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 .1مقدمه و بیان مسئله

در نظام جمهوری اسالمی ایران ،استفاده از پوشش چادر اهمیت زیادی دارد .ازیکسو ،روحانیون
و مراجع دینی  -که پایههای مشروعیت دینی حاکمیت را تشکیل میدهند  -چادر را بهعنوان
حجاب اسالمی مطلوب بهرسمیت میشناسند .ازسوی دیگر ،همواره از طرف موافقان و مخالفان،
چادر بهمثابه نماد حاکمیت مطرح است .به همین دلیل خدشه در آن میتواند موجب ارزیابی
منفی از توفیق در تحقق ارزشهای اسالمی در کشور بهشمار آید .یکی از اصلیترین ابزارهای
ترویج ارزشهای اسالمی و الگوهای فرهنگی از جمله پوشش در میان عامه مردم ،رسانهها و بیشتر
تلویزیون است (محمودی.)81 :۱۳۹۰،

رسانههای مختلف از نظر مدت ارتباط و گسترهی مخاطبان تفاوت دارند .لکن تلویزیون رسانهای
است که بیشترین زمان ارتباط با مخاطب و گستردهترین مخاطبان را دارد (& Austin,barnard

 .)Hutcheon,2010ازاینرو ،محققان همواره به تأثیرگذاری آن در مخاطبان توجه و تأثیرات فرهنگی
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و ارزشی برنامههای تلویزیون را بررسی و آسیبشناسی کردهاند (سفیری ،ساروخانی ،و فراهانی۱۳۸۷ ،؛

رضایی و کاظمی۱۳۸۷ ،؛ طالبی و میناوند۱۳۹۰ ،؛ باهنر و علمالهدی .)۱۳۹۲ ،بااینحال ،تمام برنامههای
تلویزیون به یک میزان مخاطب ندارند .چنانچه در میان برنامههای تلویزیونی سریالهای داستانی
سهم زیادی را بهخود اختصاص دادهاند (باهنر و جعفری  .)۱۳۹۱ ،

درخصوص پوشش در حوزهی زنان ،تاکنون نمایش یکدستی از پوشش مطلوب ارائه نشده
است و هر روز  شاهد نمایش انواع متعددی پوشش در میان هنرپیشههای زن تلویزیون هستیم.
تعداد زیاد این برنامههای تولیدی در تلویزیون مانع از رصد دقیق برنامهها در مقایسه با مشاهدهی
تصاویر ساده افراد است .بررسی وضعیت عینی نمایش حجاب در رسانهی ملی و به خصوص نمایش
چادر بهعنوان حجاب برتر نیازمند بررسی دقیق است تا وضعیت و شیوهی نمایش آن در برنامههای
تلویزیونی و بهویژه سریالها اندازهگیری شود .این مقاله با هدف بررسی بازنمایی چادر بهمثابه
پوشش برتر در میان سایر پوششهای زنان و شناسایی تصویری که در مجموع از زن چادری ارائه
میشود ،به تحلیل محتوای پوشش زنان در سریالهای تلویزیونی میپردازد.
 .2پیشینهی پژوهش

رسانهها همواره ازیکسو بهدلیل توانایی اثرگذاری و شناخت محیط اطراف به مخاطبان
درجامعه و از سوی دیگر میزان انطباق این شناخت با اهداف فرهنگی-رسانهای برای پژوهشگران
اهمیت ویژهای دارند؛ برای مثال درپی بازنمایی جنسیتی ()ganahl, prinsent & netzley,2003
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یا نژادی ( )maestro & stern,2003در تلویزیون ،پژوهشگران درصدد بررسی میزان واقعنمایی
رسانهای و نیز شناسایی تصویری هستند که رسانه از بخشی از جامعه عرضه میکند .با این حال،
در حوزهی پوشش زنان ،پژوهشهای معدودی وضعیت حجاب زنان در رسانههای دیداری (سینما،
تلویزیون) را بررسی کرده است.
در میان پژوهشهای خارجی ،پاستی ( )2006از نمایش زنان باحجاب در رسانهی استرالیا،
دو تصویر غالب شامل :زن محجبه قربانی فشارها و محدودیتهای خانوادگی یا اجتماعی و زن
محجبه بهعنوان تهدیدی برای امنیت اجتماعی جامعه ارائه میدهد .پژوهشهای دیگر در اینباره
همانند مقایسهی پوشش حجاب در مجالت مالزی ( )hassim, Nayan & Ishak ,2016یا بررسی

برساخت حجاب در مجلهی حجابیستا و نقش آن در ایجاد یک سبک زندگی مدرن (hassim,

 )Nayan & Ishak ,2016بیشتر نمایش حجاب در رسانههای مکتوب را بررسی کر دهاند؛ در

پژوهشی دیگر تصاویری که از زنان افغان در زمان حاکمیت طالبان و پس از آن در خبرگزاری
آسوشیتدپرس منتشر شده؛ نشان داده که تصویر بهنمایش درآمده از زن افغان پس از طالبان
تصویر بازتری است (فهمی.)۲۰۰۴ ،

در ایران نیز برخی پژوهشها وضعیت حجاب در فیلمهای سینمایی را بررسی کردهاند .شهبازی
در پژوهشی «بازنمایی وضعیت حجاب در فیلمهای سینمای دو دهه  ۷۰و  »۸۰را بررسی کرده
است .او با تحلیل محتوای  ۲۰فیلم به این نتیجه رسید که میزان و نحوه رعایت حجاب در فیلمها
بیشتر به سلیقهی کارگردان مرتبط است .اگرچه روابطی بین میزان رعایت حجاب با دههی ساخت
فیلم ،دورهی سیاسی و سایر متغیرهای زمینهای یافته است (شهبازی.)۱۳۹۰ ،

شاکرینژاد در پژوهشی وضعیت عفاف و حجاب در پربینندهترین فیلمهای سینمایی ایرانی
پخش شده از شبکههای اول ،دوم و سوم سیما در سال  ۱۳۸۶را بررسی کرده است .نتایج نشان
داد ،شاخصهای عفاف و حجاب در بسیاری موارد با معیارهای اسالمی در این فیلمها مطابقت
نداشته است (شاکرینژاد.)۱۳۸۸ ،
در پژوهش دیگری با استفاده از رهیافت گفتمانی استوارت هال پوشش و آرایش هنرپیشگان
زن در پوسترهای فیلمهای سینمای ایران در سه دولت «سازندگی ،اصالحات و اصولگرا» بررسی
شدند .نتایج پژوهش نشان داد که ارزشها و سیاستگذاریهای دهههای  ۷۰و  ۸۰سینما در
مقولهی پوشش و حجاب به بازنمایی نرسیده و حاکمیت در این باره رویکردی منفعالنه داشته
است (منتظرقائم و یادگاری.)۱۳۹۴ ،
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بعضی پژوهشگران ضمن بررسی بازنمایی سبک زندگی طبقات اجتماعی در سریالهای
خانوادگی سیما ،وضعیت پوشش آنها را بررسی کرده و نشان دادند که پوشش بازیگران اغلب
بازتاب طبقه باالی جامعه است (علیزاده و فتحینیا.)۱۳۸۶ ،

برخی دیگر از پژوهشها بهجای تحلیل محتوای برنامههای سینمایی و تلویزیونی ،دیدگاه
مخاطبان دربارهی بازنمایی حجاب در این رسانهها را بررسی کردهاند .برای مثال مصاحبهی گروهی
با زنان حوزوی و دانشگاهی درخصوص بازنمایی چادر در دو سریال تلویزیونی «آخرین گناه» و
«بیصدا فریاد کن» انجام شد .زنان حوزوی معتقد بودند تقلیل چادر به طرحهای جدید« ،با از
بین بردن سادگی و فقدان جذابیت» ،موجب فاصله گرفتن چادر از معنا و مفهوم اصلی خود یعنی
«عفت و پوشیدگی» شده است (جعفری و اسماعیلی.)۱۳۹۱ ،

در مجموع میتوان گفت ،باوجودیکه پوشش و حجاب یکی از چالشیترین مسائل فرهنگی
جامعه ما پس از انقالب است ،پژوهشهای اندکی نمایش پوشش زنان در رسانهها ،بهویژه تلویزیون،
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را بررسی کردهاند که نمیتوان قابلیت آنها را به برنامههای تلویزیونی تعمیم داد .ازاینرو ،پژوهش
حاضر در نظر دارد با انتخاب نمونه بهنسبت وسیع از سریالهای تلویزیونی در سه سال ،امکان
تعمیم یافتهها در سطح مناسب و شناسایی شیوهی بازنمایی تصویر حجاب زنان ،با تأکید بر چادر
و نسبت آن با وضعیت موجود در جامعه را فراهم کند.
 .3مبانی و چارچوب نظری

رویکرد مطالعات و نظریهپردازی در جامعهشناسی رسانه بر عوامل اجتماعی تأثیرگذار در
رسانهها تمرکز دارد .برخی پژوهشگران در نظریهی سلسله مراتب تأثیر (عوامل تأثیرگذار در محتوای
رسانههای جمعی) بهترتیب به پنج عامل ایدئولوژی ،نهادهای اجتماعی (سطح فرارسانهای) ،سازمان
رسانه ،قاعدههای رسانه و افراد اشاره میکنند .آنها در این نظریه به بررسی عوامل جامعهشناختی و
روانشناختی را بررسی میکنند که  همزمان در شکلدهی محتوای رسانهها نقش دارند .همچنین
در این نظریه ،روابط متقابل این سطوح تأثیرگذار با یکدیگر نیز در نظر گرفته میشود .درواقع،
برخالف سایر نظریهها که محتوای رسانه را متغیر مستقل فرض کرده و بهدنبال تأثیرگذاری آنها
در مخاطبان است ،نظریهی آنها محتوای رسانه را متغیر وابسته درنظر میگیرد و عوامل تأثیرگذار
در آن را بررسی میکند (.)Shoemaker & Reese,2013
خردترین سطح تأثیرگذار در محتوای رسانه ،دستاندرکاران مستقیم تولید محتوا یعنی
تولیدکنندگان برنامهها در سطوح مختلف هستند .عالیق و سالیق آنها در محتوای رسانه تأثیر
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گذاشته و آن را شکل میدهد .جنسیت ،نژاد ،طبقهی اجتماعی و سایر ویژگیهای نگرشی آنها،
آگاهانه یا ناآگاهانه در محتوای پیام تولید شده تأثیر میگذارد.
سطح بعدی ،روالها و هنجارهای حاکم بر رسانه را بررسی میکند .افراد در فعالیت رسانهای
ال آزاد و رها نیستند ،بلکه از قواعد و هنجارهایی تبعیت میکنند که بر فضای رسانه حاکم
خود کام ً
است .این هنجارها ،الگوهای رفتار در حوزهی رسانه را مشخص میکنند که افراد بیشتر از آنها
تبعیت میکنند و یا در آنها تغییرات جزئی میدهند .شومیکر و ریس در نظریهی خود سه منبع
برای این روالها معرفی میکنند :مخاطبان ،سازمانها و تولیدکنندگان محتوا .سطح سوم ،تأثیر
سازمان حاکم در رسانههاست .این سطح شامل سیاستگذاریهای سازمانی ،نقشهای حرفهای
و ساختار رسانه میشود.
نهادهای اجتماعی به آثار ناشی از سازمانهای وسیعتر فرارسانهای اشاره میکنند .این آثار از
نهادهایی برمیخیزد که هرچند با رسانه ارتباط مستقیم ندارند ،اما با انتقادها و فشارهایی که بر
سازمانهای رسانهای میآورند ،در محتوای آن تأثیرگذارند .این سطح شامل تمامی افراد و گروههایی
میشود که با انتقادها و کنشهای خود با رسانه ،آن را در تولید محتوای بعدی خود به تجدیدنظر
وادار میکنند .از مخاطبانی که با تلفن یا نامه به محتوای رسانه انتقاد میکنند ،تا آگهیدهندگان
تبلیغاتی که تصمیم به بایکوتکردن یک رسانه میگیرند ،محتوای رسانه را شکل میدهند.
آخرین و کالنترین سطح ،آثار ایدئولوژیک در رسانه را بررسی میکند .منظور از ایدئولوژی
در اینجا سازوکار نمادینی است که بهعنوان یک نیروی منسجم و بههم پیوسته در جامعه عمل
میکند .ایدئولوژی تعیین میکند که چه نمادهایی مناسب یا غیرمناسب ،بهنجار یا نابهنجار
هستند؛ برای مثال ،در ایاالت متحده ارزشهایی همچون نظام اقتصادی کاپیتالیستی ،مالکیت
خصوصی و بازار آزاد ،اجزایی از ایدئولوژی حاکم بهشمار میآیند (.)Shoemaker & Reese,2013
طبق این نظریه ،محتوای رسانه دیگر متغیر مفروضی نیست که از پیش تعیین شده باشد و
تنها بهدنبال آثار آن بر مخاطبان باشیم ،بلکه متغیر وابستهای است که از عوامل متعددی تأثیر
میپذیرد .ازاینرو ،در تعامل و تغییر قدرت نسبی هر کدام از عوامل با یکدیگر ،محتوای رسانه
میتواند تغییر کند و در نتیجه آثار متفاوتی در مخاطبان بگذارد.
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رسانه

شکل :۱سطوح سلسله مراتبی تأثیرگذار در محتوای رسانه
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یک$سو،
شاندنیدهد؛ از
منظورراپوشکل م
کارکردها
ایجادفرهنگ هر
برایاست.
از لباس همشده
استفاده شده است.
انسان
بدنی
جذابیت$
دویهماینبه$$
جذابیت و
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زیباشناختی و جذابیت و از سوی دیگر ،ارزشهای حیا و پاکدامنی تعیینکنندهی طرح و شکل
فرهنگ هر دوی این کارکردها را شکل می$$دهد؛ از یک سو ،ارزش$$ها و هنجارهای زیباشناختی و
لباس در جوامع است .افراد تالش میکنند تا با حفظ ارزشهای حیا و شرم ،در مرزهای جذابیت

باس در جوامع
شکل ل
طرح و
های
کنندهش$$
تعییناز$$
میزانیا و
های ح
ارزش
دیگر،
جذابیت و از وسوی
است و
متفاوت
در افراد
این ارز
پاکدامنیهرکدام
درونیسازی
کنند$$.البته
حرکت
آراستگی

مرزهای جذابیت و آراستگی حرکت
شرم،
اشخاصحیا و
میان$$های
ارزش
گوناگونیحفظ
کنند تا با
همینمی$
است .افراد تالش
دریزند.
رقم م
مختلف را
لباس در
 $از
بخشی

های حیا
استو وارزش
متفاوتو گناه
احساسات شرم
سازیلدهی
دین$در شک
کنند .البته میزان نهاد
بخشیو از گوناگونی
همین
کههابهدر افراد
لباس$$
وجهی ازارزش
آن از این
هرکدام
درونی$
پاکدامنی مربوط میشود ،نقش اساسی دارد .ازآنجاکه زنان بیش از مردان سوژهی جذابیت بصری

لباس در میان اشخاص مختلف را رقم می$$زند.

جنس مخالف بهشمار میروند ،هنجارهای دینی پوشش بیشتر ناظر به زنان و محدود کردن

حیا و پاکدامنی
ارزش$$
گناه و
شرم و
احساسات
لباسازکه به
ایشانآننزدوجهی
هایدهی
ت$$
شکل
هاینهاد
حفاظت از
تقویت و
منظور
زناشویی -به
خانواده و
از خارج
مردان -
نهاد دین درجذابی

مرداناز بروز
بیشحدازممکن
زنانکه تا
آنکهاست
هنجار
رو ،هدف
است .ازاین
جذابیتبصری جنس
هایجذابیت
زمین$هی
سوژه$
آنجاها$$
این$$
دارد .از
اساسی
خانواده نقش
مربوط می$$شود،
جنسی در حضور نامحرمان جلوگیری شود  .بااینحال ،حدود پوشش در ادیان مختلف با یکدیگر

مخالف به$$شمار می$$روند ،هنجارهای دینی پوشش بیشتر ناظر به زنان و محدود کردن جذابیت$$های
متفاوت است.

نهادخودخانواده است.
حفاظت از
منظورزنانتقویت
قواعدیبه$$
زناشویی-
خانواده و
خارج
پوشش
مسلمانومیباید در
است که
حجاب معرف
اسالم،ازهنجار
ایشان نزد مرداندر-دین

قرائت دینی
بروزعمومی
حجاب در
ی کلی
قاعده
غریبهآنرعایت
هنگام
جذابیت جنسی در
ترینهای
زمینه$$
ممکن از
حد
کنند .تا
است که
مردان$$ها
رویارویی باهنجار
هدف این
از$$این$$رو،

یکدیگر قواعد
مسلمان طبق
ترتیب ،زن
کفین» است.
نامحرمانپوشاندن
آن
متفاوت است.
مختلف با
بدینادیان
پوشش در
«وجه وحدود
استثنایحال،
بدن .بهبااین$$
تمامشود
جلوگیری
حضور
دینی باید موی سر و اندامهای خود را از نگاه نامحرم بپوشاند .بااینحال ،قواعد ضمنی حجاب

در دین اسالم ،هنجار حجاب معرف قواعدی است که زنان مسلمان می$$باید در پوشش خود هنگام
رویارویی با مردان غریبه رعایت کنند .قاعده$$ی کلی حجاب در عمومی$$ترین قرائت دینی آن پوشاندن
تمام بدن به استثنای «وجه و کفین» است .بدین ترتیب ،زن مسلمان طبق قواعد دینی باید موی سر و
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شامل جلب نکردن توجه و نمایان نبودن حجم اندام زن نیز میشود (عظیمیان و بهشتی.)۱۳۸۸ ،

این هنجارهای صریح و ضمنی موجب شکلگیری لباسهایی با طراحی خاص شده است .در
ایران ،متداولترین شکل حجاب اسالمی چادر است که بهدلیل داشتن شرایط مذکور بیشترین
تأیید و حمایت را از سوی دینداران دریافت کرده است.
پس از انقالب اسالمی ایران و با حاکمیت نظام دینی ،حجاب اسالمی در جامعه الزامی شد
(اسدی )۱۳۸۴ ،و دو گونه از پوشش بهعنوان مصادیق حجاب اسالمی  شامل چادر و مانتو به
همراه مقنعه یا روسری به رسمیت شناخته شد.
درحال حاضر ،چادر در مدلهای مختلف آستیندار و سنتی -که بهصورت پارچه یکسره از
روی سر انداخته میشود و تا پایین پاها را میپوشاند -وجود دارد.
شکل مانتو در دوران جنگ تحمیلی ( )1359-1368بههمراه مقنعه یا روسریهای بلند و
مانتوهای به رنگ مشکی یا سرمهای خالصه میشد ،اما پس از دوران جنگ و با بازتر شدن فضای
اجتماعی در طرحها و رنگهای متنوعتری ظاهر شد .همچنین کمپوششی برمبنای شریعت دینی
که در سالهای جنگ ،بهندرت و به میزان اندک بهچشم میخورد ،بارزتر شد و شکلهای متنوعتری
یافت .اشکال جدیدتر مانتو ،شلوار و روسری با حجاب کمتر به بازار آمد .قشر پایبند به شریعت نیز
میکوشید در عین حفظ پایبندی دینی خود از چنین طرحهایی استفاده کند .ازاینرو ،پوششهای
واسطی مانند ساق دست به بازار آمد که با استفاده از آنان ،زنان پایبند به حدود شریعت توانستند
از طرحهایی مانند مانتوهای آستین کوتاه یا شال استفاده کنند .بدین شیوه ،عرف اجتماعی پوشش
در حدود چهار دهه پس از انقالب روزبهروز تنوع و گستردگی بیشتری یافت.
در این میان ،رسانههای جمعی ازیکسو بازتابدهندهی ارزشها و هنجارهای اجتماعی و
از سوی دیگر ،در آنها تأثیر میگذارند .تلویزیون نیز بهعنوان فراگیرترین رسانهی جمعی ،هم بر
پوشش و آرایش جامعه اثر میگذارد و هم از فضای اجتماعی جامعه تأثیر میپذیرد .فرایند این
تأثیر و تأثر را میتوان با استفاده از «نظریهی سلسله مراتب تأثیر» تبیین کرد.
براساس این نظریه ،هنجارهای اجتماعی جامعه سطوح مختلف دستاندرکاران تولیدات
تلویزیونی را دربرمیگیرد و بهرغم تالش نخبگانی سطوح باالی تولیدات رسانهای در جهت
تأثیرگذاری در هنجارهای اجتماعی ،این هنجارها همچنان جنبهی بازتابندگی خود را نیز حفظ
میکند .مطابق این نظریه عوامل مختلفی در محتوای رسانه درخصوص نحوهی نمایش حجاب
تأثیر میگذارند .در سطح اول ،متخصصان اجرایی و تولیدکنندگان پیام هستند .این افراد ،ارزشها
و هنجارهای خود را خواسته یا ناخواسته در تولیدات خود بروز میدهند .در سطح دوم ،روالها و
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قواعد رسانهی تلویزیون ،برای نمایش جذاب و توجه به زیباییهای بصری اقتضائات خاصی دارد.
این چیزی است که در رسانههای مکتوب کمتر دیده میشود .در سطح سوم ،سازمان صداوسیما
و سیاستگذاریهای آن دربارهی نمایش حجاب اسالمی قرار دارد .در سطح چهارم ،عوامل نهادی
مانند بازخورد انتقادی جامعه و سایر عوامل فرارسانهای مانند انتقادات رسانهها ،تودهی مردم بر
محتوای نمایش حجاب اسالمی در تلویزیون تأثیر میگذارد و در نهایت ،سطح ایدئولوژیک ،فضای
کلی نمایش پوشش زنان در جامعه را بهسوی مطابقت با فرهنگ امروزین جامعه سوق میدهد.
این عوامل در یک ترتیب سلسله مراتبی اما در تعامل و گفتوگو با یکدیگر قرار دارند؛ برای
مثال سیاستگذاریهای سازمان صداوسیما در تعامل با سالیق برنامهسازان تلویزیونی به آمیزهای
از نمایش پوشش زنان میانجامد که سلیقهی هر دو عامل را  -با لحاظ وزن قدرت هر عامل -در
بردارد .در نتیجه ،نمایش پوشش در تلویزیون بهگونهای است که نمیتوان آن را محصول ارادهی
تنها یک عامل -مانند سازمان صداوسیما ،برنامهسازان و هنرپیشگان یا عرف اجتماعی -نسبت
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داد .ازسوی دیگر ،هرکدام از این عوامل ممکن است بهدلیل برآورده نشدن تمام و کمال خواسته
مطلوب خود ،نسبت به این نحوهی نمایش پوشش زنان اعتراضهایی داشته باشند  .
ش پژوهش
 .4رو 

در این پژوهش برای بررسی نمایش چادر در سریالهای تلویزیونی از روش تحلیل محتوای
کمی استفاده شد که با استفاده از این تحلیل امکان استنباط کمی و آماری ،عینی و تعمیمپذیر
دادهها فراهم میشود .برای این منظور ،ابتدا واحدهای تحقیق مشخص شد.
اصلیترین واحد تحقیق در تحلیل محتوا واحد ثبت است .واحد ثبت باید بهگونهای انتخاب
شود تا بتواند برآورد درستی از بازنمایی موضوع مورد تحقیق در رسانه ارائه دهد .در انتخاب واحد
ثبت ،چند گزینه پیشرو بود .گزینهی اول «شخصیت» تلویزیونی بود ،اما شخصیتهای تلویزیونی
در زمان پخش سریال عالوه بر آنکه پوششهای متنوعی داشتند ،حتی گاهی از پوشش چادر به
مانتو یا به عکس تغییر پوشش میدادند .همچنین میزان حضور شخصیتهای تلویزیونی در سریال
و جایگاه آنها برابر نبود .با این حال ،میتوان برای شخصیتهای تلویزیونی ،براساس موقعیت نقشی
آنها یا میزان حضور آنها در صحنهی نمایش ،وزنهای متفاوتی درنظر گرفت .وزندهی براساس
موقعیت نقشی ،چندان کارآمد نبود ،چون موقعیتهای نقشی به دو حالت اصلی و فرعی تقسیم
میشوند و نمیتوانند تفاوت میان شخصیتهای فرعی را لحاظ کنند ،اما میزان حضور در صحنه
نمایش میتوانست مورد نظر قرار گیرد .در این حالت ،با توجه به تغییر پوششها ،واحد ثبت تحقیق
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«پوشش شخصیت» تغییر میکرد و باید پوشش شخصیتها ،براساس مدت
ِ
از «شخصیت» ،به
زمانی که با آن پوشش در صحنهی نمایش حاضر بودند ،محاسبه میشد .این کار دو اشکال داشت؛
اول اینکه ،محاسبهی زمان حضور با یک پوشش خاص -بهویژه برای پوششهای لحظهای -دشوار
بود و معرف خوبی نمیتوانست باشد و دیگر آنکه ،زمان معرف خوبی برای تغییر پوششها از منظر
ادراک مخاطب نمیتواند باشد .انتظار طبیعی مخاطب آن است ،فردی که پوششی را بر تن دارد،
تا عوض نشدن موقعیتی که امکان تغییر پوشش باشد ،همان را بر تن داشته باشد و صرف مدت
زمانیکه شخصیت از یک پوشش خاص استفاده میکند ،مالک مناسبی نخواهد بود .ازاینرو،
واحد ثبت این تحقیق «پوشش -موقعیت» در نظر گرفته شد .بنابراین ،زمانیکه موقعیت تغییر
میکرد ،بهگونهای که میتوانست همراه با تغییر پوشش باشد ،پوشش زن دوباره ثبت و شمارش
میشد .بهطور معمول ،زمانی که مخاطبان یا حاضران تغییر میکنند ،پوشش نیز متناسب با آنها
میتواند تغییر کند .دو عامل اصلی محرمیت و غریبگی حاضران است .ازاینرو ،حضور نامحرم و
یا وارد شدن به مکانهای عمومی معموالً همراه با تغییر پوشش بود.
ازآنجاکه تحقیق بهدنبال بررسی میزان نمایش چادر بهمثابه یک حجاب دینی بود ،میباید
موقعیتهایی شمارش میشد که در آنها اقتضای حجاب گرفتن برای زن وجود داشته باشد.
براساس آموزههای دینی ،زنان بالغ نزد محارم خود نیازی به حجاب گرفتن ندارند .به همین
خاطر ،متغیری بهنام «اقتضای حجاب» به تحقیق افزوده شد و بازنمایی چادر در موارد اقتضای
حجاب شمرده و محاسبه شد.
واحد متن یا زمینه ،کل یک سریال تلویزیونی انتخاب شد تا در شناسایی مشخصات زمینهای
شخصیتها مشکلی وجود نداشته باشد .به همین دلیل ،واحد نمونهگیری نیز کل یک سریال
تلویزیونی بود تا بتوان مشخصات زمینهای شخصیتها را از قسمتهای دیگر سریال استخراج کرد.
واحد تحلیل در این پژوهش ،پوشش زن (با تأکید بر چادر) بود .البته با این رویکرد که انتخاب
پوشش زنان در وضعیتهای مختلف چه بوده است.
اولین گام برای برآورد نمونه ،محاسبهی حجم جامعهی آماری است .برای این منظور از اطالعات
آماری موجود در وبگاه صداوسیما 1به همراه برخی منابع تکمیلی دیگر ،سریالهای سالهای
 ۱۳۹۰تا پایان  ۱۳۹۲به تفکیک سال و  شبکههایی که آنها را پخش میکردند ،گردآوری شد.

1. http://www.irib.ir
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ازآنجاکه هدف شناسایی پوشش زنان بهمثابه نمایشی از زنِ امروز در این جامعه بود ،سریالهای
تاریخی که پوشش زنان را در گذشته نشان میدادند از جامعهی آماری حذف شدند .همچنین،
چون قصد پژوهش سریالهایی بود که در این برههی زمانی ساخته شده بودند ،سریالهای قدیمی
در حال بازپخش از جامعهی آماری خارج شدند.
جدول .۱توزیع فراوانی سریالهای تلویزیونی به تفکیک سال و شبکهی پخش
سال

شبکه ۱

شبکه ۲

شبکه ۳

جمع

۱۳۹۰

۲۰

۸۸

۱۰

۳۸

۱۳۹۱

۱۸

۱۰

۱۱

۳۹

۱۳۹۲

۹

۱۰

۱۱

۳۰

جمع

۴۷

۲۸

۳۲

۱۰۷

در مجموع از  ۱۰۷سریال جامعهی آماری ۲۰ ،سریال بهصورت نمونهگیری تصادفی
سیستماتیک و نظاممند انتخاب شد .در برخی موارد که نسخهی سریال در مراجعه به صداوسیما
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به دست نیامد ،به صورت تصادفی سریال دیگری جایگزین شد .پس از نهایی شدن فهرست نمونه،
تمام قسمتهای سریالهای منتخب کدگذاری و تحلیل محتوا شد .ویژگیهای زمینهای زنان
براساس متغیرهای زیر ثبت شد:
 .۱موقعیت نقش :نقش فرعی ،برحسب نقش اصلی ثبت شد .ازآنجاکه بهجز یک سریال ،در
بقیه موارد زنان همگی نقش فرعی یا دوم داشتند ،یک طبقهبندی دیگر نیز اضافه شد و آن
اینکه زن نمایش داده شده در میان شخصیتهای زن ،نقش اصلی یا فرعی است.
 .۲مثبت یا منفی بودن نقش :براساس سه وضعیت ،نقش مثبت ،منفی و خاکستری ثبت شد.
  .۳سن اجتماعی زن بر اساس چهار وضعیت :کودک (زیر  ۱۳سال) ،نوجوان (بین  ۱۳تا ۱۷سال)،
جوان (بین  ۱۸تا  ۳۵سال) ،میانسال (بین  ۳۶تا  ۵۵سال) و مسن(باالتر از  ۵۵سال) ثبت شد.
 .۴وضعیت تأهل زنان براساس پنج وضعیت :مجرد ،متأهل ،مطلقه ،بیوه و نامعلوم مشخص شد.
 .۵تحصیالت زنان :بهطبقات زیردیپلم ،دیپلم ،فوق دیپلم ،کارشناسی ،ارشد و دکترا و نیز
نامشخص تقسیم شد .همچنین برای خردساالن یک طبقه «به سن تحصیل نرسیده» افزوده
شد تا در نتایج اریب ایجاد نشود  .
 .۶پایگاه اجتماعی -اقتصادی زنان :براساس تلفیقی از تحصیالت ،شغل (خود یا پدر یا همسر) و
مایملک زندگی (وسایل منزل ،خودرو ،تلفن همراه) به پنج طبقهی پایین ،متوسط رو به پایین،
متوسط ،متوسط رو به باال و باال تقسیم شد .برای این منظور شاخصهای مذکور رتبهای با هم
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جمع شدند و سپس به پنج دستهی فوق براساس نمرهی مجموع شاخصهای پایگاه اجتماعی
و اقتصادی  تقسیم شدند.
 .۷اقتضای حجاب :شامل موقعیتهایی است که از زن مسلمان انتظار میرود حجاب داشته باشد:
الف) مکانهای عمومی ،مانند محل کار ،خیابان که در آنها غیر محارم یا حضور دارند یا حضور
سرزده آنها انتظار میرود.
ب) مکانهای خصوصی ،در موقعیتهای زیر:
yyنامحرم حضور دارد (مانند مهمانی) یا امکان دید نامحرم وجود دارد (مانند حیاط خانه)،
yyدر حال نمازخواندن،
yyدر حال آمادهشدن برای رفتن به حضور نامحرم،
yyوضعیتی که زن تازه از مکان عمومی یا جایی با حضور نامحرم آمده و هنوز فرصت تغییر
پوشش نداشته است.
در مقابل وضعیتهای پوشش فاقد اقتضای حجاب قرار میگرفت که شامل حضور زن در
مکانهای خصوصی (مانند منزل) بهتنهایی یا همراه با محارم و نیز کودکان غیربالغ میشد.
 .5یافتههای پژوهش

از مجموع  ۱۰۷سریال تلویزیونی حائز شرایط در سالهای  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۲که از سه شبکهی
اول ،دوم و سوم سیما نمایش داده شده بودند ۲۰ ،سریال انتخاب شد که در مجموع شامل ۳۲۱
قسمت و حدود  ۲۴۰ساعت پخش سریال را شامل میشد .با کدگذاری موقعیت-پوشش به مثابه
واحد ثبت تحقیق ۳۰۹۵ ،مورد قابل ثبتکردن بهدست آمد که ناظر به  182شخصیت زن اصلی
و فرعی میشد .بهطور متوسط برای هر شخصیت  ۱۷تغییر پوشش ثبت شده است.
 .۱-۵یافتههای توصیفی

۴/۲درصد موقعیت-پوششها مربوط به شخصیتهای اصلی و ۱۸/۳درصد موقعیتها به
شخصیتهای اصلی در میان زنان اختصاص داشت۷۷/۵ .درصد موقعیتهای ثبت شده ناظر بر
شخصیتهای فرعی بود .از نظر سنی۷۱/۱ ،درصد موقعیتها مربوطبه زنان جوان۱۹/۴ ،درصد
مربوط به زنان میانسال و ۹/۵درصد موقعیتهای ثبتشده به زنان مسن اختصاص داشت .در
۶۸/۳درصد موقعیتهای ثبتشده زنان با نقش مثبت ،در ۷/۵درصد زنان با نقش خاکستری و
در  ۸/۲درصد موقعیتها ،زنان با نقش منفی حضور داشتند .همچنین زنان مجرد در ۲۸/۷درصد
موقعیتها ،زنان متأهل در ۴۳/۵درصد ،زنان بیوه در ۱۹/۶درصد موقعیتها و زنان مطلقه در
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۱/۹درصد موقعیت-پوششها نمایش داده شدند۳۰/۱ .درصد وضعیتهای پوشش نمایش داده
شده متعلق به زنان با طبقهی اقتصادی باال۴۲/۵ ،درصد متعلق به طبقهی اقتصادی متوسط و
۹/۴درصد متعلق به طبقهی اقتصادی پایین بودند .در ۷۱/۸درصد موارد تحصیالت زنان نمایش
داده شده نامشخص بود و ۲۲/۶درصد وضعیتها ،زنان با تحصیالت دانشگاهی بودند .تحصیالت
تکمیلی یا متوسطه و دیپلم کمتر از ۶درصد وضعیتها را تشکیل میدادند .در ۲۹/۹درصد
وضعیتها زنان خانهدار و در 23 /۳درصد موارد شاغل بودند .در ۲۰/۷درصد وضعیتهای ثبت
شده ،وضعیت فعالیت زنان نامشخص بود.
 .۲-۵یافتههای استنباطی

از مجموع  3094وضعیت پوشش ثبت شده 2173 ،مورد آن براساس تعریف ،مقتضای حجاب
گرفتن زنان بوده است .بهعبارتی در 29/8درصد وضعیتهای پوشش ،موقعیت زنان بهگونهای
بوده که به لحاظ شرعی و عرفی مقتضای حجاب نبوده است و در 70/2درصد موارد مقتضای
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حجاب بوده است .از کل موقعیتهایی که مقتضای حجاب گرفتن بود ،در 29/5درصد موارد زنان
با پوشش چادر (اعم از مشکی و رنگی) بودهاند.
توزیع نسبت نمایش پوشش چادر براساس نوع نقش اصلی و فرعی در موقعیتها متفاوت
بود .تقریباً در یک پنجم موقعیتهای مقتضای حجاب در نقشهای اصلی زنان ،شخصیتهای
تلویزیونی با حجاب چادر بودند .در میان شخصیتهای فرعی این رقم به حدود یک سوم میرسید.
در موقعیتهای مقتضای حجاب زنانی که نقش اصلی سریال را برعهده داشتند ،از هر  4مورد،
یک مورد از پوشش چادر استفاده میکردند .آزمون کیدو اختالف معنادار میان زنان چادری و
غیرچادری در نقشهای مختلف را تأیید کرد.
جدول .2توزیع فراوانی نمایش چادر در وضعیتهای مقتضی حجاب براساس موقعیت نقش
موقعیت نقش

چادر

جمع

بدون چادر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

اصلی زنان

70

17/6

327

82/4

397

100

فرعی

548

32/5

1137

67/5

1685

100

اصلی

23

25/3

68

74/7

91

100

جمع

641

29/5

1532

70/5

2173

100

Chi-square= 35/068 p<0.0001
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آزمون کیدو نمونهای درصدها  1میان نمایش چادر در نقشهای اصلی (چه نقش اصلی در میان
زنان و چه نقش اصلی کل سریال) و مابقی نقشها (فرعی و اصلی در کل) نشان داد که نمایش
چادر در این نقشها بهطور معناداری کمتر از سایر نقشهاست (.)p-value =0.0000, z = – 5/74

توزیع نمایش چادر براساس ردهی سنی زنان در سریالهای بررسی شده متفاوت بود .درحالیکه
در ردهی سنی جوانان ،تنها 23/6درصد موقعیتهای پوشش همراه با چادر بود ،این نسبت در
ردهی سنی میانساالن و افراد مسن بهترتیب به 42/5درصد و 47/1درصد میرسید .آزمون کیدو
اختالف میان مقادیر مشاهده شده از مورد انتظار را تأیید کرد.
جدول .3توزیع فراوانی نمایش چادر در وضعیتهای مقتضی حجاب براساس ردهی سنی شخصیتها
سن اجتماعی

چادر

جمع

بدون چادر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

جوان

365

23/6

1181

76/4

1546

100

میانسال

179

42/5

242

57/5

421

100

97

47/1

109

52/9

206

100

641

29/5

1532

70/5

2173

100

مسن

جمع

Chi-square= 90/740 p<0.0001

نتایج نشان داد ،میزان استفادهی زنان جوان از چادر نسبت به دو گروه دیگر کمتر بوده است.
آزمون تفاوت درصدها میان جوانان و سایرین برحسب استفاده از چادر نشان داد که این تفاوت
معنادار است.
( .)p-value =0.0000, z = – 5/55این به آن معناست که نمایش پوشش چادر در موقعیتهای
مقتضای حجاب برای جوانان بهطور معناداری کمتر از میانساالن و مسنها بوده است.
فراوانی نسبی وضعیتهای پوشش چادر در میان نقشهای مثبت بیشتر از نقشهای منفی و
خاکستری بوده است .بااینحال ،موقعیتهای پوشش چادر در میان شخصیتهای منفی سریالهای
تلویزیونی نیز وجود داشته است .آزمون کیدو تفاوت معنادار فراوانی مشاهدهشده از فراوانی مورد
انتظار را تایید میکند.

1. Two sample t-test between percents
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جدول .4توزیع فراوانی نمایش چادر در وضعیتهای مقتضای حجاب براساس نوع نقش
نوع نقش

مثبت
خاکستری
منفی

نامشخص
جمع

باچادر

جمع

بدون چادر

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

538
30

36/3
18/5

946
132

63/7
81/5

1484
162

68/3
7/5

15

8/4

164

91/6

179

8/2

641

29/5

1532

70/5

2173

100

16/7

58

83/3

290

16/0

348

Chi-square= 107/890 p<0.0001

میزان استفاده از چادر در موقعیتهای افراد با شخصیتهای مثبت از سایر موقعیتها بیشتر
بوده است و این تفاوت براساس آزمون کیدو نمونهای برای درصدها معنادار است(p- = 10/13

.)value =0.0000, z
توزیع وضعیتهای پوشش چادر به تفکیک وضعیت تأهل در میان گروههای مختلف متفاوت بود
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و این تفاوت را آزمون کیدو در میان تمام طبقات تایید کرده است .وضعیت پوشش در میان زنان بیوه
و متأهل از متوسط نسبت وضعیت پوشش ،باالتر و در میان زنان مجرد و مطلقه ،پایینتر بوده است.
جدول .5توزیع فراوانی نمایش چادر در وضعیتهای مقتضای حجاب براساس وضعیت تأهل شخصیتها
وضعیت تآهل

چادر

جمع

بدون چادر

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

بیوه

161

37/9

264

62/1

425

19/6

متاهل

330

34/9

615

65/1

945

43/5

مجرد

136

21/8

488

78/2

624

28/7

مطلقه

0

0/0

41

100/0

41

1/9

نامشخص

14

10/1

124

89/9

138

6/4

جمع

641

29/5

1532

70/5

2173

100/0

Chi-square= 59/509 p<0.0001

همچنین میزان استفاده از پوشش چادر در میان مجردها کمتر از سایرین بوده است و این
تفاوت معنادار بوده است (.)p-value =0.0000, z = – 5/00
نسبت وضعیت پوشش چادر در طبقات باال ،متوسط و پایین اقتصادی بیشتر از میانگین کلی
این نسبت بود ،اما در شرایطی که طبقهی اقتصادی زنان مشخص نبوده ،نسبت زنان چادری به
غیرچادری مشخصاً کمتر از میانگین این نسبت بود .آزمون کیدو تفاوت معنادار مقادیر فراوانیها
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را تأیید کرده است.
ت مقتضای حجاب براساس وضعیت اقتصادی شخصیتها
جدول .6توزیع فراوانی نمایش چادر در وضعی 
وضعیت اقتصادی

چادر

جمع

بدون چادر

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

باال

221

33/7

434

66/3

655

30/1

متوسط

325

35/2

598

64/8

923

42/5

پایین

70

34/3

134

65/7

204

9/4

نامشخص

25

6/4

366

93/6

391

18/0

جمع

641

29/5

1532

70/5

2173

100/0

Chi-square= 122/790، p<0.0001

میزان نمایش پوشش چادر در صحنههای مربوط به هیچکدام از طبقات اجتماعی از دیگر
طبقات تفاوت معناداری نداشته است.
فراوانی وضعیت پوشش چادر در زنان با تحصیالت متوسطه ،دیپلم و دکتری کمتر از متوسط
نسبت وضعیتهای پوشش چادر به غیر چادر بود ،اما در وضعیتهای پوششی که زنان تحصیالت
دانشگاهی داشتند ،این نسبت بیش از میانگین است .آزمون کیدو تفاوت معنادار مقادیر از مقدار
مورد انتظار (بهجز وضعیتهای پوشش زنان غیرچادری با تحصیالت دکتری) را تأیید میکند.
جدول .7توزیع فراوانی نمایش چادر در وضعیتهای مقتضای حجاب براساس ردهی تحصیلی
شخصیتها
تحصیالت

چادر

بدون چادر

فراوانی

درصد فراوانی

متوسطه

0

0.0

دانشگاهی

139

39/62

352

نامشخص

500

32/1

1060

دیپلم

دکتری
جمع

1

1

641

1/9

5/0

29/5

جمع

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

48

100/0

48

2/2

60/38

491

22/6

67/9

1560

71/8

53

19

1532

98/1

95/0

70/5

54

20

2173

2/5

0/9

100/0

Chi-square= 39/448 ، p<0.0001
نمایش پوشش چادر در صحنههای مربوط به شخصیتهای با تحصیالت متوسطه (= – 4/53
 ،)p-value =0.0000, zدیپلم ( )p-value =0.0000, z = – 4/51و دکترا p-value = – 2/41

 )=0.0000, zبهطور معناداری از سایر شخصیتها کمتر بود ،اما میان نمایش چادر در میان
شخصیتهای دانشجو با دیگران تفاوت معناداری در سطح 5درصد یافت نشد.
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وضعیت پوشش چادر در بین زنان خانهدار و زنان با مشاغل ردهپایین بیش از میانگین نسبت
وضعیت پوشش چادر به غیر چادر بود .وضعیت پوشش دانشآموز یا افراد با مشاغل ردهباال پوشش
چادر هیچ فراوانی نداشت .آزمون کیدو تفاوت معنادار مقادیر مشاهدهشده از مورد انتظار را تأیید
کرد.
ت مقتضای حجاب براساس وضعیت فعالیت و شغل
جدول .8توزیع فراوانی نمایش چادر در وضعی 
شخصیتها
وضعیت فعالیت

خانهدار

شغل پایین

شغل متوسط

فراوانی

306

47/1

141

26/9

384

85

32/1

180

1/7

58

67

شغل رده باال
دانشآموز

0

نامشخص

41

بیکار

جمع

بدون چادر

درصد فراوانی

0

دانشجو

162

چادر

1

641

53/2
0.0

0/0

9/1

29/5

فراوانی

درصد فراوانی

344

52/9

73/1

67/9

59

51

48

408

1532

46/8

جمع
فراوانی

650

126

5/8

525

265

12/2

100/0
100/0

48

90/9

449

70/5

29/9
24/2

51

98/3

درصد فراوانی

59

2173

2/3

2/2

2/7

20/7
100

Chi-square= 127/290، p<0.0001

نمایش چادر در صحنههای مربوط به شخصیتهای خانهدار  ()p-value =0.0000, z = 11/74

و مشاغل پایین  ( )p-value =0.0000, z = – 6/00بهطور معناداری بیشتر از سایر موقعیتهای
فعالیتی بوده است .به همین ترتیب ،نمایش پوشش چادر در میان صحنههای پوشش مشاغل
ردهباال بهطور معناداری کمتر از سایر پایگاههای اجتماعی بود (،)p-value =0.0000, z = – 4/67
اما میان مشاغل ردهی متوسط با بقیه پایگاههای شغلی و فعالیتی تفاوت معناداری وجود نداشت.
بحث و نتیجهگیری

در این مقاله پوشش چادر بهعنوان یک عنصر فرهنگی-ارزشی دینی بررسی شده است .با
توجه به آنکه پوشش چادر برای زنان ،یکی از عناصر فرهنگی تأکیدشدهی مسئوالن فرهنگی
و رسانهای است ،فرضیهی اصلی پژوهش آن بود که ترویج چادر از طریق هنجارسازی رسانهای
در عمل تحقق چندانی نیافته است .این پیشبینی با مدل سلسلهمراتب تأثیر شومیکر و ریس
اینگونه توجیه شد که در برونداد رسانهای دستاندرکاران متعددی وجود دارند و مدیران رسانه و
فرهنگ تنها تعیینکنندهی شیوهی نهایی تولیدات رسانهای نیستند .در نتیجه ،چنانچه الیههای
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بعدی تولیدات رسانهای عنصر فرهنگی پوشش چادر را درونی نکرده باشند ،خواه ناخواه تولیدات
آن را تحت تأثیر قرار میدهند .این ادعا با مشاهدات عمومی در خصوص سبک زندگی بازیگران،
کارگردانها و تولیدکنندگان -که برخی در شبکههای اجتماعی مجازی منتشر میشود -همنواست
و تقریباً بیشتر بازیگران و قریب بهاتفاق دستاندرکاران مستقیم تولیدات سینمایی و تلویزیونی
سبک پوششی غیر چادر دارند .بنابراین میتوان انتظار داشت گرایش آنها در تولیدات رسانهای
بهسمت سبک زندگی درونیشده خود آنها باشند و به همان میزان در تولیدات نهایی تلویزیونی
تأثیرگذار باشند (شومیکر و ریس.)2013 ،
برای بررسی مسئلهی تحقیق ،سریالهای تلویزیونی در سه سال  1390تا  1392تحلیل
محتوا شد .نتایج تحقیق نشان داد ،نمایش پوشش چادر در سریالهای تلویزیونی 29/5درصد کل
وضعیتهای مقتضای پوشش در این سریالها را شامل میشود .بهعبارتی تقریباً از هر سه صحنه
نمایش زنان در وضعیت مقتضای حجاب ،تنها در یک مورد از پوشش چادر استفاده شد .بهعبارت
دیگر ،چادر بهسر داشتن در سریالهای تلویزیونی اقلیتی  30درصدی داشت .نمایش پوشش
چادر در وضعیت اقلیت به مخاطبان این تصویر را منتقل میکند که چنین سبک پوششی در
جامعه در وضعیت اقلیت قرار دارد ،یا بهعبارت دیگر هنجاری نیست؛ چرا که در تصویر سریالهای
تلویزیونی بیشتر موقعیتهای حجاب ،با پوششی غیرچادر اجرا و ارائه شده است .بهنظر میرسد،
چنین نمایشی با سیاستهای مورد تأکید مسئوالن فرهنگی حاکمیت در رابطه با هنجاریسازی
پوشش چادر متفاوت است .میتوان انتظار داشت ،مخاطبان زنی که قرار است پوشش خود را متأثر
از مشاهدهی سریالهای تلویزیونی انتخاب کنند ،پوششی غیر چادر را برگزینند.
از سوی دیگر ،انتظار میرفت نمایش پوشش چادر در سریالها را شخصیتهایی با ویژگیهای
مورد تأیید اجتماعی و شخصیتهای اصلی سریالهای تلویزیونی دربرگیرد که تأثیرگذاری بیشتری
دارند .لکن یافتههای تحقیق نشان داد ،فراوانی وضعیتهای پوشش چادر در میان شخصیتهای
اصلی نسبت به سایر شخصیتها کمتر است .بهعبارت دیگر ،پوشش چادر در میان شخصیتهای
فرعی بیشتر استفاده شده تا شخصیتهای اصلی .همچنین با وجود اینکه وضعیت پوشش چادر
در میان شخصیتهای مثبت بیش از منفی و خاکستری بوده ،اما این نسبت همچنان از نصف
موقعیتهای پوشش در میان شخصیتهای مثبت نیز کمتر است .بهعبارت دیگر ،حتی در میان
صحنههای مربوط به شخصیتهای مثبت سریالها نیز ،حدود سه چهارم این صحنهها (74درصد)
همراه با پوششی غیر چادر بوده است.
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در مجموع ،اگر براساس فراوانی وضعیتهای پوشش به تفکیک ویژگیهای زمینهای ،تصویری
از زن چادری ترسیم شود ،این شخصیت بیشتر میانسال و مسن (در مقابل جوان) ،متأهل یا
بیوه (در مقابل مجرد یا مطلقه) ،خانهدار با مشاغل ردهپایین بوده است .در مقابل ،افراد با مشاغل
ردهباال یا مدرک دکترا ،دانشآموز یا با تحصیالت متوسطه بهطور بارزی با پوشش چادر نمایش
داده نشدهاند؛ بهطوریکه از میان  20صحنهی مربوط به شخصیتهای با تحصیالت دکترا48 ،
صحنه مربوط به دختران دانشآموز 51 ،صحنه مربوط به مشاغل رده باال 102 ،صحنه مربوط به
زنان و دختران با تحصیالت دیپلم یا متوسطه ،هرکدام حداکثر یک صحنه شامل استفاده پوشش
چادر داشتهاند .انتظار میرود چنین بازنمایی ،هنجار نسل نوجوان دانشآموز یا کودک را بهسمت
پوشش بدون چادر سوق دهد.
با توجه به نتایج پژوهش میتوان گفت ،برخالف تبلیغات و تصور عمومی از رسانهی ملی
ال مبتنیبر خواست و ارادهی حاکمیت است،
بهعنوان یک رسانهی حکومتی که برنامههای آن کام ً
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وجه هنجاری و مردمی برنامههای رسانهی ملی پررنگ و قابل توجه است .این نتیجه مؤید نظریهی
سلسله مراتب تأثیر است که پیشبینی میکند سایر الیههای مشارکتکننده در تولید یک اثر
رسانهای تأثیر بسیاری در آن دارند و تنها مدیریت عالی آن تعیینکنندهی محتوای رسانه نیست؛
لذا رسانهی ملی در تالش برای تحقق پوشش چادر ،آنگونه که در مراجع رسمی حاکمیتی و
دینی عنوان میشود ،چندان بیشتر از عرف جامعه اقدام نکرده است.
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