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چكيده

از نگاه جامعه شناختی، حجاب در بستری از روابط اجتماعی شکل می گیرد که در آن چهارچوب، 

مسائل زنان دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و همچنین مؤلفه های مذهبی، معنوی، 

منزلتی، شخصیتی و رفتاری است که از پارادایم و منظرهای مختلف قابل بررسی است. هدف از این 

تحقیق، بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش دانشجویان دختر نسبت به حجاب است. جامعه 

آماری این تحقیق را دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در دانشگاه مازندران تشکیل می دهند که 

تعداد آنها در سال 1390، برابر با 13000 نفر بوده است. پرسش نامه محقق ساخته با پایایی 0/74 

به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای در اختیار 560 نفر از آنها قرار داده شد. نتایج تحلیل 

مسیر و رگرسیون چندمتغیره نشان داد که مهم ترین متغیر مؤثر بر گرایش به حجاب، متغیر گرایش 

به فمینیسم بوده است. سایر متغیرهای مؤثر به ترتیب عبارتند از: عوامل محرک اجتماعی، پایگاه 

اقتصادی اجتماعی، سبک زندگی و محل سکونت. مدل تحلیلی، تنها 33  درصد عوامل مؤثر بر 

حجاب را تبیین کرده است. در ضمن، گرایش به حجاب و فمینیسم به عنوان دو گرایش متعارض، 

در حد متوسط به باال و تا حد قوی در بین جامعه آماری مشاهده شده است.

واژگان كلیدی: تحلیل جامعه شناختی، دانشجویان دختر دانشگاه مازندران، گرایش به حجاب.
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مقدمه
از نگاه جامعه شناختی، حجاب به مثابه رسانه ارتباطی نمادین و کنش اجتماعی است که فرد 
کنشگر برای آن معنای ذهنی و ارزشی نمادین قائل است، به نحوی که کنش او در ارتباط با 
دیگران در عرصه ارتباطات میان فردی و تحت تأثیر انتظارات دیگران در حوزه عمومی است. 
از این نگاه، حجاب امری نیست که صرفاً به مقوله پوشش بدن تقلیل داده شود بلکه شامل 
زبان بدن، مدیریت بدن و آرایش و پیرایش بدن و زبان اشیا در عرصه ارتباطات غیرکالمی نیز 
می شود که ممکن است در شرایط اجتماعی و فرهنگی دارای شکل و قالب متنوع با جوهر و 
محتوایی یکسان یا برعکس باشد. یکی از عناصر محوری در قلمرو موضوعی جامعه شناسی، 
مقوله روابط اجتماعی است که جامعه شناسان بر آن توافق کامل داشته و به عنوان اصلی پذیرفته 
رفتار موجودیت های  در  می تواند  آنها  آرایش  و  اجتماعی  روابط  »کم و کیف  که  است  شده 
اجتماعی تأثیر داشته باشد« )چلبی، 1373: 9( و همچنین رفتار کنشگران اجتماعی و تفسیر 
و تأویل آنان از رفتار خود و دیگران و محیط اجتماعی شان در ساختار روابط اجتماعی تأثیر 
متقابل دارد، به طوری که بر مبنای نظریه کنش متقابل نمادی، »ارتباط، به ویژه ارتباطات نمادین، 

پایه و اساس تمامی کنش های اجتماعی شناخته شده است« )محسنیان راد، 1385: 39(.
برخالف نقش محوری حجاب در جامعه، تحقیقات میدانی کمتری در این حوزه انجام شده 
است. در پژوهشی نشان داده شد که زنان مسلمان ایاالت متحده امریکا، حجاب را به عنوان 

هویت مذهبی و اجتماعی خود پذیرفته اند )احمدی و همکاران، 1389(.
پوشش و حجاب به مثابه رسانه ای ارتباطی و به عنوان کنشی اجتماعی، از یک سو تحت تأثیر 
ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و از سوی دیگر، متأثر از کنشگران زن 
و مرد اجتماعی. در سال های پس از انقالب، به دلیل آسیب پذیری درونی جامعه و تهدیدهای 
بیرونی، انتقال فرهنگی حجاب با اختالل مواجه شد و رعایت نکردن حجاب اسالمی، موجب 
جریحه دار ساختن وجدان جمعی و تبدیل آن به مسئله ای اجتماعی شد )محبوبی منش، 1386(.

موجب  و  است  دینی  و  اجتماعی  سیاسی،  نخبگان  از  بسیاری  دغدغه  مسئله حجاب، 
جریحه دار شدن وجدان جمعی بسیاری از اقشار اجتماعی شده است. در همین راستا، با نگاهی 
جامعه شناختی، حجاب به مفهوم پوشش، در بستری از روابط اجتماعی شکل می گیرد که 
از یک سو ممکن است دارای شکل و قالبی متنوع و جوهر و محتوایی یکسان باشد یا برعکس( 
و از سوی دیگر، از منظری ارتباطاتی، حجاب به مثابه رسانه ای هویتی و ارتباطی است که نقش 
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نمادینی در عرصه ارتباطات میان فردی دارد. لذا مسئله حجاب دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی است و دارای مؤلفه های مذهبی معنوی، منزلتی، شخصیتی و رفتاری است 
که می توان از زوایا، پارادایم ها و منظرهای مختلفی به آن نگریست. به گفته هلن واتسون، از 
دیدگاه مفسران غربی، هیچ شکلی از لباس مانند حجاب این قدر موضوع مناقشه نبوده است. 
وی با تکیه بر ابعاد و اهداف عملی و نمادین حجاب که ریشه در حفظ حجب، حیا و شرم از 
برهنگی دارد، اظهار می دارد که مسئله پوشش و حجاب، جایگاه ویژه ای در مباحث روز دنیا 
در فرایند جهانی شدن و پست مدرنیته دارد، به طوری که مرزهای فرهنگی بین شرق و غرب و 
مسلمان و غیرمسلمان را درنوردیده است و شامل مباحث و نظریات مناقشه برانگیز و قابل بحثی 
است که بر مسائل پسامدرنیستی از قبیل سبک، نمادشناسی، مصرف گرایی و مسائل قدرت و 

بازنمود آن استناد می کند )واتسون، 1382: 31(.
ذوالفقاری با اتکا به نظر صاحب نظران اذعان می دارد که پدیده بدحجابی و فراتر از آن 
مسئله زنان، یکی از پیچیده ترین مسائلی است که نظام جمهوری اسالمی ایران هم اکنون با آن 
مواجه است و احتماالً دامنه این مسئله در آینده گسترده تر نیز خواهد شد؛ بنابراین، بی توجهی 
به پیچیدگی مسئله و برخورد ساده انگارانه با آن، امکان دارد به نتایج عکس منجر شود. پدیده 
حجاب و پوشش از سه منظر دینی، هویتی و سیاسی قابل بررسی است؛ زیرا از سویی دستور 
اکید و صریح دین مبین اسالم است و از سوی دیگر، نماد فرهنگ و هویت ایرانی. به همین 

خاطر است که همواره ظرفیت سیاسی شدن را داشته است )ذوالفقاری، 1385: 69(.
مسئله حجاب از منظر شناختی در حوزه مطالعات و مسائل زنان قرار می گیرد. مسئله زنان 
امری است که به نوعی زنان از جهت فکری و عملی با آن درگیرند و در حوزه های حقوقی، 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و خانوادگی قابل تبیین است. مسائل زنان را نمی توان جدا از مسائل 
مردان شناسایی کرد، فکر و اندیشه قانون گذاران و مجریان جامعه و طبقه زنان و سایر اقشار را 
به خود مشغول داشته است. مهم ترین مسائل زنان، مسائل فرهنگی است که به لحاظ ساختاری، 
دارای اهمیت خاصی است، زیرا همچنان که در بستری وسیع و با آهنگی کند ساخته می شوند، 

به همان کندی و بلکه کندتر قابل تغییرند )عالسوند، 1386: 38-39(.
هنجاری  اختالالت  قالب  در  که  است  فرهنگی  پدیده ای  زنان  مسئله حجاب  واقع،  در 
جامعه به اشکال قطبی شدن هنجاری، تضاد هنجاری، ناپایداری هنجاری، ضعف هنجاری و 
بی هنجاری پدیدار می گردد و در فرایند تغییرات ارزشی از فرامادی به مادی حاصل توسعه 
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سریع، برون زا و نامتوازن بعد از پایان جنگ تحمیلی در گفتمان امنیتی رشد محور قابل تبیین و 
تفسیر است. در چنین فضایی، با یکی از مسائل اجتماعی و فرهنگی زنان به نام مسئله حجاب 
و پوشش بدن مواجهیم که در بستری از روابط اجتماعی و در عرصه ای از ارتباطات میان فردی 

شکل می گیرد.
بدحجابی از آسیب های اجتماعی است که در سطح و الیه های رویین جامعه نمایان است 
و عالمت و نمادی از آسیب ها و مسائل اجتماعی در عمق و الیه های زیرین جامعه است. 
نتایج تحقیقات علمی حاکی از آن است که بین متولیان و مسئوالن جامعه در روابط با کنترل 
بدحجابی و حدود حجاب وحدت نظر نیست و اینکه قانون از شفافیت الزم برخوردار نیست 

و بین قوانین و عرف جامعه با حدود حجاب اسالمی هماهنگی وجود ندارد.
از آنجایی که رعایت حجاب از نحوه گرایش افراد ناشی می شود، شناخت گرایش دانشجویان 
به عنوان قشر آینده ساز این جامعه نسبت به پوشش اسالمی و عوامل مرتبط، در شکل گیری 
آن ضروری است؛ بنابراین، مقاله حاضر سعی در تبیین جامعه شناختی این گرایش دارد تا گامی 

هرچند کوچک در جهت شناسایی این رفتار اجتماعی بردارد.

پرسش های تحقيق
1. میزان گرایش جامعه دختران دانشجوی استان مازندران به حجاب تا چه اندازه است؟
2. میزان گرایش جامعه دختران دانشجوی استان مازندران به فمینیسم تا چه اندازه است؟

3. عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به حجاب در بین دانشجویان دختر دانشگاه مازندران 
کدامند؟

4. چه رابطه ای بین پدیده گرایش به فمینیسم و گرایش به حجاب وجود دارد؟

مبانی نظری
امنیت فرهنگی اجتماعی ، برجسته ترین چهره و درونی ترین الیه امنیت هستی شناختی یک جامعه 
است . امنیت هستی شناختی )یا وجودی ( بر نوعی احساس تداوم در رویدادها، حتی آنهایی که 
به طور مستقیم در حوزه ادراک شخصی قرار ندارند، داللت دارد؛ بنابراین ، امنیت هستی شناختی 
نشان از نیازی فردی دارد: نیاز به اطمینان از تداوم هویت خود و دوام محیط های اجتماعی و 
مادی کنش در اطراف خود. تحقق این نیاز، مستلزم حصول ضریب مؤثری از اعتماد، اطمینان 
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و ایقان است . البته ، این رابطه رابطه تعاملی و دوسویه است ، یعنی )به تعبیر گیدنز( هرچه افراد 
از امنیت هستی شناختی و وجودی بیشتری برخوردار باشند، نسبت به سایرین اعتماد بیشتری 
را بروز دهند و هرچه احساس این نوع امنیت مورد تهدید واقع می شود، اعتماد متقابل در آن 

جامعه تقلیل، تحدید و تعطیل می گردد )گیدنز، 1382(.
بی تردید، مؤلفه قدرت فرهنگی اجتماعی ، بنیادی ترین مؤلفه قدرت نظام برآمده از انقالب 
اسالمی بوده و هست . بعد از گذشت دو دهه از انقالب ، کماکان سپهر فرهنگ، « بارزترین و 

برجسته ترین چهره نظام است . یکی از این مؤلفه ها حجاب است.
مسئله حجاب از دیرباز مورد توجه و بحث و بررسی دانشمندان و روشن فکران، چه در 
شرق و غرب عالم و چه در داخل و خارج از کشور، بوده است. دامنه این سخنان و گستره 
عقاید برخاسته از آن، چنان است که گاه گروهی از این اندیشمندان در مقام تحلیل و بررسی، 
تا آنجا پیش می روند که حجاب را شاخصی محدودکننده و عامل تضییع در زیست فردی و 
حضور اجتماعی زنان در جامعه اسالمی می دانند و حتی از این رهگذر، خواهان منع یا دست کم 
اختیاری شدن آن می شوند و گاه گروهی دیگر، با دفاع نامناسب خود، راه را بر محق جلوه دادن 

گروه نخستین هموار می کنند.
یکی از رویکردهای تبیین انحرافات اجتماعی که برای تبیین بدحجابی در جامعه نیز مناسب 

است، رویکرد گزینش عاقالنه است:
رویکرد گزینش عاقالنه، یک اصل محوری دارد و آن این است که رفتار آدمیان، هدف دار 
و سنجیده است. آنها در چندراهی ها، راهی را که با اغراضشان موافق است اختیار کرده، برای 
رفتن به هر راهی محاسبه سود و زیان می کنند. عملی عاقالنه و سنجیده است که در چهارچوب 
اطالعات مشخص از شقوق مختلف، وسیله مناسبی برای رسیدن به هدفی باشد؛ بنابراین، رفتار 
منحرفانه نیز نوعی تصمیم گیری فردی و گزینش عقالنی سودگرایانه است که پس از سنجش 
پیامدهای مثبت و منفی رفتار منحرفانه صورت می گیرد. به عالوه، در این رویکرد، اصل بر این 

است که امکان گزینش و تصمیم گیری برای همه افراد به یکسان وجود دارد.
در قلمرو جرم شناسی، نقطه اوج این نوع تبیین را در آغاز می توان در قرن هفدهم میالدی 
در ایده های مکتب کالسیک در حوزه جرم شناسی مشاهده نمود. اصول این تفکر با پیدایش 
تفکر پوزیتیویستی در حوزه علوم طبیعی و انسانی به دست فراموشی سپرده شد. از اواسط دهه 
1970 به بعد نیز می توان شاهد طرح تدریجی این دست تبیین ها بود. بزهکاران در این تبیین ها، 
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کنشگرانی اندیشه ورز تلقی می شوند که برای ارتکاب رفتارهای انحرافی خود برنامه ریزی های 
خاص دارند، از جمله آنکه قبل از هر چیز، به آماج های رفتار خویش توجه می کنند و اگر 
ضررها و خطرهای عمل مورد نظر را بیش از منافع حاصل از آن ببینند، از ارتکاب آن چشم 

می پوشند )لویس1، 2007(.
اهمیت رویکرد گزینش عاقالنه در حوزه تبیین های خرد از رفتار منحرفانه در این است که 
اساس و مبنای نظریه ها و رویکرد های متفاوتی در این زمینه شده است. یکی از اساسی ترین 
و قدیمی ترین اینها، رویکردی است که رابطه منحرفانه و کجروانه را به صورت بازار عرضه و 
تقاضا تصویر می کند و فرد کجرو را در جایگاه عرضه کننده می نشاند. ارلیش با چنین دیدگاهی، 
نقش عوامل بازدارنده )مانند مجازات های قانونی و اجتماعی در نظر گرفته شده( را دارای اهمیتی 
قاطع در تعیین فراوانی انحراف و کجروی در هر جامعه ای می داند؛ بنابراین، برای کنترل روند 
انحرافات، باید افزایش هزینه جرم از طریق تقویت بازدارنده ها، مثل مجازات بزهکار، پلیس و 

نظام جزایی را در دستورکار قرار داد.
اشکالی که در این رویکرد هست، این است که به طور مشخص بیان نمی شود که در این 

بازار انحراف و جرم، نقش تقاضا را چه کسی ایفا می نماید.
روایت جدیدتر، تقریر ون دیک از این رویکرد است. وی فرد منحرف و آسیب ساز را 
شاخص بخش تقاضا و بزه دیده )کسی که از رفتار انحرافی آسیب می بیند( را شاخص بخش 
عرضه قلمداد می کند؛ بدین معنا که آنچه فاعل حقیقی کجروی در بازار جرم و کجروی دارد، 
صرفاً آمادگی و انگیزه و گاه ابزار الزم برای این کار است. در مقابل، آنچه فرد بزه دیده عرضه 
می دارد، آسیب پذیر  نمایاندن خود و ایجاد این باور در فرد منحرف است که می تواند انگیزه 
و توانمندیش برای هنجارشکنی را به فعلیت برساند. بدین سان روشن می شود که این روایت 
از رویکرد گزینش عاقالنه، یک گام از روایت قبل جلوتر است. زیرا تحلیل خود را صرفاً بر 
شخص خاطی متمرکز نمی سـازد بلکه به نقش آفرینی بزه دیده در جریـان انحراف و کجروی 
صحه و تأکید می گذارد. به تصریح برخی محققان در خالل دهه 1990، »در میان جدیدترین 
معارف جرم شناختی، دیگر مسئله عمده، مجرم نیست بلکه بزه دیده است؛ یعنی کسی که شیوه 
زندگی و فعالیت های روزمره وی ممکن است او را در برابر جرم آسیب پذیر کند«. این بیان 
گرچه به طور مشخص در مورد شکستن هنجارها از نوع قانون )نوع سوم از تقسیم بندی 
1. Lewis
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هنجارهای اجتماعی( ابراز شده، ولی به راحتی می توان آن را به سایر هنجارهای اجتماعی نیز 
تعمیم داد )کیلیک و همکاران،1 2007(.

تبیین های مختلف از انحراف اجتماعی، به طور عام و نظریه مبتنی بر ایده بازار عرصه و 
تقاضا به طور خاص، جنبه تبیینی دارند. بدین معنا که به دنبال تعیین مقصر اصلی در کنش 
منحرفانه و هنجارشکنانه نیستند. از این رو، برحسب این نظریه، کسی که عامل انحراف تلقی 
از نظر حقوقی مسئول شناخته  باشد(،  قانون  انحراف در حد نقض  می شود )در صورتی که 
نمی شود و الزم نیست بار مجازات را تحمل کند. زیرا، همان طور که گفته شد، مقصود اصلی 
این است که در عین اذعان به مسئولیت فرد منحرف و متخلف نسبت به عمل خود، شناسایی 
زمینه و عوامل کوچک و بزرگی که موجب پدیدآمدن و تحقق کنشی کجروانه شده اند، فراهم 
گردد تا بدین ترتیب، سیاست هایی که در جهت کاهش انحراف پیشنهاد و اجرا می شود، نسبت 
به برخی عوامل بروز انحراف دچار بزرگ بینی بیش از حد و نسبت به برخی دیگر دچار غفلت 

و جهل نگردد )هودفر،2 2001: 435(.
برای مثال، درباره مبحث اصلی این نوشتار که در حوزه حجاب است، به طور قطع هیچ 
جامعه ای را نمی توان یافت که در این مورد کاماًل فاقد هنجار و قواعد رفتاری باشد. نقض این 
هنجارها نیز بسته به اهمیت هنجار نقض شده، واکنش متناسب با خود را در پی خواهد داشت. 
طبق نظریه عرضه و تقاضا، در راستای حفظ هنجارها، حریم ها و ارزش های حاکم بر جامعه 
و نیز به دنبال راهکارهایی برای کاهش یا حذف انحرافات، عالوه بر اینکه مجازات متوجه 
فرد منحرف می شود، شخص بزه دیده هم )که در این موارد معموالً جنس زن است(، از این 
سرزنش و سیاست در امان نیست، چرا که او هم صرفاً منفعل نبوده است. چون زنان به علت 
مطلوبیت های طبیعی که خواه ناخواه در ظاهر و جسم خود، در نظر مردان دارند و نیز به علت 
مطلوبیت ها و جذابیت هایی که می توانند آگاهانه یا ناآگاهانه )براساس تربیت نادرست( به رفتار 
خود در منظر مردان ببخشند، در بخش عرضه قرار می گیرند. این در حالی است که در وضع 
عادی، جذابیت ها و مطلوبیت های مردان برای زنان از سنخ امور ظاهری و جنسی نیست و از 

این لحاظ آنان عرضه کننده نیستند بلکه متقاضی هستند.
بنابراین، هرقدر این اقسام زیبایی ها از جانب زنان، بیشتر در دسترس مردان باشد، به معنای 
عرضه بیشتر آنها در برابر انظار متقاضیان است. اقتضای چنین وضعی، بیانگر این پیام )هرچند 
1. Kilic et al
2. Hoodfar
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معموالً ناخواسته( از جانب زنان بالقوه بزه دیده به مردان بالقوه کجروست که آنها به راحتی به 
این نوع زنان دسترسی پیدا کنند. در این صورت، امکان نقض هنجار سهل تر و کم هزینه تر 
می گردد. آنچه در این میان مانع بروز کنش کجروانه می شود، یکی هزینه بسیارِ کجروی به علت 
مجازات سنگین قانونی یا اجتماعی و دیگری، کاهش آگاهانه یا ناآگاهانه عرضه از طریق وجود 
الگوهای رفتاری صحیح در میان زنان است. با چنین مقدمه ای روشن می شود که بی حجابی یا 
بدحجابی به معنای عام، عرضه هرچه بیشتر است که اساس حد و مرز افراط و تفریط در این 

باب بیشتر به عادات فرهنگی هر جامعه یا اجتماعات کوچک تر بر می گردد.

تبيين های جامعه شناختی مسئله
این  در تحقیقات برای بدحجابی، دالیل بسیاری برشمرده اند. در تقسیم بندی کلی می توان 
عوامل را به عوامل بیولوژیکی، روانی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تقسیم کرد. به عبارت دیگر، 
این پدیده با ارجاع به عوامل یادشده به پنج صورت تبیین شده است. ازآنجاکه مالک تبیین، بیان 
ارتباط عّلی ومعلولی )تعلیل( میان پدیده هاست، نوع تبیین تابع نوع علت خواهد بود. برای مثال، 
اگر علت از سنخ امورفرهنگی باشد، تبیین نیز فرهنگی خواهد بود. با توجه به اینکه رعایت 
حجاب به عنوان رفتاری اجتماعی است، بد نیست تبیین نیز این گونه باشد. هرچند تردیدی 
نیست که این رفتار و گرایش به آن، ریشه های مختلف دارد، اما بی شک عمده ترین بخش آن 
دارای ریشه های اجتماعی است. با بررسی رهیافت های نظری متعدد، ارتباط میان این پدیده با 
عوامل مؤثر در شکل گیری و استمرار آن را می توان تبیین کرد. مهم ترین این نظریات عبارتند از:

1. ضعف جامعه پذیری و تربيت اجتماعی
از دیدگاه این نظریه، انتقال ندادن و درونی نکردن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در ساختار 
شخصیت، نبود حساسیت نسبت به رعایت انتظارات جمعی، ضعف تعلق به فرهنگ خودی، 
بی قیدی و بی مسئولیتی در رعایت قواعد اجتماعی، ضعف انگیزه در انجام کنش های همسو، 
بی مباالتی در رعایت حریم ها و ارتکاب جرایم و انحراف که در دوره های مختلف به صورت های 
گوناگونی رخ می دهد، در مراحل مختلف رشد شخصیت فرد ریشه دارد. این موضوع، به عنوان 
متغیر وابسته، بیش از آنکه به شخص مربوط باشد، به کارکرد کارگزاران جامعه پذیری همچون 
خانواده، شبکه های ارتباطی، محیط های آموزشی، کانون های فرهنگی و وسایل ارتباط جمعی 
مربوط می شود که در تربیت و شکوفایی استعدادهای اعضای جدید و آماده سازی آنها برای 
ایفای نقش های شهروندی نقش محوری دارند. بدین سان، از دید برخی محققان، بدحجابی نیز 
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به عنوان یک تخلف هنجاری، دست کم در مورد برخی کنشگران، در فرایند جامعه پذیری و 
کاستی های تربیتی ریشه دارد )کوئن، 1372: 150(.

2. نظریه گزینش عقالنی )محاسبه سود و زیان(

بر اساس این نظریه، کج روی، ره آورد گزینش و انتخاب فرد است. افراد به کج روی دست 
می زنند، چون چنین می خواهند. انتخابی که امکان آن، هرچند با نسبت های مختلف، برای 
همه افراد وجود دارد. این نظریه، هرچند اثرپذیری رفتار از علل پیرامونی و علل محیطی 
را نفی نمی کند، ولی درنهایت، فاعل کنش را مسئول اصلی این انتخاب می داند. بدین معنا 
به  مقررات،  و  قوانین  از  تخطی  که در صورت  باشند  مطمئن  اعضای یک جامعه  باید  که 
گونه ای سنگین مجازات می شوند و دست زدن به آن کار خالف را بر اساس تئوری گزینش 
عقالنی مقرون به صرفه نمی بینند )رفیع پور، 1378: 113(. بر اساس این نظریه، دست کم بخشی 
از موارد بدحجابی در جامعه، به برخورد سست افکار عمومی، درپیش نگرفتن سیاست های 
استراتژیک در برخورد با معضل های فرهنگی، بهره نگرفتن از ظرفیت های جمعی بازدارنده 
همچون نهی ازمنکر، نشان ندادن واکنِش در خور و ضابطه مند مراجع رسمی به متخلفان و 

تسامح توجیه ناپذیر در برابر آن، بر می گردد.
3. نظریه خرده فرهنگ ها

بر اساس این نظریه، تعلق هرچند ذهنی فرد به خرده فرهنگی نسبتاً ناهمگون با فرهنگ غالب، 
به ویژه اگر با رضایت مندی همراه باشد و فرد از رهگذر این همسویی، به پاداش های روانی 
خوشایند و ارضاکننده ای دست یابد، رفته رفته سبب می شود فرد از التزام به اقتضاهای فرهنگ 
غالب چشم بپوشد و بی مسئولیتی در قبال ایفای تعهدات فرهنگی روی آورد. کلوارد و اوهلین 
یادآور می شوند که دست یازیدن نوجوانان بزهکار به رفتارهای کج روانه ممکن است برای آنان 
نوعی توفیق اجتماعی را در پی داشته باشد و تأیید اعضای خرده فرهنگ یا گروهی کج رو که 
این کج روان نیز معموالً آن را خرده فرهنگ یا گروه خودی می پندارند، انواعی از رضایت خاطر 
و احترام را برای آنان به ارمغان آورد و این امر، احتمال استمرار آن رفتارها را تقویت کند 
)سلیمی، 1380: 445(. این نظریه، برای تبیین بدحجابی زنان طبقه اشراف، افراد غیرمعتقد به 
هنجارهای ملی و مذهبی و جوانان تنوع طلب که برای قواعد اخالقی و ارزش های جمعی، 
حرمت و اعتبار چندانی قائل نیستند و برای جلب توجه و ارضای هیجان های خود، بی پروا و 

گاه مفتخرانه به نقض قواعد اجتماعی دست می زنند، به کار رفته است.
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4. نظریه یادگيری
فرد در صورتی به کج روی سوق می یابد که در فرایند معاشرت خود با دیگران، بیشتر در 
معرض تعاریف موافق قانون شکنی باشد. به عبارت دیگر، تعاریف موافق قانون شکنی، از فراوانی 
بیشتری در مقایسه با تعاریف مخالف قانون شکنی برخوردارند. بالطبع، هرچه معاشرت فرد 
با کج روان از نظر فراوانی دفعات وقوع، مدت، ارجحیت و شدت، میزان درگیری عاطفی و 
تناسب با الگوهای تجربه شده بیشتر باشد، این اثرپذیری بیشتر و عمیق ترخواهد بود. نکته آخر 
اینکه کج روی را نمی توان از طریق نیازها و ارزش ها توجیه کرد، چه رفتارهای به هنجار نیز 

تحت تأثیر نیازها و ارزش ها صورت می پذیرند )ممتاز، 1381: 92(.
5. نظریه های فمينيسم

فمینیسم از مظاهر تمدن مدرن غرب و اقتضای آن است. زیرا تجدد، پدیدآمدن شرایط و امکان 
کوشیدن و تدبیری است که بشر با غفلت از هر قدرتی ورای قدرت بشری و مرجعی غیر از 
خود، برای تحکیم موقعیتی خود در عالم و تصرف در طبیعت و سامان دادن به امور زندگی 
به خرج داده است، وگرنه همیشه همه مردم می دانستند که آزادبودن بهتر از برده بودن است و 
داشتن غذا، مسکن و وسایل راحت با نداشتن اینها یکی نیست؛ پس ظهور تجدد موقوف به 
پدیدآمدن این تشخیص نبوده و حتی ربطی به آن ندارد. در حقیقت، تجدد نگاه تازه بشر به 
خود و عالم و یافتن امکان های تازه ای در وجود خود و عالم است. با این نگاه، بشر در خود 
قدرت و اراده تصرف و تغییر در همه چیز را دیده و عالم متجدد با این اراده تصرف و تغییر در 
همه چیز را دیده و عالم متجدد با این اراده بنا شده است. تا قبل از این، اراده خدا بود که باید و 
نباید را تعیین می کرد. اما، بشر مدرن استمرار وجود خدا را در زندگی خویش نپسندید و عقل 
و حس را به تنهایی قانون گذار زندگی خویش کرد. تمدنی که از وحی و عقل قدسی به عنوان 
فراعقل محروم بود، با شکست آزمون های پی در پی از عقل نظری و عملی هم بی بهره شد و به 
عقلی روی آورد که دیگر داعیه حقیقت یابی ندارد و آن، عقل ابزاری و تکنیکی است. ماکس 
وبر شاخصه دنیای مدرن را در این عقالنیت ابزاری می داند )جعفری، 1381(. این نظم نوین، 
ادبیات، فرهنگ، معماری و مهندسی اجتماعی خاص خودش را دارد. خانواده به عنوان بازتابی 
از تفکر سنتی حذف می شود. این عصر، عصر پساازدواج و پسا خانواده است. از آنجا که پدیده 
مادران مجرد، پدران غایب و فرزندان تک سرپرست و ازدواج مربوط به دوره گذار فمینیست 
است، در نهایت مفاهیم کهنه و قدیمی پدر، مادر، فرزندان، خواهر، برادر وغیره، از مجموع افراد 



فصلنامه علمی-پژوهشی

11
تحلیل جامعه شناختی 

عوامل مؤثر... 

تلقی می شود. افراد به صورت ذرات اتم منفک و تنها در کنار یکدیگر جمع شده اند؛ اضطرار 
لذت و سود آنها را گرد هم آورده است. در این ساختار نوین، خانه وجود ندارد. خانه ها 
جای خود را به قفس هایی به نام آپارتمان داده اند که هرروز کوچک تر و کوچک تر می شوند. 
معماری شهرها به گونه ای است که انسان نمی تواند زمان زیادی در آپارتمان ها بماند و این 
از نظر روان شناختی، بیشتر انسان ها را تشویق به ترک خانه می کند. دولت همیشه نقش های 
والدگری را به عهده گرفته است. خانه کارکرد چندانی ندارد، خوابگاه است و محلی برای 
دوش گرفتن و نظافت و احتماالً صرف قهوه و غذای آماده. واقعیت آن است که مردشدن زنان 
یا زنانه شدن جهان، همزیستی بدون ازدواج، سکس، صنعت سقط جنین، همه و همه فرع بر 
اصول تمدنی است که در تکاپوی ساختن عالمی و آدمی نو است و اراده ای مستقل از آن برای 
به وجود آمدن فمینیسم نبوده است. آنگاه که این تمدن به خانواده و اجزای آن نظر می دهد، 
فمینیسم به وجود می آید و چون بنیادی ترین عضو برای بقای این بخش زن است، او را باید 
مطابق معیارهای نظم نوین آگاه و باسواد کرد تا شهروندان مطیع این جهان نوین به وجود آیند. 
برخی از دستاوردهای جنبش فمینیسم برای زنان عبارتند از: حق رأی، حق سقط جنین، طالق 
بدون تقصیر )برای زن و مرد(، استقالل مالی، آزادی جنسی، حضور گسترده زنان در سیاست، 
اجتماع و اقتصاد، افزایش سن ازدواج، افزایش زندگی های مجردی، اضمحالل خانواده، افزایش 
طالق، ایجاد حس ستیزه جویی بین دو جنس، تخریب زنانگی و بحران هویت زنان، تضعیف 
مردانگی، برداشتن مرز خصوصی و عمومی )خانه و جامعه(، رواج هم جنس بازی، ظهور پدیده 
زنانه شدن فقر، ظهور و افزایش بیماری های مختلف جسمی و روحی زنان، ابزاری شدن زنان در 
خدمت منافع سرمایه داران با ایجاد صنعت سقط جنین، صنعت سکس و پورنوگرافی و صنعت 
روابط جنسی. از مهم ترین نگرش های فمنیستی، آزادی مطلق و شاید مردگونه در پوشش و 
آرایش است. زنان می خواهند جز توصیف امروزی از زن، مقام، طبیعت و تجربه های او بشود 
)رجبی، 1379(. حجاب از منظر اسالمی با الگوی هنجاری فمنیست ها در تعاض شدید است. 
از این منظر، زنان باحجاب منحرف و زنان بی حجاب کاماًل به هنجار هستند. چنانچه مشاهده 
شد، تنوع آرا و نظرات در فمینیسم فراوان است. به میزانی که برخی کارکرد کلمه فمینیسم 
را برای معنای واحد غلط دانسته اند. از این رو، مهم ترین کار برای تحلیل و بررسی این جریان 
فکری سیاسی، بررسی سند اجرایی فمینیسم که همان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زن است که 

بیان آن در این مقاله نمی گنجد.



فصلنامه علمی -پژوهشی

دوره پنجم
شماره 3
پاییز 1391

12

عوامل متعددی در ارتباط با شکل گیری نگرش فرد نسبت به پوشش یا حجاب دخیل است:
1. یکی از عوامل تأثیر گروه نخستین )خانواده هم ساالن( و دیگری تأثیر دیگران مّهم است. به 
همین دلیل، به نقش افرادی که برای کودک مهم هستند، از قبیل پدر، مادر، دوستان و معلمان که 
کودک آنها را الگوی خود قرار داده است، تأکید بسیاری می شود )تقوی و دیگران، 1347: 56(.

2. به نظر کولی، خود شخص از رهگذر تبادل او با دیگران رشد می یابد. خاستگاه اجتماعی 
زندگی یک شخص، از رهگذر تبادل او با اشخاص دیگر پدید می آید و آگاهی یک شخص 
از خودش، بازتاب افکار دیگران درباره اوست )کوزر، 1373: 410(. مید معتقد است خود 
هرکس، حاصل وجه نظر جمع است و هیچ گونه شناسایی از خودش بدون وجه نظر و جز در 

منظر جمع نمی توان یافت )توسلی، 1371: 285(.
3. از نظر پارسونز نیز فرایند جامعه پذیری یا اجتماعی شدن افراد، یعنی فرایندی که طی آن، 
انسان ارزش ها و هنجارها جامعه و گروهی که عضو آن است را می آموزد، فرایندی است که 
تنها در جریان تعامل اجتماعی میان افراد صورت می گیرد. به نظر او، یکی از مکانیزم های فرایند 
اجتماعی کردن، همانندسازی با بزرگ ساالن است و این امر، از دو طریق درونی کردن نقش های فرد 
مورد الگو و درونی کردن ارزش های فرد مورد الگو )مثل نگرش او به حجاب( صورت می گیرد و 

همانندسازی نتیجة مستقیم وابستگی عاطفی کودک به پدر و مادر است )گیدنز، 1382(.
4. گروه هم ساالن نیز عامل تأثیرگذاری بر نگرش افراد به پوشش است. در نظام روابط 
برای  تولید می شود که  اجتماعی  این روابط  تنظیم  برای  استانداردهایی  اجتماعی، قواعد و 
اکثریت مورد قبول است. انسان ها برای مصاحبت و رابطه با یکدیگر به یک زبان مشترک و 
آداب مشترک، قوانین مشترک، لباس مشترک وغیره احتیاج دارند )واتسون، 1382(. بی توجهی 
یکی از اعضای گروه به این قواعد و هنجارها یا سرپیچی از آنها مورد انتقاد و سرزنش افراد 
گروه قرار می گیرد. لذا، ازآنجایی که افراد نیاز به روابط اجتماعی دارند، باید با رعایت هنجارهای 
گروهی در جهت جلب اعتماد افراد گروه برآیند. چنانچه یکی از معیارها و ارزش های مطلوب 
گروهی، رعایت حجاب باشد و فردی حضور داشته باشد که با معیارها و ارزش های مطلوب 
آنها آشنا نباشد یا به آنها اهمیت ندهد، به ناچار مورد سرزنش و توبیخ آن گروه واقع می شود و 

سرانجام، به طرد او می انجامد )واتسون، 1382(.
5. یکی از عوامل تأثیرگذار دیگر که باعث می شود انگیزه رفتار خاصی به وقوع بپیوندد، 
مقدار پاداش و مجازاتی است که در صورت انجام یا عدم انجام آن رفتار در نظر گرفته شده 
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است. بنا به نظر هومنز، مردم کاری را که در گذشته از آن پاداش دیده باشند، تکرار می کنند و از 
دست زدن به کاری که از آن ضرر دیده باشند، امتناع می ورزند. الگوی ارزش مورد نظر، پیشنهاد 
می کند که مردم در موقعیت انتخاب، آن را برمی گزینند که حصول باالترین عایدی )باالترین 

ارزش مورد نظر( را نوید می دهد )هومنز، 1967: 427(.
6. الگوهای ارائه شده توسط رسانه ها و گرایش به پوشش رابطه وجود دارد. رسانه های 
همگانی اشکال ارتباطی مانند روزنامه، مجالت، رادیو، تلویزیون وغیره که به منظور رساندن 
پیام به گیرندگان پیام طرح ریزی شده است. نظریه پردازان سه نوع تأثیر را برای وسایل ارتباط 
جمعی ذکر کرده اند: 1( تأثیرات شناختی که رابطه ای نزدیک با رفتار انسان دارد و مرجعی برای 
احساس مردم نسبت به موقعیت های مختلف، گرایشات و عقاید و ارزش هایشان به وجود 
می آورند؛ 2( تأثیرات عاطفی که شامل مقوالت احساسی عاطفی است، مانند عالقه مندی و 
احساس تنفر؛ 3( تأثیرات رفتاری که اکثر مردم در آن سهیم هستند. رسانه ها در جریان الگودهی 

به مردم در زمینه حجاب یا بی حجابی هم، این سه نوع اثر را دارند )رفیع پور، 1378(.
7. عامل دیگری که در نگرش فرد نسبت به حجاب مؤثر است، تجربه گذشته فرد از 
رعایت حجاب است. انسان ها همواره در پی انجام دادن اعمال و رفتاری هستند که در انجام آن، 
تجربه خوب و شیرینی کسب کرده باشند و از آنچه در گذشته برای آنها پیامد نامطلوب داشته و 
باعث آزردگی آنان شده، دوری می گزینند. این امر، درباره رعایت حجاب نیز وجود دارد؛ چرا 
که اگر افراد در زندگی گذشته خود، خاطرات مطلوب و خوشایندی از رعایت حجاب داشته 
باشند، همواره در صددند که خاطره مطلوب خود را بیشتر کنند و بدین سبب، به طور مداوم در 

رعایت آن تالش می کنند )یزدخواستی، 1386(.
8. سازه تأثیرگذار دیگر بر نگرش فرد نسبت به حجاب سرمایه فرهنگی خانواده است. بوردیو 
کنش انسان ها را برخاسته از عادت واره آنها می داند. مفاهیم فضای اجتماعی و عادت واره، کلید فهم 
نظریات بوردیو است. او فضای اجتماعی را به جای طبقه قرار می دهد و بر این اساس، جایگاه 
فرد در فضای اجتماعی بر اساس میزان سرمایه کلی )اقتصادی و فرهنگی( و وزن هریک از این 
سرمایه ها تعیین می شود و به واسطه میزان و ساختار سرمایه شان، موضع گیری هایی را نسبت به 
جهان اطراف خود برمی گزیند که بیانگر عالیق و سلیقه های آنهاست و هویت آنها بر اساس این 
موضع گیری ها شکل می گیرد و همین جاست که به عادت واره بوردیو بر می خوریم )بوردیو، 1380(.
انواع  از مصارف  این سبک می توان  افراد است. در  9. عامل مؤثر دیگر، سبک زندگی 
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کاالهای فرهنگی مادی و غیر مادی مانند ماهواره، سینما، اینترنت، فیلم های مبتذل و حتی سالم، 
مجالت و روزنامه ها وغیره نام برد )حمیدی، 1386(.

10. جریان فمینیستی که از ویژگی های زنانه دفاع می کند و آنها را برتر می داند، به دنبال 
جایگزینی شیوه های زنانه به جای شیوه های مردانه بوده است. این دیدگاه معتقد است زنان با 
استفاده از درک شهودی خاصی که دارند، می توانند دسترسی ویژه ای به هر جایگاهی داشته 
باشند؛ بنابراین، زنان به جای آنکه بکوشند وجهه های عقالنی به دست آورند تا شبیه مردان 
تا خودشان  آنها را شکوفا سازند  نهفته خویش روی آورند و  استعدادهای  به  باید  گردند، 
یعنی )زن( باشند. این دیدگاه، بر اصل پوشش آزاد نظر دارد و تنها به جنبه زیبایی شناختی و 

زیست شناختی حجاب تأکید دارد )بورک، 1379(.
در نهایت باید گفت که افراد بر اساس اینکه بر اساس چه شیوه ای از تربیت جامعه پذیر 
شده اند، نگرش های متفاوتی به جهان پیرامون خود پیدا می کنند. برای نمونه، فردی که در 
خانواده مستبد که والدین تصمیم گیرنده اعمال او هستند، با فردی در خانواده دموکراتیک یا 

آزادمنشانه که در تصمیم گیری ها آزادتر است، ممکن است رعایت حجاب را متفاوت ببیند.

پيشينه تحقيق
مطالعات در خصوص حجاب در ایران، عمدتاً به مباحث نظری پرداخته و در جهت بررسی تجربی 
آن کوشش اندکی شده است. معموالً بیشتر تحقیقات تجربی نیز نقش عوامل اجتماعی اقتصادی 
یا مفاهیم کلی، همچون غرب و غربی شدن را به استخدام گرفته اند. روشن است که مطالعات در 
خارج نیز به دو بخش تقسیم می شود: نخست، مطالعاتی که از سوی محققان کشورهای مسلمان 
انجام شده که نسبت به این مسئله دارای دغدغه خاطر بوده اند و دوم، بخش کوچکی که به 

محققان جوامع غربی مربوط هستند. مهم ترین این پژوهش ها عبارتند از:
- رجالی و همکاران )1391( در پژوهش خود با عنوان »نگرش دانشجویان دختر دانشکده 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به حجاب و پوشش زنان و برخی عوامل مؤثر بر 
آن«، به این نتیجه رسیدند که 19/4  درصد از دانشجویان با حجاب موافق، 19  درصد مخالف 
بینابینی داشتند. بین متغیرهایی مانند رشته تحصیلی دانشجویان، تعداد  و 61/6  درصد نظر 
واحدهای گذرانده شده و وضعیت تأهل دانشجویان با نگرش نها نسبت به حجاب و پوشش، 
رابطه آماری معنی داری دیده نشد. در حالی که رابطه بین ترم تحصیلی و و وضعیت سکونت 

دانشجویان با نگرش آ ها به حجاب معنی دار بود.
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- حبیبی )1389( در مطالعه ای به بررسی دیدگاه جوانان و میان ساالن درباره حجاب برتر 
پرداخته است. یافته ها بیانگر وجود تفاوت معنی دار بین دیدگاه جوانان و میان ساالن دربارة 
ضرورت رعایت حجاب از سوی بانوان، میزان آشنایی با شرایط پوشش صحیح اسالمی و 

بهترین نوع پوشش برای بانوان بوده است.
در  برتر  رعایت حجاب  میزان  »بررسی  عنوان  با  که  تحقیق خود  در   )1389( رجبی   -
دانشجویان و تأثیر آن بر شادکامی« به این نتیجه رسید که 21/1  درصد از دانشجویان دانشگاه های 
آزاد، پیام نور و دانشگاه محقق اردبیلی، حجاب برتر را رعایت می کنند، 67  درصد دارای حجاب 

نسبی هستند و 11/9  درصد بدحجاب بوده اند.
- خواجه نوری و همکاران )1391( در تحقیقی که با عنوان »گرایش به حجاب و سبک های 
متفاوت زندگی« که بر روی 508 نفر از زنان و دختران شهر شیراز انجام شد، به این نتیجه 
به  با گرایش  رسیدند که رابطه مثبت معنی داری بین هویت مذهبی، سبک زندگی مذهبی 
حجاب وجود دارد. همچنین متغیرهای تصور از بدن، مدیریت بدن، فناوری های اطالعاتی و 
ارتباطی، فعالیت های ورزشی موسیقایی مدرن، سبک مشارکتی جدید و سبک های فراغتی جدید 

رابطه منفی با گرایش به حجاب داشته اند.
- مهتا1 )2010( در مطالعه ای تأثیر عمیق رسانه های مدرن بر روی زنان مسلمان دهلی را 
در طول 30 سال مؤثر دانسته است. یافته های تحقیق نشان دهنده این واقعیت است که زنان 
مسلمان، مفروضات سنتی مصرف رسانه ای را کاماًل تغییر داده و سبک زندگی و الگوهای 

اندیشیده شده از خود را بازبینی کرده اند.
- بهویی و همکاران2 )2008( در پژوهشی در میان دختران بنگالدشی نشان دادند: دخترانی 
که لباس های سنتی و مذهبی را بر لباس های غربی ترجیح می دهند، کمتر مستعد مشکالت 
روانی در زندگی آینده هستند و این مسئله، اثرات بلندمدتی بر بهزیستی و شادکامی آنها دارد.

- شیرازی و میشرا3 )2010( در مطالعه ای 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. مصاحبه عمیق با زنان مورد  مطالعه نشان داد، درحالی که از روسری استفاده می کردند، 

1. Mehta
2. Bhui et.al
3. Shirazi & Mishra
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هیچ تمایلی برای استفاده از نقاب نداشتند بلکه برعکس در محیط امریکا آن را غیرضروری و 
نامناسب می دانستند. البته نظر کسانی که از نقاب استفاده می کردند را محترم می شمردند.

- خیابانی و ویلیامسون1 )2008( در مطالعه ای نشان دادند که رسانه های بریتانیایی، معموالً 
انواع حجاب رایج در بین زنان مسلمان را به صورت یکسان بازنمایی و حجاب را به عنوان 
مانعی برای ارتباطات معنی دار ارائه می کنند. از نظر آنها، زنان باحجاب به عنوان افرادی بی مقدار 
به شمار می آیند که در همانندشدن با جامعه میزبان شکست خورده اند و خطری مضاعف برای 

سبک های زندگی انگلیسی به شمار می روند.
- تارلو2 )2007( در مطالعه خود در پی بررسی اهمیت لباس و پوشش به عنوان شاخصی 
آشکار از تمایز در شهر چندفرهنگی لندن بوده است. وی معتقد است که انتخاب حجاب از 
سوی زنان طبقه متوسط مسلمان، اغلب به عنوان کاال نگریسته می شود، نه به عنوان پس زمینه 
فرهنگی آنها. تارلو در تحقیق خود، پتانسیل انتقالی حجاب را بررسی کرده و معتقد است که 

حجاب، تأثیر معنی داری روی دیگران دارد.
رویکردی  فاقد  مطالعات،  این  بیشتر  که  شد  مشاهده  داخلی  مطالعات  بر  مروری  با 
انجام  در  که  نیز  مطالعات  این  از  برخی  بوده اند. همچنین  مسئله حجاب  به  علمی تجربی 
تحقیقی علمی کوشیده اند، فاقد چهارچوبی منسجم برای مطالعه حجاب و گرایش به آن 
نیز با رویکردهایی  و مسائل مربوط به آن بوده اند. از سوی دیگر، اکثر مطالعات خارجی 
بیانی سیاه نمایی داشته اند. در همین  جانب دارانه سعی در تاریک نشان دادن وضعیت و به 
راستاست که حجاب را برگرفته از نظام های پدرساالری، ظلم و ستم جنسیتی و مانند آن 
تلقی نموده اند؛ اما ازآنجاکه در جامعه کنونی، رویکرد کلی نظام و بخش عمده ای از زنان، 
داشتن پوشش های متعارف و حجاب است، این نظریه ها با همه کاستی هایشان نمی توانند 
توضیح دهنده این پدیده باشند که چرا برخی از زنان در گروه های مختلف اجتماعی جمعیتی، 

تمایلی به رعایت حجاب ندارند.

تعریف مفاهيم و اصطالحات
1.  حجاب

یکی از مهم ترین مفاهیم دینی که بحث از آن همواره مورد توجه محافل مختلف فرهنگی، 

1. Khiabany & Williamson
2. Tarlo
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اجتماعی و حتی سیاسی ما بوده است، مفهوم حجاب است. کلمه حجاب، مصدر از ریشه )ح 
ج ب( است که اهل لغت، تعاریف مختلفی برای آن ذکر کرده اند. برخی گفته اند: »الحجاب ما 
حجب به شی« و نیز »الحجاب کل ما حال بین شیئین« )مطهری، 1370(. هر آنچه میان دو چیز 
حائل شود، حجاب است. برخی نیز این واژه را کمی دقیق تر تعریف کرده اند: »الحجاب هو 
الحائل الحاجز المانع عن تالفی شیئین أو أثرهما، سواء کانا ماّدیین أو معنویین أو مختلفین، و 
سواء کان الحاجب ماّدیاً أو معنویاً«. از این منظر حجاب، حائل میان دو چیز است که مانع تالقی 
آن دو بر هم می شود. حال، این دو چیز می توانند مادی باشند یا معنوی یا اینکه یکی مادی و 

دیگری معنوی. آن مانع هم می تواند مادی باشد یا معنوی )مطهری، 1366(.
2.  فمينيسم

 Feminin گرفته شده است که در فرانسوی و آلمانی معادل Feminine واژه فمینیسم از ریشه
به معنای زن یا جنس مؤنث است. این لغت، از اوایل قرن نوزده به عنوان اصطالحی عام برای 
آنچه در اروپا و امریکا با عنوان جنبش زنان معروف بود، اطالق شد. می توان از فمینیسم به 
خاطر گرایش ها و نظریات مختلف و متنوعی که در خود جای داده، به عنوان مکتب یاد کرد. 
با این طرز تلقی که باید از حقوق برجای مانده زنان دفاع کرد. با تأمل در جریان هویت سازی 
نگرش فمنیستی، معلوم شده است که گفتمان فمینیسم به روندی فعال تبدیل شده است 

)افتخاری، 1379(.
3. گرایش

اصطالح گرایش از نظر روان شناسان معانی متفاوتی دارد. گرایش، بیشتر به جنبه های ذهنی و 
روانی فرد اطالق می شود. هر چند آمادگی برای عمل با پاسخ دادن به یک محرک در فرد وجود 
دارد. از جمله تعاریف مشخص برای این مفهوم می توان به موارد زیر اشاره کرد: گرایش به 
ترکیبی از شناخت ها، احساس ها و آمادگی برای عمل نسبت به یک چیز معین را گرایش نسبت 
به آن چیز می گویند یا گرایش یک حالت روانی و عصبی آمادگی است که از طریق تجربه 
سازمان یافته و تأثیری هدایتی بر پاسخ های فرد در برابر کلیه اشیا یا موقعیت ها که به فرد مربوط 

می شود، دارد )کریمی، 1373: 295(.
تعریف عملیاتی مفاهیم و متغیر وابسته )گرایش به حجاب( و متغیرهای مستقل به طور 

خالصه به شرح زیر است:
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1. گرایش به حجاب و فمينيسم:

جدول شماره 1. مؤلفه های سنجش گرایش به حجاب و گرایش به فمینیسم

مؤلفه های گرایش به فمینیسممؤلفه های گرایش به حجاب

تساوی حقوق زن و مردچادر، مانتو، مقنعه
تشابه حقوق زن و مردپوشش غیرچسبان

لزوم تصویب قانون سقط جنینمانتو، مقنعه
آزادی در روابط خانوادگیچادر، چادر مقنعه بدون آرایش

پوشش و آرایش مردانه زنانمانتو و شلوار کوتاه
لزوم کار زنان در بیرون از منزلپوشش نازک و چسبان

لزوم تجلی ارزش های زنانه در جامعهپوشش همراه با آرایش غلیظ
مدیریت زنان در مشاغل عالیپوشش سر با شال و کاله

تحصیالت عالی زنانمانتو، روسری با آرایش غلیظ
برتری جنس زن نسبت به مردآرایش غلیظ همراه با الک ناخن
داشتن حق طالق برای زنپوشش راحت در حضور مردان

1. محل سکونت: برای تعریف عملیاتی محل سکونت از شاخص شهر و روستا استفاده می شود.
2. سطح تحصیالت: میزان تحصیالت فرد نمونه به سال.

3. پایگاه اقتصادی واجتماعی خانواده فرد: چون دانشجویان دارای شغل و درآمد نیستند، 
بنابراین مجبور شدیم که پایگاه والدین آنها را محاسبه کنیم که شاخص های آن عبارت است از: 
الف( شغل: عبارت است از فعالیتی که افراد در طول زندگی انجام می دهند. این فعالیت، منبع 
درآمد آنها به حساب آمده و از این طریق امرار معاش می کنند که در طول این پژوهش، با پرسش 
مستقیم به صورت سؤال باز و سطح سنجش اسمی سنجیده شده است. ب( درآمد: مجموع مبالغ 
دریافتی نقدی که افراد ماهیانه از بابت فعالیت در شغلی معین به دست می آورند. ج( تحصیالت: 
مجموعه سال هایی که طی آن افراد در پی آموزش رسمی بوده و مدرک تحصیلی کسب کرده اند 

که در این پژوهش با سؤال مستقیم و در سطح سنجش فاصله ای سنجیده شده است.
مبتذل، رواج فرهنگ  فیلم های  اینترنت،  ماهواره،  اجتماعی که شامل  4. عوامل محرک 
غربی، اوقات فراغت آسیب زا، دوستان ناباب، شکاف نسلی، روابط اجتماعی باز، مدگرایی و 

قانون گریزی است.
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5. سبک زندگی که الگوی منسجمی از رفتارهای فردی و جمعی است که در عرصه 
خاصی از زندگی به صورت نمادی بروز می کند. بر حول محورهای مصرف، اصول، ارزشی و 
زیباشناختی یا مجموعه ای از عوامل بیرونی سن، درآمد، جنسیت یا حتی جغرافیا انسجام ابد و 
مستلزم عنصر انتخاب از میان عناصر متنوع و گوناگون ناشی از دنیای جدید و مدرنیته است. در 
این تحقیق، بیشتر بر مصارف کاالهای فرهنگی در زمینه های پوشش و آرایش تأکید شده است.

 

 عوامل محرك اجتماعي

 گرايش به فمينيسم

 سطح تحصيالت پايگاه اقتصادي اجتماعي

 گرايش به حجاب

 سبك زندگي

 محل سكونت

نمودار شماره 1. مدل تحلیلی پژوهش

روش شناسی پژوهش
این پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است و طی آن، به بررسی موضوع از نگاه دانشجویان 
دختر دانشگاه مازندران پرداخته شده است. اطالعات با استفاده از ابزار پرسش نامه و به طریق 

مصاحبه حضوری با پاسخ گویان جمع آوری شده است.
جامعه مورد مطالعه این پژوهش، همه دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در دانشگاه 
مازندران در نیم سال دوم سال تحصیلی90-89 است که تعداد آنها 13000 نفر بوده است. حجم 
نمونه از طریق فرمول کوکران و با در نظر گرفتن درجه اطمینان 0.05 به تعداد 560 نفر رسیده 

است. شیوه نمونه گیری، خوشه ای چندمرحله ای بوده است.
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ابزار جمع آوری اطالعات، پرسش نامه محقق ساخته بوده است که اعتبار آن از نوع صوری 
و با قضاوت اساتید خبره جامعه شناسی تأیید شد. روایی پرسش نامه نیز با استفاده از ضریب 

آلفای کرونباخ به شرح جدول زیر است:

جدول شماره 2. ضرایب آلفای كرونباخ نهایی مقیاس ها

آلفای كرونباخ در مطالعه نهایی تعداد گویه ابعاد ردیف

0/69 11 گرایش به حجاب 1
0/81 11 گرایش به فمینیسم 2
0/81 12 عوامل محرک 3
0/85 7 سبک زندگی 4
0/74 69 کل پرسش نامه 5

نتایج این آزمون حاکی از آن است که سؤاالت پرسش نامه برای سنجش متغیرهای مورد 
نظر مناسب است و از روایی الزم برخوردار است.

یافته های پژوهش

تحليل توصيفی
ميزان گرایش به حجاب

نتایج تحقیق نشان می دهد از میان 560 دانشجو، 416 نفر )74/3  درصد( درمجموع، با حجاب 
فردی در جامعه موافقت کامل داشتند، 108 نفر )19/3 درصد( به حجاب اعتقاد نداشتند و با 
رعایت آن در جامعه مخالف بودند و 35 نفر )6/3 درصد( تا حدودی با اصل رعایت حجاب در 
جامعه موافق بودند. بر اساس نتایج تحقیق، 58 نفر )10/4 درصد( از پاسخ گویان دارای گرایش به 
حجاب در حد کم و بسیار کم بودند، 283 نفر )50/5 درصد( گرایش متوسط نسبت به حجاب 

داشتند. 219 نفر )39/1 درصد( گرایش زیادی به استفاده از حجاب در جامعه داشتند.
یافته های تحقیق مبین این مسئله است که 21 نفر )3/8 درصد( از پاسخ گویان دارای گرایش 
به فمینیسم در حد کم و بسیار کم بودند. 464 نفر )82/9  درصد( گرایش متوسط و 75 نفر )13/4  
درصد( از آنها گرایش زیاد و بسیار زیاد به فمینیسم داشتند. این نتیجه نشان می دهد که دانشجویان 
مورد  مطالعه از یک طرف، دارای گرایش به حجاب هستند و از سوی دیگر، تمایل به فمینیسم هم 
دارند؛ به نحوی که حدود 90  درصد از آنها به این پدیده گرایش متوسط به باال نشان دادند. سؤال این 

است که اوالً چرا این همه تعارض وجود دارد؟ و ثانیاً دالیل این تعارض کدامند؟
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عوامل مؤثر بر گرایش به حجاب و گرایش به فمينيسم
1. محل سكونت

جدول شماره 3. آزمون تفاوت میانگین گرایش به حجاب بر حسب نوع محل سکونت

میزان tمیانگینمقوله هامتغیر مستقلمتغیر وابسته
سطح معنی داری 

 )sig(

محل سکونتمیزان گرایش به حجاب
38/21شهر

4/760/000
42/3روستا

محل سکونتمیزان گرایش به فمینیسم
46/2شهر

2/350/01 44/12روستا

نتایج نشان می دهد میانگین گرایش به حجاب در میان دانشجویان ساکن در روستا باالتر 
است. بر اساس نتایج آزمون t نمونه های مستقل، تفاوت مشاهده شده از نظر آماری معنی دار 
)P-Value=0/000( است. میانگین گرایش به فمینیسم نیز در میان دانشجویان ساکن در شهر 
باالتر است. بر اساس نتایج آزمون t تفاوت مشاهده شده در فاصله اطمینان 95  درصد و 5  
درصد احتمال خطا از نظر آماری معنی دار است )P-Value=0/01(. این یافته ممکن است ناشی 

از نمونه گیری باشد.
2. پایگاه اقتصادی اجتماعی

جدول شماره 4. آزمون تحلیل واریانس یك طرفه )ANOVA( برای بررسی تفاوت میزان گرایش به 
حجاب و گرایش به فمینیسم بر حسب نوع پایگاه اقتصادی اجتماعی

Fsigمیانگینمقوله هامتغیر مستقلمتغیر وابسته

میزان گرایش به 
حجاب

پایگاه 
اقتصادی اجتماعی

44/12پایین
11/270/000 39/93متوسط

34باال

میزان گرایش به 
فمینیسم

پایگاه 
اقتصادی اجتماعی

45/44پایین
6/90/001 48/04متوسط

54باال
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نتایج به دست آمده از جدول شماره 2 نشان می دهد که با افزایش پایگاه اقتصادی اجتماعی، 
میزان گرایش به حجاب کاهش می یابد. بر اساس آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، تفاوت 
مشاهده شده از نظر آماری معنی دار )P-Value=0/000( بوده است. رابطه معکوس در زمینه 
گرایش به فمینیسم مشاهده شده است؛ به نحوی که بیشترین میزان گرایش به فمینیسم در پایگاه 
 )P-Value=0/001( اقتصادی اجتماعی باال مشاهده شده است. این تفاوت از نظر آماری معنی دار

مشاهده شده است.
3. سبک زندگی

جدول شماره 5. آزمون رابطه بین سبك زندگی با گرایش به حجاب و گرایش به فمینیسم

sig value آزمون متغیرهای تحقیق
0/01 0/145 Gamma گرایش به حجاب 
0/01 0/145 Gamma گرایش به فمینیسم 

نتایج جدول شماره 5، حاکی از تأیید رابطه معنی دار بین سبک زندگی و گرایش به حجاب 
)P-Value=0/01( و گرایش به فمینیسم )P-Value=0/01( است.

4. عوامل محرک بيرونی

جدول شماره 6. آزمون رابطه بین عوامل محرک بیرونی با گرایش به حجاب و گرایش به فمینیسم

sig value آزمون متغیرهای تحقیق

0/000 0/56 Kendalls-tau-b گرایش به حجاب 
0/000 -0/19 Kendalls-tau-b گرایش به فمینیسم 

نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه معنی دار بین عوامل محرک بیرونی و گرایش به حجاب 
)P-Value=0/000( و گرایش به فمینیسم )P-Value=0/000( وجود دارد.

5. سطح تحصيالت

جدول شماره 7. آزمون رابطه بین سطح تحصیالت با گرایش به حجاب و گرایش به فمینیسم

sig value آزمون متغیرهای تحقیق

0/72 0/02 Gamma  گرایش به حجاب
0/04 0/08 Gamma  گرایش به فمینیسم
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نتایج تحقیق نشان می دهد سطح تحصیالت، رابطه معنی داری با گرایش به حجاب ندارد 
)P-Value=0/72(. در مقابل رابطه این متغیر با گرایش به فمینیسم معنی دار مشاهده شده است 

.)P-Value=0/04(

رابطه بين گرایش به فمينيسم و گرایش به حجاب
برای بررسی رابطه بین گرایش به فمینیسم و گرایش به حجاب، از آزمون ضریب هم بستگی 
پیرسون استفاده شده است. نتیجه این آزمون هم بستگی قوی، معکوس و معنی دار بین این 
دو متغیر را نشان می دهد )r=-0/551(. به عبارت دیگر، بر اساس نتایج تحقیق، هرچه گرایش 
بالعکس(  )و  یافت  خواهد  کاهش  حجاب  به  گرایش  احتماالً  باشد،  بیشتر  فمینیسم  به 

.)P-Value=0/000(

جدول شماره 8. آزمون رابطه بین گرایش به فمینیسم و گرایش به حجاب

سطح معنای داری sigهم بستگی rمتغیرها

0/5510/000-گرایش به حجاب و گرایش به فمینیسم 
-1 £ r £ +1 :دامنه تغییرات Pearson ضریب هم بستگی پیرسون r

تحليل چندمتغيره تأثير متغيرهای مستقل بر گرایش به حجاب
جبری  چندمتغیره  رگرسیون  روش  از  مستقل  متغیرهای  اثر  تعیین  برای  پژوهش،  این  در 
)هم زمان(1 استفاده شده است. متغیرهای مستقل شش گانه گرایش به فمینیسم، سبک زندگی، 
عوامل محرک بیرونی، محل سکونت و پایگاه اجتماعی اقتصادی و سطح تحصیالت با انتخاب 
روش هم زمان وارد معادله شده اند. جداول 7 و 8، مدل خالصه شده تأثیر متغیرهای مستقل بر 

متغیر وابسته را نشان می دهند.

جدول شماره 9. خالصه مدل رگرسیون چندمتغیره گرایش به حجاب

SigFAdjusted RsquareR-squareR

0/00068/190/320/330/58

1. Enter
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جدول شماره 10. ضرایب تأثیر مدل تبیین كننده گرایش به حجاب

ModelBBetaTSig

0/343/440/001-0/40-گرایش به فمینیسم 
9/600/000-0/200/33عوامل محرک بیرونی

0/129/660/000-0/32-پایگاه اقتصادی اجتماعی
0/60/072/080/03سبک زندگی
1/710/061/910/05محل سکونت

0/180/031/060/2سطح تحصیالت

داده های جدول شماره 9 نشان می دهد که ضریب هم بستگی چندگانه، معادل 0/57 محاسبه 
شده که بیانگر این مطلب است که شش متغیر گرایش به فمینیسم، سبک زندگی، عوامل 
محرک بیرونی، محل سکونت، پایگاه اجتماعی اقتصادی و سطح تحصیالت، هم زمان 0/58 با 
گرایش به حجاب دانشجویان ارتباط و هم بستگی دارند. ضریب تعیین، معادل 0/33 محاسبه 
شده است، یعنی حدود 33 درصد از تغییرات میزان گرایش به حجاب از طریق متغیرهای 
پنج گانه مذکور توضیح داده می شود و 67  درصد باقی مانده، متعلق به عوامل دیگری است که 
خارج از این بررسی هستند. برای تشخیص اینکه سهم کدام یک از متغیرهای مستقل در تبیین 
و پیش بینی متغیر وابسته، یعنی گرایش به حجاب بیشتر است و سهم کدام یک کمتر، باید به 
جدول رگرسیونی مراجعه شود. در جدول معادله رگرسیون، اهمیت نسبی هر متغیر مستقل 
در توضیح تغییرات وابسته با مشاهده مقدار ضرایب یا وزن های رگرسیونی به دست می آید. 
عالمت منفی وزن های رگرسیون اعم از ضرایب خام یا غیر استاندارد و ضرایب استاندارد 
نشان دهنده تأثیر منفی و معکوس متغیرهای مستقل بر گرایش به حجاب پاسخ گویان است. 
جداول رگرسیونی نشان می دهد که همه متغیرهای مستقل مورد بررسی معنی دار بوده و هریک 
از آنها دارای وزن های متفاوتی هستند. ضرایب تأثیر استاندارد موجود در جدول شماره 10 نشان 
می دهد که متغیر گرایش به فمینیسم با ضریب تأثیر استاندارد رگرسیونی )0/34-(، قوی ترین 
پیش بینی کننده گرایش به حجاب است که نسبت به 3 متغیر دیگر مؤثرترین متغیر محسوب 
می شود. در مرتبه دوم، متغیر عوامل محرک بیرونی با ضریب تأثیر استاندارد رگرسیونی )0/33( 
قرار دارد که نسبت به دو متغیر دیگر قدرت پیش بینی بیشتری دارد. در مرتبه سوم، متغیر پایگاه 
اجتماعی اقتصادی قرار دارد که با ضریب استاندارد رگرسیونی )0/12-( نسبت به متغیر دیگر 
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دارای قدرت تبیین بیشتری است. در مرتبه چهارم، متغیر سبک زندگی با ضریب تأثیر استاندارد 
رگرسیونی )0/07( قرار دارد. در رتبه پنجم، متغیر محل سکونت با ضریب تأثیر استاندارد 
رگرسیونی )0/06( قرار دارد که دارای قدرت پیش بینی کمتری بین 5 متغیر مستقل فوق در 
مدل بوده است. ضمن اینکه متغیر سطح تحصیالت با ضریب تأثیر )0/03( دارای کمترین تأثیر 

بوده است و چون رابطه معنی داری با متغیر وابسته نداشت، از مدل خارج شد.

جدول شماره 11. آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مدل تحلیلی بر روی گرایش به حجاب

اثر كلیاثر غیرمستقیماثر مستقیممتغیرها
0/3400/34-گرایش به فمینیسم

0/28-0/330/05-عوامل محرک بیرونی
0/12-0/03-0/12-پایگاه اجتماعی اقتصادی

0/0700/07سبک زندگی
0/060/020/06محل سکونت

جدول شماره 11 نشان دهنده تأثیرات مستقیم، غیرمستقیم و تأثیر کل متغیرهای الگوی 
تحلیلی تحقیق است. با توجه به داده های جدول فوق و بر اساس استناد به آثار مستقیم متغیرها، 
متغیر گرایش به فمینیسم )0/34-( قوی ترین و مهم ترین پیش بینی کننده گرایش به حجاب 
است. بعد از متغیر گرایش به فمینیسم، به ترتیب متغیرهای عوامل محرک بیرونی )0/33(، 
پایگاه اجتماعی اقتصادی )0/15-(، سبک زندگی )0/07( و محل سکونت )0/06( بیشترین تأثیر 
را بر روی گرایش به حجاب داشته اند. بر اساس استناد به آثار غیرمستقیم، متغیر عوامل محرک 
بیرونی به دلیل تأثیر بر روی سه متغیر پایگاه اجتماعی اقتصادی، گرایش به فمینیسم و محل 
سکونت با ضریب مسیر )0/05( مهم ترین پیش بینی کننده گرایش به حجاب است و متغیرهای 
پایگاه اجتماعی اقتصادی )0/03-(، محل سکونت )0/02( به ترتیب دارای کمترین تأثیر بر روی 
گرایش به حجاب بوده اند. بر اساس بررسی تأثیرات کلی متغیرهای الگوی تحلیلی تحقیق بر 
روی متغیر وابسته، متغیر گرایش به فمینیسم با ضریب تأثیر )0/34(، مهم ترین و قوی ترین 
پیش بینی کننده گرایش به حجاب است )مانند اثر مستقیم( و متغیرهای عوامل محرک بیرونی، 
پایگاه اجتماعی اقتصادی و محل سکونت به ترتیب در رده های بعدی اثرگذاری بر متغیر وابسته 
تحقیق قرار دارند. مدل تحلیلی این تحقیق می تواند33  درصد از تغییرات گرایش به حجاب را 

در جامعه آماری تحقیق تبیین کند. مدل اصالح شده تحقیق به صورت زیر است:
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شکل شماره 2. مدل تحلیلی نهایی تحقیق

نتيجه گيری
مسئله حجاب در واقع در بستری از روابط اجتماعی شکل می گیرد که در آن، چهارچوب مسائل 
زنان دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و همچنین مؤلفه های مذهبی معنوی، 
منزلتی، شخصیتی و رفتاری است که از پارادایم و منظرهای مختلفی قابل بررسی است. در این 
تحقیق سعی شده است که به این سؤال پاسخ داده شود که عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش 
دانشجویان دختر نسبت به حجاب کدامند؟ همچنین بر اساس مدل تحلیلی، 6 متغیر گرایش به 
فمینیسم، پایگاه اجتماعی اقتصادی، سبک زندگی، محل سکونت، سطح تحصیالت و عوامل 
محرک اجتماعی به عنوان متغیر مستقل مؤثر بر گرایش به حجاب در نظر گرفته شد. یافته های 
تحقیق نشان می دهد که فرضیات تحقیق تأیید شده است. به این صورت که بین متغیرهای گرایش 
به فمینیسم، عوامل محرک بیرونی، محل سکونت، پایگاه اجتماعی اقتصادی و سبک زندگی و 
گرایش به حجاب رابطه معنی داری وجود داشته است و تنها متغیر سطح تحصیالت بوده که 
رابطه معنی داری با متغیر وابسته نداشته است. در طرف دیگر، از بین عوامل مؤثر بر گرایش 
به فمینیسم، دو متغیر عوامل محرک بیرونی و پایگاه اقتصادی اجتماعی دارای رابطه معنی دار با 
گرایش به فمینیسم بودند و بقیه متغیرها نیز چنین رابطه ای را نشان دادند. داده ها نشان می دهند 
که 6 متغیر گرایش به فمینیسم، سبک زندگی، عوامل محرک بیرونی، محل سکونت، سطح 

 پايگاهاقتصادياجتماعي 

 گرايشبهفمينيسم

 محلسكونت

 عواملمحركبيروني

 گرايشبهحجاب

 سبكزندگي

12/0-  

34/0-  

33/0-  

07/0  

06/0  

09/0  

16/0  
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تحصیالت و پایگاه اجتماعی اقتصادی، هم زمان 0/58 با گرایش به حجاب دانشجویان، ارتباط 
و هم بستگی دارند. ضریب تعیین، معادل 0/33 محاسبه شده است، یعنی حدود 33  درصد از 
تغییرات میزان گرایش به حجاب از طریق متغیرهای پنج گانه مذکور توضیح داده می شود و 67  
درصد باقی مانده متعلق به عوامل دیگری است که خارج از این بررسی هستند. نتایج به دست آمده 
نشان دهنده تأثیرات مستقیم، غیرمستقیم و تأثیر کل متغیرهای الگوی تحلیلی تحقیق است. با 
توجه به داده ها و براساس استناد به آثار مستقیم متغیرها، متغیر گرایش به فمینیسم )0/34-( 
قوی ترین و مهم ترین پیش بینی کننده گرایش به حجاب است. بعد از متغیر گرایش به فمینیسم 
به ترتیب متغیرهای عوامل محرک بیرونی )0/33(، پایگاه اقتصادی اجتماعی )0/12-(، سبک 
زندگی )0/07(، محل سکونت )0/06( بیشترین تأثیر را بر روی گرایش به حجاب داشته اند. 
بر اساس استناد به آثار غیرمستقیم، متغیر عوامل محرک بیرونی به دلیل تأثیر بر روی سه متغیر 
پایگاه اجتماعی اقتصادی، گرایش به فمینیسم و محل سکونت با ضریب مسیر )0/05( مهم ترین 
پیش بینی کننده گرایش به حجاب است و متغیرهای پایگاه اجتماعی اقتصادی )0/03-(، محل 
سکونت )0/02( و سبک زندگی )0( به ترتیب دارای کمترین تأثیر بر روی گرایش به حجاب 
بوده اند. بر اساس بررسی تأثیرات کلی متغیرهای الگوی تحلیلی تحقیق بر روی متغیر وابسته، 
متغیر گرایش به فمینیسم با ضریب تأثیر )0/34( مهم ترین و قوی ترین پیش بینی کننده گرایش به 
حجاب است )مانند اثر مستقیم( و متغیرهای عوامل محرک بیرونی، پایگاه اجتماعی اقتصادی، 
سبک زندگی و محل سکونت به ترتیب در رده های بعدی اثرگذاری بر متغیر وابسته تحقیق 
قرار دارند. مدل تحلیلی این تحقیق می تواند33  درصد از تغییرات گرایش به حجاب را در 
جامعه آماری تحقیق توضیح دهد و باقی مانده آن را متغیرهای دیگری تبیین می کنند که در این 
تحقیق بررسی نشده اند. همچنین در تبیین گرایش به فمینیسم باید گفت که ضریب هم بستگی 
چندگانه به مقدار )0/23( به این معنی است که متغیرهای پایگاه اجتماعی اقتصادی و عوامل 
محرک بیرونی، هم زمان 0/23 با گرایش به فمینیسم هم بستگی دارند. ضریب تعیین به مقدار 
)0/05( نیز داللت بر این دارد که تنها 5  درصد از تغییرات گرایش به فمینیسم با متغیرهای پایگاه 
اجتماعی اقتصادی و محرک های بیرونی توضیح داده می شود. متغیر عوامل محرک بیرونی تأثیر 

بیشتر از سه متغیر دیگر می تواند گرایش به فمینیسم را تبیین کند.
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