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 چکیده
عفاف و حجاب زنان يکي از بارزترين نشــانه هاي حيات و ســالمت جامعه اسالمي و يکي از 
مهم ترين وجوه تمايز آشــکار ميان جوامع اســالمي و ديگر جوامع اســت. بديهی اســت عفاف و 
حجاب پيش از آنکه يک مســئله فقهي و شــرعي باشــد، يک فرهنگ است که گسترش آن نيازمند 
برنامه ريزي طوالني مدت می باشد. اگرچه اين وظيفه برعهده تک تک نهادهاي فرهنگي و اجتماعي 
بوده، ولي جايگاه رسانه ارزش و اهميت بيشتري دارد. چرا که مطابق نظريات يادگيری مشاهده ای 
و جامعه پذيری، شخصيت ها و ستاره های فيلم ها و سريال ها، در شکل دهی نگرش و رفتار مخاطبان 
مؤثر هستند و با ارائه الگوهای مناسب درخصوص ترويج عفاف و حجاب می توانند به عنوان يکی 
از عوامل اصلی ترويج اين فرهنگ ايفای نقش کنند. بنابراين در اين پژوهش با توجه به جذابيت 
تحصيالت دانشــگاهی برای افراد، به ويژه دختران جوان، پس از اســتخراج شاخص های عفاف و 
حجاب از احکام اسالمی، بخشی از اين شاخص ها را با استفاده از روش تحليل محتوای کمی، در 
شخصيت های زن تحصيل کرده 40 سريال از پربيننده ترين سريال های ايرانی تلويزيون بررسی شد. 
يافته های پژوهش نشان می دهد که در سال های پس از انقالب اسالمی تصوير مطلوبی از وضعيت 
عفاف و حجاب در شــخصيت های زن تحصيل کرده ارائه نشــده اســت و عمده زنان تحصيل کرده 
سريال های تلويزيونی، در پوشش و رفتار، از شاخص های مورد تأکيد دين مبين اسالم فاصله دارند 
و نکته قابل تأمل اين اســت که شــاخص های عفاف و حجاب در افراد با تحصيالت دانشــگاهی 

به گونه ای معنا دار ضعيف تر از افراد بدون تحصيالت دانشگاهی به نمايش درآمده است. 
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1. مقدمه و بیان مسئله
عفاف در لغت به معناي »باز ايستادن از حرام«، »پارسايي کردن« و »خودداري از کار زشت و 
ناروا« است )عميد، 1369: 1072( بنابراين پايه عفاف، خويشتن داري است، اگرچه ردپايي از جنسيت 
اختصاص به جنس خاص )زن( در معناي لغوي عفاف وجود ندارد، در اين مقاله برای سنجش عفاف 
از متغيرهاي مختلف رفتاري، که شخصيت هاي زن با تحصيالت دانشگاهی سريال های تلويزيونی 

هنگام مواجه با نامحرم از خود بروز مي دهند، استفاده شده است. 
حجاب نيز در لغت به معناي پرده، چادر، روپوش و آنچه با آن چيزي را بپوشانند آورده شده 
است )همان: 557(. همچنين در فرهنگ معين حجاب، ستر و نقابي است که زنان چهره و سر تا 
پای خود را به آن می پوشانند، معنا شده است )معين، 1382: ج 1، ص 1340(. از نظر لغوي لغت 
حجاب به معناي پوشيدن، پرده و حاجب به کار رفته و در هيچ موردي اصالتاً به معناي پوشش 
سبك، اطالق نشده است )مطهري، 1384: 78(. معنای اصطالحی جديد حجاب، عبارت است از: 
پوششی که زن در برابر نامحرمان بايد استفاده کند و از جلوه گری و خودنمايی بپرهيزد. در اين 
مقاله منظور از حجاب، نحوه پوشش شخصيت هاي زن با تحصيالت دانشگاهی در هنگام مواجه با 

افراد نامحرم است که براساس آموزه های دينی شاخص سازی و بررسی شده است.
عفاف، حجاب و حفظ حريم ميان زنان و مردان از مهم ترين شاخصه های آشکار جوامع اسالمی 
و از ارکان مهم اعتقادی و مذهبی است و رعايت آن، از هنجارهاي مهم پذيرفته شده در جوامع 
اسالمي است. اين شاخصه ها از ارزنده ترين نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ايرانی-اسالمی 
است که پيشينه آن به قبل از ورود اسالم می رسد؛ اما در فرهنگ اسالمی به اوج تعالی و منتهای 
ارزش و اعتبار خود رسيد. بايد توجه داشت که عفاف و حجاب تنها يك دستورالعمل دينی و 
وظيفه شرعی برای زن مسلمان نيست، بلکه از ضرورت های اجتماعی جوامع انسانی است که 
با وجود آن منافع و تأثيرات شگرفی در جامعه پديدار می شود و عدم رعايت آن زيان ها و آثار 
مخربی در فرهنگ عمومی اجتماع، اقتصاد و سياست برجای می گذارد)صفرزاده، 1388: 63-62(. در 
کشور ما همزمان با تحول بزرگ انقالب اسالمی، گرايش به حجاب و عفت و پاکدامنی از مهم ترين 
شاخصه های انقالب اسالمی شناخته شده است و در سال های پس از انقالب تاکنون همواره يکی 
از دغدغه های مردم و مسئوالن بوده است. با آنکه در اين زمينه، توفيقات بسياری در سال های 
اما متأسفانه مشاهدات ميدانی و مطالعات  به دست آمد،  انقالب و دوران دفاع مقدس  از  پس 
پژوهشی نشان می دهد که در دهه های اخير، آسيب هايی جدی در اين عرصه پديد آمده است. 
با گذشت چهار دهه از انقالب اسالمی، تحوالتی در مورد عفاف و حجاب در جامعه ايران در حال 
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شکل گيري است که در راستاي تعاليم مذهبی، فرهنگ ملی و دينی کشور ارزيابی نمی شود. اگر 
چه عوامل متعددی در اين زمينه تاثيرگذار است، وليکن به نظر می رسد اقدامات ضعيف در جهت 
درونی کردن عفاف و حجاب در بين افراد جامعه و نپرداختن اصولی و صحيح به اين موضوع  نقش 
بيشتری داشته است. مطابق نظريه های جامعه شناختی اگر برخی ناهنجاری ها در زمينه عفاف 
و حجاب در سطح جامعه مشهود است، می تواند ناشی از کم کاری يا عملکرد نامطلوب نهادهای 
مؤثر در جامعه پذيری و ازجمله رسانه ها باشد. امروز در ميان عواملی که جوامع انسانی را به تغيير 
ارزش ها و فرهنگ ها می کشاند، رسانه ها در شمار تأثيرگذارترين عوامل محسوب می شوند. در نظام 
جمهوري اسالمي ايران، بخش مهمي از رسالت و مأموريت خطير فرهنگ سازي، به رسانه ملي 
واگذار شده که بزرگ ترين، پررونق ترين و اثرگذارترين سازمان و کنشگر فعال فرهنگي-اجتماعي 
است که تلويزيون به سبب تأثير بيشتر تصوير بر مخاطبان و نيز به دليل حجم باالی تماشاگران و 
راه يابی آسان به دورترين و محروم ترين مناطق و تنوع برنامه ها، بيشتر تأکيد می شود؛ تلويزيون 
به عنوان يکی از ابزارهای مهم اجتماعی سازی در دنيای مدرن با بازنمايی الگوهای هنجاری حاکم 
بر زندگی اجتماعی در قالب اجراهای نمايش گونه، نقش سازنده و بازتوليدکننده  الگوهای پوشش 
و رفتار را در زندگی اجتماعی برعهده می گيرد و به عنوان ابزاری قدرتمند برای بازنمايی سبك 
زندگی عمل می کند. زنان و دختران، ساعتی از روز را صرف تماشای برنامه های تلويزيونی به ويژه 
فيلم و سريال ها می کنند. سريال های تلويزيونی به دليل ويژگی استمرار زمانی و درگير کردن ذهن 
مخاطبان طی هفته ها و حتی سال ها، می تواند نقش ويژه ای در ترويج الگوهای درست رفتاری 
داشته باشد و با ارائه  تصويری خاص از نوع پوشش، مناسبات و روابط ميان دو جنس، نقش مهمی 
در نهادينه شدن چارچوب معنايی آن تصوير خاص ايفا نمايد، بر اين اساس به جرأت می توان ادعا 
کرد که تلويزيون و برنامه های پرمخاطب آن، در ترويج و نهادينه ساختن فرهنگ عفاف و حجاب 

و يا تضعيف آن نقش انکارناپذيری در جامعه دارند. 
بنابر آنچه گفته شد تأثير غيرقابل انکار وسايل ارتباط جمعي به ويژه تلويزيون در معادالت 
فوق العاده  اهميت  ايران،  اسالمي-انقالبي  نظام  در  رسانه  اين  ويژه  رسالت  و  جايگاه  فرهنگي، 
مسئله عفاف و حجاب به عنوان يك نماد ملي و مذهبي قابل توجه در کشور و در نهايت ظهور 
و شکل گيري برخي آفت ها و آسيب هاي اجتماعي درخصوص مسئله عفاف و حجاب در جامعه  
کنوني ايران ضرورت پرداختن به اين مسئله در نهادهاي فرهنگي و تبليغي به ويژه صداوسيما را دو 
چندان کرده است. بنابراين با توجه به نقش بی بديل رسانه ها به ويژه تلويزيون در الگودهی و نقش 
تأثيرگذار شخصيت های رسانه ای جذاب، در ترويج و اشاعه امر عفاف و حجاب در جامعه، در اين 
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مقاله درصدد برآمديم تا با تحليل شاخص های عفاف و حجاب در شخصيت های زن با تحصيالت 
دانشگاهی به بررسی پربيننده ترين سريال های ايرانی پخش شده از تلويزيون در سال های پس از 
انقالب اسالمی بپردازيم و از اين طريق عملکرد رسانه ملی را درخصوص گسترش فرهنگ عفاف 

و حجاب بررسی کنيم. 

2. پیشینه ی پژوهش
تحقيقات فراوانی در حوزه نظری عفاف و حجاب صورت گرفته، عمده اين پژوهش ها به بررسی 
لغوی عفاف و حجاب، تاريخچه آن در ايران و جهان و اديان مختلف، عفاف و حجاب در قرآن 
و روايات، عوامل موثر بر عفاف و حجاب، ريشه های بی عفتی و بی حجابی، نتايج وجود يا عدم 
وجود عفاف و حجاب در جامعه، سنجش عفاف و حجاب در جامعه و نظر سنجی پيرامون آن و... 
پرداخته اند. در ادامه به برخی از پژوهش هايی که به نوعی به موضوع عفاف و حجاب در رسانه ها 

پرداخته اند، اشاره می شود:
باهنر و علم الهدی در پژوهشی با عنوان »هنجارهای عفاف و حجاب اسالمی در سيما و سينما 
« به بازشناسی عفاف اسالمی در ارتباطات انسانی و به خصوص ارتباطات جمعی پرداخته اند. نتايج 
برآمده از اين تحقيق نشان داد در رسانه ملی هر چند سياست ها به طور جزئی تر به اين موضوع 
پرداخته اند اما به طور جامع به همه آموزه های عفاف اسالمی توجه نشده و سياست های سينما 

نيز، فاقد بسياری از مقوله های عفاف اسالمی است)باهنر و علم الهدی،1392(. 
در پژوهش ديگری با عنوان »بازنمايي روابط عفيفانة مرد و زن در سينماي ايران )مطالعة 
موردي فيلم دربارة الي(«  اسماعيلي و مهديان تالش کردند با نگاهي جامع به آيات و روايات 
مربوط به روابط ميان دو جنس نامحرم، مؤلفه هاي روابط عفيفانه را استخراج کنند. طبق اين 
بررسي فيلم مذکور با به کارگيري رمزهاي اجتماعي و فني، نوعي از روابط زن و مرد را بازنمايي 
کرده که هيچ شباهتي به مالك هاي عفاف اسالمي ندارد و مفاهيم ايدئولوژيك فيلم، مفاهيمي 

اباحه گرانه و حيازداست)اسماعيلي و مهديان، 1392(.
افشار در پژوهشی باعنوان »نقش رسانه ملي در نهادينه سازي فرهنگ عفاف و حجاب« با 
روش کيفی به بررسي عوامل ايجاد و تشديد پديده بدحجابي، آسيب شناسي عملکرد رسانه ملي، 
وظايف و بايسته هاي رسانه ملي در نظام سياست گذاري، پرداخته است. نتايج پژوهش نشان داد 
که مديران رسانه ملي، متناسب با رسالت و مأموريت کارکردي سازمان، براي ايفاي درست نقش 
در اين زمينه، بايد به تدوين، تنقيح و اجراي سياست هاي رسانه اي، بهره گيري از کادر فني و هنري 
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کارآمد و متعهد، برطرف کردن تناقضات رفتاري بازيگران، تقويت بنيه هاي فکري برنامه سازان و 
نظارت کيفي مناسب بر فرآيند تأمين و پخش برنامه ها عنايت جدي داشته باشند)افشار،1392(.

مهديان در پژوهشی با عنوان» بررسی انتقادی بازنمايی عفاف در ارتباطات زن و مرد در 
از جمله سينما بر  از منظر اسالم« به بررسی نقش رسانه های مدرن  انقالب  از  سينمای پس 
دگرگونی نگرش ها و رفتارهای افراد جامعه پرداخته است نتايج به دست آمده نشان داد که اکثر 
فيلم های سينمايی بررسی شده با معيار های فرهنگ اسالمی مطابقت ندارد و الگو های غربی مانند 

ليبراليسم و فمينيسم در آنها بسيار تاثيرگذار بوده است.)مهديان،1392(.
نتايج يافته های پژوشی با عنوان »نقش رسانه های جمعی در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف 
زنان« نيز نشان داد که رسانه های جمعی می توانند از طريق اطالع رسانی و آموزش های سازنده، 
ترويج مدل ها و الگوهای مناسب پوشش، ارزش نهادن به مسئله حجاب، همگن سازی و جريان 
سازی افکار عمومی، جامعه پذيری و فرهنگ پذيری، در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف زنان 

موثر واقع شوند)متانی،1396(.
بررسی اين مطالعات نشان داد تنها تعداد اندکی از پژوهش ها به مطالعه عملی رابطه بين 
رسانه و عفاف و حجاب و تحليل عملکرد رسانه در تقويت يا تضعيف اين فرهنگ پرداخته اند و 
در اين ميان بررسی شاخص های عفاف و حجاب در قالب شخصيت های جذاب )از جمله افراد 
تحصيل کرده(، و تحليل بازنمايی آن در آثار پرمخاطب رسانه ای چندان مسبوق به سابقه نيست. 
لذا اين مقاله به لحاظ رويکرد، روش، جامعه آماری و سطح و حجم مطالعه، کاری بديع و منحصر 

به فرد محسوب می شود.

3. مبانی و چارچوب نظری 
جامعه پذيری نوعی فرايند فراگير است که در آن همه ما می آموزيم در شرايط معين چگونه 
بايد رفتار کرد )مك کوايل، 1382: 30( و  فرايندي است که در آن فرد شيوه هاي رفتاري، باورها، 
ارزش ها، الگوها و معيارهاي فرهنگي خاص جامعه را فرامی گيرد و آنها را جزئي از شخصيت خود 
مي کند )کوئن، 1384: 74(. بر اين اساس آشنايی فرد با معيارها، الگوها، آموزه ها و احکام دينی 
نيز در فرايند جامعه پذيري دينی وي انجام می شود که در آن، فرد با محتوا و معناي اين معيارها 
آشنا شده و آنها را در موقعيت ها و تعامالت زندگی روزمره خود به کار می برد )همان: 182(. بدين 
ترتيب می توان جامعه پذيري عفاف و حجاب را نوع خاصی از جامعه پذيري دينی برشمرد که عوامل 
جامعه پذير کردن آن خانواده، گروه همساالن، نظام آموزشی و وسايل ارتباط جمعی هستند )همان: 
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200-199(. اما نقش رسانه ها بيش از ساير عوامل جامعه پذيری است، چون عالوه بر تأثير مستقيم 

در فرايند جامعه پذيری، عوامل ديگر جامعه پذيری ازجمله خانواده، همساالن و نظام آموزشی را 
نيز تحت الشعاع عملکرد خود قرار می دهند. رسانه ها از طريق پيام های ارتباطی و ترويج ميراث 
فرهنگی معنوی به شکل دهی رفتارهای اجتماعی مبادرت می ورزند. آنها با تبيين آيين های تعامل 
اجتماعی، گفتاری و ظاهری موجد انتظارات اجتماعی درخصوص شيوه رفتار افراد در شرايط 
مختلف می شوند و از اين طريق به انتقال ميراث فرهنگی- معنوی و شکل بخشی به ويژگی های 
فردی و اجتماعی مبادرت می ورزند )Tylor: 2000(. رسانه ها از رهگذر جامعه پذيری به الگوسازی 
رفتاری و تقويت تعامل اجتماعی می پردازند و در اين باره به تبيين عناصر مشترك فرهنگی و 
حل تعارض بين هويت های فردی و اجتماعی مبادرت می ورزند )هوور و بای، 1382: 68(. چنين 
جامعه پذيری از طريق الگوسازی و شناساندن سرمشق های فرهنگی به افراد و گروه ها برای درك 
آگاهانه و درونی سازی آنها و تحول در رفتارها و فعاليت های اجتماعی صورت می پذيرد )همان: 197(.
يادگيری به عنوان يکی از طرق درونی سازی ارزش ها و هنجارهای جامعه نقش مهمی در 
جامعه پذيری ايفا می کند. مهم ترين نوع يادگيری در انسان، يادگيری مشاهده ای يا همان تقليد و 
الگوگيری است )ماهينی و خسروپناه، 1388: 81-53(. الگوگيری، فرايندی است که از طريق مشاهده 
صورت می گيرد و در آن رفتار يك شخص يا گروه به عنوان محرکی بر روی افکار، نگرش ها يا 
رفتار فرد ديگری که شاهد انجام عمل الگوست، اثر می گذارد )اطيابی، 1387: 25-7(. از ديدگاه 
روان شناسان، بيشترين نقش در تکوين شخصيت و تربيت از آن الگوهاست، زيرا دريافت پيام 
از طريق الگوها آسان تر از دريافت از طريق عامل ذهنی و آموزشی است و از سوی ديگر عامل 
عينی مؤثرتری هم می باشد. انديشمندانی مانند »پياژه1« نيز در تعليم و تربيت، به روش تقليد و 
الگوگيری توجه دارند و آن را زمينه اساسی يادگيری دانسته اند )حيدری و محمدی، 1390: 15-42( 
در يادگيری از طريق مشاهده الگو، فرد از طريق استنباط شخصی به تجزيه  و تحليل گفته ها و 
اعمال الگوی خود می پردازد، نگرش ها، عقايد، ارزش ها و رفتار خود را تغيير داده و خود را هر چه 
بيشتر به الگوی مورد نظر شبيه می سازد )اطيابی، 1387 : 25-7(. »باندورا2« معتقد است بيشتر 
رفتارهای آدمی به صورت مشاهده رفتار ديگران و از طريق الگوبرداری می باشد و يکی از مهم ترين 
منابعی که فرد از طريق آن رفتارهای مناسب را فرامی گيرد و به تقليد و الگوبرداری گرايش پيدا 

می کند، رسانه ها و نمونه های رسانه ای است )مهدی زاده، 1389:57(. 

1. Jean Piaget.
2. Albert Bandura.
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امروزه با حضور همه جانبه رسانه های جمعی در زندگی ما، نقش آموزش رسانه ها پررنگ تر از 
نهادهايی چون خانواده و مدرسه عمل می کند )مظفری، 1394: 137-123(. »درواقع رسانه ها ابزاری 
برای اجتماعی کردن و فرهنگ سازی در افراد جامعه هستند« )Baran & Davis, 2015:310(. يکي 
از ارزش های جامعه مذهبی ايران موضوع عفاف و حجاب است که رسانه ها می بايد به آن بپردازند 
و بی توجهی به آنها بنيان خانواده را، که مهم ترين هسته اجتماع در تربيت و جامعه پذير کردن 

نسل بشری است، تهديد می کند )خوش فر، باقری، برزگر و نورمحمدی، 1394: 47-73(. 
در جامعه اسالمی ايران رسانه ها بايد در راستای اشاعه ارزش ها و هنجارهای اسالمی فعاليت 
کنند و عفاف و حجاب يکی از آموزه های دين اسالم است که در جامعه دينی ظهور يافته و در 
تمام سطوح ارتباطات انسانی در زندگی فردی و جمعی می بايد جاری باشد و رسانه های جمعی 
به خصوص رسانه های تصويری در جمهوری اسالمی ايران، که منادی جامعه اسالمی است، بايد 
به قواعد ترويج آن پايبند باشند )باهنر و علم الهدی،1392: 79-55(. در جامعه ای که حاکميت دينی 
دارند  نهادينه ساختن هنجارهای دينی  و  فرهنگ سازی  نقش مهمی در  است رسانه ها  برقرار 
)رأفت،1394 : 47- 62(. يکی از کارکردهاي مهم رسانه ها در جامعه دينی ايران، معرفی اسوه های 

حسنه به مخاطبان از طريق طراحی و ارائه الگوهاي شخصيتي است. فيلم ها و سريال ها مي توانند 
با طراحي و ارائه شخصيت هاي جذاب به عنوان قهرمان فيلم، براي مخاطب الگوسازي کنند. معموالً 
قهرمان داستان ويژگي هاي مثبت برجسته اي دارد که منجر به »همذات پنداري«1 مخاطب با وي 
مي شود و بدين ترتيب مخاطب خواسته يا ناخواسته از وي تقليد مي کند )پيشوايي و رضايي، 1386: 
27(. بررسي ها نشان مي دهند که يکي از علت هاي مهم انتخاب نوع رفتار مخاطبان به ويژه جوانان، 

الگوهايي است که از طريق رسانه ها معرفی می شوند. 
برنامه ها و فيلم ها با دادن نقش هاي متفاوت به زنان و دختران در سريال ها و برنامه هاي متفاوت 
و مطرح کردن چهره ها و هنرپيشگان جديد به مردم به خصوص نسل جوان، شخصيت های رسانه ای 
را به عنوان الگوها و مدل هاي رفتاري براي جوانان و مردم معرفي مي کنند. يکی از نقش هايی که 
در زمينه ترويج عفاف و حجاب مي تواند براي مخاطب جذابيت ايجاد کرده و الگودهي مناسب را 
برای ترويج فرهنگ عفاف و حجاب از اين طريق فراهم کند، شخصيت های با تحصيالت دانشگاهی 
هستند. چون امروز کارکردهای عملی و قابل لمس علم و دانش و تخصص های جديد، در عرصه های 
مختلف زندگی، ارزش و اهميت تحصيالت علمی و دانشگاهی را افزايش داده است. عالوه بر آن، 

1. Identification (psychology)
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تحصيالت جديد، از اين حيث بااهميت است که زمينه ای برای کسب امور ارزشمندی همچون 
شغل و درآمد می باشد )محسنی، 1396: 119(، وجود نابرابری ها و نيز مدرنيزه  کردن سريع، بيرونی 
و ظاهری جامعه، ارتقای تحصيلی و کسب مدارج تحصيلی باالتر را در جامعه  ما به آرمان و ارزشی 
باال تبديل کرده است )رفيع پور، 1396: 373- 361( به گونه ای که داشتن تحصيالت دانشگاهی يکی از 
آرمان های افراد جامعه به ويژه زنان و دختران جوان شده و بر اهميت و جذابيت دارندگان تحصيالت 
باال افزوده است و موجب اعتبار آنها در زمينه هايی ازجمله ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، مانند 

عفاف و حجاب شده است. )حيدری و محمدی، 1390(. 
ازآنجا که انسان دوست دارد رفتارهای افراد متعالی را الگوی خويش قرار دهد، فردی را که با 
تحصيالت است به عنوان الگوی خود برمی گزيند. چرا که »ديدن تکامل ديگران و صعود آنها به 
قله هاي کمال، انسان را به تقليد از آنان وا می دارد« )همان: 1390(. جکسون معتقد است »احتمال 
اينکه فردی به تقليد و الگوسازی رفتار يك شخص جذاب، مورد احترام و باحيثيت و اعتبار 
بپردازد، بسيار بيشتر از اين است که به تقليد و الگوبرداری از رفتار شخصی بپردازد که فاقد اين 
ويژگی هاست« )جکسون، 1390(. نوبل1 نيز نوعی از رابطه بين شخصيت های رسانه ای و بينندگان 
را مطرح می کند که بينندگان به صورت بسيار مثبت به يك شخصيت رسانه ای وابسته می شوند 
و اين امر در شکل گيری هويت بينندگان می تواند بسيار تأثيرگذار باشد )مك کوايل، 1387: 40(. 
ترويج الگوهای مناسب برای عفاف و حجاب از طريق محصوالت و کاالهای فرهنگی، به تصوير 
کشيدن زنان تحصيل کرده، ممتاز، متعهد و باحجاب در فيلم ها و مجموعه های هنری و پرهيز از 
نشان دادن آنان در نقش ها و شخصيت های عامه و کم سواد از مواردی هستند که شورای عالی 
انقالب فرهنگی به عنوان وظايف دستگاه های قانون گذار و اجرايی همچون صداوسيما درخصوص 
گسترش فرهنگ عفاف و حجاب معرفی کرده است )قانون راه کارهای اجرايی گسترش فرهنگ 
عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی(. ابزارهای هنری با انتقال مفاهيم و معانی 
به صورتی دل نشين، در درونی کردن فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه دارای نقشی کليدی هستند 
)مختاريان پور و گنجعلی، 1390: 151-117(، با وجود اين فيلم و سريال ها از توانمندی ها و ظرفيت های 

باالی خود برای فرهنگ سازی درباره عفاف و حجاب و لوازم آن استفاده الزم را نکرده اند )پيشوايی و 
رضايی،1386: 42(. مطابق آنچه گفته شد در اين پژوهش بر نظريه جامعه پذيری و يادگيری مشاهده ای 

به عنوان نظريه های مختار در نظر گرفته شده و يافته های تحقيق در اين چارچوب تحليل می شوند.

1. Noble
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4. روش شناسی پژوهش
اين پژوهش با روش تحليل محتوای کمی از نوع مقوله ای انجام شده و واحد تحليل در آن 
»شخصيت زن تحصيل کرده سريال« در نظر گرفته شده است؛ همچنين ازآنجاکه براساس پژوهش 
انجام شده  توسط مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی، يکی از پرمخاطب ترين و در نتيجه اثرگذارترين 
برنامه های صداوسيما در حوزه مورد تحقيق، برنامه های نمايشی و سريال های تلويزيونی هستند، لذا 
کليه سريال های تلويزيونی پخش شده پس از انقالب به عنوان جامعه آماري مورد توجه قرار گرفته 
و از اين ميان براساس اطالعات مرکز افکارسنجی صداوسيما پربيننده ترين سريال های تلويزيونی 
ايراني پخش از شبکه های مختلف سيما در سال های پس از پيروزی انقالب اسالمی به صورت 
هدفمند انتخاب شده )جامعه آماری در مجموع 40 سريال( و شاخص های عفاف و حجاب در مورد 
شخصيت های با تحصيالت دانشگاهی اين سريال ها، بررسی و تحليل شده است. در اين پژوهش 
برای سنجش شاخص های مرتبط با حجاب متغيرهای پوشش غالب و حجاب در برابر نامحرم، 
وضعيت اصالح و آرايش در برابر نامحرم، مو، اندام و زينت آشکار در برابر نامحرم و داشتن پوشش 
نامتعارف در برابر نامحرم بررسی شده است و برای سنجش شاخص های مرتبط با عفاف، متغيرهای 
داشتن لحن شوخي با نامحرم، استفاده از فعل مفرد يا نام کوچك هنگام گفت وگو با نامحرم، توجه 
به حجاب خود هنگام مواجهه با نامحرم، چگونگي نگاه به نامحرم، خلوت با نامحرم و ارتباط نامتعارف 
با نامحرم، بررسی شده است. همچنين برای تشخيص داشتن يا نداشتن تحصيالت دانشگاهي، 
چنانچه در طول سريال به طور مستقيم به داشتن تحصيالت دانشگاهي شخصيت اشاره شده باشد 
و يا اينکه بازيگر شغلي داشته باشد که نيازمند تحصيالت دانشگاهي است، مثاًل شخصيت دکتر، 
مهندس، پرستار باشد، به عنوان فردي با تحصيالت دانشگاهي کدگذاری شده است و در غير اين 
صورت به عنوان فردي بدون تحصيالت دانشگاهي در نظر گرفته شده است. در نهايت برای تجزيه  
و تحليل اطالعات از نرم افزار spss و آمار توصيفی و آمار استنباطی )آزمون خی دو يا مجذور کای( 

با خطای نوع اول 5درصد استفاده شده است.
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جدول 1. سریال های پربیننده پس از انقالب اسالمی

سریالهایدههی90سریالهایدههی80سریالهایدههی70سریالهایدههی60

پایتخت )5 سری(خط قرمزگل پامچالآیینه
خداحافظ بچهمسافری از هندآپارتمانسایه همسایه
دودکشفقط به خاطر توباغ گیالسپاییز صحرا

معراجی هاخانه به دوشهمسراندر خانه
مادرانهسریال حس سومپدرساالرآینه عبرت

شمعدونیزیرتیغخانه سبزرعنا
ستایش )2 سری(میوه ممنوعهخاله خانمآقای دالر

همه چیز آنجاستسریال بزنگاهدر قلب منآرایشگاه زیبا
پرده نشینپنجمین خورشیدهمسایه هاپیک سحر

پژمانفاصله هاپس از بارانعطر گل یاس

5. یافته های پژوهش
در 40 سريال بررسی شده، تعداد 269 شخصيت زن )با نقش مهم و اصلی( حضور داشته اند 
که از اين تعداد 72 نفر )26/8درصد( با تحصيالت دانشگاهی و بقيه 197 نفر )73/2درصد( بدون 
تحصيالت دانشگاهی بوده اند و متغيرهای فوق الذکر برای سنجش شاخص های عفاف و حجاب در 

مورد اين 72 نفر بررسی شده است.
جدول 2. رابطه بین تحصیالت دانشگاهی و پوشش غالب شخصیت های زن

تحصیالت

پوششغالب1

جمعندارددارد

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

1825/08945/210739/8چادر
2433/38040/610438/7مانتوی بلند و گشاد

2838/9168/14416/4مانتوی تنگ و کوتاه
11/484/193/3سنتی

11/442/051/9نامتعارف
72100/0197100/0269100/0جمع

 Chi-Square   =  37/876               df = 4        sig  =   0/000

1. در این متغیر پوششی مدنظر است که شخصیت غالباً در محیط بیرون از منزل و در تعامل با نامحرم دارد. معموالً در جامعه ما 
زنان، سه نوع پوشش غالب دارند که شامل چادر، مانتو و در موارد معدودي پوشش سنتي است. منظور از مانتوی بلند و گشاد 
مانتویی است که تا پایین پا و نزدیک کفش کشیده می شود و به اندازه ای گشاد است که برجستگي های بدن را نمایان نمی کند 
و منظور از مانتوی تنگ و کوتاه مانتویی است که حداکثر تا زیر زانوی فرد می رسد و به گونه ای تنگ است که برجستگي های 
بدن را نمایان می کند. منظور از پوشش سنتی پوششی است که معموالً زنان روستایی یا زنان اقوام مختلف کشور می پوشند. 
چنانچه پوششی غیر از چهار پوشش مذکور را در محیط بیرون از منزل و در تعامل با نامحرم استفاده می کنند مثاًل کت و دامن، 

بلوز شلوار، بلوز دامن، پیراهن ماکسی به عنوان پوشش نامتعارف کدگذاری می شود.
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همان گونه که جدول 2 نشان می دهد پوشش غالب شخصيت های با تحصيالت دانشگاهی، 
مانتوی تنگ و کوتاه است و بخش عمده اين افراد )صاحبان پوشش مانتوی تنگ و کوتاه( با 
تحصيالت دانشگاهی نمايش داده شده اند  و جالب اينجاست که شخصيت های چادری عمدتاً 
بدون تحصيالت دانشگاهی به نمايش در آمده اند. آزمون کاي اسکور با سطح اطمينان 95درصد 

نيز نشان مي دهد که تفاوت مشاهده شده، معنادار است.
جدول 3. رابطه بین تحصیالت دانشگاهی و نوع حجاب شخصیت های زن1

تحصیالت
نوعحجاب1

جمعندارددارد

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

3/0 1/08 8/32 6چادر+ مانتو شلوار+ مقنعه

30/5 36/082 15/371 11چادر+ مانتو شلوار+ روسری

1/5 1/54 1/43 1چادر+ مانتو شلوار+ شال

4/8 6/613 0/013 0چادر+ بلوز دامن

5/9 4/616 9/79 7مانتو شلوار+ مقنعه

35/7 33/096 43/165 31مانتو شلوار+ روسری

13/4 11/236 19/422 14مانتو شلوار+ شال

3/3 4/19 1/48 1سنتی

1/9 2/05 1/44 1بلوز+ دامن

100/0 100/0269 100/0197 72جمع

   Chi-Square = 29/501    sig=8     df=0/000

همان گونه که جدول 3 نشان می دهد در بين کسانی که با تحصيالت دانشگاهی هستند دارندگان 
نوع حجاب مانتو شلوار و روسری بيشترين ميزان را به خود اختصاص می دهند. آزمون کاي اسکور 
با سطح اطمينان 95درصد نيز نشان مي دهد که تفاوت مشاهده شده بين شخصيت های زن با 

تحصيالت دانشگاهی و افراد فاقد آن از نوع گونه حجاب، معنادار است.

1. در این متغیر ترکیب متفاوتي از البسه که پوشش فرد را در محیط بیرون از منزل و در تعامل با نامحرم تشکیل مي دهد.
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جدول 4. رابطه بین تحصیالت دانشگاهی و وضعیت اصالح و آرایش شخصیت های زن

تحصیالت
اصالحوآرایش1

جمعندارددارد

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

1013/9189/12810/4بدون اصالح و آرایش

4258/313066/017263/9فقط اصالح

2027/84924/96925/7اصالح همراه با آرایش

72100/0197100/0269100/0جمع

Chi-Square =1/801     sig = 2             df=0/406

همان گونه که جدول 4 نشان می دهد فقط 13/9 درصد از کسانی که با تحصيالت دانشگاهی 
هستند فاقد اصالح و آرايش در برابر نامحرم هستند. آزمون کاي اسکور با سطح اطمينان 95درصد 
نشان مي دهد که بين شخصيت های زن با تحصيالت دانشگاهی و فاقد آن از نظر اصالح و آرايش 

تفاوت معنادار وجود ندارد. 
جدول 5. رابطه بین تحصیالت دانشگاهی و داشتن موی آشکار در شخصیت های زن2

تحصیالت
مویآشکار2

جمعندارددارد

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

1622/25829/47427/5دارد
5677/813970/619572/5ندارد

72100/0197100/0269100/0جمع

Chi-Square = 1/378     sig =1              df=0/240

همان گونه که جدول 5 نشان می دهد از مجموع کسانی که با تحصيالت دانشگاهی هستند 
22/2درصد دارای موی آشکار در برابر نامحرم می باشند و 77/8درصد از آنان موی آشکار در برابر 
نامحرم ندارند، لکن همان گونه که آزمون کای اسکور نشان می دهد اين رابطه معنادار نيست و 
آزمون کاي اسکور با سطح اطمينان 95درصد نشان مي دهد که بين شخصيت های زن با تحصيالت 
دانشگاهی و افراد فاقد آن از نظر داشتن موی آشکار در برابر نامحرم تفاوت معنادار وجود ندارد. 

1. در رساله هاي عملیه مراجع تقلید آمده است، زنان درصورتي مي توانند، صورت و دست ها تا مچ را نمایان کنند؛ که فاقد 
هرگونه اصالح و آرایش باشد. بنابراین در این متغیر اصالح ابرو و داشتن آرایش صورت و دست ها در شخصیت مدنظر است.
2. مطابق احکام اسالمی نمایاندن مو در برابر نامحرم براي زنان جایز نیست. این متغیر براي بررسي میزان رعایت این حکم 
شرعي در  سریال های پخش شده، طراحي شده است. بر این اساس چنانچه موی شخصیت از زیر چادر، مقنعه، روسری یا 

شال در برابر نامحرم قابل رؤیت باشد، به عنوان موی آشکار کدگذاری می شود.
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جدول 6. رابطه بین تحصیالت دانشگاهی و داشتن اندام آشکار در شخصیت های زن

تحصیالت
اندامآشکار1

جمعندارددارد

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

48/0 54/3129 30/6107 22دارد

52/0 45/7140 69/490 50ندارد

100/0 100/0269 100/0197 72جمع

Chi-Square = 11/926    sig =1    df=0/001

همان گونه که جدول 6 نشان می دهد بيش از  30درصد از کسانی که تحصيالت دانشگاهی 
دارند، دارای اندام آشکار در برابر نامحرم هستند. آزمون کاي اسکور با سطح اطمينان 95درصد 
نشان مي دهد که بين شخصيت های زن با تحصيالت دانشگاهی و افراد فاقد آن از نظر داشتن 

اندام آشکار در برابر نامحرم تفاوت معنادار وجود دارد.
جدول 7. رابطه بین تحصیالت دانشگاهی و داشتن زینت آشکار در شخصیت های زن2

تحصیالت
زینتآشکار2

جمعندارددارد

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

4461/113367/517765/8دارد
2838/96432/59234/2ندارد

72100/0197100/0269100/0جمع

Chi-Square= 0/960    sig=1     df=0/327

همان گونه که جدول 7 نشان می دهد 61/1درصد از کسانی که تحصيالت دانشگاهی دارند، 
دارای زينت آشکار در برابر نامحرم هستند. با سطح اطمينان 95درصد نشان مي دهد که بين 
شخصيت های زن با تحصيالت دانشگاهی و افراد فاقد آن از نظر داشتن زينت آشکار در برابر 

نامحرم تفاوت معنادار وجود ندارد.

1. مطابق احکام اسالمی، زنان فقط مجاز به نمایاندن صورت و دست ها تا مچ )در صورت نداشتن آرایش( هستند و نشان دادن 
بقیه مواضع بدن حرام است. در این متغیر اگر شخصیت غیر از مواضع مذکور بخشي از بدنش در برابر نامحرم نمایان باشد 

)مثاًل دست ها از مچ به باال، گردن، گوش ها، پاها( به عنوان داشتن اندام آشکار در برابر نامحرم کدگذاری می شود.
2. مطابق احکام اسالمی، زنان جز براي محارم مجاز نیستند زینت هاي خویش را آشکار کنند. نکته قابل توجه این است که در 

اینجا اگر زینت بر روي لباس باشد )مثاًل گردنبند بر روي لباس باشد( به عنوان زینت آشکار در نظر گرفته نمي شود.
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جدول 8. رابطه بین تحصیالت دانشگاهی و پوشش نامتعارف شخصیت های زن در برابر نامحرم1

تحصیالت
پوششنامتعارف1

جمعندارددارد

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

3447/29045/712446/1دارد

3852/810754/314553/9ندارد

72100/0197100/0269100/0جمع

Chi-Square=0/050     sig =1      df=0/823

همان گونه که جدول 8 نشان می دهد 47/2درصد از افراد با تحصيالت دانشگاهی با پوشش 
نامتعارف در برابر نامحرم هستند و جالب اينجاست که اين ميزان بيش از افراد بدون تحصيالت 
بين  که  مي دهد  نشان  95درصد  اطمينان  سطح  با  کاي اسکور  آزمون  لکن  است.  دانشگاهی 
شخصيت های زن با تحصيالت دانشگاهی و افراد فاقد آن از نظر داشتن پوشش نامتعارف در برابر 

نامحرم تفاوت معنادار وجود ندارد.
جدول 9. رابطه بین تحصیالت دانشگاهی و داشتن لحن شوخی با نامحرم در شخصیت های زن2

تحصیالت
لحنشوخی2

جمعندارددارد

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

2129/23618/35721/2دارد

5170/816181/721278/8ندارد

72100/0197100/0269100/0جمع

Chi-Square =3/746      sig=1      df=0/53

همان گونه که جدول 10 نشان می دهد 29/2درصد از افرادی که تحصيالت دانشگاهی دارند، دارای 
لحن شوخی با نامحرم هستند و اين ميزان بيش از افراد بدون تحصيالت است لکن آزمون کاي اسکور 
با درجه آزادي 1 و سطح اطمينان 95درصد نشان مي دهد که بين شخصيت های زن با تحصيالت 
دانشگاهی يا فاقد آن از نظر داشتن لحن شوخی هنگام گفت وگو با نامحرم تفاوت معنادار وجود ندارد.

1. عرف جامعه ایراني چنین است که زنان معموالً در محیط بیرون از منزل و در تعامل با نامحرم از پوشش هاي چادر، مانتو و 
در موارد معدودي حجاب سنتي استفاده مي کنند. بنابراین هرگونه پوششي غیر از موارد مذکور مثاًل استفاده از پوشش راحتی 

که معموالً خانم ها در محیط منزل و در برابر محارم استفاده می کنند ،به عنوان پوشش نامتعارف شناخته می شود.
2. در احکام اسالمي زنان از هرگونه مفاکهه )مزاح با نامحرم( با نامحرم و به کار بردن لحن شوخي و غیرجدي با نامحرم منع 
شده اند. بر این اساس چنانچه شخصیت های زن در طول سریال هنگام گفت وگو با نامحرم از لحن عادی گفت وگو بین زن و 

مرد نامحرم خارج شوند به عنوان داشتن لحن شوخی با نامحرم کدگذاری می شود.
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جدول 10. رابطه بین تحصیالت دانشگاهی و استفاده شخصیت زن از فعل مفرد یا نام کوچک هنگام 
گفت وگو با نامحرم1

تحصیالت

استفادهازفعلمفرد1

جمعندارددارد

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

3345/85125/98431/2دارد

3954/214674/118568/8ندارد

72100/0197100/0269100/0جمع

Chi-Square=9/767   sig=1      df=0/002

همان گونه که جدول 10 نشان می دهد 45/8درصد از افراد با تحصيالت دانشگاهی هنگام 
گفت وگو با نامحرم از فعل مفرد يا نام کوچك آنها استفاده می کنند و اين ميزان بيش از افراد 
بدون تحصيالت دانشگاهی است آزمون کاي اسکور با سطح اطمينان 95درصد نيز نشان مي دهد 
که بين شخصيت های زن با تحصيالت دانشگاهی و افراد فاقد آن از نظر استفاده از فعل مفرد يا 

نام کوچك هنگام گفت وگو با نامحرم تفاوت معنادار وجود دارد.
جدول 11. رابطه بین تحصیالت دانشگاهی و توجه شخصیت زن به حجاب خود هنگام مواجهه با نامحرم2

تحصیالت
توجهبهحجاب2

جمعندارددارد

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

811/12613/23412/6دارد

6488/917186/823587/4ندارد

72100/0197100/0269100/0جمع

Chi-Square =0/208     sig =1        df=0/648

همان گونه که جدول 11 نشان می دهد فقط 11/1درصد از افراد با تحصيالت دانشگاهی هنگام 
مواجهه با نامحرم به حجاب خود توجه می کنند و 88/9درصد از اين افراد هنگامی که با نامحرم 

1.  طبق سیاست هاي اجرایي افق رسانه به کار بردن فعل مفرد در ارتباط با نامحرم و نیز صدا زدن نام کوچک نامحرم که بیانگر 
نوعي نزدیکي و صمیمیت است، ممنوع مي باشد. لذا اگر در حین گفت وگوی زن و مرد نامحرم شخصیت زن، نام کوچک 
نامحرم را صدا بزند و یا از افعال مفرد در گفت وگو با نامحرم استفاده کند، به عنوان استفاده از فعل مفرد یا نام کوچک نامحرم 

کدگذاری می شود.
2. به زنان توصیه شده است هنگام برخورد با نامحرم به حجاب خود توجه کرده و در صورت اشکال، آن را رفع کنند و 
حجاب کامل را در برابر نامحرم رعایت نمایند. یعني اگر در محیط منزل و در بین محارم و یا در جمع زنان حضور دارند و 
به لحاظ پوشش راحت تر هستند، درصورت حضور نامحرم به حجاب خود توجه نموده و با رفتار خود نشان دهند که مسئله 

حجاب برایشان اهمیت دارد.
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مواجه می شوند به حجاب خود توجهی ندارند جالب اينجاست که ميزان توجه به حجاب هنگام 
مواجهه با نامحرم در افراد بدون تحصيالت دانشگاهی بيشتر است، لکن آزمون کاي اسکور با سطح 
اطمينان 95درصد نشان مي دهد که بين شخصيت های زن با تحصيالت دانشگاهی و افراد فاقد 

آن از نظر توجه به حجاب هنگام مواجهه با نامحرم تفاوت معنادار وجود ندارد.
جدول 12. رابطه بین تحصیالت دانشگاهی و چگونگی نگاه شخصیت های زن به نامحرم1

تحصیالت
چگونگینگاه1

جمعندارددارد
درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

00/084/183/0مأخوذ به حیاء

72100/018995/926197/0عادی و مستقیم

72100/0197100/0269100/0جمع

Chi-Square =3/013     sig=1     df=0/83

همان گونه که جدول 12 نشان می دهد هيچ يك از افراد با تحصيالت دانشگاهی هنگام مواجهه 
با نامحرم نگاه مأخوذ به حيا ندارند و همه آنها عادی و مستقيم به نامحرم نگاه می کنند و جالب 
اينجاست که نگاه مأخوذ به حيا هنگام مواجهه با نامحرم در افراد بدون تحصيالت دانشگاهی بيشتر 
است، لکن آزمون کاي اسکور با سطح اطمينان 95درصد نشان مي دهد که بين شخصيت های زن 
با تحصيالت دانشگاهی و افراد فاقد آن از نظر چگونگی نگاه به نامحرم تفاوت معنادار وجود ندارد.

جدول 13. رابطه بین تحصیالت دانشگاهی و خلوت شخصیت های زن با نامحرم2

تحصیالت

خلوتبانامحرم2

جمعندارددارد

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

2230/62412/24617/1دارد

5069/417378/822382/9ندارد

72100/0197100/0269100/0جمع

Chi-Square =12/556     sig=1      df=0/000

1.در احکام اسالمي و آیات قرآني به زنان نیز همچون مردان توصیه شده است از نگاه مستقیم و خیره به نامحرم اجتناب کنند 
و در صورت مواجهه با نامحرم با نگاهي مأخوذ به حیا به وي بنگرند و از نگاه مستقیم و طوالني به وي بپرهیزند.

2.  در احکام اسالمي از حضور زن و مرد نامحرم در یک مکان خلوت شدیداً نهي شده است، به گونه اي که طبق برخي فتاواي 
مراجع اگر زن و مرد نامحرم در یک مکان خلوت حتي نماز واجب خود را بخوانند نمازشان باطل است. در این متغیر حضور 
زن با مرد نامحرم در یک مکان بسته و یا مکاني که کسي حضور ندارد، بررسي مي شود. نکته قابل توجه این است که سوارشدن 
شخصیت زن مورد نظر در صندلي جلوي اتومبیل نامحرم با وجود خالي بودن صندلي هاي عقب، به عنوان حضور با نامحرم 

در مکان خلوت شناخته مي شود.
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همان گونه که جدول 13 نشان می دهد بيش از 30درصد از افراد با تحصيالت دانشگاهی 
خلوت با نامحرم دارند و جالب اينجاست که اين ميزان بيش از افراد بدون تحصيالت دانشگاهی 
است آزمون کاي اسکور با سطح اطمينان 95درصد نيز نشان مي دهد که بين شخصيت های زن 
با تحصيالت دانشگاهی و افراد فاقد آن از نظر داشتن خلوت با نامحرم تفاوت معنادار وجود دارد.

جدول 14. رابطه بین تحصیالت دانشگاهی و ارتباط نامتعارف شخصیت های زن با نامحرم1

تحصیالت
ارتباطنامتعارف1

جمعندارددارد

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

1723/694/6269/7دارد

5576/418895/424390/3ندارد

72100/0197100/0269100/0جمع

Chi-Square =21/899    sig=1        df=0/000

همان گونه که جدول 14 نشان می دهد 23/6درصد از افراد با تحصيالت دانشگاهی دارای 
ارتباط نامتعارف با نامحرم هستند و جالب اينجاست که اين ميزان بيش از افراد بدون تحصيالت 
دانشگاهی است. آزمون کاي اسکور با سطح اطمينان 95درصد نشان مي دهد که بين شخصيت های 
زن با تحصيالت دانشگاهی و افراد فاقد آن از نظر داشتن ارتباط نامتعارف با نامحرم تفاوت معنادار 

وجود دارد.

جمع بندی و نتیجه گیری
کتاب سياست های اجرايی افق رسانه ملی توسط مرکز طرح و برنامه ريزی صدا و سيما و به 
منظور تعيين سياست ها و ضوابط توليد، تأمين و پخش برنامه ها تدوين شده است؛ در بند »15-
4-1« اين آيين نامه آمده است: »برنامه هاي صداوسيما بايد مروج پوشش کامل براي زنان، شامل 
چادر يا مانتو همراه با شلوار و مقنعه و جوراب با رنگ هاي مناسب و متين باشد« )سياست های 
اجرايی افق رسانه، 1385(. همان گونه که يافته های اين پژوهش نشان می دهد، در سريال های مورد 

بررسی پوشش غالب افراد با تحصيالت دانشگاهی مانتوی تنگ و کوتاه بوده است و در نقطه مقابل 
پوشش غالب افراد بدون تحصيالت دانشگاهی چادر است. بيشترين نوع حجاب در بين افراد با 

1. در این متغیر هرگونه ارتباط خارج از چارچوب هاي رایج مانند روابط شغلي، روابط فامیلي مدنظر است. مثاًل دوستي هاي 
قبل از ازدواج، روابط صمیمي و دوستانه دوران دانشجویي به گونه اي که نزدیکي و صمیمیتي فراتر از روابط عادي زن و مرد 

نامحرم را به نمایش درآورد، به عنوان روابط نامتعارف با نامحرم شناخته می شود.
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تحصيالت دانشگاهی مانتو شلوار به همراه روسری است و بيشترين نوع حجاب در بين افراد بدون 
تحصيالت دانشگاهی چادر به همراه مانتو شلوار و روسری است. همچنين 47/2درصد از افراد با 
تحصيالت دانشگاهی با پوشش نامتعارف در برابر نامحرم هستند و اين ميزان بيش از افراد بدون 

تحصيالت دانشگاهی است.
مطابق احکام اسالمی زن مسلمان بايد عالوه بر پوشش اعضا و اندام خود، هر نوع زيور و زينت 
را از معرض ديد نامحرمان پنهان کند و از هرگونه آرايش و خودنمايی در برابر افراد بيگانه و 
اجنبی بپرهيزد تا زمينه جلب توجه و تحريك آنان فراهم نشود. با توجه به اهميت مسئله، خداوند 
در سوره نور می فرمايد: »وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها« )ای رسول ما( زنان مؤمنه را بگو تا 
چشم ها و فروج و اندام شان را محفوظ دارند و زينت و آرايش خود را جز آنچه قهراً ظاهر می شود، 
در برابر بيگانه آشکار نسازند )نور، 31(. به عالوه در بند »2-5-1« سياست های اجرايی افق رسانه 
ملی آمده است: »استفاده از خانم هاي داراي آرايش در برنامه هاي تلويزيوني ممنوع مي باشد«. 
همچنين مطابق بند »3-5-1«: »نشان دادن زنان جوان داراي آرايش و در نماهاي نزديك و بسته، 
ممنوع است«)سياست های اجرايی افق رسانه، 1385( لکن يافته های اين پژوهش نشان می دهد 
در سريال های مورد بررسی فقط 13/9درصد از کسانی که با تحصيالت دانشگاهی هستند اصالح 
و آرايش در برابر نامحرم نداشته اند، بقيه دارای اصالح يا آرايش در برابر نامحرم هستند و جالب 
اينجاست که ميزان اصالح و آرايش در افراد با تحصيالت، بيشتر از افراد بدون تحصيالت است. 
درحالی که باتوجه به جذابيت تحصيالت دانشگاهی برای مخاطبان، شايسته است ميزان اصالح 
و آرايش در شخصيت های تحصيل کرده نه تنها کمتر از افراد بدون تحصيالت دانشگاهی باشد، 
بلکه تفاوت معناداری در اين زمينه ميان اين دو گروه وجود دارد. همچنين 22/2درصد از کسانی 
که تحصيالت دانشگاهی دارند، دارای موی آشکار و 30درصد از آنان دارای اندام آشکار در برابر 
نامحرم هستند، به عالوه بيش از 60درصد از آنان، دارای زينت آشکار در برابر نامحرم هستند. 
درحالی که با توجه به جذابيت تحصيالت دانشگاهی برای مخاطبان، شايسته است، اين ميزان در 
شخصيت های تحصيل کرده نه تنها کمتر از افراد بدون تحصيالت دانشگاهی باشد، بلکه تفاوت 

معناداری در اين زمينه ميان اين دو گروه ديده شود.
قرآن کريم خطاب به همسران پيامبر می فرمايد: »فال تخضعن بالقول فيطمع الَّذي في قلبه 
مرض و قلن قوال معروفا« با صدای نرم، به گونه هوس انگيز سخن نگوييد که بيمارداالن در شما 
طمع کنند، بلکه به خوبی و شايسته سخن بگوييد )احزاب، 32(. جمله  »فال تخضعن بالقول« اشاره 
به کيفيت سخن گفتن دارد، يعني به هنگام سخن گفتن جدي و به طور معمولي سخن بگوييد. 
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در بند »12-4-2-1« آيين نامه سياست های اجرايی افق رسانه ملی آمده است: »در گفت وگوي 
زن و مرد از افعال مفرد که بيانگر نوعي نزديکي و دوستي است، خودداري شود«. همچنين بر 
اساس بند »13-4-2-1« اين آيين نامه »زن و مرد نامحرم نبايد يکديگر را با نام کوچك خطاب 
کنند«)سياست های اجرايی افق رسانه، 1385(. لکن در سريال های مورد بررسی 29/2درصد از افرادی 
که تحصيالت دانشگاهی دارند، دارای لحن شوخی با نامحرم هستند و 45/8درصد از آنان، هنگام 
گفت وگو با نامحرم از فعل مفرد يا نام کوچك آنها استفاده می کنند و جالب اينجاست که اين 

مقادير بيش از افراد بدون تحصيالت دانشگاهی است.
در احکام اسالمی به زنان توصيه شده است حجاب کامل را در برابر نامحرم رعايت کنند. يعني 
اگر در محيط منزل و در بين محارم و يا در جمع زنان حضور دارند و به لحاظ پوشش راحت تر 
هستند، در صورت حضور نامحرم به حجاب خود توجه کرده و با رفتار خود نشان دهند که مسئله 
حجاب برايشان بااهميت است. لکن يافته های اين پژوهش نشان می هد فقط 11/1درصد از افراد 
با تحصيالت دانشگاهی هنگام رويارويی با نامحرم به حجاب خود توجه می کنند و 88/9درصد از 
اين افراد هنگامی که با نامحرم مواجه می شوند به حجاب خود توجهی ندارند و ميزان توجه به 

حجاب هنگام رويارويی با نامحرم در افراد بدون تحصيالت دانشگاهی بيشتر است.
در قرآن کريم آمده است: »قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم... و قل للمؤمنات يغضضن من 
ابصارهن« )نور، 30 و 31(. بيان صريح اين آيات مبني بر حرمت نگاه کردن مرد و زن نامحرم به 
يکديگر است. »يغضوا« از ماده ی »غض« است و در تفاسير، معاني مختلفي براي آن آورده اند: 
1. غّض بصر به معناي چشم بستن، نگاه نکردن، روي هم نهادن پلك هاي چشم است )طباطبايي، 
1366: 10( و 2. برخي آن را به معناي کم کردن نگاه، سستي در نگاه، خيره نشدن به يك چيز، 

مي دانند )مکارم شيرازي، 1376: 436(. لکن در سريال های بررسی شده، هيچ يك از افراد با تحصيالت 
دانشگاهی هنگام رويارويی با نامحرم نگاه مأخوذ به حيا ندارند و همه آنها عادی و مستقيم به 
نامحرم نگاه می کنند و نکته قابل تأمل اين است که نگاه مأخوذ به حيا هنگام رويارويی با نامحرم 

در افراد بدون تحصيالت دانشگاهی بيشتر از افراد تحصيل کرده است.
امام موسي بن جعفر به نقل از پيامبر فرموده اند: هر کس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، هرگز 
درجايي که نفس زن نامحرمي را مي شنود، توقف نکند. همچنين رسول اکرم مي فرمايند: آگاه باشيد 
هرگز مرد و زني با هم خلوت نمي کنند مگر آنکه سومي آنان شيطان است )عاملي، 1373: 134(. 
بر اين اساس در احکام اسالمی به شدت از خلوت بين زن و مرد نامحرم نهی شده است. لکن در 
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سريال های بررسی شده بيش از 30درصد از افراد با تحصيالت دانشگاهی، خلوت با نامحرم دارند 
و جالب اينجاست که اين ميزان بيش از افراد بدون تحصيالت دانشگاهی است.

که  برنامه هايي  »پخش  رسانه:  افق  اجرايی  سياست های  کتاب   »1-2-4-7« بند  مطابق 
مروج عادي سازي روابط افراد نامحرم و شکستن حريم هاي شرعي ميان آنان مي گردد، ممنوع 
مي باشد«)سياست های اجرايی افق رسانه، 1385(. نتايج اين پژوهش نشان می دهد در سريال های مورد 
بررسی 23/6درصد از افراد با تحصيالت دانشگاهی، ارتباط نامتعارف با نامحرم دارند و اين ميزان 

بيش از افراد بدون تحصيالت دانشگاهی است.
ازآنجا که مطابق مباحث نظری مطرح شده در اين پژوهش، يکی از کارويژه های اصلی رسانه ها 
نقش آفرينی آنها به عنوان عامل اساسی جامعه پذيری و يادگيری افراد و انتقال ميراث فرهنگی 
به نسل جديد است و از طرفی به دليل جذابيت مقوله تحصيالت عاليه در جامعه ايران، افراد با 
تحصيالت دانشگاهی نسبت به شخصيت های بدون تحصيالت بيشتر مورد توجه و گاهی تقليد و 
الگوبرداری قرار می گيرند، لذا برای ترويج الگوی مطلوب عفاف و حجاب از ميان شخصيت پردازی 
در قالب زنان تحصيل کرده، الزم است شاخص های عفاف و حجاب در اين شخصيت ها به گونه ای 
معنادار، بهتر از شخصيت های بدون تحصيالت دانشگاهی تصوير شود. لکن مطابق نتايج اين تحقيق 
می توان چنين استنباط کرد که شاخص های عفاف و حجاب در شخصيت های زن تحصيل کرده 
سريال های تلويزيونی به شکل مطلوبی بازنمايی نمی شود. به گونه ای که يافته های اين پژوهش نشان 
می دهد در سريال های بررسی شده، شاخص های عفاف و حجاب در شخصيت های تحصيل کرده در 
بسياری از موارد ضعيف تر از شخصيت های بدون تحصيالت دانشگاهی نمايش داده شده است و يا 
تفاوت معناداری ميان اين دو گروه وجود ندارد و بديهی است چنين بازنمايی از شاخص های عفاف و 
حجاب در قالب اين شخصيت ها، در صورت الگوبرداری مخاطبان می تواند به تضعيف فرهنگ عفاف 
و حجاب در جامعه به خصوص قشر جوان و تحصيل کرده منجر شود و واضح است که با مأموريت 
رسانه ملی که همانا تقويت و گسترش فرهنگ ملی و دينی )و ازجمله در زمينه پوشش و رفتار( 
است در تضاد می باشد و برنامه ريزی و نظارت بيشتر و دقيق تر مسئوالن صداوسيما را در اين باره 
می طلبد. بر اين اساس به مسئوالن رسانه ملی پيشنهاد می شود تمهيداتی انديشيده شود تا در 
سريال های تلويزيونی از نشان دادن شخصيت هايي که به طور طبيعي مي توانند به عنوان الگو انتخاب 
شوند، )مثاًل کساني که داراي تحصيالت دانشگاهي هستند( در نقش هاي افراد کم توجه به اصول و 
ارزش هاي اسالمي در زمينه عفاف و حجاب، خودداري شود. همچنين توجه شود در سريال های 
تلويزيونی، شأن و منزلت چادر به عنوان حجاب برتر رعايت شده همچنين شايسته است پوشش، 
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آرايش، نوع رفتار و سخن گفتن زنان )به ويژه زنان با تحصيالت دانشگاهی( هنگام روبه رو شدن با 
نامحرم به گونه اي باشد که حساسيت زن مسلمان را نسبت به مقوله عفاف و حجاب يادآور شود. 
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