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بررسی نگرش به حجاب در بین زنان 15 سال به باالی شهر ایالم و رابطۀ آن 
با متغیرهای دموگرافیک در سال 1395 * 

اصغر محمدی 1
میثم قدسی 2

چکیده
در جامعــۀ اســالمی مــا، حجــاب بــه عنــوان یــک هنجــار اجتماعــی و اخالقــی مهــم مطــرح شــده اســت. جامعــۀ 
ایــران در اثــر تغییــرات اجتماعــی و فرهنگــی، شــاهد تحوالتــی در الگوهــای ارزشــی و هنجارهــای رفتاری فــردی و 
اجتماعــی اســت. حجــاب نیــز بــه عنــوان یــک الگــوی هنجــاری تنظیم کننــدۀ پوشــش در روابــط زنــان و مــردان، از 
ایــن تحــوالت برکنــار نمانــده اســت. ایــن پژوهــش بــا هــدف شــناخت نگــرش زنــان شــهر ایــالم نســبت بــه حجاب 
و رابطــۀ آن بــا متغیرهــای دموگرافیــک در ســال 1395 صــورت گرفــت. روش مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش، 
پیمایشــی و جامعــۀ آمــاری آن، شــامل تمــام زنــان 15 ســال بــه بــاالی ســاکن شــهر ایــالم اســت کــه 267 نفــر از 
آنهــا بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران بــا خطــای 0/04، بــه عنــوان حجــم نمونــه انتخاب شــدند. بــرای نمونه گیــری از 
شــیوۀ نمونه گیــری خوشــه ای چنــد مرحلــه ای اســتفاده گردیــد. جمــع آوری اطالعــات نیــز با اســتفاده از پرســش نامۀ 
ــرای  ــاخ ب ــای کرونب ــق محاســبۀ آلف ــی ســؤاالت پرســش نامه، از طری ــت. پایای گالک و اســتارک صــورت گرف
همبســتگی درونــی گویه هــا و بــا اســتفاده از نرم افــزار آمــاری spss نســخۀ 21 انجــام شــد. آزمــون مــورد اســتفاده 
بــرای ارتبــاط متغیرهــای وابســته، آزمــون فریدمــن بــود و جهــت تعیین رابطــۀ بین متغیرهــای دموگرافیــک و نگرش 
پاســخگویان بــه حجــاب، آزمــون t لحــاظ شــد. اعتبــار پژوهــش نیــز بــا اســتفاده از روش اعتبــار صــوری و بــه تأییــد 
داوران بــوده اســت.  نتایــج تحقیــق بــا بررســی اعتقــادات، احــکام، پیامدهــا و رفتارهــای مربــوط بــه حجــاب زنــان 
نشــان می دهــد کــه بیــن ابعــاد نگــرش به حجــاب و متغیرهــای وضعیت تأهــل، پایــگاه اقتصــادی - اجتماعی و ســن، 
رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد؛ همچنیــن نتیجــۀ آزمــون فریدمــن، تفــاوت معنــادار بیــن ابعــاد نگــرش بــه حجــاب را 
نشــان می دهــد. بررســی نگــرش پاســخگویان در ارتبــاط بــا متغیرهــای اعتقــادات دینــی، احــکام مربوط بــه حجاب، 
پیامدهــای حجــاب و رفتــار در عمــل نیــز حاکــی از آن اســت کــه زنــان بیشــتر از بعد اعتقــادی به حجــاب می نگرند 
و از لحــاظ رفتــاری )اســتفاده از چــادر، پرهیــز از لبــاس تنگ، پوشــاندن موهای جلوی ســر و عدم اســتفاده از شــلوار 

کوتــاه( کمتــر بــه آن عمــل می کننــد.

* این تحقیق برگرفته از طرحی پژوهشی با همین عنوان است.
asghar.mo.de@gmail.com 1. استادیار دانشگاه آزاد اصفهان واحد دهاقان                                                                                            
ghodsymeysam@yahoo.com 2. دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی و مدرس دانشگاه آزاد اصفهان، واحد دهاقان و نویسندۀ مسئول            
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مقدمه
ــرده اســتعمال  ــای پ ــرده اســت و بیشــتر در معن ــي پوشــش، پنهــان کــردن و پ ــه معن »حجــاب در لغــت ب
می شــود. ایــن کلمــه از آن جهــت، مفهــوِم پوشــش مي دهــد کــه پــرده، وســیلۀ پوشــش اســت« )محجوب، 
1389: 2(. امــروزه حجــاب در کاربــرد عــام بــه پوشــش ضــروری زنــان، اطــالق می شــود و بــه یکــی از 
نمادهــای جوامــع اســالمی تبدیــل شــده اســت. در برخــی از کشــورها بخصــوص ایــران، رعایــت حجــاب 
در مکان هــای عمومــی بــرای همــۀ زنــان )بــا هــر اعتقــاد دینــی( اجبــاری اســت. »از نــگاه جامعه شــناختی، 
حجــاب بــه مثابــه رســانۀ ارتباطــی نمادیــن و کنــش اجتماعــی اســت کــه فــرد کنشــگر بــرای آن، معنایــی 
ذهنــی و ارزشــی نمادیــن قائــل اســت؛ بــه نحــوی کــه کنــش او در ارتبــاط بــا دیگــران در عرصــۀ ارتباطات 
میــان فــردی و تحــت تأثیــر انتظــارات دیگــران در حــوزۀ عمومــی اســت« )شــارع پور و دیگــران، 1391: 2(. 
بــر ایــن اســاس حجــاب، تنهــا به پوشــش بــدن محــدود نیســت؛ بلکــه می توانــد در حــوزۀ روابــط اجتماعی 
تبییــن گــردد کــه تحــت تأثیــر ســاختارهای فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی اســت. »در ســال های پــس از 
انقــالب، بــه دلیــل آســیب پذیری درونــی جامعــه و تهدیدهــای بیرونــی، انتقــال فرهنــگ حجاب بــا اختالل 
مواجــه شــد و رعایــت نکــردن حجــاب اســالمی، موجــب جریحــه دار شــدن وجــدان جمعــی و تبدیــل بــه 

مســئله ای اجتماعی شــد« )همــان: 3(.
موضــوع حجــاب زنــان و ناهنجــاری در پوشــش، »وضعیتــی اظهــار شــده« اســت  ؛ یعنــی ایــن وضعیــت 
ــارۀ آن بحــث می کننــد و  وجــود دارد و مــردم در مــورد آن صحبــت می کننــد، رســانه های جمعــی درب
نخبــگان سیاســی و اجتماعــی نیــز آن را مــورد تحلیــل و مداقــه قــرار می دهنــد. از آنجــا کــه اختــالل در 
حجــاب و طــرز پوشــش، مغایــر بــا ارزش هــای محــوری جامعــۀ مذهبی اســت و موجــب جریحه دار شــدن 
وجــدان جمعــی جامعــه می شــود؛ لــذا بــه عنــوان یــک مســئلۀ اجتماعــی، ضــروری اســت مــورد شــناخت 
علمــی قــرار گیــرد؛ زیــرا شــناخت مســئله در واقــع پیمــودن نیمــی از راه بــرای حــل آن اســت. بدحجابــی 
بــه عنــوان آســیبی اجتماعــی در ســطح و الیه هــای روییــن جامعــه نمایــان اســت و عالمــت و نمــادی از 
آســیب ها و مســائل اجتماعــی در عمــق و الیه هــای زیریــن جامعــه می باشــد. »مســئلۀ حجــاب از منظــر 
شــناختی در حــوزۀ مطالعــات و مســائل زنــان قــرار می گیــرد« )محبوبی منــش، 1386: 89( و از آنجــا کــه 
»مســائل فرهنگــی، مهمتریــن مســائل زنان اســت به لحــاظ ســاختاری از اهمیت خاصــی برخــوردار خواهد 
بــود؛ زیــرا همچنــان کــه در بســتری وســیع و بــا آهنگــی کنــد ســاخته می شــوند، بــه همــان کنــدی و بلکــه 

کمتــر، قابــل تغییرنــد« )شــارع پور و دیگــران، 1391: 3(. 
»یکــي از عناصــر محــوري در قلمــرو موضوعــي جامعه شناســي کــه جامعه شناســان بــر آن توافق کامل 
دارنــد و بــه عنــوان یــک اصــل آن را پذیرفته انــد، مقولــۀ روابــط اجتماعــي اســت کــه کــّم و کیــف ایــن 
روابــط و آرایــش آنهــا می توانــد در رفتار هــاي اجتماعــي تأثیــر داشــته باشــد« )چلبــی، 1373: 9(؛ همچنیــن 
ســاختار روابــط اجتماعــي و رفتــار کنشــگران اجتماعــي و تفســیر و تأویــل آنــان از رفتــار خــود و دیگــران 
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و محیــط اجتماعي شــان بــر همدیگــر تأثیــر متقابــل دارد؛ بــه طــوری کــه بــر مبنــای نظریــۀ کنــش متقابــل 
نمادیــن ارتبــاط؛ بــه ویــژه ارتباطــات نمادیــن، پایــه و اســاس تمامــي کنش هــاي اجتماعــي شــناخته شــده 
ــه  ــا نگاهــي جامعه شــناختي، از یــک ســو، حجــاب، ب اســت )محســنیان راد، 1385: 39(. در ایــن راســتا ب
مفهــوم پوشــش، در بســتري از روابــط اجتماعــي شــکل می گیــرد و از ســویی دیگــر، بــه مثابــه رســانه ای 
ارتباطــی اســت کــه نقــش نمادینــی در عرصــۀ ارتباطــات میــان افــراد ایجــاد می کنــد. آمارهــای موجــود 
از وضعیــت حجــاب و رعایــت آن در ایــران، نشــان می دهــد کــه تنهــا 37 درصــد از زنــان در تهــران و 42 
درصــد از آنهــا در کل کشــور، پوشــش معمــول و حــدود شــرعی حجــاب را رعایــت می کننــد؛ توجــه بــه 

ایــن امــر، عمــق مســئله را بــه عنــوان مســئله ای اجتماعــی نشــان می دهــد )ابهــری، 1390(.
وضعیــت حجــاب در اســتان ایــالم نیــز رو بــه وخامــت گــذارده اســت و مطلــوب نیســت؛ بی شــک 
عوامــل متعــددی در ترویــج بدحجابــی و بدپوششــی زنــان ایــن اســتان نقــش داشــته اند کــه عــدم توجــه 
بــه آنهــا، موجــب بــروز برخــی از انحرافــات و آســیب های اجتماعــی شــده اســت. می تــوان عــدم تبییــن 
عقالنــی حجــاب، مخالفــت بــا ارزش هــا و هنجارهــا، ناهمگونــی بــا انتظــارات جامعــه و فرهنــگ غالــب، 
تهاجــم فرهنگــی و ... را از عوامــل اصلــی بدحجابــی در جامعــه دانســت. عــدم تبییــن عقالنــی حجــاب بــه 
نهادهــای آموزشــی ای همچــون: آمــوزش و پــرورش، دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی بــر می گــردد 
کــه عهــده دار ایــن مســئولیت هســتند و از طــرف آنهــا بــه نحــو مطلــوب ارائــه نشــده اســت. امــروزه جوامع 
اســالمی در بحــث حجــاب، نیازمنــد نوعــی گــذار هســتند؛ گــذار از تقلیــد، عــادت و تعبــد از ســر اکــراه 
بــه مرحلــۀ آگاهــی و معرفــت. محصــول ایــن گــذار کــه خــود، ملزومــات فراوانــی دارد، گــذار آگاهانــه از 
اجبــار بــه ســوي پذیــرش رضایتمندانــه و عقالنــی اســت؛ چراکــه رضایــت، عنصــر مقــوم قواعــد عرفــی و 

الزمــۀ مقبولیــت تصمیمــات و ضامــن پیــروي از آنهــا بــدون توســل بــه قــوۀ قاهــره و اجبــار اســت. 
یکــی دیگــر از عوامــل مؤثــر در بدحجابــی ، تهاجــم فرهنگــی و ورود مدهــای خارجــی اســت. افــراد با 
الگوگیــری از ســریال های ماهــواره، اقــدام بــه انتخــاب لبــاس می کننــد. تهاجــم فرهنگــی و فعالیــت غــرب 
بــه وســیلۀ ابزارهــای ارتباطــی جهانــی، علیــه جمهــوری اســالمی ایــران و بــه تبــع آن، اســتان ایــالم بی تأثیــر 
نبــوده و در تغییــر نگــرش افــراد نقــش داشــته اســت. مســئلۀ حجــاب، عــالوه بــر ابعــاد اجتماعــی، فرهنگی، 
سیاســی و اقتصــادی از مؤلفه هــای مذهبــی، معنــوی، منزلتــی، شــخصیتی و رفتــاری نیــز برخــوردار اســت. 
بی تردیــد زنــان اســتان ایــالم بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن قشــرهای اجتمــاع، نیازهــا و خواســته هایی دارند. 
آنهــا هــم می داننــد کــه در طــول تاریــخ بشــر و شــکل گیری زندگــی نویــن اجتماعــی، بــه خواســته های 
ــردان  ــی م ــر اصول ــر سیاســت ها و برنامه هــای غی ــل، تحــت تأثی ــر توجــه شــده اســت و بی دلی آنهــا کمت
بوده انــد و هــم بــه ایــن امــر، واقــف هســتند کــه بایدهــای اخالقــی و دینــی مناســب بــر آنــان اســتوار اســت 
و پوشــش نیــز یکــی از همیــن اصــول اخالقــی تلقــی می شــود. بــه ایــن امــر نیــز آگاهنــد کــه در عیــن زن 
بــودن، انســان هســتند و بایــد پوششــی را انتخــاب کننــد کــه در عیــن رعایــت مالحظــات اخالقــی، مانــع 

اصغر محمدی، میثم قدسی
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حضــور آنــان در صحنــۀ اجتمــاع نشــود؛ بنابرایــن بایــد ایــن موضــوع را مــورد توجــه قــرار داد کــه میــزان 
نگــرش زنــان شــهر ایــالم، نســبت بــه حجــاب تــا چــه انــدازه اســت؟ و ایــن میــزان، تحــت تأثیر کــدام یک 
از ابعــاد حجــاب می باشــد؟ همچنیــن در ایــن تحقیــق، رابطــۀ بیــن متغیرهــای دموگرافیک )ســن، وضعیت 

تأهــل و پایــگاه اقتصــادی - اجتماعــی( بــا نگــرش بــه حجــاب ســنجیده می شــود. 

هدف کلی تحقیق
تحقیــق حاضــر در پــی شــناخت میــزان نگــرش نســبت بــه حجــاب در بیــن زنــان 15 ســال بــه بــاالی شــهر 
ایــالم در ســال 1393 و بررســی رابطــۀ بیــن متغیرهــای دموگرافیــک )ســن، پایــگاه اقتصــادی اجتماعــی و 

وضعیــت تأهــل( بــا نگــرش بــه حجــاب در بیــن زنــان مــورد مطالعــه اســت.

اهداف جزئی تحقیق
- شناخت میزان نگرش به بعد اعتقادی حجاب در بین زنان 15 سال به باالی شهر ایالم؛
- شناخت میزان نگرش به بعد احکامی حجاب در بین زنان 15 سال به باالی شهر ایالم؛
- شناخت میزان نگرش به بعد پیامدی حجاب در بین زنان 15 سال به باالی شهر ایالم؛
- شناخت میزان نگرش به بعد رفتاری حجاب در بین زنان 15 سال به باالی شهر ایالم؛

- شــناخت تفــاوت بیــن ابعــاد نگــرش )اعتقــادی، احکامــی، پیامــدی و رفتــاری( بــه حجــاب از نظــر 
زنــان 15 ســال بــه بــاالی شــهر ایــالم؛

- شــناخت رابطــۀ بیــن متغیرهــای دموگرافیــک )ســن، پایــگاه اقتصادی اجتماعــی و وضعیــت تأهل( و 
نگــرش بــه حجــاب در بیــن زنــان 15 ســال بــه بــاالی شــهر ایــالم. 

پیشینۀ تاریخی و تجربی پژوهش
»لبــاس پوشــیدن، شــأني از شــئون انســان و پدیــده اي اســت کــه تقریبــاً بــه انــدازۀ طول تاریخ بشــر، ســابقه و 
بــه قــدر پهنــۀ جغرافیــاي امروزین زمیــن، گســترش دارد« )حداد عــادل، 1386: 5(. پیشــینۀ حجــاب به عنوان 
امــري فطــري، بــه خلقــت اولیــن انســان ها بــر مي گــردد؛ یعنــی زمانــي کــه آدم و حــوا بــا خــوردن میــوۀ 
ممنوعــه، عریــان شــدند و بالفاصلــه خــود را بــا برگ هــاي بهشــتي پوشــاندند. قــدر مســلم ایــن اســت کــه 
قبــل از اســالم نیــز حجــاب در میــان برخــي از ملــل وجود داشــته اســت. یکي از فلســفه هاي اصلي پوشــش 
آدمــي، بــه عنــوان مقولــه ای انســاني و فراتاریخــی کــه هــم مــردان و هــم زنان را شــامل می شــود، این اســت 
کــه همیشــه ناظــر بــر شــرم و حیــا بــوده اســت و نمي توانــد تنهــا بــرای حفاظــت از ســرما و گرمــا باشــد. این 
مطلــب از بررســی مجســمه هاي بــه جــا مانــده، کتیبه هــا و نقش برجســته هاي تاریخــي، بــه دســت آمــده 
اســت. تاریــخ بشــر نشــان مي دهــد کــه قبــل از میــالد و پــس از آن نیــز زن و مــرد دارای پوشــش بوده انــد. 

بررسی نگرش به حجاب در بین زنان 15 سال به ....
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»محقــق آمریکایــِی لبــاس، تاریــخ پوشــاک را تــا ســال 1950 میــالدي بررســي کــرده و از هــر قــوم و ملتــي 
کــه ســخن رانــده اســت، پوشــش نســبتاً کامــل آنهــا را نشــان مي دهــد« )مهریــزی، 1379: 44(؛ همچنیــن 
مــرور منابــع تاریخــي و کتــب مذهبــي نشــان می دهــد کــه »حجــاب یکــي از اساســي ترین مســائل دینــي 
و الهــي اســت کــه اختصــاص بــه دیــن اســالم نــدارد و در تمــام ادیــان الهــي از جملــه: زرتشــت، یهــود و 
مســیحیت، بــه لــزوم رعایــت آن تأکیــد شــده اســت« )محبوبی منــش، 1386: 100(. حجــاب، پوشــاندن تــن 
و بــدن زن اســت کــه پیــش از ظهــور اســالم و حتــي پیــش از ظهــور دیــن مســیح، رعایــت می شــده و دیــن 
مســیح هــم تغییــري در آن نــداده و تــا آخــر قــرون وســطي در اروپــا معمول بــوده اســت و آثار آن هنــوز در 
خــود اروپــا باقــی اســت. »در ایــران باســتان نیــز حجاب ســنتی رایــج بــوده اســت« )رمضــان زاده، 1390: 15(. 
ویــل دورانــت )1385: 588( می نویســد: »در زمــان زرتشــت پیامبــر، زنــان، همان گونــه کــه عــادت پیشــینیان 
بــود، منزلتــی عالــی داشــتند و بــا کمــال آزادی و روی گشــاده در میــان مــردم رفــت و آمــد می کردند. پس 
از داریــوش، مقــام زن، بخصــوص در میــان طبقــۀ ثروتمنــد، تنــزل پیــدا کــرد«. تاریــخ، بیانگــر ایــن حقیقت 
اســت کــه ایرانیــان، پوشــش را بــه عنــوان امــری واال پــاس داشــته اند و بــه آن مفتخرنــد و برخی از کشــور ها 
را هــم تحــت تأثیــر قــرار داده انــد. پوشــش زنــان در ایــران باســتان، همیشــه ســبک و اســلوب خاصی داشــته 
 اســت. بررســی ها نشــان می دهنــد کــه پوشــش تمــام بــدن در دوره هــای مختلــف تاریخــی چــه نــزد زنــان 
و چــه نــزد مــردان در ایــران معمــول بــوده  اســت و بــه هیــچ وجــه ایرانیــان در برهنگــی بــه ســر نمی برده انــد. 

عــالوه بــر آنچــه گفتــه شــد، در ادامــه بــه بررســی پیشــینۀ تجربــی پژوهــش پرداختــه می شــود:  
- تارلــو )2007( در پژوهــش خــود بــه »بررســی اهمیــت لبــاس و پوشــش« بــه عنــوان شــاخصی آشــکار در 
شــهر چنــد فرهنگــی لنــدن پرداخــت. وی معتقــد اســت کــه زنــان طبقــۀ متوســط مســلمان، اغلب بــه عنوان 
کاال بــه حجــاب می نگرنــد نــه بــه عنــوان پس زمینــۀ فرهنگــی خــود. او بــا بررســی پتانســیل انتقــال حجاب، 

نشــان داد کــه حجــاب، تأثیر معنــاداری بــر دیگــران دارد.
ــد  ــد. آنهــا نشــان دادن ــران بنگالدشــی پرداختن ــان دخت ــه پژوهــش در می ــی و همــکاران (2008( ب - بهوی
ــتعد  ــر مس ــد، کمت ــح می دهن ــی ترجی ــای غرب ــر لباس ه ــی را ب ــنتی و مذهب ــای س ــه لباس ه ــی ک دختران
مشــکالت روانــی در زندگــی آینــده هســتند و ایــن مســئله، اثــرات بلندمدتی بر بهزیســتی و شــادکامی آنها 

دارد.
- فرجــی و حمیــدی )1384( تحقیقــی بــا عنــوان »ســبک زندگــی و پوشــش زنــان در تهــران« انجــام داداند. 
جامعــۀ آمــاري پژوهــش آنــان را زنــان و دختــران 15 ســال بــه بــاالی شــهر تهــران تشــکیل مــي داد کــه از 
طریــق فرمــول کوکــران در نمونــۀ 1012 نفــري بــا شــیوۀ نمونه گیــري خوشــه اي چنــد مرحلــه اي متناســب 
بــا حجــم»pps«  مــورد بررســي قــرار گرفــت. بــر اســاس پژوهــش آنهــا هنــوز هــم مي تــوان شــاهد حضــور 
گروه هــا و اقشــاري بــود کــه بــه اســتفاده از لبــاس بــه خاطــر کارکردهــاي طبیعــي آن گرایــش دارنــد و 
چنــدان در پــي تمایزیابــي برنمي آینــد؛ مثــالً افــراد ســنتي کــه اکثریت زنــان جامعۀ مــا را تشــکیل مي دهند، 

اصغر محمدی، میثم قدسی
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چنــدان بــه انتخــاب لبــاس و پوشــش هاي خــود بــه مثابــه امــری اجتماعــي نــگاه نمي کنند؛ بلکــه بــراي آنان 
متغیرهایــي ماننــد اســتحکام و دوام لبــاس اهمیــت دارد؛ بــا ایــن حــال رونــد حرکــت اجتماعــي، حاکــي از 
جایگزینــي تدریجــي ایــن گروه هــا بــا گروه هایــي دیگــر اســت. نتایــج ایــن تحقیــق، دو ســبک زندگــی 
را از هــم متمایــز می کنــد: ســبک زندگــي مبتنــي بــر خلــق هویــت و ســبک زندگــي مبتنــی بــر تمایــز؛ 
دســتۀ اول را بیشــتر کســاني تشــکیل مي دهنــد کــه دربــارۀ ابعــاد متنــوع لبــاس و پوشــش خــود، دســت بــه 
بازاندیشــي مي زننــد و گــروه دوم معتقدنــد کــه زندگــي دربردارنــدۀ نگرش هــا و عقایــدي اســت کــه فــرد 

بــا قبــول آنهــا بیشــتر مي کوشــد تــا بــا انتخــاب لبــاس، خــود را از دیگــران متمایــز کنــد.
- محمــدی )1384( پژوهشــی بــا عنــوان »عوامــل مؤثــر بــر گرایــش بــه بدحجابــی در بیــن دختــران و زنــان 
شــهر اصفهــان« را بــا اســتفاده از روش پیمایشــی و تحلیــل خــی دو انجــام داد. بــر اســاس تحقیــق او، عوامــل 
مؤثــر بــر گرایــش بــه بدحجابــی؛ عبارتنــد از: وضعیــت نامناســب خانــواده شــامل: پوشــش مــادر در خــارج 
از منــزل و فقــدان نظــارت والدیــن بــر فرزنــدان، برنامه هــای وســایل ارتباطــی، فقــر فرهنگــی شــامل: فقدان 
آمــوزش و عــدم آگاهــی از باورهــای دینــی، ضعــف نظــام اداری، وضــع حجــاب در ســازمان های دولتی و 
خصوصــی، برنامه هــای شــبکه های خارجــی و ماهــواره ای، وجــود زمینه هــای مناســب بــرای بدحجابــی در 

ســطح شــهر و خصوصیــات فــردی و جوانی. 
- زاهــد زاهدانــی و دشــتی )1385( در تحقیــق خــود بــا عنــوان »گرایــش دانشــجویان بــه انــواع حجــاب در 
طــی 11 ســال )1369 تــا 1380(« نشــان داده انــد کــه زمــان، عامــل مؤثــري بــر نــوع پوشــش اســت؛ همچنین 
هرچــه از محیط هــاي خصوصــی بــه ســمت محیط هــاي رســمی تر می رویــم، می بینیــم کــه حجــاب در 

بیــن دانشــجویان دختــر بیشــتر می شــود.
- محبوبی منــش )1386( در تحقیقــی بــا عنــوان »تحلیــل اجتماعــی مســئلۀ حجــاب« بــه ایــن نتیجــه رســیده 
اســت کــه مســئلۀ بی حجابــی، آســیبي اجتماعــي در ســطح جامعــه و نمــادي از مســائل اجتماعــي در عمــق 
جامعــه اســت کــه اصــالح و ترمیــم آن، نیازمنــد مهندســي فرهنگــي و اتخــاذ سیاســت هاي فرهنگــي و 

اجتماعــي در ایــن راستاســت.
- ســراج زاده )1378( در تحقیقــی بــه »بررســي نگرش هــا و رفتارهــاي دینــي نوجوانــان تهرانــي« پرداختــه 
ــار بعــد  ــه بررســي چه ــر و پســر انجــام شــده، ب ــوز دخت ــر روي391  دانش آم ــق کــه ب ــن تحقی اســت. ای
اعتقــادي، عاطفــي، پیامــدي و مناســکي دینــداري در جامعــۀ مــورد نظــر پرداخته اســت. یافته هــاي تحقیق، 
بیانگــر آن اســت کــه گرایش هــاي کلــي دینــداري در بیــن دانش آمــوزان در ســطح باالیــي قــرار دارد و 
میانگیــن کلــي آن 3/57 محاســبه شــده اســت؛ در ضمــن، ایــن نــوع گرایــش در بین ســاکنان شــمال شــهر، 
اندکــي ضعیف تــر از جنــوب شــهر اســت. در مــورد رابطۀ جنســیت با دینــداري نیز تفــاوت میان دختــران و 
پســران ناچیــز می باشــد و معنــادار نیســت. در کل، بررســي ابعــاد دینــداري بــه تفکیــک، بیانگر قوت بیشــتر 

بعــد اعتقــادي و پــس از آن، بعــد عاطفــي دینــداري در بیــن پاســخگویان اســت.

بررسی نگرش به حجاب در بین زنان 15 سال به ....
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- آقایانــی چاووشــی و همــکاران )1389( در پژوهشــی بــه »بررســی دیــدگاه جوانــان و میانســاالن دربــارۀ 
حجــاب برتــر« پرداختــه اســت. یافته هــای پژوهــش او، بیانگــر وجــود تفــاوت معنــادار بیــن دیــدگاه جوانان 
و میانســاالن دربــارۀ ضــرورت رعایــت حجــاب از ســوی بانــوان، میزان آشــنایی با شــرایط پوشــش صحیح 

اســالمی و بهتریــن نــوع پوشــش بــرای بانــوان بــوده اســت.
- شــارع پور و همــکاران )1391( در پژوهــش خــود بــه »تحلیــل جامعه شــناختی عوامــل مؤثــر بــر گرایــش 
بــه حجــاب« پرداختنــد؛ جامعــۀ آمــاری تحقیــق آنــان شــامل دانشــجویان دختــر مشــغول بــه تحصیــل در 
ــوده اســت. پرســش نامۀ  ــا13000 نفــر ب ــر ب ــود کــه تعــداد آنهــا در ســال1390 ، براب ــدران ب دانشــگاه مازن
ــا پایایــی 74 درصــد بــه روش نمونه گیــری خوشــه ای چندمرحلــه ای در اختیــار 560 نفــر  محقق ســاخته ب
از آنهــا گذاشــته شــد. نتایــج تحلیــل مســیر و رگرســیون چندمتغیــره نشــان داد کــه مهمتریــن متغیــر مؤثر بر 
گرایــش بــه حجــاب، گرایــش بــه فمینیســم اســت و ســایر متغیرهــای مؤثــر بــه ترتیــب؛ عبارتنــد از: عوامل 
محــرک اجتماعــی، پایــگاه اقتصــادی اجتماعــی، ســبک زندگــی و محــل ســکونت. مدل تحلیلــی نیز تنها 
33 درصــد عوامــل مؤثــر بــر حجــاب را تبییــن کــرد؛ همچنیــن گرایش بــه حجاب و فمینیســم به عنــوان دو 

گرایــش متعــارض، در حــد متوســط بــه بــاال و تــا حــد قــوی در بیــن جامعــۀ آمــاری مشــاهده شــد.
- رجالــی و همــکاران )1391( در پژوهــش خــود بــا عنــوان »نگــرش دانشــجویان دختر دانشــکدۀ بهداشــت 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان نســبت بــه حجــاب و پوشــش زنــان و برخــی عوامــل مؤثــر بــر آن« نشــان 
دادنــد کــه 19/4  درصــد از دانشــجویان، موافــق و 9/1 درصــد از آنهــا مخالــف با حجاب هســتند؛ همچنین 
16/6 درصــد از آنــان نیــز نظــر بینابینــی دارنــد. بیــن متغیرهایــی چــون: رشــتۀ تحصیلــی، تعــداد واحدهــای 
گذرانــده و وضعیــت تأهــل دانشــجویان بــا نگــرش آنهــا نســبت بــه حجــاب و پوشــش نیــز رابطــۀ آمــاری 
معنــاداری دیــده نشــد؛ در حالــی کــه رابطــۀ بیــن تــرم تحصیلــی و وضعیــت سکونت شــان بــا نگــرش آنهــا 

نســبت بــه حجــاب معنــادار بود.
- رســتگار خالــد و همــکاران )1391( در تحقیقــی بــا عنــوان »کنش هــاي اجتماعــی زنــان و دختران نســبت 
بــه حجــاب و رابطــۀ آن بــا مصــرف اینترنــت و ماهــواره« نشــان دادنــد که مهمترین ســبک کنــش اجتماعی 
مؤثــر در رعایــت حجــاب، کنــش ارزشــی دینــی اســت و ســبک مؤثــر در رد آن، کنــش ارزشــی ســکوالر 
ــد؛  ــکوالر( مؤثرن ــی و س ــی )دین ــش ارزش ــبک کن ــز در س ــت نی ــواره و اینترن ــتفاده از ماه ــد. اس می باش
چنان کــه بــا افزایــش ســاعات مصــرف بــا هــدف تفریــح و ســرگرمی، کنــش دینــی نســبت بــه حجــاب، 

کاهــش و کنــش ارزشــی ســکوالر نســبت بــه آن افزایــش می یابــد.
- صالح آبــادی )1393( در تحقیقــی بــا عنــوان »بررســی جامعه شــناختی حجــاب در شــهر اســفراین« نشــان 
داد کــه بیــن مؤلفه هــای اعتمــاد )میــزان اعتمــاد بــه صــدا و ســیما و مســئوالن دولتی، میــزان اعتمــاد عمومی 
و میــزان اعتمــاد بــه خانــواده( از یــک ســو و میــزان حجــاب از ســوی دیگــر، رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد. 
بیشــتر افــرادی کــه بــه مســئوالن دولتــی و صــدا و ســیما اعتمــاد کمتــر دارنــد، از اعتمــاد عمومــی کمــی 

اصغر محمدی، میثم قدسی
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برخوردارنــد؛ همچنیــن اعتمــاد آنهــا بــه خانــوادۀ خــود، کم اســت و بدحجــاب هســتند؛ اما کســانی که در 
ایــن مؤلفه هــا میــزان بیشــتری از اعتمــاد را دارنــد، محجبــه می باشــند.

ــا عنــوان »نقــش رســانه ها در گســترش و تعمیــق فرهنــگ  - افشــانی و زارعــان )1393( در مقالــۀ خــود ب
عفــاف و حجــاب و تأثیــر آن بــر امنیــت فــردی و اجتماعــی« نشــان دادنــد کــه گاهــی طرح هــا و برنامه های 
اجراشــده توســط افــراد نظامــی و انتظامــی در خصوص حجاب و پوشــش، بیش از آنکــه اقناعی و توجیهی 
باشــد، بــا زور و اجبــار همــراه بــوده اســت؛ در واقــع، دارنــدگان زور و قــدرت، وارد عرصــۀ فرهنگــی شــده 
و صحنــه را از حالــت فرهنگــی، بــه کارزار عملیاتــی و سیاســی تبدیــل کرده انــد؛ در حالــی کــه می بایســت 
ابتــدا بــا انجــام بحث هــای مفهومــی، اذهــان مــردم را نســبت بــه موضــوع حجــاب، آگاه و قانــع کننــد و در 
صــورت عنــاد، اقــدام بــه اجبــار نماینــد. نگارنــدگان در پایــان مقالــه، راهکارهایــی را جهــت درونی کــردن 
فرهنــگ حجــاب و عفــاف از طریــق وســایل ارتبــاط جمعــی پیشــنهاد کرده انــد کــه عبارتنــد از: ضــرورت 
مشــارکت و همــکاری نهادهــای مختلفــی چــون نیــروی انتظامــی در ایجــاد امنیــت فــردی و اجتماعــی و 
گســترش فرهنــگ حجــاب بــا اســتفاده از انواع وســایل ارتباط جمعــی بخصــوص تلویزیون، لــزوم نظارت 
الزم بــر رســانه های جمعــی در امــر حجــاب و عفــاف، برنامه ریــزی اساســی و طوالنی مــدت بــرای پرورش 
عوامــل برنامه ســاز متعهــد و ...، تعریــف و تعییــن محــدودۀ حجــاب و عفــاف بــرای برنامه ســازان، تشــویق 
ــری فرهنــگ  ــا هــدف، الگوســازی، فرهنگ ســازی و جامعه پذی ــد فیلم هــای ب و ســرمایه گذاری در تولی

ــاب و عفاف. حج
- خیدانــی )1394( در تحقیــق خــود بــا عنــوان »بررســی فرهنــگ حجــاب و عفــاف و نگرش بــه آن در بین 
دانشــجویان دختــر دانشــگاه هاي اســتان ایــالم« نشــان داد کــه میــان متغیــر حجــاب و نحــوۀ فرزندپــروري، 
همبســتگی معنــاداري وجــود دارد؛ البتــه ایــن همبســتگی، بســیار ناچیــز اســت؛ همچنین نشــان داد کــه میان 

متغیــر حجــاب و تجربــۀ گذشــتۀ فــرد در حجــاب وي، نقشــی ایفــا نمی کنــد.
- طالبــی دلیــر و رضــوی طوســی )1394( پژوهشــی بــا عنــوان »اعتقــاد بــه حجــاب و نگرش هــاي مربوط به 
آن« انجــام دادنــد. در میــان افــراد جامعــۀ تحقیــِق آنــان، متغیرهــای »اعتقــاد بــه حجــاب« و »میــزان نگرش به 
مســئلۀ حجــاب بــه عنــوان یک معضــل« در ســطح باال و متغیــر »میــزان رضایــت از موقعیت فعلــي حجاب« 
در ســطح نســبتاً متوســط قــرار داشــت؛ همچنیــن افــراد جامعــه معتقــد بودند کــه میــزاِن اثرگــذاري »عوامل 

فرهنگــي بیرونــي بــر حجــاب« و »عوامــل فرهنگــي دورنــي بــر حجاب« هر دو در ســطح متوســط هســتند.
بیشــتر مطالعــات مذکــور از رویکــردی مذهبــی - تجربــی بــه مســئلۀ حجــاب نگریســته و بــا وجــود 
گســتردگی نتوانســته اند مســئلۀ ابعــاد نگــرش زنــان بــه حجــاب را تبییــن و رابطــۀ حجــاب بــا متغیرهــای 
دموگرافیــک را بررســی کننــد؛ همچنیــن تحلیــل مباحــث مربوط بــه حجاب و عفــاف، بیشــتر در جوامعی 
غیــر از جامعــۀ شــهری ایــالم صــورت گرفتــه اســت؛ بــه طبــع، فرهنــگ و رســوم ایــن اســتان، متفــاوت از 
ــان تحقیقــات پیشــین – پژوهش هــای  ــت - در می ــوان گفــت از لحــاظ ماهی ــع دیگــر اســت. می ت جوام

بررسی نگرش به حجاب در بین زنان 15 سال به ....
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خیدانــی )1394(، تارلــو )2007(، بهویــی و همــکاران )2008(، محبوبی منــش )1386( و آقایانــی چاووشــی 
و همــکاران )1389(، اهمیــت عفــاف و حجــاب را مــد نظــر قــرار داده بودنــد. تحقیقــات زاهــد زاهدانــی 
و دشــتی )1385(، طالبــی دلیــر و رضــوی طوســی )1394( و رجالــی و همــکاران )1391( نیــز بــه تحقیــق 
حاضــر، کمــک چندانــی نکــرد؛ امــا پژوهش هــای محمــدی )1384( کــه عوامــل گرایــش بــه بدحجابــی 
را مــورد اشــاره قــرار داده، صالح آبــادی )1393( کــه متغیــر اعتمــاد را در گرایــش بــه حجــاب مؤثــر دانســته 
اســت، رســتگار خالــد و همــکاران )1391( و افشــانی و زارعــان )1393( تحقیــق حاضــر را پشــتیبانی کــرد.       

دیدگاه اسالم نسبت به حجاب
»حجــاب، مفهومــی برآمــده از قــرآن کریــم و فقــه اســالمی و ســاخت یافته در فرهنــگ اســالمی اســت که 
ناظــر بــه پوشــش شــرعی در مقابــل نامحــرم، بــه ویــژه بــرای زنــان می باشــد. حجــاب، گاهــی برگرفتــه از 
احــکام شــرع و گاهــی مربــوط بــه قراردادهــای اجتماعــی و موقعیــت فــرد اســت« )پاکتچــی، 1367، ج 20: 
121(.  خداونــد در آیــات 30 و 31 ســورۀ نــور و 59 ســورۀ احــزاب بــه مســائل مربــوط بــه پوشــش زنــان 
پرداختــه و دربــارۀ نحــوۀ پوشــش  آنــان، دســتورهایی صــادر کــرده اســت. در آیــات 30 و 31 ســورۀ نــور 
چنیــن آمــده اســت: »قـُـل لِّلُْمْؤمِنِیــَن یَُغضــوا مـِـْن أَبْصِرِهــْم َو یْحَفظــوا فُُروَجُهــْم َذلـِـک أَْزکــی لــه ام إَِنّ الَلّ 
َخبِیــُر بَِمــا یَصنَُعــوَن )30( َو قـُـل لِّلُْمْؤمِنـَـِت یَْغضضَن مـِـْن أَبْصِرِهــَنّ َو یْحَفظَن فُُروَجُهــَنّ َو ال یُبِْدیــَن ِزینَتَُهَنّ 
إاِل َمــا ظَهــَر مِنَْهــا َو لْیَضِربـْـَن بُخُمِرِهــَنّ َعلــی ُجیُوبِهــَنّ َو ال یُبِْدیــَن ِزینَتَُهــَنّ إاِل لِبُُعولَتِِهــَنّ أَْو َءابَائِهــَنّ أَْو َءابـَـاِء 
بُُعولَتِِهــَنّ أَْو أَبْنَائِهــَنّ أَْو أَبْنـَـاءِ بُُعولَتِِهــَنّ أَْو إِْخَونِِهــَنّ أَْو بَنــی إِْخَونِِهــَنّ أَْو بَنــی أََخَوتِِهَنّ أَْو نِســائِهَنّ أَْو َما َملََکت 
أَیَْمنُُهــَنّ أَِو التَّبِِعیــَن َغیــِر أُولــی االْربـَـِۀ مـِـَن الِرَّجــاِل أَِو الطْفــِل الَِّذیــَن لـَـْم یَظَهــُروا َعلــی َعــْوَرِت النِّســاءِ َو ال 
یَضِربـْـَن بِأَْرُجلِِهــَنّ لِیُْعلـَـَم َمــا یْخِفیــَن مـِـن ِزینَتِِهــَنّ َو تُوبـُـوا إِلــی الَلّ َجِمیعــاً أَیـُّـَه الُْمْؤمِنـُـوَن لََعلَّکــْم تُْفلُِحــوَن« 
)31( ؛ ترجمــه: »بــه مــردان مؤمــن بگــو دیــدگان خویــش را از نــگاه به زنان نامحــرم بازگیرنــد و پاکدامنی 
ورزنــد کــه ایــن برایشــان پاکیزه تــر اســت؛ زیــرا خــدا از کارهایــی کــه می کنیــد آگاه اســت * و بــه زنــان 
بــا ایمــان بگــو چشــم از نــگاه بــه مــردان نامحــرم فــرو بندنــد و پاکدامنــی کننــد و زینــت خویــش را جــز 
آنچــه طبعــاً از آن آشــکار اســت آشــکار نســازند و بایــد کــه روپوش هایشــان را بــه گریبان ها کننــد و زینت 
خویــش را نمایــان نکننــد؛ مگــر بــرای شوهرانشــان یــا پــدران یــا پــدر شــوهران یــا پســران یا پســر شــوهران 
یــا بــرادران یــا خواهــرزادگان یــا بــرادرزادگان یــا زنــان )همجنــس خــود( یــا آنچــه مالــک آن شــده اند یــا 
خدمتــکاران مــرد کــه تمایلــی بــه زن ندارنــد یــا کودکانــی کــه از اســرار زنــان خبــر ندارنــد و مبــادا پــای 
خویــش را ]بــه گونــه ای[ بــه زمیــن بکوبنــد کــه آنچــه از زینت شــان کــه پنهان اســت ظاهــر شــود؛ ای گروه 

مؤمنــان همگــی بــه ســوی خــدا توبــه بریــد شــاید رســتگار شــوید.
ــان وجــود دارد،  ــدن زن ــارۀ پوشــش اعضــای ب ــر اســالم )ص( درب »مشــهورترین روایتــی کــه از پیامب
روایتــی  اســت کــه از چنــد طریــق بــا جزئیــات متفــاوت نقــل شــده اســت و در آن پیامبــر اســالم در خانــه 

اصغر محمدی، میثم قدسی
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در حضــور همســرش - عایشــه یــا ام ســلمه - از پوشــش زنــی )اســما یــا دختــری تازه بالــغ( ابــراز نارضایتــی 
می کنــد و می فرمایــد: تنهــا موضــع قابــل کشــف بــرای زنــان، صــورت )یا صــورت و دو دســت( اســت. در 
صحــت ایــن حدیــث، اختــالف نظــر وجــود دارد؛ چنان کــه نگارنــدۀ ســنن ابــوداوود]1[ بــه ضعیــف بــودن 
منبــع ایــن حدیــث اشــاره کــرده اســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه راوی حدیــث، خالــد بــن دریــک، کــه حدیــث 
را بی واســطه از قــول عایشــه نقــل کــرده، هرگــز عایشــه را ندیــده اســت« )ترکاشــوند، 1389: 676(. گفتنــی  
اســت برخــی از فقهــای مخالــف وجــوب حجــاب و ســتر، مــوی ســر را جــزو بــدن نمی داننــد؛ در نتیجــه 
چنیــن احادیثــی را راســت نمی پندارنــد. بــا ایــن وجــود از دیــدگاه اســالم، حجــاب، بــه تنهایــی مربــوط بــه 
زن یــا مــرد نیســت. امیرالمؤمنیــن )ع( فرمودنــد: »روزي فاطمــه )س( در محضــر رســول خــدا )ص( نشســته 
بــود کــه مــرد نابینایــي اجــازۀ ورود خواســت. در ایــن حــال، دختر گرامي رســول خــدا )ص( اتــاق پذیرایي 
را تــرک کــرد و در انــدرون نشســت. پــس از رفتــن میهمــان، پیامبــر )ص( از فاطمــه )س( پرســید: چــرا از 
مــرد نابینــا دور شــدي، در حالــي کــه تــو را نمي دیــد؟ فاطمــه )س( پاســخ داد: اگــر مــرا نمي دیــد، مــن 
وي را مي دیــدم؛ عــالوه بــر ایــن، اگــر او چشــم نداشــت کــه مــرا ببینــد، از طریــق بویایــي مي توانســت بــو 
کنــد. پیامبــر )ص( چــون ســخن دختــر خــود را شــنید، فرمــود: شــهادت مي دهــم کــه پــارۀ تن من هســتی« 

)مجلســی، 1362، ج 43: 91(. 

حجاب از دیدگاه مرتضی مطهری
دالیل پوشش در اسالم از دیدگاه شهید مطهری عبارتند از:  

1. آرامــش روانــی: روح بشــر، فوق العــاده تحریک پذیــر اســت. اشــتباه اســت کــه گمــان کنیــم 
ــچ مــردی  ــرد. هی ــه حــد خاصــی اســت و از آن پــس آرام می گی ــری روح بشــر، محــدود ب تحریک پذی
از تصاحــب زیبارویــان و هیــچ زنــی از متوجه کــردن مــردان و تصاحــب قلــب آنــان و باألخــره هیــچ دلــی 
از هــوس ســیر نمی شــود. از طرفــی تقاضــای نامحــدود، خــواه ناخــواه انجام نشــدنی و مقــرون بــه نوعــی 
احســاس محرومیــت خواهــد بــود؛ در نتیجــه دســت نیافتن بــه آرزوها بــه اختــالالت روحــی و بیماری های 
روانــی منجــر می شــود؛ امــا علــت اختصــاص یافتــن دســتور پوشــش در اســالم بــه زنــان، این اســت که میل 
بــه خودنمایــی و خودآرایــی مخصــوص زنــان اســت. از نظــر تصاحــب دلها مــرد، شــکار و زن، شــکارچی 
و از نظــر تصاحــب جســم و تــن، زن، شــکار و مــرد، شــکارچی اســت. امــام علــی )ع( می فرمایــد: »رعایــت 
کــردن محــرم، نامحرمــی بــرای انســان و همــۀ زنــان نامحــرم، مصونیــت از افتــادن در خیــال گنــاه و خــود 

گنــاه اســت«.
2. اســتحکام پیونــد خانوادگــی: در جامعــه ای کــه زنــان آن پوشــش اســالمی ندارنــد، معاشــرت مــردان بــا 
آنــان محــدود بــه حــد خاصــی نخواهــد بــود و نتیجــۀ ایــن معاشــرت غالبــاً تحریــکات جنســی اســت و 
مردهــا بــه کمتــر از آن قانــع نیســتند. در چنیــن شــرایطی ازدواج بــه معنــای محــدود کــردن زن و مــرد در 
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محیــط خانــواده اســت و هــر کــدام از آنهــا دیگــری را مزاحــم و رقیــب خــود در کامجویــی از دیگــر افراد 
می دانــد؛ لــذا بنیــاد خانــواده، سســت خواهــد شــد و بــه دنبال آن هــر فردی بــرای کامجویــی بیشــتر، ازدواج 

ــر ســر راه خــود می  بینــد و از آن می گریــزد. را ســدی بــزرگ ب
3. اســتواری اجتمــاع: کشــاندن تمتعــات جنســی از محیــط خانــه به اجتمــاع، نیــروی کار و فعالیــت اجتماع 
ــه کار  ــار همدیگــر مشــغول ب ــدون پوشــش مناســب، در کن ــر و پســری کــه ب ــد. دخت را ضعیــف می کن
ــام صــادق )ع(  ــد. ام ــف خــود کنن ــام حــواس و همــت خــود را متوجــه وظای ــد تم می شــوند، نمی توانن
فرمــوده اســت: »حضــرت عیســی بــه اصحابــش گفــت: بــر حــذر باشــید از نــگاه آلــوده کــه در زمیــِن قلب، 
میــل بــه حــرام مــی کارد و بــرای نظرانــداز، فتنــه ایجــاد می کنــد. خوشــا بــه حــال کســی کــه دیــده اش را در 

دل قــرار داده و دیــدۀ ســر را بــرای امــور الزم قــرار دهــد«.
4. ارزش و احتــرام زن: معمــوالً مــرد از نظــر جســمانی نســبت بــه زن، برتــری دارد و زن از نظــر عاطفــه، 
برتــری خــود را بــر مــرد بــه اثبــات رســانده اســت. حریــم نگه داشــتن و متانت و وقــار و عفــت در برابــر مرد، 
از وســایلی اســت کــه زن بــرای حفــظ مقــام و ارزش خــود می توانــد از آن اســتفاده کنــد. زن، گوهــری 
اســت گرانبهــا و مملــو از عشــق و محبــت کــه بــرای حفــظ خــود از تعــرض مــردان هوس بــاز بایــد بهتریــن 
راه را برگزینــد و آن حریــم نگه داشــتن از مــردان اســت و ایــن حریــم، جــز در ســایۀ حجــاب و پوشــش 

اســالمی بــه دســت نمی آیــد )مطهــری، 1366: 77(. 

مبانی نظری پژوهش
نظریــۀ انتخــاب عقالنــی: بــر ایــن اســاس، مــردم رفتــاری را در پیــش می گیرنــد کــه پــاداش بــه همــراه دارد 
و نیازهایشــان را برطــرف می کنــد. بــر طبــق ایــن نظریــه، انتخــاب عقالنــی، یک بعــد منفعت طلبانۀ آشــکار 
دارد: مــن چیــزی را انتخــاب می کنــم کــه بیشــترین رضایــت خاطــر یــا منفعــت را برایــم بــه بــار  آورد و این 
فــرض وجــود دارد کــه می دانــم در چــه وضعیتــی قــرار دارم. تبیینــی کــه در انتخــاب عقالنــی صــورت 
می گیــرد، تبیینــی قصــدی اســت؛ بدیــن معنــا کــه آرزوهــا و عقایــد فــرد، دلیلــی بــرای کنــش او هســتند 
)کرایــب، 1389: 92(. »بــر اســاس ایــن نظریــه، کجــروی، ره آورد گزینــش و انتخــاب فــرد اســت. افــراد 
بــه کجــروی دســت می زننــد چــون چنیــن می خواهنــد. انتخابــی کــه امــکان آن، هرچنــد بــا نســبت های 
مختلــف، بــرای همــۀ افــراد وجــود دارد. ایــن نظریــه، هرچنــد اثرپذیــری رفتــار از علــل پیرامونــی و علــل 
محیطــی را نفــی نمی کنــد؛ ولــی در نهایــت، فاعــل کنــش را مســئول اصلــی ایــن انتخــاب می دانــد؛ بدیــن 
معنــا کــه بایــد اعضــای یک جامعه، مطمئن باشــند کــه در صورت تخطــی از قوانیــن و مقــررات، به گونه ای 
ســنگین مجــازات می شــوند و دســت زدن بــه کار خــالف را بــر اســاس تئــوری گزینــش عقالنــی، مقــرون 

بــه صرفــه نبیننــد« )رفیع پــور، 1378: 113(.
نظریــۀ خرده فرهنگ هــا: تعلــِق هرچنــد ذهنــِی فــرد بــه یــک خرده فرهنــگ نســبتاً ناهمگون بــا فرهنگ 

اصغر محمدی، میثم قدسی
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ــه پاداش هــای  ــن همســویی، ب ــرد از رهگــذر ای ــا رضایت منــدی همــراه باشــد و ف ــژه اگــر ب ــب؛ به وی غال
روانــی خوشــایند و ارضاکننــده ای دســت یابــد، رفته رفتــه ســبب می  شــود تــا فــرد از التــزام بــه اقتضاهــای 
فرهنــگ غالــب چشــم بپوشــد و بــه نوعــی بی مســئولیتی در قبــال ایفــای تعهــدات فرهنگــی روی آورد. در 
صورتــی کــه فــرد بتوانــد فشــار ســنگین ناشــی از تقابــل اقتضاهــای ناهمخــوان ایــن دو جریــان فرهنگــی را 
تحمــل کنــد و بــرای آن توجیــه کافــی داشــته باشــد، بــه احتمــال بســیار، تقاضــای خرده فرهنــگ یادشــده 
را بــه زیــان فرهنــگ غالــب، اجابــت و از ایفــای الزامــات شــهروندی شــانه خالــی می کنــد )شــرف الدین، 
ــای  ــه رفتاره ــکار ب ــان بزه ــدن نوجوان ــادآور می شــوند کــه دســت یازی ــن ی ــوارد و اوهلی 1390: 9(. »کل
کجروانــه ممکــن اســت بــرای آنــان، نوعــی توفیــق اجتماعــی را در پــی داشــته باشــد و تأییــد اعضــای یک 
ــا گــروه  ــز معمــوالً آن را خرده فرهنــگ ی ــن کجــروان نی ــا یــک گــروه کجــرو کــه ای خرده فرهنــگ ی
خــودی می پندارنــد، انواعــی از رضایــت خاطــر و احتــرام را بــرای آنــان بــه ارمغــان آورد کــه ایــن امــر، 
احتمــال اســتمرار آن رفتارهــا را تقویــت کنــد« )ســلیمی، 1380: 445(. ایــن نظریــه بــرای تبییــن بی حجابــی 
زنــان وابســته بــه گروه هــای ضــد انقــالب، طبقــۀ اشــراف، افــراد غیر معتقد بــه هنجارهــای ملــی و مذهبی و 
جوانــان تنوع طلــب و هرهــری مذهبــی کــه بــرای قواعــد اخالقــی و ارزش هــای جمعــی، حرمــت و اعتبــار 
چندانــی قائــل نیســتند و بــرای جلــب توجــه و ارضــای هیجان هــای خــود، بی پــروا و گاه مفتخرانــه به نقض 

قواعــد اجتماعــی دســت می زننــد، مناســب اســت )شــرف الدین، 1390: 13(.
ــی، 1387: 62(.  ــان دارد« )قربان ــا زن ــتقیمی ب ــۀ مس ــد، رابط ــه م ــت ک ــد اس ــل1  معتق ــورج زیم »ج
بررســی های تاریخــی نشــان می دهــد کــه در تغییــر بــه ســوی مدرنیتــه، فرصــت شــکوفایی و تحــرک از 
زنــان ســلب گردیــد و ایــن امــر موجــب شــد تــا آنهــا تنــوع و شــکوفایی را در پدیدۀ مد جســتجو کننــد؛ به 
همیــن لحــاظ ســرعت تغییــر مــد در کاالهــای مربــوط بــه زنــان بیشــر از مــردان اســت. زنــان بــه وســیلۀ مــد 
می تواننــد فردیــت خــود را بــه اثبــات برســانند، بــه وحدتــی یکپارچــه دســت یابنــد و بــرای خــود و دیگران 
جذاب تــر باشــند؛ بنابرایــن بــا انتخــاب مدهــای جدیــد، دســت بــه مقاومــت در برابــر موقعیــت حاشــیه ای 
خــود می زننــد؛ بــه عبــارت دیگــر، زنــان بــا مقاومــت در برابــر شــیوه های مرســوم مصــرف ، ســعی دارنــد 
هویــت جدیــدی بــرای خــود بــاز آفریننــد کــه آنهــا را از موقعیت حاشــیه ای خارج کنــد و در معــرض دید 
قــرار دهــد )رودافشــان، 1392: 29(. زیمــل همچنیــن معتقــد اســت کــه »زنــان ذاتــاً انســان های وفــادار و بــا 
ثباتــی هســتند؛ در صورتــی کــه مــردان در زندگــی شــخصی و فــردی خــود بســیار تنوع طلبنــد؛ بــه همیــن 

خاطــر زنــان ایــن تنوع طلبــی را در مــد جســتجو می کننــد« )قربانــی، 1387: 63(.
گرهــارد لنســکی2  از نخســتین افــرادی اســت کــه الگــوی دینــداری خــود را در قالــب ســنجش ابعاد و 
شــاخص های دینــداری در اوایــل دهــۀ 1960 ارائــه کــرد. دیــن از نظــر او، عامــل مؤثــری اســت کــه اندیشــه 
و عمــل فــرد و حتــی جوامــع مــدرن را متأثــر می کنــد. لنســکی بــرای ســنجش ایــن تأثیرگــذاری، مهمترین 
1. Georg Simmel
2. Gerhard Lenski
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جنبه هــای دینــداری؛ یعنــی جهت گیــری دینــی و میــزان درگیــر بــودن با گروه هــای دینــی را بررســی کرد. 
او بــا اســتفاده از رویکردهــای اجتماعــی و شــخصی و بیرونــی و درونــی، چهــار بعد مختلف بــرای دینداری 
تعریــف کــرد؛ دو بعــد از ایــن ابعــاد، بــا فعالیت هــای جمعــی دینــداری ارتبــاط دارنــد و بــه فعالیت هــای 
مشــارکتی و نیــز فعالیت هــای معاشــرتی مشــهور شــده اند؛ دو بعــد دیگــر نیــز بــا گرایش هــای گوناگــون 
دینــی مرتبــط هســتند کــه راست کیشــی عبودیتــی نامیــده می شــوند. بررســی های اولیــه بــا تأکید بــر اهتمام 
دینــی در شــهر دیترویــت در ســال 1958 نشــان داد کــه بیــن دو فعالیــت دینــی مشــارکتی و معاشــرتی و دو 
نــوع جهت گیــری راســت کیش و عبودیتــی، رابطــۀ بســیار کمــی وجــود دارد. وی بــا تأکیــد بــر تحقیقــات 
خــود، معتقــد اســت کــه ایــن چهــار بعــد، کامــالً جــدا و مســتقل از هــم هســتند. »لنســکی هــر یــک از ابعاد 
دینــداری را ایــن گونــه شــرح می دهــد: پایبنــدی معاشــرتی، مبتنــی بــر تعامــل فــرد بــا خانــواده و دوســتان و 
همکیشــانی اســت کــه بــا او در دیــن و فرهنــگ دینــی ســهیم هســتند؛ در حالــی کــه پایبنــدی مشــارکتی به 
مشــارکت فــرد در انجــام فعالیت هــای دینــی؛ بخصــوص بــه صــورت جمعــی اشــاره دارد. بــه عقیــدۀ او، 
جهت گیــری عبودیتــی؛ یعنــی همــان ارتبــاط شــخصی انســان دینــدار بــا خدا کــه موجب می شــود فــرد در 
تصمیمــات مهــم خــود، بــه طــور جــدی بــه خواســت خــدا توجــه کنــد. بــه نظــر وی، دو بعد راست کیشــی 
و عبودیتــی، فــرد را بــه خــود دیــن متصــل می کنــد و ابعــاد مشــارکتی و معاشــرتی، فــرد را بــه گروه هــای 

دینــی پیونــد می زنــد« )گنجــی، 1383: 6(. 
لنســکی، راست کیشــی را میــزان پذیــرش نظریه هــای دینــی )احــکام( و دســتورهای مجامــع دینــی و 
عبودیــت را جهت گیــری فــرد در عرصــۀ خصوصــی در عبــادت می دانــد. منظــور از بعــد التــزام مشــارکتی 
نیــز التــزام فــرد بــه چارچوب هــا و ســاختارهای رســمی و جمعــی یــک دیــن اســت کــه ســنجش آن بــا 
توجــه بــه متوســط فعالیت هــای نیایشــی و فعالیت هــای رســمی عبادتــی میســر می شــود. لنســکی، الگــوی 
ــه دســت آورده اســت و یافته هــای  دینــداری خــود را از آزمــون کاتولیک هــا، پروتســتان ها و یهودیــان ب

پژوهشــی وی بــا ســاختار و محتــوای دینــی ایــن ســه شــاخه از دینــداران منطبــق اســت )همــان: 71(. 
گالک و اســتارک1  طــی دهــۀ 50-60 میــالدی در تــالش بــرای فهم و تبییــن دین در امریــکا برآمدند. 
آنــان بحــث ابعــاد التــزام دینــی را در ایــن کشــور زنــده کردنــد و بــا همــکاری هــم در ســال 1956 بــه شــرح 
و بســط الگــوی جدیــدی از دینــداران پرداختنــد. هــدف اصلــی آنهــا، عمومــاً درک شــیوه های گوناگونی 
بــود کــه مــردم بــا توســل بــه آن، خــود را مذهبــی تلقــی می کردنــد. »آنــان بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه بــه 
رغــم آنکــه ادیــان جهانــی در جزئیــات بســیار متفاوتنــد؛ امــا دارای حوزه هــای کلــی هســتند کــه دینــداری 
ــار  ــداری، چه ــرای دین ــا ب ــدی، 1388: 27(. »آنه ــود« )احم ــر می ش ــاد جلوه گ ــا آن ابع ــا ی در آن حوزه ه
بعــد اصلــی: عمــل، بــاور، تجربــه و دانــش یــا معرفــت را تحــت عنــوان ابعــاد عمومــی الــزام دینــی مطــرح 
کردنــد. ایــن ابعــاد چهارگانــه، در ســطح مقیاس هــای اولیــه بــه پنــج شــاخص یــا مقیــاس تقســیم شــدند که 
1. Glock charles and Stark Rodney

اصغر محمدی، میثم قدسی
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افزایــش آن، ناشــی از تفکیــک بعــد عمــل بــه دو بخــش شــاخص مناســکی و عبــادی اســت. در مقیــاس 
ثانویــه، شــاخص ها در نهایــت بــه هشــت عــدد افزایــش یافــت و شــاخص های ناظــر بــر روابــط اجتماعــی 
دینــداران نیــز بــه آن اضافــه شــد« )گنجــی، 1383: 115(. در ادامــه، شــرحی از الگــوی دینــداری مــورد نظــر 

ــا آورده می شــود:  آنه
- بعــد بــاور: آن چیــزی اســت کــه انتظــار مــی رود پیــروان یــک دیــن بــدان اعتقــاد داشــته باشــند. گالک 
و اســتارک ایــن باورهــا را در هــر دیــن بــه ســه نــوع تقســیم کرده انــد: الــف( باورهــای پایــه ای مســلم کــه 
ناظــر بــر شــهادت بــه وجــود خــدا و معرفــی ذات و صفــات اوســت؛ ب( باورهــای غایتگــرا کــه هــدف و 
خواســت خــدا از خلقــت انســان و نقــش او در راه نیــل بــه ایــن هــدف اســت؛ ج( باورهــای زمینه ســاز کــه 
روش هــای تأمیــن اهــداف و خواســت خداونــد و اصــول اخالقــی را کــه بشــر برای تحقــق آن اهــداف باید 
بــه آنهــا توجــه کنــد، در بــر می گیــرد. گالک و اســتارک بعــد بــاور یــا عقیدتــی را بعــد ایدئولوژیکــی نیــز 

ــد.   نامیده ان
- بعــد مناســکی)عمل(: نظــام اعتقــادی در هــر دینــی وجــود دارد؛ امــا ایــن اعتقــادات بــه صورت مناســک 
نمــود عینــی می یابنــد. تمــام ادیــان بنــا بــر اقتضــای نــوع الهیــات خــود، نحــوۀ خاصــی از عمــل و زیســت را 
بــر مؤمــن الــزام می کننــد کــه همــان عمــل دینــی اســت. ایــن عمــل خــواه ناخــواه، در پرتــو نظــام فقهــی و 
اخالقــی ســامان می پذیــرد. بعــد عمــل یــا مناســک، اعمــال دینــی مشــخصی نظیــر: عبادت هــای فــردی، 
نمــاز، روزه، صدقــه، زکات و ... را در بــر می گیــرد. »گالک و اســتارک بــر ایــن نکتــه تأکیــد کرده انــد کــه 
در عملیاتــی کــردن بعــد مناســکی، عــالوه بــر مشــارکت در فعالیت هــای مناســکی، تفاوت های مربــوط به 

ماهیــت یــک عمــل و معنــای آن عمــل نــزد فاعــالن آن نیــز بررســی می شــود« )آرون، 1386: 405(. 
- بعــد تجربــی: »تجربــۀ دینــی بــا احساســات، تجربیــات و درون فــرد دینــدار مرتبــط اســت. احساســات و 
ــی می باشــد و برخــالف  ــی و درون ــالً قلب ــداری اســت کــه کام ــری از دین ــی، وجــه عالی ت عواطــف دین
مناســک و مراســم آیینــی، نمــود بیرونــی نــدارد. دیندارانــی کــه ایــن بعــد را کســب می کننــد »مخلــص« 
ــدی: حــس  ــف( تأیی ــد: ال ــوع می دانن ــن ن ــی را چندی ــۀ دین ــده می شــوند. گالک و اســتارک، تجرب نامی
مــؤدت و تأییــد وجــود خــدا؛ ب( ترغیبــی: گزینــش آگاهانــۀ خــدا و اشــتیاق بــه او؛ ج( شــیدایی: حــس 
صمیمیــت و شــور و وجــد نســبت بــه خــدا؛ د( وحیانــی: مــورد اعتمــاد خــدا واقــع شــدن و کارگــزار و 

ــدی زاده، 25:1385(. ــودن« )مه ــتادۀ او ب فرس
-  بعــد دانشــی: بعــد معرفتــی، عقالنــی یــا دانــش بــه بعــد عقیدتــی بســیار نزدیک اســت. تفــاوت ایــن ابعاد 
بــه آگاهــی و شــناخت اعتقــادات در بعــد دانــش مربــوط می شــود. معرفــت دینــی، آگاهــی بــه متــون دینی 
اســت کــه می توانــد الگویــی بــرای بــاور، عمــل و تجربــۀ دینــی باشــد. از نظــر گالک و اســتارک، بعــد 

معرفتــی در ارتبــاط بــا مطالبــی اســت کــه مــردم از طریــق عالمــان دینــی دربــارۀ مذهــب می آموزنــد. 
- بعــد پیامــدی: ایــن بعــد از میــان ابعــاد الگــوی دینــداری گالک و اســتارک، بــه دلیل بیشــترین انتقــادات، 

بررسی نگرش به حجاب در بین زنان 15 سال به ....
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پــس از مدتــی حــذف شــد؛ از جملــه اینکــه، بعــد پیامــدی فی نفســه پیامــد دینــداری اســت نــه بعــدی از 
آن. بعــد پیامــدی دینــداری، بــه اعمالــی گفتــه می شــود کــه از عقایــد، احساســات و اعمــال مذهبــی، ریشــه 
می گیــرد و از ثمــرات و نتایــج ایمــان در زندگــی و کنش هــای بشــر اســت. از نظــر ایــن دو محقــق، ایــن 
بعــد، جــدا از ســایر ابعــاد، قابــل بررســی نیســت. رفتارهای دینــی می تواننــد در معنــای پیامدی، ســنجه ای از 
دینــداری باشــند کــه منجــر بــه اســتواری ایمــان مذهبــی می شــود تــا از بــاور، اعمــال، تجربــه و دانــش دینی 
پیــروی شــود« )همــان: 43(. الگــوی دینداری گالک و اســتارک، از نخســتین الگوهایی اســت که بســیاری 

از الگوهــای دینــداری بعــدی، ابعــاد خــود را از آن وام گرفته انــد.

تئوری ضعف جامعه پذیری
از نظــر پارســونز، جامعــه، نــوع خاصــی از تجمــع انســانی اســت. وی، اجتماعــی شــدن )جامعه پذیــری( را 
فراینــدی می دانــد کــه طــی آن الگوهــای فرهنگــی؛ یعنــی ارزش هــا، اعتقــادات، زبــان و نمادهــا در نظــام 
شــخصیت، درونــی می شــوند. بــه نظــر او، ایــن فراینــد، از مهمتریــن فرایندهایــی اســت کــه می تــوان در 
جامعــه در نظــر گرفــت. جامعــه بــرای ایجــاد نظــم، نیــاز بــه اجتماعی کــردن اعضــای جدیــد دارد. پارســونز 
فراینــد مذکــور را ناشــی از یــک ارتبــاط همه جانبــه میــان نظام هــای مختلــف سیاســی، اقتصــادی، فرهنگی 
و اجتماعــی می دانــد و معتقــد اســت جامعه پذیــری، عمدتــاً در خانــواده، نظــام آموزشــی جامعــه، وســایل 
ــرد )روشــه، 1379:  ــاط جمعــی، فعالیت هــای تربیتــی در ســندیکاها و احــزاب سیاســی انجــام می گی ارتب
104(. بــا نــگاه بــه ایــن نظریــه، انتقــال نــدادن و درون ریــزی ارزش هــا و هنجارهــای اجتماعــی در ســاختار 
شــخصیت، نبــود حساســیت متناســب نســبت بــه رعایــت انتظــارات جمعــی، ضعــف تعلــق بــه فرهنــگ 
ــای  ــزه در انجــام کنش ه ــد اجتماعــی، ضعــف انگی ــت قواع ــدی و بی مســئولیتی در رعای خــودی، بی قی
همســو، بی مباالتــی در رعایــت حریم هــا، ارتــکاب جرایــم و انحرافاتــی کــه در دوره هــای ســنی مختلــف 
ــرد دارد. ایــن  ــی رخ می دهــد، ریشــه در مراحــل مختلــف رشــد شــخصیت ف ــه صورت هــای گوناگون ب
موضــوع بــه عنــوان یــک متغیــر وابســته، بیــش از آنکــه به شــخص مربــوط باشــد، به عملکــرد کارگــزاران 
ــی  ــای فرهنگ ــی، کانون ه ــای آموزش ــی، محیط ه ــبکه های ارتباط ــواده، ش ــون: خان ــری همچ جامعه پذی
و وســایل ارتبــاط جمعــی مربــوط می  شــود کــه در تربیــت و شــکوفایی اســتعدادهای اعضــای جدیــد و 
آماده ســازی آنهــا بــرای ایفــای نقش هــای شــهروندی نقــش محــوری دارند. عملکــرد ضعیف یــا متعارض 
و ناهمخــوان ایــن کارگــزاران، آثــار جبران ناپذیــری در مراحــل بعــدی بــر جــای می گــذارد و بــه دلیــل 
ــه  ــی ک ــازد. در صورت ــر می س ــا را بی اث ــت ها و برنامه ه ــیاری از سیاس ــب، بس ــاخت های مناس ــود زیرس نب
فــرد در مراحــل اولیــۀ زندگــی خــود در معــرض آموزه هــا و تجربه هــای زیســتی ناهمگونــی چــون زندگی 
ــا ارزش هــا و  ــه از خودبیگانگــی فرهنگــی، همســویی ب ــرد، ب ــرار گی در دیگــر فرهنگ هــا و محیط هــا ق
هنجارهــای غیرخــودی و ســرپیچی از هنجارهــای جامعــه گرایــش پیــدا خواهــد کــرد. بی حجابــی نیــز 

اصغر محمدی، میثم قدسی



دوره شانزدهم شماره 50 و 51 )بهار و تابستان 1395(

52

فصل نامة علمي- ترويجي

بــه عنــوان یــک تخلــف هنجــاری، دســت کــم در مــورد برخــی کنشــگران، در فراینــد جامعه پذیــری و 
ــرف الدین، 1386: 59(. ــه دارد )ش ــی ریش ــتی های تربیت کاس

چارچوب نظری 
چارچــوب نظــری تحقیــق حاضــر، برگرفتــه از نظریــۀ گالک و اســتارک در تبییــن موضــوع مــورد نظــر 
اســت. همانطــور کــه پیــش از ایــن نیــز ذکــر شــد، ابعــاد دینــداری در نظــر آنهــا عبارتنــد از: باور، مناســک، 
ــه و دانــش. الگــوي کــه آنهــا ارائــه دادنــد، الگویــي اســت کــه پژوهشــگران حوزه هــاي مختلــف  تجرب
ــق داده شــده اســت. در  ــن اســالم هــم تطبی ــا دی ــد و ب ــه کار گرفته ان ــز ب روان شناســي و جامعه شناســي نی
پژوهــش حاضــر بــراي ســنجش دینــداري جوانــان و میــزان تقیــد بــه آن از پرســش نامۀ ســنجش دینــداري 
مســلمانان کــه ســراج زاده )1378( آن را ترجمــه و بــراي جامعــۀ ایــران مناسب ســازي کــرده، اســتفاده شــده 
اســت. اعتبــار ایــن پرســش نامه در پژوهــش ســراج زاده )همــان( و شــریفي )1381( مــورد تأییــد بوده اســت. 

مدل تحلیلی
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 ابعاد نگرش به حجاب

 بعد اعتقادی

 بعد احکامی

 بعد رفتاری

 بعد پیامدی

 متغیر های مستقل

 سن 

پایگاه اقتصادی 
 اجتماعی

 وضعیت تاهل

تعریف مفاهیم 
- حجــاب: هــر آنچــه میــان دو چیــز حائــل شــود، حجــاب اســت. برخــی نیــز ایــن واژه را کمــی دقیق تــر 
تعریــف کرده انــد؛ از نظــر آنــان، حجــاب، حائــل میــان دو چیــز اســت و مانــع تالقــی آن دو با هم می شــود؛ 
حــال، آن دو چیــز می تواننــد مــادی باشــند یــا معنــوی یــا اینکــه یکــی مــادی و دیگــری معنــوی. آن مانــع 

هــم می توانــد مــادی باشــد یــا معنــوی )مطهــری، 1366: 22(. 
- بعــد اعتقــادی: بعــد اعتقــادی یــا باورهــای دینی عبــارت اســت از باورهایــی که انتظار مــی رود پیــروان آن 

دیــن به آنهــا اعتقاد داشــته باشــند )ســراج زاده، 1380(. 
- بعــد احکامــی: آن دســته از تعالیــم دینی هســتند که دســتورات و مســائل عملــی فردی و اجتماعی شــامل 

عبــادات و تعامــالت اجتماعــی )مقررات دینــی( را در بر می گیرنــد )فیــض، 1373: 25(.
- بعــد رفتــاری: ایــن بعــد شــامل اعمــال و رفتارهــای دینــی مشــخصی همچــون: عبــادت، نمــاز، شــرکت 
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در آیین هــای دینــی خــاص، روزه گرفتــن و ... اســت کــه انتظــار مــی رود پیــروان هــر دیــن آنهــا را بــه جــا 
آورنــد )ســراج زاده، 1380(.

- بعــد پیامــدی: بعــد پیامــدی یــا آثــار دینــی، ناظــر بــه اثــرات باورهــا، اعمــال، تجــارب و دانــش دینــی بــر 
زندگــی روزمــرۀ پیــروان اســت )همــان(.

- نگــرش: نوعــي آمادگــي در فــرد اســت کــه احساســات و تمایــالت خاصــي را در وي برمی انگیــزد و او 
را بــه انجــام رفتــاري خــاص وا مــي دارد )اوپنهایــم، 1369: 124(.

چهــار بعــد از ابعــاد الگــوی گالک و اســتارک بــرای تعریــف عملیاتــی متغیــر وابســته در این مــدل در 
نظــر گرفته شــد.
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 اثؼبد ًگزش ثِ حجبة .(5)ضوبرٓ  جذٍل
 ٞب ٤ٌٛٝ اث١بؼ ٔفْٟٛ

ش ثِ حجبة
اثؼبد ًگز

 

 اػتقبدٕ

 .ثف اوبن ا٠تمبؼات ؼ٣ٙ٤ ثبٌؽ ؽپًٌٛ ق٘بٖ ثب٤
 .ؼٞؽ ٣ٔقٖ ـا ؼـ ١ٔفْ ٌٙبٜ لفاـ  ،٘بٔٙبوتِجبن 

 .٘ٛٞ ِجبن پ٥ٌٛؽٖ ق٘بٖ ثب ـوتٍبـ٢ آٟ٘ب اـتجبٖ ؼاـؼ
ٔفؼاٖ ِ ٚ ٕٞفاٜ ثب ٌٙبٜ ٞب٢ ثؽ ضدبة، قٖ ـا اق ٍ٘بٜ

 .ؽوٙ ٣ٔضفٛ 

 احکبهٖ

ِجبو٣ ٔٙبوت اوت وٝ ثؽٖ قٖ ـا اق ؼ٤ؽ ٔفؼاٖ ٘بٔطفْ 
 .ثپٌٛب٘ؽ

٘ٛـ٢ ثبٌؽ وٝ ثب٠ث خّت تٛخٝ  ؽٔؽَ ِجبن ق٘ب٘ٝ ٘جب٤
 .ٔفؼاٖ ٌٛؼ

٢ تًٙ ٚ وٛتبٜ اختٙبة ٞب ِجبنپ٥ٌٛؽٖ اق  ؽق٘بٖ ثب٤
 .وٙٙؽ

٢ ا٘ؽاْ ق٘بٖ ـا ٞب ثفخىت٣ٍِجبو٣ ٔٙبوت اوت وٝ 
 .ثپٌٛب٘ؽ

 رفتبرٕ

 .وٙٓٔٗ ث٥فٖٚ اق غب٘ٝ اق ِجبن تًٙ اوتفبؼٜ ٣ٔ
 .وٙٓٔٗ اق زبؼـ اوتفبؼٜ ٣ٔ

 .ـٚوف٢ پ٥ؽاوتق٤ف لىٕت٣ اق ٔٛٞب٢ خ٢ّٛ وفْ اق 
 .وٙٓٔٗ اق ٌّٛاـٞب٢ وٛتبٜ اوتفبؼٜ ٣ٔ

 پ٘بهذٕ

ؼ ثٝ فىبؼ ٌٛ ٣٤٣ٔ وٝ ثب٠ث خّت تٛخٝ ٔفؼاٖ ٞب ِجبن
 .ق٘ٙؽ ؼأٗ ٣ٔ

ؼغتفاٖ ٚ پىفاٖ ـا  ـاث١ٙ والٔتِ ،ٕ٘ب ٢ ثؽٖٞب ِجبن
 .ؽوٙ ٣ٔتٟؽ٤ؽ 

 .ؼٌٛ ٣ٔٔٛخت ٍ٘بٖ ٚ ٌبؼ٢ آٟ٘ب  ،آـا٤ً وفؼٖ ق٘بٖ
 ؼاـؼ. اثفات ٔٙف٣ اختٕب٣٠آـا٤ً ق٘ٙؽٜ، 
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ویژگی های زمینه ای
ویژگي هــاي زمینــه ای بــه مشــخصه هاي بیولوژیکــي و اجتماعــي افــراد گفتــه مي شــود. بــر اســاس دیــدگاه 
کــورت لویــن1 ، رفتــار فــرد عــالوه بــر خصوصیــات محیطــي، تابــع خصوصیــات شــخصي نیــز هســت 
ــي چــون: ســن2 ، مقطــع  ــق حاضــر شــامل متغیرهای ــه ای تحقی ــای زمین ــور، 1378: 59(. ویژگی ه )رفیع پ
تحصیلــي )بــا چهار شــاخص کارداني، کارشناســي، کارشناســي ارشــد و دکتــرا(، وضعیت تأهــل )مجرد- 
متأهــل( و پایــگاه اجتماعــي- اقتصــادی کــه بــا ابعــاد: درآمــد، تحصیــالت، نــوع شــغل و وضعیــت شــغلي 
ــردي آورده شــده  ــوان ویژگي هــاي ف ــر شــاغل( ســنجیده مي شــود، در مجمــوع تحــت عن )شــاغل- غی

اســت.
  

روش شناسی
روش پژوهــش حاضــر، پیمایشــی اســت کــه جامعــۀ آمــاری آن شــامل تمــام زنــان 15 ســال بــه باالی شــهر 
ایــالم بــه تعــداد 122 هــزار و 233 نفــر در ســال 1395 بــود. حجــم نمونــه نیــز از طریــق فرمــول کوکــران بــا 
خطــای 0/04 بــه تعــداد 267 نفــر بــرآورد شــد و از شــیوۀ نمونه گیــری خوشــه ای چنــد مرحلــه ای اســتفاده 
گردیــد؛ بدیــن صــورت کــه ابتدا شــهر ایــالم، مطابق با نقشــۀ شــهری )برگرفتــه از از وبــگاه اینترنتــی بهراه( 
ــه  ــدگان« و »فردوســی« ب ــا دو بخــش »رزمن ــن بخش ه ــن ای ــف تقســیم شــد و از بی ــه بخش هــای مختل ب
صــورت تصادفــی انتخــاب گردیــد. در مرحلــۀ بعــد نیــز بــا توجــه بــه حجــم بــاالی بلوک هــای درون هــر 
ــه عمــل آمــد و از بخــش رزمنــدگان، 7 بلــوک و  ــری ب ــه صــورت تصادفــی نمونه گی ــاره ب بخــش، دوب
از بخــش فداییــان اســالم، 6 بلــوک بــه طــور تصادفــی انتخــاب شــد. در نهایــت، تمــام زنــان 15 ســال بــه 
بــاالی آن مناطــق در نمونــه، جــای گرفتــه و مــورد مطالعه قــرار گرفتند. بــرای جمــع آوری اطالعــات نیز از 
پرســش نامۀ گالک و اســتارک در ســنجش حجاب اســتفاده شــد و ســؤاالت پرســش نامه در دو قســمت: 
الــف( ســنجش حجــاب و ب( مشــخصات فــردی و اجتماعــی طرح گردیــد. ابــزار تجزیه و تحلیــل داده ها 
نرم افــزار spss نســخۀ 21 بــود. بــرای تحلیــل داده هــا نیــز از دو نــوع آمــار توصیفــی و اســتنباطی اســتفاده 
شــد. آزمــون مــورد اســتفاده بــرای ارتبــاط متغیرهــای وابســته، آزمــون فریدمــن بــود و جهــت تعییــن رابطۀ 

بیــن متغیرهــای دموگرافیــک و نگــرش پاســخگویان بــه حجــاب، آزمــون t لحــاظ شــد. 

اعتبار و پایایی
اعتبــار پرســش نامه کــه از نــوع اعتبــار صــوری اســت، بــا قضــاوت اســاتید خبــرۀ جامعه شناســی تأییــد شــد. 
 spss پایایــی ســؤاالت پرســش نامه، از طریــق محاســبۀ آلفــای کرونبــاخ و بــا اســتفاده از نرم افــزار آمــاری

1. Kurt Lewin
2. age
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انجــام گرفــت. بدیــن  صــورت کــه ابتــدا پرســش نامه بیــن 30 نفــر بــه  عنــوان پایلــوت، توزیــع گردیــد و از 
تعــداد ســؤاالت، آلفــا گرفتــه شــد؛ بنابرایــن ســؤاالتی کــه ضریــب آلفــای آنهــا ضعیــف بــود، حــذف و 
برخــی از ســؤاالت نیــز اصــالح شــدند. نتایــج آزمــون آلفــا حاکــی از آن بــود کــه ســؤاالت پرســش نامه 

بــرای ســنجش متغیرهــای مــورد نظــر، مناســب و از پایایــی مــورد نظــر برخوردارنــد.
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 اثؼبد ًگزش ثِ حجبة فبٕ کزًٍجبخلجذٍل آ .(2)ضوبرٓ  جذٍل

 پبٗبٖٗ
 ٔدر هطبلؼ ضزٗت آلفب ّب گَِٗتؼذاد 

 ًْبٖٗ
 809/0 4 ا٠تمبؼ٢ث١ؽ 
 792/0 4 اضىب٣ٔث١ؽ 
 672/0 4 ـفتبـ٢ث١ؽ 
 745/0 4 پ٥بٔؽ٢ث١ؽ 

 724/0 4 ٍ٘في ثٝ ضدبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یافته ها
تحلیل توصیفی
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 ّب ٗبفتِ
 تحل٘ل تَص٘فٖ

 
 إ پضٍّص هتغ٘زّبٕ سهٌِ٘ ٖفزاٍاً ٗغتَس .( 9)ضوبرٓ  جذٍل

 وٗ ففاٚا٣٘   تٛق٤ٟ ففاٚا٣٘
 ؼـِؽ  ففاٚا٣٘

 2/47 126 29تب  20 وٗ

 3/30 81 39 تب 30

 2/17 46 49تب  40

 2/5 14 ثٝ ثبال 50

 100 267 وُ

 7/63 170 تأُٞٔ تأ٥١ُٔٚٞت 

 3/36 97 ٔدفؼ

 100 267 وُ

-پب٤ٍبٜ التّبؼ٢ 
 اختٕب٣٠

 1/34 91 پب٥٤ٗ

 1/42 139 ٔتٛوٗ

 9/13 37 ثبال

 100 267 وُ
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جــدول فــوق نشــان می دهــد کــه در توزیــع فراوانــی ســن پاســخگویان، باالتریــن درصــد، مربــوط بــه 
ردۀ ســنی 20 تــا 29 ســال و پایین تریــن درصــد، مربــوط بــه ردۀ ســنی 50 ســال بــه بــاال بــوده اســت. توزیــع 
فراوانــی مربــوط بــه وضعیــت تأهــل نیــز نشــان می دهــد کــه بیشــترین درصــد پاســخگویان، افــراد متأهــل 
)63/7( و بقیــۀ پاســخگویان، افــراد مجــرد )43/3 درصــد( بوده انــد. در توزیــع فراوانــی پاســخگویان مربوط 
بــه پایــگاه اقتصــادی - اجتماعــی نیز بیشــترین درصد پاســخگویان مربوط بــه افــراِد دارای پایــگاه اقتصادی 
- اجتماعــی متوســط )42/1( و پایین تریــن آمــار نیــز مربــوط بــه پاســخگویاِن دارای پایــگاه اقتصــادی - 

اجتماعــی بــاال )13/9 درصــد( بــوده اســت.

26 

 

 هتغ٘زّب تَسٗغ فزاٍاًٖ
 پبسخگَٗبى ًسجت ثِ اثؼبد حجبة(. ه٘شاى ًگزش 4جذٍل ضوبرٓ )

                  
  

 ٍ٘في ثٝ ضدبة ث١ؽ پ٥بٔؽ٢  ث١ؽ ـفتبـ٢  ث١ؽ اضىب٣ٔ  ث١ؽ ا٠تمبؼ٢ 
 ؼـِؽ ففاٚا٣٘ ؼـِؽ  ففاٚا٣٘ ؼـِؽ  ففاٚا٣٘ ؼـِؽ  ففاٚا٣٘ ؼـِؽ  ففاٚا٣٘

 7/9 26 2/17 46 9/19 53 5/10 28 1/7 19 ٔتٛوٗ

 2/62 166 3/42 113 4/43 116 9/41 112 8/37 101 ق٤بؼ

 1/28 75 4/40 108 7/36 98 6/47 127 1/55 147 ق٤بؼ ثى٥بـ

 100 267 100 267 100 267 100 267 100 267 وُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توزیــع آمــاری جــدول فــوق نشــان می دهــد کــه میــزان نگــرِش 55/1 درصــد از پاســخگویان مــورد 
ــاد و 7/1 درصــد،  ــاد؛ 37/8 درصــد، زی ــه حجــاب، بســیار زی ــی نســبت ب ــه بعــد اعتقــادات دین مطالعــه ب
متوســط بوده اســت؛ بنابراین بیشــترین پاســخگویان دیدگاهشــان در ســطح بســیار زیاد اســت. 47/6 درصد 
از پاســخگویان مــورد مطالعــه بــا بعــد احکامــی، بســیار؛ 41/9 درصــد، زیــاد و 10/5 درصــد نیــز در حــد 
متوســط موافــق بوده انــد؛ لــذا بیشــترین میــزان پاســخگویان نگــرش بســیار زیــاد داشــته اند. توزیــع فراوانــی 
بعــد رفتــاری نیــز نگــرِش 43/4 درصــد از پاســخگویان را زیــاد، 36/7 درصــد را بســیار زیــاد و 19/9 درصد 
را در حــد متوســط نشــان می دهــد؛ همچنیــن جــدول بــاال میــزان موافقــِت 40/4 درصــد از پاســخگویان بــا 
بعــد پیامــدی را بســیار، 42/3 درصــد را زیــاد و 17/2 درصــد را در حــد متوســط دانســته اســت؛ همچنیــن 
ــا معیــار زیــاد و کمتریــن میــزان نگــرش از  باالتریــن میــزان نگــرش از کل پاســخگویان، 62/2 درصــد ب

مجمــوع پاســخگویان 9/7 درصــد بــا معیــار متوســط بــوده اســت.

بررسی نگرش به حجاب در بین زنان 15 سال به ....
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28 

 

 
 

آسهَى فزٗذهي در ارتجبط ثب  .(1)ضوبرٓ  جذٍل
 هتغ٘زّبٕ ٍاثستِ

 ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ـتجٝ 
 77/2 ث١ؽ ا٠تمبؼ٢

 57/2 ث١ؽ اضىب٣ٔ

 39/2 ث١ؽ پ٥بٔؽ٢

 28/2 ث١ؽ ـفتبـ٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــا ضریــب 2/77 در  نتیجــۀ میانگیــن رتبه هــا نشــان می دهــد کــه بعــد اعتقــادی مربــوط بــه حجــاب ب
اولویــت قــرار دارد و ایــن بیانگــر ایــن اســت کــه در ارتبــاط بــا متغیرهــای فــوق، پاســخگویان، بیشــتر از بعد 
اعتقــادی بــه حجــاب می نگرنــد. ابعــاد احــکام دینــی و پیامــدی در رابطــه بــا حجــاب نیــز بــه ترتیــب در 
اولویــت دوم و ســوم قــرار دارنــد. بعــد رفتــاری نیــز بــا کمتریــن مقــدار ضریــب در اولویــت چهــارم قــرار 
گرفتــه و نشــان می دهــد کــه پاســخگویان از لحــاظ رفتــاری )اســتفاده از چــادر، پرهیــز از لباس تنــگ و ...( 

کمتــر بــه حجــاب عمــل می کننــد.

31 

 

 فزٗذهي  هؼٌبدارٕآسهَى  ًٔت٘ج .(6)ضوبرٓ  جذٍل

 ضدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ
Chi-Square 

267 

069/38 
 3 ؼـخ١ آقاؼ٢

Asymp. Sig. 000/0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-Square: 38/069 در ســطح خطــای یــک درصــد  نتیجــۀ آزمــون فــوق بــا مقــدار 
ــر  ــدار صف ــا مق ــون را ب ــاداری آزم ــطح معن ــن س ــت؛ همچنی ــادار اس Asymp. Sig = 0/000 معن
می تــوان مشــاهده کــرد؛ بــا توجــه بــه خروجی هــای بــاال نتیجــۀ نهایــی ابعــاد نگــرش بــه حجــاب از نظــر 

ــاوت اســت. ــان متف زن
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آزمون متغیرهای دموگرافیک

32 

 

 ٕ دهَگزاف٘کآسهَى هتغ٘زّب
 

 ًگزش ثِ حجبة ّبٕ هستقلهتغ٘زراثطٔ ث٘ي آسهَى  (.7ضوبرٓ ) جذٍل
      

t ١ؼـخ 
 آقاؼ٢

وٙص 
 ١ٔٙبؼاـ٢

اغتالف 
 ٥ٔب٥ٍ٘ٗ

 وٙٛش ثطفا٣٘
 وٙص ثبال وٙص پب٥٤ٗ

 6948/1 5786/1 63670/1 000/0 266 502/55 ٥١ٔٚت تأُٞ

 25/3 11/3 184/3 000/0 266 449/88 ٍ٘في ثٝ ضدبة

 8777/1 7178/1 79775/1 000/0 266 274/44 اختٕب٣٠ -پب٤ٍبٜ التّبؼ٢ 

 9143/1 6962/1 80524/1 000/0 266 593/32 وٗ

502/55 ٥١ٔٚت تأُٞ  266 000/0  63670/1  5786/1  6948/1  

449/88 ٍ٘في ثٝ ضدبة  266 000/0  184/3  11/3  25/3  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همانطــور کــه جــدول فــوق نشــان می دهــد ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده از رابطــۀ بیــن وضعیــت 
تأهــل و گرایــش بــه حجــاب، 0/000 اســت کــه کمتــر از 0/05 می باشــد؛ لــذا فرضیــۀ تحقیــق تأییــد 
می شــود؛ یعنــی بیــن وضعیــت تأهــل و نگــرش بــه حجــاب، رابطــۀ معنــادار آمــاری وجــود دارد؛ بــه 
عبــارت بهتــر، زنــان متأهــل نســبت بــه زنــان مجــرد، گرایــش بیشــتری بــه حجــاب داشــته اند. در رابطــۀ 
بیــن پایــگاه اقتصــادی - اجتماعــی و نگــرش بــه حجــاب، بــا توجــه بــه اینکه برای ســنجش ایــن فرضیه 
از آزمــون t اســتفاده شــده اســت، ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده )0/000(، کمتــر از 0/05 می باشــد 
و فرضیــۀ تحقیــق، رد نمی شــود؛ یعنــی بیــن پایــگاه اقتصــادی - اجتماعــی و نگــرش بــه حجــاب، رابطۀ 
معنــادار آمــاری وجــود دارد و ایــن بــدان معناســت کــه زنــاِن بــا پایــگاه اقتصــادی – اجتماعــی باالتــر، 
گرایــش کمتــری بــه حجــاب دارنــد؛ همچنیــن در رابطــۀ بیــن متغیــر ســن و نگــرش بــه حجاب، ســطح 
ــۀ H1، تأییــد  ــۀ H0، رد و فرضی ــر از 0/05 اســت؛ بنابرایــن فرضی ــاداری آزمــون، 0/000 و کمت معن
می-شــود؛ یعنــی بیــن ســن و نگــرش بــه حجــاب، تفــاوت معنــادار آمــاری وجــود دارد و ایــن بــدان 
معناســت کــه هرچــه ســن زنــان پاســخگو بیشــتر باشــد، گرایــش آنهــا بــه حجــاب، بیشــتر خواهــد بود. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه تعــداد اندکــی از افــراد پاســخگو بــه پرســش نامه، نظــری انتقــادی بــه حجــاب 
ــا  ــد و ب ــه حجــاب دارن داشــتند و از پاسخ هایشــان اســتنباط می شــد کــه عالقــه و گرایــش ضعیفــی ب

توجــه بــه مــدرن شــدن زندگــی، حجــاب را محدودیتــی بــرای پیشــرفت می دانســتند.
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نتیجه گیری 
مســئلۀ حجــاب در بســتری از روابــط اجتماعــی شــکل می گیــرد کــه عــالوه بــر ابعــاد اجتماعــی، فرهنگی، 
سیاســی و اقتصــادی از مؤلفه هــای مذهبــی، معنــوی، منزلتــی، شــخصیتی و رفتــاری نیــز برخــوردار اســت. 
ایــن مســئله از پارادایم هــا و منظرهــای مختلفــی قابــل بررســی اســت. در ایــن تحقیــق، ســعی شــده اســت به 
ایــن ســؤال پاســخ داده شــود کــه میــزان نگــرش زنــان 15 ســال بــه بــاالی شــهر ایالم، نســبت به حجــاب چه 
انــدازه اســت؟ همچنیــن ســعی شــده رابطــۀ حجــاب بــا متغیرهــای دموگرافیــک )ســن، پایــگاه اقتصــادی- 
اجتماعــی و وضعیــت تأهــل( مــورد بررســی قــرار گیــرد. یافته هــا تفــاوت معنــادار بیــن ابعــاد نگــرش بــه 
حجــاب از نــگاه زنــان شــهر ایــالم را نشــان می دهــد. بررســی نگــرش پاســخگویان در ارتبــاط بــا متغیرهای 
اعتقــادات دینــی، احــکام مربــوط بــه حجــاب، پیامدهــای حجــاب و رفتــار در عمــل نیــز نشــان می دهــد که 
آنهــا بیشــتر از بعــد اعتقــادی بــه حجــاب می نگرنــد و کمتــر از لحــاظ رفتــاری )اســتفاده از چــادر، پرهیــز 
از لبــاس تنــگ، پوشــاندن موهــای جلــوی ســر و عــدم اســتفاده از شــلوار کوتــاه( بــه آن عمــل می کننــد؛ 
همچنیــن یافته هــا نشــان دهندۀ ایــن اســت که بیــن متغیرهــای وضعیت تأهــل، پایــگاه اقتصــادی - اجتماعی 
و ســن بــا نگــرش بــه حجــاب، رابطــه وجــود دارد؛ بدیــن معنــی کــه زنــان متأهــل، نســبت بــه زنــان مجــرد، 
گرایــش بیشــتری بــه حجــاب دارنــد. رابطــۀ بیــن متغیــر پایــگاه اقتصــادی - اجتماعی بــا نگرش بــه حجاب 
نیــز تأییــد شــد. ایــن امــر نشــان می دهد کــه بین پایــگاه اقتصــادی – اجتماعــی )شــامل: تحصیــالت، درآمد 
و وضعیــت شــغلی( و نگــرش بــه حجــاب، رابطــۀ معنــادار آمــاری وجــود دارد و ایــن بــدان معناســت کــه 
زنــاِن دارای طبقــۀ اقتصــادی - اجتماعــی پایین تــر، نســبت بــه افــراِد دارای پایــگاه اقتصــادی - اجتماعــی 
باالتــر، گرایــش بیشــتری بــه حجــاب دارنــد و ایــن امــر نشــان دهندۀ آن اســت کــه وضعیــت اقتصــادی در 
ســطح باالتــر، نمی توانــد تضمین کننــدۀ حجــاب و گرایــش بــه مذهــب باشــد. رابطۀ متغیــر ســن و گرایش 
بــه حجــاب نیــز ســنجیده شــد و فرضیــۀ تحقیــق تأییــد گردیــد؛ بدیــن معنــا کــه زنــان دارای ســن باالتــر 

نســبت بــه زنانــی کــه ســن پایین تــری دارنــد گرایــش بیشــتری بــه حجــاب دارنــد. 

پیشنهادها
- بــا توجــه بــه اینکــه آزمون هــا و یافته هــای تحقیــق نشــان می دهنــد کــه در رتبه بندی هــا، زنــان از لحــاظ 
رفتــاری )اســتفاده از چــادر، پرهیــز از لبــاس تنــگ، پوشــاندن موهــای جلــوی ســر و عدم اســتفاده از شــلوار 
کوتــاه( کمتــر بــه حجــاب عمــل می کننــد؛ لــذا الزم اســت از ســوی ســازمان هایی چــون: فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی و آمــوزش و پــرورش، در جهــت تقیــد زنــان بــه اعتقــادات دینــی؛ بــه نحوی کــه این اعتقــادات را 

در رفتــار و کــردار خــود بــروز دهنــد، تدابیری اندیشــیده شــود.
- ایجــاد ســازوکارهای جــدی در جهــت کاهــش فاصلــۀ طبقاتــی و ایجــاد تعــادل در پایــگاه اقتصــادی - 
اجتماعــی افــراد جامعــه بــا توجــه بــه آیــات و روایــات؛ همچنیــن آمــوزش ســبک زندگــی اســالمی بــه 
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ــد. ــاالی جامعــه جــای می گیرن افــرادی کــه در طبقــات ب
- بــا توجــه بــه نتیجــۀ تحقیــق کــه نشــان می دهــد زنــان متأهل، نســبت بــه زنــان مجــرد، گرایش بیشــتری به 
حجــاب دارنــد، پیشــنهاد می شــود ســازمان های ذی ربــط در جهــت ازدواج آســان، کشــاندن دامنــۀ اخــالق 
بــه ازدواج و پرهیــز از اســراف و هزینه هــای سرســام آور در ابتــدای زندگــی زناشــویی، برنامه ریزی هــای 

دقیقــی انجــام دهند.
- در جهــت تحکیــم بنیــان خانــواده و آمــوزش و آگاهــی پــدران و مــادران؛ بــه عنــوان الگــوی دینــی برای 

تربیــت فرزنــدان، برنامه ریــزی مؤثــر الزم اســت.

پی نوشت
]1[. یکــی از معتبرتریــن کتاب هــای حدیــث در بیــن مســلمانان اســت که توســط حافــظ ابو داوود ســلیمان 

بن اشــعث سجســتانی )202 - 275 هجری( نوشــته شــده  اســت.
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