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 چکيده
در  1393این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر پدیده بدحجابی در سال 

نفر از دانشجویان است  3976دانشگاه آزاد تهران شمال انجام گرفت. جامعۀ آماری تحقیق شامل 

نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد و به روش  279که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 

این مطالعه، توصیفی و از نوع گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. روش بررسی درنمونه

آوری د شده جمعسوالی محقق ساخته و تأیی 31نامه ها بر اساس پرسشهمبستگی است. داده

انجام  SPSSافزار ها با استفاده از آمار استنباطی و نرماین پژوهش، تجزیه و تحلیل دادهگردید. در

همبستگی پیرسون  اسمیرنوف و ضریب -آزمون های کلموگروف ها ازگردید. برای تحلیل داده

امل اجتماعی و هر یک از عو نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بیناستفاده شده است. 

این معنی که بین متغیرهای مستقل فرهنگی و پدیده بدحجابی رابطه معناداری وجود دارد. به

توجهی خانواده، تاثیرپذیری از رسانه و امر به معروف و نهی از منکر وضعیت اعتقادی، خودنمایی، بی

پیشنهاد  فته های پژوهشبا توجه به یاو متغیر وابسته پدیده بدحجابی رابطه معناداری حاکم است. 

ریزی، تدوین گردد جهت کاهش پدیده بدحجابی و گسترش حجاب اسالمی در جامعه  با برنامهمی

های مناسب در خصوص بهبود هر یک عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر پدیده و اجرای برنامه

 ..بدحجابی گام برداریم

 .بدحجابی، حجابعوامل اجتماعی و فرهنگی، پدیده  : يديکل واژگان 
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 2 عبدالرضا ادهمی  ، 1 عليرضا جعفري ساري

 .کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی 1
 استادیار علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال. 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 جعفري ساريعليرضا 

بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر پدیده بدحجابی 

 (مطالعه موردي: دانشجویان دختر دانشگاه آزاد تهران شمال)
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 مقدمه
تواند در درون فرد ای هستند که میهای مختلف فرهنگ، ارتباط تنگاتنگی دارد. دانش، آگاهی و معرفت مبانییهی حجاب با الپدیده

که تمایل برای انجام رفتاری در درون فرد به وجود آمد، این افتد. بعد ازی ذهن اتفاق میاینجا تحول در حیطه تبدیل به اعتقاد و باور شود. تا

شود. بنابراین اگر بخواهیم گیرد و به مرور تثبیت و در وجود فرد نهادینه و به فرهنگ تبدیل میبسته به شرایط محیطی، آن رفتار شکل می

ای تر حل و فصل شود، به گونهایبدیل و به صورت ریشهپوشش زن و مرد به خصوص در سنین جوانی در جامعه به فرهنگی ماندگار ت یمقوله

های فرهنگی جامعه دنبال کنیم. به عبارت دیگر، هر چند عوامل این چالش را در آلیه که با عوامل بیرونی دستخوش تغییر نشود، باید کلید

ی عوامل بیرونی باشد. کنندهتواند خنثیادات درونی میها و اعتقاین پدیده مؤثرند، اما نهادینه شدن ارزش بیرونی متعدد و متنوعی در بروز

این نکته خواهد بود که برآیند  این افراد کم است، مؤید این نکته که تعددهای موجود در جامعه، هر چند با اذعان بهی بدحجابیپس مشاهده

و بدحجابی یکی از تظاهرات چنین چالشی است. یکی از  اندهای دینی را نشانه رفتهعوامل بیرونی و درونی تضعیف باورهای مذهبی و ارزش

شود و در روایات مربوط به آخرالزمان چهره بسیار نامطلوبی ترین مسایلی که از ضروریات و شعائر اساسی دین مبین اسالم محسوب میمهم

ایمان و تقوا،  می همچون: ضعف روحیهدر جامعه و در میان نامحرمان است و عواقب بسیار وخی« حجاب»برای آن ترسیم شده است مساله 

های ناگهانی و زودهنگام، نبود امنیت الزم برای زنان شهوت ساالری، تسلط ظالمین بر ممالک اسالمی، کاهش برکات آسمانی، افزایش مرگ

 [.1] اندی شدهایات و روایات اسالمی معرفحتی از دست محارم و پدران و برادران خود و غیره همگی از پیامدهای منفی آن در

سراسر بدن زن  (.31حضرت امیرالمومنین علی علیه السالم: زنان را در حجاب و پوشش نگاه دار زیرا زن گل است  )نهج البالغه، نامه 

قرآن راضی برای مردان جذاب است، خداوند عفاف و حیا را برای زن جزء خصلت وجودی او قرار داده است، حرمت زن اگر همه رضایت بدهند 

ای پوشیده ایات و روایات مشخص و مستدل اسالمی و دیگر ادیان، ضرورت حجاب بر هیچ شخص و جامعه با توجه به [.2] نیست حق اهلل است

 چه مسلم استآن های بشری بوده است.رسد که حجاب زنان از عادات قدیمی تمدنهای مختلف چنین به نظر میبا مطالعه آثار تمدن نیست.

حجاب مآیه مصونیت و امنیت زن است و زن را از [. 2]ین است که قبل از اسالم حجاب در جهان وجود داشته است و اسالم مبتکر آن نیست ا

دارد و باعث امنیت زن است و باعث تحکیم و استحکام پیوند خانوادگی است. حجاب باعث آرامش روانی و تعرضات مردان هوسران دور نگه می

 [.3]های بی حجاب و خودآراست ت و فشارهای عصبی و روانی ناشی از تحریکات جنسی دمادم مردان توسط زننبودن هیجانا

با توجه به دالیل گسترده، اهمیت حجاب و داشتن کشوری اسالمی شاهد گسترش شدید پدیده بدحجابی هستیم که حتی دامن 

جامعه ما با جائی مهم است که گروهی از به اصطالح روشنفکرآناین مسئله از آن رفته است.های مومن، مذهبی و با اعتقاد را نیز فراگخانواده

اند و می گویند برای مدرنیته شدن های صنعتی غرب ضرورت پیشرفته شدن و یا رشد همه جانبه را با بدحجابی رابطه دادهتوجه به پیشرفت

ای از جمله پیشرفت دارای مجموعه عواملی گردند، زیرا که هر پدیدهاشتباه تحلیلی میدر حقیقت آنان دچار  باید راه غربی را در پیش گرفت.

 گردد. در واقع اگر جوامع غربی دارای پیشرفت هستند به دلیل رهایی از حجاب نیست بلکه تالش ایجاد آن پدیده می ها باعثاست که برایند آن

فرهنگی آن  –این پژوهش به بعد اجتماعی  حجاب یک مسئله اساسی و مهم است که با بسیاری از عوامل پیوند خورده است و ما در

کند بلکه این حیث دارای اهمیت است که نه تنها با نیمی از جمعیت کشور که زنان هستند ارتباط پیدا می خواهیم پرداخت. مساله حجاب از

ایجاد مصونیت و کمال برای زن کلید تعادل و تمایالت جنسی است در جامعه نیز کمک خواهد کرد، در واقع حجاب عالوه برایجاد آرامش به

این تحقیق به دنبال واکاوی مسئله بدحجابی و بررسی ابعاد  در نهایت ما در کند. که آن را به خانواده و محیط شخصی و خصوصی محدود می

ای پوشش افراد تغییر یابد فرهنگ میان پوشش و حجاب با فرهنگ رابطه تنگاتنگی برقرار است، اگر در جامعه م.فرهنگی آن هستی -اجتماعی

 [.2]شود نیز متحول خواهد شد و تغییر در فرهنگ نیز موجب تغییر پوشش می

ارد کشوری شود با دیدن پوشش وی در اهمیت لباس و پوشش که نماد فرهنگ و هویت ملی است همین بس که اگر فردی بیگانه و

های رفتاری شریعت مقدس اسالم درباره ترین ارزشحجاب و پوشش اسالمی یکی از برجسته توان دریافت که آن فرد اهل کدام کشور است.می

قرآن کریم، سیره ایات محکم و صریح گردد عالوه برقشر زنان است. حجاب یکی از احکام قطعی و مسلم شرعی در فقه اسالمی قلمداد می

 این موضوع است.این باره وجود دارد، حاکی از اهمیت و اعتبار واالیها درعملی معصومین )علیهم السالم( و روایات متعدد و متواتری که از آن

جابی هستیم ایات و روایات اسالمی لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد تصریح شده ولی در کشور شاهد رشد وگسترش پدیده بدحچنین درهم

[4.] 

ایدئولوژیک و ارزشی خود بر اسالم و اصول متعالی  با توجه به آن که انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی در تمامی مبانی و ارکان

اخیر عدم رعایت  هایدر سال این نظام از جایگاه و منزلت واالیی برخوردار است.فردی و اجتماعی آن مبتنی است، مقوله حجاب اسالمی در

حجابی و ای یافته است و رواست که بیهای زننده و ناشایست روند شتابان و فزایندهها و پوششحد نصاب حجاب اسالمی و استفاده از لباس

گیری چنین ظهور و شکلایران طرح شود. هم شناسی فرهنگی جامعه امروزهای اصلی و با اولویت آسیببدحجابی به عنوان یکی از دغدغه

این مسئله را دو چندان نموده  ایران ضرورت پرداختن بههای اجتماعی در خصوص مسئله حجاب در جامعه کنونیها و آسیببرخی از آفت
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شود در نتیجه مناسب این مسئله نگریسته نمیرسد به اندازه قدر و منزلت آن بههرچند حجاب دارای اهمیت فراوانی است اما به نظر می است.

توان بیان داشت با توجه به تغییرات جا میاین این مسئله را مورد واکاوی و بازبینی مجدد قرار دهیم، دریم که عوامل اجتماعی و فرهنگیدید

این پژوهش  این پدیده نیز به تبع آن در حال تغییر و تحول است، با گسترده و لحظه به لحظه جهان پیرامون ما عوامل تاثیرگذار بر روی

 توان دریافت که در حال حاضر چه عواملی دارای تاثیرگذاری بیشتری است.می

 

 روش شناسی
این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دختر جامعه آماری این مطالعه از نوع توصیفی و کاربردی و از شاخه همبستگی انجام پذیرفت. 

برای  گیری تصادفی در دسترس استفاده شد.ها از روش نمونهکه برای انتخاب نمونهنفر است  3976دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال به تعداد 

سوال(، بی توجهی  4سنجش متغیرها، از پرسشنامه های محقق ساخته عوامل اجتماعی و فرهنگی که شامل پنج مولفه وضعیت اعتقادی )

سوال( با طیف لیکرت  5سوال( و متغیر بدحجابی ) 5و نهی از منکر )سوال(، امر به معروف  4سوال(، خودنمایی ) 5سوال(، رسانه ) 5خانواده )

یی پنج نقطه ای استفاده گردید. سوال های پرسشنامه با چند تن از استادان متخصص کنترل شد. بنابراین پرسشنامه های از روایی محتوایی باال

ین حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه ها می باشد. در این تحقیق می باشد که ا 92/0برخوردار است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

مورد  SPSSنرم افزار  آزمون ضریب همبستگی پیرسون دربرای آزمون فرضیه های پژوهش، پس از مشخص شدن نرمال بودن داده ها، از 

 .تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 

 یافته هاي پژوهش
ی چگونگی توزیع نمونه آماری از حیث متغیرهایی چون، سن، مقطع تحصیلی در دانشگاه این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسدر

 شود.آزاد اسالمی واحد تهران شمال پرداخته می

 توصيف آماري نمونه. 1جدول 

 ابعاد توصيفی نمونه
 مقطع تحصيلی سن

 کل دکتري ارشد کارشناسی 28تا25 24تا22 21تا19 18تا16

 تعداد )نفر(

 درصد

31 

1/11٪ 

91 

6/32٪ 

57 

4/20٪ 

31 

1/11٪ 

183 

6/65٪ 

20 

2/7٪ 

3 

1/1٪ 

279 

٪100 

 

 6/32،نشان می دهد که رادانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ، توزیع سن و  مقطع تحصیلی دانشجویان 1با توجه به جدول شماره 

درصد از پاسخ دهندگان دارای تحصیالت کارشناسی می  6/65سال  قرار دارند. و همچنین  21تا  19درصد از پاسخ دهندگان در دامنه سنی 

 باشند.

 استفاده گردید. اسمیرنف –آزمون کلموگراف برای بررسی نرمال بودن داده های از 

 اسميرنف –آزمون کلموگراف . 2جدول 

 بد حجابی شرح

 279 تعداد

 262/3 میانگین پارامترهای نرمال

 906/0 انحراف معیار

 069/0 کامل هاتفاوت

 057/0 مثبت

 -069/0 منفی

 z 155/1 کلموگراف اسمیرنف

 139/0 سطح معنی داری)دو دامنه(
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یعنی نرمال بودن توزیع پذیرفته  1Hاست، فرض  05/0(، باالتر از 139/0داری )که سطح معنیاینبا توجه به اطالعات جدول باال به دلیل 

 اسمیرنف، متغیر وابسته پدیده بدحجابی از توزیع نرمال برخوردار است. -ها و آزمون کلموگراف شود. بنابراین با توجه نمودارمی

 

 هاي تحقيقبررسی فرضيه
ارتباط بین  05/0سطح معنی داری با کمک آزمون آماری همبستگی پیرسون و  پردازیم.های تحقیق میاین قسمت به آزمون فرضیهدر

ن مولفه های سرمایه فکری و اعتماد سازمانی بر بهره وری منابع انسانی کارکنان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشا

 (.3جود دارد )جدول داد که بین تمامی مولفه های سرمایه فکری و اعتماد سازمانی بر بهره وری منابع انسانی ارتباط معنی داری و

 و پدیده بدحجابی عوامل اجتماعی و فرهنگی. ارتباط بين 3جدول 

 متغير مالک متغير پيش بين
ضریب همبستگی 

 پيرسون

 ضریب تعيين

(2R) 
 معنی داري

 رد یا تایيد

 فرضيه صفر

 عمل خودنمایی

پدیده 

 بدحجابی

 رد فرض صفر 001/0 264/0 514/0**

 رد فرض صفر 001/0 527/0 -726/0**  وضعيت اعتقادي

 رد فرض صفر 001/0 269/0 519/0** عامل تاثير پذیري از رسانه

 رد فرض صفر 001/0 354/0 595/0** عامل بی توجهی خانواده

 رد فرض صفر 001/0 284/0 -533/0** عامل امر به معروف و نهی از منکر
 01/0معنی داري در سطح  **
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 بحث و نتيجه گيري
انسان به طور فطری هنجارطلب است لذا همیشه رفتارهای بهنجار را تایید و تحسین نموده و با رفتارهای نابهنجار به مخالفت و مقابله 

عدم خیزد. برخی از رفتارهای نابهنجار در سطح اجتماع، ارتباط تنگاتنگی با نظم، امنیت، عفت عمومی و سالمت اخالقی جامعه دارند که میبر

هاست. پرواضح است که در جامعه معتقد به خدای تبارک و  این رفتارترین حجابی( یکی از مهمرعایت حجاب شرعی در سطح جامعه )بی

ضمیر است و رعایت سرشت و پاکهای نیکتعالی، حجاب )پوشش اسالمی( یک رفتار بهنجار و پسندیده است که مورد تایید و تحسین انسان

یات دین و از حقوق مسلم جامعه اسالمی است، رعایت حجاب اسالمی و عفاف دارای آثار مثبت و درخشان فردی و اجتماعی آن یکی از ضرور

ضمیر آن را مذموم شمرده و در های پاکبهنجار و ناپسند است که انسانحجابی( یک رفتار نااست. و در مقابل، عدم رعایت حجاب شرعی )بی

حجابی دارای تبعات و آثار منفی فردی و اجتماعی نمایند. بدیهی است که بیاند و حتی ترویج میپذیرفته های گمراه آن راعوض انسان

 [.2]شماری است که در بعضی موارد غیر قابل جبران است بی

نتایج حاصل از بررسی یرد. این تحقیق سعی شد تا عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر پدیده بدحجابی مورد بررسی قرار گبنابراین در 

بین خودنمایی و پدیده بدحجابی رابطه معناداری وجود دارد. به بیان دیگر با افزایش تمایل به خودنمایی میزان  نشان می دهد که فرضیه اول

های تخاب پوششنمایی در انپدیده بدحجابی بیشتر خواهد شد. در تحقیقات پیشین نیز از جمله تحقیق خانم فاطمه مجیدی تاثیر خود

  [.4]نامناسب، به اثبات رسیده است 

و معکوسی وجود دارد. به عبارت  بین وضعیت اعتقادی و پدیده بدحجابی رابطه معنادار نشان می دهد فرضیه دومنتایج حاصل از بررسی 

توان چنین عنوان کرد که با کاهش سطح وضعیت اعتقادی پدیده بدحجابی افزایش خواهد یافت. در تحقیقات پیشین نیز از جمله دیگر می

آبادی تحقیق نجف نتایج چنینهم[. 4]های نامناسب، به اثبات رسیده است تحقیق خانم فاطمه مجیدی تاثیر وضعیت اعتقادی در انتخاب پوشش

 [.5] یابددهد که با افزایش شناخت و آگاهی به احکام دینی نگرش دختران نسبت به حجاب افزایش مینیز نشان می

بین تاثیرپذیری از رسانه و پدیده بدحجابی رابطه معناداری وجود دارد. یعنی بین  نشان می دهد،  فرضیه سومنتایج حاصل از بررسی 

 ها باعث افزایش میزان پدیده بدحجابی خواهد شد.متغیر رابطه معناداری وجود دارد. به بیان دیگر افزایش تاثیرپذیری از رسانهاین دو 

توجهی خانواده و پدیده بدحجابی رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین بین بی نشان می دهد، فرضیه چهارمنتایج حاصل از بررسی 

ها پدیده بدحجابی افزایش خواهد یافت. گرفتن آنها به فرزندانشان و نادیدهتوجهی خانوادهه گرفت که با افزایش بیگونه نتیجاینتوان می

شناختی )روابط خانوادگی و میزان کنترل والدین( های جمعیتچنین در تحقیق احمدی و همکاران نیز میزان پایبندی به حجاب با ویژگیهم

 [.1]نس یک طرفه رابطه معناداری داشت بر اساس آزمون تحلیل واریا

بین امر به معروف و نهی از منکر و پدیده بدحجابی رابطه معنادار وجود دارد. به  نشان می دهد، فرضیه پنجمنتایج حاصل از بررسی 

این فریضه د و برعکس کاهش انجام عبارت دیگر افزایش انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر منجر به کاهش پدیده بدحجابی خواهد ش

 باعث افزایش پدیده بدحجابی خواهد شد.

 

 پيشنهادات محقق
برگزاری کالسهای اعتقادی با حضور اساتید مجرب و مورد درخواست دانشجویان و سپس اجرای مسابقات پیرامون این دروس اعتقادی   .1

 دهی افکار نسل جوان.به منظور جهت

 ها.مشاورین خانواده، در زمینۀ آگاهی دادن به خانوادهتهیه بروشورهایی از طریق   .2

تهیه و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی جذاب و زیبا همراه با جمالت و تصاویر مناسب در خصوص موضوع حجاب یا اثرات و عواقب   .3

 ها، راه آهن، میادین و...های انتظار فرودگاهبدحجابی در اماکن عمومی مانند سالن

 های دلخواه خود حاضر شوند.مراسم مخصوص بانوان که بتوانند با پوششبرگزاری محافل و   .4

 های مختلف صدا و سیماایرانی در برنامهارائه الگوی سبک زندگی اسالمی و   .5
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