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چكيده
مقدمه و هدف :فرآيند جهاني شدن به واسطه ابزارهاي فنآوري خود ،شيوههاي زندگي متفاوت و ايدههايي نو
پيش روي زنان گذارده است .پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير ابعاد فرهنگي جهاني شدن بر سه مؤلفه فرهنگي
در زنان ايراني (هويت ،اخالق و پوشش).
روش تحقيق :اين پژوهش در دو سطح توصيفي و تحليلي از نوع پيمايشي و حجم نمونه با استفاده از فرمول
کوکران  3۵0نفر به روش نمونهگيري تصادفي ساده از بين دانشجويان دختر دانشکده مديريت و حسابداري واحد
تهران جنوب به تعداد  ۳103نفر در سال  0390به دست آمده است.
يافتهها :با توجه به نتايج حاصله از برازش سه معادله رگرسيوني ميتوان گفت جهاني شدن فرهنگي بر هر سه
متغير هويت ،اخالقيات و پوشش تأثير دارد .بنابراين فرضيههاي اصلي تأييد ميگردد .رابطه منفي بين متغير ابعاد
فرهنگي جهاني شدن با هويت زنان؛ رابطه منفي و معكوس بين متغير ابعاد فرهنگي جهاني شدن با پوشش زنان
ايراني و رابطه معناداري بين متغير بعد فرهنگي جهاني شدن با اخالق زنان وجود دارد.
نتيجهگيري :ابعاد فرهنگي جهاني شدن شامل هويت ،پوشش و اخالق بر زنان و فرهنگ زندگي آنان تأثيرگذار
است و تأثير آن به نوع عملکرد مسئوالن و سياستگذاران بستگي دارد .عدم درک شرايط جديد و تمهيدات الزم
توسط سياستگذاران در برخورد فعاالنه با موج جهاني شدن ،منجر به روند تهديدي آميز براي فرهنگ زنان و
تضعيف آن خواهد شد.
کليدواژهها :جهاني شدن ،فرهنگ زنان ،هويت ،اخالق ،پوشش.

نوشزاد يگانه فيني ،رحمتاهلل صديق سروستاني ،سيدرضا صالحي اميری و زهرا بهبهاني

در حوزه زنان ،هويت ،اخالق و پوشش مؤلفههايي مهم

مقدمه
جهاني شدن تأثير شگرف و غيرقابل انکاري بر

هستند .زنان با بهکارگيري ابزارهاي مدرن همچون:

تمامي جنبههاي زندگي انسانها گذاشته است .جهاني

ماهواره ،اينترنت ،تلويزيونهاي ديجيتالي و غيره با

شدن ,2گسترش روابط اجتماعي 3و اقتصادي 4را در

شيوههاي نو از زندگي آشنا ميشوند و آنها را با

سراسر جهان در دوران کنوني در برميگيرد و در اين

شيوههاي سنتي مرسوم خود مقايسه ميکنند .فرآيند

راستا جنبههاي متعددي از زندگي مردم تحت تأثير

جهاني شدن به واسطه ابزارهاي فنآوري خود،

سازمانها و شبکههاي اجتماعياي است که هزاران

شيوههاي زندگي متفاوت و ايدههايي نو پيش روي

مايل دورتر آنهاست .گسترش جريانهاي جهاني و

زنان گذارده و اين فرصت را به آنها داده است که از

شکلگيري جامعه فراملي ،بحران هويت را نيز به دنبال

ميان گزينههاي گوناگون شرايطي را انتخاب کنند .بيش

خواهد داشت .با فرسوده و نفوذپذيرتر شدن مرزهاي

از سه دهه است که مسائل زنان در دستور کار سازمان

ملي ،حد و مرزهاي هويتي در هم ميريزد و سلطه

ملل و سازمانهاي تخصصي آن قرار گرفته است.

بالمنازع هويت و فرهنگ ملي مخدوش ميشود و در

ضرورت توجه به نقش و جايگاه زنان در برنامههاي

اين عرصه جديد نهادهاي ملي يا مذهبي چندان محلي

توسعه بيش از پيش ضرورت خود را آشکار ساخته

از اعراب نداشته و تالش براي بازسازي هويت ملي راه

است .اينک تحليلهاي جنسيتي براي رفع آثار

به جايي نميبرد .هويت از ارکان فرهنگ ملتهاست،

عقبماندگي و تحقق توسعه همهجانبه در بيشتر

هويت ملي ،هويت ديني ،هويت قومي نهتنها تعيين

کشورها مورد توجه جدي است .در اين زمينه بر

کننده رفتار و سبک زندگي است ،بلکه معنا بخش

جايگاه زنان و نقش مؤثر آنها در تحقق برنامههاي

زيست جهان ماست؛ بنابراين چنانچه جهاني شدن در

توسعه بسيار تأکيد ميشود .کارگزاران و برنامه ريزان

بعد فرهنگي  -ناآگاهانه – تعميم يابد ،اصوالً زيست

توسعه بهطور فزايندهاي نقش زنان را مطرح ميسازند.

جهان انسانها تهي از معنا ميشود .از طرفي مبادالت

براي رفع آثار عقب ماندگي و تحقق توسعه همه جانبه،

مستقيم و سريع ،زمان را ناکار آمد کرد و مفهوم مدت

عامل انساني مورد تأکيد اساسي است ،لذا در

و اندازه زمان را از بين برد (استيگلتيز .)3۳ ،033۳

برنامههاي جهاني توسعه ،عامل زنان مورد توجه

پرداختن به اين موضوع ،فوايد و مضرات آن براي

روزافزون بوده است .از بررسيهاي انجام شده توسط

جوامعي با فرهنگهاي بومي تا حدودي کمک به

سازمان ملل به دست آمده که اگر در برنامههاي توسعه،

شناخت شرايط و حرکت در مسير صحيح را دنبال

زنان بهطور ويژه مورد توجه قرار نگيرند،

ميکند؛ اما به لحاظ تجربي ،بررسي تأثيرات فرهنگي

سرمايهگذاريها به نتيجه قابل قبول نخواهد رسيد،

جهاني شدن در ايران همچنان نيازمند تحقيقات و

اساساً اين برنامهريزيها براي پر کردن شکاف ميان

پژوهشهاي گستردهاي است ،از اين جهت ضرورت

توسعهيافتگي و توسعهنيافتگي است که امروزه به

دارد تا به اين موضوع بيشتر پرداخته شود .ضمن اينکه

شکاف عميق و هولناکي تبديل شد که جهاني شدن بر

در حوزه مديريت و برنامهريزي فرهنگي نتيجه فرايند

شدت آن ميافزايد.

جهاني شدن ،شکل گرفتن جامعهاي فراملي است و اين
در بلندمدت تهديدکننده استقالل و شخصيت دولت-
ملتهاست .همچنين به موجب قانون اساسي اسالم،
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بررسي تاثير ابعاد فرهنگي جهاني شدن بر فرهنگ زنان ...

ميرود اين تأثير بر تمام ابعاد فرهنگي جامعه سايه

بيان مسئله
فرهنگ بهعنوان يکي از مهمترين و بنياديترين

افکند .جاذبههاي فراوان رسانهها و تکنولوژيهاي

وجوه جهاني شدن ،در معرض تأثيرات اين پديده قرار

مدرن و ارائه الگوهاي رفتاري و شخصيتي موجب شده

گرفته و در تمام اجزا و اعضايش از اين پديده تا يک

بسياري از زنها عالقهمند به همسانسازي خود با

پذيرفته است .برخي نويسندگان ،جهاني شدن را

الگوها باشند و اين در ايران پديدهاي تاريخي است؛

موجب همگني فرهنگي و بعضي موجب ناهمگني

خودباختگي فرهنگي سابقهاي بيش از صد سال دارد.

دانستهاند ،اما آنچه مسلم و در پژوهش حاضر مورد

دستيابي به راهبردها و راهکارهايي که به مواجهه بهتر

توجه است ،اين است که فرهنگ متأثر از تحوالت

نهادها و سازمانهاي فرهنگي زيربط در مواجهه با

جهاني شدن بوده است که از ويژگيهاي آن ميتوان

پديده جهاني شدن (با تأکيد بر بعد فرهنگي آن) کمک

به کاهش فاصله زمان و مکان به شکلي آگاهانه و

مينمايد .پرسش اصلي مطرح شده در اين پژوهش اين

شکلگيري هويتي فرا ملي با حفظ برخي ويژگيهاي

است که با توجه به غلبه روند جهاني شدن در عرصه

فرهنگها و هويتهاي ملي و محلي اشاره کرد .اگرچه

بينالمللي و تأثير آن بر عرصههاي مختلف حيات

در فرايند جهاني شدن بسياري از فرهنگها و سنتها

سياسي ،اقتصادي و اجتماعي ،اين روند چه تأثيري بر

در معرض خطر و فروپاشي واقع ميشوند ،ولي اين

فرهنگ زنان دارد .به موجب آسيبهايي که در حوزه

روند لزوماً به معناي ظهور يک فرهنگ جهاني نيست،

فرهنگ رشد تکنولوژي ميتواند بيافريند ،در اين

زيرا بقا و يا فنا به وضعيت فرهنگ و نوع حضور آن

تحقيق سعي ما بر اين است که با توجه به موارد

در عرصه جهاني برميگردد که تضمين کننده ماندن يا

مطروحه به بررسي تأثير ابعاد فرهنگي جهاني شدن بر

رفتن آن خواهد بود .با اين اوصاف ،ميبايست جهاني

فرهنگ زنان ايراني بهخصوص دختران دانشجو

شدن را نوعي بستر رويارويي و تعادل فرهنگها به

بپردازيم که از ميان اين قشر دختران دانشجوي دانشگاه

شمار آورد که نتيجه اين برخوردها ،شکلگيري انواعي

آزاد اسالمي واحد جنوب ،بهعنوان جامعه مورد مطالعه

از روابط و اندر کنشهاي فرهنگي در عرصه جهاني

شده است.

است ،زيرا متقابلي که در ميان فرهنگها به وجود
ميآيد ،باعث آگاهي و شناخت بيشتر آنها از يکديگر

مباني نظري تحقيق

و از ظرفيتهاي نهفته در خود ميگردد .چرا که

نفوذپذيري فرايند مرزهاي سياسي ،اجتماعي،

گفتوگو به معناي فراهم شدن فرصت براي فرهنگها

اقتصادي و فرهنگي که از پيشرفتهاي برق آساي

و انديشههاي زنده و پوياست و اصوالً هيچ فرهنگي

فناوري ارتباطي ناشي ميشود ،شکلگيري بستر

نميتواند با فرهنگ ديگري از در گفتوگو درآمد ،مگر

اجتماعي جهاني را روز به روز کاملتر کرده است که

آنکه با «خود» در گفتوگو باشد .به عبارت ديگر« ،از

واقعيت جديدي به نام امر جهاني يا جهانيت را به

هيچ شمعي که شعلهاش فروخته باشد ،شمع ديگري را

همراه ميآورد (شهرام نيا  )۵3 ،033۵همانگونه که

نميتوان برافروخت» (ولير  .)7 ،0331از مهمترين

جهاني شدن ابعاد تکنولوژيک ،اقتصادي ،سياسي،

دغدغه ما ،تأثير جهاني شدن بر فرهنگ مردم

فرهنگي و اجتماعي دارد ،از هم گسيختن نيز اينگونه

عليالخصوص زنان است .فرهنگي که با فرآيند جهاني

است و نبايد تحوالت مقطعي ما را بر تعميمهاي ناروا

شدن دستخوش تغييرات قابل توجهي شده و بيم آن

رهنمون سازد کالرک معتقد است دو فرآيند ياد شده با
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نوشزاد يگانه فيني ،رحمتاهلل صديق سروستاني ،سيدرضا صالحي اميری و زهرا بهبهاني

همديگر رابطه ديالکتيک دارند و تعامل اين دو

داد و جامعه بر اساس نوع جديدي از ارتباط ميان افراد

تحوالت جهان را رقم ميزند (قريشي .)۳۳-۳3 ،0379

و جنسيتها شکل خواهد گرفت (سليمي ،0379

گيدنز همانند هاروي 5نماينده فکري گروهي هستند که

.)007

فرآيند جهاني شدن را محصول بر هم خوردن نظم
سنتي فضا و زمان ميدانند ،ولي با اين تفاوت که گيدنز

نظريه آنتوني مک گرو
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به اندازه هاروي بر نظام اقتصادي تأکيد نميکند (گل

به عقيده آنتوني مک گرو يکي از ويژگيهاي اصلي

محمدي  .)93 ،0330او معتقد است جهاني شدن به

جهاني شدن ارتباطات متقابل است؛ اما برخالف

معناي زير و رو شدن همه نهادهاي ما ميباشد و اين

وابستگي متقابل که بر دو جانبه بودن تأکيد دارد،

تحوالت تنها در زمينه اقتصادي نيست .در واقع جهاني

جهاني شدن امکان وابسته شدن را نيز به همراه

شدن نقش زمان و مکان را در زندگي ما تغيير داده

ميآورد .گاه وابستگي بدون تصميم قبلي حاصل

است( .پيشگاهي فرد  .)77 ،0331به اعتقاد گيدنز

ميشود ،بدين معني که «حوادث ،تصميمات و

جهاني شدن تداوم مدرنيته است ،اما با خصوصيات

فعاليتهاي يک بخش از جهان ،نتايج مهمي براي افراد

جديد .ويژگيهاي مدرنيته را در يک جمعبندي از

و جوامع در بخشهاي بسيار دور کره زمين در برداشته

ديدگاهها و نظريات گيدنز ميتوان بهصورت زير ترسيم

باشد ».اين وابستگي بهصورت خطي نيست بلکه

کرد:

مشکلي شبکهاي دارد و بنابراين تأثيرگذاري آن نيز در

-0دولت ملي-0 .توليد نظام سرمايهداري-3 .

عين گستردگي لزوماً رفت و برگشتي است و نوعي

جهاني شدن .تجربه تاريخ نشان داده است که جوامع

فراگيري جهاني نشان ميدهد (پيشگاهي فرد  .)09مک

غير غربي نميتواند در مقابل اين تحوالت مقاومت

گرو بر اين باور است که جهاني شدن در تمام

کند( .اخوان زنجاني .)70-۵7 ،0330

حوزههاي نهادي زندگي مدرن اعم از اقتصادي،
فرهنگي ،تکنولوژي ،سياسي ،حقوقي ،نظامي ،محيطي و

نظريه مارتين آلبرو
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اجتماعي آشکارا به چشم ميخورد و ازاينرو جهاني

مارتين آلبرو ازجمله بارزترين متفکراني است که

شدن يک فرآيند چند بعدي است (قريشي .)۳0-۳1

جهاني شدن را پايان دوران مدرنيته و آغاز يک دوره
جديد در تاريخ ميداند او معتقد است ،مشخصه

نظريه واترز
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سياست در عصر جديد ناسيوناليسم نيست،

واترز جهاني شدن فرهنگي را به مثابه پوششي

ويژگيهايي که ميتوانيم درباره آن بحث کنيم عبارت

براي جهاني شدن اقتصادي و سياسي به بحث

است از جهانگرايي ،تعهد بر ارزشهاي جهاني،

ميگذارد .وي عرصه فرهنگ را در عرصه «نظامهاي

جنبشهاي فکري و تعاريفي که به وسيله آنها ذهنيت

خاص توليد ،مبادله و نمادهايي که گوياي واقعيتها،

مردم در عرصه تمامي دنيا شکل ميگيرد (سليمي

احساسات ،مفاهيم ،اولويتها ،ذوق و سليقه و

 .)3۳-33 ،0331ازنظر او تأثير و تأثر فرهنگها بر

ارزشهاست» ميداند .اين عرصه ،فضاي مبادالت

يکديگر و تغيير نوع ارتباط ميان جنسيتها موجب

نمادين از طريق ارتباطات شناختي ،چاپ ،نشر،

تغيير ماهيت روابط اجتماعي خواهد شد .فرهنگ ملي

عملکرد ،تدريس ،سخنراني ،تشريفات مذهبي ،نمايش،

و رابطه مردمساالرانه جايگاه خود را از دست خواهد

سرگرمي ،تبليغات سياسي ،تبليغات تجاري ،انباشت و

4
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انتقال اطالعات ،نمايشگاه و غيره است ،مبادالت

زمان و مکان و پيدايش شرايط جديد براي جامعه

نمادين مصاديق مادي ندارد ،نمادها را ميتوان در هر

جهاني و جهاني شدن فرهنگ است .تمرکز اين بعد از

مکان و در هر زمان توليد ،آنها به سادگي قابل

جهاني شدن بر تأثيراتي است که فرهنگ جهاني بر

انتقالاند و چون گوياي اعتقادات و اصول انسانياند ،از

هويتها ،فرهنگهاي ملي و محلي بر جاي ميگذارد و

اهميت جهاني برخوردارند .به نظر راترز اين امر در

احياناً موجب شکلگيري و گسترش فرهنگي خاص در

مقايسه با عرصههاي اقتصادي (مبادالت مادي) و

عرصه جهاني ميشود که هرگونه محدوديت فرهنگي

عرصههاي سياسي (مبادالت سياسي) که خصلتهاي

زندگي اجتماعي را تعديل ميکند يا از ميان برميدارد و

محلي و بينالمللي دارند ،تضمين فرهنگي بودن جهاني

فرهنگي جهاني را شکل ميدهد (.)Webster 2008

شدن اقتصادي و سياسي است (واترز – 00 ،0370

ازنظر او جهاني شدن ،ساخت بندي نويني است که

 .)09به تعبيري در عصر جهاني شدن ،فرهنگ محلي را

جهان را بهصورت يک کليت واحد درميآورد و تمامي

شبکهاي از ساير فرهنگها از همه نقاط دنيا احاطه

اجزا آن را به يکديگر مرتبط ميسازد (سليمي ،0379

کرده و يک جامعه چند فرهنگي ساخته است (نمايلي

 .)037به اين ترتيب جريانهاي فرهنگي جهاني بر

 01 ،0110به نقل از کالهي  .)۳۳ ،0333جهاني شدن

چگونگي زندگي ما در محل خودمان و نيز بر

مسائل اجتماعي وجه ديگري از جهاني شدن فرهنگي

نگرشمان نسبت به انسانهاي ديگري که از طريق

است .تخريب محيطزيست (نش 7 ،0331؛ کاستلز

رسانههاي جمعي نزد ما ميآيند تأثير ميگذارند.

 )0331و جهاني شدن جرم و جنايت (کاستلز ،0331

همچنين ممکن است اين جريانها درک جديدي از

 )303از طرف ديگر ،اين امکان فراهم شده است تا

فرهنگ به مليت خود در جهان و چيستي يک فرد

فرهنگها و آدابورسوم مختلف فرصتهاي از

خارجي ،چيستي يک شهروند ،چگونگي مشارکت

مرزهاي محدود ملي را پيدا کنند و در ساير جوامع نيز

سياسي مردم و بسياري ديگر از جنبههاي زندگي

گسترش يابند .برخي ارزشهاي مشترک جهاني

اجتماعي ايجاد کنند .در واقع جهاني شدن فرهنگي را

شکلگرفته و يا به تدريج در حال شکلگيري است

بايد بهعنوان «فرايند و وجهي» عام گردانيدن خاص

(درجزي  .)0 ،0331بايد جهاني شدن را نوعي بستر

گرايي و خاص گردانيدن عامگرايي درک کرد ،بنابراين

رويارويي و تعادل فرهنگها به شمار آورد که نتيجه

مقاومت در برابر جهاني شدن در شکل معاصر فقط

اين برخوردها ،شکلگيري انواعي از روابط و اندر

مخالفت با جهان بهعنوان يک نظام واحد نيست بلکه

کنشهاي فرهنگي در عرصه جهاني است (ولير ،0331

مخالفت با جهان بهعنوان مجموعهاي از فرهنگهاي

.)7

برابر و نسبي شدن شيوههاي زندگي نيز هست
(رابرتسون  .)007 ،0331به هر حال روند شتابان

نظريه رولند رابرتسون

9

جهاني شدن به فرهنگ جوامع غير غربي را به شدت

رولند رابرتسون معتقد است که ديگر نبايد از نظام

تحت تأثير قرار خواهد داد (صالحي اميري -3 ،0339

بينالمللي دوستها سخن گفت ،بلکه بايد از جهاني

 .)۳با وجود همگرايي محدودي که در زمينه رفتار و

شدن در سطح فرهنگي سخن به ميان آورد و اين

ارزشهاي جوامع گوناگون رخ ميدهد ،تنوع فرهنگي

مفهوم را در يک تعريف بهصورت زير مطرح ميکند:

در آيندهاي قابل پيشبيني ،کماکان در سراسر جهان

از بعد فرهنگي ،جهاني شدن بيشتر ناظر بر فشردگي

پايدار خواهد ماند و ملتها توانايي آن را خواهند

مجله مديريت فرهنگي /سال هشتم /شماره بيست و چهارم /تابستان 9313

5

نوشزاد يگانه فيني ،رحمتاهلل صديق سروستاني ،سيدرضا صالحي اميری و زهرا بهبهاني

داشت که با وجود فشار رسانهها براي يکسانسازي

موفقتر حضور يابند ،نقش بيشتري در هويت جديد

فرهنگي ،به نگاهداري از هويت و حقوق فرهنگي خود

جهاني ايفا خواهند کرد (صيادي.)30 ،033۳،

نائل آيند (شهرام نيا .)00۵ ،033۵
زنان و جهاني شدن
ابعاد و وجوه جهاني شدن فرهنگ

جهاني شدن دگرگوني در باورها ،برداشتها،

فرهنگ نقشي بنيادي در ارتباط بين جوامع و

انديشهها و سليقهها را بهطور اساسي ارائه مينمايد.

مکانهاي مختلف دارد ،اين امر در عصر جهاني شدن،

نقش زنان در اين فرآيند بهگونهاي مؤثر و عميق بايد

مستلزم «رسانهاي شدن فزاينده فرهنگ» شده است

مورد توجه قرار گيرد .تأثير تعيين کننده زنان در زمينه

(مک کي  0111به نقل از خالق پناه  .)۳7 ،033۳اين

تعليم و تربيت انسانها بهويژه فرزندان ،آنها که

تعريف مبنايي است براي فرهنگي که به دليل ماهيت

اصليترين محمل تحوالت فرهنگي و عنصر اصلي

حضور در جهاني با ارتباطات گسترده ،رسانهاي شده

جامعهپذيري ،هستند ضرورت پرداختن به اين مسئله را

است .بنابراين منظور از بعد فرهنگي جهاني شدن:

بيش از پيش روشن ميسازد.

اشاره به «فرآيندهاي دگرگون ساز عظيم دوران ما را که
با جهاني شدن توصيف ميشوند ،نميتوان به درستي

زنان و تحصيالت

فهميد مگر آنکه آنها را به واسطه واژگان مفهومي

آموزش زنان يکي از مهمترين گامها در مسير

فرهنگ دريابيم .اين دگرگونيها بافت تجربه فرهنگي

تحقق توسعه همه جانبه و پر کردن شکافهاي عميق

را تغيير داده و در واقع بر درک ما از دنياي مدرن

موجود در ميان کشورهاي فقير و غني کنوني است .اين

تأثيرگذار بودهاند» (تاملينسون .)03 ،0330

امر پذيرفته شده در جهان است که آموزش نيروي
انساني ،از مقرون بهصرفهترين سرمايهگذاريها است

هويت جهاني و فرهنگ جهاني

که آثار مثبت آن بسيار سريع گسترش مييابد .اين

شکلگيري هويت جهاني و فرهنگ نوين جهاني

آموزشها بايد زنان را براي پذيرش و ايفاي نقشهاي

پروسهاي است که آغاز شده و حتي به تعبير رابرتسون،

متناسب با ظرفيتها و ارزشهاي حاکم بر جوامع

«اکنون هم يک فرهنگ جهاني وجود دارد» ،اما هنوز

اسالمي آماده سازد .نقش فرهنگساز زنان تنها هنگامي

«هيچ مفهوم و تعريق خاصي براي همگون سازي تمام

بهدرستي قابل تحقق است که آنها بهعنوان حامالن و

سيستمها ظاهر نشده است» .يعني نفس وجود جرياني

انتقالدهندگان فرهنگ ،خود از اعتالي فرهنگي و

همگون ساز که بر همگوني فرهنگها تأثير جدي

شکوفا شدن جلوههاي آن برخوردار گردند .جهاني

ميگذارد انکارناپذير است ،اما تعريف ،چگونگي و حد

شدن دگرگوني در باورها ،برداشتها ،انديشهها و

و مرز اين جريان و ميزان تأثير آن در همگون سازي

سليقهها را بهطور اساسي ارائه مينمايد .زناني که

فرهنگها مورد مناقشه است (شهرام نيا -019 ،033۵

فرزند دارند ممکن است به اين منظور در پي تحصيل

 .)000دفاع هويتها از خود سبب ميشود که

علم برآيند که نيازهاي خانوادههايشان را بهتر برآورند

بهسرعت مغلوب هويت برتر در پروسه جهاني نشوند

و بهصورت معلمان و سرمشقهاي شايستهتري براي

و در جهت حفظ ويژگيهاي خود در هويت جديد

دختران و پسران خويش درآيند( .مرتوس )۳17 ،0330

جهاني تالش کنند .بديهي است هرچه در اين مصاف

بهعالوه ممکن است زنان آموزش و پرورش را بهعنوان

6
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راهي براي خدمت به جامعه خويش و مشارکت در

زنان و پوشش

حوزه عمومي سياسي تلقي کنند (مرتوس )۳17 ،0330

با گسترش جهاني مهاجرت و تبادالت بين فرهنگي

تحقيق نشان ميدهد که با افزايش تحصيالت و درآمد

موضوع حجاب و پوشش از سوي بسياري از

زنان ،سطح بهداشت و تحصيالت فرزندانشان – بهويژه

صاحبنظران در حال بررسي است .از ديدگاه مفسران

دخترانشان – ارتقاء مييابد (مرتوس .)۳09 ،0330

غربي هيچ شکلي از لباس مانند حجاب اينقدر

افزايش  00درصدي نرخ سوادآموزي زنان موجب

موضوع مناقشه نبوده است .کثرت کتابهايي که درباره

کاهش  7۵درصدي در مرگوميرهاي قابل پيشبيني

زنان و وضعيت حجاب آنها نوشته شده است ،ما را

کودکان زير پنج سال شده است و طبق آمار سال

به اين نکته رهنمون ميکند که مشارکت و فعاليت

 ،0930از  0۵7مورد به  001مورد در هزار رسيده

عمده زنان مسلمان در جامعه ،معطوف به حالتي از

است( .اکبرپور .)03 ،0330

حجاب است .بين حجاب و پوشش ظاهري و عفت و
بازداري باطني انسان ،تأثير و تأثر متقابل است؛ بدين

زنان و اشتغال

ترتيب که هرچه حجاب و پوشش ظاهري بيشتر و

بهطور معمول فعاليتهاي اقتصادي زنان در بخش

بهتر باشد ،اين نوع حجاب در تقويت و پرورش

رسمي اشتغال ناميده ميشود ،ﻛـه نيروي کار مزدبگيـر

روحيهي باطني و دروني عفت ،تأثير بيشتري دارد؛ و

دارد .در ايـن بخـش زنـان از نيـروي حمايـت قـانوني

بالعکس هر چه عفت دروني و باطني بيشتر باشد

بيـشتري برخوردارند .بخش غيررسمي شامل ﻛارهـايي

باعث حجاب و پوشش ظاهري بيشتر و بهتر در

از قبيـل ﻛارهـاي خـانگي ،خانهداري ،پرورش فرزند

مواجهه با نامحرم ميگردد (بحاراالنوار  90و  90و93

و ...ميشود .ﻛار در بخش غيررسمي بهطور معمـول

و  ۵۳و  30و .)۳3: 039

اشـتغال محـسوب نميشود (قدير  .)00۳۵ ،033۵از

حجاب اگرچه داراي ريشه و سابقه طوالني در فرهنگ

آثار و پيامدهاي اشتغال بانوان ميتوان به برخي از

ملي برخي از کشورها و ازجمله ايران است و در آيات

موارد زير اشاره کرد:

و روايات اسالمي نيز تأکيد فراواني بر حفظ آن شده

پيامدهاي مثبت :ﻛمﻚ به اقتصاد خانواده و اقتصاد

است با اين حال فرآيند جهاني شدن و ابزارهاي

ملي؛ استقالل مالي و افزايش عزت نفس؛ افزايش بينش

قدرتمند آن ميتوانند تأثير فوقالعاده و غيرقابل انکاري

اجتماعي و روحيﺔ اعتماد به نفس و استقالل فكـري و

بر آن بگذارند و در زماني نه چندان طوالني اصالت و

روحـي زنان؛ ارتقــاي پايگــاه حقــوقي و حفــظ

ارزش آن با خدشه مواجه شده و زنان مسلمان نسبت

منزلــت زن و توســعﺔ نيــروي انــساني و...

به رعايت آن بيانگيزه شوند .به نظر ميرسد

(محتشمي.)30-30 ،

برنامهريزي کشورهاي مسلمان بهمنظور حفظ حريم

پيامدهاي منفي :ﻛاهش حـضور زن در خانـه و

حجاب و عفاف زنان از ضروريات غيرقابل چشمپوشي

سـست شـدن ﻛـانون خـانواده (قـدير )97۳ ،0331؛

است .در اين خصوص شناخت فرايند جهاني شدن،

کم شدن ميل به فرزند داشتن (صديق اورعي ش)۳1 ،؛

تأثير ابزارهاي آن و ارائه مدلهاي متناسب با شرايط

تغيير در ويژگي زنانه (صديق اورعي ش )07 ،۵0؛

جديد و عدم پافشاري بر نوع پوشش خاص و تقويت

تغيير در شيوه مديريت (خيري )030 ،033۵؛

باورهاي دروني زنان در مورد حجاب ،پرهيز از جزمي
نگري و تعصبات بيمورد و افراطيگري و تدوين
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قوانين مناسب ميتواند تا حدودي از اين تأثير بکاهد و

بيافرينند (ملکيان ( .)093 ،033۵تمايز ميان هنجار

فرهنگ حجاب زنان را در مقابل اين فرايند مقاوم کند.

اخالقي و اصل اخالقي و نيز تمايز ميان اخالق و فعل

به غير از تبليغ خوب و دسترسي آسان به مدلهاي

اخالقي نيز از جمله مباحثي است که توجه بدان در

غربي ،ندادن تعريف روشن و شفاف از فرهنگ و

حوزه اخالق اجتماعي و اخالق جهاني مفيد فايده

زيبايي طرحهاي لباسهاي ايراني از يکطرف و بهروز

خواهد بود( .ديويس ۳7 -37 ،0330؛ مطهري-001 ،

نکردن و استفاده طرحهاي سنتي در مدهاي روز از

 .)00۳اخالق جهاني ،اجماع اساسي بر ارزشهاي

سوي ديگر در انتخاب و رجحان دادن مدلهاي غربي

الزامي ،معيارهاي قطعي و نگرشهاي پايه است که

مؤثر است .ميتوان نتيجه گرفت ورود مدلهاي جديد

توسط همه اديان بهرغم تمايزات جزميشان تأييد شده

به جامعه اشتباه نيست به شرطي که آگاهانه و کنترل

و در حقيقت ،اخالقي است که غير مؤمنان نيز

شده باشد و از سوي ديگر موجبات فراموشي کامل

ميتوانند در آن سهيم باشند (Kung 1998, 92) .در يک

فرهنگ کهن پوشش و لباس ايراني را فراهم نکند و

جهان چند تمدني ،بايد جهانگرايي را کنار گذاشته،

حتي با مديريت صنعتي و داشتن نگاهي صنعتي به اين

تنوع فرهنگي را بپذيريم و در جستجوي مشترکات

پديده ميتواند عامل رشد و تكاپو در توليدﻛنندگان

برآييم( .هانتينگتون  )۵00 ،0373طريق وصول به اين

داخلي نيز باشد (محمودي .)0391

ارزشهاي مشترک و نيل به اجماع ارزشي در قالب
يک اخالق بينالمللي نيز درک متقاطع و گفتوگوي
فرهنگي است (هرتزدگ  .)073 ،0331تمدن جهاني را

زنان و اخالق
نگراني از افتوخيز اخالق و ميزان پايبندي به

بهواسطه هسته اخالقي مشترک در همه فرهنگهاي آن

اصول اخالقي و نتايج ناگوار آن ،سبب شده است

ميتوان شناخت .اين تمدن يکجا به شکلي کامالً

حجم عظيمي از گفتارها و مکتوبات متفاوت ،درباره

پيراسته و پيشرفته در منشور ملل متحد و اعالميه

اين مؤلفه بنيادين انساني شکل بگيرد .بهکارگيري

جهاني حقوق بشر ( )09۳3تجلي يافته است (هرتزدگ

اخالق براي هر نوع تشريک مساعي که نفع متقابل

.)7 ،0331

دارد ،ضروري است( .داروال و ديگران 00 ،و )0۵
بديهي است که در اين عرصه نيز همچون ساير

زنان و هويت

حوزههاي زندگي اجتماعي اکثريت افراد بايد نظام

در علوم اجتماعي ،هويت جمعي به اعضاي يک

ارزشي و اخالقي واحدي را بر روابط اجتماعي خويش

گروه يا مقوله اطالق ميشود که اعضاي آن ،خودشان

حاکم ساخته و عمالً از آن پيروي کنند .افراد حتي اگر

را متفاوت از ديگران (ديگر گروهها و مقوالت) و

با الزامهاي اخالقي موافق هم نباشند ،بايد به دليل

مشابه با اعضا درون گروه ميدانند (جنکينز ،0330

ديدگاه اخالقياي که در نهاد آنها نهفته است به آنها

 .)097از نظر کاستلز 10،هويت سرچشمه معنا و تجربه

پايبند باشند( .فرانکنا  )09 ،0333در «اخالق جهاني» ما

براي مردم است .وي هويت را فرايند معناسازي بر

ميخواهيم ضوابط اخالقي فسخ ناپذير و بيقيد و

اساس يک ويژگي فرهنگي با مجموعه به هم پيوستهاي

شرطي را به ياد آوريم .اين ضوابط بايد انسانها را

از ويژگيهاي فرهنگي دانسته است که بر منابع معنايي

امداد و حمايت کنند تا آنان بتوانند يکبار ديگر مسير،

ديگر اولويت داشته باشد (کاستلز  .)003 ،0331ايجاد

جهتگيري و معناي زندگي خود را بيابند و باز

هويت منوط به تعريف مثبت (يا منفي) از خودمان و

8
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بررسي تاثير ابعاد فرهنگي جهاني شدن بر فرهنگ زنان ...

ديگران است و شامل رابطه با کساني ميشود که

جوانان اديان مختلف ،تبادل اطالعات ميان جوانان از

مخالفمان يا بيطرف هستند( .دالپورتا .)09۵ ،0330

فرهنگهاي مختلف و تهديدها نيز شامل تضعيف

11

فعال است که تنش

باورهاي ديني در جوانان ،تالش براي نامتعهد کردن

هويت شامل درگيريهاي

بين عامليت انساني و ساختار اجتماعي را نشان ميدهد

جوانان نسبت به عفت و ارزشهاي اخالقي از طريق

(وودوارد  .)03 ،0111شبکههاي هويتي ،در طول زمان

تحريف معناي آزادي ،هدايت زنان جوان بهسوي

تغيير ميکنند و درنتيجه ،همواره در حال دگرگون

بدحجابي ،رواج فرهنگ مصرفگرايي و...

شدن ،بازسازي ،بازانديشي و بهطورکلي «در حال

طبق يافتههاي تيموري ( )98با حضور گسترده زنان

شدن» هستند (معيني علمداري  .)30 ،0333مسئله

در سيستم جهاني و گسترش جهاني شدن ،از اوايل

هويت فرهنگي ،بهطور منطقي و در وهله نخست با

 1880پديده مؤنث سازي مهاجرت رشد کرده است که

مسئله گستردهتر هويت اجتماعي ارتباط پيدا ميکند،

در آن پژوهشگر به چهار متغير (امنيت اجتماعي،

جايي که هويت فرهنگي يکي از عناصر تشکيل دهنده

تبعيض جنسيتي ،بحران هويت و مشکالت اقتصادي)

آن است (کوش .)0۳3 ،0330

بهعنوان مهمترين داليل مهاجرت زنان پرداخته است.

هويت فردي زنان از مجموع هويتهاي اجتماعي

کريمي ( )1399در تحقيق خود با استفاده از روش

و هويت شخصي آنها تشکيل ميشود .هويت

اقتصادسنجي پانل ديتا براي سالهاي نمونه 1333-95

اجتماعي تعريفي است که فرد از خودش بر اساس

و طبقهبندي هشتگانه بر حسب کد دو رقمي ( ISIC

عضويت در ردهها و گروههاي گوناگون اجتماعي

 )104به اين نتايج دست يافت که نسبت سرمايه

ميکند و هويت شخصي به تعريف باز انديشانه فرد از

فيزيکي به ارزشافزوده و نسبت دستمزد زنان به مردان

خودش اطالق ميشود .در دهههاي اخير تحصيالت

تأثير منفي و نسبتهاي سرمايه تحقيق و توسعه به

عالي و اشتغال زنان از سويي باعث کسب ارزشها و

ارزشافزوده ،صادرات به ارزشافزوده و واردات به

نگرشها و برداشتهاي جديد و از سوي ديگر سبب

ارزش افزوده تأثير مثبت و معناداري بر سهم اشتغال

دشواري در هماهنگ کردن نقشهاي سنتي با نقشهاي

زنان داشتهاند.

جديد شده است که به تعارض هويت اجتماعي زنان
ميانجامد در دهههاي اخير و انتشار سريع انديشهها در

روش تحقيق

فرهنگ جهاني سبب شده است که جايگاه زنان نيز به

متغير مستقل در اين تحقيق؛ بعد فرهنگي جهاني

اندازه مردان در جامعه شناخته شده و صداي زنان در

شدن و متغير وابسته مؤلفههاي فرهنگ بر زنان (هويت،

اکثر نقاط جهان به گوش برسد( .مشير زاده )0373

اخالق ،پوشش) ميباشد .همچنين در بعد جهاني شدن
از تلفيق نظريات مرتبط از جمله گيدنز ،نظريه مارتين

مروري بر پيشينه پژوهش

آلبرو 12نظريه آنتوني مک گرو 13که در هم ريختگي

يافتههاي تحقيق شيربيگي ( )0333نشان داد جهاني

فضاي سنتي و ارتباطات متقابل را از ويژگيهاي

شدن با ابزارهاي خود (رسانههاي جمعي) جوانان

جهاني شدن ميدانند و در جهاني شدن در سطح

فرصتها و تهديدهايي را براي اخالق جوانان به وجود

14

فرهنگي نيز از نظريه واترز

و نظريه رولند

15

ميآورد ،فرصتها شامل اهميت يافتن اصل اخالقي

رابرتسون بهره برده شده است .بر اساس يافتههاي

همكاري و تفاهم ،تعامالت جهاني اخالقيات در ميان

مـوجود در نظريات و پيشينــه تحقيق مـيتـوان گفت
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هويت
پوشش

زنان

بعد فرهنگی جهانی شدن

اخالق
شکل شماره  :0مدل مفهومي پژوهش
منبع :محقق ساخته بر اساس تئوري مک گرو ،رابرتسون و مارتين آلبرو
فرهنگ زنان برگرفته از برخي وجوه و ابعاد کلي

آزمون کلموگروف اسميرنوف به بررسي نرمال بودن

فرهنگ با سه مؤلفه هويت ،اخالق و پوشش مشخص

توزيع متغيرهاي مورد بررسي پرداخته شد .در آزمون

شده است .بنا بر نظريات فوق تئوري حمايت کننده

ﻛلموگروف اسميرنوف فرض صفر برابر است با نرمال

جهت آزمون متغيرهاي پوشش و اخالق ،تئوري مک

بودن توزيع متغير مورد نظر .در صورتي ﻛه سطح

گرو و در متغير هويت نيز از تئوري رابرتسون و

معنيداري آزمون ﻛمتر از  05 .0باشد فرض صفر رد

مارتين آلبرو استفاده شده است .متغيرهاي جانبي

شده و توزيع متغير نرمال نيست .در صورتي ﻛه توزيع

اشتغال ،آموزش و تحصيالت زنان بهعنوان عوامل

متغيرهاي مورد نظر نرمال باشد از آزمونهاي

تأثيرگذار جانبي نيز در اين تحقيق مورد بررسي قرار

پارامتريﻚ جهت بررسي فرضيهها استفاده شود در غير

گرفته است .در نهايت مدل مفهومي تحقيق بهصورت

اين صورت از آزمونهاي نا پارامتريک جهت بررسي

شکل شماره  1خواهد بود.

فرضيهها استفاده ميﻛنيم .روايي پرسشنامه توسط

در تحقيق حاضر ،از روش نمونهگيري تصادفي

(اساتيد) تأييد شد .بهمنظور تعيين پايايي پرسشنامه،

ساده استفاده شده است .جامعه آماري شامل دختران

تعداد  30نفر بهعنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه در

دانشجوي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب،

اختيار آنها قرار گرفت ضريب آلفاي ﻛرونباخ به دست

(دانشکده مديريت و حسابداري) و بر اساس فهرست

آمده از رابطه فوق برابر  924 .0ميباشد .از آنجا که

دريافتي از دانشگاه 4024 ،نفر ميباشد .همچنين در

اين مقدار بيشتر از  3 .0ميباشد ،نشان دهنده آن است

نمونهگيري به روش تصادفي ساده جهت برآورد حجم

ﻛه پرسشنامههاي تحقيق ،از قابليت اعتماد و يا به

نمونه از فرمول کوکران استفاده ميشود .بدين ترتيب

عبارت ديگر از پايايي الزم برخوردار است.

تعداد ﻛل نمونه در سطح اطمينان  0/85با استفاده از
فرمول کوکران محاسبه شد .در فرمول کوکران براي

با توجه به جدول شماره  1کليه متغيرهاي تحقيق
داراي آلفاي بيشتر از 0/3ميباشند.

واريانس جامعه از برآوردگر تقريبي آن يعني p*q

جدول  :1نتايج آزمون آلفاي ﻛرونباخ

استفاده شده است .بر اساس فرمول فوق حجم نمونه
 3۵0نفر خواهد شد .اين تحقيق در فاصله زماني  7ماه

متغير

اول سال  0390انجام گرفته است .جهت بررسي

ابعاد فرهنگي جهاني شدن

3

هويت

01

1/313

پوشش

7

1/797

اخالق

7

1/300

فرضيههاي تحقيق از رگرسيون خطي ساده و آزمون
همبستگي اسپيرمن وجهت پيادهسازي فنون آماري از
نرمافزار  SPSS16استفاده شده است .ابتدا به کمک

10

تعداد گويه

ضريب آلفا
1/7۵0
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بررسي تاثير ابعاد فرهنگي جهاني شدن بر فرهنگ زنان ...

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

سؤاالت و فرضيات تحقيق
سؤال اصلي :ابعاد فرهنگي جهاني شدن چه تأثيري

( )%۵7/۳غير شاغل هستند.
جدول  :2بررسي توزيع فراواني متغير وضعيت شغلي

بر فرهنگ زنان ايراني به همراه دارد؟

فراواني

درصد فراواني

وضعيت شغلي
بله

153

4/43

خير

189

54/4

جمع

351

100

سؤاالت فرعي :ابعاد فرهنگي جهاني شدن چه
تأثيري بر پوشش ،اخالق و هويت زنان ايراني دارد؟
فرضيه اصلي:بين ابعاد فرهنگي جهاني شدن و
فرهنگ زنان ايراني رابطه معناداري وجود دارد.

جهت بررسي ارتباط فرضيههاي از آزمون

فرضيههاي فرعي:
 )0ابعاد فرهنگي جهاني شدن بر پوشش زنان ايراني
تأثير منفي به همراه دارد.
 )0ابعاد فرهنگي جهاني شدن بر اخالق زنان ايراني
تأثيرگذار است.
 )3ابعاد فرهنگي جهاني شدن بر هويت زنان ايراني
تأثير منفي به همراه دارد.

همبستگي اسپيرمن استفاده مينماييم .اين آزمون زماني
استفاده ميشود که هر دو متغير داراي مقياس رتبهاي
باشند و يا توزيع متغيرها نرمال نباشد .در صورتي که
سطح معنيداري آزمون کمتر از  1/1۵باشد ،فرض
صفر رد شده و با اطمينان  %9۵ميتوان گفت رابطه
معنيداري بين دو متغير وجود دارد .ابتدا به بررسي
نرمال بودن متغيرها با ﻛمﻚ آزمون ﻛلموگروف
اسميرنوف ميپردازيم.

تجزيه و تحليل يافتههاي تحقيق
در سطح توصيفي از شاخصهاي فراواني (فراواني،
درصد فراواني و ) ...و نمودار دايرهاي و ستوني استفاده
شده است 95 .نفر ( )%24/2از افراد نمونه در رده سني
 20-19سال هستند 84 ،نفر ( )%24/9در رده سني -20
 22سال 132 ،نفر ( )%33/4در رده سني  25-22سال و
 40نفر ( )%11/4از افراد نمونه در رده سني بيشتر از
 25سال هستند.
از افراد نمونه ( 3۵0نفر) تحقيق حاضر  037نفر
( )%43/5مجرد و  114نفر ( )%32/5متأهل ميباشند

فرض صفر آزمون عبارت است از (

) :نرمال

بودن توزيع متغيرها
فرض مقابل عبارت است از (

) :عدم نرمال

بودن توزيع متغير مورد بررسي
با توجه به جدول شماره  3ازآنجا ﻛه سطح
معنيداري آزمون نرمال بودن متغيرهاي جهاني شدن
فرهنگي ،هويت ،پوشش و اخالق بيشتر از 0,05
ميباشد بنابر اين فرض صفر را رد نکرده و با اطمينان
 %85ميتوان گفت توزيع متغيرها نرمال است .بنابراين
جهت بررسي فرضيههاي مربوط به متغيرهاي مذکور از
رگرسيون خطي ساده استفاده مينماييم.

جدول  :3بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها
متغير

آماره

K. S

سطح معنيداري

نتيجه

جهاني شدن فرهنگي

0,110

1,073

 sig >0.05پذيرش فرض صفر -توزيع متغير نرمال است.

هويت

0,007

1,013

 sig >0.05پذيرش فرض صفر -توزيع متغير نرمال است.

پوشش

1,73۵

1,۵79

 sig >0.05پذيرش فرض صفر -توزيع متغير نرمال است

اخالق

0,09

1,003

 sig >0. 05پذيرش فرض صفر -توزيع متغير نرمال است
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جدول  :4خالصه نتايج توصيفي مدل رگرسيوني
ضريب همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديلشده

آماره دوربين واتسون

0,532

0,494

0,394

1,314

اماره

F

سطح معنيداري
0,000

21,84

جدول  :5تحليل رگرسيوني و ضرايب رگرسيون
B

خطاي استاندارد

( BETAضريب استاندارد شده بتا)

آماره

عدد ثابت

00,90

2,541

-

4,454

0,000

ابعاد فرهنگي جهاني شدن

-1,041

0,118

-0,532

-9,840

0,000

متغير

t

سطح معنيداري

منفي و معكوسي بين متغير ابعاد فرهنگي جهاني شدن

بررسي فرضيههاي تحقيق
فرضيه اول :ابعاد فرهنگي جهاني شدن بر پوشش
زنان ايراني تأثير منفي به همراه دارد.
با ﻛمﻚ رگرسيون خطي ساده جهت برازش مدل

با پوشش زنان ايراني وجود دارد .به عبارتي نميتوان
گفت که بعد فرهنگي جهاني شدن بر پوشش زنان
ايراني تأثيرگذار بوده است.

رگرسيوني ابعاد فرهنگي جهاني شدن متغير مستقل و
پوشش زنان ايراني متغير وابسته است.
همانطور ﻛه در جدول شماره  4مشاهده ميشود،

فرضيه دوم :ابعاد فرهنگي جهاني شدن بر اخالق
زنان ايراني تأثيرگذار است.

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

با ﻛمﻚ رگرسيون خطي ساده به بررسي فرضيه

دارد ،بنابراين فرض عدم وجود همبستگي بين خطاها

فوق ميپردازيم .جهت برازش مدل رگرسيوني ابعاد

رد نميشود و ميتوان از رگرسيون استفاده ﻛرد .با

فرهنگي جهاني شدن متغير مستقل و اخالق زنان ايراني

توجه به مقداره آماره آزمون  Fو معنيداري آن در

متغير وابسته است.

سطح اطمينان باالي  %85معادله رگرسيون معتبر بوده و

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

نتايج آن قابل تحليل است .مقدار ضريب تعيين 494 .0

قرار دارد ،بنابراين فرض عدم وجود همبستگي بين

ميباشد که اين مؤيد آن است که  %4 .49از تغييرات

خطاها رد نميشود و ميتوان از رگرسيون استفاده ﻛرد.

متغير وابسته به کمک متغير مستقل قابل تبيين است.

با توجه به مقداره آماره آزمون  Fو معنيداري آن در

با توجه به جدول شماره  5مشاهده ميشود سطح

سطح اطمينان باالي  %85معادله رگرسيون معتبر بوده و

معنيداري متغير ابعاد فرهنگي جهاني شدن ()0,000

نتايج آن قابل تحليل است .مقدار ضريب تعيين 0,385

ﻛمتر از  0,05است بنابراين متغير ابعاد فرهنگي جهاني

ميباشد که اين مؤيد آن است که  %38,5از تغييرات

شدن وارد مدل رگرسيوني ميشود .با توجه به منفي

متغير وابسته به کمک متغير مستقل قابل تبيين است.

بودن ضريب رگرسيوني ( )BETAميتوان گفت رابطه

بنابراين ماندههاي رگرسيون نرمال هستند( .جدول )4

جدول  :4خالصه نتايج توصيفي مدل رگرسيوني
F

ضريب همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره دوربين واتسون

اماره

0,421

0,385

0,3

1,415

۳1,1۵
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سطح معنيداري
0,000

بررسي تاثير ابعاد فرهنگي جهاني شدن بر فرهنگ زنان ...

جدول  :3تحليل رگرسيوني و ضرايب رگرسيون
متغير

B

خطاي استاندارد

BETA

(ضريب استاندارد شده بتا)

آماره

t

سطح معنيداري

عدد ثابت

03,03

2,583

-

3,041

0,000

ابعاد فرهنگي جهاني شدن

0,808

0,144

0,421

4,328

0,000

با توجه به جدول شماره  3مشاهده ميشود سطح

با توجه به مقداره آماره آزمون  Fو معنيداري آن

معنيداري متغير ابعاد فرهنگي جهاني شدن ()0,000

در سطح اطمينان باالي  %85معادله رگرسيون معتبر

ﻛمتر از  0,05است بنابراين متغير ابعاد فرهنگي جهاني

بوده و نتايج آن قابل تحليل است .مقدار ضريب تعيين

شدن وارد مدل رگرسيوني ميشود .با توجه به مثبت

 0,44ميباشد که اين مؤيد آن است که  %44از

بودن ضريب رگرسيوني ( )Bميتوان گفت رابطه

تغييرات متغير وابسته به کمک متغير مستقل قابل تبيين

معناداري بين متغير بعد فرهنگي جهاني شدن با اخالق

است .بنابراين ميتوان گفت ماندههاي رگرسيون نرمال

زنان وجود دارد .به عبارتي بعد فرهنگي جهاني شدن

هستند( .جدول )9
با توجه به جدول شماره  8مشاهده ميشود سطح

بر اخالق زنان ايراني تأثيرگذار است.

معنيداري متغير ابعاد فرهنگي جهاني شدن ()0,000
فرضيه سوم :ابعاد فرهنگي جهاني شدن بر هويت

ﻛمتر از  0,05است بنابراين متغير ابعاد فرهنگي جهاني
شدن وارد مدل رگرسيوني ميشود .با توجه به منفي

زنان ايراني تأثير منفي به همراه دارد.
با ﻛمﻚ رگرسيون خطي ساده به بررسي فرضيه

بودن ضريب رگرسيوني ( )Bميتوان گفت رابطه منفي

فوق ميپردازيم .جهت برازش مدل رگرسيوني ابعاد

بين متغير ابعاد فرهنگي جهاني شدن با هويت زنان

فرهنگي جهاني شدن متغير مستقل و هويت زنان ايراني

وجود دارد .به عبارتي ابعاد فرهنگي جهاني شدن بر

متغير وابسته است.

هويت زنان ايراني تأثير منفي به همراه دارد .با توجه به

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

نتايج حاصله از برازش سه معادله رگرسيوني ميتوان

قرار دارد ،بنابراين فرض عدم وجود همبستگي بين

گفت جهاني شدن فرهنگي بر هر سه متغير هويت،

خطاها رد نميشود و ميتوان از رگرسيون استفاده ﻛرد.

اخالقيات و پوشش تأثير دارد .بنابراين فرضيههاي
اصلي تأييد ميگردد .گفت رابطه منفي و معكوسي بين
متغير ابعاد فرهنگي جهاني شدن با پوشش زنان ايراني

جدول  :9خالصه نتايج توصيفي مدل رگرسيوني
ضريب همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره دوربين واتسون

1,۳79

0,44

0,359

1,38

آماره

F

سطح معنيداري
0,000

03,۵۵

جدول  :8تحليل رگرسيوني و ضرايب رگرسيون
متغير

B

خطاي استاندارد

BETA

(ضريب استاندارد شده بتا)

آماره

t

سطح معنيداري

عدد ثابت

7,701

3,303

-

2,334

0,02

ابعاد فرهنگي جهاني شدن

-1,21

0,148

-0,438

-9,15

0,000
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جدول  :01بررسي آزمون همبستگي اسپيرمن بين ابعاد فرهنگي جهاني شدن و تحصيالت زنان ايراني
متغير دوم

تعداد

ضريب همبستگي

سطح معنيداري

نتيجه

متغير اول

ابعاد فرهنگي جهاني شدن تحصيالت

351

1,093

1,111

وجود ارتباط معنيدار

وجود دارد .به عبارتي نميتوان گفت که بعد فرهنگي

با اطمينان  %9۵ميتوان گفت ارتباط معنيداري بين دو

جهاني شدن بر پوشش زنان ايراني تأثيرگذار بوده

متغير وجود دارد .با توجه به مقدار مثبت ضريب

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

همبستگي ميتوان گفت بين دو متغير ابعاد فرهنگي

ميتوان گفت رابطه معناداري بين متغير بعد فرهنگي

جهاني شدن و تحصيالت زنان ايراني همبستگي مثبتي

جهاني شدن با اخالق زنان وجود دارد .به عبارتي بعد

وجود دارد و رابطه دو متغير مستقيم است .به عبارتي با

فرهنگي جهاني شدن بر اخالق زنان ايراني تأثيرگذار

افزايش يکي ديگري نيز افزايش پيدا ميکند.

است .ارتباط معنيداري بين دو متغير وجود دارد .با
توجه به مقدار مثبت ضريب همبستگي ميتوان گفت

فرضيه جانبي دوم« :ميان ابعاد فرهنگي جهاني

بين دو متغير ابعاد فرهنگي جهاني شدن و تحصيالت

شدن و شاغل بودن زنان ايراني رابطه معناداري وجود

زنان ايراني همبستگي مثبتي وجود دارد و رابطه دو

دارد»

متغير مستقيم است .به عبارتي با افزايش يکي ديگري
نيز افزايش پيدا ميکند.

فرض صفر (

 :عدم وجود رابطه معنيدار بين

ميان ابعاد فرهنگي جهاني شدن و شاغل بودن زنان
ايراني

فرضيه جانبي اول« :ميان ابعاد فرهنگي جهاني
شدن و تحصيالت زنان ايراني رابطه معناداري وجود

فرض مقابل (

 :وجود رابطه معنيدار بين ميان

ابعاد فرهنگي جهاني شدن و شاغل بودن زنان ايراني
با توجه به جدول شماره  00مشاهده ميشود،

دارد»
 :عدم وجود رابطه معنيدار بين

سطح معنيداري آزمون  1,111است که اين مقدار

ميان ابعاد فرهنگي جهاني شدن و تحصيالت زنان

کمتر از  1,1۵ميباشد بنابراين فرض صفر رد شده و

ايراني

با اطمينان  %9۵ميتوان گفت ارتباط معنيداري بين دو

فرض صفر (

فرض مقابل (

 :وجود رابطه معنيدار بين ميان

متغير وجود دارد .با توجه به مقدار مثبت ضريب
همبستگي ميتوان گفت بين دو متغير ابعاد فرهنگي

ابعاد فرهنگي جهاني شدن و تحصيالت زنان ايراني
با توجه به جدول شماره  01مشاهده ميشود،

جهاني شدن و تحصيالت زنان ايراني همبستگي مثبتي

سطح معنيداري آزمون  1,111است که اين مقدار

وجود دارد و رابطه دو متغير مستقيم است .به عبارتي با

کمتر از  1,1۵ميباشد بنابراين فرض صفر رد شده و

افزايش يکي ديگري نيز افزايش پيدا ميکند.

جدول  :11بررسي آزمون همبستگي اسپيرمن بين ابعاد فرهنگي جهاني شدن و شاغل بودن زنان ايراني
متغير اول

متغير دوم

تعداد

ضريب همبستگي

سطح معنيداري

نتيجه

ابعاد فرهنگي جهاني شدن

شاغل بودن زنان ايراني

351

1,3۵۳

1,111

وجود ارتباط معنيدار
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بررسي تاثير ابعاد فرهنگي جهاني شدن بر فرهنگ زنان ...

زنان ايراني نيز ناشي از اثرات جهاني شدن بر هويتها،

بحث و نتيجهگيري
پژوهش حاضر تأثير ابعاد فرهنگي جهاني شدن را

فرهنگهاي ملي و محلي است که موجب شکلگيري

بر هويت زنان در سه مؤلفه هويت ،پوشش ،اخالق

و گسترش فرهنگي خاص ميشود که هرگونه

ميان  3۵0نفر از دانشجويان دختر دانشگاه آزاد واحد

محدوديت فرهنگي زندگي اجتماعي را تعديل ميکند

تهران جنوب در سال  0390مورد بررسي قرار داد .با

يا از ميان برميدارد .اين جريانها درک جديدي از

توجه به نتايج حاصله از برازش سه معادله رگرسيوني

فرهنگ به مليت خود در جهان و چيستي يک فرد

ميتوان گفت جهاني شدن فرهنگي بر هر سه متغير

خارجي ،چيستي يک شهروند ،چگونگي مشارکت

هويت ،اخالقيات و پوشش تأثير دارد .بنابراين طبق

سياسي مردم و بسياري ديگر از جنبههاي زندگي

نظريه مک گرو جهاني شدن در حوزه نهادي زندگي

اجتماعي ايجاد کنند و منجر به تغييراتي در زندگي

مدرن فرهنگي و اجتماعي بر اساس يک فرايند چند

فردي و اجتماعي و متعاقباً سبک زندگي افراد ميشود.

بعدي در پوشش و اخالق زنان ايراني تأثيرگذار است

رابرتسون نيز با تعريف دو وجهي از جهاني شدن که

و اين وابستگي بدون هيچگونه تصميم قبلي و صرفاً بر

هم جنبه عيني جهاني شدن را در برميگيرد و هم جنبه

اساس شبکهاي گسترده و فراگير در تمام جهان به

ذهني آن را به تأييد فرضيههاي تحقيق کمک ميکند .بر

وجود آمده است .ازاينرو ،اخالق جهاني مجموعهاي

اساس نظريه او وابستگي متقابل افراد خارج از زمان و

از هنجارهاي ايجابي و سلبي مشترک ميان همه اديان،

مکان چه بهصورت عيني و چه بهصورت ذهني

فرهنگها و جوامع بشري است .به بيان ديگر،

ميتواند بر افکار و شخصيت افراد مؤثر باشد .با توجه

هنجارهايي که ريشه در اقتضائات فطري ،تمايالت

به اينکه ميان ابعاد فرهنگي جهاني شدن و تحصيالت و

پايه ،ساختار وجودي ،ظرفيتهاي مشترک و نيازها و

اشتغال زنان ايراني همبستگي مثبتي وجود دارد،

ضرورتهاي جمعي دارد .در هر حال« ،اخالق جهاني»

بنابراين اشـتغال زنان هم بر خود زن ،هم جامعه و هم

اعم از موجود يا مقدر ،مدعي است که هر انساني فارغ

خانواده تأثيرگـذار اسـت .اشتغال زنان در بيرون از

از سن ،جنس ،نژاد ،زبان ،دين ،مليت ،موقعيت

منزل آثار و پيامدهايي با خـود بـه همـراه ميآورد ،ﻛـه

اجتماعي و توانايي جسمي يا ذهني کرامتي

در مطلوب بودن يـا عـدم مطلوبيـت اشـتغال زنـان

انفکاکناپذير دارد که بايد محترم شمرده شود .از اين

مـؤثر اسـت و توجـه بـه آنها بـراي برنامهريزي بهتر

روي ورود مدلهاي جديد به جامعه بايد آگاهانه و

و ارائﺔ راهكار براي ﻛاستن پيامدهاي منفي ضـروري

کنترل شده باشد و از سوي ديگر موجبات فراموشي

ا سـ ت.

کامل فرهنگ کهن پوشش و لباس ايراني را فراهم نکند
و در پرتو مديريت فرهنگي هويت و فرهنگ و آداب و
رسوم خود (ايراني) جايگاهي داشته باشد.

راهکارها و پيشنهادات
با اين نگاه ميتوان اقدامات درازمدت و کوتاهمدت

بر اساس نظريه آلبرو تأثير و تأثر فرهنگها بر

را که ترسيم کننده مسئوليت هر نهاد است به اجمال

يکديگر و تغيير نوع ارتباط ميان جنسيتها موجب

برشمرد .لذا پيشنهادهايي در باب تقويت آثار مثبت

تغيير ماهيت روابط اجتماعي خواهد شد و جامعه بر

ابعاد فرهنگي جهاني شدن بر فرهنگ زنان و اقداماتي

اساس نوع جديدي از ارتباط ميان افراد و جنسيتها

براي کاهش آثار مخرب و منفي اين پديده در پايان

شکل خواهد گرفت .تأثير ابعاد جهاني شدن بر هويت

ذکر ميگردد.
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 در حوزه پژوهش -خأل اصلي ما فقدان ديدگاههاي

و سياستهاي حاکم بر رسانههاي عمومي.

روشن و سياستهايي است که بتواند تحوالت را

سياستهاي اخالقي و جنسيتي حاکم بر نظام

تحليل ،مبناي برنامهريزي را مشخص و الگويي

آموزشي ،سياستهاي حمايتي از محصوالت

براي هماهنگي ارائه کند .موارد زير ميتواند در اين

فرهنگي ،سياستهاي حمايت از انجمنها و

زمينه مؤثر باشد:

گروههاي پژوهشي و کارشناسي ناظر به فرهنگ

 باز تعريف فرهنگ و باز تدوين شاخصهاي رشد

عمومي و نهادهاي فرهنگي که به احياي ارزشها

فرهنگي-فرهنگ در جامعه ما واژهاي مقدس و

اقدام ميکنند ،مسئوليتي است که نهادهاي مختلف

داراي بار ارزشي مثبت و حامل صفاتي چون عقل،

نظام از جمله مجمع تشخيص مصلحت ،شوراي

ادب ،بزرگي و سنجيدگي بوده است .در اين

عالي انقالب فرهنگي و وزارت ارشاد در قبال آن

وضعيت مطرح شدن عناويني چون سياستگذاري

مسئوليت دارند.

فرهنگي ،رشد فرهنگي و حمايت از فرهنگ و
محصوالت فرهنگي که در نگاه جامعه ايراني

در حوزه آموزش و پرورش افکار عمومي

اميدبخش مينمايد ،ميتواند به توسعه آگاهانه حتي

 آگاهي بخشي -بخشي از آگاهي بخشي معطوف به

فرهنگ مدرن بيانجامد .از اينرو بر کارشناسان و

گروه هدف ،يعني خانوادههاست .در اين زمينه

نهادهاي تخصصي و سياستگذار نظام اسالمي

وزارت آموزش و پرورش و رسانه ملي ميتوانند

است که مرزهاي معنايي خود را به روشني ترسيم

بيش از ديگر نهادهاي دولتي ثمربخش باشند.

و مفهوم مورد استناد خود را تبيين کنند.

رسانه ملي نيز در برنامههاي خانواده ،برنامههاي

 در حوزه فرهنگ عمومي -طراحي الگوي تقويت

کودک و نوجوانان ،سريالها و فيلمها و برنامههاي

اخالق عمومي و نشاط اجتماعي :اينکه نگاه زيبايي

پر مخاطب به مسئوليت آگاهي بخشي خود عمل

شناسانه ما را جعبه جادويي شکل ميدهد و

ميکنند .تجربه سريالهاي نسبتاً موفقي چون امام

رسانههاي تصويري به مهمترين ابزار فراغتي تبديل

علي (ع) نشان ميدهد که ميتوان مضامين اخالقي

شوند ،پيامدهاي بسياري دارد ،از اينرو الزم است

و معنوي و هشدارها را در قالب برنامههاي جذاب

جذابيتها و نشاطهاي فراموش شده که وجه

در متن جامعه جريان داد.

غالب آنها ارتباط هدفمند با جهان طبيعت ،تقويت

 اعتماد سازي-افزايش اعتماد عمومي و دستيابي به

اراده ،معنويتگرايي ،افزايش حس خالقيت و

الگويي مطلوب از رابطه مردم و رسانه ،پيش شرط

تقويت همبستگي خانوادگي و گروهي است،

الزم براي اثرگذاري بر مخاطبان و پذيرش

معرفي و بازتوليد گردد .همچنين الزم است

مرجعيت رسانه ملي بهجاي رسانههاي بيگانه است.

پژوهشها با ارائه الگوهاي جديد ،زمينهساز تدوين

رابطه مردم و رسانه بايد بهگونهاي باشد که از

محصوالت فرهنگي ،بهويژه فيلمها و سريالهايي

يکسو به عوامزدگي و از سوي ديگر به

باشند که به تغيير نگاه زيبايي شناسانه و اخالق

مردمگريزي منجر نشود.

مدار آحاد جامعه بيانجامد.

 مسئوليت نخبگان -نخبگان متعهد رصدگران

 در حوزه سياستگذاري فرهنگي -تدوين اصول و

تحوالت پيش رو ،تحليل کنندگان امين حوادث و

سياستهاي حاکم بر حوزه فرهنگ :تدوين اصول

موضوع شناسان زبدهاي هستند که ميتوانند از
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معاني ارائه شده در محصوالت فرهنگي رمزگشايي

 )5سليمي ،حسين ،)1338( .فرهنگ گرايي ،جهاني

کنند و واقعيتهاي پشت صحنه را براي

شدن و حقوق بشر .تهران :وزارت امور خارجه

فرهيختگان ،فعاالن اجتماعي ،گروههاي مرجع و

مرکز چاپ و انتشارات.

خانواده برمال سازند.
 مسئوليت خانواده -خانواده بهمنزله نهادي مستقل و

 )4سليمي ،حسين« .)1391( .جهاني شدن ،مصداقها
و برداشتها» .فصلنامه مطالعات ملي (ويژهنامه

با هويتي متمايز بايد به اين باور برسد که بسياري

جهاني شدن  .)2سال سوم .شماره  .11زمستان.

از نهادهاي موجود اسير ساختارها و مفاهيم

 )3شهرام نيا ،اميرمسعود .)1395( .جهاني شدن و

مدرناند و دغدغه ،دل سوزي و توانمندي الزم را

دموکراسي در ايران .تهران :نگاه معاصر.

براي توانمندسازي خانواده ندارند .بنابراين نبايد در

 )9شيربيگي ،مريم .)1399( .فرصتها و تهديدهاي

انتظار مساعدت ديگران ،از خود سلب مسئوليت

عصر جهاني شدن براي تربيت اخالقي جوانان.

کنند.

پاياننامه کارشناسي ارشد دانشگاه الزهراء عليها

 تقويت پايگاه هويتبخش خانواده -والدين و

السالم .دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي.

بهويژه مادران ،در قبال تقويت جايگاه خود در

 )8صالحي اميري ،سيدرضا .)1395( .مديريت

تربيت فرزندان مسئولاند و بايد با پشتيباني از

منازعات قومي در ايران .تهران :مجمع تشخيص

يکديگر و اجتناب از نزاع ،تحقير و حاشيه زني،

مصلحت نظام .مرکز تحقيقات استراتژيک.

موقعيت يکديگر را تقويت کنند.

)10صيادي ،ابوالقاسم .)1394( .انقالب اسالمي و
چالشهاي جهاني شدن فرهنگ .زنجان :نيکان
کتاب.

منابع و مآخذ
 )1اخوان زنجاني ،داريوش .)1391( .جهاني شدن و

)00صالحي ،کژال ،)0339( .تبيين فرصتها و

سياست خارجي .تهران :دفتر مطالعات سياسي و

تهديدهاي جهاني شدن بر هويت ملي بر اساس

بينالمللي وزارت امور خارجه .مرکز چاپ و

مدل  SWOTو داللتهاي آن در طراحي

انتشارات.

برنامههاي درسي .پاياننامه کارشناسي ارشد رشته

 )2استيگليتز ،جوزف .)1394( .جهانيسازي :چالشها
و راهکارها ،ترجمه سيد هادي عربي و همکاران.
قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 )3پيشگاهي فرد ،زهرا .)1390( .نگرش ژئوپوليتکي بر

علوم تربيتي .دانشگاه الزهراء عليها السالم .دانشکده
علوم تربيتي و روانشناسي.
)12فرانکنا ،ويليام کي .)1393( .فلسفه اخالق ،ترجمه:
هادي صادقي ،قم :طه .چاپ دوم.

پديده جهاني شدن .تئوري نظامهاي فضا .منطقهاي.

)13قريشي ،فردين (« .)1391جهاني شدن ،تحرير و

تهران :دانشکده فرماندهي و ستاد .دوره عالي جنگ

ارزيابي تفاسير مختلف» در :جهاني شدن:

به چاپ دوم.

برداشتها و پيامدها ،زير نظر سيد محمد کاظم

 )4تيموري ،ثمانه .)1398( .مهاجرت زنان از جنوب
به شمال ..پاياننامه کارشناسي ارشد دانشگاه عالمه
طباطبايي .دانشکده حقوق و علوم سياسي.

سجادپور .تهران :دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي
وزارت امور خارجه
)14جنکينز ،ريچارد .)1391( .هويت اجتماعي .ترجمه
تورج ياراحمدي .تهران :شيرازه.
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)15کاستلز ،مانوئل .)1390( .عصر اطالعات (جلد دوم:
قدرت هويت) .ترجمه علي پايا .تهران :طرح نو.

)24مطهري ،مرتضي .)1349( .مساله حجاب .چاپ
دوم .قم :نشر صدرا.

)14کريمي ،شيوا .)1399( .تحليل رابطه آزادسازي

)23مير محمدي ،داوود (« .)1391جهاني شدن به ابعاد

تجاري و اشتغال زنان در ايران :مطالعه موردي

و رويکردها» .فصلنامه مطالعات ملي (ويژهنامه

کارگاههاي بزرگ صنعتي .پاياننامه کارشناسي

جهاني شدن  ،)2سال سوم ،شماره .11

ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرکز تهران.
دانشکده اقتصاد.

)29مرتوس ،جولي ( .)1392آموزش حقوق انساني
زنان و دختران (اقدام محلي تغيير جهاني) .ترجمه

)13گيدنز ،آنتوني .)1339( .تجدد و تشخص ،جامعه و
هويت شخصي در عصر جديد ،ترجمه ناصر
موفقيان .تهران :نشر ني.

فريبرز مجيدي .تهران :دنياي مادر.
)28مطهري ،مرتضي .)1334( .تعليم و تربيت در
اسالم .قم ،صدرا .چاپ بيست و ششم.

)19گيدنز ،آنتوني .)1338( .جامعهشناسي .ترجمه
منوچهر صبوري .نشر ني .تهران.
)18گل محمدي ،احمد« .)1391( .نگاهي به مفهوم و
نظريههاي جهاني شدن» .فصلنامه مطالعات ملي
(ويژهنامه جهاني شدن  ،)2سال سوم ،شماره ،11
زمستان.

)30ملکيان ،مصطفي .)1395( .مهر ماندگار .تهران .نگاه
معاصر.
)31ملکيان ،مصطفي .)1394( .مشاقي و مهجوري.
تهران .نگاه معاصر .چاپ دوم.
)32واترز ،مالکوم .)1338( .جهاني شدن .ترجمه
سياوش مريدي .تهران :سازمان مديريت صنعتي.

)20دالپورتا ،دوناتال .)1391( .نظريهي جنبشهاي

)33وود ،اندروهي ( .)1338در آمدي بر ايدئولوژيهاي

اجتماعي .ترجمه محمدتقي دلفروز .تهران :مؤسسه

سياسي ،از ليبراليسم تا بنياد گرايي ديني .ترجمه

انتشارات فرهنگ معاصر.

محمد رفيعي مهر آبادي( .تهران :وزارت امور

)21داروال ،استيون ،آلن گيبارد و پيتر ريلتن.)1338( .
به سوي اخالق پايان اين قرن :پارهاي از گرايشها.
ترجمه :مصطفي ملکيان .فصلنامه ارغنون .شماره
 ،14تابستان.

چاپ و انتشارات.
)34هانتينگتون ،ساموئل پي .)1339( .برخورد تمدنها و
بازسازي نظم جهاني .ترجمه :محمدعلي حميد

)22رابرتسون ،يان .)1333( .در آمدي بر جامعه.
ترجمه :حسين بهروان .مشهد :انتشارات آستان
قدس رضوي (شرکت به نشر) .چاپ سوم.
)23ريتزر ،جورج .)1394( .نظريه جامعه شناسي در
دوران معاصر .ترجمه :محسن ثالثي .تهران:
انتشارات علمي .چاپ نهم.
)24علي اکبر پور ،رضا« .)1391( .الگوي توسعه و
صنعت زنان» .روزنامه همشهري 5 .شهريور.
)25جوادي آملي ،عبداله ،)1331( .زن در آينه جالل و
جمال .تهران :مرکز نشر فرهنگي رجاء .چاپ دوم.
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خارجه .دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي .مرکز

رفيعي .تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
)35هرتزدگ ،رومان .)1390( .آشتي تمدنها .ترجمه:
هرمز همايون پور .تهران :نشر و پژوهش فرزان با
همکاري مرکز بينالمللي گفتوگوي تمدنها.
36) -Jenkins,
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يادداشتها
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تهران درگذشتند و اين اثر يادگاري از نام ايشان را به همراه
. روحش شاد و يادش گرامي باد،خواهد داشت
2

lobalizationG
Social relations
4
Economic
5
David Harvey
6
Martin Albrow
7
Anthony MC Gerow
8
Malcolm Waters
9
Roland Robertson
10
Manuel Castels
11
Engagment
12
Martin Albrow
13
Anthony MC Gerow
14
Malcolm Waters
15
Roland Robertson
3

19

9313  تابستان/ شماره بيست و چهارم/ سال هشتم/مجله مديريت فرهنگي

