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  :چکیده
شـود   می ح و به منزله یک حفاظ ظاهري و باطنی در برابر افراد نامحرم تلقیاسالمی به عنوان غذاي روپوشش 

م  اخالقی، خانوادگی و پیوند عمیق میان حجاب ظاهري و بازداري باطنی و از همهمصونیت که  تـر امنیـت    مهـ
ست، چرا کـه پوشـش و لبـاس هـر     سازد که پیشینه آن به اندازه تاریخ آفرینش انسان ا می اجتماعی را فراهم

دارد کـه از   مـی  انسانی پرچم کشور وجود اوست، پرچمی که وي بر خانه وجودش نصب کرده و بـا آن اعـالم  
  .کند می کدام فرهنگ تبعیت

گذار در بد حجابی از قبیل خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، تأثیر تحقیق حاضر به بررسی وضعیت حجاب و عوامل
اخته است، روش انجام پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی اسـت و بـه منظـور آزمـون     اقتصادي و فردي پرد

نفر از دانشجویان  200پژوهش اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه بین نمونه آماري که تعداد هاي  فرضیه
ردیده اند مختلف بوده و به صورت روش تصادفی انتخاب گهاي  دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر از رشته

، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و براساس نتایج به دست آمده بین عوامل خانوادگی. گیرد می مورد سنجش قرار
  .فردي با رعایت حجاب اسالمی رابطه وجود دارد

  :کلیدي گانواژ
   ، اوقات فراغت دانشجویان، بدحجابیباورهاارتقاء، حجاب، عفاف، تعمیق 
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  مقدمه
 کـه دیـن اسـالم نیـز از ایـن امـر مسـتثنی        گوناگونی هستندهاي  نشانههمه ادیان داراي 

پیامدهاي علّت  که به باشد و یکی از نمادهاي آن داشتن حجاب اسالمی براي زنان است نمی
در جامعه اسـالمی ایـران، پوشـش زنـان بـه      . بسیار فردي و اجتماعی، حساسیت زیادي دارد
دینی اسـت کـه متاسـفانه بـه علـل مختلفـی،       عنوان یک هنجار مثبت اجتماعی، فرهنگی و 

مختلف از جمله حجاب به وجود آمـده  هاي  چرخش در نگرش به هنجارهاي جامعه در زمینه
که تا حدود زیادي نگرش مثبت حجاب را تحت الشعاع خود قرار داده و التزام به این واجـب  

  .شرعی را سست نموده است
ي امروز راجـع بـه زن و حیـات اجتمـاعی او و     موضوعاتی که در دنیاترین  یکی از پر دامنه

ارزش وجودي و عفاف و گوهریت او مطرح است موضوع پوشیده بودن یا حجاب و در صـدف  
موافق و مخالف را در جوامـع غـرب و   هاي  است که بحثاي  باشد و این مسئله می بودن زنان

و شـریعت   شرق برانگیخته است، حجاب جزئـی از تمـدن، فرهنـگ، آداب و رسـوم اسـالمی     
چرا که سالمت اجتماع در گرو . رسد اثرات حجاب است می به نظر مهم اسالمی است و آنچه

اسـت از جانـب حـق و موجـودي اسـت کـه خداونـد        اي  ن است و زن رحمت خدا و ریحانهآ
 زن حیثیتـی را دارا . تبارك و تعالی او را ظریف، زیبا و دنیـاي مهـر و محبـت سـاخته اسـت     

توانـد آن چنـان رشـادت و     می و به جا مهم تمام لطافت و عطوفتش در مواقعباشد که با  می
در . یاري از مـردان توانـایی آن را نداشـته باشـند    شهامتی از خود نمایان سازد که شـاید بسـ  

دیدگاه اسالم زن یک مربی است که قادر است در دامن عفت و شرف خود، جوانـان برومنـد،   
حجـاب و پوشـش بـراي    . حویـل دهـد  جتمـاع بشـري ت  متدین، خداشناس و خدمتگزار بـه ا 

سـنگر زنـان و از سـودمندترین و    تـرین   ف و حراست آن از اصیلدختران و توجه به حریم عف
  .قانون الزامی آفرینش براي آنان و جامعه استترین  عمیق

موقعیت خاص شان از نظر فضاي علّت  جداي از جامعه نبوده و بهها  در این میان دانشگاه
جامعه اسالمی هاي  بحث فرهنگی در دانشگاهترین  حساسیت بیشتري دارند و اساسیعلمی، 

ایجاد دانشگاه اسالمی است که یکی از مصادیق اسالمی بـودن آن پوشـش مناسـب اسـالمی     
  .دانشجویان اعم از دختر و پسر است

با توجه به مطالب گفته شده ضرورت ارتقـاء و رعایـت حجـاب اسـالمی در دانشـگاه آزاد      
در ایـن تحقیـق دالیـل رعایـت و یـا عـدم رعایـت        . خاصی برخوردار است اهمیت سالمی ازا

هـایی   شـاخص تـرین   مهم حجاب اسالمی در بین دانشجویان دختر مورد بررسی قرار گرفته و
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باشـد از طریـق بررسـی     مـی  فرهنگـی  مهم که مرتبط به رعایت و یا عدم رعایت این موضوع
مطالعه قرار گرفته است و در نهایت نسبت به ارائه راهکارهاي نظرات دانشجویان دختر مورد 

  .الزم براي حل این موضوع اقدام شده است
گـذار در رعایـت حجـاب     تـأثیر  عواملترین  مهم اصلی در این تحقیق این است که لسئوا

گـذار   تـأثیر  اسالمی توسط دانشجویان دختر کدامند و کدامیک از این عوامل بـر رعایـت آن  
  .است

  دبیات نظري و پیشینه پژوهشا
ر شواهد تاریخی متعددي بر این مطلب داللت دارد که پوشاك و پوشـش در همـان اعصـا   

ریان یا نیمه عریان یـا وجـود نداشـته انـد و یـا      عهاي  انسان خ وجود داشته و اصوالًاولیه تاری
موضـوع  غیر از کتبی که در مورد تمـدن در جهـان بحـث کـرده و بـه ایـن       . کمیاب بوده اند

توان به کتبی که تاریخ لباس و پوشاك را در دوران گذشته  مـورد بررسـی قـرار     می پرداخته
  .داده اند مراجعه نموده تا به این نتیجه رسید

حجاب و پوشش براي بانوان و توجه به حریم عفاف و حراسـت آن از اصـیل تـرین سـنگر     
بـه  . بـراي آنـان و جامعـه اسـت     زنان و از سودمندترین و عمیق ترین قانون الزامی آفـرینش 

عبارت دیگر، حجاب سنگر سعادت و رستگاري زنان و جامعه است که اگر فـرو ریـزد عوامـل    
  .پاك زیستی و شرافت فرو ریخته و موجب آلودگی خود و جامعه خواهد شد

، زنان با صورتی گشاده و گریبانی چاك در معـابر  در سرزمینی که اسالم در آن ظهور کرد
اظهار نظر کرده اند که پوشش اسالمی نتیجـه   برخی نویسندگان چنین. کردند می دآمد و ش

تعامل فرهنگی بین اعراب و ایرانیان و رومیان است و در نتیجه، اسالم نسـبت بـه چگـونگی    
حضور زن در برابر نا محرم قانون خاصی ندارد و آن چـه امـروز بـه صـورت شـرعی درآمـده       

لم است حجاب به معنـاي پوشـاندن بـدن زن در برابـر     مستندي شرعی ندارد اما آن چه مس
قـرآن  هـاي   نامحرم از احکام ضروري دین اسالم است و مساله حجـاب در دو سـوره از سـوره   

  .کریم مطرح شده است
در قرآن کریم براي وجوب حجاب و حدود آن چهار آیه کـه صـراحت بـر آن دارنـد ذکـر      

سـوره احـزاب    59سـوره احـزب، در آیـه     59و  33، 23سوره نور و آیات  30آیه . شده است
  :فرماید می خداوند

لَابِیبِهِنَّ ذَلن جهِنَّ ملَیینَ عندینَ ینؤْماء الْمسنو کنَاتبو اجِکوقُل لِّأَز ا النَّبِیها أَینَى یأَد ک
  أَن یعرَفْنَ فَلَا یؤْذَینَ وکَانَ اللَّه غَفُورا رحیما
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خـود  ) هاى بلنـد  روسرى( جلبابها «: به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو! پیامبر اى
 ;را بر خویش فروافکنند، این کار براى اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است

  .خداوند همواره آمرزنده رحیم است) و اگر تاکنون خطا و کوتاهى از آنها سر زده توبه کنند(
ن معانی متفاوتی را براي جلباب ذکر کرده که قدر مشترك همه آنها این است کـه  مفسرا

  )1372شریعتمداري، .(جلباب پوششی است که بدن را به وسیله آن بوشانند
  مفاهیم و تعاریف

  :عربی است که زبان شناسان دو معنی اصلی را براي آن بر شمرده انداي  حجاب واژه
میان دو چیز است، خواه آن دو چیز از امور مادي و اشـیاي  حجاب به مفهوم مانع و حائل 

الحجـب  : گوید می محسوس باشد و یا از امور معنوي و غیر محسوس، چنانجه راغب اصفهانی
و الحجاب المنع من اوصول، حجب و حجاب به معناي منع از وصول و رسـیدن دو چیـز بـه    

 )219راغب اصفهانی، .(همدیگر است

 پوششحجاب به معنی ستر و 

استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش زن یک اصطالح نسبتا جدید است، اگر حجاب در 
شود به اعتبار پشت پرده نشینی زن است و همـین امـر موجـب     می مورد پوشش به کار برده

شده که عده زیادي گمان کنند که اسالم خواهان ایـن اسـت کـه زن همیشـه پشـت پـرده       
  .رون نرودنشسته و در خانه محبوس شده و بی

  مفهوم عفاف
. عربی است که با فرهنگ اسالمی و دینی وارد زبان فارسـی شـده اسـت   اي  عفاف نیز واژه

شهوانی هاي  عفاف را به معناي خود نگهداري و بازداشتن نفس انسانی از محرمات و خواهش
هـاي   حیـا و عفـاف از ویژگـی   : استاد شهید مطهري در این خصوص معتقد است. دانسته اند

عفـاف و  .گـردد  مـی  ونی انسان است و حجاب به شکل و قالب و نوع و چگونگی پوشش بـر در
  :زیر استهاي  خویشتن داري در برابر فزون خواهی شهوانی و کشش نفسانی داراي ویزگی

هـاي   نشـانه  -4کند  می در رفتار بروز -3حالتی درونی است  -2خصلتی انسانی است  -1
  .متناقض سازگار نیستهاي  هبا رفتار و نشان -5بیرونی دارد 

  رابطه حجاب و عفاف
تفـاوتی  . همان طور که گفته شد دو واژه حجاب و عفاف به معناي منع و امتنـاع هسـتند  

به عبارت دیگر در . که بین منع و بازداري حجاب و عفاف است تفاوت در ظاهر و باطن است
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بنابراین بین حجـاب و پوشـش   . استها  مرتبط به باطن و درون انسان حجاب منع و بازداري
بـدین ترتیـب کـه    . ثر متقابل وجود داردأو ت تأثیر ظاهري انسان و عفت و بازداري باطنی او،

توانـد در تقویـت و پـرورش روحیـه      مـی  هر چه حجاب و پوشش ظاهري بیشتر و بهتر باشد
 بیشتري داشته باشد و بـالعکس هـر چـه عفـت درونـی و بـاطنی       تأثیر باطنی و درونی عفت

  .گردد می بیشتر باشد باعث حجاب و پوشش ظاهري بیشتري در مواجهه با نا محرم
درونی انسان اسـت و  هاي  حیا و عفاف از ویژگی: نویسد می شهید مطهري در این خصوص

تفـاوت ظـاهر و بـاطن یـا روح و     . گردد می حجاب به شکل و قالب و نوع چگونگی پوشش بر
بـه گمـان مـا اینهـا دو     . در این زمینـه بـه کـار بـرد     توان تمثیل می جسد و گوهر و صدف را

پس حیایی که در هر زنی وجـود  . داردتأمل حقیقت هستند و میزان وابستگی این دو نیاز به 
ها  رشد و پرورش آن بیشتر فراهم است که از جمله آن زمینههاي  دارد در زن مسلمان زمینه

  :توان از امور زیر نام برد می
یت و بـدون نرمـی و   سخن گفـتن بـا جـد    -3ها  پنهان نمودن زینت -2پوشاندن بدن  -1

  شوخی در گفتار جز با همسر و محارم
  آثار و فواید حجاب

انها عبارتند ترین  مهم حجاب و پوشش داراي آثار و فواید زیادي در ابعاد مختلف است که
  :از
  بعد فردي) لفا

حجاب در بعد فردي، ایجاد آرامش روانی بین افراد جامعـه اسـت    مهم یکی از فواید و آثار
که یکی از عوامل ایجاد آن عدم تهییج و تحرك جنسی است که در مقابل، فقدان حجـاب و  

 جنسـی افزونـی  هـاي   و التهابها  بی بند و بار میان زن و مرد به هیجانهاي  آزادي معاشرت
  .بخشد می
  بعد خانوادگی) ب

جنسـی بـه محـیط    هـاي   جاب در بعد خانوادگی، اختصاص یـافتن لـذت  ح مهم از فواید 
خانواده و از طریق ازدواج مشروع است که باعث پیونـد و اتصـال قـوي تـر زن و شـوهر و در      

گردد و برعکس، فقدان حجاب باعث انهدام خانواده  می نتیجه استحکام بیشتر کانون خانواده
  .است
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  بعد اجتماعی) ج
ه در بعد اجتماعی مطرح اسـت حفـظ و اسـتیفاي نیـروي کـار در      از دیگر فواید حجاب ک

جنسـی از  هـاي   سطح جامعه است، در مقابل بی حجابی و بـدحجابی باعـث کشـاندن لـذت    
  .گردد می محیط خانواده به اجتماع و در نتیجه تضعیف نیروي کار افراد جامعه

  بعد اقتصادي) د
کدستی در پوشش بانوان در بیـرون  و پوشش به دلیل سادگی و ایجاد ی استفاده از حجاب

  .در کاهش تقاضاهاي مد پرستی بانوان داشته باشد تأثیر تواند از بعد اقتصادي نیز می منزل،
  بررسی وضعیت پوشش دختران در دانشگاه

پـذیري در   تـأثیر  دانشـگاهی، هـاي   جوانـان در محـیط  هاي  پذیري تأثیرترین  مهم یکی از
از تمـدن  متـأثر  زمینه نوع پوشش و روابط است و جوان مسلمان به طرق مختلـف ارتبـاطی   

جدید در جهان غرب است و نسبت به پیشینه، تحصیالت، تربیت خانوادگی، ساختار روانی و 
رسـالت مؤسسـات   . دهـد  مـی  فکري خود نسبت بـه آن واکـنش نشـان   هاي  عاطفی و توانایی

وانانی آگاه به اهداف اسالمی، مطلع از فرهنگ غنی و مستقل اسالمی آموزش عالی، تربیت ج
معرفـت در دانشـگاه   .(ایرانی و متعهد به مصالح کشور است و باید در این مورد گام بردارند –

   )58، 1388اسالمی، 
علمی و دانشگاهی حتی در جوامع غربی نیـز مـورد   هاي  پوشش مناسب در محیطرعایت 

  :گردد می از آنها اشارهاي  ت که به طور اختصار به پارهقرار گرفته استأکید 
  )آمریکا(ر دانشگاه گرین ویل شمالیضوابط پوشش د-1

  باید تمیز و مرتب باشدپوشش و آرایش دانشجویان.  
 را نشان دهد مجاز نیستها  لباسی که به صورت نا متناسب اندام. 
 رنگ کردن مو جایز نیست. 
  شودلباس نباید روي زمین کشیده. 
 زینت آالت بدن و صورت به جز گوشواره مجاز نیست. 

  دانشگاه آکسفورد انگلستان-2
مردان باید ظاهري مناسب و تمیز داشته باشند، لباس باز و بـدن نمـا نـا مناسـب و غیـر      

  .مجاز است
 .مردان باید از کت و شلوار تیره و پیراهن سفید و ساده، کراوات و جوراب استفاده کنند
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 .گ طبیعی داشته باشدمو باید رن
 .نباید بیش از اندازه بلند باشد بلکه باید مرتب و کوتاه باشندها  خط ریش

 .ریش غیر متعارف، گوشواره و دیگر موارد مشابه غیر قابل پذیرش است
د پشـت بـاز یـا تنـگ و     زنان نیز باید ظاهر آراسته و مناسب داشته باشند، لباس زنان نبای

 .باالي زانو باشد
غیـر متعـارف   هـاي   افراطی و رنگهاي  و آرایش باید تمیز، مرتب و به دور از مدل مدل مو

 .باشد

  آسیب شناسی پوشش اسالمی در بین دختران دانشجو
مسائل بحث آسیب شناسی حجاب در بـین جوانـان، بررسـی علـل کـم      ترین  مهم یکی از

آنها بـه شـرح زیـر    ن تری توجهی یا بی توجهی آنان به مقوله حجاب اسالمی است که به شایع
  :شود می اشاره

  عوامل فرهنگی و اعتقادي) الف
  :این عوامل عبارتند از

  عدم شناخت کافی نسبت به فلسفه حجاب .1
 ضعف ایمان .2
 پذیري از فرهنگ غرب ثیرأت .3

  عوامل بیولوژیکی و روانی) ب
شـود   مـی  طبیعی فرد گفتههاي  زیستی و خواستههاي  عوامل بیولوژیکی و روانی به زمینه

 بیولوژیکی مـرتبط بـا مقولـه پوشـش    هاي  بین افراد مشترك است، از جمله زمینه که معموالً
توان از میل به خود نمایی، تبرج، تزیین، تجمل، خودآرایی، تمایل شدید به جلـب توجـه    می

دیگران به ویژه در دوره جوانی، به رخ کشیدن زیبـایی هـا، میـل بـه بـرانگیختن احساسـات       
آرامش و امنیت در پرتو تحسین و تمجید دیگران، لـذت جـویی، میـل    مثبت دیگران، کسب 

به تظاهرات جنسی و جلب جنس مخالف، نیاز به ابراز وجـود و متمـایز نشـان دادن خـود و     
  )127، 1388ممتاز، .(امیال مشابه نام برد

  عوامل اجتماعی) ج
، موقعیـت  الگوي پوشش و کیفیت لباس در هر جامعه، بیش از آن کـه از شـرایط اقلیمـی   

هـاي   موقعیـت سـنی، جنسـی و شـغلی و خواسـته      مدنی، اوضاع اقتصادي، نظـام سیاسـی،  ت
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را بـر   تأثیر اجتماعی که بیشترین مهم یکی از علل. بپذیرد تأثیر شخصی و زیباشناختی افراد
تـوان در محـیط    مـی  عوامل اجتماعی را. باشد می پذیري از محیط تأثیر پوشش جوانان دارد،

  .یط آموزشی و جامعه مورد بررسی قرار دادخانواده، مح
  راه کارها و عوامل مؤثر مقابله با بی حجابی و بد حجابی

  :توان به موارد زیر اشاره نمود می مقابله با بی حجابی یا بد حجابیهاي  در رابطه با راه
  ن از منکرارعایت اصل تقواي الهی در عمل از طرف آمرین به معروف و ناهی - 
 .امروزي که براي نسل جوان ملموس باشد ارائه الگوهاي - 
 نآرات حجاب و بیان مضّهاي  بیان محسنات حجاب اسالمی و تبلیغ خوبی - 
 مذهیبی و حمایت از آنهاهاي  توسعه و گسترش هیات - 
 برگزاري میزگردهاي تخصصی با بهره گیري از متخصصان جوان - 
یـل مـاهواره و   جدیـد از قب هـاي   برخورد شایسته و عقالیی با پدیده و تکنولوژي - 

 اینترنت
 ترویج فرهنگ ازدواج و استحکام بناي خانواده - 
 قی و پوشش مناسب کارکنان و استادانرعایت اصول اخال - 
 ارتقاء سطح اخالق و معنویات در دانشگاه اعم از کارکنان و اساتید و دانشجویان - 

  تحقیقات انجام شده
گرفتـه توسـط    ات انجـام و تحقیقـ هـا   بـه عمـل آمـده در پـژوهش    هاي  با توجه به بررسی

در ایـن رابطـه   اي  رسد که مطالعات ارزنـده  می پژوهشگران و مطالعات صورت گرفته، به نظر
  :شود می صورت پذیرفته که به طور اختصار به برخی از آنها به شرح زیر اشاره

بررسی عوامـل نگـرش دانـش    « در تحقیقی تحت عنوان) 1378(اسالمی ساراب - 
کـه  » نسبت به حجـاب در شهرسـتان شـهر بابـک     آموزان دختر مقطع متوسطه

 15نفري دانش آمـوزان بـین    2.000از جامعه آماري نفر  100نمونه آماري وي 
در حفـظ ارزش  هـا   سال بودند به این نتیجـه رسـیده اسـت کـه خـانواده      17تا 

به فرایض مذهبی و به ها  حجاب نقش مؤثري دارند و همچنین پایبندي خانواده
مناسب رفتاري توسـط مسـئولین مدرسـه و درسـت دانـش       هاي کارگیري شیوه

  .باشند می آموزان در نگرش آنان نسبت به حجاب مؤثر
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ناهید طیبی در تحقیق خود بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه بایـد در اقـدام          - 
محـدود بـراي جلـوگیري از هجـوم     هـاي   و محـیط هـا   گسترده محلی، در محله

را واکسینه کردن مردم عـادي در   کوچک جامعههاي  فرهنگی بی عفتی در بافت
نیـز بـه   هـا   برابر ویروس فرهنگی پرداخت و همزمان بـا آن در شـهرها و اسـتان   

درمان و مبارزه با عوامل بی عفتی پرداخت و با نهادینه سازي باورهاي دینی در 
، راهنمایی و دبیرستان و همه قشرهاي سنی و پیش دبستانی، دبستانهاي  دوره

 .ف را در جامعه حفظ کردفرهنگ حجاب و عفا
محسن اسماعیلی در تحقیق خود به تبیین معناي حجاب و رابطه آن بـا عفـاف    - 

پرداخته و به این نتیجه رسیده است که نباید در زمینه روابط انسـانی از جملـه   
 .مخالف بی تفاوت بود بلکه باید اقدام به کار فرهنگی کردهاي  روابط جنس

راه براي نهادینـه سـازي موضـوعات فرهنگـی و      چهاراي  هادي شریفی در مقاله - 
کند که با اسـتفاده   می اجتماعی تحت عنوان آموزش، جذابیت، قانون و نیاز بیان

ن فراد به حجاب و فرهنـگ سـازي بـراي آ   توان در ترغیب ا می از این چهار اصل
 .موفق بود

فرزانه نیکو برازش در تحقیق خود به بررسـی مبـانی حجـاب و عفـاف در قـران       - 
کریم پرداخته و سیر تاریخی حجاب را بین اقـوام و ملـل مطـرح کـرده و انـواع      
حجاب اعم از حجاب گفتار و نگاه و رفتار را عنوان کرده است و در نهایت نتیجه 
گیري نموده که اسالم با طرح حجاب به تمام شخصیت زن و مرد توجـه نمـوده   

ود و اشخاص بتوانند مسـیر  سالم و دور از فساد ایجاد شاي  تا در سایه آن جامعه
کمال و سعادت را با پیروي از دستورات دینی در جامعه بشري با لطافت معنوي 

 .و کمال حقیقی تجربه کنند

  روش پژوهش
. پژوهش در واقع ابزارهایی براي رسیدن بـه واقعیـت و کشـف حقـایق هسـتند     هاي  روش

اجتمـاعی و رفتـاري از   پژوهشی و آگـاهی از دقیـق بـودن آنهـا در علـوم      هاي  شناخت روش
زیـرا ایـن علـوم بـیش از هـر علـم دیگـري در فـراز و         . حساسیت بیشـتري برخـوردار اسـت   

اهـداف اصـلی ایـن    ) 2، 1374دالور، .(غیر علمی سرگردان بـوده اسـت  هاي  روشهاي  نشیب
پزوهش در بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء سـطح حجـاب و عفـاف در بـین دانشـجویان دختـر       

المی واحد ابهر بوده، لذا سعی شده است بر مبناي یـک روش علمـی هـدف    آزاد اسدانشگاه 
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روش علمی مستلزم طی مراحل مشخصی اسـت کـه در ایـن    . تحقیق مورد تعقیب قرار گیرد
تحقیق به منظور بررسی عوامل مؤثر بر ارتقـاء سـطح حجـاب و عفـاف در بـین دانشـجویان       

  :شده است دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر به شرح زیر انجام
  طرح مساله تحقیق - 
 تحقیقهاي  صورت بندي فرضیه - 
 گردآوري اطالعات مورد نیاز تحقیق - 
 طبقه بندي، نام گذاري و تشخیص متغیرهاي تحقیق - 
 تجزیه و تحلیل اطالعات و تشخیص روابط موجود - 
 تحقیقهاي  بررسی و تعیین اعبار فرضیه - 
 آتیو پیشنهاد براي تحقیقات ها  گزارش نتایج آزمون فرضیه - 

  پژوهشهاي  فرضیه
در این تحقیق به منظور بررسی عوامل مؤثر بـر ارتقـاي سـطح حجـاب و عفـاف در بـین       

فرضیه به شرح زیر تدوین و مورد تجزیـه   5دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر 
  :و تحلیل قرار گرفته است

  فرضیه اول
ه اجراي احکام الهی و تقویت کنتـرل  دینی، از قبیل پایبندي بهاي  تعمیق باورها و ارزش

  .درونی و پرورش پاك دامنی در ارتقاي سطح حجاب و عفاف مؤثر است
  فرضیه دوم

توسط کارکنـان و اسـاتید بـه عنـوان     ) آرایش نکردن(رعایت پوشش و حفظ ظاهري ساده
  .الگوهاي عملی دانشجویان در ارتقاي سطح حجاب و عفاف دانشجویان مؤثر است

  فرضیه سوم
و غنی سازي اوقات فراغت دانشجویان در ارتقـاي سـطح حجـاب و عفـاف     تأمین جه به تو

  .مؤثر است
  فرضیه چهارم

هـاي   و برنامـه هـا   در برنامـه هـا، مراسـمات، جشـن    ) حتی بدحجاب(مشارکت دانشجویان
  .فرهنگی دانشگاه در ارتقاي سطح حجاب و عفاف مؤثر است
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  فرضیه پنجم
آشنا کردن دانشجویان نسبت به برگزاري ازدواج کم هزینـه  تسریع و تسهیل امر ازدواج و 

  .در ارتقاي سطح حجاب و عفاف مؤثر است
  جامعه و نمونه آماري

ماري مورد پزوهش کلیـه دانشـجویان دختـر مشـغول بـه تحصـیل دانشـگاه آزاد        جامعه آ
 هـاي  اسالمی واحد ابهر است و نمونه آماري به طور تصـادفی در بـین دانشـجویان در رشـته    

نها بـه عنـوان نمونـه    نفر از آ 200ال به تحصیل دارند بوده که تعدادمختلف دانشگاه که اشتغ
  .انتخاب شده اند

  ابزارهاي جمع آوري اطالعات
 و پرسشـنامه اي  روش گرد آوري اطالعات در ایـن تحقیـق از طریـق مطالعـات کتابخانـه     

دبیـات و پیشـینه تحقیـق    وري اطالعـات در زمینـه ا  براي جمع آاي  باشد، روش کتابخانه می
استفاده گردیده که با مطالعه کتاب ها، مقاالت و تحقیقـات دیگـر پژوشـگران و جسـتجو در     

  .مختلف اطالعات مورد نیاز جمع آوري شده استهاي  اینترنت و سایت
  تحقیق روایی و پایایی

به درسـتی   تا چه حدها  اعتبار یا روایی عبارت است از اینکه شیوه یا ابزار جمع آوري داده
به عبارت دیگر آیا روش یا ابزار سنجش براي هـدف  . سنجد می آنچه را که قرار است بسنجد
براي تعیین روایـی پرسشـنامه بعـد از    ) 326، 1390میرزایی، .(مورد نظر کارآیی الزم را دارد
دیگـري مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه شـده بـود و         پژوهشگرانتهیه سئواالت که قبال توسط 

  .از نظرات سایر متخصصان نیز استفاده شده استهمچنین 
دقیـق و  هـاي   تا چه حد دادهها  منظور از پایایی یعنی اینکه شیوه یا ابزار جمع اوري داده

تا چه حد درست و بـا ثبـات   ها  کند و یا شیوه یا ابزار جمع آوري داده می موثقی را استخراج
براي محاسبه ضریب قابلیـت  ) 311، 1390میرزایی، .(دهد می است و نتایج همسان به دست

توان بـه   می شود که از آن جمله می مختلفی به کار گرفتههاي  شیوه اعتماد ابزار اندازه گیري
کـودر ریچاردسـون و آلفـاي کرونبـاخ اشـاره       ،)دو نیمه کردن(آزمایی، روش تصنیفروش باز

ین اعتمـاد پرسشـنامه   در این تحقیق روش آلفاي کرونباخ جهـت تعیـ  ) 1376بازرگان، .(کرد
  .مورد استفاده قرار گرفته است
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  ریانس مربوط به نمره مشاهده شدهجمع وا 2

si
2 گویههاي  مجموع واریانس کل نمره  

جمع آوري شده از طریق رایانه و بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     هاي  در این تحقیق پرسشنامه
SPSS به دست آمد لذا با توجه به عـدد فـوق   79/0زمون اعتبار آنها اقدام و عدد نسبت به آ 

  .باشد می توان گفت که پرسشنامه از اعتبار کافی برخوردار می
  تحقیقهاي  یافته

نامه اسـت کـه بـا توجـه بـه      روش جمع آوري اطالعات در این پژوهش مبتنی بـر پرسشـ  
جمع آوري شده از نمونه آماري مورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفتـه اسـت تـا زمینـه      هاي  داده

تحقیـق فـراهم   هـاي   و برقراري ارتباط بین متغیرها به منظور آزمـون فرضـیه  ها  تحلیل داده
از بـه دسـت آمـده    هـاي   در این تحقیق بـراي بررسـی آمـاري و تجزیـه و تحلیـل داده     . شود
بـا دو نمونـه    T از روش هـا   آمار توصیفی استفاده گردیده و بـراي آزمـون فرضـیه   هاي  روش

صورت گرفتـه کـه   ) SPSS(از طریق نرم افزارها  این آزمون ضمناً. مستقل استفاده شده است
  :نتایج به صورت خالصه در زیر آورده شده است

  تحلیل توصیفی داده ها
اي آماري هستند که با تعـداد محـدودي از مقـادیر کـه     از ابزارهاي  آمار توصیفی مجموعه

خـام،  هـاي   شوند و با توجه به زیاد بودن داده می موجبها  توصیف دقیق حجم زیادي از داده
درك آنها مشکل بوده لذا الزم است که به صورت نظام مند سازماندهی شوند و از نظر حجم 

ین اطالعات در قالب جداول و نمودارها ا. قابل درك و داراي معنی خالصه شوندهاي  به داده
طراحی گردیده تا نمونه به درستی و به صورت دقیق و به صورت قابل درك توصیف گردنـد  

و نحـوه  هـا   دادهاي  که خواننده بتواند عقیده روشـنی از مقـادیر و وضـعیت نمونـه    اي  به گونه
، 1390میرزایـی،  .(اسـت تغییر آنها داشته باشند که انجام چنین کاري وظیفه آمار توصـیفی  

497(  
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  تجزیه و تحلیل دادها بر حسب سن
نشـان داده  ) 1(مرکزي طبـق جـدول شـماره   هاي  ترکیب سنی پاسخ دهندگان و شاخص

  :شده است
  مرکزي در رابطه با سن پاسخ دهندگانهاي  شاخص: 1جدول 

  محاسبه  شاخص  ردیف
  34/23  میانگین  1
  22  میانه  2
  23  )نما(مد  3
  194  پاسخگویانتعداد   4
  7  عدم پاسخ  5

و  18، کمتـرین سـن   34/23نفر پاسخ دهنـده، میـانگین سـنی     194طبق جدول فوق از 
نفر از پاسـخ   36ه بوده ک 23در سن ) مد(بیشترین فراوانی. سال بوده است 53بیشترین سن 

  .ن سن بوده انددهندگان داراي آ
 تأهلوضعیت 

  :دهد می پاسخ دهندگان را نشان تأهلوضعیت  2جدول شماره 
  پاسخگویان تأهلتوزیع وضعیت : 2جدول 

  درصد فراوانی تجمعی  درصد فراوانی مطلق  فراوانی مطلق  تأهلوضعیت   ردیف
  4/72  4/72  144  مجرد  1
  100  6/27  55  تأهلم  2
    100  199  جمع  3

) درصـد  4/72(144نفر پاسخ دهنده، تعداد  199شود از مجموع  می همانگونه که مالحظه
  .بوده اند تأهلم) درصد 6/27(نفر  55مجرد و بقیه یعنی 

  سنوات تحصیلی-1
  .دهد می وضعیت سنوات تحصیلی پاسخ دهندگان را نشان 3جدول شماره 
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  توزیع فراوانی سنوات تحصیلی پاسخگویان: 3جدول 
  درصد فراوانی تجمعی  درصد فراوانی مطلق  فراوانی مطلق  سنوات تحصیلی  ردیف

  5/17  5/17  34  سال اول  1
  2/39  6/21  42  سال دوم  2
  5/66  3/27  53  سال سوم  3
  100  5/33  65  سال چهارم  4
    100  194  جمع  5

 )درصـد  5/32(نفـر  65بیشترین فراوانی در سال چهـارم بـه تعـداد     3طبق جدول شماره 
  .باشد می

  وضعیت اقتصادي
تواند در گـرایش خـانواده و افـراد     می اساسی است کههاي  وضعیت اقتصادي یکی از بحث

جـدول  . آنها براي رعایت حجاب و رعایت بعضی از موارد دینـی و فرهنگـی اثـر گـذار باشـد     
شـود   مـی  همانگونـه کـه مالحظـه    .دهـد  می وضعیت اقتصادي پاسخگویان را نشان 4شماره 

  .باشد می متوسط و خوبهاي  بیشترین فراوانی در گزینه
  پاسخگویانهاي  عیت اقتصادي خانوادهتوزیع فراوانی وض: 4جدول 

  درصد فراوانی تجمعی  درصد فراوانی مطلق  فراوانی مطلق  وضعیت اقتصادي  ردیف
  3/7  3/7  14  ضعیف  1
  8/51  6/44  86  متوسط  2
  7/91  9/39  77  خوب  3
  100  3/8  16  عالی  4
    100  193  جمع  5

  تحقیقهاي  تحلیل و آزمون فرضیه
آزمون پذیري است که به دلیل صادق بودن در مورد برخـی  یک فرضیه علمی، یک فرض 

هر تحقیقی مبتنی . شود می از واقعیات براي هدایت، بررسی و تحقیق به طور موقت پذیرفته
حقیق بـوده  و متغیرهاي تها  بر یک سري فرضیه کلی در خصوص روابط احتمالی بین پدیده

ارتباط متغیرهـا بـا یکـدیگر     ه با کیفیتدر رابطهایی  و هر تحقیقی بنا به منابع متعدد پاسخ
هسـتند  هایی  باشند گزاره می تحقیقهاي  که در واقع همان فرضیهها  این پاسخ. دهد می ارائه

امکـان پـذیر   اي  بـه وسـیله آمـار نمونـه    هـا   کـه آزمـون  اي  رامتر جامعـه بـه گونـه   ادر مورد پ
  )1374،170کورتز، .(باشد
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دینی از قبیل پایبندي بـه اجـراي احکـام الهـی و     ي ها تعمیق باورها و ارزش: فرضیه اول 
  .تقویت کنترل درونی و پرورش پاکدامنی در ارتقاي سطح حجاب و عفاف مؤثر است

H0 :دینی از قبیل پایبندي بـه اجـراي احکـام الهـی و تقویـت      هاي  تعمیق باورها و ارزش
  .نیستکنترل درونی و پرورش پاکدامنی در ارتقاي سطح حجاب و عفاف مؤثر 

H1 :دینی از قبیل پایبندي بـه اجـراي احکـام الهـی و تقویـت      هاي  تعمیق باورها و ارزش
  . کنترل درونی و پرورش پاکدامنی در ارتقاي سطح حجاب و عفاف مؤثر است

  .باشد می 5نتیجه آزمون به شرح جدول شماره 
  فرضیه اول test-tجدول مربوط به آمار استنباطی : 5جدول 

میانگین انحراف معیار 
  نمونه

Std.Error Mean 

  انحراف معیار داده ها
Std.deviation 

  میانگین
Mean 

تعدا کل 
  داده ها

N 
 گروه

  جدول اول
  اول  100  7741/3  /56341  /05634
  دوم  101  3631/3  /57341  /05706

  
خطاي   %95فاصله اطمینان

انحراف 
  استاندارد

اختالف 
  میانگین
Mean 

Differe
nce  

سطح معنی 
  دودامنه داري

Sig.(2tail
ed) 

درجه 
  آزادي
df 

  آزمون
t 

سطح 
معنی 
  داري
Sig  

  آماره
F 

 گروه

دوم
ول 

جد
  

کرانه   کرانه باال
  پایین

56915/  25288/  08019/  41102/  000.  199  125/5  452/0  569
/0  

  اول
  دوم  126/5  989/198  .000  /41102  /089019  /25290  /56914

و میـانگین  / 563با انحراف معیار  77/3جدول اول میانگین گروه یک با توجه به اطالعات 
با توجه به اینکه سـطح معنـی داري آزمـون    . باشد می /573با انحراف معیار  36/3گروه دوم 

باشــد از نتــایج ردیــف اول  مـی   sig 452/0یعنــی )  p/ 05(بزرگتــر اســت 05/0ون از یـ ل
و   t 125/5در این جـدول  . پذیرد می و گروه راشود که فرض برابري واریانس د می استفاده

452 / sig  تفـاوت    36/3و میانگین گـروه دو   77/3که گویاي این است میانگین گروه یک
 بـا هـم دیگـر مشـابه    % 95معنی داري با هم داشته و نظرات این دو گروه با سطح اطمینـان  

دینـی در  هـاي   تعمیق باورها و ارزش تأثیر که داللت بر عدم)  H0(لذا فرض صفر. باشند نمی
همچنین به استناد اعداد . گیرد می مورد تایید قرار H1ارتقاي سطح حجاب است رد و فرض 

و / 25288درصد اطمینان داریم کـه تفـاوت میـانگین بـین اعـداد       95ستون آخر جدول  با 
معنـی داري دو   گیرد، لذا حـاکی از  نمی قرار دارد و چون صفر در این محدوده قرار/ 56915
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توان نتیجه گرفت که عوامـل ذکـر شـده در فرضـیه اول در ارتقـاي سـطح        می گروه بوده لذا
  .حجاب مؤثر بوده است

توسط کارکنان و اسـاتید  ) آرایش نکردن(رعایت پوشش و حفظ ظاهري ساده: فرضیه دوم
  .ر استبه عنوان الگوهاي عملی دانشجویان در ارتقاي سطح حجاب و عفاف دانشجویان مؤث

H0 :توسـط کارکنـان و اسـاتید بـه     ) آرایـش نکـردن  (رعایت پوشش و حفظ ظاهري ساده
  .عنوان الگوهاي عملی دانشجویان در ارتقاي سطح حجاب و عفاف دانشجویان مؤثر نیست

H1 :توسـط کارکنـان و اسـاتید بـه     ) آرایـش نکـردن  (رعایت پوشش و حفظ ظاهري ساده
  .رتقاي سطح حجاب و عفاف دانشجویان مؤثر استعنوان الگوهاي عملی دانشجویان در ا

  .باشد می 6نتیجه آزمون به شرح جدول شماره 
  فرضیه دوم test-tجدول مربوط به آمار استنباطی :6جدول 

انحراف معیار 
  میانگین نمونه
Std.Error 

Mean 

  انحراف معیار داده ها
Std.deviation 

  میانگین
Mean 

تعدا کل 
  داده ها

N 
 گروه

  جدول اول
  اول  100  6811/3  17689/1  /11769
  دوم  101  5468/2  /37031  13635

/ = 131و ) p</05(بزرگتـر اسـت   05/0ون از یبا توجه به اینکه سطح معنی داري آزمون ل
sig هـاي   کنیم که فرض برابري واریـانس  می باشد از نتایج ردیف اول جدول دوم استفاده می

که گویاي این است کـه میـانگین    sig/=131و  t=293/6در این جدول . پذیرد می دو گروه را
که تفاوت معنی داري با هم داشته و نظـرات ایـن    55/2و میانگین گروه دوم  68/3گروه اول 

فـرض    95درصـد بـا هـم مشـابه نمـی باشـند بـا اطمینـان          95دو گروه با سطح اطمینان 
توان گفت که عوامـل   می راینبناب. گیرد می یید قرارأمورد ت) H1(رد و فرض مقابل) H0(صفر

  .یاد شده در فرضیه دوم در ارتقا سطح حجاب مؤثر بوده است

خطاي   %95فاصله اطمینان
انحراف 
  استاندارد

  اختالف میانگین
Mean 

Difference  

سطح معنی داري 
  دودامنه

Sig.(2tailed) 

درجه 
  آزادي
df 

  آزمون
t 

سطح 
معنی 
  داري
Sig 

  آماره
F 

جدول  گروه
کرانه   باالکرانه   دوم

  پایین

  اول  297/2  /131  293/6  199  .000  13436/1  /18025  /77890  48981/1
  دوم  298/6  115/195  .000  13436/1  /18012  /77913  48958/1
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و غنـی سـازي اوقـات فراغـت دانشـجویان در ارتقـاء سـطح        تأمین توجه به : فرضیه سوم
  .حجاب و عفاف مؤثر است

H0 : و غنی سازي اوقات فراغت دانشجویان در ارتقاء سطح حجاب و عفاف تأمین توجه به
  .مؤثر نیست

H1 : و غنی سازي اوقات فراغت دانشجویان در ارتقاء سطح حجاب و عفاف تأمین توجه به
  .مؤثر است

  .باشد می 7نتیجه آزمون به شرح جدول شماره 
  فرضیه سوم test-tجدول مربوط به آمار استنباطی : 7جدول 

  انحراف معیار میانگین نمونه
Std.Error Mean 

  انحراف معیار داده ها
Std.deviation 

  میانگین
Mean 

تعدا کل داده 
  ها
N 

جدول  گروه
  اول  100  4187/3  /56380  /05638  اول

  دوم  101  1225/3  61632  06133

  انحراف معیار میانگین نمونه
Std.Error Mean 

  انحراف معیار داده ها
Std.deviation 

  میانگین
Mean 

تعدا کل داده 
  ها
N 

جدول  گروه
  اول  100  4187/3  /56380  /05638  اول

  دوم  101  1225/3  61632  06133
و هـا   در برنامه ها، مراسمات، جشـن ) حتی بد حجاب(مشارکت دانشجویان: فرضیه چهارم

  .فرهنگی دانشگاه در ارتقاء سطح حجاب و عفاف مؤثر استهاي  برنامه
 H0 :هـاي   و برنامهها  در برنامه ها، مراسمات، جشن) حتی بد حجاب(مشارکت دانشجویان

  .فرهنگی دانشگاه در ارتقاء سطح حجاب و عفاف مؤثر نیست
H1 :هـاي   و برنامهها  در برنامه ها، مراسمات، جشن) حتی بد حجاب(مشارکت دانشجویان

  .استفرهنگی دانشگاه در ارتقاء سطح حجاب و عفاف مؤثر 
  .باشد می 8نتیجه آزمون به شرح جدول شماره 
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  فرضیه چهارم test-tجدول مربوط به آمار استنباطی :8جدول 
انحراف معیار میانگین 

  نمونه
Std.Error Mean 

  انحراف معیار داده ها
Std.deviation 

  میانگین
Mean 

تعدا کل داده 
  ها
N 

 گروه
  جدول اول

  اول  100  2417/3  /87015  /08702
  دوم  101  5090/2  /89681  /08924

  
  

فاصله 
خطاي   %95اطمینان

انحراف 
  استاندارد

اختالف 
  میانگین

Mean 
Differenc

e  

سطح معنی داري 
  دودامنه

Sig.(2tailed) 

درجه 
  آزادي

df 

  آزمون

t 

سطح 
معنی 
  داري

Sig 

  آماره

F 
 گروه

جدو
ل 
  دوم

کرانه 
  باال

کرانه 
  پایین

978
50/  

48686
/  12466/  73268/  000.  199  878/

5  256
/  

296/
1  

  اول

978
46/  

48690
/  12467/  73268/  000.  919/

198  
878/
  دوم  5

و میـانگین  / 87با انحـراف معیـار    24/3جدول اول بیانگر این است که میانگین گروه اول 
ون یـ همچنین چون سطح معنی داري آزمـون ل . باشد می /89با انحراف معیار  5/2گروه دوم 

از  tبرابر هستند پس بـراي بـه دسـت آوردن    ها  لذا واریانس) p< 05/0(بزرگتر است 05/0از 
باشـد   مـی  sig/ = 256و  t=  878/5با توجـه بـه اینکـه    . نماییم می مقادیر ردیف اول استفاده

دو گروه تفاوت معنی داري با یکدیگر داشته و این دو گـروه  هاي  بیانگر این است که میانگین
ییـد  أمـورد ت  H1 رد و فرض  H0درصد با هم دیگر متفاوتند لذا فرض  95ح اطمینان با سط

) حتی بد حجـاب (توانیم نتیجه بگیریم مشارکت دانشجویان می گیرد به عبارت دیگر می قرار
فرهنگی دانشگاه در ارتقاء سطح حجاب و عفاف هاي  و برنامهها  ها، مراسمات، جشن در برنامه

  .مؤثر است
تسـریع و تسـهیل امـر ازدواج دانشـجویان و آشـنا کـردن آنـان نسـبت بـه          : مفرضیه پنج

  .برگزاري ازدواج کم هزینه در ارتقاء سطح حجاب و عفاف مؤثر است
H0 :   تسریع و تسهیل امر ازدواج دانشجویان و آشنا کردن آنان نسبت بـه برگـزاري ازدواج

  .کم هزینه در ارتقاء سطح حجاب و عفاف مؤثرنیست
H1 :و تسهیل امر ازدواج دانشجویان و آشنا کردن آنان نسبت بـه برگـزاري ازدواج    تسریع

  .کم هزینه در ارتقاء سطح حجاب و عفاف مؤثر است
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  .باشد می 9نتیجه آزمون به شرح جدول شماره 
  فرضیه پنجم t-testجدول مربوط به امار استنباطی : 9جدول 

انحراف معیار میانگین 
  نمونه

Std.Error Mean 

  انحراف معیار داده ها
Std.deviation 

  میانگین
Mean 

تعدا کل 
  داده ها

N 
جدول  گروه

  اول  100  3623/3  /96103  /09610  اول
  دوم  101  5722/2  07843/1  10731

 
خطاي   %95فاصله اطمینان

انحراف 
استاندار

  د

اختالف 
  میانگین

Mean 
Differenc

e  

سطح معنی داري 
  دودامنه

Sig.(2tailed) 

درجه 
  آزادي

df 

  آزمون

t 

سطح 
معنی 
  داري

Sig 

  آماره

F 
 گروه

جدول 
  دوم

کرانه   کرانه باال
  پایین

07432/1  50587/  14413/  79010/  000.  199  482/5  
062/  513/3  

  اول

  دوم  485/5  838/196  .000  /79010  /14405  /50602  07418/1

اول نشانگر این است که گروه اول قبلی، جدول هاي  همانند جداول آمار استنباطی فرضیه
 07/1و انحـراف معیـار    57/2و گروه دوم با میـانگین   96/0و انجراف معیار  36/3با میانگین 
 بزرگتـر اسـت   05/0همچنین نظـر بـه اینکـه سـطح معنـا داري آزمـون لـون از        . بوده است

)05/0> (pبرابر بوده، بنابراین براي بـه دسـت آوردن   ها  لذا واریانس t  مقـادیر ردیـف اول   از
باشـد بیـانگر ایـن     می sig/= 062و t=  482/5کنیم، با توجه به اینکه  می جدول دوم استفاده

دو گروه تفاوت معنی داري با یکدیگر داشته و این دو گـروه بـا سـطح    هاي  است که میانگین
یـد  مـورد تأی  H1رد گردیـده و فـرض   H0درصد با هم دیگر متفاوتند، لذا فرض 95اطمینان 

شـود کـه تسـریع و تسـهیل امـر ازدواج       مـی  بـه عبـارت دیگـر نتیجـه گرفتـه     . گیرد می رارق
دانشجویان و آشنا کردن آنان نسبت به برگزاري ازدواج کم هزینه در ارتقاء سـطح حجـاب و   

  . ثر استؤعفاف م
  بحث و نتیجه گیري  -5

  :زیر حاصل شدنتایج ها  و انجام آزمونها  با عنایت به بررسی و تجزیه و تحلیل داده
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  تحقیقهاي  مقایسه آزمون: 10جدول 

 H1فرضیه  H0فرضیه   فرضیه  ردیف
t-test    محاسبه

  شده
سطح 
معنی 
  داري

  نتیجه آزمون

  شود می رد H0  000/0  125/5  تایید  رد  فرضیه اول  1
  شود می رد H0  000/0  293/6  تایید  رد  فرضیه دوم  2
  شود می رد H0  000/0  554/3  تایید  رد  فرضیه سوم  3
  شود می رد H0  0.000  878/5  تایید  رد  فرضیه چهارم  4
  شود می رد H0  0.000  482/5  تایید  رد  فرضیه پنجم  5

دینـی از قبیـل   هاي  نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد که تعمیق باورها و ارزش .1
پایبندي به اجراي احکام الهی و تقویت کنترل درونـی و پـرورش پاکـدامنی در    

نشـان داده کـه   هـا   و آزمـون فرضـیه  . باشـد  مـی  حجاب و عفاف مؤثرارتقا سطح 
و نمرات میانگین گـروه   77/3ها  میانگین نمرات گروه اول در رابطه با این فرضیه

عـدد قابــل  هــا  باشـد کــه در مقایسـه بـا میــانگین سـایر فرضـیه      مـی  36/3دوم 
از سـایر   دهد که این عامل می دهد و نتیجه تحقیق نشان می را نشاناي  مالحظه

  .عوامل اهمیت بیشتري در این زمینه دارد
آرایـش  (نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد که رعایت پوشـش و حفـظ ظـاهري     .2

توسط کارکنان و اساتید به عنوان الگوهاي عملـی دانشـجویان در ارتقـا    ) نکردن
دهـد کـه    می نشانها  نتیجه بررسی. سطح حجاب و عفاف دانشجویان مؤثر است

باشـد،   مـی  54/2و در مقابل میانگین گـروه دوم   68/3میانگین نمرات گروه اول 
اگرچه این عامل از دید گروه اول به عنوان دومین عامل مطـرح گردیـده ولـی از    
نظر افراد گروه دوم از میانگین امتیـازات پـایین تـر اسـت و از اهمیـت کمتـري       

 .باشد می برخوردار
و غنـی سـازي اوقـات    تـأمین  نشان داد کـه توجـه بـه    نتایج آزمون فرضیه سوم  .3

از لحـاظ امتیـاز از   . فراغت دانشجویان در ارتقا سطح حجاب و عفاف مؤثر اسـت 
دید دانشجویان گروه اول این عامل سـومین امتیـاز را بـه خـود اختصـاص داده      

بـوده کـه هـر دو     12/3و میـانگین گـروه دوم    باشـد  مـی  41/3با میانگین  است
توانـد در ارتقـا    مـی  هم نزدیکند، بنابراین غنی سازي اوقـات فراغـت  میانگین به 

 .سطح حجاب مؤثر باشد
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نتایج آزمون فرضیه چهارم نشـان داد کـه مشـارکت دانشـجویان در برنامـه هـا،        .4
فرهنگی دانشگاه در ارتقا سطح حجاب و عفـاف  هاي  و برنامهها  مراسمات، جشن

و میانگین گـروه دوم   24/3ین فرضیه میانگین گروه اول در رابطه با ا. مؤثر است
رسـد از نظـر دانشـجویان گـروه اول ایـن موضـوع از        می باشد که به نظر می 5/2

اهمیت باالیی برخوردار است هر چند که نسبت به سـایر عوامـل در رتبـه آخـر     
 .قرار دارد

نتایج آزمون فرضیه پنجم نشان داد که تسریع و تسهیل امـر ازدواج دانشـجویان    .5
کردن آنان نسبت به برگزاري ازدواج کم هزینه در ارتقا سـطح حجـاب و   و آشنا 

. باشـد  مـی  57/2و میانگین گروه دوم  36/3میانگین گروه اول . عفاف مؤثر است
امتیاز این عامل از نظر دانشجویان گروه اول در رتبه چهارم قـرار دارد و از نظـر   

 . اهمیت باالیی داردها  آن

  قپیشنهادهاي حاصل از تحقی
  :باشند عبارتند از می پیشنهادهاي زیر که منتج از نتایج پژوهش

دانشگاه نسبت به تـرویج فرهنـگ حجـاب و اشـاعه آن      ،با توجه به نتایج آزمون .1
  .اقدام نماید

و جلسات هـم اندیشـی   ها  آموزشی، همایشهاي  دانشگاه نسبت به تشکیل دوره .2
 .اقدام نماید

 .براي بانوان دانشجو تبیین گرددطی جلسات تخصصی اهمیت موضوع حجاب  .3
اساتید دروس معارف اسالمی و اخالق اسالمی نسبت به تبیین موضوع حجاب و  .4

 .تاکید بر اینکه رعایت حجاب اسالمی از واجبات شرعی است همت گمارند
اي  و نمایشی بودن حجاب در دانشگاه خـودداري شـود و بـه گونـه    ها  از تندروي .5

ان امر حجاب را امري درونـی دانسـته و از تظـاهر    برنامه ریزي شود که دانشجوی
 .به آن پرهیز نمایند

نسبت به معرفی دانشجویانی که نسبت به انجام این امر اهتمـام دارنـد در بـین     .6
 .دانشجویان اقدام نمایند

ــراي   .7 دفتــر فرهنــگ اســالمی نســبت بــه تشــکیل جلســات و همــایش هــایی ب
 .دانشجویان اقدام نمایدهاي  خانواده
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کید گردد که نسبت به رعایت پوشش خود در پیش فرزنـدان خـود   أاده تبه خانو .8
 .اقدام نمایند

مـد و لبـاس و معرفـی پوشـش اسـالمی بـراي       هـاي   نسبت به طراحی نمایشگاه .9
 .دانشجویان اقدام گردد

 .دانشجویان از محتواي حجاب اسالمی آگاهی الزم پیدا نمایند .10
ید عملی گردد و آنها را از تظاهر بـه  نظارت الزم بر اعمال و رفتار کارکنان و اسات .11

 .بد حجابی برحذر نمود
مسابقه و مقاله نویسی در رابطه بـا تبیـین حجـاب    هاي  نسبت به طراحی برنامه .12

 .اسالمی اقدام کرد
فرهنگـی در رابطـه بـا حجـاب توسـط دفتـر فرهنـگ        هاي  نسبت به تهیه بسته .13

 .اسالمی اقدام گردد
ال پرهیز نموده و آنها را ترغیـب بـه شـرکت    از بی توجهی به افراد بد حجاب کام .14

 .فرهنگی نمودهاي  در برنامه
دانشجویی و بستر سازي بـراي برگـزاري   هاي  نسبت به برنامه ریزي براي ازدواج .15

 .کم هزینه اقدام شودهاي  مراسم ازدواج
ترویج حجاب در دانشگاه کمـک گرفتـه و   هاي  از دانشجویان براي طراحی برنامه .16

 .به مشارکت نمودآنها را ترغیب 
بد حجابی توسط اساتید مدعو و متخصص در ایـن زمینـه در همـایش    هاي  آفت .17

 .هایی براي دانشجویان تبیین شود

  پیشنهاد به محققین آینده
دینـی، رعایـت پوشـش کارکنـان و     هـاي   در این تحقیق عـواملی از قبیـل باورهـا و ارزش   

فرهنگـی و  هـاي   دانشـجویان در برنامـه  و غنی سازي اوقات فراغت، مشـارکت  تأمین اساتید، 
 تسریع و تسهیل امـر ازدواج مـورد بررسـی قـرار گرفـت، لـذا بـه محققـین آینـده پیشـنهاد          

  :گردد می
نسبت به شناسایی عوامل دیگر در این رابطه اقدام و آنها را مورد بررسـی و آزمـون    .1

 .قرار دهند
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 ه قـرار گرفـت، پیشـنهاد   این موضوع در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر مورد مطالع .2
سراسر کشور نیـز مـورد بررسـی    هاي  گردد که موضوع مشابهی در سایر دانشگاه می

 .قرار گیرد
گردد  می با توجه به اهمیت حجاب و ضرورت رعایت آن از قبل از دانشگاه، پیشنهاد .3

 .موضوع مشابهی در مدارس آموزش و پرورش نیز مورد مطالعه قرار گیرد
 نظرات دانشجویان مـورد بررسـی قـرار گرفـت، لـذا پیشـنهاد       در این تحقیق صرفاً .4

دانشـجویان نیـز مـورد بررسـی و     هـاي   گردد نظرات مدیران، اسـاتید و خـانواده   می
 .مطالعه قرار گیرد

گردد نسبت به تحقیق و بررسی وضعیت روحی و روانی افرادي کـه بـه    می پیشنهاد .5
 .د اقدام گرددبراي رعایت حجاب اسالمی ندارناي  هیچ وجه انگیزه

 تحقیقهاي  محدودیت

شوند که روند طبیعـی آن   می در مرحله عمل با دشواري هایی مواجههاي  معموال پژوهش
عمدتا ناشی از ناشـناخته  ها  این محدودیت. باشد می با مشکل مواجهها  محدودیتتأثیر تحت 

کـاري پاسـخ   ماندن جایگاه تحقیقات در جامعه و یا احساس عدم امنیت و روحیـه محافظـه   
این پژوهش نیز از این امر مستثنی نبـوده اسـت، هرچنـد    . باشد می دهندگان به پرسش نامه

که محقق سعینمود دقت الزم را در رابطه با اعتبار و اطمینان نتایج تحقیق به کار ببـرد امـا   
  :تواند مورد بررسی و مالحظه قرار گیرد می زیرهاي  وجود محدودیت

قابل توجـه و کـافی در ایـن زمینـه در کشـور و سـایر        نبودن پیشینه تحقیقاتی .1
که مدارك معتبري براي مقایسه  تحقیق حاضـر یـا سـایر تحقیقـات     ها  دانشگاه

 .وجود ندارد
با توجه به این که این پژوهش صرفا در دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد ابهـر مـورد      .2

ري بـه سـایر   مطالعه قرار گرفته است لذا نتایج آن نمی تواند قابل تعمـیم و تسـ  
 .کشور باشدهاي  دانشگاه

نظر به اینکه ابزار مـورد اسـتفاده در ایـن پـژوهش عـالوه بـر اسـناد و مـدارك          .3
تعـداي از پاسـخگویان   , عمدتا از طریق پرسشنامه انجام گرفته استاي  کتابخانه

علیرغم تاکیدات جدي در این رابطه مبنـی بـر اینکـه نظـرات آنهـا بـه صـورت        
و در اختیار سایر افراد قرار نخواهد گرفت، لکـن در تکمیـل   محرمانه خواهد بود 

بـه درسـتی   هـا   به نوعی احساس خطر کرده و به بعضـی از سـئوال  ها  پرسشنامه
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هر چند که سعی شد با هرکدام از آنها به طور خصوصی مذلکره . پاسخ نداده اند
دانشـگاه   تواند کمک زیادي در این زمینه بـه  می شود و با بیان اینکه نظرات آنها

 .کاسته شودها  نماید و تالش شد تا حدودي از محدودیت
به مقوله ) گروه افراد بد حجاب(عدم اعتقاد درونی برخی از دانشجویان گروه دوم .4

گمراه کننده داده بودند، هر چنـد کـه   هاي  حجاب که بعضا در اظهاراتشان پاسخ
 .نسبت به رفع آنها اقدام گرددها  سعی شد در بررسی

جامعه آماري به دو گروه مستقل با حجـاب و بـد حجـاب از حساسـیت     تفکیک  .5
شـدند   می متوجه این موضوع) بد حجاب ها(خاصی برخوردار بود و اگر گروه دوم

 .شد می در این زمینهاي  قابل مالحظههاي  منجر به بروز حساسیت
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