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هدف اين مطالعه شناخت رابطه بين اعتقاد به حجاب و انواع  :مقدمه

  .هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي بود پذيري در حوزه آسيب

ساله از ۱۵-۲۹دختر نوجوان و جوان  ۵۳۱در اين پژوهش همبستگي،  :روش

اي انتخاب  اي چندمرحله گيري خوشه سراسر ايران با استفاده از روش نمونه

نامه اطالعات مورد نياز از طريق پرسش. سي قرار گرفتندشدند و مورد برر

زيرمقياس  ۲۰پذيري متشکل از ساخته در زمينه ابعاد مختلف آسيبمحقق

هاي آماري ضريب  هاي حاصل با استفاده از روش داده. آوري شدجمع

همبستگي، تحليل رگرسيون و تحليل واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار 

  .گرفت

، رابطه ۸۰/۰ميزان پذيري بهاعتقاد به حجاب با کاهش آسيب: ها يافته

واريانس عدم % ۶۶تنهايي گرايش به غرب به). >۰۰۰۱/۰p(دار داشت معنی

هاي  ميزان پايبندي به حجاب با ويژگي. بيني کرد رعايت حجاب را پيش

 در) سن، تحصيالت، روابط خانوادگي و ميزان کنترل والدين(شناختي جمعيت
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پذيري عنوان مانعي در برابر آسيباعتقاد به رعايت حجاب به :گيري نتيجه

هاي مناسب  بنابراين رشد و تقويت آن يکي از روش. کند فرهنگي عمل مي

  .پذيري است براي پيشگيري و کاهش آسيب
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Abstract 

Introduction: The aim of the present research was to 

investigate the relationship between the belief in Hijab 

and various types of vulnerability in personal, familial 

and social areas. 

Method: In this correlation research, 531 teenage and 

young daughters, aged 15-29 years old were selected, 

from different cities of Iran, using multistage cluster 

sampling. The required data collected through researcher-

made questionnaire concerning different dimensions of 

vulnerability, consisting of 20 subscales. The data were 

analyzed using statistical methods of correlation 

coefficient, regression analysis and variance analysis. 

Results: Belief in Hijab had significant relationship with 

decrease in vulnerability with rate of 0.80 (p<0.0001). 

Tendency to west predicted 66% of Hijab noncompliance 

alone. There were significant correlation between the 

level of compliance to Hijab and demographic 

characteristics (age, education, family relationships and 

parental control level) at p<0.001 level. 

Conclusion: Belief in Hijab acts as an obstacle to 

cultural vulnerability. Therefore, its growth and 

strengthening is one of the appropriate methods of 

preventing and reducing the vulnerability. 

 

Keywords: Hijab, Personal Vulnerability, Familial 

Vulnerability, Social Vulnerability 
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  مقدمه 

نياز به پوشش و پرهيز از برهنگي جزو گرايشات فطري انسان 

قرآن . است که خداوند متعال آن را در وجود بشر قرار داده است

پس "کند که گونه اشاره مي کريم، در ماجراي آدم و حوا اين

شان پديدار شد و بر آن هاي درخت چشيدند، عورتآنگـاه که از 

سوره اعراف، " (هاي بهشتي خويشتن را بپوشانندشدند که با برگ

بنابراين بشر از آغاز خلقت، با ميل فطري اندام خود را از ). ۲۲آيه 

گونه نبود، انسان نيز مانند  ديگران پوشانيده است و اگر اين

و با پوشاندن خود، احساس  نداشت   حيوانات، از برهنگي شرمي

معناي پوشش بدن و حجاب، به]. ۱[کرد  امنيت و آرامش نمي

آن، پوشش بدن، عدم  يهااست که مرتبه عنوان نماد اسالمي  به

خودنمايي براي نامحرم و ايجاد پوشش است که مانع از ارتکاب 

انواع . اي براي تزکيه نفس و تقوي استشود و وسيله گناه مي

اب شامل حجاب بدن، حجاب چشم، حجاب کالم و مختلف حج

  ].۲[است ) فکري، عقيده و غيره(حجاب باطني 

ترين  اسالم با توجه به ساختار وجودي و فطري انسان، مهم

]. ۳[داند  کننده شخصيت زن را حفظ پوشش و حجاب مي تضمين

در همه اديان، به مسأله عفاف و حجاب توجه شده، اما هميشه 

اسالم واضع قانون . هايي نيز وجود داشته است طافراط و تفري

حجاب نيست؛ بلکه آن را قانونمند و متعادل نموده تا با روحيه و 

هاي  حجاب، حفاظي براي آسيب. سرشت انساني زن سازگار باشد

نوع آفرينش زن باعث شد تا خداوند براي . اجتماعي و رواني است

بيري بيانديشد که حراست و حفاظت او از دسترس بيگانگان، تد

آن، داشتن سيماي حجاب است؛ يعني حضور در لباسي که به مدد 

آن بتوان بدون آسيب، به انجام وظايف ديني، اجتماعي و علمي 

هاي ديني بسياري، درباره  داليل عقلي و توصيه. خود پرداخت 

فوايد حجاب وجود دارد که امنيت اجتماعي، سالمت رواني و 

. استحکام بنيان خانواده از آن جمله است و نيز بهداشت جسمي 

رعايت حجاب، ضمن حفظ سالمت اخالقي و شخصيتي زن، 

هاي فردي و اجتماعي احتماال به وي نقش دفاعي در برابر آسيب

از مسائلي که ممكن است سالمت فرد و جامعه را ]. ۴[دهد  مي

زايي بر فرهنگ، اخالق، اعتقادات و  تهديد كند و اثرات آسيب

آثار و . منيت جامعه داشته باشد، عدم رعايت حجاب استا

  :حجابي عبارتند از پيامدهاي فرهنگي بي

حجابي، مقدمه  فرآيند بي: وازدگي در برابر فرهنگ بيگانه) الف

هنجارشكني و جايگزين ساختن هنجارهاي مورد نظر فرهنگ 

ساز احساس بيگانگي در برابر فرهنگ خودي و مهاجم و زمينه

  .تهاجم فرهنگي است پذيرش

اي که حجاب ارزش تلقي شود، زن در جامعه: گسترش فساد) ب

هاي اين ارزش را از رفتار و کردار خود، به باور خويش سرايت  پايه

دهد و نه تنها زنان بلکه مردان نيز متوجه اين ارزش خواهند  مي

هاي واقعي سوق خواهند سوي سالمت و ارزششد و جامعه را به

ما اگر زن، حجاب را رعايت نكند ممكن است، خود و اجتماع ا. داد

  .ها سوق دهد را به فساد، تباهي و ضدارزش

اي که در  جامعه: تضعيف اعتقادات و تقيدات ديني درجامعه) ج

ها  سطح بااليي از باورهاي ديني باشد، در برابر بسياري از آسيب

  .ماند مصون مي

مباالتي فرد نسبت به احکام و و بيحجابي، نشانه پايبند نبودن  بي

از سوي ديگر پيامدهاي اجتماعي ]. ۵[است  اعتقادات اسالمي 

  :عبارتند از  ضعف حجاب

حجابي رواج پيدا کند،  اي که بيدر جامعه: بروز ناامني) الف

نخواهد  آرايي، تمامي ها و ارايه هر چه بهتر زينت چشميهم و چشم

اجتماعي نظير مدگرايي،  هاي داشت و برخي از کجروي

هاي خياباني، ناهمنوايي اجتماعي و آزارهاي جنسي   خشونت

هاي راستين دختران و  حجابي ارزش گسترش خواهد يافت و بي

  .دهد شان قرار ميالشعاع ظاهر جنسيزنان را تحت

پوشش و حجاب زمينه بروز : زدن نظم روابط جنسيبرهم) ب

رساند و اعضاي جامعه را به  حداقل مي هاي جنسي را به بزهکاري

مند سوق  سمت تشکيل خانواده و روابط جنسي و عاطفي قاعده

هاي اجتماعي محفوظ بماند  شود فاصله حجاب باعث مي. دهد مي

  .دار شوديدار و معن و تعامالت قاعده

حجاب، به مردان و  زنان و دختران بي: افزايش آزارجنسي) ج

دهند تا به حريم آنان تجاوز کنند و آنها را  جازه ميجوانان بزهکار ا

  ].۵[برداري خود قرار دهند  مورد بهره

حجاب ممكن است، زمينه فساد را که : اختالالت جسماني) د

دهد و هاي مقاربتي است از بين ببرد يا كاهش عامل اصلي بيماري

از اين طريق نقش خود را در سالمت جسماني افراد جامعه ايفا 

ايدز، بيماري عصر حاضر است که يك راه انتقال آن، فساد و . کند

  ].۷، ۶[بندوباري در روابط جنسي است  بي

توان به تعارضات  از آثار ديگر بدحجابي مي: هاي رواني آسيب) و

رواني اشاره كرد؛ تعارض فردي، خانوادگي و اجتماعي بين افراد، 

  ].۶، ۳[با ضعف حجاب قابل تصور است 

 حجاب و عفت خانواده، ثبات براي :خانواده بنيان زلزلت) د

 و جنسي لذت زن اگر .آيدمي شماربه عامل ترين مهم خانوادگي،

 ها چشم بکشاند، بيرون به خانوادگي محيط از را خود هاي خودنمايي

برد  هاي شوهر لذت نمي روند و او ديگر از نگاه مي او نشانه سويبه

 دهد  مي نشان هايبررس .کندشوهر نيز صدق ميو اين امر در مورد 

 مداري، هوس طالق، آمار رفتن باال باعث بدحجابي، افزايش که

  ].۵ ،۳[ شوديم ديگران با همسر مقايسه و چرانيچشم

شود و از ديدگاه  که، حجاب نوعي رفتار تلقي مياز آن جايي

عوامل پذيري آن تحت تاثير شناسي، جامعهشناسي و روانجامعه

) هاي اجتماعي و ارتباطي خانواده، همساالن، نهاد(مختلفي 

تواند منجر به  گيرد؛ لذا، بدکارکردي آن، ميصورت مي

رغم  اما علي. پذيري فرآيند حجاب در سطح جامعه شود آسيب
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نقش محوري حجاب در پيشگيري از بروز و گسترش 

انجام شده ها، تحقيقات ميداني کمتري در اين حوزه پذيري آسيب

در پژوهشي نشان داده شده است كه کارکردهاي مهم . است

هويت  يهاحجاب از ديد زنان مسلمان اياالت متحده، عامل

ديني، کنترل رفتار، ايجاد ارتباطات نزديک خانوادگي، قابليت 

امروزه زنان مسلمان ]. ۸[احترام بيشتر و ايجاد آزادي هستند 

هويت مذهبي و اجتماعي خود  عنواناياالت متحده، حجاب را به

پوشيدن حجاب، انتقاد به  ييکي از اهداف آنها برا. اند پذيرفته

بندوباري جنسي در گرايي و بيفرهنگ رايج فردگرايي، مادي

پژوهشي در بين دختران بنگالدشي ]. ۹[اياالت متحده است 

هاي هاي سنتي و مذهبي را بر لباس نشان داد، دختراني که لباس

دهند، کمتر مستعد مشکالت رواني در زندگي  ترجيح ميغربي 

پوشش، مولفه الزم در هويت فردي است و نوع . آينده هستند

زيستي آنها پوشش انتخابي توسط دختران، اثرات دراز مدتي بر به

دانشجو نشان داد که  ۳۸۴شده روي تحقيق انجام]. ۱۰[دارد 

]. ۱۱[اند  سته، حجاب را موجب امنيت و سالمت جامعه دان۸۳%

براي مثال، در زمينه سالمت مالحظه شد که آلودگي به 

در مناطق شهري اتيوپي، پنج برابر مناطق روستايي  HIVويروس

%). ۹/۱و در مناطق روستايي % ۵/۱۰در مناطق شهري (است 

همچنين اين نتايج، با موضوع پوشش مردم رابطه دارد و زنان در 

]. ۱۲[کنند  تري استفاده مي يدههاي پوش مناطق روستايي، لباس

کنندگان زن در مورد نتايج تحقيقي با هدف بررسي ديدگاه مراجعه

حجاب برتر به مراکز درماني نشان داد که اکثريت افراد مورد 

  ].۱۳[مطالعه، درباره ضرورت رعايت حجاب، نظر مثبتي دارند 

تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه حجاب با انواع 

پذيري فردي، خانوادگي و خصوص آسيبها، به پذيري آسيب

  .اجتماعي با روش ميداني انجام شد

  

  روش

 ۲۹ تا ۱۵ دختران آن يآمار جامعه وي همبستگ نوع از اين مطالعه

ي ريگنمونه ي،آمار جامعه يگستردگ به توجه با. بودند يه ايرانسال

از بين  اول مرحله در. شد انجامي ا چندمرحلهي ا خوشه روشبه

و يي ايجغرافي پراکندگ براساس استان ۹ کشور يها استان

 )غربو  شرق جنوب، مرکز، شمال،( منطقه ۵ بهبندي   تقسيم

 همدان، اصفهان، قم، تهران،ي انتخابي ها استان .شدندانتخاب 

 حجم. بودند يرضو خراسان و اهواز ل،کرمانشاه،ياردب مازندران،

  .شد برآورد نفر ۵۳۱ مورگان جدول به توجه با نمونه

ساخته محقق  نامهپرسش از استفاده باپژوهشي  اطالعات

يي روا لحاظ به هياول نيتدو از بعد نامهپرسش. آوري شد  جمع

 بر عالوه دييتاي برا و قرارگرفتي بررس موردمحتوايي 

 و يشناسجامعه متخصصاننفر از  ۱۰نظرات  از گريدي ها  پژوهش

 ميتنظ اسيرمقيز ۲۰ در نامهپرسش نيا .شد استفادهي شناسروان

 و دهد يم قرار پوشش تحت راي ريپذ بيآس ابعاد تمام که شده

ي بررس موردمتغيرهاي . شدي طراح والئس ۵ اسيرمقيز هري برا

 ،يمذهب داتيتق ضعف ،يمذهب اعتقادات ضعفي ريپذبيآسي برا

ي تساو نگرش به اعتقاد ي،اسالمي جمهور نظام به اعتقاد ضعف

 به شيگرا ي،مل تيهو ضعف ي،طلبلذت به شيگرا مرد، و زن

 تهاجم ازي آگاه ضعف، غرب به شيگرا ي،خارج رسانه از استفاده

 ارتباط به شيگرا ناباب، دوستان با ارتباط د،م  به شيگرا، يفرهنگ

 ،قانون بهي بنديپا در ضعف ،ادياعت به شيگرا مخالف، جنس با

 روابط در مشکالت ،هانسل نيب شکاف خود، رشيپذ ضعف

 زا بيآس فراغت اوقات و مبتذلي ها لميف از استفاده ي،خانوادگ

 کرتيل يادرجهپنج اسيمق از استفاده با واالتئس پاسخ .بودند

ي دروني ستگبهم روش از استفاده با نامهپرسش اعتبار .شد ميتنظ

ي قبولقابل زانيم که آمد دستهب ۹۵/۰ کرونباخي آلفا روشو 

  . ]۱۴[ است پژوهشي برا

در اين پژوهش منظور از . صورت فردي اجرا شدها به نامهرسشپ

حجاب ميزان اعتقاد و رعايت آن از سوي دختران بود كه در چند 

پوشش كامل مانند "، "حجاب برتر مانند استفاده از چادر"سطح 

انند پوشش ضعيف م"، "استفاده از مانتو و مقنعه با پوشش كامل

عدم اعتقاد به پوشش و "و " استفاده از مانتو  و روسري غيركامل

 از استفاده با هاداده. بررسي شد" رعايت بسيار ضعيف و اجباري

 هيتجز در. گرفت قرار ليتحل و هيتجز مورد SPSS 14 ارافزنرم

 ليتحل رسون،يپي همبستگ بيضري آمار روش از ها داده ليتحل و

 استفادهي توک نيپس آزمون و طرفهيک انسيوار ليتحل، ونيرگرس

  .شد

  

  ها يافته

 بود سال ۵۸/۱۸±۸/۲ هشوپژ در کنندگان شرکتي سن نيانگيم

 مدرک يدارا %۲/۴۵. داشتندقرار  سال ۲۰ تا ۱۷ نيب %۶۶ و

 بودند ليتحص به شاغل% ۳/۶۹ ،اشتغال تيوضع نظر از و پلميد

 ۲ جدولدر   حجاب تيوضعي بررس از حاصل جينتا ).۱ جدول(

  .آمده است

ي ريپذ بيآس مختلف ابعاد با حجاب رابطهي بررس از حاصل جينتا

ي داريمعني همبستگ ۰۰۰۱/۰ سطح درهمه ابعاد  که داد نشان

  ).۳ جدول( دشتندا

 عواملي نيبشيپ قدرت گامبهگام ونيرگرس روش ازي ريگبهره با

 و نياول .گرفت قراري بررس مورد حجاب به ديتق زانيم با مرتبط

 عامل نيا .بوديي گراغربي نيبشيپ نيا در عامل نيموثرتر

  ).۴جدول ( درکي نيب شيپ را ريمتغ انسيوار %۶۶يي تنها به

 زانيم وي خانوادگ تعارض زانيم، التيتحص زانيم ،سن نيب

 يداريمعن رابطه حجاب زانيم با نيوالد کنترل و نظارت

)۰۱/۰p< (با حجاب به اعتقاد زانيم نيب کهيدرحال. شد مالحظه 

  . شتندا وجودي داريمعن رابطهي اقتصاد تيوضع وي شغل تيوضع
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  اطالعات دموگرافيک افراد مورد بررسي )۱جدول 

 درصد فراواني عوامل

 سن

۱۶- ۱۲ ۶۷ ۶/۱۲ 

۲۰- ۱۷ ۳۵۱ ۱/۶۶ 

۳۰- ۲۱ ۱۰۹ ۵/۲۰ 

 ۰۸/۰ ۴  موارد نامشخص

وضعيت 

  جغرافيايي

 محل سکونت

 ۸/۲۱ ۱۱۶ شهرشمال 

 ۸/۱۹ ۱۰۵ جنوب شهر

 ۳/۲۴ ۱۲۹ مرکز شهر

 ۱/۲۶ ۱۳۹ هاحومه شهر و شهرک

 ۰۸/۰ ۴ موارد نامشخص

 تحصيالت

 ۳/۳۷ ۱۹۸ زيرديپلم

 ۲/۴۵ ۲۴ ديپلم

 ۲/۱۶ ۸۶ فوق ديپلم

 ۳/۱ ۷ موارد نامشخص

 وضعيت اشتغال

 ۳/۶۹ ۳۶۸ شاغل به تحصيل

 ۹/۷ ۴۲ شاغل به کار

 ۱/۱۸ ۹۶ بيکار

 ۷/۴ ۲۵ موارد نامشخص

 اقتصادي

 ۵/۴۰ ۲۱۵ باال

 ۲/۵۲ ۲۸۸ متوسط

 ۷/۴ ۲۵ ضعيف

 ۰۶/۰ ۳ موارد نامشخص

تعارض 

 خانوادگي

 ۴/۲ ۱۳ خيلي کم

 ۶/۵ ۳۰ کم

 ۷/۳۳ ۱۷۹ معمولي

 ۲/۳۲ ۱۷۱ زياد

 ۲/۲۵ ۱۳۴ خيلي زياد

 ۰۸/۰ ۴ موارد نامشخص

ميزان نظارت و 

 کنترل خانواده

 ۵/۳۱ ۱۶۷ خيلي زياد

 ۳/۳۴ ۱۸۲ زياد

 ۹/۲۷ ۱۴۸ معمولي

 ۱/۴ ۲۲ کم

 ۱/۱ ۶ عدم نظارت

 ۱/۱ ۶ موارد نامشخص

  

  توزيع فراواني وضعيت اعتقاد به حجاب در بين دختران )۲جدول 

درصد   فراواني شاخص

  ۹/۲۹  ۱۵۹ حجاب برتر

  ۹/۴۶  ۲۴۹  پوشش کامل

  ۱۹  ۱۰۱ پوشش ضعيف

  ۱/۴  ۲۲  حجابعدم اعتقاد به 

  

 دختران، سال ۲۰ي باال دختران به نسبت سال ۱۲-  ۲۰ دختران

 اعتقاد حجاب به نسبت باالتر و پلميد نسبت به دختران پلميد ريز

 شتريبي دختران در حجاب بهي بنديپا زانيم ،زين و ندشتداي شتريب

 زانيم و نددش يمي شتريب کنترل و نظارت نيوالدي سو از که بود

  ).۵ جدول( بود تر يميصم آنها دري خانوادگ روابط
  

  پذيريميزان همبستگي اعتقاد به حجاب با هر يک از ابعاد آسيب )۳جدول 

  همبستگي  پذيريابعاد آسيب

  ۸۰/۰  پذيري کليآسيب

  ۵۷/۰ گرايش به مد

  ۵۷/۰  گراييغرب

  ۵۴/۰  ضعف اعتقادت ديني

  ۵۲/۰  گريزيقانون

  ۵۱/۰  شکاف نسل

  ۵۰/۰  فيلم مبتذلگرايش به 

  ۵۰/۰  ضعف پذيرش نظام

  ۵۰/۰  ارتباط با جنس مخالف

  ۴۹/۰  ضعف تقيدات ديني

  ۴۷/۰  اشکال در روابط خانوادگي

  ۴۷/۰  گراييمادي

  ۴۴/۰  ضعف هويت ملي

  ۴۳/۰  گرايش به رسانه خارجي

  ۴۳/۰  دوستان ناباب

  ۳۶/۰  نگري زن و مردتساوي

  ۳۳/۰  ضعف پذيرش خود

  ۲۳/۰  تهاجم فرهنگي

  ۲۵/۰  زااوقات فراغت آسيب

  ۲۱/۰  گرايش به اعتياد

  ۰۰۰۱/۰: همه موارد يداريسطح معن
  

ن و ييب تعيون، ضريب رگرسيخالصه اطالعات مربوط به ضرا )٤جدول 

زان ييك از متغيرهاي پژوهشي بر م ثير هرازان تيار برآورد ميخطاي مع

  گامبهون گاميروش تحليل رگرسدر ضرورت رعايت حجاب 

 عامل گام
 بيضر

b 

ب يضر

 بتا

نسبت 

t 

ب يضر

 نييتع

 يخطا

 ار يمع

 ٦٦/٢ ٦٦ ٥/٢٠ ٦٦/٠ ٧١/٠ گراييغرب ١

  ٣٥/٢  ٧٥/٠  ٠٢/١٢  ٣٨/٠  ٣٨/٠  شكاف بين نسل  ٢

  ١٧/٢  ٧٩/٠  ٦/٩  ٣٠/٠  ٣٨/٠  اعتقادات ديني  ٣

  ٧/٢  ٨١/٠  ٤٥/٦  ١٩/٠  ٢٥/٠  تقيدات ديني  ٤

  ٠٥/٢  ٨٢/٠  ٠٤/٥  ١٤/٠  ١٦/٠  گرايش به دوستان ناباب  ٥

  ٢  ٨٣/٠  - ١٢/٥  - ١٤/٠  -٣/٠  گرايش به اعتياد  ٦

  ٩٨/١  ٨٣/٠ ٧٧/٣ ١١/٠ ١٦/٠ گراييملي  ٧

٨ 
هاي  گرايش به فيلم

 مبتذل
٩٥/١ ٨٤/٠ ٦٦/٣ ١١/٠ ١١/٠ 

  ٩٤/١  ٨٤/٠  ٦٥/٢  ٠٨/٠  ١/٠  گريزيقانون  ٩

١٠  
گرايش به تساوي زن و 

  مرد
٩٣/١  ٨٤/٠  ٥٤/٢  ٠٦/٠  ٠٦/٠  

  ٩٢/١  ٨٤/٠  ٢٧/٢  ٠٧/٠  ٠٧/٠  مخالف گرايش به جنس  ١١

  ۰۲۳۵/۰: ۱۱؛ مورد ۰۰۰۱/۰ :۱۰تا  ۱همه موارد  يداريسطح معن
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شناختي مقايسه ميزان اعتقاد به حجاب براساس اطالعات جمعيت )٥جدول 

  راههبا استفاده از آزمون تحليل واريانس يک

  ميانگين  گروه  متغير
انحراف 

  معيار
F  

سطح 

ي معن

  داري

  وضعيت

  سن

٩/٠  ١٤/٢  ١٢ -١٦  

  ٨/٠  ٢  ١٦ -٢٠  ١و٢<٣  ٠٠٧/٠  ٠٠٤/٥

٧٢/٠  ٧/١  ٢١  

وضعيت 

  تحصيالت

  ٨٦/٠  ٠٧/٢  زيرديپلم

  ٧٨/٠  ٩٦/١  ديپلم  ١<٣  ٠١٧/٠  ٠٨/٤

  ٧٤/٠  ٧٧/١  ديپلم و باالتر

وضعيت 

  اشتغال

  ٨٠٦/٠  ٠١/٢  تحصيل به اشتغال

٦/٠  ٤٩/٢   ---  
  ٨٠٥/٠  ٧١/١  اشتغال کار

  ٠  ١  سرباز

  ٧٩/٠  ٩/١  بيکار

موقعيت 

  اقتصادي

  ٩١/٠  ٢  ضعيف

  ٨٥/٠  ٩٥/١  متوسط  ---   ٨٧/٠  ١٣٦/٠

  ٧٤/٠  ٩٩/١  خوب

تعارض 

  خانوادگي

  ٩٤/٠  ٢٣/٢  خيلي ضعيف

٠٠٠/٠  ٦٥/٥  
  ١و٣<٥

  ٢<٤و٥

  ٩٢/٠  ٣/٢  ضعيف

  ٧٨/٠  ٠٨/٢  معمولي

  ٨/٠  ٩٤/١  زياد

  ٧٢/٠  ٧٤/١  خيلي زياد

ميزان 

نظارت و 

کنترل 

  والدين

  ٨١/٠  ٦/١  عدم نظارت

  ٤<٣و٥  ٠٠٥/٠  ٧٧/٣

  ٧/٠  ٢  کم

  ٧٣/٠  ٩١/١  معمولي

  ٨٣/٠  ١٣/٢  زياد

  ٠٨/٠  ٨٢/١  خيلي زياد

  
  بحث

هاي اجتماعي،  اسالم براي پيشگيري از جرايم اخالقي و آسيب

ترين آنها، حجاب كند که بهترين و مهم کارهايي را معرفي مي راه

رابطه انواع . از ضروريات دين است پوشش اسالمي، . است

با اعتقاد به حجاب، ) فردي، خانوادگي، اجتماعي(ها  پذيري آسيب

دست آمده، مالحظه مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به نتايج به

. پذيري با حجاب همبستگي داردشد که هر يک از ابعاد آسيب

ضعف اعتقاد به حجاب در ابتال به انواع  عبارت ديگر، به

 تيرعا زانيم کنندهينيبشيپ ريمتغ ۱۱ .ها نقش دارد پذيري  آسيب

 ،"نسل نيب شکاف" ،"ييگراغرب" شامل بيترت به حجاب

، "ناباب دوستان به شيگرا" ،"ينيد داتيتق ،"ينيد اعتقادات"

 ،"مبتذلي هالميف به شيگرا" ،"ييگرايمل" ،"ادياعت به شيگرا"

" مخالف جنس به شيگرا" و" يستيفمن شاتيگرا" ،"ييگراقانون"

 نيب شکاف همراهبه و %۶۶يي تنهابهيي گراغرب همچنين،. بود

براساس نتايج  .دارندي نيبشيپ قدرت ،%۷۵ مجموعا ،نسل

پذيري  دست آمده، باالترين ميزان همبستگي مربوط به آسيب به

توان گفت که هرچه فرد در اعتقاد به  بر اين اساس مي. کلي است

پذيري وي در تمام  تر باشد، دامنه آسيب تر و ضعيف پوشش سست

فردي که داراي هويت ملي و . ابعاد گسترش خواهد يافت

تري نسبت به حجاب  فرهنگي باالتري است، از اعتقاد قوي

تر، هنجارپذيري برخوردار است؛ همچنين، اعتقادات ديني محکم

مندي باالتر و انحرافات اخالقي تر و با رضايتخانواده سالم باالتر،

هاي پژوهشي حاضر، با نتايج  البته يافته. و تربيتي کمتري نيز دارد

؛ با اين ]۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۲، ۵، ۳[تحقيقات پيشين همسويي دارد 

تر و محکم  هاي علميتفاوت که نتايج تحقيق حاضر، از پايه

  .ري برخوردار استهاي پژوهشي و آما  داده

بيني ضعف اعتقاد به براساس نتايج موجود، باالترين قدرت پيش

بدين . گرايي و شکاف بين نسل استپوشش، مربوط به غرب

تر باشد، بيشتر در  که هر چه اعتقاد به پوشش در فرد ضعيف يمعن

) گرايي و ضعف اعتقاد ديني غرب(هاي فرهنگي  معرض آسيب

طوري که ضعف  اين رابطه دوطرفه است؛ بهالبته . قرار دارد

هاي فرهنگي، اجتماعي و  اعتقادات مذهبي و ساير آسيب

طور، شود و همين خانوادگي باعث ايجاد ضعف در حجاب مي

اين . ها شود تواند موجب افزايش اين آسيب ضعف در حجاب مي

پذيري فرهنگي، ترين عامل در آسيب گر مهم تواند نشان نكته مي

رواج . يعني تهاجم فرهنگي باشد خصوص در جوامع اسالمي به

هاي زنانه است که  خصوص لباسمدهاي لباس و پوشاک به

کند و منجر  تدريج عفاف و حجاب را از دختران و زنان سلب مي به

چراکه . شود به گسترش انحرافات جنسي در سايه بدحجابي مي

حت تاثير ساختارهاي حجاب و پوشش، به مثابه رسانه ارتباطي، ت

فرهنگي است و اين مسأله بايد بيش از پيش مورد توجه 

براي تحقق باور . گذاران فرهنگي کشور باشد مسئوالن و سياست

هاي الزم طراحي شود و  و ارزش ديني مثل حجاب، بايد مکانيزم

رسانه،  خانواده، (الزمه آن اين است که همه عناصر نظام فرهنگي 

در يک مدار سيستماتيک در ارتباط با هم،  )آموزش و پرورش

  .فرهنگ پوشش حجاب را طراحي و اجرا کنند

عنوان يک به(سازي  و جهاني) عنوان يك پروسهبه(شدن جهاني

. ، حاصل عصر انفجار اطالعات و فرآيندهاي مدرنيته است)پروژه

اين پديده اگر چه پيامدهاي بسيار مفيدي از جمله رفاه، توزيع 

اطالعات و توسعه تکنولوژي را براي جهانيان به ارمغان گسترده 

آورده است، اما فرصت مناسبي براي غرب ايجاد کرده که از اين 

ها و بحران فرهنگي و  سازي آسيب عنوان پروژه جهانيپديده، به

طراحان و مجريان اين پروژه، از . برداري کنند اجتماعي بهره

توليد و توزيع کتب، نشريات،  طريق تبليغات گسترده الکترونيکي،

هايي با برنامه روابط جنسي و  ديها و سي ها، فيلم سايت

كننده برهنگي و آزادي روابط زن و مرد، در پي ايجاد و  تبليغ

نتايج حاصل از تحقيق حاضر . تثبيت فرهنگ واحد جهاني هستند

بيني  دهد که ضعف اعتقاد به پوشش، از قدرت پيش نيز نشان مي
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هاي مبتذل  گرايش به فيلم(ي در گرايش به انحرافات اخالقي کم

لذا، اين نگراني وجود . برخوردار است) و ارتباط با جنس مخالف

هاي ناشي از  دارد که افراد مقيد به حجاب نيز در معرض آسيب

تهاجم فرهنگي قرار گيرند که اين موضوع در پژوهش ديگري نيز 

  ].۱۶[مورد تاييد قرار گرفته است 

نتايج تحقيق حاضر نشان داد که با افزايش ميزان نظارت والدين، 

متاسفانه، امروزه شيوه آزاد . يابد اعتقاد به حجاب افزايش مي

. گذارنده، جزء سبک تربيتي اکثريت والدين قرار گرفته است

کنترل و نظارتي که با آگاهي، طبق برنامه و طبق توافق اعضاي 

ترين تعارض و تنش و باالترين خانواده صورت گيرد، با کم

توان گفت رابطه، با توجه به نتايج مي در اين. اثرگذاري خواهد بود

که نظارت و کنترل والدين، زماني به حداکثر تاثيرگذاري خود 

شود که روابط خانوادگي از کميت و کيفيت بااليي  نزديک مي

همراه  برخوردار باشد؛ اين امر مستلزم آن است که روابط والديني

مندي باشد و شيوه فرزندپروري آنها با توجه به فرهنگ  با رضايت

اعضا . بخش باشد  کشور و جامعه ايراني، از نوع قاطع و اطمينان

خانواده ضمن داشتن خودمختاري، براي رفتار قانونمند اعتبار 

معناي ها به خاصي قايل هستند و دموکراسي در اين نوع خانواده

عبارتي، در محيط خانوادگي که رابطه به. نيستآزادي نامحدود 

والدين با فرزندان، براساس احترام و محبت معقول باشد، زمينه 

اصوال، . شود براي پذيرش و رشد اخالق نيکو در آنها فراهم مي

شخصيت سالم و معتدل، با اعتقادات و بينش ديني در فضاي 

ن نکات ما را به اشاره به اي. شودآکنده از مهر و محبت شکوفا مي

هر نوع آسيب فرهنگي، اجتماعي  کند که پايه اين امر رهنمون مي

  .و اخالقي ممكن است از خانواده شکل بگيرد

رغم اينكه موضوع حجاب هدف حمله تهاجم  متاسفانه، علي

عنوان موضوع هاست كه در ايران بهفرهنگي قرار گرفته و سال

هايي مواجه است؛ تحقيقات  و اجتماعي با پارادوكس  فرهنگي

رود پژوهش حاضر كه  اميد مي. اندكي در اين زمينه وجود دارد

عنوان يک مانع نشان داد افزايش ميزان اعتقاد و رعايت حجاب به

براي   عنوان گاميکند، به فرهنگي عمل مي پذيري آسيبدر برابر 

ابزار الزم به ذکر است كه نبود  .توسعه پژوهش در اين زمينه باشد

استاندارد و بينش مفهومي و نظري در رابطه با حجاب، از جمله 

  .هاي اين پژوهش بود محدوديت
  

  گيرينتيجه

عنوان حكم اوليه اسـالم و روشـي بـراي پيشـگيري از     حجاب به

عنـوان  حجـاب بـه  . هاي اجتماعي است انحرافات اخالقي و آسيب

عتقـاد و رعايـت   رشـد و تقويـت ا  . شود نيز تلقي مي نماد اسالمي 

ــاب، از روش ــگيري و کــاهش      حج ــب بــراي پيش هــاي مناس

  .پذيري خانوادگي است خصوص، آسيبپذيري به  آسيب
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