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 -1مقدمه و طرح مسئله

با ورود مدرنیته بسیاری از حوزهها از جمله خانواده با چالش مواجه
شدند .خانواده در زمره نهادهایی است که پس از مدرنیته ،متحول شده و
بسیاری از هنجارها و ارزشهای آن ،اعتبار خود را از دست داده و از حالت
سنتی خود خارج شده است .جامعهشناسان امروزه بیش از هر زمان دیگری
به بررسی آسیبهای خانواده میپردازند؛ خانواده از یک سو هنوز گرفتار
بعضی سنتهای غلط گذشته مانند بیعدالتی و ظلم به زنان بوده و از سوی
دیگر آموزههای مدرن مانند انکار تفاوتهای جنسیتی ،اختالط نقشها،
فردگرایی ،اصالت لذتهای دنيايي و تأکید بیش از حد بر آزادی انسانها
و از جمله زنان ،سالمت ،ثبات و حتی کیان خانواده را به خطر انداخته و
آسیبهای جدی اجتماعی به وجود آورده است .یکی از مسائلی که در پرتو
چنین تأکیدهايي ،بازبینی و نقد شده است ،مسئله حجاب میباشد.
برای تبیین تغییرات در مسئله حجاب ،میتوان آن را در دو سطح کلی
در نظر گرفت؛ نخست در سطح ساختاری ،که میتواند هم شامل تغییر
در ساختارهای کالن ذهنی و هم ساختارهای کالن عینی باشد .از جمله
ساختارهای کالن ذهنی ،که با تغییر و تحول مواجه شده است میتوان به
تحول در زمینه الگوها و ترجیحات و سبک زندگی افراد و در رابطه با تغییر
ساختارهای کالن عینی نیز میتوان به تغییر در محتوای رسانههای جهانی و
فراگیر مانند اینترنت و ماهواره اشاره کرد .دوم ،در سطح فردی و کنشگر،
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درباره حجاب اتخاذ میکنند ،بحث انگیزه و نیت آنها از رعایت حجاب
در جامعه امروزی را بیشتر از هر زمان دیگری مطرح میكند .این دو حوزه،
مسلما تغییراتی در جلوههای به نمایش گذاردن حجاب توسط افراد به وجود
خواهد آورد که میبایست به آن توجه شود .از سوی دیگر انگیزه و نیت
کنشگران در موضوع حجاب تابع مصرف فرهنگی است .رسانههای جهانی
از جمله ماهواره و اینترنت ،مهمترین منابع تغذیه مصرف فرهنگی کنشگران
به شمار میروند .این تحقیق درصدد است تا به چهار سؤال اساسی زیر
پاسخ دهد  -1 :زنان و دختران تا چه اندازه الگوی حجاب جایز را رعایت
میکنند؟  -2سبکهای کنش اجتماعی زنان و دختران در رد یا قبول حجاب
چیست؟  -3این دو امر تا چه حد متأثر از مصرف رسانهای آنها به ویژه
اینترنت و ماهواره است؟  -4آیا سبکهای کنشی زنان و دختران نسبت به
حجاب با میزان رعایت حجاب جایز رابطه دارد؟
 -2اهمیت و ضرورت تحقیق

داشتن پوشش مناسب ـ بهخصوص در محافل عمومی ـ از دغدغههای
جوامع دینی و بهخصوص جامعه اسالمی ایران است؛ لذا بررسی آن در رابطه
با انواع سبک کنش میتواند در شناخت چندجانبه این مسئله ما را یاری كند.
حجاب در لغت به معنای پرده و حایلی است که میان دو شی قرار
میگیرد و مانع از دیده شدن شی مقابل میشود (ضرغامی 118 :1387؛ دورانت
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 .)155 :1368بنابراین حجاب در مورد زنان و در اصطالح فقهی ،حائلی است
که تمام بدن زن به جز گردی صورت و دستها تا مچ (وجه و کفین) را
بپوشاند و نیز به گونهای باشد که توجه نامحرم را به خود جلب نکرده و
جلوهگری و خودنمایی نیز در آن نباشد .بنابراین حجاب به معنای پوشش
اسالمی بانوان دو بُعد ایجابی (پوشش بدن) و سلبی (حرام بودن خودنمایی)
دارد .حجاب در این اندازه ،یکی از احکام الهی و امری مشترک و ضروری
برای همه ادیان ابراهیمی ،به ویژه اسالم است و همه معتقدان به دین مقدس
اسالم بر ضرورت آن اتفاق نظر دارند (ایازی .)192-194 :1380

براساس پژوهشهای دینی،تحقیقات مردمشناسانه و مطالعات روانشناسی
جنسی ،تلبّس و پوشش ،دست کم چهار نیاز متفاوت انسان را در عرض هم

تأمین کرده است -1:حفاظت در مقابل سرما و گرما (نیاز طبیعی)؛  -2حفظ
عفت و پوشاندن عورات و زشتیها (نیازهای درونی)؛  -3نیاز بدن برای

حفاظت از بال و سختیها (نیازهای اجتماعی)؛  -4آراستگی و زیبایی (نیاز
روانی) و تاریخچ ه حجاب به اندازه قدمت آفرینش انسان است(کاوندی و
فومنی  2 :1389و .)3

قرآن كريم تمايل پوشيده بودن را از امور فطري و دروني انسان ميداند
كه از آغاز خلقت آدم و حوا در نهاد انسان به وديعه گذاشته شده است
(رجالی  .)2 :1391در آیین زرتشت برای سلب كردن آزادی از دیگران و تهییج
نكردن شهوت دیگران پوشش و حجاب را رعایت میکردند .آشو زرتشت
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نیز درونی شدن آن صحه میگذارد (یسنا ،53 :پندهای 5-8؛ پورداوود  :1310فصل

آفرینگان دهمان) .در دین یهود در کتاب مقدس تورات و کتاب فقهی تلمود
وجوب پوشش سر در بیرون از خانه ،نهی از تشبیه زن به مرد و بالعکس،
منع لمس و تماس و اختالط با زن بیگانه ،پرهیز از ناز و غمزه و به صدا در
آوردن خلخالهای پا صریح و روشن بیان شده است (دورانت  :1370ج ،12

صص  .)62-66در آیین مسیحیت نیز ،احکام سخت یهود [در زمین ه حجاب]
استمرار داشت (کاوندی و فومنی  .)3 :1389در ایران باستان ،عهد هخامنش و
اشکانی ،مادها ،سامانیها و صفویان ،پوشش بلند تا مچ پا بر روی نقش
برجستهها ،دیوارنگارها ،مجسمهها و حجاریها مشاهده میشود  ...عناصر
اصلی لباس زنان در دوران مختلف (طاهریان تا ایلخانان) تقریبا یکسان بوده
است ( ...حلبی  :1320ج ،2ص.)49

از سوی دیگر ،شواهد نشان میدهند که در دنیای پیشامدرن ،مشکل و
مسئله خاصی نسبت به رعایت حجاب وجود نداشته است .به عبارت دیگر،
در آن دوران ،حجاب به عنوان مسئلهای اجتماعی مطرح نبوده است (هاپوود

 .)3 :1380بنابراین شاید بتوان تا حدی رعایت حجاب را به سنتهای موجود
در آن زمان نسبت داد.
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با ورود کشورهای غربی به جوامع مسلمان ،تغییرات مادی و فرهنگی
زیادی در آنها رخ دادهو چالشهای فرهنگی میان آنها آغاز شد .یکی
از اصلیترین این چالشها ،مسئله حجاب زن بود .حجاب برای بیشتر
مستشرقان ،مسئلهای عمده به شمار میرفت و به همین سبب اکثر آنها در
برابرش موضعی سخت اتخاذ نمودند .آنها حجاب را نوعی ظلم و ستم بر
زنان قلمداد میکردند و خود را در مرحله و موقعیتی فراتر و برتر از فرهنگ
جوامع مسلمان میدیدند ) .(Hoodfar, 2001: 430از آن پس بود که محققان و
اندیشمندان زیادی در كشورهاي مسلمان به این مسئله پرداختند؛ « ...در طول
یک و نیم قرن از  1800تا  1950میالدی ،تخمین زده میشود که 60000
کتاب در همین موضوع در کشورهای غربی چاپ شده است» (خواجه نوری

 .)2 :1391امروزه با ورود ماهواره و اینترنت ،ابزار قدرتمندی در اختیار
محافل مختلف برای تأثیرگذاری در مسئله حجاب قرار گرفته است.
به لحاظ کاربردی نیز تحقیق پیرامون حجاب از این بعد مهم است
که حجاب از جمله مؤلفههای مهم دینداری در جوامع اسالمی محسوب
میشود .این تحقیق قصد دارد تا میزان رعایت حجاب و همچنین میزان تأثیر
عوامل مهم در آن را بین زنا ِن جامعه فعلی اسالمی ایران ،بررسی كند تا از
این طریق بتواند به صورتی دقیق به تبیین آن پرداخته و با ارائه دیدی جامعتر
از گذشته،در سیاستگذاریهای فرهنگی و اجتماعی کشور استفاده شود.
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نظر گرفته شده و تالش میشود تا نیات مختلف کنشگران نسبت به آن
مشخص شده و رابطه آن با مصرف فرهنگی به عنوان عاملی تأثیرگذار
رعایت حجاب،تعیین شود.
 -3پیشینه تحقیق

در ميان پژوهشهاي داخلي احمدی و همکاران در مطالعه خود نشان
دادند که گرایش به غرب به تنهایی  66درصد واریانس عدم رعایت حجاب
را پیشبینی میکند .در این تحقیق میزان پایبندی به حجاب با ویژگیهای
جمعیتشناختی (سن ،تحصیالت ،روابط خانوادگی و میزان کنترل والدین)
براساس آزمون تحلیل واریانس یک طرفه رابطه معناداری ) (p<0/01داشت
(احمدي و همكاران .)1389

آقایان چاوشی و همکاران در مطالعهای دریافتند که تفاوت معناداری بین
دیدگاه کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی و مراجعهکنندگان زن به درمانگاهها
در رابطه با ضرورت رعایت حجاب توسط بانوان ،ارزیابی تبلیغ ارزشهای
دینی مرتبط با چادر ،میزان آشنایی با شرایط پوشش صحیح اسالمی ،بهترین
نوع پوشش برای بانوان و بهترین راه حل برای کسانی که از چادر استفاده
نمیکنند ،وجود داشته است (آقايان چاوشي و همكاران )1386در مطالعهای به
بررسی دیدگاه جوانان و میانساالن درباره حجاب برتر پرداخته است .یافتهها
بیانگر وجود تفاوت معنادار بین دیدگاه جوانان و میانساالن در خصوص
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ضرورت رعایت حجاب از سوی بانوان ،میزان آشنایی با شرایط پوشش
صحیح اسالمی و بهترین نوع پوشش برای بانوان بوده است (حبيبي .)1389

تحقيق ديگري كه با هدف گرايش به حجاب و برداشت از آن در بين
دانشجويان دانشگاههاي تهران انجام شد ،نشان داد كه با افزايش و تقويت
ارزشهاي ديني در افراد ،تمايل به رعايت حجاب نيز در بين آنها افزايش
مييابد .همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد دانشجوياني كه اعتقادات مذهبي
والدينشان زياد بوده است ،نسبت به رعايت پوشش اسالمي تمايل بيشتري
داشتند .دراين بررسي رابط ه عواملي نظير تجربه گذشته فرد از رعايت حجاب
و نحوه فرزندپروري خانواده و نگرش افراد نسبت به حجاب بررسي شده
است.
عل��وی و حجتی در مطالعهای در پی بررس��ی عوامل مؤثر در بدحجابی
دانش��جویان دختر دانش��گاه باهنر کرمان بودهاند .نتایج نش��ان میدهند که
وضعیت دینی دانش��جویان ،عالقهمندی به رشته ،اهمیت دادن به مدگرایی و
میزان در تضاد دیدن پوشش زن با تالشهای اجتماعی ،نگرشهای سیاسی،
اختالف بین والدین ،مدرک تحصیلی پدر و مادر و وضعیت اعتقادی والدین
در بدحجابی دانش��جویان مؤثر بودهاند .در حالی که متغیرهای وضعیتهای
روانی و جس��مانی دانشجویان ،رش��ته تحصیلی ،تعداد واحد گذرانده ،سن،
مع��دل دیپل��م ،تعداد کل اف��راد خان��واده و وضعیت اقتص��ادی خانواده در
بدحجابی دانشجویان تأثیر نگذاشتهاند (علوي و حجتي .)63-88 :1386
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حجاب و انواع آن همچون نقاب ،روسری و چادر معطوف بوده است و به
نوع برخورد دولتها و یا نهادهای مدنی و یا نگرش مردم آن کشورها به
این پدیده نپرداختهاند) .(Kilic& et al. 2008: 397-410;Tarlo, 2007تارلو در
مطالعه خود در پی بررسی اهمیت لباس و پوشش به عنوان شاخصی آشکار
از تمایز در چند شهر فرهنگی لندن بوده است .وی معتقد است که انتخاب
حجاب از سوی زنان طبقه متوسط مسلمان اغلب به عنوان یک کاال نگریسته
میشود ،نه به عنوان پس زمینه فرهنگی آنها .به طور کلی تارلو در تحقیق
خود پتانسیل انتقالی حجاب را بررسی کرده و معتقد است که حجاب تأثیر
معناداری روی دیگران دارد ).(Tarlo 2007

تانگاراجاه در مطالع ه خود تغییر مناسبات جنسیتی و الگوهای محلی
مصرف مذهبی در بین زنان مسلمان مهاجر از خاورمیانه به شرق سریالنکارا
را بررسی کرده است .مهاجرت باعث تغییر اعمال هر روزه آنها در درون
یک فرهنگ متحد اسالمی میشود .زنان مهاجر همچنین کاالهای وارد شده
از کشورهای عربی را مصرف میکنند .در نتیجه اعمال مذهبی اســالمی
نقش ترقی گرایانه و قدرت بخشی در زندگی زنان مهاجر ایفا میکننـد
).(Thangarajah2003
خیابانی و ویلیامسون در مطالعهای نشان دادند که رسانههای بریتانیایی
معموال انواع حجاب رایج در بین زنان مسلمان را به صورت یکسان بازنمایی
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و حجاب را به عنوان مانعی برای ارتباطات معنادار ارائه میکنند .از نظر آنها
زنان باحجاب به عنوان افرادی بیمقدار به شمار میآیند که در همانند شدن با
جامعه میزبان شکست خوردهاند و خطری مضاعف برای سبکهای زندگی
انگلیسی به شمار میروند ).(Khiabany & William son 2008

شیرازی و مشیرا در مطالعهای نشان دادند که برای فهم نگاه زنان مسلمان
نسبت به حجاب در غرب ،باید عوامل سیاسی ،اجتماعی و تاریخی یک
کشور ،ماهیت مهاجرت آنها ،ترکیب جمعیت شناختی گروه آنها و
چگونگی تفسیر آنها از دنیوی شدن و شهروندی را بررسی کرد .در حالی
که بازنمایی رسانهای و ادبیات دانشگاهی معنای نقاب در اروپا را به عنوان
عملی شور برانگیز یا شکلی از هویت شخصی ،سیاسی و مذهبی معرفی
میکند ،اما یافتههای تحقیق آنها از مصاحبههای عمیق با زنان مسلمان در
غرب ،معنای دیگری را متبادر میکند .نیمی از شركتكنندگان در مطالعه ،در
عين استفاده از روسری هیچ تمایلی برای استفاده از نقاب نداشتند ،بلکه بر
عکس در محیط آمریکا آن را غیرضروری و نامناسب میدانستند .البته اکثر
مشارکت کنندگان این حق را برای كساني که مایل به استفاده از نقاب بودند،
محترم میشمردند). (Shirazi & Mishra 2010
مهتا در مطالعهای تأثیر عمیق رسانههای مدرن در زنان مسلمان دهلی
را در طول  30سال موثر بررسي كرده است .هر چند مصرف رسانههای
تصویری اوایل به صورت تابو و ممنوع بوده است ،اما به نظر ميرسد امروزه
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شدن فرهنگ رسانهای قرار گرفتهاند .یافتههای تحقیق نیز نشان دهنده این
واقعیت است که زنان مسلمان مفروضات سنتی مصرف رسانهای را کامال
تغییر داده و سبک زندگی و الگوهای اندیشیده شده از خود را بازبینی
کردهاند )(Mehta 2010

واتسون در مطالعهای نظری ،موضوع حجاب و ارتباط آن با جهانی شدن
را بررسي كرده است .وی گرایش به حجاب را واکنشهای فردی زنان به
فرایندهای جهانی میداند .واتسون با توجه به نظرهای ارائه شده از سوی
زنان ،حجاب را مسئلهای سیاسی و فردی میداند و گرایش به آن را نوعی
فمینیسم معکوس و اعتراض علیه مصرفگرایی و غربگرایی تلقی میکند
(واتسون .)309-330 :1382

 -4مبانی نظری
 -1-4حجاب به مثابه کنش

داشتن یا نداشتن حجاب یا نوع رعایت حجاب را میتوان به عنوان
نوعی کنش به حساب آورد و از آنجا که رعایت آن در ارتباط با دیگران
قرار میگیرد ،نوعی کنش اجتماعی است .کنش اجتماعی یکی از محورهای
اصلی نظریه و تحقیق در علوم اجتماعی است .روشه تاکید میکند« :موضوع
مطالعه شده جامعهشناسی کنش اجتماعی است؛ یعنی کنش انسانی در محیط
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اجتماعی» (روشه  .)13 :1367به نظر وبر ،جامعهشناسی علم مطالعه و تحقیق
کنشهاست .کنشگران برای رفتارهای خود معنایی قائلاند و آن معنا در
رفتار آنها تأثیر میگذارد (عضدانلو  .)434 :1386وبر کنش اجتماعی را به
ِ
اهداف خاص
چهار گروه تقسیم میکند .مبناي این تقسیمبندي ،انگیزهها و
کنشگران است .مشخصه جوامع گوناگون در دورانهاي مختلف اشکال
مختلف کنش است .بنابراین با توجه به نظریه وبر ،میتوان حجاب را کنشی
دانست که دارای چهار انگیزه و نیت ابزاری ،ارزشی ،سنتی و عاطفی از
سوی کنشگران (بانوان) دارد و به همین ترتیب میتوان ،چهار نوع سبک
کنشی نسبت به حجاب را نام برد؛ سبک کنشی ابزاری ،ارزشی ،سنتی و
عاطفی.
 -2-4سبک کنش ابزاری نسبت به حجاب

کنش ابزاری (معطوف به هدف) کنشی است که بر حسب جهتگیري
عقالنی نسبت به یک سیستم از غایات و اهداف جداگانه فردي ،تعیین و
طبقهبندي میشود که از چنین انتظاراتی به عنوان شرایط و وسایل براي
دستیابی موفقیتآمیز و عقالنی کنشگر به اهداف انتخابی خویش استفاده
میشود (وبر  .)1368برخی نام این نوع کنش را سوءگیری هدفی یا عقلی
نامیدهاند؛ به این معنا که در این نوع کنش هم هدفی که فرد آن را دنبال
میکند و هم راهنمایی که بر میگزیند ،بر اساس اصولی بخردانه و عقالنی
که مقبول و مشروع حقوقی جمع قرار گرفته ،شکل میگیرد (تنهایی :1374
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زندگی که فرد در آن اعمال دنیوی و تأثیرهاي آنها را در خود ارزیابی
کرده و مناسبترین راه را برآورد میکند (دیلینی .)208 :1390 ،نکته مهم اینکه
این نوع کنش عقالیی و بخردانه است ،اما راههای انتخابی برای رسیدن به
اهداف عقالیی نیستند؛براي مثال کاپیتان کشتیای که در حال غرق شدن
است ابتدا مسافررا وادار به ترک کشتی میکند و سپس خود کشتی را ترک
میکند(تنهایی :همان) .بنابراین میتوان این نوع کنش را نوعی گزینش عقالنی
به حساب آورد .به نظر ترنر فرض رویکرد گزینش عقالنی اين است که
انسانها موجوداتی با قصد و نیت هستند .وی معتقد است که گزینش عقالنی،
بهترین روشی است که منجر به حداکثر سود ميشود (ترنر .)175-211 :1372

رالف دارندورف نیز در الگوی «انسان اقتصادی» سازوکار عملکرد گزینش
عقالنی را مبتنی بر اصول میداند که «هر فرد سعی دارد تا به مقتضای منابعی
که در اختیار اوست ،بهترین و مقبولترین انتخاب را از دیدگاه ترجیحات
خود به عمل آورد» و دوم آنکه «این بهترین انتخاب ممکن ،به سهولت
تشخیص داده ميشود و جز در موارد استثنایی ،امکان تحقق آن در همه حال
وجود دارد» (عباسپور .)6 :1390

تفکر ارادهگرایی که در نظریه کنش پارسونز مطرح میشود ،نقش فعال
و هدفدار کنشگران را در موقعیتهای اجتماعی نشان میدهد .به نظر او،
کنشگران ذهن و آگاهی دارند و به همین دلیل در زندگی اجتماعی با سنجش
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و ارزیابی موقعیتها به تصمیمگیری و گزینشهای فردی مبادرت میورزند.
این تصمیمگیریها هر چند به خاطر دخالت ساختارهای الزامآور فرهنگی
ـ مانند هنجارها و ارزشهای اجتماعی ـ تا اندازهای محدود ميشوند ،اما
ِ
نسبت ـ آزادی فردی را در امور اجتماعیشان نشان میدهد
تأثیر اراده ـ به
(ریتزر.)587 :1379

نظریات تلفیقی معاصر با وضوح بیش��تری ب��ه موضوع انتخاب عقالنی
پرداختهان��د .نظری�� ه س��اختاربندی گیدنز یک��ی از آنهاس��ت .در این نوع
جامعهشناسی ،گزینش خود را در دیالکتیک عاملیت -ساختار جلوهگر ساخته
است .به اعتقاد گیدنز ،ساختارها و عوامل انسانی دو پدیده جدا از هم نیستند،
بلکه از یک سو ،س��اختارها زمینه اجتماعی عملکرد کنشگران را به وجود
میآورند و از سوی دیگر ،عوامل انسانی با کنشهای به نسبت آگاهانهشان،
ش��رایط بازتولید ساختارها را فراهم میکنند .به عبارت دیگر ،گیدنز عامل و
ساختار را دو روی یک سکه میداند .وی هم به نقش محدودکننده ساختارها
اشاره دارد و هم نقش فعال و خالق کنشگران در شکلگیری و تعدیل این
ساختارها را میپذیرد (همان.)701-707 :

بوردیو نیز بحث مشابهی را مطرح میکند که به گفته اسکات لش ،شاید
بیش از هر کس دیگر در گشودن گره از مسئله رابطه ساختار و عاملیت
سهم دارد .او برای دوری جستن از تعارض عینیتگرایانه و ذهنیتگرایانه
بر عملکرد تأکید میکند؛ مسئلهای که به نظر او پیامد رابطه دیالکتیکی میان
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جامعهشناسی وجودی نیز ،با تأکید بیشتری بر عوامل انسانی میتوان مشاهده
کرد (عباسپور .)7 :1390در نظریهانتخاب عقالنی به دلیل تأکید بسیاری که بر
فردیت و عقالنیت میشود ،میتوان با اطمینان گفت که بین ماهیت مدرنیته
و این نظریه پیوند و رابطه وجود دارد (همان .)87 :نگاه گزینش عقالنی را
میتوان در مسائل مختلف از جمله در حوزه دين صادق دانست .به عبارت
دیگر ،انعکاس دیدگاه انتخاب عقالنی در حوزه تئوریهای مربوط به دنیای
مادی ،تا حدی خود را در نظری ه انتخاب عقالنی در دین منعکس کرده است.
نمادگرایانی همچون گیرتز و برگر آراء خویش را بر پیشفرضهایی
درباره معناداری و نظم جاری در جهان استوار ساختهاند (شجاعی زند :1380

 )67-69که میتواند در کنشهای انسانی مؤثر باشد .دین مبنایی برای
کنشهای انسانی است که به رفتار آنها معنا میدهد .در دوره جدید یا
مدرن وضعیت دین تا حدی نسبت به گذشته تغییر کرده است؛ برگر ويژگي
متكثر وضعيت مدرن را مسئلهاي جدي براي دين ميداند« .بازاردين» به
ظهور آنچه وي تأثيرات برآمده از وضعيت متكثر مینامد ،منجر میشود.
دين در وضعيت متكثر تحميلپذير نيست و بايد بازاريابي شود و از آنجا
كه عرضهكاال به مصرف كنندگاني كه مجبور به مصرف نيستند ،بدون در
نظرگرفتن نظر آنها درباره آن كاال تقريبا غيرممكن است ،محتويات دين
نيز با سليقه مصرفكنندگان وفق داده ميشود .البته منظور اين نيست كه
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ترجيحات مصرفكنندگان محتويات اصلي دين را تعيين ميكند .به نظر
برگر اين ترجيحات ،نيروي تغييرند بدون آنكه جهت تغيير را تعيين كنند
(برگروديگران  .)88 :1386بنابراین دین برای جذب متقاضی میبایست فوایدی
را عرضه سازد که افراد به خاطر آنها به دین روی آورند.
با توجه به این توضیحات میتوان کنش ابزاری نسبت به حجاب را نوعی
منفعتطلبی یا نگاه ابزارگونه برخوردار دانست؛ در این معنا حجاب ـ به
خودی خود ـ برای کنشگر هدف نیست ،بلکه ابزاری است که پذیرش و یا
رد آن فرد را به خواستههایش میرساند .بنابراین حجاب گونه عملی از انواع
عقالنیت کالبرگ است (دیلینی.)208 :1390 ،

براساس دیدگاه چلبی ،کنش ابزاری را میتوان شامل  6مؤلفه دانست؛
محاسبه ،هماهنگی ،یادگیری ،کسب پایگاه ،مشارکت اجتماعی و پذیرش
و تأيید اجتماعی .هر یک از این مؤلفهها با توجه به گزینش عقالنی افراد
به عنوان ابزارهایی براي رسیدن به اهداف منظور در نظر گرفته میشوند.
در کنش ابزاری ،کنشگر ضمن محاسبه و هماهنگی قبلی عمل و تجربه
میكند .محاسبه ،هسته کنش ابزاری است که به صورت فرایند نمادی ،خود
را در ذهن پنهان میسازد .محاسبه حاوی برآورد ،انتخاب و طراحی کنش
برای اجرا در آینده است .محاسبه برونیابی نمادی آینده در حال است.
هماهنگی ،حاوی تقسیم کار ،تشریک مساعی و همگامی با دیگران برای
افزایش بهرهوری کار است .یادگیری ،تغییر در رفتار است که در اثر عمل و
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گسترش مییابد و به این ترتیب کنشگر با الگوریتمها و راهحلهای انتزاعی
از پیش تعیین شده مجهز میشود (چلبی  257 :1384و  .)258منظور از
کسب پایگاه ،جایی است که هرکس در ساخت اجتماعی اشغال میکند (بیرو:

 .)1380کرونباخ در طبقهبندی نیازها ،نیاز به تأيید و تحسین همگنان را مطرح
میکند (رحیمینیک  .)21 :1374نیازهای اجتماعی شامل نیاز به معاشرت ،کسب
تأيید دیگران ،مبادله و تعاوناند (رفعت جاه  .)114 :1386در موضوع حجاب نیز
به عنوان نوعی کنش ،میتوان  6مؤلف ه مذکور را در نظر گرفت که افراد بر
اساس آن نسبت به پذیرش یا رد حجاب اقدام میکنند.
 -3-4سبک کنش ارزشی نسبت به حجاب

کنش ارزشی ،رفتاري است که بدون اعتنا به پیامدهاي پیشبینی كننده
عمل ،تنها از اعتقاد کارگزار الهام میگیرد .دراین حالت ،فرد با اخالص
کامل ،خود را در خدمت یک ارزش یا یک آرمان از سنخ دینی ،سیاسی
و  ...قرارمیدهد (فروند  .)115 :1362به عبارت دیگر ،كنش ارزشي عبارت
است از کنشهایی که برحسب جهتگیري نسبت به یک ارزش انتزاعی
طبقهبندي شدهاند ،شامل اعتقاد آگاهانه به ارزش انتزاعی رفتارهاي مذهبی،
اخالقی ،زیباییشناسی و اشکال دیگر رفتار که به طورکلی به خاطر خویش
و مستقل از هرگونه پیشبینی موقعیتهاي خارجی شکل میگیرد (وبر :1368

 .)3بنابراین این نوع کنش ،شامل عقالنیت جوهری است .عقالنیت جوهری
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روشی را تعیین میکند که مبتنی بر نظامی ارزشی است که در آن ،رفتارهای
فردی محدود شدهاند .این گونه عقالنیت منحصر به جوامع غربی نبوده و
فرافرهنگی و فراتاریخی است و در هر جامعهای که اصول ارزشی مستحکمی
حاکم باشد ،وجود دارد (دیلینی.)209 :1390 ،

از نظر گیدنز ،تقسیمبندی اساسی در جامعهشناسی و نظریههای اجتماعی
همان است که میان دو رویکرد به تحلیل اجتماعی وجود دارد؛ رویکرد
عامل محور و ساختار محور .رویکرد اول به افراد ،مقاصد و نیتها،
انگیزهها و باورها به منزله عوامل شکلدهنده به حیات اجتماعی توجه دارد.
رویکرد دوم برای تبیین زندگی فردی و اجتماعی بر فرایندهایی همچون
پویشهای سازمانی یا طبقاتی تأکید دارد .نظارت بازاندیشه بر کنش ،دال
بر خصلت نیتمند یا هدفمند رفتار انسانی است (جالئی پور .)384 :1387

پستمدرنیستها افراد و گروهها را به نوسازی الگوهای ارزشیشان تشويق
و از وقوع چنین نوسازیهایی استقبال میکنند .این نوسازیها منجر به تنوع،
التقاطگرایی و الگوگذاری شخصی شده و ترس افراد از وانهادن اصول
سنتی به حداقل میرسد (گیبینز و ريمر  .)133 :1384در چند سدهاخیر و به
ویژه چند دههاخیر تغییری از ارزشهای دینی به سمت ارزشهای سکوالر
در کشورهای مختلف جهان احساس ميشود .نظرياتی که در این راستا
وجود دارند ،عواملي هم چون تنوع وتكثرفرهنگي ،رشدوتوسعه اقتصادي
واجتماعي،گسترش روحيهعلمي و عقالنيت رابه عنوان تغييراتي ساختاري
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در بيشتر اين نظريات به عنوان ع ّلت موجده جريان سكوالريزاسيون بيان
ميشود ،توسعه و نوسازي جوامع است (طالبان و رفیعی بهابادی .)2 :1390

بنابراین کنش ارزشی نسبت به حجاب را میتوان برانگیخته از نوعی اعتقاد
دانست که فرد بر مبنای آن به پذیرش و یا رد حجاب می پردازد.
به نظر رونالد اینگلهارت کنش ارزشی دو مولفهی دینی و سکوالر دارد
(ملکی  .)12 :1375ارزشهای دینی شامل ارزشهای متافیزیکی و اخالقی است
که مبنایی برای اندیشیدن و عمل کردن در همه موقعیتهایی هستند که فرد
باید قضاوت اخالقی کند و یا راهنمای تصمیمگیری افراد در موقعیتهایی
هستند که فرد با مسائل وجودی درگیر میشود (فاضلی  .)92 :1382ارزشهای
سکوالر طرفدار و مروج حذف یا بیاعتنایی و به حاشیه راندن نقش دین
در حیات سیاسی و اجتماعی انسان هستند (ربانی گلپایگانی .)11-40 :1379

ارزشهای سکوالر بیشتر مبتنی بر فردگراییاند و به نقش عاملیت در کنار
ساختار توجه بیشتری ميكنند .بنابرین ارزشهای سکوالر را میتوان تا حدی
پشتوان ه رد حجاب و نگرش دینی را پشتوانه پذیرش یا تأيید آن دانست
(اینگلهارت  .)73 :1373اینگلهارت خیزشی از ارزشهای دینی به سکوالر را
نشان میدهد .وی به طور مشخص به رابطهبين توسعهيافتگي و دينداري
پرداخته و خود نيز آن را آزموده است .او باور دارد كه نوسازي ،شرايط
زندگي بيشتر مردم را عوض ميكند و از آسيبپذيريشان در مقابل خطرات
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ناگهاني و پيشبيني نشده ميكاهد (اینگلهارت و نوریس  .)35 :1387اينگلهارت
معتقد است كه فروكاهي اهميت ارزشهاي ديني در كشورهاي پساصنعتي
به نوبه خود از مشاركت منظم در اعمال ديني كه نمونه آن شركت در مراسم
عبادي و انجام منظم نماز يامراقبه میباشد،كاسته است (همان .)43 :ویلسون
تصریح میکند که باصنعتيتر شدن جوامع در حال توسعه ،فشارهاي مشابهي
در جهت سكوالريزاسيون یا کاستن از معنا و اهمیت دین در عملکرد نظام
اجتماعی به اين جوامع وارد خواهد آمد ).(Wilson 1987: 170
اس��تيوبروس ضمن تأكيد بر اين نكته كه توس��عه و رفاه مادي ،ش��ور و
حرارت مذهبي در دنياي مدرن را كاهش داده اس��ت ،بر اين باورند كه اين
مطلب در مورد اغلب س��نتهاي ديني تا حد زي��ادي صدق ميكند (طالبان

و رفیع��ی بهاب��ادی  .)5 :1390ب��روس بر اين نكته نيز تأكي��د ميكند كه علم و
فناوري به خودي خود ،انس��ان مدرن را ملحد نكرده اس��ت ،بلكه فرضيات
زيربناي��ياش كه در عقالنيت خالصه ميش��ود ،انس��ان معاص��ر را كمتر از
پيشينيان مس��تعد پذيرش انگارههاي الهي ساخته اس��ت).(Bruce 2002: 25

در مجموع ،نظريههاي سكوالريزاسيون كه درباره دين و نقش آن در جامعه
نوين تئوريزهش��دهاند ،شرايطي ر ابيان كردهاندكه با دستيابي به آنها ،دين و
نقش آن در دنياي جديد هر روز كمرنگتر خواهدشد (همان).

طبق نظرات گفته شده میتوان دو نوع مولفه کنش ارزشی را در ارتباط با
سبک کنش ارزشی نسبت به حجاب در نظر گرفت ،به این معنا که در سبک
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نگرش نسبت به حجاب و میزان رعایت آن دارند؟
 -4-4سبک کنش سنتی نسبت به حجاب

در کنش سنتی ،کنشهای افراد جهتگیري سنتی داشته و بر عادتهای
دیرپا مبتنی است (وبر .)39 :1368رفتار سنتی اغلب مبتنی بر یک رفتار ماشینی
و اطاعت ناآگاهانه از سنن اجتماعی و بدین ترتیب شامل عناصر نامفهوم
است (فروند  .)113 :1362در این نوع کنش هم هدفی که فرد دنبال میکند
و هم راههایی که برای رسیدن به هدف برمیگزیند ،تنها بر اساس سنت
شکل گرفته است نه عقل (تنهایی  .)293 :1374کنشی که عادتها ،عرفها
ِ
ثانوي فاعل را تشکیل میدهند ،برمیخیزد وفاعل
یا باورهایي که طبیعت
کنش فقط به انگیزه بازتابهایی که در اثر ممارستهاي طوالنی در او
ریشه دوانیدهاند ،عمل میکند .در همین راستا ،بوردیو عادتوارهها را منشأ
کنش میداند .منظور از عادت واره ،مجموعه طرحوارههایی است که یک
انسان در طول زندگی خود از ابتدای تولد به بعد بر اساس برخورد با
محیطهای مختلف مانند خانواده ،رسانهها ،نهادهای آموزش و پرورش و
گروه همساالن کسب میکند .این طرحوارهها مانند :چگونه غذا خوردن،
چگونه لباس پوشیدن ،چگونگی ارتباطات اجتماعی ،ذوقیات و مشغولیات
انسان میباشند (بوردیو  .)93 :1380در هر یک از انسانها عادتوارههایی
وجود دارد که در طول زندگی آنها ساخته میشوند (همان .)56 :عادتوارهها
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الگویی هستند برای طبقهبندی و تقسیمبندی براساس نگرشها و سلیقهها.
عادتوارهها همچنین میان آنچه خوب است و آنچه بد است ،آنچه ممتاز
است و آنچه معمولی است و  ...تفاوت میگذارد .البته این موارد نزد افراد و
طبقات متفاوت یکسان نیست (همان) .در مجموع ،تئوری کنشیای که بوردیو
در قالب مفهوم عادتواره مطرح میکند ،به این معناست که کنشها مبتنی بر
آمادگی و استعدادهای کسب شده هستند و مبتني بر قصد نيستند؛براي مثال
«بازیگر ،نظربه اینکه قاعدهمندی یک بازی را عمیق ًا درونی کرده است ،نیازی
به دانستن آگاهانه آنچه که انجام میدهد ،برای انجام کار ،ندارد( ».همان.)246:

اهمیت این بحث در آن است که طبق نظریه بوردیو ،نیروی محرکه اعمال و
رفتار روزمره هر فرد ،عادتوارههای اوست ) (Monadi 2009: 96و تفاوت
در عادتوارههاست که تفاوت در رفتارها و عقاید میان افراد یا گروهها را
باعث میشود ،چرا که در صورت وجود عادتوارههای مشترک بین افراد،
گروه و طبقه شکل میگیرد (بوردیو  .)37 :1380در اینجا الزم است به این
موضوع اشاره شود که عادتوارهها ،عمل را نه به صورت تحمیل بلکه به
صورت یک ضرورت منطقی پیش میبرد (همان .)300 :تأثیر عادتوارهها در
اعمال شخص به صورتي است که گويا شخص از نوعی محاسبه عقالنی و
یا قاعدهای تبعیت کرده است (همان) .بدین معنا ،کنش سنتی حجاب ناشی از
نوعی عادت کنش است که در اثر تکرار در فرد درونی شده است.
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وفاداری و مراجعه به گذشته و عرف تاریخی را شامل ميشود .بدین ترتیب
میتوان گفت کنش سنتی نسبت به حجاب نیز همین مؤلفهها را دارد و فرد با
توجه به این ابعاد ،اقدام به پذیرش و یا رد حجاب میکند .درونی کردن ،خود
جلوهای از کنش سنتی است؛ نوعی حفظ کردن و به خاطر سپردن که در
بطن احساسات به نسبت عمیق و اجتماعی برانگیخته شده صورت میگیرد.
تقلید ،شکل آشکار کنش سنتی است و َصرف انرژی برای تکرار گذشته در
حال است .وفاداری فینفسه مسبوق به گذشته است که پس از آشنایی با
دیگران و آثار آنها ظاهر میشود .وفاداری موجب آشنایی نمیشود بلکه
برعکس ،آشنایی سبب وفاداری میشود .بنابراین اساس ًا وفاداری ناظر به
گذشته است هر چند ادامه و بسط آن به آینده نیز سرایت کند .مراجعه به
گذشته ،نمودی از کنش سنتی و بازگشتی نمادی به گذشته و رجوع عاطفی
به میراث تاریخی جامعه است (چلبی .)257 :1384
 -5-4سبک کنش عاطفی نسبت به حجاب

کنشهای عاطفی ،کنشهایی هستند که برحسب جهتگیريهاي انفعالی
و بهخصوص عاطفی ـ که ازطریق تأثیرپذیري ویژه وحالتهاي احساسی
کنشگر تعیین میشود ـ طبقهبندي میگردند (وبر  )3 :1368رفتار عاطفی
شامل عناصر نامفهوم از سنخ غریزي ،حسی ،تأثیري و یا هیجانی است که
باید از راه روانشناسی یا روانکاوي تبیین شود (فروند .)114 :1362بنابراین در
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نزد وبر ،کنش انفعالی یا عاطفی عبارت است از کنشی که بدونو اسطه ناشی
از حال وجدانی یا خلق فاعل است (ريمون  .)567 :1377کوزر آن را رفتاري
احساسی که در حالت عاطفی کنشگر به چشم میخورد ،میداند (کوزر

 .)300 :1386پس به نوعی میتوان فرد را در انجام دادن این کنش ،منفعلتر از
سایر حالتها دید .در این نوع کنش ،استدالل مدنظر نیست [بلکه] تنها عمل
و فعالیت کنشگر مورد عالقه و توجه است (تنهایی .)293 :1374

ِ
ظاهري رفتار و كردار هم
پارتو ميگويد« :آنچه ما انسانها ،از حاالت
ميبينيم و از حرفهاي همديگر ميشنويم (مشتقات) با واقعيات پشت پرده
آنها (تهنشستها) متفاوت است» .در واقع او به وجود يك رياي سيستمي
در رفتار و گويش افراد اجتماع معتقد است .پيام کلي پارتو در سراسر
رسالهاش اين است که «افکار را زياد جدي نگيريد ،بلکه کنکاش ژرفتري
کنيد تا به سرچشمههاي واقعي کنشهاي آنها دست يابيد» (کوزر .)517:1386

بر این مبنا وی به بررسی کنش منطقی و غیرمنطقی پرداخته و میان آنها تمیز
قائل میشود .پارتو کنشهايي را منطقي ميداند که وسايلي متناسب با اهداف
را به کار برده و وسايل کار آنها با هدفهاي مورد انتظارشان پيوندي منطقي
داشته باشد (کوزر  .)1386وی سایر انواع کنش را غیرمنطقی میداند که البته
مقصود از آن بيمنطقي نيست (ريمون .)463 :1377 ،پارتو با بررسي نمونههاي
متعدد در تاريخ گذشته و معاصر چنين نتيجه ميگيرد که نظامهاي اعتقادي
غيرعلمي به ندرت تعيينکننده کنش بشري بودهاند ،بلکه بيشتر احساسات
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او چنين استدالل ميکند که اگر چه انسانها معموال منطقي عمل نميکنند،
اما گرايش شديدي به منطقي جلوه دادن رفتارشان دارند (ریمون  .)1377پارتو
کنشهاي غيرمنطقي را به شيوهاي منطقي بررسي ميکند .از نظر او هدف
جامعهشناس در بررسي رفتارهاي غيرمنطقي ،جستوجوي حقيقت است نه
جستوجوي فايده (ریمون .)1377

مؤلفههای کنش عاطفی عبارتاند از عالقه و دلبستگی ،ترس و اجبار،
نیاز به خودنمایی و جاذبه جنسی .عالقه و دلبستگی دو مشخصه دارد؛
نخست ،ارزیابی مثبت و توجه و احترام زیاد به مرجع آن و دوم ،فرض بر
اینکه مرجع شبیه به خودمان است (فرگاس  .)26 :1373ترس و اجبار ،واکنش
هیجانی درونی است که در مخاطب به دنبال تجربه یا حس محتوی ،موقعیت
و حالت وحشتناک و هراسانگیز رخ میدهد .منظور از نیاز به خودنمایی
ظاهری یعنی طرف توجه قرار گرفتن ،روی دیگران تأثیر گذاردن ،دیگران
را تحریک کردن و کنجکاوی آنها را برانگیختن (رحیمینیک .)21 :1374

گرایش جنسی بسیار پیچیدهتر از آن است که بتوان آن را کام ً
ال به خصایل
زیستشناختی نسبت داد .گرایش جنسی را باید براساس معانی اجتماعیای
که آدمیان بدان نسبت میدهند ،درک کرد .هنجارهای جذابیت جنسی بیشتر
روی ظاهر فیزیکی زنان متمرکز است تا مردان (گیدنز  .)184-186 :1385این
مؤلفهها نسبت به کنش حجاب نیز به همین ترتیب مطرح میشوند.
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 -6-4رابطهمصرف رسانهای با سبک کنشی نسبت به حجاب

همانطور که پیشتر گفته شد ،امروزه نیت و انگیزه کنشگران در قبول
یا رد حجاب و میزان رعایت آن ،نقش و اهمیت بسزایی یافته است .از
سوی دیگر ،این نیات و انگیزهها خود را در قالب عالیق ،ترجیحات و یا
همان «سبک زندگی» متجلی میسازند .بنابراین میتوان گفت که امروزه
زنان با مقوله حجاب ،بیشتر به عنوان نوعی از سبک زندگی مورد عالقه خود
برخورد میكنند .چنین امری نقش مصرفگرایی و مد را به خوبی آشکار
میسازد.
سبک زندگی ،امروزه به امری عادی و رایج تبدیل شده است ...« :دردهه
اخیر بدون سبک زندگی وهویت اجتماعی ،یعنی بدون چارچوبهاي
مشخصی که شباهتها و تفاوتها را آشکارمیسازد ،افراد یک جامعه امکان
بر قراري ارتباطی معنادار و پایدار را میان خود نخواهند داشت» (آقابخشی:1391

 .)2بنابراین میتوان انتظار داشت ،هرکس نوع خاصي از سبک زندگی داشته
باشد .سبک زندگی برای توصیف شرایط زندگی انسان استفاده میشود و
مجموعهای از طرز تلقیها ،ارزشها ،شیوههای رفتار ،حالتها و سلیقهها در
هر چيزی را در برمیگیرد .این امر با مصرف کردن کاالهای مادی و معنوی،
نمود عینیتری به خود گرفت و ادبیات جدیدی با عنوان سبک زندگی وارد
عرصه جامعهشناسی شد (اباذری و چاوشیان 6 :1381و.)7
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سنت نیز بیش از گذشته معنای خود را از دست داده است و زندگی روزانه
افراد بیشتر تحت تأثیر دیالکتیک امر محلی و امر جهانی شکل میگیرد و
بیشتر افراد مجبورند از میان مجموعه انتخابها ،چیزهایی را گزینش کنند
(گیدنز .)129-119 :1385

بوردیو به تحلیل انتخابهاي سبک زندگی پرداخته و آنرا از این جهت با
اهمیت دانسته که تمایزات اجتماعی و ساختاري در دهه اخی ِر مدرنیته به طور
روزافزونی از رهگذر صور فرهنگی بیان میشوند (آقابخشی .)6 :1391 ،بورديو
با مفهوم «فضاي اجتماعي» سبكهاي زندگي مختلف را نشان ميدهد .فضاي
اجتماعي بر مبناي سرمايه ساخته ميشود .هرقدر سرمايه فرد بيشتر باشد ،در
فضاي اجتماعي در موقعيت باالتري قرار ميگيرد .بورديو استدالل ميکند
افرادی که در يک فضاي اجتماعي قرار دارند ،مشابهتهاي بسياری دارند؛
حتي اگر هرگز يکديگر را نديده باشند .به عبارت ديگر ،مردمي که در فضاي
اجتماعي مشابهي قرار دارند ،ذائقهها و سبكهاي زندگي مشابهی دارند
(همان .)35 :بنابراین طبق نظر بوردیو ،سبک زندگی برایندی از عادتوارهها از
یک سو و انواع سرمایههای در دسترس از سوی دیگر است.
سبک زندگی را میتوان متأثر از منابع مختلفی دانست که هر یک شیوههای
متفاوتی از رفتار و سبک را ترویج میدهند؛ از جمله مهمترین این منابع
رسانههای جهانی است که بیشتر در قالب ماهواره و اینترنت قرار میگیرند.
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با فرایند جهانی شدن ،شبکههای ارتباطی و ماهوارهها با اینکه فرایند
یکسانسازی فرهنگ جهانی را دنبال میکردند در عین حال موجب خلق
تمایزات گوناگون میان «نشان دادن خود از دیگری» شدند (خواجه نوری :1384

6و  .)7این سبکهای زندگی جدی د ـ که مولود دوران مدرنیتهاند و به وسیله
رسانههای ارتباطی و اطالعاتی در سرتاسر جهان تبلیغ میشوند ـ اغلب با
سبکهای سنتی زندگی دچار چالش میشوند .در جوامع مسلمان نیز این
چالشها با شدت بیشتری دنبال میشوند ،زیرا از یک سو [این جوامع]
فرهنگی اسالمی دارند که آداب ویژهای را خواستار است و از سوی دیگر،
فرهنگ ملی و سنتی آنها نیز اغلب با سبکهای جدید زندگی ـ که از طریق
ماهوارهها و رسانههای جمعی و  ...تبلیغ میشود ـ مغایر است .به همین
دلیل است که برخی از زنان کشورهای مسلمان به علت پیروی از سبکهای
جدید زندگی ،اغلب به سبکهای سنتی و دینی کشورشان گرایشی ندارند.
در واقع این زنان ،سبک متفاوت زندگی خویش را برای دیگران به نمایش
میگذارند (همان).

سبک زندگی با هویت فردی در ارتباط است .برخی از نظریهپردازان بر
نقش سبک زندگی در خلق هویتهای فردی و جمعی افراد تأکید کردهاند
)& Molnar 2001: 31-45

 .(Lamontجهتگیري جامعهشناسی معاصر به

سمت پذیرش اهمیت رو به افزایش حوزه مصرف و فعالیتهاي سبک
ل دادن به هویت شخصی وجمعی است (گیدنز .)119 :1385
زندگی در شک 
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و جمع شكل ميگيرد .در نظر وي مفهوم خودآينهسان ازسه عنصر اصلي
ساخته ميشود؛ نخست ،ظاهر ما در نزد ديگران چگونه است .دوم،ديگران
در مورد ظاهر ما چه قضاوتي دارند و سوم اين كه چه احساسي ازخود براي
ما پديد ميآيد ) .(Coser2008بنابراین ميتوان به تأثير نقش سطوح کالن و
خرد روی بدن توجه كرد .زيمل در مقال ه «مد» داليل تعدد تغيير مد (همچون
پوشاک ،آشپزي ،هنر و معماري) در فرهنگ مدرن را بررسي کرده و نتيجه
ميگيرد که مردم سريعتر به مدهاي جديد و متفاوت جذب ميشوند ،زيرا
ميخواهند به هويّت شخصي متمايز خود شکل دهند .به نظر زيمل ،در
جوامع اوليه ،افراد هويّت خود را از گروه ميگرفتند .از اين رو بسيار همگن
بودند ،اما در جوامع مدرن ،فرآيند هويّتيابي فردي شده است .به نظر زيمل
در شهرهاي بزرگ ،شخص مصرف ميكند تا هويتي را كه دوست دارد ،براي
خود بسازد (باكاك  .)26 :1381کاستلز نیز معتقد است که فناوریهای اطالعاتی
و ارتباطی جدید همچون اینترنت در عصر جدید در هویت افراد اثر قاطع
دارد (کاستلز  :1384ج .)49-51 ،1از نظر گیدنز،خود آرایی وتزیین خویشتن با
پویایی شخصیت مرتبط است .در این معنا پوشاك عالوه بر آن که وسیله
مهمی براي پنهان یا آشکارسازي وجوه مختلف زندگی شخصی است ،نوعی
وسیل ه خودنمایی نیز محسوب میشود؛ چرا که لباس آداب و اصول رایج
را به هویت شخصی پیوند میزند (گیدنز  .)95 :1385فریدمن معتقد است که
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فناوریهای فراملی برای هویت و فرهنگ بومی و محلی تهدیدهایی را به
وجود میآورند (Ritzer 2010: 119؛ به نقل از فریدمن .)29 :1999 ،مطالعات
داخلی و خارجی نیز حاکی از اثر این فناوریها در تغییر هویت افراد است
(Armfild & Holbert 2003: 129-144؛ مقدس و خواجه نوری 5-32 :1384؛ خواجه
نوری .)1385

بخشی از سبک زندگی مربوط به نحوه مصرف است .وبر در بحث از
طبقه ،ايده ماركس را مبني بر تمايز طبقات اجتماعي بر مبناي توليد ميپذيرد،
اما مفهوم «مصرف» را نيز به آن ميافزايد .در اين صورت ميتوان گفت،
همانطور كه ماركس در قرن نوزدهم جامعه را بر مبناي توليد طبقهبندي كرد،
وبر در قرن بيستم طبقه را براساس مصرف بخشبندي كرد (فاضلي :1382

 .)21تأكيد بر مصرفگرايي موجب توجه بيشتر به لذت و خوشي و درنتيجه
دگرگوني در ادراك از بدن شده است ) . (Aronson1984نوع پوشش به عنوان
سبکی از مصرف از مؤلفههای مهم مصرف است .مسئلهی پوشش به شکل
اجتنابناپذیری با مسئلهی بدن مرتبط است .همچنین پوشش عناصر متفاوتی
از هویتهای مردم را به نمایش میگذارد ) (Jenkins 1996: 4به گفته گیدنز
« ...پوشاك عالوه بر آنكه وسيله مهمي براي پنهانسازي يا آشكار سازي
وجوه مختلف زندگي شخصي است ،نوعي وسيله خود نمايي نيز محسوب
ميشود؛ چراكه لباس ،آداب واصول رايج را به هويت شخصي پيوندميزند»
(گیدنز .)95 :1385
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بازاندیشانه است که در دیــدگاههای معطوف به فرایند جهانیشدن مدّ
نظر قرار میگیرد ) .(Longman 2003: 225&226توجــه به بدن در جوامعی
که تحت تأثیر فرایند جهــانیشدن قرار گرفتهاند ،گستــرش زیادی یافته
) (Mirza 2009: 66&67و فراتر از مباحث سالمت ،بهداشت و ابعاد پزشکی
آن به مباحث فرهنگی تبدیل میشود (به نقل از خواجه نوری  .)8 :1391به باور
گیدنز ،برای شراكت برابر با دیگران در تولید روابط اجتماعی ،باید مدام بر
بدن خود نظارت داشت (گیدنز  86 :1385و  )87که در نتیجه آن ،بدن به ابزاری

هویتساز در جریان تعامالت اجتماعی تبدیل میشود ).(Nettleton 1998: 7
بودریار معتقد است که متنِ درون رسانههای جمعی در قرن بیست و یکم از
یک الگوی تکراری نمایش شکل بدن حمایت میکند .تقویت پیامهای بدنی
نيز با انتشار داستانها درباره ستارگان فیلم ،تلویزیون ،اخبار در روزنامههای
صبح و شبک ه جهانی وب ،رادیو و مطالب چاپ شده درباره مشاهیر انجام
میشود (ویکز و گانتر  .)208-211 :2005فدرستون معتقد است که در درون
فرهنگ مصرفی ،تبلیغات ،فشارهای عمومی و تلویزیون تعداد کثیری از
تصاویر بدنی سبکوار را فراهم میکند .به عالوه ،رسانههای عمومی مدام به
مزایای آرایش بدن تأکید میکنند .در رسانهها برای ارائه تصاویر از بدنهای
زیبا ،از ستارگان و افراد مشهور استفاده میشود (ادیبی سده و علیزاده .)4 :1390

بنابراین بدن ومديريت بر آن ،در هويت اجتماعي فرد اثر ميگذارد .درواقع،
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در مدرنيتهي متأخر بدن افراد مولّد هويت متمايز بين آنها شده است تاجايي
كه فوكو معتقد است انسان مدرن كسي است كه ميكوشد هويت خود را
باز آفريند (احمدی  .)68 :1386بورديو با در نظر گرفتن بدن به عنوان يك
سرمايهفيزيكي ،هويتهاي افراد را با ارزشهاي اجتماعي منطبق با اندازه،
شكل وظاهر بدني مرتبط ميسازد (همان .)14 :بدن تجسم و تبلور شرایط
اجتمــاعیای است که فرد را احاطه کرده است ).(Cash & et al 1997: 433
گيدنز بدن را در ارتباط با هويت و خود قرار ميدهد و بر اين باور است كه
افراد از بدنهايشان براي شكل دادن به هويت شخصيشان استفاده ميكنند.
همچنين بدن درنظر وي ابزاري است كه به وسيله آن افراد با اوضاع ،احوال و
كنشهاي ديگر افراد برخورد ميكنند وعرصهاي براي توليد روابط اجتماعي
است ) .(Giddens 2006به نظر گیدنز در تعامالت اجتماعی افراد با یکدیگر
برخی از وجوه بدن موجب تمایز فرد از دیگران میشود .وی این وجوه
را نمای ظاهری ،کردار و  ...مینامد« :نمای ظاهری بدن مشتمل بر همه
ویژگیهای ظاهری ديدني ،از جمله طرز پوشش و آرایش است که به طور
معمول به عنوان نشانههایی برای تفسیر کنشها به کار گرفته میشوند .کردار
مشخصکننده آن است که افراد از نمای ظاهری خود چگونه در فعالیتهای
روزمره استفاده میکنند» (گیدنز  .)144 :1385در واقع ،امروزه جنبه ظاهری
بدن برای ابراز هویت فردی بیش از وجه ه اجتماعی آن تقویت شده است
(همان .)145 :مک کیلنی تجربه نگریستن به بدن به عنوان یک ابژه و باورهای
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این مفهوم متشکل از سه عنصر است که به باور صاحب نظران فمینیستی
در تجربیات زنان از بدنشان اهمیت دارد كه عبارت است از پایش یا وارسی
بدن ،درونی کردن استانداردهای فرهنگی راجع به بدن ایدهآل (شرم از بدن)
و باورهای مربوط به توانایی کنترل ظاهر و اندام ).(Mckinley & Hyde 1996: 183
چنین نگرشی از بدن را میتوان با برنامههای ارائه شده از سوی ماهواره و
اینترنت مرتبط دانست .در واقع ،این رسانهها با پخش برنامههایی که در
آنها -به گونه مستقیم یا غیرمستقیم -حجاب را به مثابه امری سنتی و متعلق
به دوران اسارت زن میشمارد ،بر آزادی هر چه بیشتر زنان تأکید کرده و
داشتن حجاب دلخواه ،متنوع و متفاوت را نشان دهنده سبک زندگی متفاوت
زنان به شمار میآورند .مطالعه دربارهي تأثیر برنامههای ماهوارهای و اینترنتی
و احیان ًا میزان آن ،امری ضروری است.
سبکهای زندگی موجود در جامعه را میتوان بر روی پیوستاری در
نظر گرفت که در یک سوی آن افراد متأثر از فرهنگهای غیربومی و عمدت ًا
غربی و سکوالر هستند و در سوی دیگر ،افراد کام ً
ال سنتی و وفادار به
آیینها ،رسوم ،ارزشها و هنجارهای جامع ه خودی هستند .البته ،بيشتر مردم
در میانهی این پیوستار قرار میگیرند که برخی از عناصر فرهنگی را از
جامع ه خود و برخی را از فرهنگهای دیگر اخذ میکنند و به بیانی ،به
رفتار بازاندیشهای در ارتباط با ارزشها و رسوم فرهنگی پیرامون خود (و
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با توجه به شرایط موجود در جامعه) اقدام میکنند (خواجه نوری .)11 :1391

این بازاندیشی گویای نگرش و تفکر افراد در امر رعایت حجاب است :از
آنجايي كه رعايت حجاب از نحوه نگرش افراد ناشي ميشود؛ لذا شناخت
نگرش دانشجويان نسبت به پوشش اسالمي و عوامل مرتبط ،درشكلگيري
آن ضروري است (رجالی  .)2 :1391بسیاری از زنان نیز در زندگی روزمره
خود بدحجابی یا بیحجابی را ترویج میکنند ،بدون اینکه به صورت آگاهانه
سعی داشته باشند با هنجارهای حاکم مبارزه سیاسی کنند .در واقع ،این
زنان در پی سبک زندگی خاصی برای خود هستند (خواجهنوری )7 :1391

و این خاص بودن را به شیوهای نمادین به نمایش میگذارند ،سبکهاي
زندگی بيشتر در قالب چیزهاي ملموسی هستند که آنها را به اموري نمادین
بدل میکنند؛ نمادهایی که انعطافپذیرند و معانی گوناگونی دارند (چاووشیان

 .)2 :1381نوع پوشش در زمره این نمادهاست که در ارتباط با زنان اهمیت
بیشتری دارد .اهمیت روزافزون سبکزندگی ،پوشش زنان را به مثابه امری
نمادین ،به صحن ه نمایش متنوعی بدل نموده است .زنان به عنوان گروه
اصلی مصرف کننده سبکهای جدید به شمار میروند (خواجه نوری)4 :1391

بنابراین امروزه ـ بر خالف گذشته ـ داشتن یا نداشتن حجاب و نوع و میزان
آن برای بانوان ،سبک متفاوت زندگی آنها را نشان میدهد (همان).
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را پدیدهای متأثر از جنسیت دانست .بدینمعنی که مردان و زنان به گونهای
اجتماعی میشوند كه از بدنهایشان ادراک متفاوتی نموده و ایدهآلها و
ویژگیهای جسمی متفاوتی را ارزشمند بدانند (ریاحی  .)4 :1390فرانزویی
بر این باور است که زنان به گونهای اجتماعی میشوند كه بدنهایشان را به
عنوان کاالیی متمایز ادراک نمایند و دیگران آن را به لحاظ زیباییشناختی
قضاوت و ارزیابی كنند (همان) .زيمل بر اين باور است كه زنان سريعتر به
مدهاي جديد و متفاوت جذب ميشوند ،زيرا ميخواهند به هويت شخصي
متمايز خود شكل دهند .همچنين از آنجا كه زنان در طول تاريخ موقعيت
فرودستي داشتهاند ،بيشتر به مد وابسته ميشوند ).(Fazeli 2003حساسيت
بيش از حد در مورد بدن و ظاهر آن در ميان زنان ،به ويژه زنان و دختران
جوان در مقايسه با مردان بسيار بيشتراس ت �(KeyvanAra, Rabbani & Zhian

)Tiggemann & Eha Ruutel 2001؛ .Poor 2010گليزر براين باور است كه زنان
نياز روانشناختي قوياي براي حفظ و پيگيري زيبايي و ارتقاي جذابيت
خود دارند ) .(Glazer:1992مقاله گلیمن بر این مدعاست که بدن در مدرنيته
متعالي نقطهكانوني هويت در نظرگرفته ميشود ).(Gimlin: 2006
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 -5چارچوب نظری

با توجه به آنچه گفته شد ،حجاب را میتوان به عنوان یک نوع کنش در
نظر گرفت .براساس نظریه وبر ،کنش انسانی یا اجتماعی چهار بعد ابزاری،
ارزشی ،سنتی و عاطفی دارد .طبق تعریف وبر و براساس نظریه گزینش
عقالنی ،کنش ابزاری بر مبنای محاسبه عقالنی برای کاربرد بهترین ابزار
ممکن جهت کسب و دستیابی به هدف استوار است .با استناد به نظریه
چلبی و نظریه گزینش عقالنی ،میتوان کنش ابزاری نسبت به حجاب را
شامل 6مؤلف ه اصلی دانست که عبارتاند از :محاسبه ،هماهنگی ،یادگیری،
کسب پایگاه ،مشارکت اجتماعی و پذیرش اجتماعی .محاسبه حاوی برآورد،
انتخاب و طراحی کنش برای اجرا در آینده است .هماهنگی حاوی تقسیم
کار ،تشریک مساعی و همگامی با دیگران برای افزایش بهرهوری کار است.
یادگیری ،تغییر در رفتار است که در اثر عمل و یا تجربه حاصل میشود.
وبر کنش ارزشی را شامل اعتقاد آگاهانه به ارزش انتزاعی رفتارهاي
مذهبی ،اخالقی ،زیباییشناسی و اشکال دیگر رفتار ـ که به طورکلی به خاطر
خویش و مستقل از هرگونه پیشبینی موقعیتهاي خارجی شکل میگیرد
ـ میداند .به نظر رونالد اینگلهارت کنش ارزشی  2مولفه دینی و سکوالر
دارد .ارزشهای سکوالر ،بیشتر مبتنی بر فردگراییاند و به نقش عاملیت در
کنار ساختار توجه بیشتری ميكنند .بنابرین ارزشهای سکوالر را میتوان
تا حدی پشتوانه رد حجاب و نگرش دینی را پشتوانه پذیرش یا تأيید آن
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نسبت به حجاب در نظر گرفت ،که عبارتاند از ارزشهای دینی براي قبول
حجاب و ارزشهای سکوالر براي رد آن.
ت سنتي داشته و بر
به گفته وبر ،درکنش سنتی ،کنشهای افراد جه 
عادتهای دیرپا مبتنی است .در همین راستا ،بوردیو عادتوارهها را منشأ
کنش میداند؛ بدین معنا ،کنش سنتی حجاب ناشی از نوعی عادت کنش
است که در اثر تکرار در فرد درونی شده است .کنش سنتی براساس دیدگاه
چلبی  4مولفه درونی کردن گذشته ،تقلید ،وفاداری و مراجعه به گذشته
و عرف تاریخی دارد .بدین ترتیب میتوان گفت كه کنش سنتی نسبت
به حجاب نیز همین مؤلفهها را دارد و فرد با توجه به این ابعاد ،اقدام به
پذیرش و یا رد حجاب میکند .درونی کردن ،نوعی حفظ کردن و به خاطر
سپردن است که در بطن احساسات به نسبت عمیق و اجتماعیِ برانگیخته
شده صورت میگیرد .وی تقلید را صرف انرژی برای تکرار گذشته در
حال میداند .وفاداری فینفسه مسبوق به گذشته است که پس از آشنایی
با دیگران و آثار آنها ظاهر میشود .منظور از مراجعه به گذشته ،بازگشتی
نمادین به گذشته و رجوع عاطفی به میراث تاریخی جامعه است .کنشهای
عاطفی ،کنشهایی هستند که برحسب جهتگیريهاي انفعالی و بهخصوص
عاطفی ـ که از طریق تأثیرپذیري ویژه وحالتهاي احساسی کنشگر تعیین
میشود ـ طبقهبندي میشوند .فرد در این نوع کنش ،منفعلتر از سایر انواع
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کنش وبری ،عمل میکند .پارتو منشأ این نوع کنش را در غریزههایی میداند
که خارج از حوزه تفکرانسانی است .براین اساس میتوان مؤلفههای کنش
عاطفی نسبت به حجاب را عبارت از عالقه و دلبستگی ،ترس و اجبار ،نیاز
به خودنمایی و جاذبه جنسی دانست .هر یک از این سبکهای کنش ،موضع
ذهنی فرد را نسبت به حجاب مشخص ساخته و منجر به میزان رعایت
حجاب در عمل میگردد ،در حالی که براساس نظری ه سبک زندگی گیدنز،
خود این سبکهای کنشی نیز از مصرف ماهواره و اینترنت تأثير ميپذيرند.
 -6فرضیات تحقیق

بر اساس چارچوب نظری فوق ،فرضیههای تحقیق عبارتاند از:
	-بین استفاده ،میزان و نوع مصرف ماهواره با سبک کنش ابزاری نسبت
به حجاب رابطه وجود دارد.
	-بین استفاده ،میزان و نوع مصرف ماهواره با سبک کنش ارزشی دینی
نسبت به حجاب رابطه وجود دارد.
	-بین استفاده ،میزان و نوع مصرف ماهواره با سبک کنش ارزشی سکوالر
نسبت به حجاب رابطه وجود دارد.
	-بین استفاده ،میزان و نوع مصرف ماهواره با سبک کنش عاطفی نسبت
به حجاب رابطه وجود دارد.
	-بین استفاده ،میزان و نوع مصرف ماهواره با سبک کنش سنتی نسبت
به حجاب رابطه وجود دارد.
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به حجاب رابطه وجود دارد.
	-بین استفاده ،میزان و نوع مصرف اینترنت با سبک کنش ارزشی دینی
نسبت به حجاب رابطه وجود دارد.
	-بین استفاده ،میزان و نوع مصرف اینترنت با سبک کنش ارزشی سکوالر
نسبت به حجاب رابطه وجود دارد.
	-بین استفاده ،میزان و نوع مصرف اینترنت با سبک کنش عاطفی نسبت
به حجاب رابطه وجود دارد.
	-بین استفاده ،میزان و نوع مصرف اینترنت با سبک کنش سنتی نسبت
به حجاب رابطه وجود دارد.
	-بین استفاده ،میزان و نوع مصرف ماهواره با میزان رعایت حجاب رابطه
وجود دارد.
	-بین استفاده ،میزان و نوع مصرف اینترنت با میزان رعایت حجاب رابطه
وجود دارد.
	-بین سبک کنش نسبت به حجاب و میزان رعایت حجاب جایز رابطه
وجود دارد.
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شكل  : 1مدل نظري تحقيق
ﺳﺒﻚﻫﺎﻱ ﻛﻨﺶ

ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﺠﺎﺏ

ﭘﺬﻳﺮﺵ

ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ
ﺍﺭﺯﺷﻲ
ﺳﻨﺘﻲ
ﻋﺎﻃﻔﻲ

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﻋﺎﻳﺖ
ﺣﺠﺎﺏ ﺟﺎﻳﺰ

ﺭﺩ

ﻣﺼﺮﻑ،
ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ
ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ

 -7روش شناسی تحقیق

پژوهش حاضر از نوع پیمایش است .نتایج حاصل از تحقیق در نمونه،
در پایان به کل جامعه آماری تسری و تعميم داده خواهد شد .در این تحقیق
از ابزار پرسشنامه همراه با مصاحبه استفاده شده است.
جامع ه آماری این تحقیق را زنان و دختران با دامنه سنی  22تا  40سال در
سه منطق ه شهر تهران (مناطق  10 ،2و  )18تشکیل میدهند که براساس نتایج
سرشماری  1 586070نفر میباشند .انتخاب این سه منطقه براساس تقسیم
بندیای بوده است که در مقالهای با عنوان رابطه سرمایه فرهنگی با هویت
اجتماعی جوانان از آقایان شارعپور و خوشفر به چاپ رسیده است .واحد

 .1مرکز آمار ایران ،1388 ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1385نشر امور بین المللی
و روابط عمومی
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و حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران 1معادل  358نفر است .ابتدا از
میان مناطق شهر تهران مناطقی به عنوان نمونه براساس مقاله شارع پور و
خوش فر انتخاب گردید .سپس از میان آن سه منطقه ،نمونههایی تصادفی از
بلوکهای هر منطقه انتخاب شده و نمون ه تصادفی از خانوارهای هر بلوک
برگزيده شد.
 -8تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

 .1میزان رعایت حجاب جایز :در قالب  3دسته حجاب جایز کامل،
متوسط و پایین عملیاتی گردیده است .همچنین این متغیر شامل رعایت
میزان حجاب در سه فضای عمومی ،مهمانیهای خصوصی و اماکن دولتی
بررسی شده است.
 .2میزان مصرف رسانهای :این دو متغیر به طور یکسان در قالب  3دسته
عدم استفاده ،استفاده بین  0/5تا  2ساعت در روز و بیشتر از  2ساعت در
روز عملیاتی شد.
 .3نوع مصرف رسانهای :این دو متغیر نیز در قالب  2دست ه علمی-
خبری و تفریحی -سرگرمی بررسی شد.

.1
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 .4سبک کنش ابزاری نسبت به حجاب :با توجه به تقسیمبندی کنش
ابزاری توسط چلبی به  6قسم ،کنش ابزاری نسبت به حجاب نیز به این 6
مؤلفه تقسیم شد:
 یادگیری که با گویههای (در دوران جدید باید یاد بگیریم چگونه ماننددیگران آرایش کرده و لباس بپوشیم؛ میدانم که برای رسیدن به هدفم باید از
تجربیات دیگران استفاده کنم و این تجربیات به من می گوید که حجابم را
رعایت نکنم؛ من از دوستان خوبی که داشتم آموختم که باید حجاب داشته
باشم) ،عملیاتی گردید؛
 هماهنگی که با گویههای (وقتی در یک جا اکثریت حجاب را رعایتمیکنند ،من هم حجاب را رعایت میکنم؛ برای همرنگی با دیگران حجاب
را رعایت میکنم؛ من لزومی نمیبینم که در جایی که همه حجاب دارند،
من نیز حجاب داشته باشم) ،عملیاتی گردید؛
 محاسبه که با گویههای (هر کجا الزم باشد حجابم را بر میدارم؛ مناگر حجاب برایم فایده داشته باشد آن را رعایت میکنم؛ اغلب اوقات به این
نتیجه میرسم که بهتر است حجاب را رعایت کنم) ،عملیاتی گردید؛
 کسب پایگاه كه با گویههای (زنان بیحجاب شانس بیشتری برایازدواج دارند لذا من هم حجاب را رعایت نمیکنم؛ حجاب مهم نیست
بلکه اصل پیدا نمودن یک کار خوب است؛ چون برای تحصیل در دانشگاه
حجاب الزم است آن را رعایت میکنم ،عملیاتی شد)؛
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را میگیرد؛ حجاب باعث میگردد که زنان بهتر نقشهای خود را ایفا کنند؛
میتوان در فعالیتهای ورزشی شرکت داشت و در عین حال با حجاب
بود) ،عملیاتی گردید؛
 پذیرش و تأيید اجتماعی که با گویههای (با بیحجابی میتوانمورد پذیرش دیگران قرار گرفت؛ زنان بیحجاب در برخورد با دیگران
اجتماعیتر هستند؛ در جامعه امروز زنان با حجاب را تحویل نمیگیرند)،
عملیاتی گردید .از سوی دیگر این متغیر در قالب طیف سه وجهی کنش
ابزاری باال ،متوسط و پایین قرار گرفت.
 .5سبک کنش ارزشی نسبت به حجاب :با توجه به تقسیمبندی کنش
ارزشی توسط اینگلهارت به  2قسم ،کنش ارزشی نسبت به حجاب نیز به
این  2مؤلفه تقسیم شد:
 دینی که با گویههای (چون به اسالم اعتقاد قلبی دارم حجاب را رعایتمیکنم؛ اسالم کاملترین دینهاست و همه دستورات آن از جمله حجاب
الزماالجراست؛ حجاب دستور خداوند است و بیتوجهی به آن غیرممکن
است؛ حجاب برای حفظ عفت زنان الزم است؛ نجابت کامل یک زن در
رعایت حجاب است و زنان محجبه همچون مرواریدی در صدف هستند)،
عملیاتی گردید؛
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 سکوالر که با گویههای (حجاب امری فردی است و ربطی به دینندارد؛ ميتوان دیندار بود و بیحجاب؛ عفت و پاکدامنی اصال ربطی به
حجاب ندارد؛ حجاب نمیگذارد که زنان از زندگیشان لذت ببرند؛ من از
نوع لباس پوشیدنم لذت میبرم و لباس مد روز پوشیدن حس خوبی به من
میدهد)؛ عملیاتی گردید .از سوی دیگر این متغیر در قالب طیف سه وجهی
کنش ارزشی باال ،متوسط و پایین قرار گرفت.
 .6سبک کنش عاطفی نسبت به حجاب :محققان و اندیشمندان  4دسته
مؤلفه در رابطه با کنش عاطفی را در نظر گرفتهاند که نسبت به حجاب نیز به
همان مؤلفهها توجه شده است:
 عالق��ه و دلبس��تگی كه با گویهه��ای (من به خاطر عالق��ه به ائمه وبهخص��وص حضرت زه��را (س) حجاب را رعایت میکن��م؛ من به خاطر
دلبس��تگیای که نس��بت به خانوادهام دارم حجاب را رعایت میکنم؛ چون
هنرپیش��ه مورد عالقهام بیحجاب است من هم بیحجاب شدهام) ،عملیاتی
شد؛
 ت��رس و اجباركه ش��امل گویههای از ترس قان��ون حجاب را رعایتمیکنم؛ اگر حجاب را رعایت کنم از سوی دوستان یا خانوادهام طرد میشوم
و اگر آزاد باشم حجاب را رعایت نمیکنم ،میباشد.
 نیاز به خودنمایی که شامل گویههای میخواهم با نوع پوششم بیشترمورد توجه قرار بگیرم اما حجاب نمیگذارد؛ زنان باحجاب در مهمانیها
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مورد تحسین دیگران قرار میگیرند ،برای عملیاتی کردن میباشد؛
 جاذبه جنسی که با گویههای (دخترهای بیحجاب زودتر و راحتتردوستپسر پیدا میکنند؛ زنان و دختران بیحجاب تحسین و توجه مردان را
برمیانگیزند؛ آقایان به خانمهای آرایش کرده بیشتر توجه و نگاه میکنند)،
عملیاتی گردید .از سوی دیگر کنش عاطفی نسبت به حجاب در قالب طیف
سه وجهی کنش عاطفی باال ،متوسط و پایین قرار گرفت.
 .7سبک کنش سنتی نسبت به حجاب :با توجه به تقسیمبندی کنش
سنتی توسط چلبی به  4قسم ،کنش سنتی نسبت به حجاب نیز به این 4
مؤلفه تقسیم شد:
 درونی کردن که شامل گویههای به داشتن حجاب عادت کردهام؛حجاب جزئی از ذات ما شده است؛ خانوادهام از بچگی من را از نظر حجاب
آزاد گذاشتهاند ،میباشد؛
 تقلید كه شامل گویههای بازشدن پای ماهواره به خانهها موجببدحجابی شده است؛ چون میبینم اکثر زنان درجامعه بیحجاب هستند ،من
هم بیحجاب هستم؛ حجاب یک امر تقلیدی است ،میباشد؛
 وفاداری که با گویههای (من سعی میکنم رعایت حجاب را مانندخانوادهام ادامه دهم؛ من وفاداری دائم و ثابتی نسبت به حجاب دارم؛ خانمها
الزم نیست برای وفاداری به گذشته حجاب را رعایت کنند) ،عملیاتی شد؛
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 مراجعه به گذشته و عرف تاریخی که شامل گویههای ما باید مانندگذشتگان خود حجاب را رعایت کنیم؛ حجاب نوعی واپسگرایی است و
ربطی به گذشته ندارد؛ حجاب در جامع ه ما یک سنت تاریخی و فرهنگی
است ،میباشد .از سوی دیگر این متغیر در قالب طیف سه وجهی کنش
سنتی باال ،متوسط و پایین قرار گرفت.
 -1-8اعتبار و روايي تحقيق

نخست آنکه پشتوانههای نظری اين تحقيق شاخصهايي دارد كه برگرفته
از برخی تئوریهایی است که در بخش مبانی نظری به آنها اشاره شد.
بنابراین محتوای ابزار سنجش اعتبار سازه دارد .از سوی دیگر ،این پرسشنامه،
برگرفته از سؤاالتی است که در تحقیقات قبلی ساخته و استفاده شده است.
بنابراین ابزار سنجش در اینجا اعتبار صوری نیز دارد .برای محاسبه روایی
نیز برای هر یک از انواع کنش ،آلفای کرونباخ محاسبه شد که حد مطلوبیت
و روایی الزم را دارد.
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متغيرهاي تحقيق

مقدار آلفا

حجاب جايز

0/86

كنش ابزاري

0/728

كنش عاطفي

0/766

كنش سنتي

0/569

كنش ديني

0/845

كنش سكوالر

0/864

 -9یافتههای تحقیق
 -1-9یافتههای توصیفی

پاسخگویان تحقیق حاضر به لحاظ متغیر سن،در سنین بین  18تا 40
سال قرار داشتند .میانگین متغیر سنی برابر با  29/78و انحراف معیار و
واریانس آن نیز به ترتیب برابر با  6/14و  37/71به دست آمد .همچنین 33
درصد از پاسخگویان مجرد و  67درصد آنها متأهل بودند .نتایج حاصل
از آزمون متغیر وضعیت تحصیلی نشان داد که  33درصد از پاسخگویان
میزان تحصیالت دیپلم و پایینتر داشته و بقیه ( )67باالتر از دیپلم بودهاند.
میزان تحصیالت والدین پاسخگویان نیز گویای آن است که  66/8درصد
از پدران پاسخگویان تحصیالت دیپلم و پایینتر و بقیه ( )33/2تحصیالت
باالتر از دیپلم داشتهاند .از سوی دیگر  81/5درصد از مادران پاسخگویان این
تحقیق میزان تحصیالت دیپلم و پایینتر و بقیه ( )18/5میزان باالتر از دیپلم
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داشتهاند .درباره منطق ه محل سکونت نیز نتایج گویای آن است که حدود 32
درصد پاسخگویان در منطق ه  36 ،2درصد درمنطقه  10و حدود  32درصد
نیز در منطقه  18سکونت داشتند.
در رابطه با متغیر وابسته تحقیق یعنی میزان رعایت حجاب جایز ،سه
دسته میزان رعایت کامل ،متوسط و پایین در نظر گرفته شد .نتایج نشان
داد که اکثر افراد ( 50/3درصد) حجاب پایین 28/5 ،درصد حجاب متوسط
و  21/2درصد نیز حجاب کامل داشتهاند .همچنین بیشتر پاسخگویان در
فضاهای عمومی ( 33/1درصد) و مهمانیهای خصوصی ( 31/6درصد)
حجاب جایز متوسط و در اماکن دولتی بیشتر افراد ( )30/9درصد حجاب
کامل داشتهاند.
در ارتباط با متغیر سبکهای کنش اجتماعی نسبت به حجاب 4 ،نوع
کنش ابزاری ،ارزشی ،عاطفی و سنتی هر یک به طور مجزا بررسی شدهاند.
همچنین هر یک از مؤلفههای کنش ابزاری نسبت به حجاب نیز بررسی
شدند که به شرح زیر است:
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آماره

متغیر

میانگین

انحراف معیار

واریانس

8/03

3/49

12/23

48/36

8/95

80/21

59/19

6/21

38/68

31/38

7/44

55/41

37/34

6/56

43/09

میزان رعایت حجاب جایز
کنش ابزاری نسبت به حجاب
کنش ارزشی نسبت به حجاب
کنش عاطفی نسبت به حجاب
کنش سنتی نسبت به حجاب

الف ـ کنش ابزاری نسبت به حجاب

جدول  :3توزیع پاسخگویان بر حسب میزان موافقت با کنش ابزاری نسبت به حجاب
مولفه های اصلی

موافق

متوسط

مخالف

جمع

تعداد

یادگیری

34/6

65/9

17/3

100

346

هماهنگی

35/2

52/7

12/1

100

347

محاسبه

24/3

58/9

16/9

100

338

کسب پایگاه

7/5

36/9

55/6

100

347

مشارکت اجتماعی

27/3

65/1

7/6

100

341

پذیرش و تأيید
اجتماعی

9/0

39/3

51/7

100

346
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جدول  :2توصیف آماری متغیرها

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم  /شماره  / 56تابستان 1391

جدول -4توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب کنش ابزاری نسبت به حجاب
مقوالت

فراوانی

درصد

درصد فراوانی معتبر

کنش ابزاری باال

8

2/2

2/2

کنش ابزاری متوسط

263

73/5

73/9

کنش ابزاری پایین

85

23/7

23/9

بی جواب

2

0/6

جمع

358

100

100

ب ـ کنش ارزشی نسبت به حجاب

جدول  -5توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب انواع کنش ارزشی نسبت به حجاب
مؤلفههای اصلی

موافق

متوسط

مخالف

جمع

تعداد

دینی

72/2

22/3

5/5

100

345

سکوالر

21/5

69/7

8/8

100

340

جدول -6توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب کنش ارزشی نسبت به حجاب
مقوالت

فراوانی

درصد

درصد فراوانی معتبر

کنش ارزشی

27

7/5

7/6

کنش ارزشی متوسط

325

90/8

91/3

کنش غیرارزشی

4

1/1

1/1

بیجواب

2

0/6

جمع

358

100

56
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جدول  -7توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مؤلفههای کنش عاطفی نسبت به حجاب

مولفه های اصلی

موافق

متوسط

مخالف

جمع

تعداد

عالقه و دلبستگی

17/3

68/7

14/0

100

342

ترس و اجبار

10/3

22/6

67/2

100

341

نیاز به خودنمایی

11/9

31/4

56/7

100

344

جاذبه جنسی

54/3

30/4

15/3

100

339

جدول -8توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب کنش عاطفی نسبت به حجاب
مقوالت

فراوانی

درصد

درصد فراوانی معتبر

کنش عاطفی

17

4/7

4/9

کنش عاطفی متوسط

209

58/4

59/9

کنش غیرعاطفی

123

34/4

35/2

بیجواب

9

2/5

جمع

358

100
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ج ـ کنش عاطفی نسبت به حجاب
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د ـ کنش سنتی نسبت به حجاب

جدول -9توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مؤلفههای کنش سنتی نسبت به حجاب
مولفه های اصلی

موافق

متوسط

مخالف

جمع

پاسخ دادهها

درونی کردن

52/3

44/8

2/9

100

344

تقلید

9/6

60/2

30/2

100

342

وفاداری

37/5

58/4

4/1

100

339

مراجعه به گذشته و عرف
تاریخی

31/8

63/7

4/5

100

333

جدول -10توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب کنش سنتی نسبت به حجاب
مقوالت

فراوانی

درصد

درصد فراوانی معتبر

کنش سنتی

44

12/3

12/5

کنش سنتی متوسط

281

78/5

80/1

کنش غیرسنتی

26

7/3

7/4

بیجواب

7

2/0

جمع

358

100

58

100
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جدول  -11توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع مصرف اینترنت

رديف

مؤلفههای اصلی

فراوانی

درصد

درصد فراوانی
معتبر

1

اینترنت استفاده نمیکنند.

137

27/2

27/8

2

برای مصارف علمی -خبری اینترنت استفاده
میکنند.

306

60/7

62/1

3

برای تفریح و سرگرمی اینترنت استفاده میکنند.

50

9/8

10/1

4

بیجواب

10

2/3

5

جمع

503

100

100

نتایج مربوط به مصرف ماهواره نشان میدهد که  56/5درصد از
پاسخگویان ماهواره تماشا میکنند و بقیه ( 43/5درصد) نیز آن را مشاهده
نمیکنند .همچنین حدود  60/5درصد از پاسخگویان مدعی هستند که از
اینترنت استفاده كرده و بقیه (39/5درصد) از آن استفاده نمیکنند.
 – 2-9یافتههای تحلیلی

درباره فرضیه اول تحقیق ،مبنی بر اینکه «بین استفاده ،میزان و نوع
مصرف ماهواره با سبک کنش ابزاری نسبت به حجاب رابطه وجود دارد»،
نتایج حاصل از آزمون  ،tنشان از رد سه فرضیه فرعی و بنابراین کل فرضیه
اول دارد.
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هـ مصرف رسانهای
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جدول  :12تأثیر استفاده ،میزان و نوع مصرف ماهواره در کنش ابزاری
مقوالت

مصرف

میزان
مصرف

نوع
مصرف

کنش ابزاری

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

خطای
معیار
میانگین

آزمون
آماری
مربوط به t

آزمون
آماری
مربوط
به s

ماهواره تماشا
میکنند.

197

48/9

8/75

0/62

1/30

0/193

ماهواره تماشا
نمیکنند.

151

47/7

9/08

0/74

1/3

0/195

افرادی که بین
 2-0/5ساعت
ماهواره میبینند.

123

48/5

9/5

0/86

-0/8

0/425

افرادی که بیش
از  2ساعت
ماهواره میبینند.

61

49/6

7/66

098

-0/86

0/392

علمی و خبری

61

48/2

8/10

1/04

-0/78

0/434

تفریحی و
سرگرمی

128

49/3

9/20

0/81

-0/82

0/413

فرضیه دوم ،رابطه میان استفاده ،میزان و نوع مصرف ماهواره با کنش
ارزشی دینی را میسنجد .نتایج حاکی از وجود رابطه بین هر سه فرضیه
فرعی است .به این معنا که استفاده ،میزان و نوع مصرف ماهواره بر سبک
کنش ارزشی دینی نسبت به حجاب اثرگذار است .پيرامون تأثیر نوع مصرف
درکنش ارزشی دینی ،باید گفت که مصرف ماهواره از نوع سرگرمی و
تفریح ،کاهش مؤلفه دینی کنش ارزشی را به همراه دارد .بنابرین فرضیه فوق
تأيید میشود.

60

کنشهای اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب

مقوالت

مصرف

میزان
مصرف

نوع
مصرف

کنش ارزشی دینی

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

آزمون
آماری
مربوط به t

آزمون
آماری
مربوط
به s

ماهواره تماشا
میکنند.

189

22/59

5/55

-4/44

0/000

ماهواره تماشا
نمیکنند.

149

25/24

5/32

-4/47

0/000

افرادی که بین
 2-0/5ساعت
ماهواره میبینند.

118

23/52

5/61

3/51

0/001

افرادی که بیش از
 2ساعت ماهواره
میبینند.

59

20/48

5/06

3/64

0/000

علمی و خبری

57

23/6

5/31

1/76

0/080

تفریحی و سرگرمی

124

22/02

5/70

1/81

0/073

فرضیه سوم تحقیق ،وجود رابطه میان استفاده ،میزان و نوع مصرف
ماهواره را با کنش ارزشی سکوالر نسبت به حجاب مطرح میكند که نتایج
حاصل از آزمون تی ،بیانگر تأيید چنین رابطه در مورد هر سه فرضیه فرعی
و بنابراین ،فرضیه اصلی سوم میباشند .در این رابطه باید گفت که مصرف
ماهواره از نوع سرگرمی و تفریح ،موجب افزایش مؤلفه سکوالر کنش
ارزشی میشود.

61

سال چهاردهم  /شماره  / 56تابستان 1391

جدول  :13تأثیر استفاده ،میزان و نوع مصرف ماهواره در کنش ارزشی دینی

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم  /شماره  / 56تابستان 1391

جدول  :14تأثیر استفاده ،میزان و نوع مصرف ماهواره در کنش ارزشی سکوالر
مقوالت

مصرف

میزان
مصرف

نوع
مصرف

کنش ارزشی سکوالر

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

آزمون آماری
مربوط به t

آزمون
آماری
مربوط
به s

ماهواره تماشا
میکنند.

192

19/39

4/07

4/64

0/000

ماهواره تماشا
نمیکنند.

144

17/32

4/01

4/65

0/000

افرادی که بین
 2-0/5ساعت
ماهواره میبینند.

119

18/71

4/09

-3/53

0/001

افرادی که بیش از
 2ساعت ماهواره
میبینند.

60

20/97

3/90

-3/59

0/000

علمی و خبری

60

18/75

3/74

-1/67

0/096

تفریحی و
سرگرمی

124

19/83

4/28

-1/75

0/082

فرضیه چهارم نیز حاوی سه فرضی ه فرعی است .بنابراین فرضیه «بین
استفاده ،میزان و نوع مصرف ماهواره با سبک کنش عاطفی نسبت به حجاب
رابطه وجود دارد» .فرضیه فرعی اول و سوم تحقیق تأيید شده و فرضیه دوم
مبنی بر وجود رابطه بین میزان مصرف ماهواره و سبک کنش عاطفی حجاب،
رد میشود.

62

کنشهای اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب

مقوالت

مصرف

میزان مصرف

نوع مصرف

کنش عاطفی

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

آزمون
آماری
مربوط به t

آزمون
آماری
مربوط
به s

ماهواره تماشا
میکنند.

196

32/04

7/47

1/76

0/079

ماهواره تماشا
نمیکنند.

149

30/6

7/29

1/77

0/078

افرادی که بین
 2-0/5ساعت
ماهواره میبینند.

122

31/69

7/53

-1/20

0/230

افرادی که بیش
از  2ساعت
ماهواره میبینند.

61

33/12

7/59

-1/20

0/232

علمی و خبری

61

29/92

7/79

-2/9

0/004

تفریحی و
سرگرمی

127

33/24

7/11

-2/8

0/006

فرضیهپنجم بیان میکند که بین استفاده ،میزان و نوع مصرف ماهواره با
سبک کنش سنتی نسبت به حجاب رابطه وجود دارد .براساس نتایج حاصله،
فرضیه فرعی اول که حاکی از وجود رابطه بین استفاده از ماهواره با سبک
کنش سنتی نسبت به حجاب است ،تأييد شده و دو فرضی ه فرعی دیگر رد
میشوند.

63

سال چهاردهم  /شماره  / 56تابستان 1391

جدول  :15تأثیر استفاده ،میزان و نوع مصرف ماهواره در کنش عاطفی

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم  /شماره  / 56تابستان 1391

جدول  :16تأثیر استفاده ،میزان و نوع مصرف ماهواره در کنش سنتی
مقوالت

مصرف

میزان
مصرف

نوع
مصرف

کنش سنتی

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

آزمون
آماری
مربوط به t

آزمون
آماری
مربوط
به s

ماهواره تماشا میکنند.

197

36/47

6/93

-3/12

0/002

ماهواره تماشا نمیکنند.

151

38/62

5/63

-3/20

0/001

افرادی که بین 2-0/5
ساعت ماهواره میبینند.

123

36/76

7/65

0/73

0/468

افرادی که بیش از 2
ساعت ماهواره میبینند.

61

35/97

5/14

0/83

0/409

علمی و خبری

61

37/49

6/22

1/24

0/217

تفریحی و سرگرمی

128

36/17

7/14

1/30

0/196

فرضیهششم تحقیق نیز مبنی بر اینکه بین استفاده ،میزان و نوع مصرف
اینترنت با سبک کنش ابزاری نسبت به حجاب رابطه وجود دارد شامل سه
فرضی ه فرعی است که براساس نتایج به دست آمده ،دو فرضی ه فرعی اول رد
شده و فرضیه فرعی سوم شامل رابطه بین نوع مصرف اینترنت و سبک کنش
ابزاری نسبت به حجاب تأيید میگردد .در این رابطه ،مصرف از نوع تفریح
و سرگرمی ،بیشترین تأثیر را دارد.

64

کنشهای اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب

مقوالت

مصرف

میزان
مصرف

نوع
مصرف

کنش ابزاری

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

آزمون
آماری
مربوط به t

آزمون
آماری
مربوط
به s

ماهواره تماشا میکنند.

210

47/96

8/49

-0/92

0/357

ماهواره تماشا نمیکنند.

138

48/87

9/69

-0/9

0/371

افرادی که بین 2-0/5
ساعت ماهواره میبینند.

117

47/76

8/43

0/24

0/841

افرادی که بیش از 2
ساعت ماهواره میبینند.

39

47/41

6/78

0/26

0/794

علمی و خبری

141

46/80

8/44

-2/7

0/008

تفریحی و سرگرمی

69

50/14

8/37

-2/71

0/008

همچنین براساس نتایج ،فرضیه هفتم تحقیق به طور کامل تأيید میشود.
این فرضیه بیان میکند که بین استفاده ،میزان و نوع مصرف اینترنت و کنش
ارزشی دینی نسبت به حجاب رابطه وجود دارد .در اینجا مصرف اینترنت از
نوع تفریح و سرگرمی موجب کاهش مؤلفه ارزشی دینی نسبت به حجاب
میشود.

65

سال چهاردهم  /شماره  / 56تابستان 1391

جدول  :17تأثیر استفاده ،میزان و نوع مصرف اینترنت در کنش ابزاری

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم  /شماره  / 56تابستان 1391

جدول : 18تأثیر استفاده ،میزان و نوع مصرف اینترنت در کنش ارزشی دینی
مقوالت

مصرف

میزان مصرف

نوع مصرف

کنش ارزشی
دینی

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

آزمون
آماری
مربوط به t

آزمون
آماری
مربوط
به s

ماهواره تماشا
میکنند.

206

23/22

5/96

-4/40

0/017

ماهواره تماشا
نمیکنند.

133

24/71

4/83

-2/52

0/012

افرادی که بین
 2-0/5ساعت
ماهواره میبینند.

115

24/28

5/32

3/61

0/000

افرادی که بیش
از  2ساعت
ماهواره میبینند.

38

20/42

6/78

3/2

0/002

علمی و خبری

139

23/94

5/42

2/54

0/012

تفریحی و
سرگرمی

67

21/72

6/76

2/35

0/021

فرضیه هشتم تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین استفاده ،میزان و نوع
مصرف اینترنت با سبک کنش ارزشی سکوالر نسبت به حجاب نیز به طور
کامل تأيید میشود .در اینجا تأثیر نوع مصرف اینترنت در کنش ارزشی
سکوالر نسبت به حجاب در قالب فرضیه فرعی سوم ،مستقیم است .بدین
ترتیب که مصرف اینترنت از نوع تفریح و سرگرمی موجب افزایش مؤلفه
ارزشی سکوالر نسبت به حجاب میشود.

66

کنشهای اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب

مقوالت

مصرف

میزان
مصرف

نوع
مصرف

کنش ارزشی سکوالر

تعداد

میانگین

ماهواره تماشا
میکنند.

202

19/19

انحراف

آزمون آماری

معیار

مربوط به t

4/03

3/96

آزمون
آماری
مربوط به s

0/000

ماهواره تماشا
نمیکنند.

134

17/38

4/18

3/93

0/000

افرادی که بین
 2-0/5ساعت
ماهواره میبینند.

113

18/80

4/08

-2/13

0/034

افرادی که بیش از
 2ساعت ماهواره
میبینند.

39

20/38

3/7

-2/24

0/028

علمی و خبری

135

18/57

3/72

-3/000

0/003

تفریحی و
سرگرمی

67

20/34

4/39

-2/84

0/005

فرضیه نهم نیز حاوی سه فرضیه فرعی است .نتایج حاصل از آزمون
 tبیانگر آن است که استفاده ،میزان و نوع مصرف اینترنت در سبک کنش
عاطفی نسبت به حجاب اثری نداشته و بنابراین فرضیه مذکور رد میشود.

67

سال چهاردهم  /شماره  / 56تابستان 1391

جدول  :19تأثیر استفاده ،میزان و نوع مصرف اینترنت در کنش ارزشی سکوالر

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم  /شماره  / 56تابستان 1391

جدول  :20تأثیر استفاده ،میزان و نوع مصرف اینترنت در کنش عاطفی
مقوالت

مصرف

میزان
مصرف

نوع
مصرف

کنش عاطفی

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

آزمون آماری
مربوط به t

آزمون
آماری
مربوط به s

ماهواره تماشا
میکنند.

210

31/01

7/22

0/5

0/215

ماهواره تماشا
نمیکنند.

135

32/03

7/78

0/67

0/223

افرادی که بین
 2-0/5ساعت
ماهواره میبینند.

117

30/29

7/65

0/707

0/943

افرادی که بیش از
 2ساعت ماهواره
میبینند.

39

30/38

5/24

0/84

0/932

علمی و خبری

141

30/36

6/78

0/57

0/106

تفریحی و
سرگرمی

69

32/07

7/94

0/96

0/127

فرضیه دهم بیان ميكند که بین استفاده ،میزان و نوع مصرف اینترنت با
سبک کنش سنتی نسبت به حجاب رابطه وجود دارد .همان طور که مشاهده
میشود ،این فرضیه نیز خود شامل سه فرضیه فرعی است .نتایج حاصل
بیانگر تأييد فرضیه فرعی اول و رد دو فرضیه فرعی دوم و سوم است.

68

کنشهای اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب

مقوالت

مصرف

میزان
مصرف

نوع
مصرف

کنش سنتی

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

آزمون آماری
مربوط به t

آزمون آماری
مربوط به s

ماهواره تماشا
میکنند.

197

36/47

6/93

-3/12

0/002

ماهواره تماشا
نمیکنند.

151

38/62

5/63

-3/20

0/001

افرادی که بین
 2-0/5ساعت
ماهواره میبینند.

123

36/76

7/65

0/73

0/468

افرادی که بیش از
 2ساعت ماهواره
میبینند.

61

35/97

5/14

0/83

0/409

علمی و خبری

61

37/49

6/22

1/24

0/217

تفریحی و
سرگرمی

128

36/17

7/14

1/30

0/196

فرضیه یازدهم به بررسي رابطه میان استفاده ،میزان و نوع مصرف ماهواره
و میزان رعایت حجاب میپردازد .این فرضیه خود حاوی سه فرضیه فرعی
است که بر اساس نتایج به دست آمده ،هر سه فرضیه فرعی و بنابراین کل
فرضیه تأيید میشود .به این معنا که استفاده از ماهواره ،افزایش تماشای آن و
نوع مصرف ماهواره میزان رعایت حجاب جایز را کاهش میدهد.

69

سال چهاردهم  /شماره  / 56تابستان 1391

جدول  :21تأثیر استفاده ،میزان و نوع مصرف اینترنت در کنش سنتی

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم  /شماره  / 56تابستان 1391

جدول  :22تأثیر استفاده ،میزان و نوع مصرف ماهواره در حجاب جایز
مقوالت

مصرف

میزان
مصرف

نوع مصرف

حجاب جایز

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

آزمون آماری
مربوط به t

آزمون آماری
مربوط به s

ماهواره تماشا
میکنند.

189

9/18

3/08

6/98

0/000

ماهواره تماشا
نمیکنند.

148

6/68

3/5

6/88

0/000

افرادی که بین
 2-0/5ساعت
ماهواره میبینند.

119

8/82

2/96

-2/8

0/006

افرادی که بیش
از  2ساعت
ماهواره میبینند.

58

10/17

3/16

-2/74

0/007

علمی و خبری

58

8/09

3/16

-3/54

0/001

تفریحی و
سرگرمی

124

9/77

2/90

-3/43

0/001

فرضیه دوازدهم نیز بیان میکند که بین استفاده ،میزان و نوع مصرف
اینترنت با میزان رعایت حجاب جایز رابطه وجود دارد .این فرضیه نیز
همزمان سه فرضی ه فرعیتر را در برمیگیرد .نتایج نشان میدهد که استفاده از
اینترنت ،میزان استفاده از آن و همچنین نوع استفاده از ساعات و نوع مصرف
اینترنت در میزان حجاب جایز تأثیر داشته و بنابراین فرضی ه اصلی تحقیق
تأيید میشود .این تأثیر به صورت معکوس یا غیرمستقیم است .به این معنا که
افزایش استفاده از اینترنت ،میزان باالی استفاده از آن و نوع نامطلوب استفاده
از اینترنت (تفریحی و نه علمی) میزان رعایت حجاب را کاهش میدهد.

70

کنشهای اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب

مقوالت

مصرف

میزان
مصرف

نوع
مصرف

حجاب جایز

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

آزمون
آماری
مربوط به t

آزمون
آماری
مربوط
به s

ماهواره تماشا میکنند.

204

8/37

3/5

2/1

0/037

ماهواره تماشا
نمیکنند.

133

7/56

3/48

2/10

0/037

افرادی که بین 2-0/5
ساعت ماهواره
میبینند.

114

7/78

3/60

-2/46

0/015

افرادی که بیش از
 2ساعت ماهواره
میبینند.

37

9/43

3/38

-2/54

0/013

علمی و خبری

136

7/80

3/32

-3/35

0/001

تفریحی و سرگرمی

68

9/50

3/6

-3/26

0/001

فرضیهسیزدهم این مسئله را پیش میکشد که بین سبک کنش اجتماعی
نسبت به حجاب و میزان رعایت حجاب جایز رابطه وجود دارد که این امر،
طی آزمون رگرسیون چندمتغیری با روش اینتر ،تأيید میگردد .از میان انواع
سبک کنشها ،سبکهای کنش دینی ،سنتی و عاطفی حدود  40درصد از
واریانس تغییرات مربوط به متغیر وابسته (حجاب جایز) را تبیین کردند.
نتایج ،همانطور که در جدول زیر نیز مشاهده میشود ،نشان داد که متغیر
کنش دینی با توجه به مقادیر بتا و رابطه جزئی ،رابطه قویتری با میزان
رعایت حجاب جایز نسبت به دیگر متغیرها دارد.
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جدول :23تأثیر استفاده ،میزان و نوع مصرف اینترنت درحجاب جایز
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جدول  :24ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون بین کنشهای دینی ،سنتی ،عاطفی و
سکوالر با حجاب جایز
متغیرهای پیش

ضرایب

خطای

بتا

سطح

رابطهی

t

معناداری

12/423

0/000

-

0/305

-0/057
-0/0503

استاندارد

استاندارد

مقدار ثابت

13/96

1/124

-

کنش سنتی

-0/030

0/029

-0/052

-1/027

کنش دینی

-0/997

0/095

-0/534

-10/487

0/000

کنش عاطفی

-0/098

0/022

0/211

4/460

0/000

0/24

مقدار ثابت

13/499

1/03

-

13/105

0/000

-

کنش دینی

-1/046

0/082

-0/560

-12/712

0/000

کنش عاطفی

0/090

0/021

0/193

4/391

0/000

بین

نشده ()b

()S.E

()Beta

()Sig.

جزئی

 -10بحث و نتیجهگیری

در مقاله حاضر ،حجاب به عنوان نوعی کنش در نظر گرفته شد که بنا
به نظریه وبر ،میتوان  4نوع سبک برای آن در نظر گرفت ،به این معنا که
فرد کنشگر برای کنش خود (حجاب) معنایی ذهنی و ارزشی نمادین قائل
است .این تحقیق نشان داد که هر یک از این انواع سبکها ،سهمی متفاوت
در رعایت كردن و یا رعایت نكردن حجاب و میزان آنها ایفا میکنند.
مطالعهیزدخواستی ،نیز بیان دیدگاههای مخلتف،از جمله نگرش سنتی و
مدرن نسبت به رعایت حجاب است که مؤید نتیجه تحقیق ماست.
این تحقیق نشان میدهد که سبک سنتی رعایت حجاب به تدریج در
جامع ه ایران در حال کمرنگ شدن بوده و نوعي نگرش مدرن ـ به ویژه در
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خانم نفیسه حمیدی ،همچون نتایج این تحقیق گویای آن است که در جوامع
امروزی ،کارکردهای اولی ه لباس در حال کمرنگ شدن است و در عوض،
کارکردهای پیچیدهتری چون خلق هویت و ایجاد تمایز ،دستکم یکی از
دیگر مالکهای انتخاب سبک کنش حجاب را تشکیل میدهد .این تحقیق
همچنین نشان داد که مهمترین سبک کنشی اجتماعی مؤثر در رعایت آن،
کنش ارزشی دینی بوده و سبک موثر در رد آن ،کنش ارزشی سکوالر است.
همچنین نتایج این تحقیق حاكي است که میزان رعایت حجاب در حدود
نیمی از جمعیت،به نسبت پایین است و با توجه به کاهش انگیزه سنتی رعایت
ی در این زمینه
حجاب ،شاید بتوان پیشبینی کرد که چنانچه برنامههای جد 
پيشبيني نشود ،میزان آن هم چنان رو به کاهش باشد .بنابراین تحقیق مذکور
ثابت کرد که جامعه ایران نیازمند اعمال اقدامات و افعال ضروری است .از
سوی دیگر با توجه به اینکه تأثیر مصرف فرهنگی در میزان رعایت حجاب
به عنوان متغیری مهم در این تحقیق به اثبات رسیده ،بنابراین ضروری است
که با انجام دادن اقدامات فرهنگی مناسب در جهت رفع و یا کاهش این
مسئله اقدام کرد؛به این معنا که با توجه به سیر تبدیلی از کنشهای سنتی و
یا عاطفی به سوی کنشهای عقالنی و عملی ،الزم است طی اعمالی ،فلسف ه
حجاب از منظر اسالم و ادیان دیگر بیشتر بررسی و تأکید شود و از تأکید بر
رعایت حجاب به مثابه امری سنتی و یا عاطفی کاسته گردد.
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میان قشرهای جوان ،تحصیلکرده و جدید ـ جای آن را میگیرد .تحقیق
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 -11پیشنهادات
-1-11کاربردی

 سیاستگذاران و برنامهریزان فرهنگی براي تقویت باورهای دینی وارزشهای اخالقی اهتمام بیشتری نمایند تا نسل جوان نسبت به ارزشها
بیگانه نشوند.
 به نظر میرسد الزم است مباحث مربوط به حجاب و کنشها بامطالعات بیشتر از حیطه جامعهشناختی بیشتر جنبه عملی و کاربردی بگیرد
تا بتواتند گرهای از مشکالت جامعه را بگشاید.
 در زمینه عملکرد رسانهها پیشنهاد میشود که رسانهها بیش از پیشبه تربیت هنرمندان و هنرپیشگان متعهد به مبانی اعتقادی بپردازند تا حفظ
ارزشهای دینی نه به عنوان تحمیل قانونی ،بلکه به عنوان باورهای قلبی و
تمایالتی خودجوش متجلی شود.
 -2-11علمی

 از آنجا كه حجاب یکی از مباحث دینی است ،میتوان در پژوهشهایآتی از دیدگاه جامعهشناسی دین به این موضوع پرداخت.
 در حوزه آسیبهای اجتماعی میتوان به طور علمی به مسئله زنان ومشکالت آنها به خصوص در زمینه حجاب ـ که پیچیدهتر از آن چیزی
است که بیان میشود ـ پرداخت.
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پرداخت و آنها را برای همه درونی کرد.
منابع
½½اباذری ،یوسف و حسن چاوشیان« .از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی ،رویکردهای
نوین در تحلیل جامعهشناختی هویت اجتماعی» ،نامه علوم اجتماعی ،سال  ،5ش،20
(.)1381
½½احمدی ،خدابخش ،بیگدلی ،زهرا ،مرادی ،آزاده و فتحا ...سیداسماعیلی« .رابطه اعتقاد
به حجاب و آسیبپذیری فردی ،خانوادگی و اجتماعی» ،نشریه علوم رفتاری ،سال
چهارم ،ش .)1389( ،2
½½ادیبی سده ،مهدی و مهستی علیزاده« ،تبیین جامعهشناختی مدیریت بدن در میان
روانشناختی زنان ،سال  ،9ش ( ،3زمستان .)1390
زنان» ،مطالعات اجتماعی و 

½½اس��کیدمور ،ویلی��ام ،تفکر نظ��ری در جامعهشناس��ی .1385قم ،پژوهش��گاه علوم و
فرهنگ اس�لامی ،ترجمهمحمد مق��دس ،احمد رجب زاده ،علی هاش��می گیالنی ،علی
محمدحاضری ،سعید معیدفر.
½½اسمیت ،فیلیپ .1383درآمدی بر نظریه فرهنگی ،ترجمه حسن پویان ،تهران ،دفتر
پژوهشهای فرهنگی.
½½ایازی ،محمدعلی .1380فقه پژوهی قرآنی ،درآمدی بر مبانی نظری آیاتاالحکام ،قم،
دفتر تبلیغات اسالمی.
½½اینگلهارت ،رونالد .1387مقدس و عرفی (دین و سیاست در جهان) ،ترجمه مریم
وتر ،تهران ،چاپ اول ،کویر.
½½اینگلهارت ،رونالد .1373تحول فرهنگی در جامع ه پیشرفتهصنعتی ،ترجمهمریم وتر،
تهران ،کویر.
½½آزاد ارمک��ی ،تقی و بهمن «مس��قطیان ،تغییرات فرهنگی در اس��تان مازندران ،آزمون
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تجربی نظریه اینگلهارت» ،پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ،سال  ،1شماره .)1380( ،3

ي هويت» ،جامعهشناسي
½½آزاد ارمكي ،تقي و حس��ن چاوش��يان« .بدن به مثابه رس��ان ه 
ایران ،دوره  ،4ش.)1381( ،4
½½باکاک ،رابرت .1381مصرف ،ترجمه خسرو صبوری ،تهران ،شیرازه.
½½برگر ،پيتر«.برخالف جريان ،ترجمه سيدحسين سراجزاده ،كيان ،ش( ،44آبان و ديماه
.)1377
½½برگر ،پيتر .1386منشا دين از ديدگاه برگر ،ترجمة قربان علمي و مهدي حسنزاده،
مقاالت وبررسيها ،دفتر  ،83بهار .86
½½بوردیو ،پی یر .1380نظریه کنش ،ترجمه سیدمرتضی مردیها ،تهران ،نقش و نگار.
½½بيرو ،آلن  .1380فرهنگ علوم اجتماعی ،ترجمه باقرساروخاني ،تهران ،نشر كيهان،
چاپ چهارم.
½½پور داوود .1310خرده اوستا ،به کوشش مهربان کیخسرو ،هیربد خدابخش و هیربد
جاماسب ،بمبئی ،انجمن زرتشتیان ایران.
½½ترنر ،اچ جاناتان  .1372ساخت نظریه جامعهشناسی .ترجمه عبدالعلی لسائیزاده،
نوید اندیشه.
½½تنهایی ،حسین ابوالحسن  .1374درآمدی بر نظریههای جامعهشناسی ،مرندیز.
½½توسلی ،غالمعلی  .1385نظریههای جامعهشناسی ،تهران ،سمت.
½½چاوشيان تبريزي ،حسن .سبك زندگي و هويت اجتماعي مصرف وانتخابهاي
ذوقي به عنوان شالوده تمايز و تشابه اجتماعي در دورهاخير مدرنیته( ،پایان نامهدکترای
جامعهشناسی دانشگاه تهران ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران).1381 ،
½½جالئیپور ،حمیدرضا .1378نظریههای متأخر جامعهشناسی ،تهران ،نی.
½½حبیبی ،مهدی .1389بررسی دیدگاه جوانان و میانساالن راجع به حجاب برتر ،نشریه
علوم رفتاری ،سال چهارم ،ش .1
½½حلبی ،علیبن ابراهیم  .1320السیره الحلبیه؛ بیروت ،داراالحیاء التراث العربیه.
½½خسروپناه ،عبدالحسین .1382گستره معرفت ،قم ،معارف.
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½½خواجهنوری ،بیژن .بررسی رابطه مؤلفههای جهانی شدن و مشارکت اجتماعی زنان،
مطالعه موردی :تهران ،شیراز و استهبان( ،رساله دکتری دانشگاه شیراز).)1385( ،
½½خواجهنوری ،بیژن« ،سبک زندگی و مدیریت بدن» ،جامعهشناسي زنان ،سال ،2ش
( ،4زمستان .)1390
½½خواجهنوری« ،گرایش به حجاب و سبکهای متفاوت زندگی؛ مطالعهی موردی :زنان
شهر شیراز» ،جامعهشناسی کاربردی ،سال  ،23ش(،3پائیز .)1391
½½خیری ،حسن«.انتخاب عقالنی در آموزههای اسالمی» ،سال  ،17ش.)1387( ،126
½½چلبی ،مسعود  .1384جامعهشناسی نظم ،تهران ،نی.
½½دیلینی ،تیم  .1390نظریههای کالسیک جامعهشناسی ،ترجمه بهرنگ صدیقی و وحید
طلوعی ،نشر نی ،چاپ پنجم.
½½دورانت ،ویلیام جونز .1368تاریخ تمدن ،ترجمه احمد آرام ،تهران ،آموزش و پرورش
انقالب اسالمی.
½½ربانی گلپایگانی ،علی .1379ریشهها و نشانههای سکوالریسم ،تهران ،کانون اندیشه
جوان.
½½رجالی ،مهری.نگرش دانشجویان دختر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی

اصفهان نسبت به حجاب و پوشش زنان و برخی عوامل موثر بر آن ،تحقيقات نظام
سالمت ،سال،8شماره .)1391( ،3
½½رحمت آبادی ،الهام و حبیب آقابخشی«.سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان»،
رفاهاجتماعی ،سال،5ش.)1385( ،20
½½ریاحی ،محمداسماعیل ،بررسی تفاوتهای جنسیتی در میزان رضایتمندی از تصویر
بدن ،زن در توسعه و سیاست ،دوره  ،9ش( ،3پائیز .)1390
½½رحیمینیک ،اعظم .1374تئوریهای نیاز و انگیزش ،تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی.
½½ریتزر ،جورج .1379نظریه جامعهشناسی در دوران معاصر ،ترجمه محسن ثالثی،
تهران.
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½½خواجهنوری ،بیژن و سعید زاهد.1384جنبش زنان در ایران ،شیراز ،مرغ سلیمان.
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½½رفعتجاه ،مریم«.هویت انسانی زن در چالش آرایش و مد» ،کتاب زنان ،سال ،10
ش( ،38زمستان .)1386
½½آرون ریمون  .1377مراحل اساسی سير اندیشه در جامعهشناسی ،ترجمه باقر پرهام،
تهران .علمی و فرهنگی.
½½سلیمی ،علی و داوری ،محمد .1385جامعهشناسی کجروی ،قم ،پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه.
½½شجاعیزند ،علیرضا .1380دین ،جامعه و عرفی شدن ،تهران ،مرکز.
½½ش��کربیگی ،عالی��ه و امیر امیری.مدیریت ب��دن و مقبولیت اجتماعی ،جامعهشناس��ي
مطالعات جوانان ،سال دوم،شماره( ،3پاييز.)90
½½ضرغامی ،آناهیتا«.حجاب زن ایرانی در بستر تاریخ» ،بانوان شیعه ،ش ( ،15بهار
.)1387

½½طالبان ،محمدرضا و مهدی رفیعیبهابادی .1390ارزیابی تجربی نظری ه اینگلهارت در
ایران :ارتباط توسعه با دینداری ،فصلنامه علوم اجتماعي ،شماره.55
½½عباسپور ،ابراهیم«.تحلیل محتوای گزارههای دینی ناظر به نظری ه گزینش عقالنی»،
مجله معرفت ،سال  ،20ش ( ،162خرداد .)1390
½½عضدانلو ،حمید  .1386آشنایی با مفاهیم اساسی جامعهشناسی ،تهران ،نی.
½½علوی ،حمیدرضا و رضیه حجتی« .عوامل مؤثر بر بدحجابی دختران دانشگاه شهید
باهنر کرمان» ،تربیت اسالمی ،سال  ،2ش.)1386( ،4
½½فاضلی ،محمد ( .)1382مصرف و سبک زندگی ،قم ،انتشارات صبج صادق.
½½فروند ،ژولین  .1362جامعهشناسی ماکس وبر ،ترجمه عبدالحسین نیکگوهر ،تهران،
توتیا. .
½½فرگاس ،جوزف پی  .1373روانشناسی تعامل اجتماعی ،ترجم ه خشایاربیگی و
مهرداد فیروزبخت ،ابجد.

½½کاستلز ،مانوئل  .1384عصر اطالعات :اقتصاد ،جامعه و فرهنگ ،ظهور جامعه
شبکهای ،ترجمه احد علینقیان و افشین خاکباز ،تهران ،طرح نو ،ج.1
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اجتماعی ،بانوان شیعه ،سال  ،7ش( ،25پائیز و زمستان .)1389
½½کوزر ،لوئیس .1386زندگی و اندیشه بزرگان جامعهشناسی .ترجم ه محسن ثالثی،
تهران.
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