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چکیده
تحلیلانجامبادر واقع،. ه استپرداخته شد» هاي مربوط به آننگرش«و » اعتقاد به حجاب«در این مقاله به موضوع 

.گردیدبررسی»آنبهمربوطهاينگرش«و»حجاببهاعتقاد«هاي یک نظرسنجی،دادهثانویۀ
طرح نظرسنجی از مردم تهران درباره نوع نگرش آنان «هايِ در این مقاله داده. روش این پژوهش تحلیل ثانویه است

مورد تجزیه و تحلیل مجدد »فرهنگ، هنر و ارتباطاتپژوهشگاه«شده در انجام» به وضعیت حجاب و عفاف در جامعه
در واقع، این تحقیق در . هاي آماري توصیفی و استنباطی استفاده شده استها از روشبراي تحلیل داده. قرار گرفت

.رهیافت تحلیلی و تکمیلی تحقیق پیشین انجام شده است
میزان «ولیکن . در سطح باال قرار دارد»اعتقاد به حجاب«یر متغ،در میان افراد جامعه تحقیقدهدمینتایج تحقیق نشان 

نیز در »میزان رضایت از موقعیت فعلی حجاب«. در سطح باالیی است» له حجاب به عنوان یک معضلئنگرش به مس
و» عوامل فرهنگی بیرونی بر حجاب«همچنین افراد جامعه معتقدند میزانِ اثرگذاري . سطح نسبتاً متوسط قرار دارد

. هر دو در سطح متوسط هستند» عوامل فرهنگی دورنی بر حجاب«
.حجاببهنگرشحجاب،ثانویه،تحلیل:کلید واژه

masoumeh.talebidalir@gmail.comعلوم اجتماعی پژوهشگريکارشناسی ارشد-1

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده صدا و سیما-2
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مقدمه
وزنانبرايچهکهاستانساناساسیلئمساازیکیهموارهحجابوپوشش

باعثافراداجتماعیحضور.گرددمیمطرحجامعهسطحدرمردانبرايچه
برخاصگستردگیووسعتباویژهايمسئلهصورتبهبحجاموضوعشودمی

ازیکیراموضوعاینتوانمیکهطوريبه،شودحاکمجامعهمسئوالنومدیران
پدیده.استمواجهآنبااکنونمافعلیجامعهکهدانستمسائلیترینحساس
ازکهچرااست؛بررسیقابلسیاسیوهویتیدینی،منظرسهازپوششوحجاب

دیگرسويازواستاسالممبیندینصریحواکیددستوردرموضوعاینسویک
ظرفیتهموارهکهاستخاطرهمینبهوباشدمیایرانیهویتوفرهنگنماد

).1386:93منش،محبوبی(استداشتهراشدنسیاسی
بهراما)شیعهوسنیازاعم(مسلمانفقهايکتبدرتفحصوتحقیقواقع،در
الهیحکموشرعیتکلیفیکعنوانبهحجابکهسازدمیرهنمونحقیقتاین

ازحکمایناصلکهايگونهبهدارد؛اسالممقدسشرعدرویژهوخاصیجایگاه
نائینی،غروي(باشدمیلهئمسجزئیاتدرتنهااختالفوبودهدینضروریات

31و30آیاتمفاد.داردنانزحجاببهصریحیتوصیهمجیدقرآن).1386:119
بهمربوطواقعدراست،پوششتکلیفبهمربوطاصلیآیاتازکهنورسوره

تاکید).1386:95منش،محبوبی(استیکدیگربامعاشرتدرمردوزنوظایف
اهمیتوزنکرامتوارزشکنندةتوجیه،حجاببرفقهیکتبوقرآناسالم،
ارتباطاتدرزنانکهاستهنجاراینبخشعیتمشروواستعفافوحیاحفظ
).98-97:همان(کنندرعایتراحجاببایدفرديمیان

تاایرانکشوردراسالمیحجابارزشیوفرهنگیهنجاري،اهمیتهمچنین
زنانبراياسالمیحجابکاملرعایتاسالمی،انقالبازپسکهاستاياندازه
در.شددانستهشالقمجازاتمستوجبورمجبدحجابیوحجابیبیوالزامی
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تغییرنقديجریمهیاحبسبهمجازاتاینتعزیرات،قانونتصویببا،1375سال
).1385:175وحدتی،(کرد
بررسی،ایرانجامعهدرحجابمسئلهسیاسیوهویتیدینی،اهمیتبهتوجهبا

.رسدمینظربهريضرو»آنبهمربوطهاينگرش«و»حجاببهاعتقادچگونگی«
پوششوحجابمورددرفرهنگیوارزشیتغییرباایرانجامعهکهخصوصبه

ودرونیمتعددعواملمعتقدندمتخصصانوکارشناسانازبسیاريواستمواجه
ازشناختبهتااستمهمموضوعاینبررسی.اندداشتهتاثیرجریاناینبربیرونی
هاآنهنجارهايوهاارزشبهباورهادردگرگونیتغییروومردمعمومیافکار
.یافتدست
برايحجاببهمربوطهاينگرشتحلیلوبررسیگونههرکهاستواضحپس

برخوردارخاصیاهمیتازبایداجتماعیعلوممتخصصانوریزانبرنامهمسئولین،
وهارزشاوپوششفرهنگازنسبیشناختبهتوانمیوسیلهبدینزیرا.باشد

وهاسیاستتدابیر،وکردشناساییراجامعهنیازهايیافت،دستجامعهباورهاي
وارزشیهايالویتواهدافبهیافتندستبرايرامناسبهايریزيبرنامه

.نموداتخاذجامعهفرهنگی
و»حجاببهاعتقاد«مورددرهاییسوالبهداردسعیخودنوبهبهمقالهاین

:دهدپاسخزیرشرحبه»آنبهمربوطيهانگرش«
است؟چگونهتحقیقجامعهافرادمیاندرحجاببهاعتقادوضعیت.1
کنند؟میارزیابیچگونهراحجابفعلیوضعیتتحقیقجامعهافراد.2
هستند؟معتقدعفافوحجابجداییبهتحقیقجامعهافرادآیا.3
حجابدرونیوونیبیرموثرعواملمورددرتحقیقجامعهافرادنگرش.4

است؟چگونه
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حجاببراياجتماعیاجبارلزومبهاندازهچهتاتحقیقجامعهافراد.5
معتقدند؟

درآمدوتحصیالتجنس،سن،متغیرهايوحجاببهاعتقادبینرابطه.6
است؟چگونه

حجابمفهومیولغويتعریفبهجامعهافرادوشناسانجامعهفقهی،عالمان
.گیردمیقراربررسیموردهاآننظراتقسمتایندر.اندداختهپر

برايمختلفیتعاریفلغتاهلکهاست)بجح(ریشهازمصدرحجابکلمه
استبهتر)حجب(آنفعلازاستفادهباوحجابلغويتعریفدر.اندکردهذکرآن

،شودحائلچیزدومیانآنچههر.شیئینبینحالَماکلّالحجاب:شودگفته
.)116-1386:115نائینی،غروي(استحجاب

وپردهپوشیدن،معنايبهلغوينظراز»حجاب«مطهري،شهیداستادزعمبه
واستشدهشایعحاضرعصردر،»زنپوشش«دربارهآناستعمالکهاستپردگی

محبوبی(است»پوشش«معنیبه»ستر«کلمهیعنیآنفقهیرایجاصطالحواقعدر
).1386:95منش،
فارسیايکلمهپوششوعربیلفظیحجابلغوي،مادهوریشهنظرازواقع،در

بهآنجايبهوکردحجابمقامقائمراپوششبتوانکهنیستگونهایناما.است
هردیگرتعبیربه.استپوششازاخصحجابمعناییبارکهچرا.بردکار

تبیینراآنشرایطوحدودشرعکهخاصیپوششبلکهنیست؛حجابپوششی
غروي(دهدمیشکلراحجابمفهومخوانده،فراآنرعایتبهرازنانوکرده

بیشتروبودهعاممفهومیک»پوشش«دیگرعبارتبه).127- 1386:126نائینی،
ازترپیچیدهوبودهخاص»حجاب«مفهوم.استانگارانهشئمعنايبرمشتمل
و»نامحرمومحرم«،»باطنوظاهر«ماننداساسیاصولوهاارزشواستپوشش

).1386:45یزدخواستی،(دهدمیجايخوددررا»عمومیوخصوصی«
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.دارندحجابازمتفاوتیتعاریفمسلمانزنانشدمشخصنظرسنجییکدر
:شودمیدسته3شاملحجابازآنهااصلیتعاریف

.)روسري(خوردمیگرهگردنزیرکهسربرايفیزیکیپوشش.1
رابدنهايقسمتبیشترکهمحجوبو)باحیا(معتدلگشاد،لباس.2

.ودشنمیروسريشاملوپوشاندمی
.)2006،3یاسین،(عفتحفظونشدنخیرهمعتدل،رفتار.3

مثابهبهحجاب.گیردمیقراربررسیموردنیزشناسیجامعهنگاهباحجابمفهوم
قائلنمادینارزشیوذهنیمعناییآنبرايکنشگرفردکهاستاجتماعیکنش
و١فرديمیانارتباطاتعرصهدردیگرانباارتباطدراوکنشیاعملواست
منش،محبوبی(باشدمیعمومیحوزهدردیگرانانتظاراتدریافتتأثیرتحت
1386:96.(

اصلیمیمفهوالیهچهاربرمبتنیکهاستاجتماعیکنشیک)پوشش(حجاب
باورها،کهطوريبهنمادها،وهنجارهاها،ارزشباورها،:ازعبارتندکهاست

وضعیتدركبرايکههستنداعتباريوذهنیوجوهدارايهنجارهاوهاارزش
باورهاکهترتیببدین.کرداستنادومراجعهآنهابهبایدآنتحلیلوحجابعینی

دربارهقضاوتمالك(هاارزشبخشروعیتمش)هانیستوهاهستبهاعتقاد(
وبایدها(هنجارهابخشمشروعیتوکنندهتوجیهنیزهاارزشو)بدهاوهاخوب
اجتماعیکنشورفتاردرکههستندهنجارهاتجلیونمایندهنیزنمادهاو)نبایدها
بهوطمربنمادهايانضمامبهاجتماعیکنشورفتاردیگرسوياز.یابندمیعینیت

ترتیبهمینبهوهاارزشکنندهمشخصهنجارهاوهنجارهاکنندهمشخصآن
کنشدر).98- 1386:97منش،محبوبی(هستندباورهاکنندهمشخصهاارزش

وحجابترتیب،بدین.استنهفتهانتظاراتیونیازها،حجاباجتماعی

1- Interpersonal Communication
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وجامعهانتظاراتبهاسخپفرد،نیازهايرفعباورها،بستردرآنمشابههايموضوع
.گیردمیخودبهمعنادارومتنوعخاص،اشکالبیرونیعواملتاثیرتحت
باشد،میاجتماعیعلوممحققانتوجهموردبسیارکهدینیمسائلازیکی
فرآیندطیفردشدناجتماعیکهاستروشن.استدینیپذیريجامعه
باآنطیفردکهاستفرآینديذیريپجامعه.پیونددمیوقوعبه١پذیريجامعه
وشودمیآشناخویشجامعهشعائروآدابرسوم،هنجارها،عقاید،ها،ارزش
آمادگیجامعه،عضویکعنوانبهوگیردمیفرارااجتماعیزندگیهايشیوه
وهاارزش٢سازيدرونیباپذیري،جامعهفرآینددرهاانسان.کندمیپیداعمل

هايشیوهبهراخوداجتماعی-زیستینیازهايچگونهکهگیرندمیدیاهنجارها
بهعملوسازيدرونیماحصلجامعه،درثباتونظم.سازندبرآوردهقبولقابل
-مهمجوانی،ونوجوانیدورانهمچنین،.استفرهنگیدستوراتوهاارزشاین

آبادي،زین(باشدمیمعیارهااینپذیرشوشناختدوراناثرگذارترینوترین
فرآینددردینیاحکاموهاآموزهالگوها،معیارها،بافردآشنایی).1386:181
اینمعنايومحتوابافردفرآیند،ایندر.شودمیانجامويدینیپذیريجامعه

کاربهخودروزمرهزندگیتعامالتوهاموقعیتدرراآنهاوشدهآشنامعیارها
مثلدینیهايزهآموشناختوآشناییازپسفردحقیقتدر).182:همان(ردبمی

اینکردندرونیباوپذیردمیباوروارزشعنوانبهراهاآنپوشش،وحجاب
بهمقیدودینیاحکامواصولبهپایبندشخصیتیکعنوانبهباورهاوهاارزش

نوعراحجابذیريپجامعهتوانمیترتیببدین.یابدمیحضورجامعهدرحجاب
،خانوادهآنکردنپذیرجامعهعواملکهبرشمرددینیپذیريجامعهازخاصی

1- Socialization
2- Institutionalizition
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ودولت،همساالنگروه،جمعیارتباطوسایل،آموزشیمراکزومدرسه
).200-199:همان(باشدمیروحانیتنهادوسیاسیهايسازمان

خصیصۀدوبارامراموعقیدهآدمی.استعقیدهیکانتخابگویايحجاب
راخودرفتارهايتماموکندمیزندگیآنباوگزیندبرمیانتخابوشناخت
مراموعقیده،باشدبیشترانساناختیاروشناختهرقدر.دهدمیشکلآنبراساس

وشناختمحصولیعنیاست،چنینایننیزحجاب.استپایدارترنیزاو
رشدوتکاملچگونگیواجتماعیروابطن،انساهستی،اززنکهاستهاییبینش

معنويسیرخود،بهدادنپوششباکهاسترسیدهباوربدینوداردخودصحیح
وجوديخصلتجزءزنبرايراحیاوعفافخداوند،.ددهمیسرعتراجامعه

).1386:65علوي،(استدادهقراراو
مطرححجابفلسفۀيهاشاخصهعنوانبهرااصلچهارمطهريشهیداستاد

وارزشواجتماعاستواريخانوادگی،پیونداستحکامروانی،آرامش:کندمی
وترکلیمسئلۀیکازاسالمدرحجابکهنمایدمیاضافهوي.زنبهاحترام
جنسی،التذاذهايانواعخواهدمیاسالمکهاستاینآنوگیردمیریشهتراساسی

ازدواجکادردروخانوادگیمحیطبهدیگر،نوعچهولمسیچهوبصريچه
سیستمبرخالف.باشدفعالیتوکاربرايمنحصرًااجتماعویابداختصاصقانونی،

علوي،(آمیزدمیهمبهجنسیلذایذبارافعالیتوکارکهحاضرعصرغربیِ
1386:67.(
همهرد»حجاب«مصطلحتعبیربهیاپوششموضوعکهاستتوجهبهالزم
ازوداردریشهجامعهزنانقشرویژهبهوجامعهافرادهمهبرايبشريجوامع

متاسفانه).1389:78چاوشی،آقایانی(.هستنیزاسالمدیناصلیهايدستورالعمل
درحجابمورددرنادرستیبعضاًهاينگرشکهدهدمینشانهاپژوهشازبعضی
دینیفرهنگومذهبیتعالیمراستايدرکهتاسگیريشکلحالدرایرانجامعه
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سالدرچاوشیآقایانیاکبرکهپژوهشیدرمثالبراي.شودنمیارزیابیکشور
سازمحدودیتزنانهايفعالیتبرايراچادرحدوديتاجواناندادهانجام1389

یناچنانچه.کنندمیتلقیمحدودیتراآنکمحددرمیانساالنولیدانند،می
اجتماعیهايفعالیتازمانعچادرپوششکهباشدحاکمبرجامعهاعتقادیانگرش

دینیهايارزشباتضاددرکند؛میایجادمحدودیتآنانبرايیاوشودمیزنان
انتقالدروالدینناتوانیوقصورنتیجهجامعهدرنگاهاینشدنحاکم.بودخواهد
کافیوصحیحفرهنگی-آموزشیهايبرنامهدانفقوفرزندانبهدینیهايارزش

).80:همان(استآموزشیوتربیتینظامدر
دیدهآنکناردرهموارهورودمیکاربهحجابباهمراهومالزمکهمفاهیمیاز
آنگیريشکلکهاستاخالقیفضیلتی،»عفاف«.است»تبرج«و»عفاف«شوندمی
نائینی،غروي(گرددمینفسانیتمایالتوشهواتکنترلموجبآدمیدروندر

»عفاف«و»حجاب«ازیکسانیتلقیسطحی،بینشیکدراگرچه).1386:128
وبودهانساننوعمتوجهاخالقیفضیلتیکعنوانبهعفافولی.داردوجود

تعییندرنیزعرفاست،متعلقهامکانوهازمانهمۀبهونیستبردارجنسیت
کهاستشرعیتکلیفیحجابکهآنحال.دارددخالتاياندازهاتآنحدومرز
همآنحدومرزکند؛میپیدامصداقنامحرموجودهنگامتنهاوبودهزنانمختص

تعییندرجوامععرفواستشدهبیانمتمایزوواضحصورتبهشرعسوياز
رابطهدرحجابباکهاستمفاهیمیازنیز»تبرج«).135:همان(نداردتأثیرآنحد

.استآمدنبیرونآراستهوکردنآرایشآراستن،معنايبهلغتدرتبرج.است
میاندرامروزهوندارداختصاصزنانبهتبرجکهمعتقدندبعضیکهنماندناگفته
بعضیآنجاکهتا.استکردهپیداشیوعزنندهحتیونامطلوبصورتبهنیزمردان

عمومیاماکنوخیابانوکوچهدرزنانه،هايآرایشومبتذلهايلباسبامرداناز
).133:همان(شوندمیحاضر
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هجوم:نمودقلمدادتوانمیگونهاینراایراناسالمیجامعهدربدحجابیعوامل
وغلطآزاديبهاعتقادحجاب؛نابوديبراياستعمارتالشوغربفرهنگ
وکاربرايحجاببودنوپاگیردستبهقاداعتمعقول؛وصحیحآزاديازناآگاهی
اینکه(هاارزشدگرگونیقیدوبند؛بیگذرانیونفسانیهايهوسازپیرويتالش؛

ودروغینالگوهايپذیرش؛)باشدمیهایشزیباییآشکارنمودنبهزنشخصیت
جایگزینیوکمبود؛ونفسبهاعتمادعدموجهلدلیلبهکورکورانهتقلید

ضعفوفکرياستقاللعدمومحتواییبیاسالم،جايبهبیگانههايفرهنگ
:1386علوي،(ارادهضعفدلیلبهانگاريسهلوسستیومنطقیتحلیلوتجزیه

68(.
موثرعواملوعفافوحجاببهتوجهیکمکهمعتقدنداندیشمندانازبسیاري

دنبالبهاجتماعیوفرديارزیانبآثارواستانحطاطساززمینه،جامعهدرآنبر
:ازعبارتندحجابیبیفرهنگوآثار.)63- 1389:62صفرزاده،(داشتخواهد

،بیگانهفرهنگیعناصرپذیرشوایرانبومیفرهنگبرابردربیگانگیاحساس-
،اخالقیهايناهنجاريگسترشسازيزمینه-
،دینیتقیداتواعتقاداتتضعیف-
،ناامنیبروز-
،جنسیروابطدرنظمزدنبرهم-
،جنسیآزارافزایش-
،...وایدزمانندجسمیهايبیماريشیوع-
.)1389:98احمدي،(خانوادهبنیانتزلزل-
حجابفرهنگکردننهادینهکهگرفتنتیجهطوراینتوانمیباالهايبحثاز
.ردگیقرارجامعهمسئولینتوجهموردبایداجتماعیهايمهارتازیکیعنوانبه
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وجامعهاثرخانواده،فرد،خودبهجانبههمهتوجهزمینهایندراستالزمپس،
).1389:10نیا،پیروانی(داشتپرورشوآموزشهمهازترمهم

ازیکیمذهبیودینیهايارزشومعارفبانوجوانانوکودکانکردنآشنا
اجتماعی،زندگیرشگستباروزروزبهکهاستاسالمیتربیتوتعلیممهماصول
محورهايازیکیبنابراین،.شودمیاحساسبیشترآنضرورتسیاسی،وعلمی

نوجوانانوکودکاندردینیهايآموزهبهبخشیدنعمقبایدتربیتاصلیومهم
ودخترانبینمذهبیودینیهايارزشکردندرونیکهاستتوجهقابل.باشد
ترینمناسب.ندکنمقاومتبیشترها،انحرافاینبربرادرآنانشودمیباعثزنان
وکودکیدوره،فرزنداندینیتربیتواسالمیهايارزشکردندرونیبرايزمان

ازشدنبزرگترباکهداردزیاديانعطافزمانایندرآنانروحزیرااست؛نوجوانی
وکودکیدوراندردینیهايارزشوباورهاآموزشبا.شودمیکاستهانعطافاین

درموثربسیارهايروشازیکی.آیدمیدستبهموثريومفیدنتایجنوجوانی
درمناسبراهیتشویق،.استنوجوانانوکودکانخوبکارهايتشویقتربیت،

وگذاردمیاثرآنانروحدرتشویق.باشدمیعفافوحجابحفظانگیزهایجاد
الگوییروشهاشیوهاینازدیگریکی.انگیزدمیبرنیکاعمالانجامبرايراآنها

پیرويآنهارفتارازوگیردمیالگووسرمشقدیگرانازفرد،روشایندر.است
).173-1390:172خلجی،(کندمیهمسازآنهاباراخودونموده

تعالیمآموزشدرمهمینقشجامعهومدرسهخانواده،شدمطرحکهطورهمان
بقیهازخانوادهنقشاما.دارندنوجوانانخصوصهبجامعهافراددینیومذهبی
بحرانومذهبیآموزش«عنوانتحت،١مینیبررسیدر.استترپررنگعوامل

آنکهازبیشکودکان،مذهبیباورهايواعتقاداتکهشودمیمالحظه»تحصیالت

1- Minney
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ازواستاحساسیوارزشیگردد،پرداختهوساختهمدرسهدروباشد١شناختی
تحقیقدر).1386:182آبادي،زین(استشدهایجاد)خانوادهدر(قبلهامدت

ارزشحفظدرهاخانوادهکهرسیدهنتیجهاینبه)1378(ساراباسالمیمشابهی،
ومذهبیفرایضبههاخانوادهپایبنديهمچنین.دارندمؤثرینقشحجاب

اندوستومدرسهمسئولینتوسطفتاريرمناسبهايشیوهکارگیريبه
).1386:70علوي،(باشندمیمؤثرحجاببهنسبتآناننگرشدرآموزاندانش

حجابمورددرجامعهافرادنگرشدرنظرانصاحبدیدگاهدراینبرعالوه
شدانجام2006سالدرکهتحقیقیدرجملهاز.داردوجودتوجهیقابلموارد
:دانندمیزیرهايمنشدرراحجابشپوشدالیلمردم
.اندکردهذکرعلتترینمهمعنوانبهراعلتاینزنانبیشتر:ایمانازرفتاري-1

.شوندمیخدادستوراتتسلیمعفتحفظبرايآنهایعنی
ازکهاستزنانیمیاندردلیلبیشتریندینالتزامووالدینانتظارات-2

.هستندمذهبیمهاجرهايخانواده
ساکننشینمسلمانهايحومهومناطقدرکهزنانیبیشتر:اجتماعیفشار-3

زنانگیريتصمیمبرمناطقاینقیقتحدر.کنندمیاحساسرافشاراینهستند
زنانیکهغلطتصوراینخاطربهخصوصبه.گذارندمیتاثیرحجابپوششبراي

.هستندترمذهبی،پوشندمیچادرکه
متعلقرادخویعنی.کندمیمشارکتتربزرگاموردرشخص:مذهبیویته-4
زنانعنوانبهدیگرانازراخودشانهمچنینزناناین.داندمیوسیعاجتماعیکبه

.آیندمیوجودبهاجتماعیمرزهايجریاندربنابراین.کنندمیمتمایزمقیدمسلمان
زنان.دداررابطه،استبخشوحدتودوستانهکهاموريبامذهبیاسالم-5

پوششابکارمحلدروهستنددولترسمیمامورعنوانبهکارمحلدرمسلمان

1- Cognitive
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نبنابرای.کنندمیپیداپیوستگیهمهببیشتراسالمهنجارهايبهعملواسالمی
قدیمیهايداوريپیشوهاتعصبکنندمیسعیآنهاپس.نیستظلمحجاب
.بشکنندراموجود

یاسین،(کنندمیاظهاراسالمیپوششطریقازراشانزنانگیوجنسیتآنها-6
).4و2006:3
دارايودداراقتصاديوسیاسیاجتماعی،فرهنگی،ابعادحجابلهئمس
زوایا،ازتوانمیکهاسترفتاريوشخصیتیمنزلتی،معنوي،- مذهبیهايمؤلفه

حجاب).1386:92منش،محبوبی(گریستنآنبهمختلفمنظرهايوهاپارادایم
آنبرايکنشگرفردکهاستاجتماعیکنشیکمثابهبهشناسیجامعهدیدگاهاز

ودیگرانباارتباطدراوکنشیاعملواستقائلنمادینارزشیوذهنیمعناي
اجتماعیکنشیکحجابعالوه،به.باشدمیاجتماعانتظاراتدریافتتأثیرتحت
ها،ارزشباورها،:ازعبارتندکهاستاصلیمفهومیالیهچهاربرمبتنیهکاست

.نمادهاوهنجارها
دردینیاحکاموهاآموزهالگوها،معیارها،همانندحجابوپوششبافردآشنایی

معنايومحتوابافردفرآیند،ایندر.شودمیانجامويدینیپذیريجامعهفرآیند
کاربهخودروزمرهزندگیتعامالتوهاموقعیتدرراآنهاوشدهآشنامعیارهااین
مراکزومدرسه،خانواده،حجابودینیپذیريجامعهعواملهمچنین،.ردبمی

نهادوسیاسیهايسازمانودولت،همساالنگروه،جمعیارتباطوسایل،آموزشی
.باشدمیروحانیت

بارامراموعقیدهآدمی.استعقیدهیکانتخابگویايحجابها،اینبرعالوه
تربیشانساناختیاروشناختهرقدر.گزیندبرمیانتخابوشناختخصیصۀدو

.استپایدارترنیزاومراموعقیدهشود،
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»عفاف«دارندتنگاتنگارتباطحجابباکهدیگريمفاهیمشدگفتهکهطورهمان
آدمیدروندرآنگیريشکلکهاستاخالقیفضیلتی»عفاف«.است»تبرج«و

.استجامعهعرفبراساسوگرددمینفسانیتمایالتوشهواتکنترلموجب
بهوصرفااستآمدنبیرونآراستهوکردنآرایشآراستن،معنايبهنیز»تبرج«

معتقدندافرادازبرخیشودمیمشاهدهجامعهدرچنانچه.ندارداختصاصزنان
برخیودارنداعتقادعفافبهفقطوهستندهمازجداامردوعفافوحجاب

.دارندایماندوهربهودانندمیپیوستههمبارادوایندیگر
ايپدیدهبلکهاستارزشیايمسئلهتنهانهحجاب،گذشتههايبحثاساسبر

عفت،پوشش،همچونمفاهیمیحجاب،مفهوم.استمطلوباجتماعیکارکردبا
وگیردمیدربررا...ومردوزناجتماعیروابطدرحریمحفظمنی،پاکداحیا،

در.استشدهحجاببهخاصیتوجهاسالمدیندر.دباشنمیزنانمختصصرفا
بعدششبهتحقیقایندرکهاستگوناگونابعادداراي»حجاببهاعتقاد«نتیجه،

عفافوحجاببهقاداعتپوشش،بهاعتقاد:استشدهتوجه»حجاببهاعتقاد«
شرعی،وظیفهعنوانبهحجابمخالف،جنسباروابطدرحریمحفظمردان،براي

.حجاببودنارزشمندوحجاببودنکارکردي
حجاب،برموثرعواملکهرسیدنتیجهاینبهتوانمینظريهايبحثازهمچنین
جاب،حپذیريجامعهآن،بهنگرشچگونگیحجاب،فعلیوضعیتچگونگی

...وحجابپیرامونمشکالتومسائلبابرخوردچگونگیبدحجابی،هايپیامد
وانسانیعلوممتخصصانوریزانبرنامهمسئولین،تاملقابلومهممسائلاز

بهاعتقادمورددرمختلفینظراتنظرانصاحبواندیشمندان.هستنداجتماعی
بیشترآشناییوشناختبرايلذا.اندکردهمطرحآنبامرتبطموضوعاتوحجاب

وشودپرسیدهامورایندرجامعهافرادنظراتاستبهترجامعهبرحاکمرافکابا
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پژوهشدراساس،اینبر.گیردقراربررسیموردنیزعمومیافکارمنظرازموضوع
:استگرفتهقراربررسیموردزیراموردرمردمنگرشحاضر

،یاجتماعمعضلیکعنوانبهحجابوعفافموضوعشدنمطرح-
،حجابیفعلموقعیتازرضایت-
،جامعهدرزنانومردانیبدحجابيهاشاخص-
،عفافوحجابیهمبستگعدم-
،حجاببریبیرونعواملياثرگذار-
،حجاببریدرونعواملياثرگذار-
.حجابيبرایاجتماعاجبارلزوم-
با»حجاببهاعتقاد«متغیررابطهمقالهایناستنباطیهايیافتهبخشدرعالوه،به

وجنسیتدرآمد،تهران،درسکونتسابقهتحصیالت،سن،پیشینهمتغیرهاي
.گیردمیقراربررسیموردتاهلوضعیت
روش
هايدادهازبررسیاینهايیافته.استثانویهتحلیلپژوهشایندرتحقیقروش

که»جامعهدرعفافوحجابوضعیتبهتهرانیشهروندانمختلفنگرش«طرح
شدهگرفتهگردیده،اجرا1389سالدرارتباطاتوهنرفرهنگ،شگاهپژوهتوسط
درساکنسال15بااليافرادازنفري994نمونهیکبراساساخیر،مطالعه.است

.استتهرانشهردوگانهوبیستمناطق
حجابوضعیتبهآناننگرشنوعدربارهتهرانمردمازنظرسنجیطرح«تحقیق

صرفاتحقیق،ایندریعنی.بودهشدانجامتوصیفیرویکرداب»جامعهدرعفافو
تحقیقولیکن.گردیدمطرحنظرسنجیهايگویهازیکهرتوصیفیهايیافته

تگیهمبسسازي،شاخصپژوهش،ایندر.استثانویهتحلیلنوعازحاضر
.استگرفتهقرارتوجهموردهادادهقابلیتبهتوجهباهاآنپایاییورواییومتغیرها
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اولیهنظرسنجیوتوصیفیصورتازقبلیپژوهشکهگفتتوانمیاطمیناناب
.استدهشبیانترکاربرديوترژرفتحلیلیساختارباوشدهخارج

اولمرحلهدرکهاستايمرحلهچندايخوشهمطالعهایندرگیرينمونهروش
مرحلهدر،استشدهشناسایی)نتهراشهرگانه22مناطق(منطقههردرهابلوك
سوممرحلهدرنهایتاًودهشمشخصهابلوكداخلدرمسکونیواحدهايدوم
.استشدهانتخابمسکونیواحدهردر)بیشتروسال15(بزرگسالفردیک

موردافرادوبودهمنطقهآنساکنینتعدادبامتناسبمنطقههردرپاسخگویانتعداد
.اندشدهانتخابسادهیتصادفروشبهنظر

توجهبنابراین،.استثانویهتحلیلحاضرتحقیقروشگردیداشارهچنانکه
:1386بیکر،(آنهاگردآوريتااستداشتهتمرکزهادادهتحلیلبرعمدتاًپژوهشگر

فراهمرامناسبنمونۀبهدسترسیامکانموجودهايدادهازاستفادهاگرچه).309
اینکهجملهاز.داشتهمراهبهنیزرامشکالتیمذکورروشصفتواینبا،کرد

کامالًپیشینپیمایشدرشدهمطرحهايپرسشوسنجشموردمتغیرهايازبعضی
ماکهبوددرحالیاین.)1384:83واس،(نبودندمانظرموردهايپرسشومتغیرها

ومتغیرهاتعریفشدیمناگزیرنتیجهدر.بیفزاییمآنهابهايدادهتوانستیمنمی
دهیمانجامموجود،هايدادهمحدودیتوامکاناتبراساسراآنهاکردنعملیاتی

.استشدهبیانمذکورمتغیرهايسنجشنحوهادامهدر).13-1388:12کافی،(
حجاببهاعتقادمتغیر
پوشش،بهاعتقاد:ازعبارتندکهاستبعدششداراي»حجاببهاعتقاد«متغیر

مخالف،جنسباروابطدرحریمحفظمردان،برايعفافوحجاببهعتقادا
.حجاببودنارزشمندوحجاببودنکارکرديشرعی،وظیفهعنوانبهحجاب

.شدند100تا0بهتبدیلهامقیاسمطلب،ترراحتدركبرايکهاستذکربهالزم
.است100)بیشینه(باالحدوصفر)کمینه(پایینحدهاشاخصهمهبرايبنابراین
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حجاببهاعتقادابعادسنجشنحوه:1جدول
سنجشنحوهبعد

.شودمیسنجیدهزیادخیلیوزیادکم،کم،خیلیاصال،بنديدرجهباقسمتی5لیکرتطیفو١گویه2ازاستفادهباپوششبهاعتقاد

.شودمیسنجیدهزیادخیلیوزیادکم،کم،خیلیاصال،بنديدرجهباقسمتی5لیکرتطیفو٢گویه1ازاستفادهبامردانبرايعفافوحجاببهاعتقاد

.شودمیسنجیدهزیادخیلیوزیادکم،کم،خیلیاصال،بنديدرجهباقسمتی5لیکرتطیفو٣گویه3ازاستفادهبامخالفجنسباروابطدرحریمحفظ

.شودمیسنجیدهزیادخیلیوزیادکم،کم،خیلیاصال،بنديدرجهباقسمتی5لیکرتطیفو٤گویه1ازهاستفادباشرعیوظیفهعنوانبهحجاب

.شودمیسنجیدهزیادخیلیوزیادکم،کم،خیلیاصال،بنديدرجهباقسمتی5لیکرتطیفو٥گویه3ازاستفادهباحجاببودنکارکردي

.شودمیسنجیدهزیادخیلیوزیادکم،کم،خیلی،اصالبنديدرجهباقسمتی5لیکرتطیفو٦گویه2ازاستفادهباحجاببودنارزشمند

حجاببهمربوطهاينگرش
یکازاستفادهبا:یاجتماعمعضلیکعنوانبهحجابوعفافموضوعشدنمطرح-

گرفتهقرارسنجشمورد)زیادکم،اصال،(لیکرتقسمتیسهطیفوگویه
٧.است

مردانوزنانناسبمرفتاروپوششازرضایت:حجابیفعلموقعیتازضایتر-
از»حجابفعلیموقعیتازرضایت«سنجشبراي.داردنظرمدراجامعهدر

ازبعضینامناسبپوششوبدحجابیوضعیت: دوگویهاست،دشواروپاگیرودستحجاب،رعایت: یکگویه-1
.استآزاردهندهواقعاًشهروندان

عفافوحجابرعایتبهموظفنیزجامعهمردانبلکهنیست،زنانهلهئمسیکفقطعفافوحجاب: گویه-2
.هستندخودخاص

وروابط: دوگویهاست،انسانینیازهايبراساسوطبیعیرابطهیکغربدرمردوزنروابطآزادي: یکگویه-3
: سهگویهکرد،مخالفتآنبانبایدواستعاديوطبیعیامرينوجوانیدوراندرپسرانودخترانبیندوستی

واستعاديوطبیعیامرينباشد،همازدواجقصدبهاگرحتیجوانیدوراندرپسرودختربیندوستیوروابط
.کردمخالفتآنبانباید

.استواجبآنرعایتواستخداوندامرودیندستورحجاب،: گویه-4
افرادفرديآرامشاحساسواجتماعیامنیتباالرفتنموجبجامعهدرعفافوحجابرعایت: یکگویه-5

هاخانوادهبنیاناستحکاموطالقکاهشموجبجامعهدرعفافوحجابرعایت: دوگویهشود،میجامعه
ازاگرگیرند،میقرارايعدهاذیتموردشهرهايخیاباندرنامناسبپوششباکهزنانی:سهگویهگردد،می

.رندیگنمیقرارآزارمورد،استفاده کنندمناسبپوشش
باحجابافراد: دوگویهشود؟،میمحسوباجتماعیارزشیکحدچهتاماجامعهدرحجابامروزه: یکگویه-6
.هستنداُملوافتادهقبعیهایآدمما،جامعهدر
اجتماعیمشکلیامعضلیکعنوانبهحجاب،وعفافموضوعساختنبرجستهوکردنمطرحشمانظربه-7
دارد؟ضرورتقدرهچماجامعهامروزشرایطدر
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زیادخیلی،زیادکم،کم،خیلی،اصالبنديدرجهبالیکرتقسمتی5گویه2
١.استشدهاستفاده

درمردانیبدحجابيهاشاخص«:جامعهدرمردانیحجاببديهاشاخص-
لباسوپوشش،)چرانیچشم(مخالفجنسبهناسالمنگاهمشمول»جامعه

صداکردن،شوخیدادن،تدس(مخالفجنسباراحتروابطونامناسب
يهاشاخص«.استجامعهدرمردانجانباز...)وکوچکنامباکردن

لیکرتقسمتیسهطیفوگویهسهازاستفادهبا»جامعهدرمردانیبدحجاب
.استگرفتهقرارسنجشموردزیادوکماصال،بنديدرجهبا

»جامعهدرزنانیبدحجابيهاشاخص«:جامعهدرزنانیبدحجابيهاشاخص-
نامناسبلباسوپوشش،)چرانیچشم(مخالفجنسبهناسالمنگاهمشمول

نامباکردنصداکردن،شوخیدادن،دست(مخالفجنسباراحتروابطو
درزنانیبدحجابيهاشاخص«.استجامعهدرزنانبجاناز...)وکوچک
اصال،بنديدرجهبالیکرتقسمتیسهطیفوگویهسهازاستفادهبا»جامعه

.استگرفتهقرارسنجشموردزیادوکم
جامعهافرادآیاکهردازدپمیموضوعاینبه:عفافوحجابیهمبستگعدم-

دواینبینیاودانندمییکدیگرازجدامقولهدوراعفافوحجاب
ازاستفادهبا»عفافوحجابهمبستگیعدمنگرش«.ندهستقائلهمبستگی

وزیادکم،کم،خیلی،اصالبنديدرجهبالیکرتقسمتی5طیفوگویهیک
٢.استشدهسنجیدهزیادخیلی

تهاجموبیگانهفرهنگتاثیرنگرششاخصاین:حجاببریبیرونعواملریاثت-
نگرش«شاخص.دهدمیقرارتوجهموردراپوششوحجاببرفرهنگی

-زنبینروابطوتعامل: دوگویهاست،مطلوبومناسبماجامعهاکثریتپوششوحجابوضعیت: یکگویه-1

.استبرخوردارمطلوبوضعیتازجامعهدرمردهاوها
.دانستمربوطهمبهراآنهانبایدوهستندجداگانهموضوعدوعفافوحجاب-2
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قسمتی5لیکرتطیفوگویه3ازاستفادهبا»حجاببربیرونیعواملریاثت
١.استشدهسنجیدهزیادخیلیوزیادکم،کم،خیلیاصال،بنديدرجهبا

هماننددرونیعواملتاثیرنگرششاخصاین:حجاببریدرونعواملریاثت-
نظردمراحجاببرهاخانوادهومذهبیتعالیمدولت،فرهنگیهايفعالیت

وگویه3ازاستفادهبا»حجاببردرونیعواملتاثیرنگرش«.دهدمیقرار
زیادخیلیوزیادکم،کم،خیلیاصال،بنديدرجهباقسمتی5لیکرتطیف

٢.استشدهسنجیده

براياجتماعیاجبارلزومبهنگرش«:حجابداشتنيبرایاجتماعاجبارلزوم-
يبنددرجهبالیکرتقسمتی5طیفوگویه3ازاستفادهبا»حجابداشتن
٣.استشدهسنجیدهزیادخیلیوزیادکم،کم،خیلیاصال،

جنس،تهران،درسکونتسابقهدرآمد،:شاملايزمینهمتغیرهايتحقیقایندر
.استتاهلوضعیتوتحصیالتسن،

کهدهدمینشانزیرا.استتحقیقهرهايبخشترینمهمازیکیپایاییواعتبار
.خیریاهستندمناسببررسیوتحلیلبرايشدههساختهايطیفوهاشاخصآیا
اهمیتازتحقیقهايشاخصپایاییواعتبارآوردندستهبثانویههايتحلیلدر

بهشوهروزنخیانتافزایشبربیگانههايفیلموماهوارهمبتذلهايبرنامهوهاسریالها،فیلم: یکگویه-1
بهحملهدرغربیکشورهاياستعمارياهدافازیکی: دوگویهاست،اثرگذارایرانامروزهايخانوادهدریکدیگر
بخشی: سهگویه.. استسومجهانکشورهايمردممقاومتقدرتکاهشغربی،آرایشوپوششترویجوحجاب

.کندبرخوردهقاطعانآنبابایددولتکهاستحجابیبیفرهنگترویجهدفباوشدهریزيبرنامههاحجابیبداز
سازيفرهنگوفرهنگیفعالیتضعفدلیلبهاستمواجهمشکلباجامعهدرپوششامروزاگر: یکگویه-2

ازبرخیتوسطجامعهسطحدراسالمیپوششنشدنرعایتاصلیدلیل: دوگویهاست،اخیرهايسالدرهادولت
نسبتکمتريکنترلگذشتهبامقایسهدرهاخانواده: سهگویهاست،اسالماحکامباآنانمخالفت،مردانوزنان

.دارندخودفرزندانپوششنحوةوحجاببه
مردوزنروابطدر حریمحفظوحجابدرخصوصدانشگاهیوکاريهايمحیطدرقوانینیباید: یکگویه-3

برايشهر،هايخیاباندرسئولمهايارگانحضور: دوگویهکرد،برخوردقاطعطوربهخاطیانباوشودتنظیم
معروفبهامر: سهگویهاست،مردمشخصیوفردياموردردخالتبدپوششمردانوزنانبهاخطاردادنوتذکر

.گردداجراجامعهدرشهروندانومردمتوسطبایدحجابخصوصدرمنکرازنهیو



٨٩

وهدفاساسبرمحققهابررسیهگونایندرزیرا.استبرخوردارچندانیدو
وکندمیتصرفودخلتحقیقمتغیرهايوسواالتازتعداديدرخاصمنظوري

).2،1385،172آباديزین(سازدمیجدیديهايخصشا
و١صورياعتبارروشازسنجشهايمقیاساعتبارسنجشبرايتحقیقایندر
ايآلفآزمونازاستفادهبانیزهاشاخص»٣پایایی«همچنین.شداستفاده٢سازه

.شدمحاسبه86/0»حجاببهاعتقاد«درپایایی.٤گرفتقراربررسیموردکرونباخ
،اندشدهساختهگویهچندیادوترکیبازکه»حجاببهاعتقاد«متغیرابعاددرپایایی

:استشرحدینب
کارکردي،80/0مخالفجنسباروابطدرحریمحفظ،63/0پوششبهاعتقاد

.60/0حجاببودنارزشمندو74/0حجاببودن
پایاییزیردر.گردیدمحاسبهنیز»حجاببهمربوطهاينگرش«پایایی
گزارش،اندشدهساختهگویهچندیادوترکیبازکهآنبهمربوطهايشاخص

.استشده
درمردانیبدحجابيهاشاخصوجود،74/0حجابیفعلموقعیتازرضایت

ياثرگذارنگرش،67/0جامعهدرزنانیبدحجابيهاشاخصوجود،64/0جامعه
،60/0حجاببریدرونعواملياثرگذارنگرش،75/0حجاببریبیرونعوامل
تحلیلوتوصیفمقالهایندر.60/0حجابيبرایاجباراجتماعلزومبهنگرش

.استشدهانجامSPSSافزارنرمکمکبههاداده

1- Face Validity
2- Construct Validity
3- reliability

چقـدر هـر کرونبـاخ آلفـاي مقدار. شودمیاستفادهکرونباخآلفايآمارهازمقیاسدرونیانسجامسنجشبراي-4
آمـده دسـت بـه آلفايمقداراگرپژوهش،ایندر).75: 1389کالنتري، (دهد مینشانرابیشترپایایییابدافزایش

.گرددمیارزیابیقبولقابلغیرپایاییباشد60/0ازکمتر



٩٠

هایافته
ايمتغیرهاي زمینه

از.ندهستزندرصد5/50ومردپاسخگویانازدرصد5/49دهدمینشاننتایج
،)سال19-15(سالبیستزیرسنیگروهدرپاسخگویانازدرصد5/13سنینظر

سال،39تا30سنیگروهدردرصد2/21سال،29تا20سنیگروهدردرصد3/36
وسال50سنیگروهدردرصد7/13وسال49تا40سنیگروهدردرصد9/13

8/54ومجردپاسخگویانازدرصد2/45تاهلوضعیتنظراز.دارندقرارباالتر
سواد،بینپاسخگویاازدرصد5/0تحصیالتسطحنظراز.ندهستمتأهلدرصد

دبیرستان،درصد2/8،راهنماییتحصیالتدرصد8ابتدایی،تحصیالترصدد3/5
دیپلم،فوقتحصیالتدرصد5/10دانشگاهی،پیشودیپلمتحصیالتدرصد3/28
درصد3/1ولیسانسفوقتحصیالتدرصد4/6ولیسانستحصیالتدرصد8/30

10- 6درصد5سال،6ازکمترپاسخگویانازدرصد6/5همچنین.ندداردکتري
سال،25- 21درصد5/15سال،20-16درصد3/19سال،15- 11درصد3/7سال،

شهردرسکونتسابقهسال30ازبیشدرصد2/30وسال30-26درصد1/13
ماهیانهپاسخگویانازدرصد40خانوادهدرآمددهدمینشاننتایج.دارندتهران
2/13هزارتومان،200ومیلیون1تا600درصد6/43هزارتومان،600ازکمتر

.استبودههزارتومان200ومیلیون1بااليدرصد
حجاببهاعتقادمتغیر
درصد8/40کم،سطحدرپاسخگویانازدرصد1/11درحجاببهاعتقادمیزان

.استزیادسطحدرپاسخگویانازدرصد1/44ومتوسطسطحدرپاسخگویان
.١باشدمی20/21آنمعیارانحرافو59/62حجاببهاعتقادغیرمتمیانگین

و حد 0میانگین ) کمینه(بنابراین در همه متغیرها حدپایین . اندتبدیل شده100تا 0همه متغیرها به مقیاس-1
.است100) بیشینه(باال 



٩١

نمودار(.داردقرارباالسطحدرنمونهجامعهدرحجاببهاعتقادمیزانبنابراین
)2شمارهجدولو1شماره

حجاببهاعتقادمیزانحسببرپاسخگویانفراوانیتوزیع:1نمودار

حجاببهاعتقادمیزانحسببریانپاسخگوفراوانیتوزیع:2جدول
کممتوسطزیاد

91/4555/4253/11حجاببهاعتقاد

:استزیرشرحبه»حجاببهاعتقاد«متغیرابعادهايآمارهوضعیتهمچنین-
آنمعیارانحرافو24/67»پوششبهاعتقاد«میانگیننمونه،جامعهدر
.باشدمیباالسطحدر»وششپبهاعتقاد«دهندهنشانکهباشدمی63/27

معیارانحرافو44/77»مردانبرايعفافوحجاببهاعتقاد«میانگین-
وحجاببهاعتقاد«میزانپاسخگویانمیاندرنتیجهدر.باشدمی50/24

.داردقرارباالسطحدر»مردانبرايعفاف
انحرافو56/54»مخالفجنسباروابطدرحریمحفظبهاعتقاد«میانگین-

»مخالفجنسباروابطدرحریمحفظبهاعتقاد«میزانکهاست09/29معیار
.باشدمیمتوسطسطحدرپاسخگویانبیندررا



٩٢

معیارانحرافو41/74»شرعیوظیفهعنوانبهحجاببهاعتقاد«میانگین-
بهحجاببهاعتقاد«میزانپاسخگویانمیاندرنتیجهدر.باشدمی01/26

.داردقرارباالسطحدر»شرعیوظیفهعنوان
است57/25معیارانحرافو24/63»حجابداشتنکارکردبهاعتقاد«میانگین-

میاندرباالسطحدرحجاببودنکارکرديبهاعتقادمیزانگویايکه
.باشدمیپاسخگویان

12/19آنمعیارانحرافو19/68»حجاببودنارزشمندبهاعتقاد«میانگین-
بیندرباالسطحدرحجابدانستنارزشمنددهندهنشانکهباشدیم

.استپاسخگویان
بهمربوطترتیببهمیانگینمیزانباالترین،»حجاببهاعتقاد«متغیرابعادمیاندر

عنوانبهحجاببهبهاعتقاد«،»مردانبرايعفافوحجاببهاعتقاد«متغیرهاي
بهاعتقاد«،»پوششبهاعتقاد«،»حجاببودنندارزشمبهاعتقاد«،»شرعیوظیفه

.است»مخالفجنسباروابطدرحریمحفظبهاعتقاد«،»حجابداشتنکارکرد
برايعفافوحجاببهاعتقاد«بعدحجاب،بهاعتقادمتغیرابعادمیاندربنابراین

رینکمت»مخالفجنسباروابطدرحریمحفظبهاعتقاد«بعدوبیشترین»مردان
.)3شمارهجدولو2شمارهنمودار(استدادهاختصاصخودبهرااعتقاديمیزان
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»حجاببهاعتقاد«متغیرابعادفراوانیتوزیع:2نمودار

»حجاببهاعتقاد«متغیرابعادفراوانیتوزیع:3جدول
معیارانحرافمیانگین

24/6763/27پوششبهاعتقاد
44/7750/24مردانبرايفافعوحجاببهاعتقاد
56/5409/29مخالفجنسباروابطدرحریمحفظبهاعتقاد
41/7401/26شرعیوظیفهعنوانبهحجاببهاعتقاد
24/6357/25حجابداشتنکارکردبهاعتقاد
19/6812/19حجاببودنارزشمندبهاعتقاد

حجاببهمربوطهاينگرش
:شودمیتوصیف»حجاببهمربوطيهانگرش«قسمتایندر
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مطالعه،موردجامعهدر:اجتماعیمعضلیکعنوانبهحجابموضوعشدنمطرح-
انحرافو46/66»معضلیکعنوانبهحجابموضوعشدنمطرح«میانگین

یکعنوانبهحجابموضوعشدنمطرح«نتیجهدر.باشدمی07/38معیار
)4شمارهدولج(.داردقرارباالسطحدر»معضل

اجتماعیمعضلیکعنوانبهحجابمسئلهبهنگرش:4جدول
معیارانحرافمیانگین

46/6607/38معضلیکعنوانبهحجابموضوعشدنمطرح

حجابفعلیموقعیتازرضایتمیزانمیانگین:حجابفعلیموقعیتازرضایت-
موقعیتازرضایتنمیزابنابراین.باشدمی22/26معیارانحرافو94/45

)5شمارهجدول(.داردقرارمتوسطنسبتاًسطحدرحجابفعلی
حجابفعلیموقعیتازرضایت:5جدول

معیارانحرافمیانگین
94/4522/26حجابفعلیموقعیتازرضایت

حجابیبدهايشاخصتحقیق،نتایجبراساس:مردانبدحجابیهايشاخص-
راحتروابط«،»مخالفجنسبهنسبتناسالماهنگ«اولویتبراساسمردان

اینهایافتهبراساس.باشدمی»نامناسبلباسوپوشش«و»مخالفجنسبا
)6شمارهجدول(.داردقرارباالییسطحدرهاشاخص

مردانحجابیبدهايشاخصانواعوجودمیزانحسببرپاسخگویانفراوانیتوزیع:6جدول
معیارانحرافمیانگینمردانحجابیبدهايشاخصانواع
51/8786/23مخالفجنسبهنسبتناسالمنگاه

19/6677/29نامناسبلباسوپوشش
51/8062/29مخالفجنسباراحتروابط
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و84/78»مردانبدحجابیهايشاخص«میانگینشودمیمالحظهکهطورهمان
دررامردانبدحجابیهايصشاخوجودکهباشدمی04/21آنمعیارانحراف

.دهدمینشانباالسطح
نیزجداگانهطوربهمردانوزناندیداز»مردانبدحجابیهايشاخص«میزان

بدحجابیهايشاخص«میانگینزن،پاسخگویاندیداز.گرفتقراربررسیمورد
میانگینمرد،پاسخگویاننظراز.است40/20معیارانحرافو73/80»مردان

هر،بنابراین.است54/21معیارانحرافو99/76»مردانبدحجابیهايشاخص«
)7شمارهجدول(.دانندمیباالسطحدررامردانبدحجابیهايشاخصجنس،دو

مردانوزناندیدگاهازوکلیدیدگاهازمردانبدحجابیهايشاخص:7جدول
معیارانحرافمیانگین

84/7804/21نمرداحجابیبدهايشاخص
73/8040/20زناندیدگاهازمردانحجابیبدهايشاخص
99/7654/21مرداندیدگاهازمردانحجابیبدهايشاخص

هايشاخصتحقیق،نتایجبراساس:زنانبدحجابیهايشاخصوجودمیزان-
باراحتروابط«،»نامناسبلباسوپوشش«اولویتبراساسزنانبدحجابی

هایافتهبراساس.است»مخالفجنسبهنسبتناسالمنگاه«و»مخالفجنس
)8شمارهجدول(.داردباالقرارسطحدرهاشاخصاین

پاسخگویانفراوانیتوزیع:8جدول
زنانبدحجابیهايشاخصانواعوجودمیزانحسببر

معیارانحرافمیانگینزنانحجابیبدهايشاخصانواع
54/6715/30مخالفجنسبهنسبتناسالمنگاه

82/8574/26نامناسبلباسوپوشش
06/7970/29مخالفجنسباراحتروابط
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.باشدمی37/22آنمعیارانحرافو96/77»زنانبدحجابیهايشاخص«میانگین
قرارباالسطحدر»زنانبدحجابیهايشاخص«میزانپاسخگویاننظرازنتیجه،در

.دارد
موردمردانوانزندیداز»زنانبدحجابیهايشاخص«میزاننیز،جاایندر

میانگینزن،پاسخگویاندیدازدهدمینشاننتایجکه.گرفتقراربررسی
نظراز.است24/22معیارانحرافو20/77»زنانبدحجابیهايشاخص«

یارمعانحرافو86/78»زنانبدحجابیهايشاخص«میانگینمرد،پاسخگویان
باالسطحرازنانبدحجابیهايشاخصجنس،دوهر،بنابراین.است48/22
)9شمارهجدول(.دانندمی

مردانوزناندیدگاهازوکلیدیدگاهاززنانبدحجابیهايشاخص:9جدول
معیارانحرافمیانگین

96/7737/22زنانحجابیبدهايشاخص
20/7724/22زناندیدگاهاززنانحجابیبدهايشاخص
86/7848/22مرداندیدگاهاززنانحجابیبدهايشاخص
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مردانوزنانبدحجابیهايشاخصانواعوجودمیزان:3نمودار

حجابهمبستگیعدم«نگرشمیانگین:عفافوحجابهمبستگیعدم-
جامعه،دربنابراین،.باشدمی42/37آنمعیارانحرافو96/47»عفاف

.داردقرارمتوسطنسبتاًسطحدر»عفافوحجابهمبستگیعدم«رشنگ
بهمعتقدودانندنمیهمازجداراحجابوعفافموضوعجامعهمردمیعنی

.نیستندنیزدوآنکاملانطباق
بهپاسخگویان«نگرشمیانگین:حجاببربیرونیفرهنگیعواملاثرگذاري-

آنمعیارانحرافو01/52را»حجاببربیرونیفرهنگیعواملاثرگذاري
فرهنگیعواملاثرگذاريپاسخگویان،نظرازبنابراین.باشدمی05/28

.داردقرارمتوسطسطحدرحجاببربیرونی
میزان«متوسططوربهپاسخگویان:حجاببردرونیفرهنگیعواملاثرگذاري-

18/20آنعیارمانحرافو63/56را»حجاببردرونیفرهنگیعواملتاثیر
بردرونیفرهنگیعواملتاثیرمیزانپاسخگویان،نظرازبنابراین،.باشدمی

.داردقرارمتوسطسطحدرحجاب
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اجتماعیاجبارلزومبهنگرش«متوسط:حجابحفظبراياجتماعیاجبارلزوم-
بهبنابراین،.باشدمی28/26آنمعیارانحرافو73/44»حجابحفظبراي
درحجابحفظبراياجتماعیاجبارلزومبهمعتقدپاسخگویان،کلیطور

گزارش10جدولدرهانگرشاینمجموعه(.هستندمتوسطنسبتاًسطح
.)اندشده

حجاببهمربوطهاينگرشازبرخی:10جدول
معیارانحرافمیانگینحجاببهمربوطهاينگرشبرخی
96/4742/37عفافوحجابهمبستگیعدمنگرش
01/5205/28حجاببربیرونیفرهنگیعواملاثرگذارينگرش
63/5618/20حجاببردرونیفرهنگیعواملاثرگذارينگرش
73/4428/26حجاببراياجتماعیاجبارلزومبهنگرش

1تحلیلیهايیافته

ررسیبموردايزمینهمتغیرهايبا»حجاببهاعتقاد«متغیررابطهقسمتایندر
و»تحصیالت«،»سن«با»حجاببهاعتقاد«متغیرهمبستگیرابطه.گیردمیقرار

بهاعتقاد«متغیرهاياما.استمعناداروقويمثبت،»تهراندرسکونتسابقه«
)11جدول(.دارندمعناداروقويمنفی،رابطههمبا»درآمد«و»حجاب

ايپیشینهمتغیرهايوحجاببهاعتقادمتغیربینپیرسونهمبستگیرابطه:11جدول
حجاببهاعتقاد

218/0سن
283/0تحصیالت

100/0تهراندرسکونتسابقه
-302/0خانوادهماهیانههزینه

1- Analytical Finding
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نتایج.گرفتقراربررسیمورد»حجاببهاعتقاد«و»جنسیت«رابطههمچنین
بهاعتقاد«و»جنسیت«بیندهدمینشانمستقلنمونهدوTآزمونازحاصل
طوربهزنانجامعهدر»حجاببهاعتقاد«میانگین.داردوجودمعناداررابطه»حجاب
.استمردانجامعهمربوطبیشترمعنادار

جنسیتدرحجاببهاعتقادمیانگینمقایسه:12جدول
معناداريسطحTمیانگینجنسیتمتغیر

حجاببهاعتقاد
55/60مرد

947/2 -003/0
59/64زن

موردطرفهیکواریانستحلیلآزمونباحجاببهاعتقادباتاهلوضعیترابطه
آزمونهمچنینوطرفهیکواریانستحلیلازحاصلنتایج.گرفتقراربررسی

معنادارطوربههامتاهلمیاندرحجاببهاعتقادمیانگین:دادندنشانتوکیوشفه
.مجردهاستمیاندرحجاببهاعتقادمیانگینازبیشتر

تاهلوضعیتدرحجاببهاعتقادمیانگینمقایسه:13جدول
معناداريسطحFمیانگینتاهلوضعیتمتغیر

حجاببهاعتقاد

76/57مجرد

68/14000/0
38/66متأهل
09/71مطلقه
18/83بیوه

گیريبحث و نتیجه
هاي نگرش«و » اعتقاد به حجاب«واالتی در مورد به سدر این مقاله سعی شد

طور که مالحظه گردید رابطه متغیر حجاب با همان.پاسخ داده شود» مربوط به آن
،همچنین یکی از اهداف تحقیق. اي نیز مورد بررسی قرار گرفتمتغیرهاي پیشینه

. سنجی درباره موضوعات مرتبط با حجاب بودنگرش
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هاي مردم را به توان دیدگاهه از طریق آن میکسنجی ابزاري است نگرش
مدیران جامعه انعکاس داد، وضعیت روحی و تمایالت مردم را شناخت و به 

. قدرتمندان سیاسی و اقتصادي از آن استفاده کردبرايعنوان راهی هدایت کننده
.)1387:140زارعیان، (سنجی، شناخت و مشاهده است کارکرد نگرش،در واقع
خسروي،. (هاي پوشیده را رصد نمودتوان قضاوتبا بررسی افکار میدر واقع

اهمیت شناخت افکار عمومی به این جهت است که با استفاده از .)1387:238
. بینی کردآگاهی افکار و عقاید یک گروه بتوان رفتار احتمالی آن گروه را پیش

هاي مربوط رشنگ«مسئولین و متخصصان با شناخت .)1387:260زاده، حسن(
. ریزي صحیح و کارآمدي براي جامعه ارائه نمایندتوانند برنامهمی»به حجاب

:شودهر یک از سواالت تحقیق، ارائه میبراساسهاي تحقیق ادامه یافتهدر 
اساس نتایج تحقیق، بر؛ اعتقاد به حجاب در میان افراد جامعه چگونه است؟1سوال 
متغیر اعتقاد به حجاب داراي .ح باال قرار دارددر سط»اعتقاد به حجاب«متغیر 

اعتقاد به پوشش، اعتقاد به حجاب و عفاف براي مردان، حفظ :شش بعد است
حریم در روابط با جنس مخالف، حجاب به عنوان وظیفه شرعی، اعتقاد به 

اعتقاد به هايمتغیر.کارکردي بودن حجاب و اعتقاد به ارزشمند بودن حجاب
به حجاب و عفاف براي مردان، اعتقاد به حجاب به عنوان وظیفه اعتقاد پوشش،
ن حجاب در سطح باال اعتقاد به ارزشمند بودکارکردي بودن حجاب،شرعی،

در »با جنس مخالفاعتقاد به حفظ حریم در روابط«متغیرولیکن،.قرار دارند
اعتقاد به «بنابراین در میان ابعاد متغیر اعتقاد به حجاب، بعد. سطح متوسط است

اعتقاد به حفظ حریم در روابط با «بیشترین وبعد » حجاب و عفاف براي مردان
نتایج نشان .استکمترین میزان اعتقاد را به خود اختصاص داده» جنس مخالف

دهد که در شرایط امروز مردم جامعه معتقدند حجاب و پوشش فقط می
دالت و رفع تبعیض در مورد اختصاص به زنان ندارد و در واقع خواستار نوعی ع
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اي به کند که افراد جامعه تا اندازههمچنین نتایج مشخص می. حجاب هستند
. آزادي در روابط اجتماعی اعتقاد دارند

، باالترین میزان میانگین به ترتیب مربوط »اعتقاد به حجاب«در میان ابعاد متغیر 
اعتقاد به حجاب به عنوان «، »اعتقاد به حجاب و عفاف براي مردان«به متغیرهاي 
اعتقاد به «، »اعتقاد به پوشش«، »اعتقاد به ارزشمند بودن حجاب«، »وظیفه شرعی

.است»اعتقاد به حفظ حریم در روابط با جنس مخالف«، »کارکرد داشتن حجاب
براساس کنند؟؛ افراد جامعه وضعیت فعلی حجاب را چگونه ارزیابی می2سوال 

: این نتایج حاصل شد» رهاي نگرشی مربوط به حجابمتغی«هاي توصیفی یافته
اسخگویان در در میان پ» له حجاب به عنوان یک معضلئمیزان نگرش به مس«

در سطح »میزان رضایت از موقعیت فعلی حجاب«همچنین، .سطح باال قرار دارد
.نسبتاً متوسط است

براساس ودر سطح باالحجابی مردانهاي بدشاخصانواع دهدمینتایج نشان 
و » روابط راحت با جنس مخالف«، »نگاه ناسالم نسبت به جنس مخالف«اولویت 

در سطح نیزهاي بدحجابی زنانشاخصانواع . است» پوشش و لباس نامناسب«
روابط راحت با جنس «، »پوشش و لباس نامناسب«اس اولویت براسباال و 
افراد جامعه اعم براینبنا. است» نگاه ناسالم نسبت به جنس مخالف«و » مخالف

. دانندمیدر سطح باال را»هاي بدحجابی مردان و زنانشاخص«از زنان و مردان
طور که در همان؛ آیا افراد جامعه معتقد به جدایی حجاب و عفاف هستند؟3سوال 

انساننوعمتوجهاخالقیفضیلتیکعنوانبهد عفافشمبانی نظري مطرح 
است و براساس ها متعلقمکانوهازمانهمۀبهوتنیسبردارجنسیتوبوده

سويازآنحدومرزکهکهاستشرعیتکلیفیحجاب نیز. عرف جامعه است
عدم «پاسخگویان به نگرش.استشدهبیانمتمایزوواضحصورتبهشرع
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عفاف و یعنی افراد جامعه . در سطح متوسط است» همبستگی حجاب و عفاف
.دانندجدا از هم نمیمالً دو موضوع کاحجاب را 

؛ نگرش افراد جامعه در مورد عوامل موثر بیرونی و درونی حجاب چگونه است؟4سوال 
همانند فرهنگ » عوامل فرهنگی بیرونی«معتقدند میزانِ اثرگذاري افراد جامعه

افراد جامعه همچنین . بیگانه و تهاجم فرهنگی بر حجاب در سطح متوسط است
هاي فرهنگی دولت، تعالیم ذاري عوامل درونی همانند فعالیتاثرگاعتقاد دارند 

پذیري دینی و بنابراین نحوه جامعه.ها بر حجاب متوسط استمذهبی و خانواده
گویايحجابطور که گفته شد همان. حجاب باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد

انتخابوخصیصۀ شناختدوبارامراموعقیدهآدمی.استعقیدهیکانتخاب
آنرا براساسخودرفتارهايتماموکندمیزندگیآنبراساسوگزیندبرمی
او نیزمراموشود، عقیدهترعمیقانساناختیاروشناختهرقدر.دهدمیشکل

سیاسی که حجاب و پوشش در وهویتیبا توجه به اهمیت دینی،. استپایدارتر
هنجارهاي حجاب بهتر است در دوران و جامعه ما دارد درونی کردن باور، ارزش

نهادهاي مسئول و اثرگذار در این زمینه . کودکی و نوجوانی مورد توجه قرار گیرد
.باشندخانواده، آموزش و پرورش و رسانه می

در ؛ مردم جامعه تا چه اندازه به لزوم اجبار اجتماعی براي حجاب معتقدند؟5سوال 
وم اجبارهاي اجتماعی همانند قوانین، افراد جامعه معتقد به لزمورد حجاب 

طور اساسی، به.در سطح نسبتاً متوسط هستندهاي مسئول و ارشاد مردمارگان
هاي رسمی از کارکرد باالتر و موثرتري هاي غیررسمی نسبت به کنترلکنترل

پذیري دینی و شود توجه ویژه به جامعهبنابراین، پیشنهاد می. برخوردار هستند
ریزان قرار نظر مسئولین و برنامهدها بیشتر از نظارت رسمی مارزشکردندرونی

. گیرد
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چگونهدرآمدوتحصیالتجنس،سن،متغیرهايوحجاببهاعتقادبینرابطه؛6سوال
. شوداعتقاد به حجاب بیشتر می» سن«نتایج تحلیلی نشان دادند با افزایش است؟

سابقه سکونت در «با افزایش .  اب دارداثر افزایشی بر اعتقاد به حج» تحصیالت«
اعتقاد به » درآمد«ولیکن با افزایش . یابداعتقاد به حجاب افزایش می» تهران

در میان زنان بیشتر از مردان » اعتقاد به حجاب«همچنین، . یابدحجاب کاهش می
.ها بیشتر از مجردهاستدر میان متاهل» اعتقاد به حجاب«است و 

شود با تقویت عوامل فرهنگی هاي تحقیق پیشنهاد مییافتهبنابراین، براساس 
ها و هنجارهاي درونیِ تاثیرگذار بر حجاب و نظام آموزشی مطلوب، ارزش

همچنین باید به این نکته توجه کرد . پوشش مناسب در جامعه ترویج داده شود
هاي رسمی و اجبار اجتماعی تاثیر موثري بر فرهنگ حجاب و پوشش که کنترل

که حجاب طوريبه. امل کنترل غیررسمی استفاده شودارد و بهتر است که از عوند
در میان افراد جامعه درونی شود و افراد جامعه بدحجابی را امري زشت، قبیح و 

فرهنگ ،ها بدانند و تحت تاثیر فشار اجتماعی و نظارت غیررسمیخالف ارزش
:دهاي تحقیق عبارتند ازاز دیگر پیشنها. پوشش و حجاب اسالمی را حفظ کنند

هاي سینمایی و تلویزیونی به منظور توسعه فرهنگ نظارت موثر براي فیلم
پرهیز از ترویج یغ و ترویج روابط ناصحیح اجتماعی،عفاف و پرهیز از تبل

هاي مبتذل و نمابش مظاهر غربزدگی در استفاده از مدلهاي نامناسب،لباس
هاي تربیتی موثر همانند روش الگویی شیوهاعمال ، )70، 1389صفرزاده،(جامعه 

، دین و بزرگان دینیدر دوران کودکی و نوجوانی، تالش براي شناخت صحیح از 
هاي تاکید بر آموزش منطقی و عقالنی دین، تاکید آموزش و پرورش بر آموزش

.... دینی و 



١٠٤

منابع
الن در مورد حجاب دیدگاه جوانان و میانسا، )1389(اکبر و همکاران ؛آقایانی چاوشی- 1

.1، شماره4، دورهمجله علوم رفتاريبرتر، 
پذیري فردي، رابطه اعتقاد به حجاب و آسیب،)1389(خدابخش و همکاران؛ احمدي- 2

.2، شماره 4، دوره مجله علوم رفتاريخانوادگی و اجتماعی، 
، تهراننایبی،هوشنگ:ترجمه،اجتماعیتحقیقاتانجامنحوه،)1386(ترز؛بیکر- 3

.نشرنی

آموزان دختر حجاب در نگرش دانش،)1389(پگاه ؛ پونه، پیروانی نیا؛ نیاپیروانی- 4
، دوره آموزش معارف اسالمی، هاي اجتماعیدبیرستانی و رابطه آن با میزان رشد مهارت

.بیست و دوم
مقایسه بین نظرسنجی پیمایشی و نظرسنجی ،)1387(اهللا حبیب؛زادهحسن- 5

مقاالت اولین سمینار تخصصی نظرسنجی الکترونیکی، مرکز ، مجموعه الکترونیکی
.افکارسنجی دانشجویان ایران

، مجموعه هاي نویندرآمدي بر مشاهده افکار با روش،)1387(رضا علی؛ خسروي- 6
.مقاالت اولین سمینار تخصصی نظرسنجی الکترونیکی، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

ر نهادینه کردن حجاب در کودکان و نوجوانان،هاي موث، شیوه)1390(حسن؛ خلجی- 7
.8، شماره زنان و خانوادهاسالمیمطالعاتنامهپژوهش

جایگاه سنجش افکار عمومی الکترونیکی در دروابط ،)1387(داوود ؛زارعیان- 8
، مجموعه مقاالت اولین سمینار تخصصی نظرسنجی الکترونیکی، مرکز افکارسنجی عمومی

.دانشجویان ایران
، سال دهم، شماره مجله کتاب زنانپذیري حجاب،جامعه،)1386(مرتضی؛آباديزین- 9
38.

هاي ها و نگرشتحلیل ثانویه دو پیمایش ملی ارزش،)1385(مرتضی ؛2آباديزین- 10
فصلنامه ، )هاي جنسی با الگوهاي خانوادگیبررسی رابطه نگرش مذهبی و نگرش(ایرانیان 

.31ال هشتم، شماره ، سشوراي فرهنگی و اجتماعی زنان



١٠٥

نقش حجاب زنان در سالمت روانی اجتماع و راهکارهاي ،)1389(سحر؛ صفرزاده- 11
.مجله زن و فرهنگاي با فرهنگ بدحجابی، مقابله
از مردم تهران درباره نوع نگرش آنان طرح نظرسنجی، )1390(طرح نظرسنجی - 12

.ویرایش سومی،، مرکز افکارسنجی و رصد فرهنگبه وضعیت حجاب و عفاف در جامعه
عوامل موثر بر بدحجابی ،)1386(رضیه؛ حمدرضا علوي، حجتیاسید؛ علوي- 13

.4، سال دوم، شمارهتربیت اسالمیدختران دانشگاه شهید باهنر کرمان، 
پویشی در معنا و مفهوم حجاب، ). 1386(وحیده؛ نهله، عامري؛غروي نائینی- 14

.36ماره ، سال نهم، شفصلنامه شوراي فرهنگی اجتماعی زنان
فصلنامه ، بررسی احساس امنیت و عوامل مؤثر بر آن،)1388(مهدي امیر ؛کافی- 15

.شماره اول،تحقیقات علوم اجتماعی ایران
-ها در تحقیقات اجتماعیپردازش و تحلیل داده،)1389(خلیل ؛کالنتري- 16

.، انتشارات فرهنگ صباSPSSاقتصادي با استفاده از نرم افزار 
فصلنامه شوراي تحلیل اجتماعی مساله حجاب، ،)1386(نحسی؛محبوبی منش- 17

.38، سال دهم، شماره فرهنگی اجتماعی زنان
نایبی،هوشنگ:ترجمه،اجتماعیتحقیقاتدرپیمایش، )1384(د.اي.دي.واس- 18
.نشرنی، تهران

.، بازتاب اندیشهنقش حجاب در نابرابري حجاب، )1385(سهیال ؛وحدتی- 19
مجله کتاب شناختی، حجاب زنان با رویکرد جامعه،)1386(بهجت؛یزدخواستی- 20
.38، شماره زنان

1- Yasin- Nooraishah (2006). Attitudes towards the Hijab: with
specific reference to healthcare personnel and students, Faculty
of Health Sciences, The University of Adelaide.


