معتقد است دو فرآ
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ن دو يک دارند و تعامل ايالکتيگر رابطه ديهمد

. (۳۳-۳3 ،0379 يشيقر) زند يم تحوالت جهان را رقم

هستند که  يگروه ينده فکرينما 5يدنز همانند هارويگ

شدن را محصول بر هم خوردن نظم  يند جهانيفرآ

دنز ين تفاوت که گيبا ا يول، دانند يم فضا و زمان يسنت

گل ) کند ينم ديتأک يبر نظام اقتصاد يبه اندازه هارو

شدن به  ياو معتقد است جهان. (93 ،0330 يمحمد

ن يباشد و ا يم ما ير و رو شدن همه نهادهايز يمعنا

 يدر واقع جهان. ستين ينه اقتصاديتحوالت تنها در زم

ر داده ييما تغ يشدن نقش زمان و مکان را در زندگ

دنز يبه اعتقاد گ. (77 ،0331 فرد يشگاهيپ). است

ات ياما با خصوص، ته استيشدن تداوم مدرن يجهان

از  يبند جمعک يته را در يمدرن يها يژگيو. ديجد

م ير ترسيز صورت بهتوان  يم دنزيات گيو نظرها  دگاهيد

 کرد:

-3. يدار هيسرماد نظام يتول-0. يدولت مل-0

خ نشان داده است که جوامع يتجربه تار. شدن يجهان

ن تحوالت مقاومت يتواند در مقابل ا ينم ير غربيغ

 .(70-۵7 ،0330 ياخوان زنجان). کند

 

 6ن آلبرويه مارتينظر

است که  ين متفکرانيبارزتر ازجملهن آلبرو يمارت

ک دوره يته و آغاز يمدرنان دوران يشدن را پا يجهان

مشخصه ، داند او معتقد است يم خيد در تاريجد

، ستيسم نيوناليد ناسياست در عصر جديس

م عبارت يم درباره آن بحث کنيتوان يم کههايي  يژگيو

، يجهان يها ارزشتعهد بر ، ييگرا جهاناست از 

ت يذهن ها آنله يکه به وس يفيو تعار يفکر يها جنبش

 يميسل) رديگ يم ا شکليدن يتماممردم در عرصه 

بر ها  فرهنگ تأثرو  ريتأثاو  ازنظر. (33-3۳ ،0331

موجب ها  تيان جنسير نوع ارتباط مييگر و تغيکدي

 يفرهنگ مل. خواهد شد يت روابط اجتماعير ماهييتغ

گاه خود را از دست خواهد يجا ساالرانه مردمو رابطه 

ان افراد ياز ارتباط م يديداد و جامعه بر اساس نوع جد

 ،0379 يميسل) شکل خواهد گرفتها  تيو جنس

007). 

 

 7مک گرو يه آنتونينظر

 ياصل يها يژگياز و يکيمک گرو  يده آنتونيبه عق

اما برخالف ؛ شدن ارتباطات متقابل است يجهان

، دارد ديتأکمتقابل که بر دو جانبه بودن  يوابستگ

 به همراه زيشدن امکان وابسته شدن را ن يجهان

 حاصل يم قبليبدون تصم يگاه وابستگ. آورد يم

مات و يتصم، حوادث» که ين معنيبد، شود يم

افراد  يبرا يج مهمينتا، ک بخش از جهاني يها تيفعال

 برداشتهن در يار دور کره زميبس يها و جوامع در بخش

ست بلکه ين يخط صورت به ين وابستگيا «.باشد

ز در يآن ن يرگذاريتأثن يبنابرادارد و اي  شبکه يمشکل

 ياست و نوع يلزومًا رفت و برگشت ين گستردگيع

مک . (09فرد  يشگاهيپ) دهد يم نشان يجهان يريفراگ

شدن در تمام  ين باور است که جهانيگرو بر ا

، يمدرن اعم از اقتصاد يزندگ ينهاد يها حوزه

و  يطيمح، ينظام، يحقوق، ياسيس، يتکنولوژ، يفرهنگ

 يجهان رو نيازاخورد و  يم آشکارا به چشم ياجتماع

 .(۳0-۳1قريشي ) است يند چند بعديک فرآيشدن 

 

 8ه واترزينظر

 يرا به مثابه پوشش يشدن فرهنگ يواترز جهان

 به بحث ياسيو س يشدن اقتصاد يجهان يبرا

 يها نظام»فرهنگ را در عرصه  صهعر يو. گذارد يم

، ها تيواقع يايکه گو ييمبادله و نمادها، ديخاص تول

قه و يذوق و سل، ها تياولو، ميمفاه، احساسات

مبادالت  يفضا، ن عرصهيا. داند يم «هاست ارزش

، نشر، چاپ، يق ارتباطات شناختين از طرينماد

، شينما، يفات مذهبيتشر، يسخنران، سيتدر، عملکرد

انباشت و ، يغات تجاريتبل، ياسيغات سيتبل، يسرگرم
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مبادالت ، ره استيشگاه و غينما، انتقال اطالعات

توان در هر  يم نمادها را، ندارد يق مادين مصادينماد

قابل  يبه سادگ ها آن، ديمکان و در هر زمان تول

از ، اند يانساناعتقادات و اصول  يايو چون گو اند انتقال

ن امر در يبه نظر راترز ا. برخوردارند يت جهانياهم

و  (يمبادالت ماد) ياقتصاد يها سه با عرصهيمقا

 يها که خصلت (ياسيمبادالت س) ياسيس يها عرصه

 يبودن جهان ين فرهنگيتضم، دارند يالملل نيبو  يمحل

 – 00 ،0370 واترز) است ياسيو س يشدن اقتصاد

را  يفرهنگ محل، شدن يدر عصر جهان يريبه تعب. (09

ا احاطه ياز همه نقاط دنها  ر فرهنگياز سااي  شبکه

 يلينما) ساخته است يجامعه چند فرهنگک يکرده و 

شدن  يجهان. (۳۳ ،0333 يبه نقل از کاله 01 ،0110

 يشدن فرهنگ ياز جهان يگريوجه د يمسائل اجتماع

کاستلز  ؛7 ،0331 نش) ستيز طيمحب يتخر. است

 ،0331 کاستلز) تيشدن جرم و جنا يو جهان (0331

ن امکان فراهم شده است تا يا، گرياز طرف د (303

از  يها مختلف فرصت ورسوم آدابو ها  فرهنگ

ز ير جوامع نيدا کنند و در سايرا پ يمحدود مل يمرزها

 يمشترک جهان يها ارزش يبرخ. ابنديگسترش 

 است يريگ شکلج در حال يا به تدريو  گرفته شکل

بستر  يشدن را نوع يد جهانيبا. (0 ،0331 يدرجز)

جه يکه نت به شمار آوردها  و تعادل فرهنگ ييارويرو

از روابط و اندر  يانواع يريگ شکل، ن برخوردهايا

 ،0331 ريول) است يجهانصه در عر يفرهنگ يها کنش

7) . 

 

 9ه رولند رابرتسونينظر

د از نظام يگر نبايرولند رابرتسون معتقد است که د

 يد از جهانيبلکه با، سخن گفتها  دوست يالملل نيب

ن يآورد و اان يسخن به م يشدن در سطح فرهنگ

 کند: يم ر مطرحيز صورت بهف يک تعريمفهوم را در 

 يشتر ناظر بر فشردگيشدن ب يجهان، يبعد فرهنگ از

 عهجام يد برايط جديش شرايدايزمان و مکان و پ

ن بعد از يتمرکز ا. شدن فرهنگ است يو جهان يجهان

بر  ياست که فرهنگ جهان يراتيتأثشدن بر  يجهان

گذارد و  يم يبر جا يو محل يمل يها فرهنگ، ها تيهو

خاص در  يو گسترش فرهنگ يريگ شکلانًا موجب ياح

 يت فرهنگيشود که هرگونه محدود يم يعرصه جهان

و  دارد يبرمان يا از ميکند  يم ليرا تعد ياجتماع يزندگ

. (Webster 2008) دهد يم را شکل يجهان يفرهنگ

است که  ينينو يساخت بند، شدن ياو جهان ازنظر

 يو تمام آورد يدرمت واحد يک کلي صورت بهجهان را 

 ،0379 يميسل) سازد يم گر مرتبطيکدياجزا آن را به 

بر  يجهان يفرهنگ يها انيب جرين ترتيبه ا. (037

ز بر يما در محل خودمان و ن يزندگ يچگونگ

ق يکه از طر يگريد يها نگرشمان نسبت به انسان

. گذارند يم ريتأثند يآ يم نزد ما يجمع يها رسانه

از  يديدرک جدها  انين جرين ممکن است ايهمچن

ک فرد ي يستيت خود در جهان و چيفرهنگ به مل

مشارکت  يچگونگ، ک شهروندي يستيچ، يخارج

 يزندگ يها گر از جنبهيد ياريمردم و بس ياسيس

را  يشدن فرهنگ يدر واقع جهان. جاد کننديا ياجتماع

دن خاص يعام گردان «يوجه ند ويفرا» عنوان بهد يبا

 نيبنابرا، درک کرد ييگرا عامدن يو خاص گردان ييگرا

شدن در شکل معاصر فقط  يمقاومت در برابر جهان

ست بلکه يک نظام واحد ني عنوان بهمخالفت با جهان 

 يها از فرهنگاي  مجموعه عنوان بهمخالفت با جهان 

 ز هستين يزندگ يها وهيشدن ش يبرابر و نسب

به هر حال روند شتابان . (007 ،0331 رابرتسون)

را به شدت  ير غربيشدن به فرهنگ جوامع غ يجهان

-3 ،0339 يريام يصالح) قرار خواهد داد ريتأثتحت 

نه رفتار و يکه در زم يمحدود ييبا وجود همگرا. (۳

 يتنوع فرهنگ، دهد يم جوامع گوناگون رخ يها ارزش

کماکان در سراسر جهان ، ينيب شيپقابل اي  ندهيدر آ

آن را خواهند  ييتواناها  دار خواهد ماند و ملتيپا
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 يساز کساني يبراها  داشت که با وجود فشار رسانه

خود  يت و حقوق فرهنگياز هو يبه نگاهدار، يفرهنگ

 .(00۵ ،033۵ ايشهرام ن) ندينائل آ

 

 شدن فرهنگ يابعاد و وجوه جهان

جوامع و ن يدر ارتباط ب ياديبن يفرهنگ نقش

، شدن ين امر در عصر جهانيا، مختلف دارد يها مکان

 شده است «فرهنگ دهنيشدن فزااي  رسانه»مستلزم 

ن يا. (۳7 ،033۳ به نقل از خالق پناه 0111 يمک ک)

ت يل ماهيکه به دل يفرهنگ ياست برا ييف مبنايتعر

شده اي  رسانه، با ارتباطات گسترده يحضور در جهان

 :شدن يجهان يمنظور از بعد فرهنگن يبنابرا. است

م دوران ما را که يدگرگون ساز عظ يها نديفرآ»اشاره به 

 يتوان به درست ينم، شوند يم فيشدن توص يبا جهان

 يرا به واسطه واژگان مفهوم ها آند مگر آنکه يفهم

 يبافت تجربه فرهنگها  ين دگرگونيا. ميابيفرهنگ در

مدرن  يايما از دنر داده و در واقع بر درک ييرا تغ

 .(03 ،0330 نسونيتامل« )اند بوده رگذاريتأث

 

 يو فرهنگ جهان يت جهانيهو

 ين جهانيو فرهنگ نو يت جهانيهو يريگ شکل

، ر رابرتسونيبه تعب ياست که آغاز شده و حتاي  پروسه

اما هنوز ، «وجود دارد يک فرهنگ جهانياکنون هم »

تمام  يهمگون ساز يبرا يق خاصيچ مفهوم و تعريه»

 يانينفس وجود جر يعني. «ظاهر نشده استها  ستميس

 يجد ريتأثها  فرهنگ يهمگون همگون ساز که بر

و حد  يچگونگ، فياما تعر، است ريانکارناپذگذارد  يم

 يآن در همگون ساز ريتأثزان يان و مين جريو مرز ا

-019، 033۵ ايشهرام ن) مورد مناقشه استها  فرهنگ

شود که  يم از خود سببها  تيدفاع هو. (000

نشوند  يت برتر در پروسه جهانيمغلوب هو سرعت به

د يت جديخود در هو يها يژگيو در جهت حفظ و

ن مصاف ياست هرچه در ا يهيبد. تالش کنند يجهان

د يت جديدر هو يشترينقش ب، ابنديحضور تر  موفق

 .(30 ،033۳،ياديص) فا خواهند کرديا يجهان

 

 شدن يجهانزنان و 

، ها برداشت، در باورها يشدن دگرگون يجهان

. دينما يم ارائه ياساس طور بهرا ها  قهيو سلها  شهياند

د يق بايو عم مؤثر يا گونه بهند ين فرآينقش زنان در ا

نه ين کننده زنان در زمييتع ريتأث. رديمورد توجه قرار گ

که  ها آن، فرزندان ژهيو بهها  ت انسانيم و تربيتعل

 يو عنصر اصل يمحمل تحوالت فرهنگترين  ياصل

را  مسئلهن يهستند ضرورت پرداختن به ا، يريپذ جامعه

 .سازد يم ش روشنيش از پيب

 

 التيزنان و تحص

ر يدر مسها  گام نيتر مهماز  يکيآموزش زنان 

ق يعم يها شکاف پر کردنتحقق توسعه همه جانبه و 

ن يا. است يکنون ير و غنيفق يان کشورهايموجود در م

 يرويرفته شده در جهان است که آموزش نيامر پذ

است  ها يگذار هيسرما نيتر صرفه بهاز مقرون ، يانسان

ن يا. ابدي يم ع گسترشيار سريکه آثار مثبت آن بس

 يها نقش يفايرش و ايپذ يد زنان را برايباها  آموزش

حاکم بر جوامع  يها ارزشو ها  تيمتناسب با ظرف

 يزنان تنها هنگام ساز فرهنگنقش . آماده سازد ياسالم

حامالن و  عنوان به ها آن کهقابل تحقق است  يدرست به

و  يفرهنگ يخود از اعتال، فرهنگ دهندگان انتقال

 يجهان. آن برخوردار گردند يها شکوفا شدن جلوه

و ها  شهياند، ها برداشت، در باورها يشدن دگرگون

که  يزنان. دينما يم ارائه ياساس طور بهرا ها  قهيسل

ل يتحص ين منظور در پيفرزند دارند ممکن است به ا

 برآورندشان را بهتر يها خانواده يها ازيکه ن نديبرآعلم 

 يبرا يتر ستهيشا يها سرمشقمعلمان و  صورت بهو 

( ۳17 ،0330 مرتوس). نديدرآش يدختران و پسران خو

 عنوان بهممکن است زنان آموزش و پرورش را  عالوه به
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ش و مشارکت در يخدمت به جامعه خو يبرا يراه

( ۳17 ،0330 مرتوس) کنند يتلق ياسيس يعموم زهحو

 درآمدالت و يش تحصيدهد که با افزا يم ق نشانيتحق

 ژهيو به –الت فرزندانشان يسطح بهداشت و تحص، زنان

. (۳09 ،0330 مرتوس) ابدي يم ارتقاء –دخترانشان 

زنان موجب  يسوادآموزنرخ  يدرصد 00ش يافزا

 ينيب شيپقابل  يرهايوم مرگدر  يدرصد 7۵کاهش 

سال شده است و طبق آمار سال  پنجر يکودکان ز

ده يمورد در هزار رس 001مورد به  0۵7از ، 0930

 .(03 ،0330 اکبرپور). است

 

 زنان و اشتغال

 بخش در نناز ديقتصاا يها تيفعال لمعمو طور به

 رـبگيدمز کار يروين هـك، شود يم هناميد لشتغاا سمير

 انونيـق تـحماي ويرـني از ناـنز شـبخ نـيا در. دارد

 اييـهركا شامل سميرغير بخش. ندرداربرخو يشترـبي

 ندزفر ورشپر، يدار خانه، انگيـخ ياـهركا لـقبي از

 لوـمعم طور به سميرغير بخش در ركا. شود يم ...و

از . (00۳۵، 033۵ قدير) شود ينم بسوـمح لتغاـشا

از  يتوان به برخ يم انبانو لشتغاا يپيامدها و رثاآ

 ر اشاره کرد:يموارد ز

 دقتصاا و ادهخانو دقتصاا به كمك :مثبت يامدهايپ

 بينش يشافزا عزت نفس؛ شيو افزامالي  لستقالا ؛ملي

 و يرـفك لستقالا و نفس به دعتماا حيةرو و جتماعيا

 ظــحف و وقيــحق هاــپايگ ياــتقار ن؛ناز يـحرو

 ...و سانيــنا ويرــني عةــتوس و زن تــمنزل

 .(30-30، محتشمي)

 و هـخان در زن رضوـح منفي: كاهش يپيامدها

 ؛(97۳، 0331 ديرـق) ادهانوـخ نانوـك ندـش ستـس

 ؛(۳1 ش، عياور صديق) شتندا ندزفر به ميل کم شدن

 ؛(07، ۵0ش  عياور صديق) نانهز يژگيو در تغيير

  ؛(030 ،033۵ يخير) مديريت وهيش در تغيير

 

 زنان و پوشش

 ين فرهنگيمهاجرت و تبادالت ب يبا گسترش جهان

از  ياريبس يموضوع حجاب و پوشش از سو

دگاه مفسران ياز د. است يدر حال بررس نظران صاحب

 قدر نيااز لباس مانند حجاب  يچ شکليه يغرب

درباره که هايي  کثرت کتاب. موضوع مناقشه نبوده است

ما را ، نوشته شده است ها آنت حجاب يزنان و وضع

ت يکند که مشارکت و فعال يم ن نکته رهنمونيبه ا

از  يمعطوف به حالت، عمده زنان مسلمان در جامعه

بين حجاب و پوشش ظاهري و عفت و . حجاب است

متقابل است؛ بدين  تأثرو  ريتأث، بازداري باطني انسان

تر و  شش ظاهري بيشترتيب که هرچه حجاب و پو

اين نوع حجاب در تقويت و پرورش ، بهتر باشد

تري دارد؛ و  بيش ريتأث، ي باطني و دروني عفت روحيه

تر باشد  بالعکس هر چه عفت دروني و باطني بيش

تر و بهتر در  باعث حجاب و پوشش ظاهري بيش

 93و 90 و 90  بحاراالنوار) گردد مواجهه با نامحرم مي

 . (۳3: 039 و 30 و ۵۳ و

حجاب اگرچه داراي ريشه و سابقه طوالني در فرهنگ  

ايران است و در آيات  ازجملهملي برخي از کشورها و 

فراواني بر حفظ آن شده  ديتأکو روايات اسالمي نيز 

است با اين حال فرآيند جهاني شدن و ابزارهاي 

انکاري  رقابليغو  العاده فوق ريتأثتوانند  مي قدرتمند آن

بر آن بگذارند و در زماني نه چندان طوالني اصالت و 

ارزش آن با خدشه مواجه شده و زنان مسلمان نسبت 

رسد  مي به نظر. شوند زهيانگ يببه رعايت آن 

حفظ حريم  منظور بهکشورهاي مسلمان  يزير برنامه

 يپوش چشم رقابليغحجاب و عفاف زنان از ضروريات 

، فرايند جهاني شدن در اين خصوص شناخت. است

متناسب با شرايط هاي  مدل ارائهابزارهاي آن و  ريتأث

جديد و عدم پافشاري بر نوع پوشش خاص و تقويت 

پرهيز از جزمي ، باورهاي دروني زنان در مورد حجاب

و تدوين  يگر يافراطو  مورد يبنگري و تعصبات 
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بکاهد و  ريتأثتواند تا حدودي از اين  مي قوانين مناسب

 .فرهنگ حجاب زنان را در مقابل اين فرايند مقاوم کند

 يها آسان به مدل يغ خوب و دسترسير از تبليبه غ

ف روشن و شفاف از فرهنگ و يندادن تعر، يغرب

  روز و به طرف کياز  يرانيا يها لباس يها طرح ييبايز

روز از  يها در مد يسنت يها نکردن و استفاده طرح

 يغرب يها انتخاب و رجحان دادن مدلگر در يد يسو

د يجد يها جه گرفت ورود مدليتوان نت يم. است مؤثر

که آگاهانه و کنترل  يست به شرطيبه جامعه اشتباه ن

کامل  يگر موجبات فراموشيد يشده باشد و از سو

و  را فراهم نکند يرانيفرهنگ کهن پوشش و لباس ا

ن يبه ا يصنعت يو داشتن نگاه يت صنعتيريبا مد يحت

دكنندگان يتواند عامل رشد و تكاپو در تول يده ميپد

 . (0391 يمحمود) ز باشدين يداخل

 

 زنان و اخالق

به  يبنديزان پاياخالق و م زيوخ افتاز  ينگران

سبب شده است ، ج ناگوار آنيو نتا ياصول اخالق

درباره ، از گفتارها و مکتوبات متفاوت يميحجم عظ

 يريکارگ به. رديشکل بگ يانسانن يادين مؤلفه بنيا

که نفع متقابل  يک مساعيهر نوع تشر ياخالق برا

( 0۵و  00 ،گرانيداروال و د). است يضرور، دارد

ر يز همچون ساين عرصه نياست که در ا يهيبد

د نظام يت افراد باياکثر ياجتماع يزندگ يها حوزه

ش يخو ياجتماع بر روابطرا  يواحد يو اخالق يارزش

اگر  يافراد حت. کنند يروياز آن پ عماًلحاکم ساخته و 

 ليبه دلد يبا، موافق هم نباشند ياخالق يها الزامبا 

 ها آننهفته است به  ها آنکه در نهاد اي  يدگاه اخالقيد

 ما «ياخالق جهان»در  (09 ،0333 فرانکنا). بند باشنديپا

و  ديق يبر و يفسخ ناپذ يم ضوابط اخالقيخواه يم

را  ها انساند ين ضوابط بايا. مياد آوريرا به  يشرط

، ريگر مسيد بار کيت کنند تا آنان بتوانند يامداد و حما

ابند و باز يخود را ب يزندگ يو معنا يريگ جهت

هنجار ان يز ميتما). (093 ،033۵  انيملک) ننديافريب

ان اخالق و فعل يز ميز تمايو ن يو اصل اخالق ياخالق

است که توجه بدان در  ياز جمله مباحث زين ياخالق

ده يد فايمف يو اخالق جهان يحوزه اخالق اجتماع

 -001 ،ي؛ مطهر۳7 -37 ،0330 سيويد). خواهد بود

 يها ارزشبر  ياجماع اساس، ياخالق جهان. (00۳

ه است که يپا يها و نگرش يقطع يارهايمع، يالزام

شده  دييتأ شان يجزمزات يتما رغم بهان يتوسط همه اد

 زين مؤمنانر ياست که غ ياخالق، قتيحق و در

ک يدر  (Kung 1998, 92). م باشنديسه در آنتوانند  يم

، را کنار گذاشته ييگرا جهاند يبا، يجهان چند تمدن

مشترکات  يم و در جستجويريرا بپذ يتنوع فرهنگ

ن يق وصول به اي( طر۵00 ،0373 نگتونيهانت). مييبرآ

در قالب  يبه اجماع ارزشل ين مشترک و يها ارزش

 يوگو و گفتز درک متقاطع ين يالملل نيبک اخالق ي

را  يتمدن جهان. (073 ،0331 هرتزدگ) است يفرهنگ

 آن يها مشترک در همه فرهنگ يهسته اخالق واسطه به

 کاماًل يبه شکل کجاين تمدن يا. توان شناخت يم

ه يشرفته در منشور ملل متحد و اعالميراسته و پيپ

 هرتزدگ) افته استي ي( تجل09۳3) حقوق بشر يجهان

0331، 7) . 

 

 تيزنان و هو

ک ي يبه اعضا يت جمعيهو، يدر علوم اجتماع

خودشان ، آن يشود که اعضا يم ا مقوله اطالقيگروه 

و مقوالت( و ها  گر گروهيد) گرانيرا متفاوت از د

 ،0330 نزيجنک) دانند يم مشابه با اعضا درون گروه

ت سرچشمه معنا و تجربه يهو 10،کاستلزاز نظر . (097

بر  يند معناسازيت را فرايهو يو. مردم است يبرا

اي  وستهيبا مجموعه به هم پ يفرهنگ يژگيک وياساس 

 ييدانسته است که بر منابع معنا يفرهنگ يها يژگياز و

جاد يا. (003 ،0331 کاستلز) ت داشته باشديگر اولويد

( از خودمان و يا منفي) ف مثبتيت منوط به تعريهو
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شود که  يم يگران است و شامل رابطه با کسانيد

 . (09۵ ،0330 دالپورتا). هستند طرف يبا يمخالفمان 

فعال است که تنش  11يها يريت شامل درگيهو

 دهد يمرا نشان  يو ساختار اجتماع يت انسانين عامليب

در طول زمان ، يتيهو يها شبکه. (03 ،0111 وودوارد)

همواره در حال دگرگون ، جهيدرنتکنند و  يم رييتغ

در حال » يطورکل بهو  يشيبازاند، يبازساز، شدن

مسئله . (30، 0333 يعلمدار ينيمع) هستند «شدن

و در وهله نخست با  يمنطق طور به، يت فرهنگيهو

، کند يم دايارتباط پ يت اجتماعيهوتر  مسئله گسترده

دهنده ل ياز عناصر تشک يکي يت فرهنگيکه هو ييجا

 . (0۳3 ،0330 کوش) آن است

 ياجتماع يها تيزنان از مجموع هو يت فرديهو

ت يهو. شود يم ليتشک ها آن يت شخصيو هو

است که فرد از خودش بر اساس  يفيتعر ياجتماع

 يگوناگون اجتماع يها و گروهها  ت در ردهيعضو

شانه فرد از ياند ف بازيبه تعر يت شخصيکند و هو يم

الت ير تحصياخ يها در دهه. شود يم خودش اطالق

و  ها ارزشباعث کسب  ييو اشتغال زنان از سو يعال

گر سبب يد يد و از سويجد يها برداشتو  ها نگرش

 يها با نقش يسنت يها در هماهنگ کردن نقش يدشوار

 زنان يت اجتماعيد شده است که به تعارض هويجد

در ها  شهيع اندير و انتشار سرياخ يها انجامد در دهه يم

ز به يگاه زنان نيسبب شده است که جا يفرهنگ جهان

زنان در  ياندازه مردان در جامعه شناخته شده و صدا

  (0373 ر زادهيمش). اکثر نقاط جهان به گوش برسد

 

 نه پژوهشيشيبر پ يمرور

 جهاني( نشان داد 0333) يگيربيق شيتحق يها افتهي

 جوانان( جمعيهاي  رسانه) خودهاي  ابزار با شدن

 وجود به جوانان اخالق براي را يتهديدهاي و ها فرصت

 اخالقي اصل يافتن شامل اهميت ها فرصت، آورد مي

 ميان در اخالقيات جهاني تعامالت، تفاهم و همكاري

 از جوانان ميان اطالعات  تبادل،  مختلف اديان جوانان

 تضعيف شامل زينها  تهديد و مختلفهاي  فرهنگ

 کردن نامتعهد براي تالش، جوانان در ديني باورهاي

 طريق  از اخالقي يها ارزش و عفت به نسبت جوانان

 يسو به جوان زنان هدايت، آزادي معناي تحريف

  ...و ييگرا مصرف فرهنگ رواج، بدحجابي

 زنان حضور گسترده ( با98) يموريت يها افتهيطبق 

 لياوا از، شدن جهاني گسترش و جهاني ستميدر س

که  است کرده رشد مهاجرت سازي  مؤنث پديده 1880

، اجتماعي امنيت) متغير چهار به پژوهشگر آن در

 (اقتصادي مشکالت و هويت بحران، جنسيتي تبعيض

 . است پرداخته زنان مهاجرت داليل نيتر مهم عنوان به

 روش ازق خود با استفاده ي( در تحق1399) يميکر

 1333-95 نمونه هاي سال براي ديتا پانل ياقتصادسنج

 ISIC) رقمي دو کد حسب بر گانه هشت يبند طبقه و

 سرمايه نسبت افت کهيج دست ين نتايبه ا (104

 مردان به زنان دستمزد نسبت و افزوده ارزش به فيزيکي

 به توسعه و تحقيق سرمايههاي  نسبت و منفي ريتأث

 به واردات و افزوده ارزش به صادرات، افزوده ارزش

 اشتغال سهم بر معناداري و مثبت ريتأث افزوده ارزش

 . اند داشته زنان

 

 قيروش تحق

 يجهان يق؛ بعد فرهنگين تحقيدر ا مستقلر يمتغ

، تيهو) فرهنگ بر زنان يها مؤلفهر وابسته يشدن و متغ

شدن  ين در بعد جهانيهمچن. باشد يم پوشش(، اخالق

ن يه مارتينظر، دنزيات مرتبط از جمله گيق نظرياز تلف

 يختگيکه در هم ر 13مک گرو يه آنتونينظر 12آلبرو

 يها يژگياز ومتقابل را  و ارتباطات يسنت يفضا

شدن در سطح  يدانند و در جهان يم شدن يجهان

ه رولند يو نظر 14ه واترزيز از نظرين يفرهنگ

 يها افتهيبر اساس . بهره برده شده است 15رابرتسون

 وان گفت ـت يـم قيتحق هــنيشيو پات يوجود در نظرـم
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 : مدل مفهومي پژوهش0شکل شماره 

 ن آلبرويرابرتسون و مارت، مک گرو يمنبع: محقق ساخته بر اساس تئور

 

 يوجوه و ابعاد کل يفرهنگ زنان برگرفته از برخ

مشخص  و پوششاخالق  ،تيهو مؤلفهفرهنگ با سه 

ت کننده يحما يات فوق تئوريبنا بر نظر. شده است

مک  يتئور، و اخالقپوشش  يرهايمتغ آزمونجهت 

رابرتسون و  يز از تئوريت نير هويگرو و در متغ

 يجانب يرهايمتغ. ن آلبرو استفاده شده استيمارت

عوامل  عنوان بهزنان  التيو تحصآموزش ، اشتغال

قرار  يق مورد بررسين تحقيز در اين يجانب رگذاريتأث

 صورت بهق يتحق يت مدل مفهوميدر نها. گرفته است

 . خواهد بود 1شکل شماره 

 يتصادف يريگ نمونهاز روش ، ق حاضريدر تحق

دختران  شامل يآمار جامعه. ساده استفاده شده است

 ،واحد تهران جنوب يدانشگاه آزاد اسالم يدانشجو

فهرست  بر اساس ( ويو حسابدارت يريدانشکده مد)

ن در يهمچن. باشد نفر مي 4024، دريافتي از دانشگاه

ساده جهت برآورد حجم  يبه روش تصادف يريگ نمونه

بدين ترتيب . شود يم نمونه از فرمول کوکران استفاده

با استفاده از  85/0تعداد كل نمونه در سطح اطمينان 

 يدر فرمول کوکران برا. شدمحاسبه فرمول کوکران 

 p*q يعنيآن  يبياز برآوردگر تقر انس جامعهيوار

بر اساس فرمول فوق حجم نمونه . استفاده شده است

ماه  7 ياين تحقيق در فاصله زمان. نفر خواهد شد 3۵0

جهت بررسي . انجام گرفته است 0390سال  اول

تحقيق از رگرسيون خطي ساده و آزمون هاي  فرضيه

فنون آماري از  يساز ادهيپهمبستگي اسپيرمن وجهت 

ابتدا به کمک . شده استاستفاده  SPSS16 افزار نرم

نرمال بودن  يرنوف به بررسيآزمون کلموگروف اسم

در آزمون . پرداخته شد يمورد بررس يها ريع متغيتوز

كلموگروف اسميرنوف فرض صفر برابر است با نرمال 

در صورتي كه سطح . بودن توزيع متغير مورد نظر

باشد فرض صفر رد  05. 0آزمون كمتر از  يدار يمعن

در صورتي كه توزيع . شده و توزيع متغير نرمال نيست

هاي  متغيرهاي مورد نظر نرمال باشد از آزمون

ها استفاده شود در غير  پارامتريك جهت بررسي فرضيه

جهت بررسي  کينا پارامترهاي  اين صورت از آزمون

 توسط نامه پرسش ييروا. كنيم ها استفاده مي فرضيه

، تعيين پايايي پرسشنامه منظور به. شد دييتأاساتيد( )

نمونه انتخاب و پرسشنامه در  عنوان بهنفر  30تعداد 

قرار گرفت ضريب آلفاي كرونباخ به دست  ها آناختيار 

از آنجا که . باشد مي 924. 0 برابر آمده از رابطه فوق

نشان دهنده آن است ، باشد يم 3. 0شتر از ين مقدار بيا

از قابليت اعتماد و يا به ، تحقيق يها كه پرسشنامه

 . عبارت ديگر از پايايي الزم برخوردار است

ق يتحق يرهايه متغيکل 1شماره با توجه به جدول 

 . باشند مي3/0شتر از يب يآلفا يدارا

 

 نتايج آزمون آلفاي كرونباخ: 1جدول 

 ب آلفايضر هيتعداد گو ريمتغ

 7۵0/1 3 شدن يجهان يابعاد فرهنگ

 313/1 01 تيهو

 797/1 7 پوشش

 300/1 7 اخالق

 زنان بعد فرهنگی جهانی شدن

 هويت

 پوشش

 اخالق
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 قيتحق اتيو فرض سؤاالت

 يريتأثشدن چه  يجهان يفرهنگ ابعاد :ياصل سؤال

 به همراه دارد؟ يرانيبر فرهنگ زنان ا

شدن چه  يجهان يفرهنگ ابعاد :يفرع سؤاالت

  دارد؟ يرانيزنان ا تيو هواخالق ، بر پوشش يريتأث

شدن و  يجهان ين ابعاد فرهنگي:بياصل  فرضيه

 . وجود دارد يرابطه معنادار يرانيفرهنگ زنان ا

 

 :يفرع يها هيفرض

 يرانيشدن بر پوشش زنان ا يجهان يابعاد فرهنگ (0

 . به همراه دارد يمنف ريتأث

 يرانيشدن بر اخالق زنان ا يجهان يابعاد فرهنگ (0

 . است رگذاريتأث

 يرانيت زنان ايشدن بر هو يجهان يابعاد فرهنگ (3

 . به همراه دارد يمنف ريتأث

 

 قيتحق يها افتهيل يتحل ه ويتجز

، فراواني) هاي فراواني توصيفي از شاخص در سطح

استفاده  ستوني اي و دايره و نمودار ( ...درصد فراواني و

 ي%( از افراد نمونه در رده سن2/24) نفر 95. شده است

-20 ي%( در رده سن9/24) نفر 84، سال هستند 19-20

سال و  25-22 ي%( در رده سن4/33) نفر 132، سال 22

شتر از يب ي%( از افراد نمونه در رده سن4/11) نفر 40

 . سال هستند 25

 نفر 037ق حاضر يتحق( نفر 3۵0) از افراد نمونه

 باشند يم متأهل%( 5/32) نفر 114%( مجرد و 5/43)

 نفر 093%( از افراد نمونه شاغل و 7/۳3) نفر 0۵3

 . هستند ر شاغليغ%( ۳/۵7)

 يت شغلير وضعيمتغ يع فراوانيتوز يبررس: 2جدول 

 يدرصد فراوان يفراوان يت شغليوضع

 43/4 153 بله

 4/54 189 ريخ

 100 351 جمع

 

از آزمون  يها هيارتباط فرض يجهت بررس

 ين آزمون زمانيا. ميينما يم رمن استفادهياسپ يهمبستگ

اي  اس رتبهيمق ير دارايشود که هر دو متغ يم استفاده

که  يدر صورت. رها نرمال نباشديع متغيا توزيباشند و 

فرض ، باشد 1۵/1آزمون کمتر از  يدار يمعنسطح 

توان گفت رابطه  يم %9۵نان يصفر رد شده و با اطم

ابتدا به بررسي . ر وجود داردين دو متغيب يدار يمعن

نرمال بودن متغيرها با كمك آزمون كلموگروف 

 . پردازيم مياسميرنوف 

نرمال  :(  ) فرض صفر آزمون عبارت است از

 ها  بودن توزيع متغير

عدم نرمال  :(  ) فرض مقابل عبارت است از

 بودن توزيع متغير مورد بررسي

كه سطح  ازآنجا 3شماره با توجه به جدول 

شدن  يرهاي جهانيداري آزمون نرمال بودن متغ معني

 0,05بيشتر از پوشش و اخالق ، تيهوي، فرهنگ

باشد بنابر اين فرض صفر را رد نکرده و با اطمينان  مي

ن يبنابرا. توان گفت توزيع متغيرها نرمال است % مي85

مذکور از  يرهايمربوط به متغهاي  هيفرض يجهت بررس

 . ميينما مي ساده استفاده يون خطيرگرس

 رهايع متغينرمال بودن توز يبررس :3دول ج

 جهينت داري سطح معني K. Sآماره  ريمتغ

 . ر نرمال استيع متغيتوز -پذيرش فرض صفر sig >0.05 1,073 0,110 يشدن فرهنگ يجهان

 . ر نرمال استيع متغيتوز -پذيرش فرض صفر sig >0.05 1,013 0,007 تيهو

 ر نرمال استيع متغيتوز -پذيرش فرض صفر sig >0.05 1,۵79 1,73۵ پوشش

 ر نرمال استيع متغيتوز -پذيرش فرض صفر sig >0. 05 1,003 0,09 اخالق
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 خالصه نتايج توصيفي مدل رگرسيوني: 4جدول 

 يدار يمعنسطح  Fاماره  آماره دوربين واتسون شده ليتعدضريب تعيين  ضريب تعيين ضريب همبستگي

0,532 0,494 0,394 1,314 21,84 0,000 

 

 تحليل رگرسيوني و ضرايب رگرسيون: 5جدول 

 يدار يمعنسطح  tآماره  ضريب استاندارد شده بتا()  BETA خطاي استاندارد B متغير

 0,000 4,454 - 2,541 00,90 عدد ثابت

 0,000 -9,840 -0,532 0,118 -1,041 شدن يجهان يابعاد فرهنگ

  

 قيتحقهاي  هيفرض يبررس

ابعاد فرهنگي جهاني شدن بر پوشش : ه اوليفرض

 . منفي به همراه دارد تأثيرزنان ايراني 

با كمك رگرسيون خطي ساده جهت برازش مدل 

شدن متغير مستقل و  يجهان يرگرسيوني ابعاد فرهنگ

 . متغير وابسته است يرانيپوشش زنان ا

، شود مشاهده مي 4شماره  كه در جدول طور همان

قرار  2,5-1,5مقدار آماره دوربين واتسون در فاصله 

بنابراين فرض عدم وجود همبستگي بين خطاها ، دارد

با . توان از رگرسيون استفاده كرد شود و مي رد نمي

داري آن در  و معني Fتوجه به مقداره آماره آزمون 

% معادله رگرسيون معتبر بوده و 85سطح اطمينان باالي 

 494. 0ن ييب تعيمقدار ضر. نتايج آن قابل تحليل است

رات يي% از تغ4. 49آن است که  مؤيدن يباشد که ا مي

 . ن استييقابل تب مستقل ريمتغر وابسته به کمک يمتغ

شود سطح  مشاهده مي 5شماره  با توجه به جدول 

( 0,000) شدن يجهان يداري متغير ابعاد فرهنگ معني

 يجهان ياست بنابراين متغير ابعاد فرهنگ 0,05كمتر از 

با توجه به منفي . شود شدن وارد مدل رگرسيوني مي

توان گفت رابطه  مي (BETA) بودن ضريب رگرسيوني

شدن  يجهان يمنفي و معكوسي بين متغير ابعاد فرهنگ

توان  ينم به عبارتي. وجود دارد يرانيپوشش زنان ا با

شدن بر پوشش زنان  يجهان يگفت که بعد فرهنگ

 . بوده است رگذاريتأث يرانيا

 

شدن بر اخالق  يجهان يابعاد فرهنگ :ه دوميفرض

 . است رگذاريتأث يرانيزنان ا

با كمك رگرسيون خطي ساده به بررسي فرضيه 

مدل رگرسيوني ابعاد جهت برازش . پردازيم مي فوق

 يرانيشدن متغير مستقل و اخالق زنان ا يجهان يفرهنگ

 . متغير وابسته است

 2,5-1,5مقدار آماره دوربين واتسون در فاصله 

بنابراين فرض عدم وجود همبستگي بين ، قرار دارد

. كردتوان از رگرسيون استفاده  شود و مي خطاها رد نمي

داري آن در  و معني Fبا توجه به مقداره آماره آزمون 

% معادله رگرسيون معتبر بوده و 85سطح اطمينان باالي 

 0,385ن ييب تعيمقدار ضر. نتايج آن قابل تحليل است

رات يي% از تغ38,5آن است که  مؤيدن يباشد که ا مي

. ن استييقابل تب مستقل ريمتغر وابسته به کمک يمتغ

(4. )جدول ون نرمال هستنديرگرسهاي  مانده نيبنابرا

  

 خالصه نتايج توصيفي مدل رگرسيوني: 4جدول 

 يدار يمعنسطح  Fاماره  آماره دوربين واتسون ضريب تعيين تعديل شده ضريب تعيين ضريب همبستگي 

0,421 0,385 0,3 1,415 ۳1,1۵ 0,000 
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 تحليل رگرسيوني و ضرايب رگرسيون: 3جدول 

 يدار يمعنسطح  tآماره  ضريب استاندارد شده بتا()  BETA خطاي استاندارد B متغير

 0,000 3,041 - 2,583 03,03 عدد ثابت

 0,000 4,328 0,421 0,144 0,808 شدن يجهان يابعاد فرهنگ

  

شود سطح  مشاهده مي 3 شمارهبا توجه به جدول  

( 0,000) شدن يجهان يداري متغير ابعاد فرهنگ معني

 يجهان ياست بنابراين متغير ابعاد فرهنگ 0,05كمتر از 

با توجه به مثبت . شود شدن وارد مدل رگرسيوني مي

رابطه توان گفت  مي (B) بودن ضريب رگرسيوني

شدن با اخالق  يجهان يبين متغير بعد فرهنگ يمعنادار

شدن  يجهان يبه عبارتي بعد فرهنگ. زنان وجود دارد

 . است رگذاريتأث يرانيبر اخالق زنان ا

 

ت يشدن بر هو يجهان يابعاد فرهنگه سوم: يفرض

 . به همراه دارد يمنف ريتأث يرانيزنان ا

با كمك رگرسيون خطي ساده به بررسي فرضيه 

رگرسيوني ابعاد جهت برازش مدل . پردازيم مي فوق

 يرانيت زنان ايشدن متغير مستقل و هو يجهان يفرهنگ

 . متغير وابسته است

 2,5-1,5مقدار آماره دوربين واتسون در فاصله 

بنابراين فرض عدم وجود همبستگي بين ، قرار دارد

 . توان از رگرسيون استفاده كرد شود و مي خطاها رد نمي

داري آن  و معني Fبا توجه به مقداره آماره آزمون  

% معادله رگرسيون معتبر 85در سطح اطمينان باالي 

ن ييب تعيمقدار ضر. بوده و نتايج آن قابل تحليل است

% از 44آن است که  مؤيدن يباشد که ا مي 0,44

ن ييقابل تب مستقل ريمتغر وابسته به کمک يرات متغييتغ

ون نرمال يرگرسهاي  توان گفت مانده مي نيبنابرا. است

 (9. )جدول تندهس

شود سطح  مشاهده مي 8شماره با توجه به جدول 

( 0,000) شدن يجهان يابعاد فرهنگداري متغير  معني

 يجهان يابعاد فرهنگاست بنابراين متغير  0,05كمتر از 

 يبا توجه به منف. شود وارد مدل رگرسيوني ميشدن 

 يتوان گفت رابطه منف مي (B) بودن ضريب رگرسيوني

ت زنان يبا هوشدن  يجهان يابعاد فرهنگبين متغير 

شدن بر  يجهان يبه عبارتي ابعاد فرهنگ. وجود دارد

با توجه به . به همراه دارد يمنف تأثير يرانيت زنان ايهو

توان  مي حاصله از برازش سه معادله رگرسيوني جينتا

، تيبر هر سه متغير هو يشدن فرهنگ يگفت جهان

هاي  بنابراين فرضيه. دارد تأثيرات و پوشش ياخالق

گفت رابطه منفي و معكوسي بين . گردد تأييد مياصلي 

 يرانيشدن با پوشش زنان ا يجهان يمتغير ابعاد فرهنگ

 

 خالصه نتايج توصيفي مدل رگرسيوني: 9جدول 

 يدار يمعنسطح  Fماره آ آماره دوربين واتسون ضريب تعيين تعديل شده ضريب تعيين ضريب همبستگي

1,۳79 0,44 0,359 1,38 03,۵۵ 0,000 

 تحليل رگرسيوني و ضرايب رگرسيون: 8جدول 

 يدار يمعنسطح  tآماره  ضريب استاندارد شده بتا()  BETA خطاي استاندارد B متغير

 0,02 2,334 - 3,303 7,701 عدد ثابت

 0,000 -9,15 -0,438 0,148 -1,21 شدن يجهان يفرهنگ  ابعاد
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 يرانيالت زنان ايشدن و تحص يجهان يبين ابعاد فرهنگ رمنياسپ يآزمون همبستگ يبررس : 01جدول 

 جهينت يدار يمعنسطح  يهمبستگضريب  تعداد متغير دوم متغير اول

 دار يمعنوجود ارتباط  1,111 1,093 351 التيتحص شدن يجهان يابعاد فرهنگ

 

 يتوان گفت که بعد فرهنگ نمي به عبارتي. وجود دارد

بوده  تأثيرگذار يرانيشدن بر پوشش زنان ا يجهان

 (B) با توجه به مثبت بودن ضريب رگرسيوني.است

 يبين متغير بعد فرهنگ يرابطه معنادارتوان گفت  مي

به عبارتي بعد . شدن با اخالق زنان وجود دارد يجهان

 تأثيرگذار يرانيشدن بر اخالق زنان ا يجهان يفرهنگ

با . ر وجود دارديمتغ ن دويب داري معنيارتباط . است

توان گفت  يم يب همبستگيتوجه به مقدار مثبت ضر

الت يشدن و تحص يجهان ير ابعاد فرهنگين دو متغيب

وجود دارد و رابطه دو  يمثبت يهمبستگ يرانيزنان ا

 يگريد يکيش يبا افزا يبه عبارت. م استير مستقيمتغ

 . کند مي دايش پيز افزاين

 

ابعاد فرهنگي جهاني ميان » :اول يه جانبيفرض

شدن و تحصيالت زنان ايراني رابطه معناداري وجود 

 «دارد

ن يب دار يمعن: عدم وجود رابطه    ) فرض صفر

الت زنان يشدن و تحص يجهان يان ابعاد فرهنگيم

  يرانيا

ان ين ميب دار يمعن: وجود رابطه    ) فرض مقابل

 يرانيالت زنان ايشدن و تحص يجهان يابعاد فرهنگ

، شود يم مشاهده 01شماره با توجه به جدول  

ن مقدار يکه ا است 1,111آزمون  يدار يمعنسطح 

ن فرض صفر رد شده و يباشد بنابرا يم 1,1۵ کمتر از

ن دو يب يدار يمعنتوان گفت ارتباط  يم %9۵نان يبا اطم

ب يبا توجه به مقدار مثبت ضر. ر وجود دارديمتغ

 ير ابعاد فرهنگين دو متغيتوان گفت ب يم يهمبستگ

 يمثبت يهمبستگ يرانيالت زنان ايشدن و تحص يجهان

با  يبه عبارت. م استير مستقيوجود دارد و رابطه دو متغ

 . کند يم دايش پيز افزاين يگريد يکيش يافزا

 

 يجهان يان ابعاد فرهنگيم»: دوم يه جانبيفرض

وجود  يرابطه معنادار يرانيشدن و شاغل بودن زنان ا

 «دارد

ن يب دار يمعن: عدم وجود رابطه    ) صفرفرض 

شدن و شاغل بودن زنان  يجهان يان ابعاد فرهنگيم

 يرانيا

ان ين ميب دار يمعن: وجود رابطه    ) فرض مقابل

 يرانيشدن و شاغل بودن زنان ا يجهان يابعاد فرهنگ

، شود مي مشاهده 00شماره با توجه به جدول 

ن مقدار يکه ا است 1,111آزمون  داري معنيسطح 

ن فرض صفر رد شده و يباشد بنابرا يم 1,1۵ کمتر از

ن دو يب داري معنيتوان گفت ارتباط  مي %9۵نان يبا اطم

ب يبا توجه به مقدار مثبت ضر. ر وجود دارديمتغ

 ير ابعاد فرهنگين دو متغيتوان گفت ب يم يهمبستگ

 يمثبت يهمبستگ يرانيالت زنان ايشدن و تحص يجهان

با  يبه عبارت. م استير مستقيابطه دو متغوجود دارد و ر

 . کند مي دايش پيز افزاين يگريد يکيش يافزا

 

 

 يرانيشدن و شاغل بودن زنان ا يجهان يبين ابعاد فرهنگ رمنياسپ يآزمون همبستگ يبررس: 11جدول 

 جهينت يدار يمعنسطح  يهمبستگضريب  تعداد متغير دوم متغير اول

 دار يمعنوجود ارتباط  1,111 1,3۵۳ 351 يرانيشاغل بودن زنان ا شدن يجهان يابعاد فرهنگ
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 يريگ جهيو نتبحث 

 شدن را يجهان يفرهنگ ابعاد ريتأث پژوهش حاضر

 اخالق، پوشش، تيهو مؤلفه سهدر  ت زنانيهوبر 

واحد  آزادان دختر دانشگاه ينفر از دانشجو 3۵0ان يم

با . قرار داد يبررس مورد 0390سال تهران جنوب در 

 حاصله از برازش سه معادله رگرسيوني جينتاتوجه به 

بر هر سه متغير  يشدن فرهنگ يتوان گفت جهان مي

بنابراين طبق . دارد ريتأثات و پوشش ياخالق، تيهو

 يزندگ يشدن در حوزه نهاد يه مک گرو جهانينظر

ند چند يک فرايبر اساس  يو اجتماع يمدرن فرهنگ

است  رگذاريتأث يرانيزنان ا و اخالقدر پوشش  يبعد

بر  صرفًا و يم قبليتصم گونه چيهبدون  ين وابستگيو ا

به در تمام جهان  ريو فراگگسترده اي  اساس شبکه

اي  مجموعه ياخالق جهان، رو نيازا. آمده است وجود

، انيان همه اديمشترک م يو سلب يجابيا ياز هنجارها

، گريد  انيب  به .است يجوامع بشر وها  فرهنگ

الت يتما، يفطر در اقتضائاتشه يکه ر ييهنجارها

ازها و يمشترک و ن يها تيظرف، يساختار وجود، هيپا

« ياخالق جهان»، در هر حال. دارد يجمع يها ضرورت

فارغ  ياست که هر انسان يمدع، ا مقدرياعم از موجود 

ت يموقع، تيمل، نيد، زبان، نژاد، جنس، از سن

 يکرامت يا ذهني يجسم ييو توانا ياجتماع

ن ياز ا. د محترم شمرده شوديدارد که با ريناپذ انفکاک

آگاهانه و د يباد به جامعه يجد يها ورود مدل يرو

 يگر موجبات فراموشيد يکنترل شده باشد و از سو

نکند  را فراهم يرانيکامل فرهنگ کهن پوشش و لباس ا

ت و فرهنگ و آداب و يهو يت فرهنگيريپرتو مد و در

 . داشته باشد يگاهيجا (يرانيا) رسوم خود

بر ها  فرهنگ تأثرو  ريتأثه آلبرو ينظر بر اساس

موجب ها  تيان جنسير نوع ارتباط مييگر و تغيکدي

بر  و جامعهخواهد شد  يت روابط اجتماعير ماهييتغ

ها  تيان افراد و جنسياز ارتباط م يدياساس نوع جد

ت يشدن بر هو يابعاد جهان ريتأث. شکل خواهد گرفت

، ها تيشدن بر هو ياز اثرات جهان يز ناشين يرانيزنان ا

 يريگ شکلاست که موجب  يو محل يمل يها فرهنگ

شود که هرگونه  يم خاص يو گسترش فرهنگ

کند  يم ليرا تعد ياجتماع يزندگ يت فرهنگيمحدود

از  يديدرک جدها  انين جريا. دارد يبرمان ياز م اي

ک فرد ي يستيت خود در جهان و چيفرهنگ به مل

مشارکت  يچگونگ، ک شهروندي يستيچ، يخارج

 يزندگ يها گر از جنبهيد ياريمردم و بس ياسيس

 يدر زندگ يراتييبه تغ و منجرجاد کنند يا ياجتماع

. شود يم افراد يسبک زندگ متعاقبًا و يو اجتماع يفرد

شدن که  ياز جهان يف دو وجهيز با تعريرابرتسون ن

و هم جنبه  رديگ يبرمشدن را در  يجهان ينيهم جنبه ع

بر . کند يم ق کمکيتحق يها هيفرض دييتأبه  آن را يذهن

و متقابل افراد خارج از زمان  يه او وابستگياساس نظر

 يذهن صورت به و چه ينيع صورت بهچه  مکان

 با توجه. باشد مؤثرت افراد يافکار و شخصتواند بر  يم

الت و يشدن و تحص يجهان يان ابعاد فرهنگينکه ميبه ا

، وجود دارد يمثبت يهمبستگ يرانياشتغال زنان ا

 هم و جامعه هم، زن دخو بر هم ننال زتغاـشن ايبنابرا

 از ونبير در نناز لشتغاا. تـسا ارذـتأثيرگ ادهخانو

 هـك، آورد يم اهرـهم هـب دوـخ با پيامدهايي و رثاآ لمنز

 ناـنز لتغاـشا تـمطلوبي مدـع اـي دنبو در مطلوب

 بهتر يزير برنامه ايرـب ها آن هـب هـتوج و تـسا ؤثرـم

 وريرـض منفي يپيامدها كاستن ايبر رهكارا ئةارا و

 . تـسا

 

 شنهاداتيپ راهکارها و

 مدت کوتاهتوان اقدامات درازمدت و  يم ن نگاهيبا ا

ت هر نهاد است به اجمال يم کننده مسئوليرا که ترس

ت آثار مثبت يتقودر باب  ييها شنهاديپلذا . برشمرد

 يشدن بر فرهنگ زنان و اقدامات يجهان يابعاد فرهنگ

ان يدر پاده ين پديا يکاهش آثار مخرب و منف يبرا

 . گردد يم ذکر
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 يها دگاهيما فقدان د ياصل خأل -در حوزه پژوهش 

است که بتواند تحوالت را هايي  استيروشن و س

 ييرا مشخص و الگو يزير برنامه يمبنا، ليتحل

ن يتواند در ا يم ريموارد ز. ارائه کند يهماهنگ يبرا

 باشد: مؤثرنه يزم

 رشد  يها ن شاخصيف فرهنگ و باز تدويباز تعر

مقدس و اي  فرهنگ در جامعه ما واژه-يفرهنگ

، چون عقل يمثبت و حامل صفات يبار ارزش يدارا

ن يدر ا. بوده است يدگيو سنج يبزرگ، ادب

 يگذار استيسچون  ينيت مطرح شدن عناويوضع

ت از فرهنگ و يو حما يرشد فرهنگ، يفرهنگ

 يرانيکه در نگاه جامعه ا يمحصوالت فرهنگ

 يتواند به توسعه آگاهانه حت مي ،دينما يم دبخشيام

بر کارشناسان و  رو نيااز . انجامديفرهنگ مدرن ب

 ينظام اسالم گذار استيسو  يتخصص ينهادها

م يترس يخود را به روشن ييمعنا ياست که مرزها

 . ن کنندييو مفهوم مورد استناد خود را تب

 ت يتقو يالگو يطراح -يدر حوزه فرهنگ عموم

 ييباينکه نگاه زيا :يو نشاط اجتماع ياخالق عموم

دهد و  يم شکل ييشناسانه ما را جعبه جادو

ل يتبد يابزار فراغت نيتر مهمبه  يريتصو يها رسانه

الزم است  رو نيااز ، دارد ياريبس يامدهايپ، شوند

فراموش شده که وجه  يها و نشاطها  تيجذاب

ت يتقو، عتيارتباط هدفمند با جهان طب ها آنغالب 

ت و يش حس خالقيافزا، ييگرا تيمعنو، اراده

، است يو گروه يخانوادگ يت همبستگيتقو

ن الزم است يهمچن. د گردديو بازتول يمعرف

ن يتدو ساز نهيزم، ديجد يبا ارائه الگوهاها  پژوهش

هايي  اليو سرها  لميف ژهيو به، يمحصوالت فرهنگ

شناسانه و اخالق  ييباير نگاه زييباشند که به تغ

 . انجامديمدار آحاد جامعه ب

  ن اصول و يتدو -يفرهنگ يگذار استيسدر حوزه

ن اصول يتدو :حاکم بر حوزه فرهنگ يها استيس

. يعموم يها حاکم بر رسانه يها استيو س

حاکم بر نظام  يتيو جنس ياخالق يها استيس

از محصوالت  يتيحما يها استيس، يآموزش

و ها  ت از انجمنيحما يها استيس، يفرهنگ

ناظر به فرهنگ  يو کارشناس يپژوهش يها گروه

 ها ارزش يايکه به اح يفرهنگ يها و نهاد يعموم

مختلف  يها است که نهاد يتيمسئول، کنند يم اقدام

 يشورا، ص مصلحتينظام از جمله مجمع تشخ

و وزارت ارشاد در قبال آن  يانقالب فرهنگ يعال

 . ت دارنديمسئول

 

 يدر حوزه آموزش و پرورش افکار عموم

 معطوف به  يبخش ياز آگاه يبخش -يبخش يآگاه

نه ين زميدر ا. هاست خانواده يعني، گروه هدف

توانند  يم يوزارت آموزش و پرورش و رسانه مل

. باشند ثمربخش يدولت يگر نهادهايش از ديب

 يها برنامه، خانواده يها ز در برنامهين يرسانه مل

 يها و برنامهها  لميو فها  اليسر، کودک و نوجوانان

 خود عمل يبخش يت آگاهيپر مخاطب به مسئول

چون امام  يموفق نسبتًا يها اليتجربه سر. کنند يم

 ين اخالقيتوان مضام يم دهد که يم ع( نشان) يعل

جذاب  يها و هشدارها را در قالب برنامه يو معنو

 . ان داديدر متن جامعه جر

 به  يابيو دست يش اعتماد عموميافزا-ياعتماد ساز

ش شرط يپ، مطلوب از رابطه مردم و رسانه ييالگو

رش يبر مخاطبان و پذ ياثرگذار يالزم برا

. گانه استيب يها رسانه يجا به يت رسانه مليمرجع

باشد که از  يا گونه بهد يرابطه مردم و رسانه با

گر به يد يو از سو يزدگ عوامبه  سو کي

 . منجر نشود يزيگر مردم

 نخبگان متعهد رصدگران  -ت نخبگانيمسئول

و  ن حوادثيل کنندگان اميتحل، ش رويتحوالت پ

توانند از  يم هستند کهاي  موضوع شناسان زبده
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 ييرمزگشا يارائه شده در محصوالت فرهنگ يمعان

 يپشت صحنه را برا يها تيکنند و واقع

مرجع و  يها گروه، يفعاالن اجتماع، ختگانيفره

 . خانواده برمال سازند

 مستقل و  ينهاد منزله بهخانواده  -ت خانوادهيمسئول

 يارين باور برسد که بسيد به ايز بايمتما يتيبا هو

م ير ساختارها و مفاهيموجود اس ياز نهادها

الزم را  يو توانمند يدل سوز، و دغدغه اند مدرن

د در ين نبايبنابرا. خانواده ندارند يتوانمندساز يبرا

ت ياز خود سلب مسئول، گرانيانتظار مساعدت د

 . کنند

 ن و يوالد -خانواده بخش تيهوگاه يت پايتقو

گاه خود در يت جايدر قبال تقو، مادران ژهيو به

از  يبانيد با پشتيو با اند مسئولت فرزندان يترب

، يه زنير و حاشيتحق، گر و اجتناب از نزاعيکدي

 . ت کننديگر را تقويکديت يموقع
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در  0390اينجانب را به عهده داشتند با کمال تاسف در ارديبهشت 

ايشان را به همراه اين اثر يادگاري از نام  درگذشتند وتهران 

 خواهد داشت، روحش شاد و يادش گرامي باد.
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