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ABSTRACT The article is taken from a doctoral dissertation. 
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 Aim: The aim of this study was to investigate the role of cultural globalization 
in mate selection spaces. Methods: The research method was descriptive using 
survey and the participants included 1197 married girls under the auspices of the 
Imam Khomeini Relief Committee in Tehran from 2016 to 2017, which were 
included by census, online and through the social network. The research tools 
included the Mirzaei (1400) Questionnaire on Cultural Globalization, and Mate 
Spaces. Research data were analyzed using SPSS software version 24 using, and 
Pearson correlation coefficient and multivariate regression was utilized. Findings: 
The results showed that there is a negative and significant relationship between 
different components of cultural globalization (media consumption, music 
consumption, clothing consumption, and individualism) and age with mate 
selection spaces (p<01.0). Stepwise regression analysis also showed that cultural 
globalization was a strong predictor for predicting mate selection spaces 
(R2=56%). Conclusion: According to the present results, cultural globalization 
causes a change in the mate selection spaces and the actors' relations with space, 
and leads the act of marriage selection to marriages without intervention or with 
passive intervention of families and in spaces of control. Therefore, in addition to 
the possibility of choosing a spouse by young people, this process should be done 
in an environment with parental supervision and the possibility of evaluating and 
recognizing people in different dimensions. 
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شدن فرهنگی در فضراهای همسررگتینی انجرام شرد.   پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش جهانی هد :
کرررده تحررت  دختررر ازدواو 1179کنندگان شررامل   روش پررژوهش، توصرریفی از نرروع پیمایشرری و شرررکت روش:

شرماری   بودند که به شریوه تمام 1275تا  1278های   شهر تهران در سا  )ره(پوشش کمیته امداد امام خمینی
نامه  های اجتمراعی در پرژوهش شررکت داشرتند. ابرزار پرژوهش پرسرش  صورت اینترنتی و از قریق شربکه و به

افررزار  هررای پرژوهش برره کمررک نرم ( بررود. داده1411شردن فرهنگرری و فضرراهای همسررگتینی میرزایرری ) جهانی
از ضررریب همبسررتگی پیرسررون و رگرسرریون چنررد متغیررره تحلیررل شررد. و بررا اسررتفاده  34سررخه ن SPSSآمرراری 
شردن فرهنگری )مصررف رسرانه، مصررف موسریقی،   های مختلف جهانی  نتایج نشان داد بین مؤلفهها:  یافته

(. p<11.1مصرف پوشرش، فردگرایری( و سرن برا فضراهای همسررگتینی رابطره منفری و معنرادار وجرود دارد )
کننرده نیرومنردی بررای   بینی  شردن فرهنگری، پیش  گام نشران داد کره جهانی بره ن تحلیرل رگرسریون گامهمچنی
شرردن   بررا توجرره برره نتررایج حاضررر، جهانی گیری: نتیجتته(. R2= %56بینری فضرراهای همسرررگتینی بررود )  پیش

را برره  فرهنگرری موجررب تغییررر در فضرراهای همسرررگتینی و روابررط عررامالن بررا فضررا شررده و کررنش همسرررگتینی
گریز هرردایت   هررا و در فضرراهای نظررارت  هررای برردون دخالررت یررا بررا دخالررت منفعالنرره خانواده  سررمت ازدواو

رو الزم است که عرالوه برر امکران انتخراب همسرر از سروی جوانران، ایرن فرآینرد در فضرایی برا  کند. ازاین  می
 تلف فراهم باشد.نظارت والدین صورت گیرد و امکان ارزیابی و شناخت افراد در ابعاد مخ

 شدن فرهنگی، فضاهای همسرگتینی، ازدواو  جهانیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه
هررا و قواعررد فرهنگرری   محور بررر روی طیفرری از ارزش  عنوان فرآینرردی تعامررل بررههمسررگزینی 

(، همرواره موردتوجره 2623، 1دهرد )اسرالم  هرا شرکل می  که رفتارهرای انتخراب همسرر را در آن
اجتمررراعی بررروده اسرررت. برخررری پژوهشرررگران، همسررررگزینی را شرررامل بررسررری و پژوهشرررگران 

گونی ماننرد ویژگی  ها و جایگاه همسر آینده از جنبه  سنجش ویژگی گونا هرای ظراهری،   های 
سن، درآمد، پایگاه اجتماعی اقتصادی، سطح تحصیالت، پایگاه شالی، قرومی، نرژادی و 

اند   هرای انتخراب همسرر دانسرته  هرا و روش  ارزش هرا، معیارهرا،  ها، تکنیه  طورکلی، شیوهبه
؛ طرالبی 2623؛ اسرالم، 2637، 3؛ اودین، هوکو و اسالم2631، 2)ایوانکینا، برستنوا و شلیکوف

کیررانی، نرروابی3121؛ نیررازی، میررری و فرهادیرران، 3123و ویسرری،  نژاد؛ احمرردی و تقرروایی،  ؛ 
کره در 3566 کرنش همسررگزینی اتفراق (. لکن فارغ از معنای همسررگزینی، ف رایی  بسرتر آن 
گره  می ها؛ ارزش تحلیلری براالیی   هرای انسران  خوردگی مفهروم ف را برا فعالیت افتد از حیش 

کرره در ایررن زمینرره فقررر مطالعررات نظررری و تجربرری شرردیدی در جامعه شناسرری خررانواده   دارد 
 شود.   احساس می

گرفترره حررول نظریررات ف ررا، پیچیرردگی و چندب   عرردی بررودن ایررن سرریر مطالعرراتی صررورت 
عرد مرادی جامعره   پردازان برا دیردی مطلرق دهد. برخی نظریره  مفهوم را نشان می گرا، ف را را ب 

کررده و روابرگ 2630، 5به نقل از لو 3223، 4کنند )لوفور  فرض می (، برخری ف را را نسربی تلقری 
یکررردی (، بع رری نیررز بررا رو2632، 6داننررد )لومرران  اجتمرراعی را در شررکل دادن برره آن مرر ار می

ای بررره مفهررروم ف رررا، معتقدنرررد در فرآینرررد تعامرررل انسررران و ف رررا، ف رررا امکانرررات و   رابطررره
کرره مررردم بررر اسرراس معیارهررای فرهنگرری خررود آن را ایجرراد،   هایی ایجرراد می  محرردودیت کنررد 

                                
1. Islam, N. 
2.  Ivankina, L., Berestneva, O., Shelekhov, I. 
3. Uddin, E., Hoque, N., Islam, R. 
4. Lefebvre, H. 
5. Low, M. 
6. Luhmann, N. 
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(. برخررری اندیشرررمندان در توضررریح امکانررررات و 2630دهنرررد )لرررو،   انتخررراب و یرررا تاییرررر می
کنترل  الت انسررانی معتقدنررد ویژگیهای ف ررا در تعررام  محرردودیت پررذیری و   هررایی همچررون 
کریره3222، 1پذیری )اولدنبرد  نظارت بره  3223، 3(، هنجارمنردی )الپرل2633، 2؛ به نقل از 

، 3215، 5پذیری )بوردیررو ( و دسترسرری3226، 4محرروری )هابرمرراس  (، اخالق2630نقررل از لررو، 
هردات ایجرابی و یرا مجوزهرایی تلقری هرا، تع  ( در قالرب ممنوعیت3121ترجمه چاوشریان، 

کررررره تعامرررررل برررررین اشرررررخا  را سررررراماندهی می  می ربم   کننرررررد. درمجمررررروع علررررری  شررررروند 
کرره در خصررو  ف ررا در جامعه  پردازی  مفهوم یررادی  گرفترره، لکررن   هررای ز شناسرری صررورت 
شررده اسررت. در  کمترر موردتوجرره اندیشررمندان ایرن حرروزه واقع« 6ف ررای همسرررگزینی»مفهروم 

دازی بومی، نقش ف ا درکنش همسرگزینی عامالن اجتمراعی توسرگ انتظراری پر یه نظریه
گرفتررره اسرررت. برررر اسررراس مبرررانی نظرررری ایرررن مفهررروم، ف رررای 3126) کیرررد قررررار  (، مرررورد تث

کافره همسرگزینی، به کرز خریرد،   ، پرارک  عنوان موقعیتی )اعم از حقیقری:  ، سرینما، پاسراژ، مرا
های   بانه، منزل و ... یرا مجرازی: اینترنرت، شربکههای ش  های برگزاری پارتی  خیابان، مکان

کرره حرراوی چیررنش خاصرری از نمادهررا یررا عناصررر   اجتمرراعی مجررازی و ...( تلقرری می شررود 
گزینش کرره امکرران  گزینش  نمررادین اسررت  شرروندگی را برررای طرررفین زوجیررت فررراهم   گررری و 

منظرور بسرتر و  آورد. بدین ترتیب، ف ای همسرگزینی داللتری مروقعیتی و ف رایی دارد و  می
کنش است )انتظاری،  که متثار از تاییررات فرهنگری بره وجرود آمرده 3126میدان  (. میدانی 
کنش هرای مختلفری )کره خاصریتی ارزشری و نگرشری دارد( ازجملره   در عصر جدید، امکان 

 گریزی و خودمحوری را در امر همسرگزینی فراهم آورده است.   نظارت
کنشرگران برر   هرا و نگرش  ان ف را، برر نقرش ارزششناسر  در این زمینره برخری جامعه هرای 

هرا در ف را   ها از ف ا و درنتیجه شکل، تداوم و یرا تاییرر رفترار فرردی و اجتمراعی آن  درک آن

                                
1. Oldenburg, R. 
2. Crick, A. P. 
3. Luhmann, N. 
4. Habermas, J. 
5. Bourdieu, P. 
6. Mate Selection Space. 



 1411پاییز ، 97شماره ، 31جلد ، پژوهشهای مشاوره.................................................................................... 55

 

کیررد دارنررد )لررو،  (. همچنررین، بررر طبررق مبررانی نظررری  مفهرروم ف رراهای همسرررگزینی، 2630تث
کرره جررز    محرروری و اخالق  پررذیری، خررانواده  هررایی چررون نظارت  هررا و ارزش  نگرش محرروری 

توانند، به نسبت، نقش مهمری   شوند هر یه می  مهمی از سنت جامعه ایرانی محسوب می
کننرد.  کرنش همسررگزینی آنران در ف راهای مختلرف همسررگزینی ایفرا  در تصورات افرراد و 

گریزی،   هررررایی ماننررررد خودمخترررراری و آزادی انسررررانی، نظررررارت  بررررالعکس، داشررررتن نگرش
توانند نقشی بره همران انردازه پراهمیرت در اعمرال و ذهنیرت   ایی و فردگرایی نیز میگر  لذت

کننررد. نکترره قابل کررنش همسرررگزینی بررازی  کرره در  کنشررگران اجتمرراعی در  توجرره ایررن اسررت 
کنش برا جرنس مخرالف انتخراب می چنین مواردی معمواًل ف اهایی به شروند   عنوان بستر 

کنترل کمتررر اسررت. میررزان ایررن   ی بررر روی آنهررای رسررمی و بیررسررم  کرره اعمررال  هررا بسرریار 
رسرد و در ف راهای حقیقری، بره نحروی   ها در ف اهای مجازی به حداقل ممکن می  کنترل

کرره بع ررًا برخرری از ف رراها از دایررره انتخرراب جوانرران برررای برقررراری ارتبررا، بررا جررنس  اسررت 
ی و ناپایرداری شود، لذا در چنرین شررایطی پدیرده ناهنجراری همسررگزین  مخالف خارج می

گیدنز3126ازدواج رخ خواهد داد )انتظاری،  که  نت نظرری خرود از 3222) 1(. چیزی  (، در س 
هایی همچرون خودمحروری و تاییرر شرکل   ، با ویژگی«دگردیسی صمیمت»آن تحت عنوان 

ها و ارتباطرات برین دو جرنس در همسررگزینی و تحرت ترثایر   نوع و نحوه تعامالت، معاشرت
ین ارتبرراطی برره ویررژه اینترنررت، موجررب ت ررعیف مفرراهیم سررنتی وفرراداری و های نررو رسررانه

گسرترده در   عشق صورت کرده است. در این زمینه شواهد تجربی مهمری از تاییررات  بندی 
کرره نشرران از  کشررور توسررگ پژوهشررگران مستندسررازی شررده  نهرراد ازدواج در داخررل و خررارج از 

اختار فرهنگررری همسررررگزینی در شررردن بسرریاری از عناصرررر مهررم و سرررنتی سرر شکسته  درهررم
کاشرررانی،  یان، 3127جامعررره اسرررت )کرمرررانی، اصرررارپور ماسررروله و بررررادران  (. 3566؛ افشرررار

ازدواج  1توان به افزایش نرخ طالق و تاییرر آن از هرر   های این رخداد، می  ازجمله شاهدمثال
 واج در(؛ ناپایرررداری ازد3566)کیرررانی و همکررراران،  3127در سرررال  3/1بررره  3117در سرررال 

                                
1. Giddens, A. 
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کالنترکوشرررره و فرررررا ؛ 3125بخش،   ازدواج بیررررر سررررنتی و خررررودپیرو )جررررواهری محمرررردی، 
یان، 3121بخش و سررلیمی بجسررتانی،   ولرردخانی، محمودپررور، فرررا (، افررزایش 3566؛ افشررار

ویژه در دختررران )اسررالم،  سررن ازدواج و تمایررل برره همسرررگزینی بررر اسرراس انتخرراب فررردی برره
گلیررره2623 کرمرررانی و همکررراران، 2637همکررراران، ؛ اودیرررن و 2631، 1؛  یان، 3127؛  ؛ افشرررار
کنترررررل و نظررررارت والرررردین در ازدواج؛ عرررردم اعتقرررراد برررره ضرررررورت 3566 کرررراهش فرصررررت  (؛ 

همفکررری بررا خرررانواده در انتخرراب همسرررر و افررزایش انتخررراب شخصرری برررر اسرراس عشرررق و 
، 4م قردوس؛ حسرین و برال2623، 3فرر و مخترارپور فروزان؛ 2631، 2گرنشریم  به و بهدوستی )
گرررل3121زاده و اعتمرررادی،  ؛ شرررهرابی فراهرررانی، فررراتحی2626 الهی،  مهر، امرررران ؛ هاشرررمی 

یان، 3566فرهادی و همکاران،  کرد. 3566؛ افشار  (؛ اشاره 
گرچره همسررگزینی و انتخراب بسرتر و ف رای   مررور شرواهد پژوهشری نشران می کره ا دهرد 

اقتصررادی -ه منزلررت اجتمرراعیتوانررد تحررت تررثایر عوامررل مختلفرری ازجملرر  همسرررگزینی می
کانتررررراررو کا، دی2623، 5)سرررررزاروتا، رحمررررران و  و  مرررررارکو  (، دینرررررداری )هیچررررری، اسرررررکیا

های دلبسرررتگی )یونرررگ،   (، سررربه2623، 7(، هویرررت )اسرررکیتل و دابررز2626، 6پاسررکوئال  دی
گیررررد، لکرررن امرررروزه نقرررش   (، و مررروارد بی2626، 8کولوبینسرررکی و فرینگرررز شرررمار دیگرررری قررررار 

کرره  برره« 10شرردن فرهنگرری  جهانی»، و مشخصررًا 9شرردن  جهررانی عنوان مجموعرره فراینرردهایی 
ویژه  هررا و برره  سرربب تاییررر در نظامررات ارزشرری و نگرشرری افررراد و تاییررر در روابررگ اجتمرراعی آن

( و 2623، 13کنزی و ژیونرگ  ؛ مه2626، 12کنزی ؛ مه2632، 11نظام عاطفی خانواده )الپانون

                                
1. Beck, U., Beck-Gernsheim. 
2. Gelik, K. 
3. Farzanfar, P., & Mokhtarpour, M. 
4. Hossen, A., Golam Quddus, A. H. 
5. Szarota, P., Rahman, E., & Cantarero, K. 
6. Hichy, Z., Sciacca, F., Di Marco, G., & De Pasquale, G. 

7. Dabbs, E. 
8. Young, L., Kolubinski, D., C., Frings, D. 
9. Globalization. 
10. Cultural Globalization. 
11. Lapanun, P. 
12. McKenzie, J. 
13. Xiong, K. 
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که برای فرهنگ، اخالق،  ها و هنجارهای جوامرع )شراهن، حسرین، حسرین   ارزشتهدیدی 
( داشته در مطالعه ف راهای همسررگزینی دارای اهمیرت پژوهشری اسرت. 2632، 1و جوهان

شرردن فرهنگرری معطرروف برره فرآینررد فرسررایش و   پردازان ایررن حیطرره، جهانی  برره اذعرران نظریرره
گسرترش فزاینرده   نفوذپذیری حدومرزها و همگرون عناصرر فرهنگری تر شردن جهران بره دلیرل 

گسرررترش ارتباطرررات و وسرررایل ارتبررراطی جدیرررد، 2636، 2بررررب )ریرررومن و پرررائول (، از طریرررق 
گردشرررگری، مصرررف انبررروه، سرربه پوشرررش و   شرربکه های اجتمرراعی مجرررازی، مهرراجرت، 

کتاب  هرررا، برنامررره  جور، فیلم مررردهای یررره های   هرررای پرفرررروش، موسررریقی  های تلویزیرررونی، 
گیرردنز، 3226های دیگررر اسررت )هابرمرراس،   م لفررهجور، زبرران انگلیسرری و برخرری  یرره ؛ 3222؛ 

کره پیامرد و برآینرد آن در نظرام فرهنگری3121، ترجمه چاوشریان، 3215بوردیو،  عراطفی -( 
گیری ف ررراها و   ازدواج و همسررررگزینی، منجرررر بررره فردگرایررری، افرررزایش سرررن ازدواج و شرررکل

؛ نرررورمی 2631، 4و پینترررو ؛ نترررو2631، 3شرررود )نیمیرررر  های نامتناسرررب همسررررگزینی می  گونررره
گلیه، 2637، 6؛ رحمان و ژانگ2630، 5بینتی فرر  ؛ فروزان2623کنزی و ژیونگ،   ؛ مه2631؛ 

یان، 2623و مختارپور،   (.  3566؛ افشار
(، موسررریقی و مصررررف آن 3121، ترجمررره چاوشررریان، 3215در دیررردگاه نظرررری بوردیرررو )

کرره فرررد از طریررق آن خررود را از ازجملرره شرریوه کنررد و پایگرراه  دیگررران متمررایز می هایی اسررت 
کرره از ایررن پایگرراه تولیررد می هررا  توانررد در مصرررف موسرریقی آن شررود، می طبقرراتی افررراد و درکرری 

های خروب در براالی ایرن هررم و در پرایین آن  که طبقه مرفه با ذائقه نحوی تثایرگذار باشد. به
گرفته های عامه طبقرررات فرودسرررت برررا ذائقررره مقابرررل ایرررن نظریررره،  انرررد. در نقطررره پسرررند قررررار 

خوار، ارتبررا، مسررتقیم میرران موقعیررت  ترره-چیزخوار (، بررا طرررا دیرردگاه همرره2663) 7پترسررون
کشرد و معتقرد  فرض نظریه بوردیرو( را بره چرالش می اجتماعی و نوع مصرف فرهنگی )پیش

                                
1. Shahen, A., Hossain, B., Hossain, B., & Johan, N. 
2. Ripsman & Paul, T. V. 
3.  Niemeyer, H. 
4. Neto, F., & Pinto, M. C. 
5. Normi Binti, A., M. 
6. Rahman, A., & Zhang, D. 
7.  Peterson, R. A. 
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کرره جهانی کرره دیگررر نمی اسررت  کرررده  ترروان  شرردن فرهنگرری، نرروعی الگرروی مصرررف را معرفرری 
کرد و لرذا نمیاع ای طبقات با تروان  ال را به داشتن یه الگوی مصرف  مشخش، محدود 

 1در دسرررتگاه نظررری وبلرررنتمررایزی طبقرراتی در نررروع ژانرهررای مصرررفی موسررریقی قائررل شررد. 
گیر، نمادهرررررای  گیر و نمررررایش چشرررررم آسرررررانی چشرررررم گیر، تن (، نیررررز مصررررررف چشررررم2661)

کرره در دنیررای جهانی کوشررند تررا در  هررا می بررا آنها  شررده، انسرران بلنرردپایگی وسررایلی هسررتند 
کمرره انگیزش چشررم همسایگی کننررد. وبلررن، مصرررف پوشررش را برره  هررای  شرران برتررر جلرروه 

کنررد و معتقررد اسررت زنرران طبقررات برراال بررا مصرررف  آمیز تبیررین می اجتمرراعی رفتررار رقابررت
تظررراهری و نمایشررری ازجملررره برررا نررروع پوشرررش، آرایرررش و زیرررورآالت، خرررود و طبقررره خرررود را از 

حال طبقات متوسگ و پایین جامعه با تقلید از طبقره براال،  کنند درعین میسایرین متمایز 
که منزلت اجتماعی خود را بهبود بخشند و چرون از شرهرت و احتررام الیره های  تالش دارند 

هرا  شرده آن کوشند الاقرل در ظراهر برا قروانین و هنجارهرای پذیرفته باالیی محروم هستند می
کنند.   همنوایی 

کی از تاییرر و تحرول نگرشری، در این زمینه،  کره حرا گرفتره  تحقیقات متعرددی صرورت 
کنشررری افرررراد به های نررروین ارتبررراطی همچرررون مررراهواره،   واسرررطه مصررررف رسرررانه بینشررری و 

های اجتمررراعی مجرررازی؛ مررردگرایی و مصررررف پوشرررش؛ زبررران انگلیسررری؛   اینترنرررت، شررربکه
؛ 3127نظرررری،  ؛ شرررول و3123آور و حمررردی،  مصررررف موسررریقی، فررریلم، سرررینما و ... )دل

؛ سررزاروتا و 2632؛ شرراهن و همکرراران، 2631، 3؛ برروویر2637؛ رحمرران و ژانررگ، 2637، 2آالجررا
کرره مصرررف 2637( اسررت. در زمینرره مصرررف پوشررش؛ آالجررا )2623همکرراران،  (، نشرران داد 

های سرنتی بره مردرن متررثار از   هرا از سربه  پوشرش در برین جوانران و تاییرر سربه پوشررش آن
شردن جوامرع اسرت.  گرایی، فردگرایری و سکوالریزه  شردن ازجملره مصررف  روندهای جهرانی

شرردن در حرروزه مصرررف پوشررش بررا   ( نشرران دادنررد جهانی3127همچنررین شررول و نظررری )
هرا را تحرت ترثایر قررار داده اسرت.   فرهنگ  سازی عالیق فردی و توجه به بدن، خرده  برجسته

                                
1. Veblen, T. 
2. Alaja, I. 
3. Bouvier, G. 
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ت، تلفن همراه و ماهواره در تاییرر روابرگ ( به نقش اینترن3123آور و احمدی ) در مطالعه دل
کیررد شررد. در ایررن زمینرره رحمرران و ژانررگ ) درصررد  26(، نشرران دادنررد 2637بررین دو جررنس تث

که در سنگاپور در ف ای اینترنتی و مجازی با هم آشنا شده های مردرن   اند، ازدواج  افرادی 
کرده  و بیرررر تنظیم ، برررره نقرررش اینترنررررت و انرررد. برخرررری دیگرررر از پژوهشرررگران  شرررده را تجربرررره 

های اجتمرررراعی مجررررازی در تعامررررل بررررا جررررنس مخررررالف و همسررررریابی از طریررررق   شرررربکه
کیررد و نشرران داده  سررایت یررادی از  انررد به  های دوسررتیابی تث گمنررامی، افررراد ز واسررطه ویژگرری 

های اجتمررراعی مجرررازی بررررای دوسرررتیابی و انتخررراب شرررریه جنسررری   اینترنرررت و شررربکه
کررررره 2637(. پتارکرررررا )2637، 2؛ پتارکرررررا2632، 1کننرررررد )مورونگرررررو  اسرررررتفاده می (، نشررررران داد 

هرررای بررررخگ،   هرررای سرررنتی و بیرررر اینترنتررری آشرررنایی، بیشرررتر از اینترنرررت و محیگ  محیگ
گرایی  هرا بره نقرش مصررف  دهرد. همچنرین، برخری پژوهش  کفو را سامان می  های هم  ازدواج

در تاییررات ارزشری ازدواج و  در حوزه مد، پوشش، زبان انگلیسی، سینما، فیلم، موسریقی،
کرده و نشان دادنرد جهانی کید  گفرت، جوانران را   همسرگزینی تث شردن از طریرق مروارد پریش 

دهرد و از طریرق افرزایش خرودپیروی و براال   های آنی قررار می  در یه موقعیت مهیپ و با لذت
عررردم هرررا موجرررب تاییرررر سررراخت خرررانواده و ازدواج از حیرررش   برررردن سرررن ازدواج در برررین آن

فرر و مخترارپور،   ؛ فرزان2637؛ رحمران و ژانرگ، 2632، 3شرود )مراتئوس  فرزندآوری و طرالق می
هررای هررالیوودی و   (. همچنررین مطالعررات دیگررری نشرران دادنررد موسرریقی بربرری، فیلم2623
یرردئویی تررثایر عمیقرری بررر پررذیرش فرهنررگ و ارزش  بازی کرره برررب از   هررای و هررای جهررانی دارد 

الوصرررول در اختیرررار سرررایر   هرررا بررره شرررکلی سهل  تبررراطی جدیرررد و ماهوارههای ار  طریرررق رسرررانه
گرینفیلررد2632دهررد )مرراتئوس،   جوامررع قرررار می هررا نشرران   (. برخرری از ایررن پژوهش2632، 4؛ 

که بازی  داده کودکان طراحی می  اند  که برای  کاماًل در جهت تاییرر رفترار   های ویدئویی  شود 
هرررای جسرررمانی و جنسررری نسررربت بررره سرررایر   ن ویژگیشرررد هرررا بررره نفرررع برجسته  اجتمررراعی آن

                                
1. Murungu, T. 
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درصررد ایررن  32شررده و برریش از  هررای مهررم در ازدواج برررای ایررن افررراد در آینررده طراحی  ویژگی
کرراماًل بررا ماهیررت سکسرری، و مررابقی در قالررب رفتارهررای پرخاشررگرانه و بازی  بازی هررای   هررا 

کودکرران، عررالوه بررر ترررویپ خشررونت، فرهنرر گ برهنگرری را رواج خشررن بررا برررانگیختن هیجرران 
 (.  2632دهد )گرینفیلد،   می

شرده، فقرر پژوهشری مطالعرات داخلری در زمینره  با توجه به شواهد نظری و تجربری اشاره
( و عردم توجره بره 3123نرژاد،   و علی3126پور،   ف اهای همسرگزینی )صررفًا پرژوهش رحمرت

العررات و از طرررف شرردن فرهنگرری در ایررن مط  های تثایرگررذاری همچررون جهانی  نقررش م لفرره
کرره ضرررورت پرهیررز از چررارچوب نظررری  دیگررر وابسررته برره فرهنررگ بررودن پدیررده همسرررگزینی 

فرهنگی همسررگزینی در جامعره ایرانری،  -های بربی برای ورود به واقعیت اجتماعی  تئوری
کررره برررا تکیررره بر مفهررروم نظرررری برررومی بررره بررسررری نقرررش  را نمایررران سررراخته؛ جرررای پژوهشررری 

ر ف ررراهای همسرررررگزینی بوررررردازد در ادبیرررات پژوهشرررری داخلرررری شررردن فرهنگرررری د  جهانی
توانررد   بندی پررژوهش حاضررر، خررود می  شررد و از ایررن حیررش صررورت  شرردت احسرراس می به

 ساز مطالعات آتی باشد.   پیشینه
ویژه در جامعرره ایرانرری و  رسررد بررسرری تجربرره ایررن دگرگررونی برره  بررا ایررن وصررف، برره نظررر می

کره بره دلیرل تنوععنوا طور خا  شهر تهران به به خرواهی  ن یه شهر مدرن و در بین جوانران 
کاربسرت آن در ابعراد   و نوگرایی بیشتر از سایر افرراد در مسریر و رونرد جهانی شردن فرهنگری و 

گرروه هردف  مختلف زندگی ازجملره الگروی تعرامالت جنسری و ... قررار دارنرد، و بره ویژه در 
کرره برره لحرراه ویژگرری طبقرراتی دسترسرری برر های اجتمرراعی مجررازی،   ه شرربکهایررن پررژوهش 

های پوشش منبعرش   تبع آن مصارف موسیقی و سبه وسایل ارتباطی جدید و ماهواره و به
شرردن فرهنگرری همچررون   های جهانی  تر از سررایر م لفرره  ای خررارجی، سررهل  از تبلیاررات رسررانه

گردشررگری و... اسررت و از طرفرری برره دلیررل ته والرردی بررودن و ابلررب اشررتاال  مهرراجرت، 
کنتررل و نظرارت ضررعیفبیرر انرد )میرزایرری،  تری نسربت بره سرایر اقشرار مواجه  ون از منرزل برا 

رو، پژوهش حاضر با تمرکز بر بررسی نقرش  (، از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. ازاین3117
کررده تحرت  شردن فرهنگری در ف راهای همسررگزینی در برین دخترران ازدواج  تجربره جهانی
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 در پی پاسخ به س االت ذیل بود:  3121تا  3121های   سالپوشش امداد شهر تهران طی 
شرردن فرهنگرری بررا ف رراهای همسرررگزینی در بررین دختررران تحررت   . آیررا تجربرره جهانی3

کمیته امداد امام خمینی  رابطه دارد؟ )ره( پوشش 

شررردن   عنوان پیامررردها و برآینررردهای جهانی . آیرررا فردگرایررری و افرررزایش سرررن ازدواج بررره2
کمیتررره امرررداد امرررام فرهنگررری، برررا ف رررا های همسررررگزینی در برررین دخترررران تحرررت پوشرررش 

 رابطه دارد؟ )ره( خمینی

 شناسی پژوهش  روش
رویکرررد پررژوهش حاضررر توصرریفی از نرروع پیمایشرری بررود. جمعیررت آمرراری شررامل تمررامی 

کمیتررره امرررداد امرررام خمینررری دخترررران ازدواج در شرررهر تهرررران طررری  )ره(کررررده تحرررت پوشرررش 
هررای ابترری در   سررال بررود. بررر اسرراس داده 22-31و در دامنرره سررنی  3121تررا  3121های   سررال

کمیتره امرداد امرام خمینری کرل ایرن افرراد )ره(سامانه آمراری  کره  3327، تعرداد  نفرر برود. ازآنجا
کرونا انجام شرد، اجررای پرسشرنامه از طریرق بررخگ   این پژوهش در زمان همه گیری ویروس 

گرفررت. بررر ایررن اسرراس، پرسشررنامه   و جمررع آوری اطالعررات برره شرریوه تمررام شررماری انجررام 
کرره   صررورت اینترنترری در اختیررار مشررارکت شررده به تدوین گرفررت. برردین نحررو  کنندگان قرررار 

کنندگان آزاد   کنندگان ارسررال شررد. شرررکت  لینرره پرسشررنامه اینترنترری برررای همرره شرررکت
رسشرررنامه انصرررراف دهنرررد. بررررای رعایرررت مالحظرررات ای از تکمیرررل پ  بودنرررد در هرررر مرحلررره

اخالقرررری در قسررررمت فوقررررانی پرسشررررنامه، پیررررامی مبنرررری رعایررررت محرمررررانگی اطالعررررات 
گزینره یافرت نمودنرد. از سرویی در پرسشرنامه نیرز  ای در زمینره   پرسشنامه توسگ پژوهشگر در

گاهانه از مشارکت تعبیه کره در صرورت تکمیرل توسرگ شررکت رضایت آ گان کنند  شده برود 
هررای ابترری  هررا برره پررژوهش، برابررر داده شررد. شررر، ورود آزمودنی  ها ابررت می  برره همررراه پاسررخ

و قرررار داشررتن در دامنرره  3121تررا  3121های  سرامانه آمرراری امررداد، شررامل ازدواج طرری سرال
که بر طبق نظرر لینرد شایانسال در زمان ابت ازدواج بود.  22تا  31سنی  ( 2661) 1ذکر است 

                                
1. Lind, G. 
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گزینررره   امهچنانچررره پرسشرررن در هرررر آزمرررونی باشرررد بایرررد « 1پاسرررخ بی»ای دارای بررریش از دو 
کرره بررر ایررن مبنررا،   طورکلی از مجمرروع پرسشررنامه برره گررردد  پررس از های مررورد تحلیررل حررذف 

پرسشنامه به علت عدم پاسخگویی به دوگویه و بیشرتر؛ تعرداد  13ها تعداد   آوری داده  جمع
گویره 01 نفرر نیرز اساسرًا  12ها و همچنرین تعرداد   پرسشنامه به علت پاسخ یکسان به همره 

پرسشررنامه و خررروج از  261نسرربت برره تکمیررل پرسشررنامه اقرردام نکردنررد. لررذا پررس از ریررزش 
 فرم سالم استخراج و وارد فرآیند تحلیل شد.  225تعداد  تحلیل، نهایتاً 

 ابزار پژوهش
کرره توسررگ  ایررن پرسررش شککدن ارهاگککی و ایککاهای همسککرگ یای.پرسشککاامه جهککانی نامه 

کررره تجربررره جهانی 17(، تهیررره شرررده اسرررت مشرررتمل برررر 3566میرزایررری ) شررردن  گویررره اسرررت 
 32معرری و اجتمرراعی )های ج خرررده مقیرراس مصرررف رسررانه 5فرهنگرری افررراد متثهررل را در 
سرر ال( و  1سرر ال(، فردگرایرری ) 0سرر ال(، مصرررف پوشررش ) 2سرر ال(، مصرررف موسرریقی )

ای  سرر ال در قالررب طیررف سرره درجرره 7همچنررین تجربرره ف رراهای همسرررگزینی افررراد را بررا 
کرراماًل=3، تررا حرردودی=6لیکرررت )اصرراًل= برررای هررر سرر ال مررورد  2تررا  6( و بررا دامنرره نمررره 2، 
( مررورد تثییررد قرررار 3566روایرری صرروری ایررن ابررزار در مطالعرره میرزایرری )دهررد.  سررنجش قرررار می

این پرسشرنامه در مطرالع وی برا اسرتفاده از  2گرفته است. همچنین نسبت روایی محتوایی
کرل پرسشرنامه برابرر  32نظرات  بره  6923کارشناس متخصش در زمینه محتوای آزمون، برای 

کرره از میررزان قابررل برخرروردار برروده اسررت. همچنررین در اجرررای قبول و برراالیی  دسررت آمررده 
کرره در دهرره  311سررنجی پرسشررنامه بررر روی تعررداد  هررای روان  ویژگی  26نفررر از افررراد متثهررل 

کرونبراخ بررای رسرانه کرده بودند، شاخش اعتبار با اسرتفاده از آلفرای  های جمعری و   ازدواج 
احجراب و اجتماعی داخلی و خارجی؛ مصرف موسیقی داخلی و بربی؛ مصرف پوشرش ب

؛ 70/6و 23/6؛ 73/6و 71/6کررم حجرراب؛ فردگرایرری و ف ررراهای همسرررگزینی، برره ترتیرررب 

                                
1.. Missing. 
2. CVR. 
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که نشان می 22/6و  75/6؛ 75/6و  71/6 دهد پرسشنامه مرذکور ابرزاری روا  محاسبه شده 
شرردن فرهنگرری و ف رراهای همسرررگزینی اسررت  های جهانی  و معتبررر برررای سررنجش م لفرره

کرونبرراخ م لفرره(. در ایررن پررژوهش آ3566)میرزایرری،  های پرسشررنامه برره ترتیررب عبررارت   لفررای 
کی از  12/6و 73/6؛ 76/6و 73/6؛ 75/6و 21/6؛ 07/6و 72/6بودنررررررررررررد از:  کرررررررررررره حررررررررررررا

گویه  ها بوده است. ها در هر یه از خرده مقیاس  همبستگی درونی مناسب و قابل قبول 
گام و  بررره گام هرررا از آزمرررون همبسرررتگی پیرسرررون، رگرسررریون  وتحلیل داده منظور تجزیررره بررره

 تحلیل شد.  Spss-24افزار  ها توسگ نرم  استفاده شد. داده

 ها  یافته
 شده است.  ارائه 3شناختی پاسخگویان در جدول   های جمعیت  ویژگی

 شااختی پاسخگویان  های جمعیت  . ویژگی1جدول

 فراوانی طبقات متایر متایر
درصد 
 فراوانی

 فراوانی طبقات متایر متایر
درصد 
 فراوانی

نی
ه س
دامن

 
 3391 332 سال 31-32

ش
وش
ت پ
 تح
ت
عل

 

 1591 153 فوت سرپرست
 5195 515 طالق 1295 123 سال 26-25

ازکارافتادگی  1091 103 سال 21-22
 سرپرست

23 292 

واج
 ازد
مان
در ز
ت 
یال
حص

ت ت
ضعی

و
 

 592 52 خانواده زندانی .7 7 ابتدایی
 .2 2 متارکه 1393 162 سیکل و متوسطه

 197 17 35تبصره  1091 103 دیولم
دیولم و  فوق

 کارشناسی
271 2196 

واج
 ازد
سال

 

3121 212 2093 

کارشناسی ارشد و 
 2791 273 3120 192 12 دکترا

وضعیت 
اشتاال قبل 
 از ازدواج

 2191 211 3127 0292 031 شابل

 2392 233 3121 1791 170 بیرشابل
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% در 1295نفرر از پاسرخگویان معرادل  123، تعرداد 3های منردرج در جردول  بر طبق یافتره
کرده 25تا  26دامنه سنی  % از پاسرخگویان دیرولم 1091انرد؛ مردرک تحصریلی   سال ازدواج 

نفرررر قبرررل از ازدواج شرررابل بودنرررد. در برررین علرررل تحرررت پوشرررش  031% معرررادل 0292برررود؛ 
% بررود. همچنررین بیشررترین تعررداد 5195طررالق بررا  پاسررخگویان، بیشررترین سررهم مربررو، برره

کرده بودند.  3120% در سال 2791پاسخگویان معادل   ازدواج 
هررا ابترردا ضرررایب همبسررتگی متایرهررای پررژوهش بررسرری شررد.   برررای تجزیرره تحلیررل داده

 آمده است.  2نتایپ در جدول

 . ضرایب همبستگی میان متغیرهای پژوهش2جدول
 2 1 7 0 1 5 1 2 3 مقیاس

. ف ررررررررررررررررررررررررررررررررررررراهای 3
 همسرگزینی

3         

        3 6.122 . باحجاب2

       3 6.001- -69221 . بدحجاب1

. موسررررررررریقی بربررررررررری 5
)خررررررررررارجی و ایرانرررررررررری 
 تولیدشده در خارج(

-6.515 69121- 6.176 3      

-. موسرررررریقی ایرانرررررری1
 سنتی )داخلی(

6.572 6.503 -6.512 69121- 3     

های جمعری و   . رسرانه0
 اجتماعی خارجی

69526- -6.107 6.112 6.121 -6.222 3    

های جمعری و   . رسانه7
 اجتماعی داخلی

6.120 6.111 69173- -6.512 6.110 69263- 3   

  3 6.512- 6.005 -69523 6.506 6.172 -69512 6.012- . فردگرایی1

 3 6.155 -69267 6.227 6.276- 6.272 6.371 6.262- -69103 . سن2

        P<0/01  

 
کلیره متایرهرای پرژوهش در سرطح   نشان می 2نتایپ جدول دهد روابگ همبستگی برین 

P<0/01 های   معنررادار اسررت. برراالترین ضررریب همبسررتگی بررین متایرهررای مسررتقل )م لفرره
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شدن فرهنگی( با متایر وابسته مربو، بره متایرر مصررف موسریقی بربری )خرارجی و   جهانی
 ایرانی تولیدشده در خارج( با ف اهای همسرگزینی است. 

گام بررر اسرراس بینرری ف رراهای همسرررگزینی   گام برررای پیش برره نتررایپ تحلیررل رگرسرریون 
 شده است.  گزارش 1شدن فرهنگی در جدول  جهانی

گام3جدول بیای   گام برای پیش  به  . نتایج تحلیل رگرسیون 
 شدن ارهاگی  ایاهای همسرگ یای بر اساا جهانی

 R R2 B Beta T Sig نام متغیر مرحله
 663/6 -173/33 -110/6 -112/6 215/6 515/6 مصرف موسیقی اول

)جمعرررری و    رسررررانهمصرررررف  دوم
 اجتماعی(

155/6 220/6 232/6- 211/6- 517/1- 663/6 

 663/6 -121/2 -675/6 -373/6 163/6 151/6 مصرف پوشش سوم
 

کرره هرر سره متایررر عملیراتی شررده جهانی  نشرران می 1نترایپ جردول شردن فرهنگرری   دهرد 
درصرررد از  16)مصرررف موسرریقی، مصررررف رسررانه و مصررررف پوشررش(، وارد معادلررره شررده و 

یانس ف اهای همسرگزینی را پیش کرده  وار اند. برا توجره بره مقرادیر ضرریب رگرسریون،   بینی 
که هر سه متایر با ف اهای  مشخش می  همسرگزینی رابطه معکوس و منفی دارند.  شود 

گام بینرری ف رراهای همسرررگزینی بررر اسرراس   گام برررای پیش برره نتررایپ تحلیررل رگرسرریون 
 5شرررردن فرهنگرررری و برآینرررردهای آن )فردگرایرررری و افررررزایش سررررن ازدواج( در جرررردول  جهانی
 شده است.  گزارش

گام4جدول ای همسرگ یای بر بیای ایاه  گام برای پیش  به  . نتایج تحلیل رگرسیون 
 شدن ارهاگی و برآیادهای آن )اردگرایى و اازایش سن ازدواج(  اساا جهانی

R R نام متایر مرحله
2 B Beta T Sig 

 663/6 -616/37 -532/6 -002/6 122/6 012/6 فردگرایی اول
 663/6 -650/30 -105/6 -526/6 111/6 716/6 سن دوم
 663/6 -121/7 -312/6 -162/6 106/6 752/6 مصرف موسیقی سوم
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کره از برین متایرهرای مصررف موسریقی، مصررف رسرانه،   نشران می 5نتایپ جدول دهرد 
مصرف پوشش، فردگرایی و سن؛ سه متایر فردگرایی، سرن و مصررف موسریقی وارد معادلره 

یانس ف اهای همسرگزینی را پیش 10رگرسیون شده و  کرده  درصد از وار اند. با توجره   بینی 
کره هرر سره متایرر برا ف راهای همسرررگزینی   بره مقرادیر ضرریب رگرسریون، مشرخش می شرود 

 رابطه معکوس و منفی دارند. 

 گیری  بحث و نتیجه
که فرآیند جهانی شردن فرهنگری، الگروی تعرامالت انسرانی   نتایپ این پژوهش نشان داد 

ورزی   در حرروزه همسرررگزینی و ف ررای همسرررگزینی را تاییررر داده و توانسررته بررر سرراختار میررل
شردن فرهنگری   ها نشان داد میان جهانی  مورد همسرگزینی اار بگذارد. یافتهانسان ایرانی در 
های آن )مصرف رسانه، مصرف موسیقی و مصرف پوشرش( بره صرورت منفری  و همه م لفه

شرردن   / بررا ف رراهای همسرررگزینی رابطرره وجررود دارد و لررذا جهانی63و در سررطح معنرراداری 
کره هرر چره افرراد بیشرتر در  نحوی ا دارد. بهطور معکوس توان تبیین ف اهای همسرگزینی ر به

شرررردن فرهنگرررری ازجملرررره مصرررررف موسرررریقی بربرررری و ایرانرررری   های جهانی  معرررررض م لفرررره
کشور )همسو با نتایپ مطالعات مراتئوس،  ؛ شراهن و همکراران، 2632تولیدشده در خارج از 

؛ 3127(، مصررررف پوشرررش بررردحجاب )همسرررو برررا نترررایپ مطالعرررات شرررول و نظرررری، 2632
گرینفیلرررد، 2632؛ شررراهن و همکررراران، 2623فرررر و مخترررار پرررور،  فروزان و  2631؛ بررروویر، 2632؛ 
های جمعی و اجتماعی خارجی )همسرو برا نترایپ مطالعرات   ( و مصرف رسانه2637آالجا، 

؛ 2626؛ حسرین و برالم قردوس، 2623فر و مختارپور،  ؛ فروزان2623سالیوان و بارکلی لونسون، 
یان، 2637؛ رحمررران و ژانررررگ، 2637؛ پتارکررررا، 2632مورونگرررو،  ( باشررررند، بیشررررتر 3566؛ افشرررار

 کنند.  گریز و خودپیرو را تجربه می  ف ای همسرگزینی نظارت
گفررررت ظهررررور  در تبیررررین رابطرررره مصرررررف موسرررریقی و ف رررراهای همسرررررگزینی می ترررروان 

شرردن فرهنگرری،  ای و در مجمرروع جهانی هررای الکترونیکرری، توسررعه صررنایع رسررانه فناوری
ک رررت مصررررف موسررریقی را وسرررعت بخشررریده و از طرفررری سرررهولت دسترسررری، کیفیرررت و  می 
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کراالی  چندمنظوره بودن، هزینه اندک و تثایرگذاری سریع موسیقی موجرب عمرق نفروذ ایرن 
ها شده است. لذا با توجه بره اینکره  فرهنگی در سبد مصرفی افراد فارغ از سطح طبقاتی آن
گفررت  ین اقتصررادی بودنررد، میجامعرره هرردف ایررن پررژوهش از قشررر محررروم و طبقرره پررای ترروان 

کره ایرن یافتره یافته کی از آن اسرت  ها الگرویی را  های مربو، به مصرف موسیقی این قشر حا
کنرررد.  دهرررد تثییرررد نمی ( در تمرررایز شررررا می3121، ترجمررره چاوشررریان، 3215کررره بوردیرررو )

کی از همه یافته ظریره چیزخوارگی فرهنگی در مصرف موسیقی اسرت و ایرن برا ن ها بیشتر حا
کرره نظررام طبقرراتی در مررورد الگوهررای  (، همسررو برره نظررر می2663پترسررون ) رسررد برره ایررن معنررا 

کررم در بعررد  مصرررف رو برره تسررطیح دارد. از ایررن رو برره نظررر می رسررد مرزهررای طبقرراتی دسررت 
یررررع مصرررررف موسرررریقی نیسررررتند، بلکرررره فراوانرررری و  کننررررده توز سرررررمایه اقتصررررادی توجیرررره 

وسرریقی بربرری و موسرریقی ایرانرری تولیررد شررده در پذیری موجررب شررده تررا مصرررف م دسترسرری
کاالی فرهنگی، ترثایر عمیقری برر پرذیرش فرهنرگ و ارزش کشور به عنوان یه  هرای   خارج از 

جهررررانی در بررررین افررررراد مررررورد مطالعرررره و برررره طررررور خررررا  رفتررررار همسرررررگزینی و ف رررراهای 
(، 2632) همسرگزینی مورد استفاده داشته باشد. در این زمینره، پرژوهش شراهن و همکراران

که سربه کره جهرت  های موسریقی شرامل موسریقی نشان داد  گیری بربری دارد و  ها و رقرش 
کالسریه و یرا سرنتی   در آن از ابزارآالت موسیقی بربی استفاده می شود نسبت به موسیقی 

ها از طریررررق ابزارهررررای  بیشررررتر مررررورد اسررررتفاده جوانرررران اسررررت و ایررررن موسرررریقی طرررری سررررال
گوشرری هررای تلویزیررونی مرراهواره کانال شرردن، ماننررد اینترنررت، جهانی های تلفررن همررراه،   ای 

کرده است.  تری  پی  ام  ها، جوانان بیشتری را تشویق به پیوستن به انقالب موسیقی بربی 
تروان برا اسرتنبا، از نظریره   در تبیین رابطره مصررف پوشرش برا ف راهای همسررگزینی می

گویررررا و  (، لبرررراس و سرررربه2661مصرررررف و فرابررررت متظاهرانرررره وبلررررن ) پوشررررش را زبررررانی 
که با مراهیتی نمرادین و برار فرهنگری در   پیام رسانی سریع در ارتباطات انسانی قلمداد نمود 

یابرد. برر اسراس ایرن دیردگاه، اقشرار پرایین اجتمراع  حوزه هرویتی و تهراجم فرهنگری معنرا می
کننر تالش می د و از کننرد ترا خرود را برا الگروی هنجراری طبقره مرفره در حروزه پوشرش تنظریم 
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تر بودن  این سبه پوشرش   هایی همچون جذابیت، زیبایی و ارزان  ویژگیتوان   این منظر می
کررره زنررران جررروان مرررورد مطالعررره را مترررثار از  شررردن فرهنرررگ و رشرررد  جهانیرا مررروجبی دانسرررت 

گرایش به مد، نظارت مستمر بر ویژگی های ظاهری و مرئی بردن خرود، و از  فرهنگ مصرفی، 
تظرراهری و نمایشرری بررر آن داشررته تررا تصررویرهایی شخصرری از خررویش همرره مهمتررر مصرررف 

کیسرتی و هویرت خرود بره دیگرران ارسرال  زمان پیرام برساخت و هم کننرد. ایرن  هرایی دربراره 
گروه اجتماعی بنا به دیدگاه وبلن، با نروع پوشرش، آرایرش و زیرورآالت سرعی در معرفری خرود 

که مرفه هستند. در همین (، نشران 2631زمینه نترایپ مطالعره بروویر ) به عنوان افرادی دارند 
گسررترده   شرردن در حرروزه سرربه پوشررش بررا جلوه داد جهان هررای متنرروع بصررری و تبلیاررات 
های پوشرش و   ها در سربه  ای، به دنبال ت عیف همگنی در پوشش، تقویت تفاوت  رسانه

ویژه در  هررای اجتمرراعی، مبررارزات هررویتی و تمبیررت هویررت بربرری برره  ای ررًا افررزایش نابرابری
 کشورهای مسلمان است.

گیردنز ) در خصو  رابطه مصرف رسانه ( 3222های بربی و ف اهای همسرگزینی نیز، 
کم بررر همسرررگزینی را برره تحلیررل رونررد تکامررل ذهنیررت مررردم  کردارهررای ان ررباطی حررا بسررگ 

کره   شردن را همچرون تحرولی در نظرر می  دهد و جهانی  زمان ارتبا، می-نسبت به ف ا گیررد 
ازآرایی مفهررومی مکرران در ذهنیررت انسرران مرردرن منجررر برره دگردیسرری صررمیمت شررده بررا برر

گیدنز این دگردیسی در حروزه روابرگ شخصری و خرانوادگی را دلیرل چررخش و تحرول  است. 
کررره در دوران مررردرن؛ دوسرررتی،  در الگوهرررای خرررانواده قلمرررداد نمررروده و برررر ایرررن بررراور اسرررت 

کرره به  د قلمررداد میصررمیمت و روابررگ جنسرری بخشرری از روابررگ شخصرری افرررا شرردت  شرروند 
گسرترش   هرای خرا  جهانی  تحت ترثایر ارزش شرده قرارگرفتره و ایرن تثایرپرذیری از مجررای 

، ترجمرره 3223داده اسررت )گیرردنز،  ویژه اینترنررت و مرراهواره رخ جمعی برره های ارتبررا،  رسررانه
هرررای   (. در همرررین زمینررره برخررری از پژوهشرررگران، بررره نقرررش اینترنرررت و شررربکه3122االاررری، 

اجتمرراعی مجررازی در تعامررل بررا جررنس مخررالف و همسررریابی از طریررق ف ررای مجررازی و 
کیررد و نشرران داده  سررایت یررادی از انررد برره  های دوسررتیابی تث گمنررامی، افررراد ز واسررطه ویژگرری 

های اجتمررراعی مجرررازی بررررای دوسرررتیابی و انتخررراب شرررریه جنسررری   اینترنرررت و شررربکه
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کرره ف رراهای 2637(. پتارکررا )2637پتارکررا، ؛ 2632کننررد )مورونگررو،   اسررتفاده می (، نشرران داد 
هررررای برررررخگ،   سررررنتی و بیررررر اینترنترررری آشررررنایی، بیشررررتر از ف رررراهای اینترنترررری و محیگ

 دهد.  کفو را سامان می  های هم  ازدواج
گفررت جهانی  طورکلی می برره -های تکنولرروژیکی  شرردن فرهنگرری از طریررق پیشرررفت ترروان 
وزه مصرررف موسرریقی بربرری و مصرررف پوشررش نامناسررب و گرایی در حرر  ای و مصرررف رسررانه

کرررده و تررثایری   هررا و نگرش  برردحجاب، رونررد تثایرپررذیری و بازاندیشرری در ارزش هررا را تسررهیل 
گذاشرته و موجرب فزونری بکرارگیری ف راهای همسررگزینی  عمیق بر ف اهای همسررگزینی 

ردی و مرررواردی گردی، پاسررراژگ  گریز همچرررون ف رررای مجرررازی و اینترنتررری، خیابررران نظرررارت
گزینشررگری در مکان دسررت نسرربت برره ف رراهای نظارت ازاین هرررا و   پررذیر همچررون ف ررای 

ها، مجررالس و سررایر  هررای خررانوادگی، جشررن  هررا، دوره  ف رراهای جمعرری همچررون میهمانی
کرره در  ف رراها بررا ح ررور و نظررارت فعررال والرردین و بزرد ترهررا شررده اسررت. برردیهی اسررت 

بینی بررودن جوانرران و  پیش اعتمررادی، بیرقابررل  ر بیگریز، مشررکالتی نظیرر ف رراهای نظررارت
بودن برخوردها با نظام ارزشی وجود خواهرد داشرت و قاعردتًا در چنرین ف رایی نامتناسب
های   یابرد. لرذا از یافتره  های طرفین زوجیت قبل از ازدواج، معنرا می  ها و آزادی  نقش دوستی

که اواًل رسانه  این پژوهش چنین برداشت می شردن   عنوان یکی از ابزارهای جهانی ها به  شود 
هررای جوامررع مختلررف   ها، انتظررارات و ارزش  ها، خواسررت  فرهنگرری موجررب نزدیکرری سررلیقه

ای فرهنگرری و مصررداقی از عررادات   عنوان پدیررده شررده، اانیررًا پوشرراک و مصرررف پوشررش برره
و االثررًا  کنررد  اجتمرراعی نقررش مهمرری در بازسررازی یررا برانرردازی هویررت افررراد جامعرره ایفررا می

کشرور بره کراالی  مصرف موسیقی بربی و موسیقی ایرانی تولیدشده در خرارج از  عنوان یره 
هرررای جهرررانی در برررین افرررراد   فرهنگررری، توانسرررته ترررثایر عمیقررری برررر پرررذیرش فرهنرررگ و ارزش

درصرد از تاییررات ف راهای  16ها درمجمروع توانسرته   موردمطالعه داشته باشد. ایرن م لفره
 ن نماید. همسرگزینی را تبیی

کرره فردگرایرری برره عنوان یکرری از پیامرردهای  از طرررف دیگررر، نتررایپ ایررن پررژوهش نشرران داد 
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ترررررین متایررررر و دارای بیشرررررترین تثایرگررررذاری بررررر انتخرررراب ف ررررراهای  شرررردن، مهم  جهانی
شدن از طریق افرزایش رو بره رشرد اسرتقالل و خودمختراری و   همسرگزینی است. لذا جهانی

هرای جنسریتی در قالرب مفهروم فردگرایری )همسرو برا   رابطه با نقشهای جدید در   ایدئولوژی
؛ 2630؛ نرررورمی بینتررری، 2631؛ ایوانکینرررا و همکررراران، 2631گرنشررریم،   مطالعرررات بررره و به

؛ 2623کنزی و ژیونرگ،  ؛ مره2626کنزی،  ؛ مره2626؛ حسین و بالم قردوس، 2631گلیه، 
کرمررررانی و همکرررراران، 2623؛ سررررزاروتا و همکرررراران، 2623فررررر و مختررررار پررررور،  فروزان ؛ 3127؛ 

یان،  کنشررگران را در حرروزه رفترراری همسرررگزینی برره سرروی انتخرراب ف رراهای 3566افشررار  ،)
(، اشراره 2631تروان بره اندیشره نیمیرر )  گریز سوق داده است. در تبیرین ایرن یافتره می نظارت

کرره م لفرره شرردن در   جهانی هررای ااررر  فردگرایرری را برره عنرروان یکرری از پیامرردها و مکانیزم   کرررد 
ورزی و ازدواج در دوران مررردرن مررر ار  سررراختار روابرررگ و تعرررامالت انسرررانی در موضررروع عشرررق

گفتمرران می کرره   دانسررت و معتقررد بررود فردگرایرری  مهررم فرهنگرری در دوران پسررامدرن اسررت 
کمرت های زنردگی  گرایری شریوه معنای تعهد در روابگ اجتماعی همچون ازدواج را به دلیرل 

گسرترش اشرکال تاییر داده و م وجب ترویپ ازدواج اختیاری و متکی برر عقیرده شخصری و 
کره از جملره آن می تروان بره جردایی ایرن تعرامالت از قشرر   جدید روابگ عاشقانه شرده اسرت 

گروه براز بررای « بازارهرای»ها به ف اهای دیگر همچون   های اجتماعی و خانواده اجتماعی، 
کرررد. در همررین  (، نشرران 2623فررر و مختررارپور ) زمینرره، فروزانانتخرراب شررریه زنرردگی اشرراره 

کرره برره شرردن از طریررق رسررانه دادنررد جهانی کرررده اسررت  واسررطه از بررین ها، محیطرری را ایجرراد 
رل، تنرروع و فردگرایرری  کنتررل و انتقرراد، ناشررناس مانردن، امکرران تخی  برردن ف ررا، زمران، عرردم 

کرررده در آن افررراد   مفررر،، فرصررت شرریوع سرربه فردگرایانرره رفتررار و زندگی جدیرردی را فررراهم 
گیرند و حتری ارتبرا، قابرل تروجهی بره صرورت رودررو برا والردین و دوسرتان خرود  تصمیم می

یکررررردی 2623ندارنررررد. سررررزاروتا و همکرررراران ) ی نشرررران دادنررررد جوانرررران شررررناخت روان(، بررررا رو
کامررل خرانواده و احترررام بره ارزش هررای   بنگالدشری از بررین ازدواج سرنتی )نظررارت و مداخلره 

ازدواج ترکیبررری )جرررذابیت متقابرررل و انتخررراب طررررفین ازدواج و سررررس حمایرررت  دینررری(،
کررم اهمیترری یررا برری  خررانواده( و ازدواج عاشررقانه برره سرربه بربرری )عاملیررت فررردی طرررفین و 
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تر و از   ها مثبرررت  اهمیتررری نظرررر والررردین(، ترتیبرررات ازدواج بربررری را نسررربت بررره سرررایر مررردل
 اند. جذابیت بیشتری برخوردار دانسته

یان، همچنرر ین نتررایپ نشرران داد افررزایش سررن ازدواج دختررران )همسررو بررا مطالعرره افشررار
کرمانی و همکاران، 3566 گلیره، 2623؛ اسالم، 3127؛  (، 2637؛ اودیرن و همکراران، 2631؛ 

گریز در امرر همسررگزینی   موجب تاییرات نگرشی همسررگزینی و انتخراب ف راهای نظرارت
کررره خرررود یکررری از شررده اسرررت. ایرررن نتیجررره پژوهشررری حکایرررت از  کرره افرررزایش سرررن  آن دارد 

ای   کننرده  ( ترثایر تعیین2631شرود )گلیره،  شدن فرهنگی نیز قلمداد می مکانیزم اار جهانی
کره پرس از دوره سرنی خاصری  در نگاه افراد مجرد به ازدواج و تشکیل خانواده دارد به نحوی 

گذاشته و افراد سعی می کاهش  کننرد تمرایالت جنسری خرود   تمایل به ازدواج در افراد رو به 
گلیررره ) کننرررد. در همرررین راسرررتا، مطالعرررات  ( و 2631را خرررارج از چرررارچوب ازدواج دنبرررال 

(، نشان داد سن دختران در هنگام ازدواج در حال افرزایش اسرت و 2637اودین و همکاران )
ارتر از با افزایش سن زنان، میزان اارگرذاری خودشران در امرر ازدواج نیرز براالتر رفتره و خودمختر

گروه کنند این احسراس خودمختراری و عردم اعتقراد بره نظرارت و  های سنی عمل می سایر 
کاهش اتکا به خانواده و اسرتقالل بیشرتر افرراد  مشورت با والدین در امر همسرگزینی موجب 
جرروان برررای همسرررگزینی و حترری مررراودات بررا جررنس مخررالف، پرریش از ازدواج و اسررتفاده از 

 (.  2631گرنشیم،   شود )به و به ها می گریز توسگ آن ظارتف اهای همسرگزینی ن
های نوین ارتبراطی در تجربره ف راهای همسررگزینی  با توجه به تثیید نقش پررنگ رسانه

منظور  هرررا و همچنرررین سیاسرررتگزاران فرهنگررری بررره  گرررردد خانواده  گریز، پیشرررنهاد می نظرررارت
ای، در   برررا افرررزایش سرررواد رسرررانهجلررروگیری از ایرررن خرررت هنجررراری تمهیرررداتی بیاندیشرررند ترررا 

های اجتمرراعی   های نرروین جمعرری و اجتمرراعی همچررون مرراهواره و شرربکه  اسررتفاده از رسررانه
کره ایرن رسرانه  مجازی، سنجیده گرردد. همچنرین از آنجرا  ها در تررویپ   تر و هدفمندتر عمرل 
کررردن جوانرران در-نسرربیت اخالقرری  ارزشرری و حسرری نمررودن جامعرره در فردگرررا و خررودپیرو 

هررای بربرری، تبلیررن  ها و فیلم کررنش همسرررگزینی از طریررق در دسررترس قرررار دادن موسرریقی
پوشررش بربرری و ... نقررش دارنررد؛ ضرررورت دارد بررا بازنمررایی عالیررق و سررالیق نسررل جرروان در 
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ای تعرردیل   های مرراهواره  گیررری جوانرران از شرربکه  های داخلرری، زمینرره بهره  های شرربکه  برنامرره
پررنرررگ مصررررف موسررریقی خرررارجی در تاییرررر نظرررام ارزشررری افرررراد گرررردد. برررا توجررره بررره نقرررش 

که منجر به تجربه ف اهای همسرگزینی نظارت گریز شده، الزم اسرت متولیران   موردمطالعه 
گیر  واره سراختی و همره ها تبردیل بره یره عرادت گونره موسریقی امر قبل از اینکه مصرف این

ای  ریزی تخصصری و حرفره با برنامهدیگر هویت ساختی و اجتماعی بیابد؛  عبارت شود و به
ای، برره موضرروع مصرررف موسرریقی توجرره و ضررمن  و بررا مشررارکت نهادهررای آموزشرری و رایانرره

گذاری بیشتر روی تولیدات خوب و متناسب برا سرلیقه جوانران، نسربت بره برطررف  سرمایه
 هررا و جلروگیری از نفروذ عناصرر نرراهمگن فرهنگری بره ایشران اقرردام کرردن نیراز موسریقیایی آن
پسرررند  های شررراد، عاشررقانه و جوان توانررد پخرررش موسرریقی ها می کننررد. یکررری از ایررن زمینررره

داخلی از صداوسریما باشرد. همچنرین، پرژوهش حاضرر نشران داد سرلیقه زنران جروان مرورد 
هررای بربرری و  مطالعرره در هنگررام تجرررد، در عررین فقررر و مشررکل اقتصررادی، اسررتفاده از طرا

منظور ایجراد هویرت  شرود طراحران مرد و لبراس بره مینامناسب پوشش بوده و لرذا پیشرنهاد 
کننرد.  ایرانی در پوشرش مرردم، نسربت بره شناسرایی نیراز مصررف-اسالمی کنندگان اقردام 
کارگاه کارها می یکی از راه ایرانری در -هرای مرد اسرالمی تواند برگرزاری فسرتیوال، نمایشرگاه و 
کررردن در آن کشررور برره اشررد. همچنررین تررثمین مررالی و هررا ب منظور جررذب افررراد و ایجرراد عالقرره 

کیفیرت  ایجاد بازارهای قوی در رقابت با بازارهای لبراس سربه بربری و برا قیمرت نرازل تر و 
کمیتی در حوزه فرهنگ، ااربخش باشد.  تواند توسگ دستگاه تر می مناسب  های حا

های خرا  خرود مواجره بروده   این پژوهش نیرز ماننرد هرر پرژوهش دیگرری، برا محردودیت
کمبررود مطالعررات تجربرری در حرروزه ف رراهای   اسررت. مهررم ترررین محرردودیت ایررن پررژوهش، 

کرره مقایسرره و تطبیررق یافترره گرراهی دشرروار می  همسرررگزینی بررود  سرراخت. هرچنررد ایررن   ها را 
سراز  ایرن   سراز و پیشینه  محدودیت باعش شد ترا ایرن پرژوهش بره لحراه اینکره خرود ادبیات

های پرژوهش اسرتفاده   ر از محدودیتموضوع پژوهشی است، حائز اهمیت باشد. یکی دیگ
که ممکن است به یابی عواملی است  صورت منفری درک شروند  از ابزار خودگزارشی برای ارز

 ویژه موضوع حساسی همچون همسرگزینی(.  )به
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