
چکیده
هدف این پژوهش بررسی نقش رسانه های جمعی در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف 
زنان بود. جامعه آماری پژوهش ش��امل، اعضاء هیأت علمی، دانش��جویان و کارکنان 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد قائم ش��هر اس��ت، تعداد آزمودنی ها681 نفر از جامعه 
مذکور بود )370 نفر دانشجو، 175 نفر هیات علمی و 136 نفر کارمند(، که به روش 
نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب ش��دند. طرح پژوهش به لحاظ هدف کاربردی 
و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایش��ی اس��ت. ابزار جمع آوری اطالعات 
پرسشنامه محقق ساخته است. روایی ابزار سنجش از نوع صوری محتوایی انجام شد، 
پایایی پرسش��نامه با روش آلفای کرونباخ 84% به دس��ت آمد. برای آزمون فرضیه ها 
از آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی تاییدی اس��تفاده ش��د. یافته ها نشان داد که 
رسانه های جمعی می توانند از طریق اطالع رسانی و آموزشهای سازنده، ترویج مدلها و 
الگوهای مناسب پوشش، ارزش نهادن به مسئله حجاب، همگن سازی و جریان سازی 
افکار عمومی، جامعه پذیری وفرهنگ پذیری، در گس��ترش فرهنگ حجاب و عفاف 

زنان موثر واقع شوند. 
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مقدمه
حجاب از ارزنده ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایران- اسالمی است ،درپرتو رعایت حجاب و ملزم 
بودن به عفاف است که شخصیت انسانی زن حفظ شده و زمینه رشد و تکامل زن و مرد در عرصه های مختلف 
فراهم می شود. در پرتو حجاب است که پیوندها و عالئق خانوادگی استحکام و تداوم یافته ، امنیت و آرامش روانی 
به وجود می آید و حضور س��الم و کارآمد زنان که تشکیل دهنده بخش عظیمی از نیروهای فعال جامعه هستند، 
در ابعاد مختلف سیاس��ی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ضمانت می شود )پیشوایی و رضایی، 1386: 9(. مفهوم 
حجاب هم به معنای پوشیدن است و هم به معنی پرده حاجب )مطهری، 1386: 63(. عفت حالتی نفسانی است، به 
معنی رام بودن قوه شهوانی تحت حکومت عقل و ایمان، و تحت تاثیر قوه شهوانی نبودن )مطهری، 1386: 116(. 
عفت دارای مفهوم عام و خاص است؛ مفهوم عام ، خویشتن داری در برابر هرگونه تمایل افراطی و نفسانی است و 
مفهوم خاص آن خویشتن داری در برابر تمایالت بی بندوباری جنسی است )مکارم شیرازی، 1387: 283(. حجاب 
به معنی پوشش اسالمی بانوان، دارای دو بعد ایجابی و سلبی است. بعد ایجابی آن، وجوب پوشش بدن و بعد سلبی 
آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است. این دو بعد باید در کنار یکدیگر باشد تا حجاب اسالمی محقق شود 

)مهدی زاده، 1381: 20( 
حجاب از یک طرف بین افراد جامعه پیوند ایجاد می کند و نمادی از فرهنگ ، مناس��ک و آیین ها تلقی می 
شود)روبی1، 2006: 54(،امروزه حجاب به عنوان الزام اجتماعی و بخش جدایی ناپذیر هویت و فرهنگ اسالمی 
، نه تنها بر عصمت و پاکی داللت دارد بلکه به عنوان س��پر حمایتی از زن و مرد و در نهایت کل جامعه در برابر 
تباهی و فساد محافظت می کند)درایه2، 2010: 45(.حجاب و پوشش اسالمی برای مردان و زنان، تنها از کارکرد 
فردی برخوردار نیست ، بلکه از کارکرد اجتماعی نیز برخوردار است، غرایز، التهاب های جسمانی و معاشرت های 
بی بند و بار را کنترل نموده، بر تحکیم نظام خانواده می افزاید. همچنین از انحالل کانون مستحکم و پایدار زناشویی 

جلوگیری نموده و امنیت اجتماعی را فراهم می سازد )سلطانی رنانی، 1383: 64(.
حجاب به مثابه رسانه ای ارتباطی و به عنوان کنش اجتماعی، از یک سو تحت تاثیر ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی است و از سوی دیگر، از کنشگران اجتماعی اعم از زن و مرد می باشد.خالد، محمدی و نقی پور 
)1393(، در پژوهش خود به این نتایج دست یافته اند که مصرف ماهواره و اینترنت در سبک کنش ارزشی موثرند 
و با افزایش س��اعات مصرف با هدف تفریح و س��رگرمی، کنش دینی نسبت به حجاب کاهش  و کنش ارزشی 
سکوالر نسبت به آن افزایش می یابد.در طی سال های اخیر بر اثر آسیب پذیری درونی جامعه و تهدیدهای بیرونی، 
انتقال فرهنگی حجاب با اختالل مواجه گردید و عدم رعایت حجاب اسالمی، موجب جریحه دار ساختن وجدان 
جمعی و تبدیل آن به عنوان مسئله ای اجتماعی شد )محبوبی منش، 1386: 94(. خراسانی)1386( در پژوهش خود 

به این نتایج دست یافت که رسانه ها به ویژه ماهواره نقش مهمی در مدگرایی و تغییر رفتار اجتماعی مردم دارند.
غریزی و فطری بودن پوشش، موجب شده است که این موضوع به اصل مهمی در همه ادیان الهی و حتی ادیان 
غیر آس��مانی تبدیل ش��ود)زروندی،1386(، گرایش به حجاب عبارت است از نوع نگرش و تمایل فرد نسبت به 
حجاب و میزان پایبندی و ترغیب دیگران به رعایت آن و به یک عبارت یعنی تعهد عملی در بعد دانش، بینش و 
رفتار نسبت به حجاب)شارع پور، تقوی و محمدی، 1391: 24(، خوشخویی، یوسف زاده و آذرگون )1392(، در 
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پژوهش خود به این نتایج دست یافته اند که میزان گرایش به حجاب دانشجویان را می توان از روی میزان استفاده 
از رسانه ها پیش بینی کرد، موالیی و یوسف زاده )1393(، نیز در پژوهش خود به این نتایج دست یافته اند که بین 
استفاده از رسانه های جمعی، و گرایش به حجاب رابطه وجود دارد. وسایل ارتباطی دارای بیشترین تاثیر فرهنگی بر 
زندگی انسان ها دارد)آذری،1390(، رسانه ها در پیدایش عادات کاذب، تغییر در باور، خلق و خوی و رفتار انسان ها 
سهمی شگرف دارند )خراس��انی، 1386: 24(،آثار فرهنگی این وضعیت را می توان در موارد گوناگون از جمله 
نوع پوشش، سبک آرایش، آداب معاشرت و معماری منازل مشاهده کرد )وبستر2002،1، ترجمه قدیمی، 1383: 
53(. رسانه ها از طریق ارائه هنجارهای خاص اجتماعی به افراد تلقین می کنند که رفتار ارائه شده توسط آن ها رفتار 
مناسب اجتماعی است )هوور و الندی بای2، 1951، ترجمه آریایی نیا، 1382: 40(. خدادادی و احمدی)1394(،در 
پژوهش خود به این نتایج دست یافته اند که عوامل فرهنگی و رسانه ای در چگونگی حجاب دختران و زنان کشور 

نقش قابل توجهی دارند.
رسانه ها به ویژه تلویزیون در زمینه حجاب و عفاف می توانند کارکردهای مختلفی داشته باشند که برخی از آنها 

عبارتند از :
اطالع رس��انی و آموزشی: اطالع رسانی درباره یک موضوع وابعاد مختلف آن و آگاه کردن افکار عمومی از 
کارکردهای رس��انه های جمعی است. این کارکرد بیشتر از طریق برنامه هایی چون اخبار، گفتگوها، سخنرانی یا 
بحث های کارشناسی امکان پذیر است. از جمله مباحثی که ضرورت دارد رسانه ها به آن بپردازند، شامل؛ حدود 
و ارکان شرعی حجاب و عفاف، فواید فرهنگ حجاب و عفاف، آثار زیانبار بی توجهی به مسئله حجاب و بیان 
سیمای مسئله حجاب است. به این ترتیب، رسانه ها در کنار پیام های آشکار و از قبل تعیین شده، پیام های خاموش 

نیز ارسال می کنند. 
ارائه و ترویج مدل ها و الگوهای مناسب: فراگیر شدن، تکرار و الگوهای پذیرفته شده، هر یک ابزارهایی برای 
آسان سازی رفتار هستند. این وسایل ارتباطی به واسطه تکرارهای تبلیغی مستقیم و غیرمستقیم، معرفی الگوهای موفق 
در عرصه های متعدد و گوناگون زندگی، نحوه پوش��ش، آرایش و پیرایش صحیح و سالم را آسان و قابل عمل 
برای همگان، به ویژه نس��ل جوان جلوه می دهند )دهقان و غفاری، 1384: 55(. همانطور که نتایج پژوهش ویلبر 
شرام نشان داد که دختران شکل و نحوه آرایش، طرز راه رفتن، صحبت کردن و لباس پوشیدن خود را با تقلید از 
قهرمانان تلویزیونی، فرا می گیرند. )معتمدنژاد، 1385(.افشانی و زارعان)1392(، نیز در پژوهش نظری خود به این 
نتایج دست یافته اند که رسانه ها به نوعی خود یک نهاد فرهنگی می باشند که یکی از رسالت های آن ها، ترویج 

فرهنگ اصیل حجاب و عفاف، تصحیح باورها و گرایش های غلط اجتماعی است.
ارزش گذاری: ارزش گذاری به معنای ترویج بایسته های ایدئولوژیک و آموزه هایی است که مظهر هویت یابی و 
خودآگاهی جوامع قلمداد میشوند. در این میان رسانه ها به عنوان بازتاب دهنده ارزش های فرهنگی و ایدئولوژی های 
اجتماعی به ترویج ارزش ها به عنوان ایستارهای عمیق و پایدار و تمایالت ،انعکاس دهنده جهت گیری ایدئولوژیک 
و فرهنگ مبادرت می ورزند )الل3، 2000: 292(.برنامه ساز تلویزیونی می تواند با شگردها هنری و ارتباطی به طور 
مستقیم موجب تقویت یا تضعیف مسئله حجاب و عفاف شود. به عنوان مثال، شخصیت پردازی نامناسب از بانوان 
محجبه و عفیف و قرار دادن آنها در نقش های پایین جامعه و یا نقشهای منفی موجبات تضعیف و تحقیر حجاب و 
1. Webster
2. Hover & Landibye
3. Lal
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عفاف می شود )پیشوایی و رضایی، 1386: 31(. 
جامعه پذیری و فرهنگ پذیری: رسانه ها یکی از عوامل و ابزار مهم جامعه پذیری و فرهنگ پذیری هستند که نقش 
مهمی در رشد و تحول جنبه های گوناگون زندگی افراد ایفا می کنند. امروزه، انسان ها در معرض نهادهای رسانه ای 
متولد می شوند، می اندیشند، دنیا را از این منظر می بینند و رفتارهای خود را بر اساس الگوهای برگرفته از کتاب، 
مجله، روزنامه، فیلم، تلویزیون ماهواره، رادیو و اینترنت سامان میدهند. رسانه ها از طریق معرفی هنجارهای خاص 
اجتماعی و الگوها می توانند باعث همنوایی و همسویی و به نوعی فرهنگ سازی در بین افراد جامعه شوند )حسنی فر 
و ابوالحسنی، 1390: 21-48(. کارلسون1 )2008( معتقد است رسانه دروازه ای است که از طریق آن فرهنگ به افراد 

منتقل می شود، اگرچه محتوای رسانه یک عنصر فرهنگی به شمار می آید.
همگن س��ازی و جریان سازی: رس��انه ها به ویژه تلویزیون این قابلیت را دارد که با به چالش کشاندن موضوع 
حجاب، طرح نظرات موافق و مخالف و ... حساسیت اجتماعی نسبت به آن ایجاد کند و افکار عمومی را متوجه 
آن سازد، بدین نحو که پس از طرح نظرات مخالفین پوشش اسالمی بحث را به کارشناسی بگذارد، به گونه ای 
که نظرات آحاد اجتماع متوجه این مسئله شده و سرانجام بتواند بحث را در شکلی صحیح به نتیجه مطلوب هدایت 

نماید )خوانچه سپهر و ناصری، 1389: 119-147(.
بدیهی است که، در کنار شرایط اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و 
نهادینه شدن در وجود افراد است. بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و 
دستگاه ه ها به صورت مستمر و هدفمند است. در این میان، وسایل ارتباط جمعی به ویژه تلویزیون نقش غیر قابل 
انکاری در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف یا تضعیف و محدودیت آن در س��طح جامعه دارند،بنابراین با توجه 
به گسترش حوزه تاثیرگذاری رسانه ها، تحقیق حاضر در پی یافتن پاسخ به این سوال است که رسانه های جمعی 
چگونه می توانند در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف زنان موثر واقع شوند، به منظور پاسخگویی به سوال مزبور 
است که پژوهش حاضر سعی دارد به بازشناسی نقش و تاثیر رسانه ها بر فرهنگ حجاب و عفاف در پنج مقوله 
اطالع رس��انی و آموزش های س��ازنده، ارائه و ترویج الگوهای مناسب پوشش، ارزش گذاری به مسئله حجاب، 

همگن سازی و جریان سازی افکار عمومی وجامعه پذیری و فرهنگ پذیری حجاب مبادرت ورزد. 

روش 
طرح پژوهش، جامعه آماری و روش نمونه گیری: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است و بر حسب ماهیت 
و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیات علمی )305 نفر( ، دانشجویان 
)10000 نفر(  و کارکنان )210( دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر می باشند. که از این تعداد با استفاده از جدول 
تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان به تعداد 175 نفر عضو هیات علمی، 370 نفر دانشجو و 136 نفر کارمند به 

روش نمونه گیری تصادی طبقه ای انتخاب شده اند. 

روش اجرا
به منظور رعایت اخالق پژوهش��ی در ابتدای تکمیل پرسش��نامه، اهداف مطالعه تش��ریح ،آنگاه پس از کسب 
رضایت آگاهانه، نسبت به تکمیل پرسشنامه توسط نمونه های پژوهش بصورت حضوری اقدام شد، رسانه ها در 

1. Karlson
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این تحقیق به رسانه های چاپی، الکترونیکی، دیداری و شنیداری و محیطی دسته بندی شد،با توجه به اینکه در این 
پژوهش نمونه گیری صورت گرفت ،برای استفاده درست از آزمونهای آماری و تعمیم نتایج ، آزمون نرمال بودن 
متغیرها انجام شد.به این ترتیب  نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف نشان داد، متغیرها دارای توزیع نرمال هستند. 
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی) تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی تاییدی(استفاده 

شد.تمامی آزمون ها در سطح معنی داری p>%05و با استفاده از نرم افزار spss  تحلیل شد. 

ابزار سنجش
ابزار جمع آوری اطالعات ، پرسشنامه دو قسمتی بود.بخش اول به اطالعات فردی نمونه ها اختصاص داشت، 
و ش��امل اطالعاتی در خصوص جنس،سن ، نوع شغل و مقطع تحصیلی بود.بخش دوم ،پرسشنامه محقق ساخته  
مربوط به نقش رس��انه ها در گس��ترش فرهنگ حجاب و عفاف بود، که بر اس��اس مبانی نظری وسوابق تحقیق 
استخراج گردید، که شامل29 گویه است، و پنج بعد، اطالع رسانی و آموزش های سازنده)7 سوال(، ارائه و ترویج 
الگوهای مناسب پوشش )6 سوال( ،ارزش گذاری به مسئله حجاب )6 سوال( ، همگن سازی و جریان سازی افکار 
عمومی )  5 سوال ( و جامعه پذیری حجاب )5 سوال( را می سنجد. اندازه گیری گویه ها به صورت طیف لیکرت 5 
گزینه ای) خیلی زیاد، زیاد، تا حدودی، کم، و خیلی کم( بود.دامنه امتیاز هر سوال بین 1 تا 5  است.، جهت سنجش 
اعتبار پرسش��نامه پژوهش حاضر از روش اعتبار محتوی استفاده شد.بدین صورت که پرسشنامه حاضر در اختیار 
تعدادی از متخصصان قرار داده شد و اصالحات الزم طبق نظر آنان انجام شد.  و برای سنجش پایایی پرسشنامه از 

آزمون آلفای کرونباخ  با ضریب اطمینان  95/. استفاده شد که پایایی پرسشنامه0/84 بدست آمد.

یافته ها
در ذیل به برخی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها پرداخته می شود؛

جدول 1. اطالعات جمعیت شناختي آزمودنی ها
درصدفراوانيمتغیرهاي جمعیت شناختي

جنسیت
29543/3زن
38656/7مرد

تحصیالت

26639/1دیپلم
19628/8کارشناسی 

6910/1کارشناسی ارشد
15022دکتری

گروه های آزمودنی
17525/7هیات علمی

37054/3دانشجو
13620کارمند

بر اساس داده هاي بدست آمده از آمار توصیفي طبق جدول شماره 1 از مجموع 681 نفر نمونه آماری در نظر 
گرفته شده، 175 نفر هیات علمی ،370 نفر دانشجو و 136 نفر کارمند ، از نظر جنسیت 295 نفرزن و 386  نفرمرد 
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،به لحاظ سطح تحصیالت  266 نفر دیپلم ، 196 نفر کارشناسی ، 69 نفر کارشناسی ارشد و 150 نفر دارای مدرک 
دکتری بوده اند.

با توجه به نرمال بودن داده ها ،جهت آزمون فرضیه های تحقیق در خصوص نقش رسانه ها در گسترش فرهنگ 
حجاب و عفاف زنان  از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است.

فرضیه اول : رسانه ها می توانند از طریق  اطالع رسانی و آموزش های سازنده در گسترش فرهنگ حجاب و 
عفاف زنان موثر واقع  شوند. 

فرضیه دوم : رسانه ها می توانند از طریق ارائه و ترویج مدلها  و الگوهای مناسب پوشش در گسترش فرهنگ 
حجاب  و عفاف زنان موثر واقع  شوند.

فرضیه سوم : رسانه ها می توانند از طریق ارزش گذاری به مسئله حجاب در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف 
زنان موثر واقع شوند.

فرضیه چهارم : رس��انه ها می توانند از طریق همگن سازی و جریان سازی افکار عمومی در گسترش فرهنگ 
حجاب و عفاف زنان موثر واقع شوند.

فرضیه پنجم : رسانه ها می توانند از طریق جامعه پذیری و فرهنگ پذیری در گسترش فرهنگ حجاب وعفاف 
زنان موثر واقع شوند.

جدول 2.  سنجش فرضیه های پژوهش، بر اساس آزمون t تک نمونه ای

فرضیه های پژوهش
مقدار ثابت مورد آزمون 3

انحراف از میانگینتعداد آزمودنیها
درجه آماره ی tمعیار

مقدار احتمالآزادی

0/05>16814/290/4476/85680.اطالع رسانی وآموزشهای سازنده
0/05>26814/490/30128/51680. ارائه وترویج الگوهای مناسب پوشش

0/05>36813/890/7730/36680.ارزش گذاری به مسئله حجاب
0/05>46813/480/9113/84680. همگن سازی وجریان سازی ا فکارعمومی

0/05>56813/220/767/65680.جامعه پذیری و فرهنگ پذیری حجاب
0/05>6813/920/3371/54680گسترش فرهنگ حجاب وعفاف

همانطور که داده های  جدول شماره2 نشان می دهد، از آنجائیکه میانگین به دست آمده تمام متغیرهای مورد بررسی 
 ،)=4M/49(ارائه و ترویج الگوهای مناسب پوشش ،)=4M/29( که شامل؛ اطالع رسانی و آموزش های سازنده
ارزش گذاری به مس��ئله حجاب)M 3/89=(، همگن س��ازی و جریان سازی افکار عمومی)3M/48=( و جامعه 
پذیری حجاب )  M 3/22=(بیشتر از میانگین ثابت)3(، می باشد و همچنین مقدار آماره  t بزرگتر از  t جدول بوده 
)1/96(، و از طرفی مقدار احتمال به دست آمده کمتر از 0/05 است، لذا فرضیه صفر در تمامی متغیرها رد شده و 
فرض تحقیق تایید گردید، بنابراین می توان نتیجه گرفت که رسانه ها می توانند از از طریق اطالع رسانی و آموزش 
های س��ازنده ، ارائه و ترویج الگوهای مناسب پوشش ، ارزش گذاری به مسئله حجاب ، همگن سازی و جریان 

سازی افکار عمومی و جامعه پذیری حجاب درگسترش فرهنگ حجاب و عفاف زنان موثر واقع شوند.
همچنین برای تعیین تاثیرکارکرد رسانه های جمعی بر گسترش فرهنگ حجاب و عفاف زنان از تحلیل عاملی 
تاییدی اس��تفاده ش��د،که جدول شماره 3 خالصه نتایج بدس��ت آمده از خروجی نرم افزار لیزرل را در دو حالت 

نقش رسانه های جمعی در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف زنان
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ضرایب استاندارد و معنی داری )مقدارt( نشان می دهد:

جدول 3: نتایج تبیین نقش رسانه ها در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف زنان بر اساس تحلیل عاملی تاییدی
مقدار R2مقادیر tضرایب استانداردفرضیه های پژوهش

0/406/000/16فرضیه 1: اطالع رسانی وآموزش های سازنده
0/517/670/26فرضیه 2 : ارائه و ترویج الگوهای مناسب پوشش

0/426/270/17فرضیه 3: ارزش گذاری به مسئله حجاب
0/538/040/29فرضیه 4: همگن سازی وجریان سازی افکارعمومی
0/588/680/33فرضیه 5: جامعه پذیری و فرهنگ پذیری حجاب

همانطور که در جدول شماره 3 مشاهده می شود، از آنجائیکه در تمام فرضیه های تحقیق)فرضیه های 1 تا 5(، با 
توجه به مقدار ضریب عاملی استاندارد به دست آمده و مقدار t که بزرگتر ازt جدول) 1/96( است، بنابراین همه 
فرضیه های)فرضیه های شماره 1 تا 5( پژوهش تایید می گردد، لذا می توان نتیجه گرفت که از دیدگاه آزمودنی 
ها، رس��انه های جمعی می توانند از طریق اطالع رس��انی و آموزش های سازنده، ارائه و ترویج الگوهای مناسب 
پوشش،ارزش گذاری به مسئله حجاب، همگن سازی و جریان سازی افکار عمومی و جامعه پذیری و فرهنگ 

پذیری در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف زنان موثر واقع شوند.
پس از انجام تحلیل عاملی تاییدی به بررسی کفایت مدل برازش داده شده پرداخته شد، جدول زیر شاخص های 

برازندگی الگوی تحلیل در مدل را نشان می دهد:

جدول4: شاخص های برازش الگو
مطلوبیتمقدار یافته پژوهشمقدار قابل قبولشاخص ها

(مجذور کای
2χ کای دو )

تایید مدل777/51-

P-Value-0/0000تایید مدل
تایید مدلDf0≥df372 )درجه آزادی(

df
2χ3

2
<df

χ2/09تایید مدل

RMSEA0,1 < RMSEA0/055تایید مدل
NNFI0,8 <NNFI0/89تایید مدل
NFI0,8 < NFI0/91تایید مدل

AGFI0,8 <AGFI0/88تایید مدل
GFI0,8 <GFI0/92تایید مدل
CFI0,8 < CFI0/96تایید مدل
IFI0,8 < IFI0/96تایید مدل

RMR.تایید مدل0/079هرچه به صفر نزدیکتر باشد



44

همانطور که در جدول شماره 4 مشاهده می شود، مقدار آماره ی کای-دو در مدل،برابربا 777/51، درجۀ آزادی 
نیز برابر با 372 اس��ت که حاصل نس��بت آنها برابر با 2/09 است که تقریبا در حدود مقدار قابل قبول قرار دارد، از 
طرفی دیگر شاخص های برازندگی الگو مانند NNFI، NFI، AGFI، GFI ،CFI  و IFI همگی در حد قابل 

قبول و مناسب قرار دارند  و شاخص RMR نیز 0/079 است.

بحث و نتیجه گیري 
پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش رسانه های جمعی در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف زنان است.عفت و 
پاکدامنی از بارزترین نشانه های حیات، سالمت و امنیت جامعه اسالمی است. حجاب اسالمی نیز یکی از مهمترین 
وجه های تمایز آشکار میان جوامع اسالمی و غیر اسالمی به شمار می رود. در پرتو رعایت حجاب و ملزم بودن به 
عفاف است که شخصیت انسانی زن حفظ شده و زمینه برای رشد و تکامل زن در عرصه های مختلف فراهم می 

شود.
شناخت ابزارهای مناسب ، شیوه ها و قالب های موثر و کارآمد، از گام های مهم برای نهادینه سازی و گسترش 
عفاف و حجاب است. وسایل ارتباط جمعی ابزار مهمی برای عرضه و انتقال پیام های فرهنگی به مخاطبان در سطح 
گسترده است. آشنایی با انواع رسانه ها و استفاده بهینه از کارآیی ها و بهره وری درست از همه امکانات این ابزار ، 

فرهنگ سازی را نظامند تر و به روند آن سرعت می بخشد.
فرضیه اول : رس��انه ها می توانند از طریق  اطالع رس��انی و آموزش های سازنده در گسترش فرهنگ حجاب 
و عفاف زنان موثر واقع  ش��وند.این فرضیه طبق جدول ش��ماره 2 تایید ش��د. نتایج آن با یافته های مطالعات زین 
آبادی)1386(، که در پژوهش خود به این نتایج دست یافت که وسایل ارتباط جمعی نقش موثری در آشنا سازی 
فرد با مفهوم حجاب دارد، مطابقت دارد. بنابراین  اطالع رس��انی در باره یک موضوع و ابعاد مختلف آن و آگاه 
کردن افکار عمومی از کارکردهای رسانه های جمعی است. این کارکرد بیشتر از طریق برنامه هایی چون اخبار 
، گفتگوها ، سخنرانی یا بحث های کارشناسی امکان پذیر است. از جمله مباحثی که ضرورت دارد رسانه ها به 
آن بپردازند ، ش��امل حدود و احکام شرعی حجاب و عفاف با مستندات قرآنی و روایی، فواید فرهنگ حجاب 
و عفاف، آثار زیانبار بی توجهی به مس��ئله حجاب، بیان سیمای حقیقی مسئله حجاب، حجاب و مسئولیت های 

اجتماعی است.
فرضیه دوم : رسانه ها می توانند از طریق ارائه و ترویج مدلها  و الگوهای مناسب پوشش در گسترش فرهنگ 
حجاب و عفاف زنان موثر واقع  ش��وند، این فرضیه طبق جدول ش��ماره 2 تایید شد، نتایج این بخش از پژوهش با 
یافته های ویلبر ش��رام که نشان داد دختران شکل و نحوه آرایش، طرز راه رفتن، صحبت کردن و لباس پوشیدن 
خود را با تقلید از قهرمانان تلویزیونی، فرا می گیرند، مطابقت دارد. همچنین با یافته های خوشخویی، یوسف زاده و 
آذرگون)1392( و موالیی و یوسف زاده )1393(، همسو است. بنابراین اگربپذیریم فراگیر شدن ، تکرار و الگوهای 
پذیرفته شده ، هر یک ابزارهایی برای آسان سازی رفتار هستند.از این رو پیشنهاد می شود رسانه ها بویژه تلویزیون 
، س��ینما و س��ایر رسانه های تصویری درارائه و ترویج مدلها و الگوهای صحیح پوشش از طریق روشهای زیر در 

گسترش فرهنگ حجاب موثر واقع شوند:
-پخش فیلم و سریال های مختلف به نحوی که بازیگران از همان شکل مناسب پوشش استفاده کنند، تا مخاطبان 

به طور مستقیم و غیر مستقیم با این مدلهای های صحیح آشنا شوند.

نقش رسانه های جمعی در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف زنان
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-آموزش الگوها و مدلهای مناسب پوشش اسالمی و ملی در قالب های جذاب و تاثیر گذار با کمک کارشناسان 
و طراحان لباس.

- شخصیت پردازی مناسب و جذاب به عنوان قهرمانان فیلم با کاراکترهای مثبت و با حجاب. 
فرضیه سوم : رسانه ها می توانند از طریق ارزش گذاری به مسئله حجاب در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف 
زنان موثر واقع شوند. این فرضیه طبق جدول شماره 2 تایید شد، نتایج این بخش از پژوهش با یافته های افشانی و 
زارعان)1392(، که در پژوهش خود به این نتایج دست یافته اند که یکی از رسالت های رسانه ها ،ترویج فرهنگ 
اصیل حجاب و عفاف، تصحیح باورها و گرایش های غلط اجتماعی می باشد همسو است. بنابراین پیشنهاد می 
ش��ود برنامه سازان رسانه ها بویژه تلویزیون با ش��گردهای هنری و ارتباطی با واگذاری نقش های مثبت به بانوان 

محجبه و عفیف در برنامه های تلویزیونی بطور غیر مستقیم موجب تقویت مسئله حجاب شوند.
فرضیه چهارم : رس��انه ها می توانند از طریق همگن سازی و جریان سازی افکار عمومی در گسترش فرهنگ 
حجاب و عفاف زنان موثر واقع ش��وند. این فرضیه طبق جدول ش��ماره 2 تایید شد، نتایج این بخش از پژوهش با 
یافته های حسنی فر و ابوالحسنی)1390(، همسو است. بنابراین پیشنهاد می شود، برنامه های تلویزیونی با به چالش 
کشاندن موضوع حجاب، طرح نظرات موافق و مخالف و........حساسیت اجتماعی نسبت به آن ایجاد کند و افکار 
عمومی را متوجه آن س��ازد، بدین نحو که پس از طرح نظرات مخالفین پوش��ش اسالمی بحث را به کارشناسی 
بگذارد، به گونه ای که نظرات آحاد اجتماع متوجه این مسئله شده و سرانجام بتواند بحث را در شکلی صحیح به 

نتیجه مطلوب هدایت نماید. 
فرضیه پنجم : رسانه ها می توانند از طریق جامعه پذیری و فرهنگ پذیری حجاب در گسترش فرهنگ حجاب 
و عفاف زنان موثر واقع شوند، این فرضیه طبق جدول شماره 2 تایید شد. یافته های این بخش از پژوهش با نتایج 
مطالعات خدادادی و احمدی )1394( و خوشخویی، یوسف زاده و آذرگون)1392(، مطابقت دارد. بنابراین اگر 
بپذیریم که جامعه پذیری فرآیندی است که فرد طی آن با ارزشها ، عقاید، هنجارها، رسوم، آداب و شعائر جامعه 
خویش آشنا می شود و شیوه های زندگی اجتماعی را فرا می گیرد و به عنوان یک عضو جامعه آمادگی عمل را 
پیدا می کند. بنابراین جامعه پذیری حجاب توسط رسانه ها ، به وسیله تدوین برنامه های خاص برای نوجوانان و 

جوانان و ساخت فیلم و برنامه های تلویزیونی ادامه یابد.
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Abstract

This study aimed to investigate the role of the mass media in promoting the culture of hijab and chastity among 
women. The statistical population of the study included all faculty members, students, and employees at Azad 
University of Qaemshahr. A total of 681 subjects (370 students, 175 faculty members, and 136 employees) 
were selected using stratified random sampling. This study was an applied one in terms of objective and a 
descriptive survey in terms of nature and methodology. The study data collection tools included a researcher-
developed questionnaire. Face validity and content validity of the measurement tool were ensured, and the 
reliability of the questionnaire was reported to be 84% using Cronbach’s alpha. To test the hypotheses of the 
study, one-sample t-test and confirmatory factor analysis (CFA) were carried out using SPSS 16. The results 
showed that the mass media can be effective in promoting the culture of hijab and chastity by transmission 
and provision of constructive information and training, promotion of appropriate fashion styles for women’s 
clothing, honoring the value of hijab, homogenization of public opinion and creation of an atmosphere, 
socialization, and acculturation.
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