بررسی علل اجتماعی گرایش به بدحجابی وتاثیر آن بر امنیت اجتماعی بانوان شهرستان بندر عباس
تاریخ دریافت 39/7/5 :

تاریخ پذیرش 39/21/21:

چکیده
امروزه بدحجابی و جذابیت كاذب آن براي تعدادي از افراد همواره تهديدي براي سالمت و امنیت جامعه است كه در اثر بی
توجهی میتواند زمینهساز آسیبها و جرايم اجتماعی مختلف ديگري باشدبا توجه به فطري بودن حجاب و توجه جوامع
بشري به آن ،در طول تاريخ قدرت هاي استعماري براي رسیدن به مطامع و مقاصد شوم خود با استفاده از ابزارهاي مختلف
فرهنگی( ماهواره  ،اينترنت و  ) . . .به ستیز با حجاب برخاسته اند اين مقاله به بررسی علل اجتماعی گرايش به پديده
بدحجابی در بین بانوان شهرستان بندر عباس می پردازد .مبانی نظري اين پژوهش ملهم از سه نظريه عمده جامعه شناسی
كجروي ؛ نظريه آنومی دوركیم  ،كنترل اجتماعی هیرشی و همنشینی افتراقی و بر مبناي آن مدل تحقیقی طراحی وهشت
فرضیه ارائه گرديده و نوع روش تحقیق غیرآزمايشی ازنوع مستقیم وبصورت پیمايشی با استفاده از ابزار پرسشنامه است .
جامعه آماري اين تحقیق متشکل از بانوان  81تا54ساله شهر بندر عباس در سال  8131می باشد  .حجم نمونه جامعه آماري از
طريق فرمول كوكران محا سبه و شیوه نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي است .سپس برابرحجم نمونه آماري تعداد 475
نفر به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفته ا ند كه پس از استخراج داده ها از طريق نرم افزار  spssبا استفاده ازآمارهاي
توصیفی و استنباطی (ضريب همبستگی اسپیرمن،ضريب تعین) مورد تحلیل قرار گرفته است  .نتايج تحقیق نشان می دهد كه
بین عوامل اجتماعی مستقلی مانند همنشینی با دوستان  ،ضعف باورهاي دينی ،سبک زندگی ،رسانه ها ،مدگرايی و وضعیت
آب وهوايی وگرايش به بدحجابی رابطه معناداري وجود دارد .ودر ادامه آن بدحجابی بر امنیت اجتماعی بانوان تاثیر گذار می
باشد.
مفاهیم كلیدي :بدحجابی ،عفاف،امنیت اجتماعی،گرايش

مقدمه وطرح مسئله
مروري بر متون تاريخی نشان می دهد كه اكثر قريب به اتفاق ملتها و آئین هاي جهان در بین زنانشان حجاب معمول و
مرسوم بوده است .هرچند حجاب ،در طول تاريخ فراز و نشیب هاي زيادي را طی كرده و با اعمال نظر و سلیقه حاكمان

تشديد و يا تخفیف يافته است ،ولی هیچگاه بطور كامل از بین نرفته است .مورخان به ندرت از اقوام بدوي كه زنانشان داراي
پوشش مناسب نبوده و يا بصورت برهنه در اجتماع ظاهر می شوند ياد می كنند .حجاب به عنوان هويت اجتماعی انسان،
بخشی از شخصیت فرد محسوب میشود و مانند ساير هنجارهاي اجتماعی ،از شکل و الگوي خاصی پیروي می كند كه اين
الگو می بايست متناسب با شرايط اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی و مذهبی جامعه باشد .اينکه مشاهده می شود يک مد لباس در
جامعه رايج می شود كه با فرهنگ و آموزه هاي دينی ما مغايرت دارد ،تغییر در رفتار و ذائقه فکري و فرهنگی جوانان نسبت
به موضوعات اخالقی و اجتماعی جامعه را نشان می دهد كه بسیار نگران كننده بوده و جاي تأمل و بررسی بیشتري دارد.
اكنون كم رنگ شدن حجاب در جامعه بصورت علنی و جدي پديدار شده و متعاقب آن ،گسترش جرايمی همچون مزاحمت،
ارتباط نامشروع ،تجاوزبه عنف ،خیانت زناشويی ،رواج بی عفتی در جامعه،اختالفات خانوادگی و ...مشهود و ملموس است
كه اين موضوع خوشايند و شايسته جامعه ما نیست .حجاب ،حفاظی براي آسیب هاي اجتماعی و روانی است .داليل عقلی و
توصیه هاي دينی بسیاري ،درباره فوايد حجاب وجود دارد كه امنیت اجتماعی ،سالمت روانی وبهداشت جسمی و نیز
استحکام بنیان خانواده از آن جمله است .رعايت حجاب ،ضمن حفظ سالمت اخالقی و شخصیتی زن ،احتماال به وي نقش
دفاعی در برابر آسیبهاي فردي و اجتماعی می دهد (معصومی.)8111 ،مسئله فحشاء و از جمله بدحجابی زنان ،از پديده هاي
جديد اجتماعی نیست ،بلکه از ديرباز اين عنصر ضد اخالقی در جامعه وجود داشته است ولی در سالهاي اخیر ،به موازات
تحوالت اجتماعی و سرازير شدن انواع محصوالت فرهنگی بیگانه و تساهل و تسامح در عرصه فرهنگ ،بدحجابی ابعاد تازه
اي به خود گرفته است .لذا مسئله حجاب داراي ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادي است و داراي مولفه هاي مذهبی
معنوي ،منزلتی ،شخصیتی و رفتاري است كه می توان از زوايا ،پارادايم ها و منظرهاي مختلفی به آن نگريست (شارع پور،
تقوي و محمدي )8138 ،پیشگیري وجلوگیري از گسترش بدحجابی در استان هرمزگان وكالنشهري نظیر بندرعباس از عهده
يک سازمان يا نهاد خارج است و عزم جمعی را در بین سازمان ها و نهاد هاي اجتماعی و فرهنگی ونیز مسئولیت پذيري
عمومی شهروندان رامیطلبد،هر يک از نهادهاي اجتماعی همچون خانواده ،مدرسه ،نهاد دولت و ...عهدهدار مسئولیت و
وظايف بخشی از كاركردهاي يک جامعه هستند .فرآيند عملکرد ايننهادها و نیز تعامل و همسويی آن ها ،چگونگی حركت
فرهنگی يک جامعه را مشخص میكند .اگر هر يک از نهادهاي اجتماعی ،وظايف خويش را به خوبی و در راستاي اهداف
اسالمی انجام داده و گرايش دختران نوجوان را به حجاب و ديگر مسايل اسالمی تقويت كنند ،بی حجابی و بدحجابی در
جامعه پديدار نخواهد شد .آسیبپذيري زمانی آغاز می شود كه هر يک از نهادها يا وظايف خويش را انجام نداده و يا همسو

و همراستا با اهداف كلی جامعه حركت نکنند ،چنانچه شناخت مناسبی از علل گرايش بانوان استان به پديده بدحجابی از
طريق ابزار علمی پیدا نکنیم،هر روز شاهد آن خواهیم بود كه اين گرايش شکل صعودي به خود می گیرد.
تعریف مفاهیم کلیدی
حجاب:در فرهنگ نفیس ،در مورد معانی لغت حجاب چنین آمده است كه حجاب به معنی پرده وحجب می باشد .شهید مطهري
نتیجه تحقیقات لغوي خود را درباره اين واژه چنین بیان می كند :كلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و
حاجب و بیشتر استعمالش به معنی پرده است.
عفاف :عفت به معناي مناعت و عفیف به معناي خودنگهدار و با مناعت به كار می رود .خداوند در سوره نحل آيه 884
میفرمايد(آنانکه امکان ازدواج برايشان فراهم نشده بايد عفت ورزند تا خدا آنان را از فضل خويش بینیاز گرداند) و در سوره نور آيه
 11می فرمايد ( و اگر زنان با حفظ پوشش اسالمی عفت بورزند برايشان بهتر است) .عفاف مقدمه حجاب است و تا عفاف در جامعه
نباشد حتی افراد با حجاب نیز بتدريج در تقیّدات دينی ضعیف خواهند شد .در واقع يکی از داليل بدحجابی ،بیتوجهی به مسئله
ع فاف است ،عفاف روح پوشش و پوشش ،كالبد عفاف است .عفاف ،فلسفه حجاب و حجاب نیز تضمین كننده سالمت روح و روان
انسان است
بدحجابی :با اطالعات باال معلوم شد كه بد حجاب فقط كسی نیست كه حد واجب حجاب شرعی را رعايت نمی كند .ممکن است
كسی اين حدود را كامالً رعايت كند ولی در عین حال وضع ظاهرش ،نوع رفتارش با مردان ،نوع سخن گفتنش ،نوع راه رفتنش ،حتی
نوع نگاهش به افراد و اطرافش و در يک كالم نوع رفتار ارتباطی او در اجتماع ،به گونه اي باشد كه زباندار باشد يعنی با زبان بی
زبانی توجه نا محرمان را به خود جلب نمايد .منظور از حجاب ،همان پوشش اسالمی بانوان است كه شامل پوشانیدن تمامی بدن به
جز گردي صورت و دستها از مچ به پايین میشود .قانونگذار در تبصره ماده  811قانون مجازات اسالمی ،كتاب پنجم تعزيرات و
مجازاتهاي بازدارنده مصوب سال  ،8174در بیان جرايم ضد عفت و اخالق عمومی ،بدحجابی را جرم سزاوار مجازات شمرده
است .در اين تبصره آمده است «:زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند ،به حبس از ده روز تا دو ماه يا از
 45هزار تا  455هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد ».در اين پژوهش مراد از بدحجابی افرادي هستند كه با پوشش هاي
زننده و خالف عرف و شرع و فرهنگ عمومی ،باعث جريحهدار شدن عفت عمومی می شوند.
گرايش  :به معنی يک نظام از تمايالت ،عقايد و اعتقادات يک فرد نسبت به پديده هاي محیط خود می باشد( .رفیع پور)4 : 8171 ،
همنشینی با دوستان:به اعتقاد ساترلند كژرفتاري آموختنی است و ضمن واكنش متقابل با اشخاص ديگر در يک فرايند ارتباط
آموخته می شود .
آشفتگی خانواده :منظور از اين متغیر تضاد،اختالف نظر،تنش وبحث وجدل بیش از حد بین اعضاي خانواده كه با كنشها
واختالالت رفتاري نظیر غیر منطقی بودن ،دعوا،كشمکش وتعارض بین اعضاي خانواده
حجاب و امنیت :

امنیت يکی از طبیعی ترين و ضروري ترين نیازهاي بشري است  .به نظر مزلو ،پدر معنوي جنبش انسان گرايی در روان
شناسی ،نیاز به امنیت از نیازهاي زير بنايی براي رشد و شکوفايی شخصیت انسان است كه در صورت ارضاء نشدن ،رشد
شخصیت مختل می شود .بدون ترديد حجاب و پوشش تاثیرات مثبتی بر روح و روان زن دارد و عامل آرامش و سکون انسان
و دور ماندن او از عوامل پريشانی و در نهايت باعث رضايت وجدان است .زنان به دلیل ويژگی هاي شخصیتی و موقعیت
اجتماعی ،آسیب پذيري بیشتري دار ند و طبعاً نیاز به امنیت در آنها بیشتر می باشد زيرا در بین جوامع بشري همیشه مردانی
كه به دلیل نداشتن تربیت صحیح انسانی به دنبال فرصتی هستند تا زنان را مورد سوئ استفاده هاي جنسی قرار دهند ،يا دست
كم مردانی كه زمینه هاي انحرافی در آنها ديده می شود فِی قَلْبِهِ مَرَض ،يعنی بیمار دل هستند (احزاب )14/وجود دارند كه با
ديدن كوچکترين صحنه برانگیزاننده جنسی عنان اختیار از كف داده و به زنان بی حرمتی روا می دارند .در اين میان زنانی كه
در انظار عمومی بدن خود را به نمايش می گذارند و باعث تحريک مردان می شوند ،ناگزير بايد منتظر آزار و اذيت اين افراد
الابالی و فرصت طلب نیز باشند .اين آزارها كه گاهی به آدم ربايی و قتل می انجامد ،به شدت زندگی زنان بد حجاب و نیز
آرامش و سالمت روانی آنها را به خطر می اندازد (رجبی)8118،قهراً به زن بايد بگويند خود را در معرض نمايش قرار نده نه
به مرد با اينکه دستور پوشیده بودن براي مرد مقرر نشده است عمال مردان پوشیده تر از زنان از منزل بیرون می روند ،زيرا
تمايل مرد به نگاه كردن است نه به خود نمايی ،و بر عکس تمايل زن بیشتر به خود نمايی است و نه به چشم چرانی .تمايل
مرد به چشم چران ،بیشتر زن را تحريک به خود نمايی می كند و تمايل به چشم چرانی كمتر در زنان وجود دارد و لهذا
مردان كمتر تمايل به خود نمايی دارند و به همین جهت تبرج از مختصات زنان است( .مطهري )8173،غريزه خودنمايی و
خود آرايی مانند ديگر غرايز آدمی ،نیازمند قانونمندي و كنترل است و بايد از افراط و تفريط در آن پرهیز شوددردين اسالم
براي اين غريزه حد و حدود ويژه اي تعیین شده و همانطور كه آزادي بی حدو حصر آن ممنوع است و براي كنترل آن
حجاب تعريف شده و بی توجهی به آن نیز مذموم می باشد.به همین دلیل در برخی از روايات ،آرايش كردن براي زنان
ضرورت تلقی شده است(رجبی ) 8118،در روايتی از امام صادق (ع) می فرمايد :براي زن سزاوار نیست خود را از زينت و
آرايش خالی كند ،حتی يک گردنبند باشد؛ و سزاوار نیست دستش از رنگ حنا خالی باشد ،حتی اگر پیر باشد
(العالمی8553،ق) و امام باقر در روايتی می فرمايد :زنان همواره از زينت استفاده كنند( .كلینی8187 ،ش) اهمیت به زينت
كردن و آرايش زنان به حدي است كه پوشش بعضی از لباسها مثل ابريشم و طال به علت خاصیت زيبايی شان مخصوص
زنان شده است( .العالمی)8553 ،

اهدف تحقیق
هدف اصلی


بررسی علل گرايش به بدحجابی بانوان وتاثیر آن برامنیت اجتماعی درسطح شهرستان بندر عباس.

اهداف فرعی


بررسی استفاده از فناوري هاي اطالعاتی وارتباطی جديد(ماهواره،اينترنت و )...و تأثیر آن برحجاب وعفاف



بررسی وشناخت وضعیت خانوادگی و تأثیرآن برگسترش فرهنگ حجاب وعفاف



بررسی خصوصیات دوستان و همساالن و تأثیر آن بر بدحجابی



بررسی وضعیت وشرايط جوي وتاثیر آن بر حجاب



بررسی ضعف اعتقادات دينی و تأثیر آن بر بدحجابی



بررسی تأثیر وضعیت پوشاک ومدگرايی بر بدحجاب



بررسی سبک زندگی و تأثیر آن بر بدحجابی

مبانی نظری
چارچوب نظري اين تحقیق ملهم از سه نظريه عمده جامعه شناسی كجروي ؛ نظريه آنومی(بی هنجاري) دوركیم ،كنترل
اجتماعی هیرشی و همنشینی افتراقی ساترلند می باشد .نظرياتی كه محقق در اين تحقیق نیز سعی نموده است با لحاظ نمودن
آنها به عنوان پايه و مبناي تئوريک تحقیق و تهیه يک مدل نظري بر اساس اين نظريات اقدام به تحقیق در خصوص موضوع
پژوهش نم ايد.هر چند نظريات متعدد ديگري هم در اين راستا مد نظر قرار گرفته لذا با توجه به اين مسئله كه فرضیات
تحقیق حاضر بر اساس اين نظريات پايه ريزي شده است ،در اين قسمت به تشريح بیشتر اين نظريات پرداخته ايم.

نظريه آنومی دوركیم :
اين واژه از يونان باستان سرچشمه گرفته وبه معناي فقدان قانون است واز نظر دوركیم آنومی به وضعیتی در يک جامعه
اطالق می شود كه درآن هنجار هاي اجتماعی نفوذ خود را برخود از دست بدهند  .در چنین شرايطی افراد ديگر براي اقتدار

اخالقی جامعه احترام قائل نیستند وتاثیر آن بر آنها ناچیز است ( گیدنز )8173:478،حال بپردازيم به شرايط آنومیک جامعه
ايران ،در شرايطی كه در جامعه فعلی ايران ما شاهدجابجايی وتغییر ارزش ها از سنتی ومذهبی به سمت ارزش هاي مادي
ومدرن هستیم  .مفاهیمی همچون رقابت ،نفع شخص،تجمالت وماديگري،مدگرايی و ...به قاعده جاري جامعه ايران تبديل
شده ان د ودر چنین شرايط آنومیکی انحراف اجتماعی افزايش يافته وجوانان بیشترين افرادي هستند كه در معرض اين
انحرافات (از جمله بدحجابی يا بد پوششی) قرار می گیرند (رفیع پور)445:8177 ،
تئوري كنترل اجتماعی هیرشی :
جامعه شناسان تعاريف زير را از «كنترل اجتماعی» دارند به مکا نیسم هايی اطالق می شود كه جامعه براي واداشتن اعضايش
به سازگاري و جلوگیري از ناسازگاري به كار می بردبه مجموع عوامل محسوس و نامحسوسی كه يک جامعه در جهت حفظ
معیارهاي خود به كار می برد و مجموع موانعی كه به قصد جلوگیري افراد از كجروي اجتماعی در راه آنان قرار می دهد،
گفته می شود مجموعه اي از منابع مادي و نمادينی كه در اختیار جامعه قرار دارد و براي حصول اطمینان از همنوايی رفتاري
اعضاي با اصول و مقرراتی از پیش تعیین شده و مورد تايید ،از آن استفاده می كند ( .) Felson,8337در نقطه آغاز ،آنها به
جاي سوال از اينکه چه چیزي مردم را به سوي جرم می كشاند ،اين سوال را مطرح می كنند كه چرا بسیاري از مردم مرتکب
جرم نمی شوند؟ بنابراين نظريه همه افراد بشري داراي يک نقص ذاتی هستند كه موجب می شود نتوانند در برابر وسوسه
هاي ارتکاب جرم مقاومت كنند .اين ايده در واقع مبتنی بر ا نسان شناسی ها بزي است .به همین د لیل اين نظريه ها بر روي
عوامل بازدارنده يا كنترلی كه در درون افراد مجرم از بین رفته و ذايل شده است تمركز می كنند .مهمترين و معروفترين نظريه
پرداز كنترل ،تراويس هیرشی است .اولین نظريه كنترل توسط وي مطرح شد كه او تخلف را نتیجه كنترل شخصی و اجتماعی
می دانست .نظريه مدرن و جديدتر كنترل توسط ماتزا مطرح شد .او معتقد است خیلی از تخطی كنندگان از قانون ،داراي يک
سن جرم هستند و پس از آن به سبک زندگی قانون مدار باز می گردند .ماتزا علت پیوستن مقطعی اين افراد به جرم را خنثی
سازي و نه انکار استا نداردهاي جامعه می داند .هیرشی ،ركلس ،فرايدي و هیگ بعنوان پیشگامان نظريه كنترل اجتماعی باتکیه
بر نظريات دوركیم بخصوص با الهام از تئوري آنومی وي به ابداع و بسط اين تئوري پرداخته اند .اين تئوري بر اين فرض
استوار است كه كجروي ناشی از ضعف يا گسستگی تعلق فرد به جامعه است كه در اثر كنترل و نظارت اجتماعی بوجود می
آيد« .هیرشی» معتقد است اجزا تعلق و وابستگی به جامعه شامل موارد ذيل می باشد -8 :ارتباط با ساير افراد -4 .پذيرش

ومشاركت در نقش ها و فعالیت هاي اجتماعی كه ارزش و نتايجی براي آينده دارد -1 .اعتقاد به ارزش هاي اخالقی،
هنجارهاي فرهنگی وامثال آن .وي می گويد كیفیت هر كدام از موارد سه گانه فوق الذكر در هر مورد خاص می تواند موجد
همنوايی و نیز علت ناهمنوائی و كجروي باشد .مثالً اگر كسی پیوندهاي مختصري با افرادي كه طرفدار همنوائی و رفتارهاي
قانونی و قابل قبول هستند ،داشته باشد ،احتمال كجروي در مورد وي افزايش می يابد(صديق .)31 : 8178،بنابراين نظارت
اجتماعی می تواند يکی از عوامل و منابع مهم اجتماعی شدن و همنوائی با جامعه باشد .هرگاه فردي نتواند رفتار پذيرفتی و
شايسته يک موقعیت را از خود نشان دهد ما او را شخص منحرف می شنا سیم .اگر اين گونه انحرافات خارج از نظارت
معیارهاي اجتماعی ادامه يابد ،جامعه با تهديد از هم گسیختگی روبرو می شود .با كاربرد ابزارهاي نظارت اجتماعی ،جامعه
می تواند بزهکاران را زندانی كند و يا به دلیل ابتالي آنها به بیماري روانی و يا اعتیاد ،در بیمارستان هاي روانی و ترک اعتیاد
بستري سازد .گذشته از اين نظارت هاي رسمی ،نظارت هاي غیر رسمی ديگري چون طرد گروه ...نیز می تواند بعنوان روش
هاي مؤثر نظارت هاي اجتماعی بکار آيند(همان  .)854:هیرشی معتقد است كه وابستگی به جامعه داراي چهار عنصر اصلی
است -8 :عالقه :كسانی كه ب ه ديگران توجه يا عالقه دارند به رفاه و احساسات آنان حساس بوده و مايلند با مسئولیت عمل
كنند .بالعکس ،كسانی كه چنین عالقه اي ندارند ،نگران اين نیستند كه روابط اجتماعی خود را به خطر اندازند و لذا بیشتر
احتمال دارد كه دزدي كنند يا مواد مخدر استعمال نمايند -4 .تعهد :احساس بدهکاري يا دينی كه مردم نسبت به جامعه دارند
و هر چه سرمايه گذاري افراد در تحصیالت ،سوابق شغلی ،خانه و ساير دارايی هاي خود بیشتر باشد دلیل بیشتري دارند كه
همنوا با جامعه باشند تا كه بتوانند دستاوردهاي خود را حفظ نمايند .لذا ؛ خطر ارتکاب جرم كمتر می شود -1.مشغولیت :كه
مشاركت دا ئم در فعالیت هاي غیر انحرافی است .كسانی كه بیکار هستند فرصت بیشتري براي انحراف دارند :5 .ايمان-
عقیده :وفاداري فرد به ارزشها و اصول اخالقی جامعه باعث دور شدن از مشاركت در امور انحرافی می شود .كسانی كه
وفاداري ضعیفی به اعتقا دات اخالقی جامعه دارند ممکن است بیشتر تمايل داشته باشند كه ارزش هاي آن را ناديده گرفته و
از هنجارهاي اجتماعی انحراف ورزند .گروهی كه اعضايش بستگی متقابل قوي داشته باشند بهتر قادر به اعمال كنترل
اجتماعی روي اعضايش می باشد تا گروهی كه اعضاي آن همبستگی محکمی با هم نداشته باشند(همان .)31-33 :از ديدگاه
تئوري هیرشی ،اعتیاد مانند ديگر اشکال بزهکاري معلول كاهش و فقدان نظارت و كنترل اجتماعی است .به زعم او زمانیکه
كنترل اجتماعی تضعیف می گردد ،يکپارچگی اجتماعی متقابالً دستخوش زوال و نقصان گرديده كه اين خود به كاهش اقتدار
ناشی از يکپارچگی منجر شده و باالخره در اثر آن توانايی پیشگیري موثر از بزهکاري نقصان يافته و احتمال بروز كجرفتاري

افزايش می يابد(همان.) 31-855 :والترركلس معتقد است كه عضويت درگروه و روابط متقابل اجتماعی تعیین كننده نوع رفتار
فرد در شرايط خاص زندگی است .تکیه و تأكید او بیشتر بر روي عناصري از زندگی گروهی است كه فرد را از كشیده شدن
بسوي انحراف و كجروي باز می دارد .از اين ديدگاه كجروي را ناشی از عدم توانايی و كاركرد سیستم فشاري كه تأمین كننده
رفتار بهنجار در بعضی از افراد خاص و بدلیل منزلت هاي اجتماعی آنان می داند(همان .)31 :هیرشی (  ) 8383در آزمون
نظريه كنترل اجتماعی دريافت كه افزايش تقید جوانان به والدين و گذران بیشتر اوقات فراغت فرزندان با خانواده گرايش
جوانان به بزهکاري را كاهش می دهد ((.گسیختگی خانوادگی ))8يکی از عوامل مهم در تولید رفتار بزهکارانه است ،زيرا
هنگامی كه فرزندان والدين خود را در اثر طالق از دست می دهند  ،همچنین مراقبت  ،سرپرستی و كنترل و راهنمائی هاي
آ نان را نیز از دست خواهند داد گسیختگی خانوادگی فرايند جامعه پذيري فرزندان را با مشکل مواجه خواهد ساخت (
احمدي)14 : 8115 ،
نظريه معاشرت افتراقی(ساترلند):
گروه همساالن نقش مهمی در جامعه پذيري جوانان دارند.يکی از متداول ترين تبیین ها براي بزهکاري جوانان كه نظريه
پردازان ،نظريه هاي خرده فرهنگی كوهن ) 8344 (4و ماتزا ) 8385 ( 1بر آن تاكید كرده اند كاربرد مستقیم الگوهاي
بزهکاري است كه در گروه همساالن به جوانان منتقل می شود .كه ارضاي نیازهاي اساسی جوانان براي پذيرفته شدن ،دوستی
و احترام جوانان ديگر از طريق مشاركت با گروههاي غیر بزهکار ،رسمی و قرار دادي دشوار باشد .در چنین شرايطی كه فرد
از طريق خانواده و مدرسه نیز حمايت نمی شود ارضاي نیازها به شیوه هاي بزهکارانه با مشاركت افرادي كه شبیه خود می
باشند به آسانی قابل وصول است ( احمدي.)855 – 813 :8115 ،مرتن ( )8347بر اين باور است كه برخی از جوانان قشر
هاي محروم جامعه با تشکیل گروههاي همسال به رفتار بزهکارانه مشغول می شوند زيرا بعضی از نیاز هاي انان به ويژه
نیازهاي عاطفی ،تنها در برون از خانواده و مدرسه می تواند ارضاء شود .جوانان قشرهاي محروم نوعاً در طغیان علیه خانواده
و مدرسه گروههاي همسال بزهکار را شکل می دهند.كلیفورد شاو 5و هنري مک كی )8341(4با بررسی توزيع میزان
بزهکاري در شهرهاي امريکا كه بیشتر م بتنی بر مطالعات متعدد بر روي شهر شیکاگو بود دريافتند كه مهم ترين عامل انتقال
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بزهکاري توسط گروههاي همبازي و هماالن است كه فنون ،معلومات و سنت هاي بزهکاري را به اعضاء منتقل میسازند
ساترلند( )8388تحت تاثیر نظريات شاو و مک كی معتقد است كه :رفتار انحرافی مانند ساير رفتار هاي اجتماعی از طريق هم
نشینی و پیوستگی با ديگران آموخته می شود (ساترلند .)875 : 8388 ،فرد بزهکار در طول حیات خود از طريق پیوستگی با
ديگران انگیزه ها و گرايش و ارزش هاي انحرافی را فرا میگیرد ،به نسبت هم نشینی و ارتباطی كه با قانون شکنان دارند
كجرو میشوند و عوامل چندي اين تاثیر پذيري راتعیین مینمايند از جمله؛ تماسهاي زيادي با دوستان منحرف ،برقراري
تماس در سن نوجوانی و جوانی ،تعداد زمانهاي تماس ،ساترلند همچنین؛رفتار بزهکارانه را ناشی از تماس با اشخاص در
اثر فرايند ياد گیري میداند كه مخصوصاً از روابط شخصی در داخل يک گروه محدود نظیر :خانواده ،مدرسه ،كوچه و محله
تعلیم گرفته می شود ( كی نیا .) 81 : 8545 ،به نظر وي رفتار انحرافی روان شناختی وارثی نیست بلکه مردم در مصاحبت و
معاشرت با همنوايان در طول يک جريان جامعه پذيري ،طغیان و تخطی از هنجارها را آموخته و بسوي رفتار انحرافی كشانده
خواهند شد.گروه همساالن گروهی است كه اعضاي آن عمدتاً سن مشابه داشته و اغلب از يک جنس می باشند و با يکديگر
يک جرگه اجتماعی را تشکیل داده و فرد با عضويت در آن در كنش متقابل با ديگر اعضاي گروه قرار گرفته و با ايفاي نقش
خود در گروه از حمايت گروهی برخوردار می شود گروههاي همسال نقش مهمی در جامعه پذيري جوانان دارند.گروه
همساالن نیزعامل تأثیرگذاري برنگرش افراد به پوشش است .درنظام روابط اجتماعی قواعد و استانداردهايی براي رله كردن
اين روابط اجتماعی تولید می شود كه براي اكثريت مورد قبول است ،انسان ها براي مصاحبت و رابطه با يکديگر به يک زبان
مشترک وآداب مشترک ،قوانین مشترک ،لباس مشترک و ...احتیاج دارند .عدم توجه يکی از اعضاي گروه به اين قواعد
وهنجارها ويا سرپیچی از آنها مورد انتقاد و سرزنش افراد گروه قرارمی گیرد و لذا از آنجايی كه افراد نیاز به روابط اجتماعی
دارند ،پس بايد با رعايت هنجارهاي گروهی درجهت جلب اعتماد افراد گروه برآيند .چنانچه درگروهی يکی ازمعیارها
وارزشهاي مطلوب آن رعايت حجاب باشد و فردي حضورداشته باشد كه با اين معیارها وارزشهاي مطلوب آشنا نبوده ويا به
آنها اهمیّت ندهد به ناچارمورد سرزنش و توبیخ آن گروه واقع می شود وسرانجام به طرد او می انجامد« .ريزمن» معتقد است
كه گروههاي همسن در روند جامعهپذيري به تدريج جاي خانواده و ديگر عوامل اقتدار را میگیرند .وي معتقد است در
جوامع توسعه يافته ،افراد به طور روزافزونی به سوي گروههاي همسن تمايل پیدا میكنند و براي الگوي رفتارهاي دينی و
اجتماعی خود ،به جاي اين كه بر افراد مسـنتـر و مقتـدرتـر اجتمـاعی تـکـیـه كنـنـد ،به گـروههـاي همسن خود متـمايل
مـیشـوند

مدل مفهومی
مدل نظري تحقیق حاضر به شکل زير ترسیم می شود:
مدگرایی

سبک زندگی

سبک زندگی

آشفتگی خانوادگی

کاهش امنیت
اجتماعی بانوان

بدحجابی

رسانه ها

دوستان وهمساالن

ضعف اعتقادات مذهبی

وضعیت وشرایط آب هوایی

فرضیه ها.


به نظر میرسد بین نقش رسانه ها(داخلی وخارجی) و گرايش به بدحجابی وتاثیرآن بركاهش امنیت اجتماعی رابطه
معناداري وجود دارد



به نظر میرسد بین ضعف در باورها و اعتقادات دينی وگرايش به بدحجابی وتاثیرآن بركاهش امنیت اجتماعی رابطه
معناداري وجوددارد.



به نظر میرسد بین و ضعیت پوشاک ،مدگرايی و گرايش به بدحجابی وتاثیرآن بركاهش امنیت اجتماعی رابطه معناداري
وجود دارد.



به نظر میرسد بین نقش گروه همساالن و گرايش به بدحجابی وتاثیرآن بركاهش امنیت اجتماعی رابطه معناداري وجود
دارد .



به نظر میرسد بین و ضعیت وشرايط آب هوايی و گرايش به بدحجابی وتاثیرآن بركاهش امنیت اجتماعی رابطه معناداري
وجود دارد.



به نظر میرسد بین آشفتگی خانوادگی وگرايش به بدحجابی وتاثیرآن بركاهش امنیت اجتماعی رابطه معناداري
وجود دارد



به نظر میرسد بین سبک زندگی وگرايش به بدحجابی وتاثیرآن بركاهش امنیت اجتماعی رابطه معناداري وجود
دارد.

روش شناسی تحقیق
اين تحقیق از نظر معیار ،گستره در سطح میانه واز نظر زمانی مقطعی و با توجه به هدف آن ازنوع كاربردي وروش آن غیر آزمايشی
مستقیم واز نوع پیمايشی و ابزار جمع آوري اطالعات بصورت پرسشنامه محقق ساخته بوده .
روش نمونه گیري
جامعه آماري در اين تحقیق كلیه بانوان 81تا  54ساله شهر بندر عباس را تشکیل می دهند.حجم نمونه دراين تحقیق برابر محاسبه از
طريق فرمول كوكران تعداد حدود  475نفر در نظر گرفته شده است و در روش نمونه گیري نیز از نوع خوشه اي چند مرحله اي
استفاده گرديده است
يافته هاي پژوهش
در توصیف و تجزيه و تحلیل يافتههاي پژوهش با استفاده از روشهاي آمار توصیفی فراوانی ساده و درصد يافتهها محاسبه
شده براي آزمون فرضیههاي تحقیق متناسب با سطح سنجش متغیرها از آزمون همبستگی اسپیرمن وضريب تعین استفاده
شده است.
نتايج توصیفی
*85درصد افراد بدحجاب گرايش شديد به پوشیدن البسه كوتاه وچسبان دارند

*84درصد افراد بدحجاب الگوي پوششی خود را از ماهواره واينترنت می گیرند
*74درصد افراد بدحجاب خانواده را به عنوان الگو نمی پذيرند.
* 15درصدافراد بدحجاب كمتر پوشش اساتید يا شخصیت هاي فرهنگی ،مذهبی را الگو قرار می دهند.
*44درصد افراد بدحجاب كمتر از لباس هاي محلی وسنتی استفاده می كنند
*74درصد افراد بدحجاب گرانی لباس هاي محلی را يکی از عوامل عدم استفاده از اين البسه می دانند.
*15درصدافراد بدحجاب ارزان بودن البسه وارداتی را يکی از عوامل گرايش جهت استفاده از اينگونه لباس ها می دانند.
*74درصد افراد بدحجاب عدم ارائه الگوي پوششی مناسب وبه روز از سوي مسئولین را يکی از عوامل گرايش به اينگونه
لباس ها را می دانند.
*14درصد افراد بدحجاب عدم ارائه البسه وپوشاک با طراحی مناسب وارزان قیمت را يکی از عوامل گرايش به البسه ارزان
قیمت وارداتی می دانند

 .آزمون فرضیه ها وتجزيه وتحلیل داده ها
جدول  :8آماره هاي آزمون همبستگی اسپیرمن مربوط به رابطه بین آشفتگی خانواده در بدحجاب شدن زنان و كاهش امنیت
اجتماعی
كاهش امنیت اجتماعی

متغیر

r2

اسپیرمن

وجود رابطه

نوع رابطه

آزمون
ضريب
آشفتگی خانواده

معنی داري

همبستگی
 -5/141

5/84

5/555

دارد

معکوس




نرمال بودن توزيع داده ها ،با آزمون كولموگروف – اسمیرنوف انجام شده است .چون مقدار  pمحاسبه شده براي عمل به
آشفتگی خانوادگی برابر ( )5/551از سطح معنی داري =5/54



كوچکتر می باشد در نتیجه فرض صفر رد نمی شود پس

توزيع داده هاي آشفتگی خانواده نرمال نیست .و  pمقدار محاسبه شده براي امنیت اجتماعی برابر ( )5/518از سطح معنی

داري =5/54



كوچکتر می باشد در نتیجه فرض صفر رد نمی شود پس توزيع داده هاي كاهش امنیت اجتماعی نرمال

نیست ،باتوجه به اينکه داده هاي متغیرها نرمال نیستند ،پس جهت آزمون فرضیه از آزمون همبستگی ناپارامتريک اسپیرمن
استفاده می شود.
تجزيه و تحلیل داده ها ،از طريق آزمون اسپیرمن نشان می دهد كه ضريب همبستگی بین دو متغیر
آشفتگی خانواده در بدحجاب شدن زنان به كاهش امنیت اجتماعی آنها برابر  -5/141با -pمقدار (معنی داري)  5/555می
باشد ،كه كوچکتر از سطح معنی داريα =5/54است ،لذا در اين سطح فرض  H 0يعنی عدم وجود رابطه رد میشود و در
نتیجه بین آشفتگی خانواده در بدحجاب شدن زنان به كاهش امنیت اجتماعی آنها رابطه معنی داري وجود دارد .در ضمن
منفی بودن ضرايب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطه معکوس بین اين دو متغیر است ،يعنی هر
چقدرآشفتگی خانواده كمتر بدحجابی در بین زنان كاهش و منجر به افزيش امنیت اجتماعی می شود .اين مطلب با توجه به
2

نحوه پراكندگی نقاط و همچنین ضريب تعیین بین دو متغیر برابر  ) r =5/84( 5/84است يا به عبارتی  84درصد تغییرات
بین دو متغیر مشترک است ( 84درصد تغییرات امنیت اجتماعی به وسیله آشفتگی خانواده آنها توجیه می شود) .
جدول:4آماره هاي آزمون همبستگی اسپیرمن مربوط به رابطه بین وضعیت آب هوايی در بدحجاب شدن زنان و كاهش و
امنیت اجتماعی
متغیر

امنیت اجتماعی

r2

اسپیرمن

وجود رابطه

نوع رابطه

آزمون
ضريب
بین وضعیت آب

معنی داري

همبستگی

هوايی
5/555

-5/158

دارد

5/53

معکوس



نرمال بودن توزيع داده ها ،با آزمون كولموگروف – اسمیرنوف انجام شده است .چون  –pمقدار محاسبه شده براي وضعیت
آب وهوا برابر ( )5/555از سطح معنی داري =5/54



كوچکتر می باشد در نتیجه فرض صفر رد نمی شود پس توزيع داده

هاي عمل به وضعیت آب هوايی نیست .و  –pمقدار محاسبه شده براي كاهش امنیت اجتماعی برابر ( )5/518از سطح معنی
داري =5/54



كوچکتر می باشد در نتیجه فرض صفر رد نمی شود پس توزيع داده هاي كاهش امنیت اجتماعی نرمال

نیست ،باتوجه به اينکه داده هاي متغیرها نرمال نیستند ،پس جهت آزمون فرضیه از آزمون همبستگی ناپارامتريک اسپیرمن
استفاده می شود.
تجزيه و تحلیل داده ها ،از طريق آزمون اسپیرمن نشان می دهد كه ضريب همبستگی بین دو متغیر بین وضعیت آب هوايی در
بدحجاب شدن زنان و كاهش امنیت اجتماعی آنها برابر  -5/158با -pمقدار (معنی داري)  5/555می باشد ،كه كوچکتر از
سطح معنی داريα =5/54است ،لذا در اين سطح فرض  H 0يعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بین وضعیت
آب هوايی در بدحجاب شدن زنان و كاهش امنیت اجتماعی آنها رابطه معنی داري وجود دارد .درضمن منفی بودن ضرايب
همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطه معکوس بین اين دو متغیر است ،يعنی هر چقدروضعیت آب هوايی بهتر
باشدو زنان از پوششهاي مناسبتر استفاده نموده و منجر به افزيش امنیت اجتماعی می شود.اين مطلب با توجه به نحوه
2

پراكندگی نقاط و همچنین ضريب تعیین بین دو متغیر برابر  ) r =5/53( 5/53است يا به عبارتی  3درصد تغییرات بین دو
متغیر مشترک است ( 3درصد تغییرات امنیت اجتماعی به وسیله وضعیت آب هوايی آنها توجیه می شود) .

جدول :1آماره هاي آزمون همبستگی اسپیرمن مربوط به رابطه بین سبک زندگی در بدحجاب شدن زنان و كاهش امنیت
اجتماعی
متغیر

امنیت اجتماعی

آزمون

اسپیرمن

r2

ضريب
سبک زندگی

وجود رابطه

نوع رابطه

معنی داري

همبستگی
-5/143

5/88

5/555

دارد

معکوس



نرمال بودن توزيع داده ها ،با آزمون كولموگروف – اسمیرنوف انجام شده است .چون  –pمقدار محاسبه شده براي سبک
زندگی برابر ( )5/555از سطح معنی داري =5/54



كوچکتر می باشد در نتیجه فرض صفر رد نمی شود پس توزيع داده

هاي سبک زندگی نرمال نیست .و  –pمقدار محاسبه شده براي امنیت اجتماعی برابر ( )5/518از سطح معنی داري =5/54



كوچکتر میباشد در نتیجه فرض صفر رد نمیشود پس توزيع داده هاي امنیت اجتماعی نرمال نیست ،باتوجه به اينکه

دادههاي متغیرها نرمال نیستند ،پس جهت آزمون فرضیه از آزمون همبستگی ناپارامتريک اسپیرمن استفاده میشود.
تجزيه و تحلیل داده ها ،از طريق آزمون اسپیرمن نشان می دهد كه ضريب همبستگی بین دو متغیر بین سبک زندگی در
بدحجاب شدن زنان و امنیت اجتماعی آنها برابر  -5/143با -pمقدار (معنی داري)  5/555میباشد ،كه كوچکتر از سطح
معنی داريα =5/54است ،لذا در اين سطح فرض  H 0يعنی عدم وجود رابطه رد میشود و در نتیجه بین سبک زندگی در
بدحجاب شدن زنان و كاهش امنیت اجتماعی آنها رابطه معنی داري وجود دارد .در ضمن منفی بودن ضرايب همبستگی و
شیب خط برازش شده نشان از رابطه معکوس بین اين دو متغیر است ،يعنی تغییر در سبک زندگی و توجه نکردن به مؤلفه
هاي سبک زندگی اسالمی منجر به گرايش فرد به بدحجابی خواهد شد.نهايتا؛كاهش امنیت اجتماعی را در پی خواهد
2

داشت.اين مطلب با توجه به نحوه پراكندگی نقاط و همچنین ضريب تعیین بین دو متغیر برابر  ) r =5/88( 5/88است يا به
عبارتی  88درصد تغییرات بین دو متغیر مشترک است ( 88درصد تغییرات امنیت اجتماعی به وسیله سبک زندگی آنها توجیه
میشود.
جدول:5آماره هاي آزمون همبستگی اسپیرمن مربوط رابطه بین ضعف اعتقادات مذهبی در بدحجاب شدن زنان و امنیت
اجتماعی
متغیر

امنیت اجتماعی

r2

اسپیرمن

وجود رابطه

نوع رابطه

آزمون
ضريب
بین ضعف اعتقادات

معنی داري

همبستگی

مذهبی
-5/471

5/555

5/577

دارد

معکوس



نرمال بودن توزيع داده ها ،با آزمون كولموگروف – اسمیرنوف انجام شده است .چون  –pمقدار محاسبه شده براي ضعف
اعتقادات مذهبی برابر ( )5/54از سطح معنی داري =5/54



كوچکتر می باشد در نتیجه فرض صفر رد نمی شود پس

توزيع داده هاي عمل به مستحبات نرمال نیست .و  –pمقدار محاسبه شده براي امنیت اجتماعی برابر ( )5/518از سطح

معنی داري =5/54



كوچکتر می باشد در نتیجه فرض صفر رد نمی شود پس توزيع داده هاي امنیت اجتماعی نرمال

نیست ،باتوجه به اينکه داده هاي متغیرها نرمال نیستند ،پس جهت آزمون فرضیه از آزمون همبستگی ناپارامتريک اسپیرمن
استفاده می شود.
تجزيه و تحلیل داده ها ،از طريق آزمون اسپیرمن نشان می دهد كه ضريب همبستگی ضعف كنترل اجتماعی در بدحجاب
شدن زنان و كاهش امنیت اجتماعی آنها برابر  -5/471با -pمقدار (معنی داري)  5/555میباشد ،كه كوچکتر از سطح معنی
داريα =5/54است ،لذا در اين سطح فرض  H 0يعنی عدم وجود رابطه رد میشود و در نتیجه بین ضعف اعتقادات مذهبی و
امنیت اجتماعی آنها رابطه معنی داري وجود دارد .در ضمن منفی بودن ضرايب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از
رابطه معکوس بین اين دو متغیر است ،يعنی هر چقدرضعف اعتقادات مذهبی بیشتر شود،منجر به گرايش فرد به بدحجابی
خواهد شد.نهايتا؛كاهش امنیت اجتماعی را در پی خواهد داشت.وهمچنین ضريب تعیین بین دو متغیر برابر =5/577( 5/577
2

 ) rاست يا به عبارتی  7/7درصد تغییرات بین دو متغیر مشترک است ( 7/7درصد تغییرات امنیت اجتماعی دانشجويان به

وسیله اعتقادات مذهبی آنها توجیه می شود)
جدول:4آماره هاي آزمون همبستگی اسپیرمن مربوط رابطه بین نقش رسانه ها در بدحجاب شدن زنان و امنیت اجتماعی
متغیر

امنیت اجتماعی

r2

اسپیرمن

وجود رابطه

نوع رابطه

آزمون
ضريب
نقش رسانه ها

معنی داري

همبستگی
5/555

-5/58

5/87

دارد

معکوس



نرمال بودن توزيع داده ها ،با آزمون كولموگروف – اسمیرنوف انجام شده است .چون  –pمقدار محاسبه شده براي نقش
رسانه ها برابر ( )5/555از سطح معنی داري =5/54



كوچکتر می باشد در نتیجه فرض صفر رد نمی شود پس توزيع داده

هاي دوري از مکروهات نرمال نیست .و  –pمقدار محاسبه شده براي امنیت اجتماعی برابر ( )5/518از سطح معنی داري
=5/54



كوچکتر می باشد در نتیجه فرض صفر رد نمی شود پس توزيع داده هاي امنیت اجتماعی نرمال نیست ،باتوجه

به اينکه داده هاي متغیرها نرمال نیستند ،پس جهت آزمون فرضیه از آزمون همبستگی ناپارامتريک اسپیرمن استفاده می شود.
تجزيه و تحلیل داده ها ،از طريق آزمون اسپیرمن نشان می دهد كه ضريب همبستگی بین دو متغیر دوري از نقش رسانه ها و
امنیت اجتماعی آنها برابر  -5/58با -pمقدار (معنی داري)  5/555می باشد ،كه كوچکتر از سطح معنی داريα =5/54است،
لذا در اين سطح فرض  H 0يعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بین نقش رسانه ها و امنیت اجتماعی آنها رابطه
معنی داري وجود دارد .در ضمن منفی بودن ضرايب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطه معکوس بین اين دو
متغیر است ،يعنی هر چقدرنقش رسانه ها در پرداختن به بدحجابی بیشتر شود ،منحر به كاهش امنیت اجتماعی می
2

شود.همچنین ضريب تعیین بین دو متغیر برابر  ) r =5/87( 5/87است يا به عبارتی  87درصد تغییرات بین دو متغیر مشترک
است ( 87درصد تغییرات امنیت اجتماعی دانشجويان به وسیله دوري از مکروهات آنها توجیه می شود)
جدول :8آماره هاي آزمون همبستگی اسپیرمن مربوط به رابطه بین گروه همساالن در بدحجاب شدن زنان و امنیت اجتماعی
متغیر

امنیت اجتماعی
اسپیرمن

آزمون

2

r

وجود رابطه

نوع رابطه

معنی داري

ضريب همبستگی
گروه همساالن

5/555

-5/441

5/58

دارد

معکوس



نرمال بودن توزيع داده ها ،با آزمون كولموگروف – اسمیرنوف انجام شده است .چون  –pمقدار محاسبه شده براي گروه
همساالن برابر ( )5/558از سطح معنی داري =5/54



كوچکتر می باشد در نتیجه فرض صفر رد نمی شود پس توزيع داده

هايگروه همساال ن نرمال نیست .و  –pمقدار محاسبه شده براي امنیت اجتماعی برابر ( )5/518از سطح معنی داري =5/54



كوچکتر می باشد در نتیجه فرض صفر رد نمی شود پس توزيع داده هاي امنیت اجتماعی نرمال نیست ،باتوجه به اينکه

داده هاي متغیرها نرمال نیستند ،پس جهت آزمون فرضیه از آزمون همبستگی ناپارامتريک اسپیرمن استفاده می شود.
تجزيه و تحلیل داده ها ،از طريق آزمون اسپیرمن نشان می دهد كه ضريب همبستگی بین دو متغیربین گروه همساالن در
بدحجاب شدن زنان و امنیت اجتماعی آنها برابر  -5/441با -pمقدار (معنی داري)  5/555می باشد ،كه كوچکتر از سطح
معنی داريα =5/54است ،لذا در اين سطح فرض  H 0يعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بین گروه همساالن در
بدحجاب شدن زنان و امنیت اجتماعی آنها رابطه معنی داري وجود دارد .در ضمن منفی بودن ضرايب همبستگی و شیب خط
برازش شده نشان از رابطه معکوس بین اين دو متغیر است ،يعنی هر چقدرفرد تمايل به گروهاي همسال منحرف بیشتر شود،
2

منجر به كاهش امنیت اجتماعی آنهاخواهد شد.همچنین ضريب تعیین بین دو متغیر برابر  ) r =5/58( 5/58است يا به
عبارتی  8درصد تغییرات بین دو متغیر مشترک است ( 8درصد تغییرات امنیت اجتماعی به وسیله گروه همساالن آنها توجیه
می شود).

جدول:7آماره هاي آزمون همبستگی اسپیرمن مربوط به رابطه بین در مدگرايی در بدحجاب شدن زنان و امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی

متغیر

r2

اسپیرمن

وجود رابطه

نوع رابطه

آزمون
ضريب
مدگرايی

معنی داري

همبستگی
-5/143

5/555

5/81

دارد

معکوس



نرمال بودن توزيع داده ها ،با آزمون كولموگروف – اسمیرنوف انجام شده است .چون  –pمقدار محاسبه شده براي در نظر
مدگرايی برابر ( )5/555از سطح معنی داري =5/54



كوچکتر می باشد در نتیجه فرض صفر رد نمی شود پس توزيع داده

هاي مدگرايی نرمال نیست .و  –pمقدار محاسبه شده براي امنیت اجتماعی برابر ( )5/518از سطح معنی داري =5/54



كوچکتر می باشد در نتیجه فرض صفر رد نمی شود پس توزيع داده هاي امنیت اجتماعی نرمال نیست ،با توجه به اينکه داده
هاي متغیرها نرمال نیستند ،پس جهت آزمون فرضیه از آزمون همبستگی ناپارامتريک اسپیرمن استفاده می شود.

تجزيه و تحلیل داده ها ،از طريق آزمون اسپیرمن نشان می دهد كه ضريب همبستگی بین دو متغیر در نظر گرفتن مذهب در
تصمیم گیريهاي اساسی زندگی دانشجويان و امنیت اجتماعی آنها برابر  -5/143با -pمقدار (معنی داري)  5/555میباشد،
كه كوچکتر از سطح معنی داريα =5/54است ،لذا در اين سطح فرض  H 0يعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه
بین مدگرايی در بدحجاب شدن زنان و امنیت اجتماعی آنها رابطه معنی داري وجود دارد .در ضمن منفی بودن ضرايب
همبستگی و شیب خط پردازش شده نشان از رابطه معکوس بین اين دو متغیر است ،يعنی هر چقدرتوجه زنان به بحث
مدگرايی بیشتر شود.منجر به گرايش فرد به بدحجابی خواهد شد.نهايتا؛كاهش امنیت اجتماعی را در پی خواهد
2

داشت.همچنین ضريب تعین بین دو متغیر برابر  ) r =5/81( 5/81است يا به عبارتی  81درصد تغییرات بین دو متغیر
مشترک است ( 81درصد تغییرات امنیت اجتماعی زنان به وسیله مدگرايی آنها توجیه می شود)

نتیجه گیري
با توجه به نتايج بدست آمده مالحظه شد كه هريک از ابعاد آسیب پذيري با حجاب رابطه دارد به بیان ديگر ضعف اعتقاد به
حجاب در ابتالء به انواع آسیب پذيري ها موثر است.ضعف اعتقاد به پوشش مربوط به غرب گرايی وشکاف بین نسلی است.
البته يک رابطه دو سويه نیز در اينجا وجود دارد اينکه ضعف اعتقاد مذهبی وساير آسیب ها ي فرهنگی ،اجتماعی وخانوادگی
باعث ايجاد تزلزل در حجاب می گردد وهمین طور ضعف در حجاب می تواند موجب افزايش اين آسیب ها گردد .نتايج اين
تحقیق نشان می دهد با كاهش میزان نظارت والدين اعتقاد به حجاب كاهش می يابد.متاسفانه امروزه شیوه آزاد گذارنده جزء
سبک تربیتی اكثر خانواده ها گرديده ،نظارت وكنترل زمانی به باالترين درجه تأثیر گذاري خود می رسد كه روابط خانوادگی
از كمیت وكیفیت مطلوبی برخوردار باشد.بحث رسانه ها ،ارتباطات وفناوري وجهانی شدن حاصل عصر انفجار اطالعات
وفرايند مدرنیته است .اين پديده اگرچه پیامد هاي بسیار مفیدي از جمله توسعه تکنولوژي،رفاه و ...دارداما فرصت مناسبی را
براي غرب ايجاد كرده كه از اين پديده به عنوان بروژه جهانی سازي ،آسیب ها وبحران هاي فرهنگی واجتماعی بهره برداري
كنند .كاربرد اين فناوري ها در بین زنان مورد مطالعه بیشتر كسب اطالعات در خصوص مد هاي لباس ،آرايش و ...می باشدبا
توجه به نتايج بدست آمده در اين پژوهش گرايش به مد ومد گرايی با عدم تمايل به حجاب داراي رابطه است .وعلت اين
است كه محتوي بسیاري از برنامه هاي ماهواره اي فارسی زبان مد و مدگرايی است.از سوي ديگر با اطالع رسانی وآگاهی
دادن به شهروندان وبخصوص قشر خانم ها می توان آنها را از بازده خطرناكی كه توجه بیش از حد به مد ومدگرايی (بدن)
می تواند براي خودشان و در مرحله بعد براي جامعه آسیب هاي متعدد اجتماعی و بهداشتی داشته باشد دور كرد .البته بايد
تالش نمود تا مفاهیم وعباراتی مانند زيبايی ،موزون بودن و ...آنها را كه اكنون با الغري وشبیه آن ارتباط داده شده اند  ،جدا
كرده دوباره آنها را بامفاهیم وعباراتی مانند وقار وپوشش و ...پیوند داد.از جمله يافته هاي ديگر اين تحقیق رابطه بین انواع
سبک هاي زندگی با گرايش به بدحجابی است .كسانی كه بیشتر به مناسک مذهبی وموسیقی سنتی تمايل دارند عالقه بیشتري
هم به پوشیدگی از خود نشان می دهند چرا كه موسیقی سنتی داراي محتواي عرفانی واسالمی است حال آنکه سبک هاي
ديگر (موسیقی مدرن ،اوقات فراغت) يا سبک هاي مشاركتی بیشتر براي انديشه هاي غیر مذهبی ،غیر سنتی ونهايتا سکوالر
است كه بر گرايش به حجاب تأثیر منفی خواهند گذاشت  .به نظر میرسد كه اگر بخواهیم فرهنگ عفاف وحجاب را گسترش
دهیم وگرايش به بدحجابی را كاهش ،الزم است كار فرهنگی مستمر صورت پذيرد واز فرهنگ ملی مذهبی موجود بهره برد
وبصورت ماهرانه اي در جامعه آن را توسعه دهیم چرا كه عرفان اسالمی در اين راستا می تواند كار گشا باشد البته نبايد از

آگاه سازي خانواده ها نسبت به مد ومدگرايی وآسیب هاي موجود درآن غفلت كرد چرا كه می تواند ذائقه جوانان را تغییر
داده وآنان را به سمت سوي ديگري هدايت كند وهمه موارد فوق هركدام به نسبتی با گرايش بانوان به بدحجاب رابطه داشته
وبدحجابی نیزدر كاهش امنیت اجتماعی تاثیر گذار می باشند.
پیشنهادات
حل مسئله حجاب به عنوان مسئله اجتماعی و پديدهاي فرهنگی مستلزم راهکارهاي اجتماعی در دو سطح خرد وكالن
به طور همزمان میباشد كه به برخی از آنها به شرح ذيل اشاره میشود:
 مهندسی فرهنگی و اصالح به موقع ساختار ارزشی و روابط اجتماعی جامعه بر محوريت معرفت دينی و باورهاي
مذهبی
 اتخاذ راهبرد توسعه درونزا ،متوازن و متعادل و همه جانبه مبتنی بر عدالت ،آزادي و معنويت 
 كاهش ازهمگسیختگی درون بخشی و میان بخشی و حل تعارض هاي اجتماعی 
 تحقیر ابتذال در پوشش ،به شیوه هاي مختلف فرهنگی و تبلیغی به جاي تکیه صرف بر وضع قوانین و برخوردهاي
رسمی
 ابالغ روشهاي اجرايی و تعیین ضوابط و هنجارهاي روشن در مورد نوع لباس و پوشش افراد ،در بخشهاي
رسمی و اداري كشور 

 تقويت حساسیت عمومی و جهتدهی توده ها در مسیر مخالفت اصولی با ناهنجاري ها و برداشتن بخشی از
مسئولیت ها از عهده نهادهاي رسمی توسط حوزه هاي علمیه ورسانه هاي جمعی ازجمله نشريات
 اصالت بخشی به فرهنگ عفاف از طريق محصوالت متنوع فرهنگی و هنري مناسب توسط اداره فرهنگ وارشاد
وصدا وسیماي استان
 آگاهسازي خانواده ها نسبت به تأثیرات منفی استفاده از وسايل ارتباطی جديد مانند ماهواره ،اينترنت و غیرو
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