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  كيدهچ

عدم . هاي اصلي جامعه اسالمي ايران است داشتن پوشش مناسب در محافل و انظار عمومي از دغدغه
. شود گرايش به حجاب مناسب و منطبق با هنجارهاي اسالمي، از مسائل مهم جامعه محسوب مي

ش هاي زندگي مدرن و سنتي با گراي شناختي به  بررسي رابطه سبك پژوهش حاضر با رويكردي جامعه
ساخته با حجم  صورت پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه محقق اين مطالعه، به. ه استبه حجاب پرداخت

با روش  1392شهر تبريز در سال  ساله كالن 64تا  15نفر در بين دختران و زنان  400نمونه 
به حجاب در  گرايشها نشان داد كه ميزان  يافته. اي انجام شده است اي چند مرحله گيري خوشه نمونه

سنتي در حد باال و در افراد با سبك زندگي مدرن در حد پايين و در   دختران و زنان با سبك زندگي
بين ميزان  همچنين. در حد متوسط بوده است) سنتي و مدرن(تلفيقي   افراد داراي سبك زندگي

هاي  استفاده از رسانه اي مستقيم و بين ميزان هاي داخلي با گرايش به حجاب رابطه استفاده از رسانه
  .خارجي با گرايش به حجاب همبستگي معكوسي وجود داشت

  هاي داخلي و خارجي مديريت بدن؛ رسانه؛ سبك زندگي؛ گرايش به حجاب: هاي كليديواژه
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  مقدمه و بيان مسئله
مسئله حجاب و پوشش، موضوعي خاص و مربوط به يك جامعه و دوره معين نبوده و 

هاي متناسب با جوامع مختلف و در سير  ي و فراگير بوده است كه با ويژگياي جهان مسئله
رد پاي حجاب در جامعه ايراني به دوران پيش از ورود اسالم به اين . ها قرار دارد تاريخي آن

. رسد؛ هر چند در آن برهه اصطالح حجاب به معناي پوشش اسالمي مطرح نبود سرزمين مي
معني پوشيدن و هم به معني پرده است، كه در عصر ما براي  معناي لغوي كلمه حجاب هم به

  .ف شده استوپوشش زن معر
دهنده آن است كه در دنياي پيشامدرن مشكل و مسئله خاصي نسبت به  شواهد نشان

اي اجتماعي كه محلي براي مباحثه  عنوان مسئله جاب بهح؛ بدان معني كه  حجاب وجود نداشته
اي جهان را  سابقه ده اما با ورود مدرنيته، تغييرات سريع و بيو بحث و نظر باشد مطرح نبو

با ورود مدرنيته و گذر از دنياي سنتي به . ي بدون تاثير نماند اي كه هيچ قلمرو گونه فراگرفت، به
نمايد، اين است كه تنها خط سير مشخصي براي  چه براي بسياري بديهي مي دنياي مدرن، آن

شود وجود ندارد، بلكه يك رشته  ت به مدرنيته خوانده ميچه سن تغيير و تحول از آن
 ).13 : 1380هاپوود، (تواند نهاد جديدي را شكل دهد  هاست كه مي ها و دگرديسي گسيختگي

هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي، فرهنگ مدرن در جهان بسط  همچنين با گسترش تكنولوژي
كه  ها با اين هاي اجتماعي مجازي و ماهواره شدن، اينترنت، شبكه با فرايند جهاني. يافته است

كردند، اما در عين حال موجب ايجاد تمايزات  سازي فرهنگ جهاني را دنبال مي فرايند يكسان
افراد با ايجاد تمايز، در ). 143 : 1391نوري، روحاني و هاشمي خواجه(گوناگون ميان مردم شدند 

تري به  حالت عيني ،ن امر با مصرف كردناي. دبودنصدد متفاوت نشان دادن خود از ديگران 
  . شناسي كرد خود گرفت و سبك زندگي را وارد جامعه

 اجتماعى موقعيت نشانه شناسى جامعه منظر از پوشش الگوى گذشته قرن دو در واقع در
هويت و  كسب محورى،بدن ايده نوعى معناى به شود چه پوشيده ميآن حاضر در قرن اما بوده

 از يكى مثابهمد از طريق پوشاك به ).159: 1390 پور، سالجقه و موسي(است  سبك زندگي
 سنى، هاى مختلف تلقى گروه طرز و زندگى شيوه در شده باعث جامعه، در تغيير روندهاى

 كاال، در زمينه مصرف در اى توده بازار از تابعيت بر عالوه جوانان .شود ايجاد جوانان، تغيير ويژه به
. گذارند مى جا را بر تأثيرات و تغييرات مصرفى بيشترين بازار در نو هاى سبك ابداع و تركيب

 متفاوت بر اساس معناى را خود نمادين هاى ايده و شكسته را قالبى و نمادهاى رايج قادرند ها آن
  .گيرند به كار
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هاي جديد در تمام جهان تبليغ  وسيله رسانه هاي زندگي نويني كه به امروزه سبك
ها  در جوامع اسالمي نيز اين چالش. شوند هاي سنتي زندگي دچار چالش مي سبكشوند، با  مي

آداب خاصي را خواستار است و از سوي  شود، زيرا فرهنگ اسالمي دنبال ميبا شدت بيشتري 
هاي نوين  هاي نوين زندگي كه از طريق تكنولوژي نيز اغلب با سبك  ديگر، فرهنگ ملي

در اين بين، زنان و دختران جوامع اسالمي كه . ود، مغاير استش اطالعاتي و ارتباطي تبليغ مي
برخي از ي آيند، مستثنا نيستند و گاه هاي نوين به حساب مي كنندگان اصلي سبك از مصرف

هاي سنتي و ملي  هاي زندگي جديد، به سبك اين افراد به خاطر تقليد و پيروي از سبك
اي سبك زندگي ملي و ديني نيز داشتن پوشش يكي از مهمترين نماده. خودشان تمايلي ندارند

هاي زندگي جديد، در ميان برخي از زنان  و حجاب اسالمي است كه با پيروي از سبك
  .شود كشورهاي مسلمان رعايت نمي

كه ايران كشوري اسالمي است و تاكيد خاصي بر الگوهاي سنتي و  با توجه به اين در واقع
هاي نوين زندگي كه  كه اين الگوها از طرف سبك جاييديني در آن وجود دارد و از آن

اند و نوعي  دهنده آن هستند مورد هجمه قرار گرفتههاي نوين اطالعاتي و ارتباطي ترويج فناوري
شوند، نتايج پژوهش  هاي اجتماعي مي كنند و موجب آسيب بدحجابي را در جامعه ترويج مي

هاي نوين زندگي به ما كمك  اي رواج سبكها و پيامده تواند در شناسايي اين آسيب حاضر مي
از سوي ديگر با توجه به جمعيت جوان كشور و جامعه آماري مورد مطالعه، بررسي . كند

ها با حجاب  اي كه اين سبك هاي متفاوت زندگي رايج در ميان دختران و زنان و رابطه سبك
هاي مرتبط با  توان روند شود كه با شناخت اين رابطه، مي دارند موضوعي بسيار پر اهميت مي

  .تغيير در نگرش نسبت به حجاب را بررسي كرد
  

  پيشينه پژوهش
سبك زندگي و پوشش زنان در «در پژوهشي تحت عنوان ) 1386(فرجي و حميدي 

هدف آنان، . شوند اند كه در تهران مشاهده مي هاي زندگي متفاوتي ، در پي يافتن سبك»تهران
يافتن رابطه آن با ميزان سرمايه  هاي اجتماعي گوناگون و توصيف نوع پوشش زنان در محيط
 سرمايه فرهنگيهاي اين پژوهش، زنان داراي  بر طبق يافته. فرهنگي و اقتصادي افراد بوده است

 سرمايه داراي زنان حالي كه در دارند، گرايش هويت خلق بر مبتني سبك زندگي به بيشتر،
  .تمايز گرايش پيدا كنند مبتني بر ندگيز سبك به كه دارند بيشتر تمايل اقتصادي

نقش حجاب در «شان با عنوان  ، در مطالعه)1389(زاده و لطفي  هاي پژوهش بهرام يافته
مطالعه موردي مراكز آموزشي شهر : جامعه و شناسايي علل رواج بدحجابي در بين جوانان
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كاهش حساسيت : امل، بر مبناي پنج متغير اصلي موثر بر بدحجابي در بين جوانان ش»اهواز
ها درباره نوع پوشش فرزندان، كاهش آگاهي مردم از مفاهيم حجاب، تحريف مفاهيم  خانواده

عنوان محدوديتي در روابط اجتماعي و عدم تبليغ و آموزش  حجاب در جامعه، تلقي حجاب به
ها، حاكي از آن است كه متغير كاهش حساسيت مردم درباره وضعيت  مناسب حجاب در رسانه

  .پوشش فرزندان، بيشترين تاثير را بر بدحجابي دارد
هاي اجتماعي زنان و  كنش«در پژوهشي تحت عنوان ) 1391(خالد و ديگران  رستگار

عنوان نوعي  حجاب را به» دختران نسبت به حجاب و رابطه آن با مصرف اينترنت و ماهواره
مطابق با نظريه وبر  كنش در نظر گرفته و به بررسي آن در قالب چهار نوع سبك كنشي

ترين سبك كنش اجتماعي موثر در رعايت  دهد كه مهم هاي پژوهش نشان مي يافته. اند پرداخته
همچنين . حجاب، كنش ارزش ديني بوده و سبك موثر در رد آن، كنش ارزشي سكوالر است

) ديني و سكوالر(دهند كه مصرف ماهواره و اينترنت در سبك كنش ارزشي  نتايج نشان مي
موثرند؛ بدين ترتيب كه با افزايش ساعات مصرف با هدف تفريح و سرگرمي، كنش ديني نسبت 

  .يابد به حجاب، كاهش و كنش ارزشي سكوالر نسبت به آن افزايش مي
شان حاكي از آن است كه  در مطالعه) 1391(هاي پژوهش خواجه نوري و همكاران  يافته

ك زندگي مذهبي با گرايش به حجاب وجود رابطه معنادار مثبتي ميان هويت مذهبي و سب
هاي اطالعاتي و ارتباطي،  همچنين متغيرهاي تصور از بدن، مديريت بدن، فناوري. دارد

هاي فراغتي جديد رابطه  موسيقيايي مدرن، سبك مشاركتي جديد و سبك -هاي ورزشي فعاليت
  .اند منفي با گرايش به حجاب داشته

فرهنگ مصرفي، اسالم و «تحت عنوان پژوهشي در ) 2002( 1بينارك و باي كيليك
 به حجاب ، ضمن اشاره به معناي تغيير»مد حجاب در تركيه معاصر: سياست سبك زندگي

 حجاب مد تا رابطه پروبلماتيك دارند مصرفي، تالش فرهنگ متن در اسالمي ايمان تركيب دليل
 و بدن زنان اسالمي پوشش اصل وفاداري به يعني زمينه اين در ديگر شده تثبيت معناي دو با را

در  ميالدي نود دهه طي گويند ها مي گونه كه آن آن. دهند قرار بررسي مورد اسالم سياسي نماد
 به اسالمي زيباشناسي و اخالق كنشگران، و بازگشت شد قدرتمند مي اسالم سياسي كه حالي
 سبك مواجهه با دليل به نيز مسلمان زندگي كنشگران يافت، سبك مي ارتقا عمومي حوزه

 در مورد جديد هاي و طراحي هاي مد نمايش گسترش ها آن. تغيير بود حال در مدرن زندگي
اين معناي جديد  از هايي شاخص را شهري متوسط طبقه زنان مسلمان جذب هدف با حجاب
 ارتقا را عادت خريد حجاب كه عمل براي مصرفي زمينه يك يعني ؛كنند مي قلمداد حجاب

                                                            
1. Baris Kilikbay and Muta Binark 
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 تركيه در موجود نشريات اسالمي گفتمان در اگرچه كه باي و بينارك معتقدند ليككي. بخشد مي
 اما شود مي انگاشته يكسان و اصول اسالمي ايمان مذهبي دادن دست از با حجاب و مد مدگرايي
 تبليغات از طريق اجتماعات اسالمي كه چگونه زنان است اين دهنده نشان مد تبلغيات پيشرفت
حجاب  كه هاييو آن دارند سنتي حجاب كه از زناني شدن متمايز منظور به حجاب مد به مربوط
  .شوند مي شان فراخواندههويت مجدد به استقرار ندارند

هاي نوين بر روي زنان مسلمان دهلي را  اي تاثير شگرف رسانه در مطالعه) 2010( 1مهتا
صورت تابو و  وايل بههاي تصويري ا هر چند مصرف رسانه. اند در طول سه دهه موثر دانسته

صورت  رسد كه به نظر مي اي به كنندگان محصوالت رسانه ممنوع بوده است، اما امروزه مصرف
نتايج پژوهش نيز حاكي از . اند اي قرار گرفته شدن فرهنگ رسانه چشمگيري تحت تاثير كااليي

داده و سبك اي را كامالً تغيير  ي مصرف رسانهتنساين امر است كه زنان مسلمان مفروضات 
  .اند زندگي و الگوهاي انديشيده شده از خود را بازبيني كرده

  
  چارچوب نظري

همچنين، پوشش . ناپذيري با مسئله بدن مرتبط است مسئله پوشش به شكل اجتناب
هويت با معناداري سر و كار دارد و از . گذارد هاي مردم را به نمايش مي عناصر متفاوتي از هويت

شوند، پس  هاي متفاوت حمل مي در ذات اشيا قرار ندارند و بر اساس موقعيتجا كه معاني،  آن
. پيامد يا برآيند سازگاري و ناسازگاري با معناي اشيا، هميشه موضوعي براي گفتگو بوده است

از . شود توانيم هويتي پايدار داشته باشيم، بلكه در طول زمان هويت ما دگرگون مي لذا ما نمي
شود كه نه تنها يگانه نيست، بلكه هر فردي چندين  فرايندي دانسته مي اين روست كه هويت

 ).4: 1391جنكينز، (هويت دارد 

مسئله بدن و هويت ناشي از آن، يكي از مباحث مهم در فرايند بازانديشي است كه در 
). 225-226: 2003، 2النگمن(گيرد  شدن مد نظر قرار مي هاي معطوف به فرايند جهاني ديدگاه

هاي اخير بر اثر رشد و دگرگوني در برخي از قلمروهاي  اي است كه در دهه شدن پديده نيجها
هاي كيفي در زندگي  و موجب دگرگوني) 2000، 3ميتلمن(نظام اجتماعي تسريع پيدا كرده 

. شدن تشديد روابط اجتماعي جهاني است به زعم گيدنز، جهاني. ها گرديده است انسان
. اي است كه موجب تغييرات بسياري در سطح جهان شده است ابندهي شدن فرايند بسط جهاني

                                                            
1. Mehta 
2. Longman 
3. Mittelman 
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شود كه تغييرات در يك نقطه از جهان، به تغييرات در  يابنده موجب مي همين ويژگي بسط
  ).77-91: 1388گيدنز، (نجامد انقاط ديگر جهان بي

ت و شدن، امروزه توجه به بدن به وراي مباحث سالم تاثير جهاني در بستر جهاني و تحت
رود و بيشتر به مبحثي فرهنگي و اجتماعي تبديل  بهداشت و در نهايت، ابعاد پزشكي آن مي

در واقع، در بسياري از . زند شود كه عاقبت، مباحث پزشكي را با مباحث فرهنگي پيوند مي مي
 جا مسئله به بيان ديگر، در اين. موارد براي زنان بدن سالم، بدني جز بدن ظريف و اندامي نيست

آزادارمكي و چاوشيان، (عنوان يك رسانه  توجه به اندام به. شناسانه بدن مطرح است زيبايي
اند،  شدن قرار گرفته طور كلي، جوامعي كه تحت تاثير فرايند جهاني در جوامع مدرن و به) 1381

اگون ها و هنجارهاي گون جا ما با نظامي از ارزش بنابراين، در اين. اي يافته است گسترش فزاينده
شدن به شمار  هاي جهاني كه خود بخشي از فرايند جهاني وسيله رسانه  جوامع مختلف به

  ).66-67: 2009، 1ميرزا( مواجه ايم ،يابند در جهان گسترش مي وروند،  مي
نياز امنيت وجودي و . مرتبط است» خود«و » هويت«به باور گيدنز، بدن با دو مفهوم 

گيري يك هويت شخصي در  است كه نهايتاً به شكل شناختي، آن چيزي حس امنيت هستي
. شود عنوان ابزار استفاده مي گردد و در اين راستا، بدن به ارتباط با محيط پيرامون منجر مي

در روابط . هاي خويش نظارت دارند طور مداوم بر فعاليت نظر وي، همه موجودات انساني به به
ه وي ريشه آن را در مفهوم آورند ك دست مي   به ،ها يك حس امنيت وجودي اجتماعي، انسان

هاي عاطفي و  گيري اي است كه جهت دهنده رابطه اين اعتماد تشكيل. يابد يافته مي تعميماعتماد
: 1385گيدنز، (گيرد  شناختي به سوي ديگران، دنياي عيني و هويت شخصي از آن نشأت مي

با ديگران در توليد روابط اجتماعي شريك  طور برابر كه بتوانيم به به نظر گيدنز، براي آن). 63
كه در نتيجه آن، ) 86-87: 1385گيدنز، (شويم، بايد مداوم بر بدن خود نظارت داشته باشيم 

به ). 7: 1998، 2نتلتن(گردد  ساز در جريان تعامالت اجتماعي تبديل مي بدن به ابزاري هويت
. شود بدن، موجب تمايز فرد از ديگران ميباور گيدنز در تعامالت اجتماعي افراد، برخي از وجوه 
نماي ظاهري بدن مشتمل بر همه . نامد وي اين وجوه را نماي ظاهري، كردار و غيره مي

عنوان  طور معمول به هاي ظاهري قابل رويت، از جمله طرز پوشش و آرايش است كه به ويژگي
خص كننده آن است كه افراد مش ،كردار. شوند ها به كار گرفته مي هايي براي تفسير كنش نشانه

در واقع، امروزه جنبه . كنند هاي روزمره استفاده مي از نماي ظاهري خود چگونه در فعاليت

                                                            
1. Mirza 
2. Nettleton 
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گيدنز، (اجتماعي آن تقويت شده است  ي ظاهري بدن براي ابراز هويت فردي بيش از وجه
1385 :145-144.(  

گي مردم است كه تحت شدن بر هويت، تغيير در سبك زند يكي از تاثيرات ديگر جهاني
هاي مدرن، همچون  رسانه 1يا به بيان ريتزر. هاي اطالعاتي و ارتباطي قرار دارد تاثير فناوري

به باور گيدنز، مدرنيته از ). 278: 2010ريتزر، (شدن دارند  اينترنت نقش مهمي در جهاني
اسازي زمان و اي در تكميل جد ها نقش عمده رسانه. ناپذير است هاي خاص خود تفكيك رسانه

  .اند فضا بازي كرده
هاي فردي و جمعي افراد  لق هويتپردازان بر نقش سبك زندگي در خَ برخي از نظريه

شدن تاكيد فراواني بر كاربرد  پردازان جهاني عنوان يكي از نظريه گيدنز به. اند تاكيد كرده
عاصر اهميت نظر گيدنز، سبك زندگي در دنياي م به. بخش سبك زندگي داشته است هويت

زيادي پيدا كرده و سنت نيز بيش از گذشته معناي خود را از دست داده است و زندگي روزانه 
گيرد و بيشتر افراد مجبورند  افراد بيشتر تحت تاثير ديالكتيك امر محلي و امر جهاني شكل مي

لي سبك طور ك به). 122: 1385گيدنز، (ها، چيزهايي را گزينش كنند  از ميان مجموعه انتخاب
زندگي نه تنها در زمينه خود و هويت بلكه در حوزه كار و فعاليت نيز كه به شدت متأثر از 

  .باشد، داراي اهميت است اجبارهاي اقتصادي مي
كه  همچنان. است) حجاب(جا رابطه بين سبك زندگي و پوشش  اما پرسش مهم در اين

ناپذيري با يكديگر مرتبط  ور اجتنابط افراد به) روابط فضايي(دانيم، برهم كنش اجتماعي  مي
براي مثال، يك دختر و يا زن در خانه، يك دانشجو در دانشگاه، يك مشتري در . هستند

طوري كه اين دختر يا زن با  همان. اند رو با يكديگر مرتبط فروشگاه و يك عابر پياده در پياده
يت خود را در فضاي بدن خويش از يك فضا به فضاي ديگر در حركت است، عناصري از هو

  . دهد اجتماعي نمايش مي
دست  هاي پوشيده به را از طريق بدن خود  معناي اجتماعي طور كه لباس و مد همان

شان را براي به نمايش درآوردن به  هاي بدن، توانايي آورند، و از طريق دروني كردن تكنيك مي
، پوشيدن )نه بايد پوشيد يا راه رفتبراي مثال، چگو(اند،  اجتماع ياد گرفته ي درطرز قابل قبول

در . شود هاي بدن ياد گرفته مي طور مشابه از اواخر دوران كودكي با تكنيك هر نوع حجاب نيز به
كنند و افراد در دوران كودكي  طور فرايندي عمل مي هاي خاص مديريت بدن به جا تكنيك اين

هاي  يابند، تكنيك الغ شده، رشد ميكنند و سپس كه ب تر را اجرا مي هاي ساده برخي از تكنيك
  .گذارند تر مديريت بدن را به اجرا مي پيچيده

                                                            
1. Ritzer 
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آيد، بلكه  در واقع، در اين فضاي اجتماعي، نه تنها لباس به شكل عمل مجسم در مي
ها و  شان در زمان ها معنايشان را از طريق موقعيت زماني و مكاني نيز هست؛ به اين معنا كه آن

موجوديت  ،فضا. آورند كه قواعد پوشيدن و رفتار خودشان را دارند دست مي هاي خاصي به مكان
اي هستند و  گيرند، رابطه ها قرار مي هاي پوشيده در آن هاي مختلف كه بدن پويايي دارد و مكان

: 1994، 1مسي(شوند  هاست، معنادار مي چه وراي آن شان با آن شوند و از رابطه موجب تمايز مي
11.(  

هاي مختلفي از زندگي رو به رو هستيم كه  ز اين فضاهاي خاص، ما با سبكدر هر يك ا
پروراند كه  گيرد و اين ايده را در ذهن مي ها به نوعي هويت افراد تحت تاثير قرار مي در آن

. تواند افراد را به انجام انواع خاصي از رفتارهاي اجتماعي سوق دهد همگرايي زمان و مكان مي
ها  توانند از ميان آن گيرد كه اين افراد مي عي از امكانات در اختيار افراد قرار ميدر اين فضاها انوا

اي  هاي مختلف، تالش آگاهانه يا ناآگاهانه براي مثال، برخي از زنان در زمينه. به انتخاب بپردازند
هاي ديگر  اين زنان در واقع فرهنگ. دهند ثبات كردن هنجارهاي حجاب انجام مي را براي بي

كنند، اما به موازات آن كه عناصر بيشتري را از  و فرهنگ بومي خود را تلفيق مي) اغلب غربي(
يابد؛ بدين معنا  ها سوق مي ها بيشتر به سوي ديگر فرهنگ ها اخذ كردند، هويت آن ساير فرهنگ

با افزايش گرايش به فرهنگ . شود ها تبديل مي بدن و پوشش به مهمترين رسانه ابراز هويت آن
هاي متمايز  گيرد و بدن محلي براي نمايش سبك ربي، بازانديشي در بدن و پوشش صورت ميغ

   ).1981؛ كوهن و ديگران، 1979، 2كوهن و فلسن( شود زندگي مي
ها خود اطالعات مختلفي را در  شدن از طريق رسانه در اين چارچوب نظري فرايند جهاني

گيرندگان . ها هستند سكوالر و غيرديني و مانند آن ها دهد كه برخي از آن اختيار افراد قرار مي
تعريف هويت خود هستند و الزم زسازي و با جا كه هميشه در حال فرايند هويت ها از آن اين پيام

هاي خود را بازتوليد كنند، از بين اين عناصر مختلف  ها و فضاهاي مختلف هويت است در مكان
سازند و در نهايت،  ها را مي هاي مختلف زندگي آن سبكها  اين انتخاب. زنند دست به انتخاب مي

به بيان ديگر، فرايند . كنند ها مشاركت مي ها در فرايند بازتعريف و بازتوليد هويت آن اين سبك
چون سبك زندگي كه در  شدن كه در سطح كالن قرار دارد، از طريق متغيرهايي هم جهاني

نوري و  خواجه(دهد  گذارد و آن را تغيير مي ر ميسطح مياني قرار دارند، بر روي هويت فرد اث
  ).151: 1391همكاران، 

                                                            
1. Massey 
2. Cohen & Felson 
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توان بر روي پيوستاري در نظر گرفت كه در يك  هاي زندگي موجود در جامعه را مي سبك
هاي غيربومي و عمدتاً غربي و سكوالر متأثر هستند  سوي آن افرادي هستند كه كامالً از فرهنگ

ها و هنجارهاي  ها، رسوم، ارزش د كه كامالً سنتي بوده، به آيينو از سوي ديگر، افرادي هستن
كه پيداست، عمده مردم در ميانه اين پيوستار قرار  چنان البته، هم. جامعه خودي وفادار هستند

هاي ديگر اخذ  گيرند كه برخي از عناصر فرهنگي را از جامعه خود و برخي را از فرهنگ مي
ها و رسوم فرهنگي پيرامون  اي در ارتباط با ارزش رفتار بازانديشانهعبارت ديگر، به  كنند و به مي

  .كنند اقدام مي) و با توجه به شرايط موجود در جامعه(خود 
ها و  تر شدن ارزش جواري و سنگين در هر حال، كساني كه در اين ميان به دليل هم
چون حجاب به  ، همهاي فرهنگي خود هنجارهاي فرهنگي ساير جوامع، نسبت به برخي از ارزش

اي از آن  نگرند و از سوي ديگر، نسبت به بدن و مديريت آن و تلقي رسانه ديده شك و ترديد مي
ها در ميان ديگران  اند كه بدن ابزاري براي ابراز هويت آن تر شده و به اين باور رسيده حساس

ها  راي آنبه بيان ديگر، ب. دهند است، بيشتر به كنار گذاشتن حجاب گرايش نشان مي
شود كه يك  ها مي چون چادر مانع از به نمايش درآمدن بخشي از هويت آن هايي هم حجاب
بر اين . ها پي ببرد هاي هويتي ناخواناي آن تواند با رمزگشايي از آن به ساير جنبه گر مي مشاهده

ي در چون مانتو، سع هايي هم اساس است كه برخي از دختران و زنان هنگام به كارگيري پوشش
تر  شبيه) عمدتاً غرب(هاي رايج در ساير كشورها  ها را دارند كه به لباس استفاده از انواعي از آن

  . باشد
اصلي پژوهش عبارت است   در مجموع با تكيه بر چارچوب نظري و پيشينه تحقيق، فرضيه

نحوي   بهبين سبك زندگي و گرايش به حجاب در دختران و زنان رابطه معناداري وجود دارد : از
  :كه

تر  تر باشد، گرايش به حجاب آنان ضعيف هر چه سبك زندگي زنان و دختران مدرن -1
تر خواهد  تر باشد، گرايش به حجاب نيز قوي خواهد بود و بالعكس؛ هر چه سبك زندگي سنتي

  . بود
هر چه سبك زندگي پاسخگويان تلفيقي از مدرن و سنتي باشد، گرايش به حجاب نيز  -2

 .متوسط خواهد بوددر سطح 
  

  هاي فرعي فرضيه
شود و بالعكس هر  تر مي تر باشد، گرايش به حجاب ضعيف هر چه مصرف مادي مدرن -1

  .شود تر مي تر باشد، گرايش به حجاب در زنان و دختران قوي چه مصرف مادي سنتي
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شود و بالعكس  تر مي تر باشد، گرايش به حجاب ضعيف هر چه مصرف فرهنگي مدرن -2
  .شود تر مي تر باشد، گرايش به حجاب در زنان و دختران قوي چه مصرف فرهنگي سنتيهر 

  .گذران اوقات فراغت و گرايش به حجاب رابطه وجود دارد ي بين نحوه -3
  .بين تصور بدن و گرايش به حجاب رابطه وجود دارد -4
  .بين مديريت بدن و گرايش به حجاب رابطه وجود دارد -5
  .و گرايش به حجاب رابطه معناداري وجود دارد بين هويت مدرن -6
و ) راديو، تلويزيون، روزنامه و مجالت(هاي جمعي داخلي  بين ميزان استفاده از رسانه -7

و گرايش به حجاب رابطه معناداري ) هاي اجتماعي مجازي و ماهواره اينترنت، شبكه(خارجي 
  .وجود دارد

  
  پژوهش  روش

ها از پرسشنامه  آوري داده انجام گرفته و براي جمعصورت پيمايشي  پژوهش حاضر به
سال ساكن  64تا  15جامعه آماري پژوهش دختران و زنان . ساخته استفاده شده است محقق
نمونه . محاسبه شد 1حجم نمونه با استفاده از فرمول لين. است 1392شهر تبريز در سال  كالن

درصد  50-50و واريانس جمعيت  درصد 95ضريب اطمينان ، 5 گزينشي با ضريب پايايي
 تعداد اين كسب كه به آن براي نفر بود و 380برابر با ) فرض باالترين حد واريانس در جمعيت(

 400به  ها تعداد پرسشنامه برسيم، در جمعيت مورد بررسي شده از پرسشنامه تكميل
گيري،  روش نمونه. دست آمد پرسشنامه به 400ميان  اين از رسانده شد كه پرسشنامه

    .اي توام با تصادفي ساده و سيستماتيك است اي چند مرحله گيري خوشه نمونه
  

  تعريف مفاهيم
ها  اي كم و بيش جامع از عملكردهاست كه فرد آن سبك زندگي مجموعه: سبك زندگي

سازند، بلكه روايت خاصي را هم  گيرد چون نه تنها نيازهاي جاري او را برآورده مي را به كار مي
گيدنز، (سازد  وي براي هويت شخصي خود برگزيده است در برابر ديگران متجسم ميكه 

يابد و در بردارنده طيف سبك زندگي بخشي از زندگي است كه عمالً تحقق مي). 120: 1385
بنابراين طيف . دهندهايي است كه افراد در زندگي روزمره خود انجام ميكامل فعاليت

ازنده سبك زندگي آنها در آن عرصه تواند سندگي ميزهر عرصه از هاي مختلف افراد در  فعاليت
                                                            
1. Lin 
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 -128: 1382(فاضلي  زندگي، سبك هاينظريه بر مروري با). 472: 2013پور،  عدلي(باشد 
 هايشاخص مختلف، پژوهشگران توسط زندگي هايسبك سنجش در است معتقد) 127

مصرف ) 1: است كرده بنديطبقه يرز شرح را به هاشاخص اين وي .است رفته به كار متنوعي
 بدن، الگوهاي مديريت شامل كه پراكنده هايشاخص) 3هاي فراغتي؛ فعاليت) 2فرهنگي؛ 

در پژوهش حاضر نيز . شودمي غذا مصرف الگوي و خانوادگي، رفتار گذاري كودكان،نام خريد،
كفاشي و  :ملهبا توجه پيشينه پژوهش و تحقيقات صورت گرفته در مورد سبك زندگي از ج

آبادي و آقابخشي، سلطاني و الوين  ، رحمت)1390(نوري و همكاران  ، خواجه)1389(همكاران 
گيرد كه با توجه به  ، سبك زندگي به منزله انواع رفتاري مورد بررسي قرار مي)1390(

 كنند، اين ها به منزله نماد در فرايند كسب هويت نقش فعالي ايفا مي اي از انتخاب مجموعه
  .هنجارهاي مصرف، اوقات فراغت، تصور بدن و مديريت بدن: ها عبارتند از شاخص

ها و  ها، انتخاب منظور از هنجارهاي مصرف، معيارها و موازيني هستند كه فرد بر مبناي آن
براي عملياتي كردن . دهد هاي خود را در زمينه مصرف كاال، زمان و مكان سازمان مي تصميم

هاي  ا و الويتذترجيح انتخاب پوشاك و غ :چونهايي  مادي از معرف ارهاي مصرفمفهوم هنج
ايم و براي عملياتي كردن مفهوم مصرف فرهنگي  اي غير از مايحتاج زندگي استفاده كرده هزينه

هاي اجتماعي و معناگرا، خواندن كتاب و گوش  تماشاي فيلم(سليقه هنري  :هايي چون از معرف
راديو، تلويزيون، ماهواره، اينترنت و (هاي جمعي  فاده از رسانهو ميزان است) دادن به موسيقي

از لحاظ زماني و مكاني اوقات فراغت نيز به . استفاده شده است) هاي اجتماعي مجازي شبكه
اي خود را  هاي غيرحرفه شود كه فرد از محيط و محل كار جداست و فعاليت فضايي اطالق مي

گيري اين متغير عبارتند  هاي اندازه شاخص). 175: 1382 سازگارا،(كند  در اين فضا تجربه مي
و هاي كامپيوتري، گشت  ها و پاساژها، بازي گشت و گذار در خيابانرفتن به باشگاه ورزشي، : از

بوك،  هاي اجتماعي مجازي مثل فيس ، گشت و گذار در شبكه)گردي وب(گذار در اينترنت 
جنس بودن، رفتن  دن، در كنار دوستان غيرهمجنس بو مطالعه غيردرسي، در كنار دوستان هم

 .هاي زيارتي و تفريحي به مسافرت

 بدن از وي احساس و به دريافت و فرد است توسط بدن از ذهني تصور يك بدن تصور
 كه دارند سعي روزمره خويش زندگي در افراد). 2006، 1هارگرويز و تيگمن(دارد  اشاره خودش

با  تعامل در اين تصور .كنند تلفيق تصوير عمومي با را ير خودتصو نوعي به ديگران با در تعامل
ندام و ظاهر ا از(تصور بدن در اين پژوهش با سه بعد رضايت از بدن . گيرد شكل مي ديگران

، نگرش مردم )ي مثبت از خود داشتننظر رسيدن، ارزياب قيافه و زيبا به خود راضي بودن، خوش
                                                            
1. Hargreaves & Tiggemann 
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 زيبايي نشانه اندام نما بودن افراد چاق، الغري انگشت توجه مردم به اندام ظريف،(به بدن 
غلي، هاي ش موفق بودن زنان آرايش كرده در جامعه و محيط(، ابزار زيبايي و آرايش )بودن
تر شدن، بر  بزارهاي جديد در جذابها و ا اعتنايي مردان به زنان بدون آرايش، استقبال از راه بي

  .است شده سنجيده )هاي مد روز از لباساساس موقعيت آرايش كردن و استفاده 
هاي ظاهري و مرئي بدن  معناي نظارت و دستكاري مستمر ويژگي مديريت بدن نيز به

هاي  در پژوهش حاضر اين مفهوم به كمك معرف). 64: 1381ارمكي و چاوشيان،  آزاد(است 
ت، استفاده از آرايش و اصالح مرتب مو، آرايش و اصالح صور(هاي آرايشي و بهداشتي  مراقبت

مصرف شير، (محور بدن  ، رفتارهاي سالمت)عينك آفتابي، استفاده از عطر و ادوكلن زيربغل
هاي غذايي و ورزش، مراجعه به پزشك و  ميوه و سبزيجات، كنترل وزن از طريق رژيم

هاي زيبايي، ارتودنسي، لنزگذاري و  جراحي(و رفتارهاي تغيير بدن ) پزشك براي چكاپ دندان
  .سنجيده شده است) ساكشنليپو

هاي خارجي  هاي جمعي به دو گروه رسانه رسانه در پژوهش حاضر: اي مصرف رسانه
تلويزيون، راديو، (هاي جمعي داخلي  و رسانه) هاي اجتماعي مجازي ماهواره، اينترنت و شبكه(

 صرف تساعا اي در اين تحقيق به صورت ميزان مصرف رسانه .اند تقسيم شده) روزنامه و مجالت
  .است شده گيري ها اندازه انواع رسانه از استفاده روز براي شبانه طول در شده

قرار  ءشي دو ميان كه است حايلي و پرده معناي به لغت در حجاب :گرايش به حجاب
اگر چه حجاب در ). 118: 1387ضرغامي، (شود  مقابل مي ءشي شدن ديده از مانع و گيرد مي

به كار رفته است، اما امروزه به معناي پوشش مخصوص زنان به كار  لغت به معناي پرده و حايل
پوشش  ي در پژوهش حاضر منظور از گرايش به حجاب نحوه). 120: 1385نخعي، (رود  مي

پوشيدن مانتو و ،هاي گشاد  است كه با قوانين و مقرارت اسالمي همخواني دارد؛ پوشيدن لباس
براي سنجش اين متغير . ن مشخص نباشد و مانند آنيا چادر، روسري و يا مقنعه كه موي زنا

اين . ها به هفت گويه كاهش يافت هشت گويه طراحي شد كه پس از گرفتن ضريب پايايي آن
  .اند شده طور كامل آورده  به 3ها در جدول شماره  گويه

در چارچوب  انسان خودفهمي نوعي معني به مدرن هويت گيري شكل :هويت مدرن
 جامعه وي به تعهد و جهاني نظام به فرد احساس تعلق گيري شكل معناي به و جهاني است

 تصور تعريف و جهاني جامعه عضوي از عنوان به را خود فرد نتيجه آن، در كه باشد مي جهاني
 و فرهنگ اهميت به اعتقاد معني به هويت مدرن گفت توان مي تر، دقيق عبارت به .نمايد مي

در پژوهش ). 498: 1388حاجياني، ( است آن به فرد علقو احساس ت جهاني واحد اجتماع
اختي، شن هاي بنيادي مدرنيته در بعد معرفت حاضر هويت مدرن با چهار بعد گرايش به ارزش
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خود را (شدن  جوامع غربي، و جهانيهاي مدرن در بعد اجتماعي، گرايش به  گرايش به ارزش
  .سنجيده شده است) جهاني تصور كردن

  
  ليت اعتماد ابزار تحقيقاعتبار و قاب
 و هم محتوايي اعتبار از متغيرها سنجش در رفته به كار هاي طيف اعتبار تأمين جهت

 نظري از تعاريف استفاده با متغير هر كه بدين صورت . استفاده شده است صوري اعتبار چنين
 ).حتواييم اعتبار(شده است  بندي عملياتي مفهوم يك سازه صورت به نظري هاي سازه و موجود

 گرفته قرار مورد تأييد شناسي توسط دو نفر از اساتيد جامعه طراحي از پس پرسشنامه همچنين
استفاده شده "آلفاي كرونباخ  "آزمونبه منظور دستيابي به پايايي نيز از ). اعتبار صوري( است
ل شماره اين محاسبات در جدو. دست آمد به 70/0براي تمام متغيرها ميزان آلفا بيش از . است

  .نشان داده شده است 1
  براي متغيرهاي پرسشنامه  ضرايب آلفاي كرونباخ :1جدول 

  آلفاي كرونباخ  تعداد گويه  متغير
  78/0  12  مديريت بدن

  81/0  10  تصور بدن
  77/0  12  هنجارهاي مصرف

  80/0  9  اوقات فراغت
  89/0  26  هويت مدرن
  77/0  43  سبك زندگي

  79/0  7  گرايش به حجاب
  
  هاي پژوهش افتهي

سال بوده  38هاي توصيفي پژوهش حاكي از آن است ميانگين سني پاسخگويان  يافته
همچنين از . درصد مجرد بودند 41درصد پاسخگويان متاهل و  59از نظر وضعيت تأهل . است

درصد ديپلم،  32درصد راهنمايي،  5درصد داراي تحصيالت ابتدايي،  13نظر ميزان تحصيالت، 
ارشد و دكتري  درصد نيز از تحصيالت كارشناسي 15ديپلم و كارشناسي و   فوقدرصد  35

درصد بيكار در  7درصد شاغل،  16دار،  درصد خانه 40از نظر وضعيت شغلي . برخوردار بودند
درصد از پاسخگويان از  42عالوه بر اين . آموز و دانشجو بودند درصد دانش 37جستجوي كار و 
  . اند درصد از پايگاه باال برخوردار بوده 18درصد متوسط و  40عي پايين، اجتما -پايگاه اقتصادي



 زندگي و گرايش به حجاب  نهاد خانواده، سبك                                                                            164

. گويان، قابل مشاهده است ، توزيع فراواني و درصد سبك زندگي پاسخ2در جدول 
شان  درصد از افراد مورد مطالعه سبك زندگي 30دهنده اين است كه  هاي اين جدول نشان آمار
. است) تلفيقي از سنتي و مدرن(رصد نيز تركبيي د 15درصد مدرن و  55صورت سنتي،  به

علت گسترش سبك زندگي مدرن را شايد بتوان حاصل اين دانست كه هويت افراد در جوامع 
شود به همين دليل افراد در  شان مشخص مي امروزي بيشتر از طريق نوع مصرف و سبك زندگي

ديدي را نيز براي خود هاي ج هاي زندگي نوين، هويت پي آن هستند كه با انتخاب سبك
هاي مورد نظر خود در جامعه  ها و موقعيت ها، از جايگاه دست آورند و متعاقب با آن هويت به

  .برخوردار گردند
  توزيع فراواني نوع سبك زندگي پاسخگويان :2جدول 

  درصد  فراواني  سبك زندگي
  30  120  سنتي
  55  220  مدرن
  15  60  تركيبي
  100  400  كل

  
دهنده  هاي تشكيل هاي افراد مورد مطالعه به گويه ، توزيع فراواني پاسخ3ره در جدول شما
با توجه به اطالعات جدول، بيشترين ميانگين . دهد را نشان مي) پوشش(گرايش به حجاب 

 با ميانگين» كنم نما در حضور ديگران پرهيز مي هاي بدن از پوشيدن لباس«مربوط به گويه 
آرايش مخصوص مهماني و «و كمترين ميانگين مربوط به گويه  02/1 و انحراف استاندارد 99/2

 .است 27/1و انحراف استاندارد  99/1با ميانگين » ها است جشن

  
  بهاي سازنده گرايش به حجا گويه :3جدول 

  هاي گرايش به حجاب گويه

ين
متر

ك
ين  

شتر
بي

ين  
انگ

مي
  

انحراف 
  استاندارد

  47/1  41/2  5  0  .زنان و دختران بايد چادر بپوشند
  30/1  55/2  5  0  .هاي تنگ و چسبان را دوست ندارم لباس

نما در حضور ديگران پرهيزهاي بدناز پوشيدن لباس
  02/1  99/2  5  0  .كنم مي
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  بهاي سازنده گرايش به حجا گويه :3جدول  ي ادامه

  هاي گرايش به حجاب گويه

ين
متر

ك
ين  

شتر
بي

ين  
انگ

مي
  

انحراف 
  استاندارد

هاي جسماني زنانه را از ديگران پنهانزنان بايد جاذبه
  13/1  79/2  5  0  .كنند

  45/1  45/2  5  0  .نمايش اندام زنانه در بيرون از خانه اشكال دارد
  21/1  57/2  5  0  .حضور زنان در جامعه با آرايش ضرورت ندارد

  27/1  99/1  5  0  .ها است آرايش مخصوص مهماني و جشن
  

  ها آزمون فرضيه
هم گفته شد، پژوهش حاضر داراي يك فرضيه اصلي و هفت فرضيه طور كه قبال  همان
هاي آماري مختلفي ز آزمونه ها اكه به منظور بررسي صحت و سقم اين فرضي ه استفرعي بود

فرضيه اصلي پژوهش حاضر عبارت . شودها پرداخته مياستفاده شده كه در اين قسمت، به آن
حجاب در دختران و زنان رابطه معناداري وجود كه بين سبك زندگي و گرايش به  است از اين

شود كه متوسط ميزان گرايش به حجاب در زنان  ، مشاهده مي4بر اساس اطالعات جدول . دارد
، سبك 28/14با انحراف استاندارد  22/58و دختراني كه سبك زندگي مدرني دارند برابر 

ش به حجاب در افرادي كه به و گراي 29/13با انحراف استاندارد  30/67تركيبي يا تلفيقي 
دست آمده است كه  به 28/14با انحراف استاندارد  45/68كنند برابر  سبك سنتي زندگي مي

ميزان  =001/0sigبا سطح معناداري  =03/22Fطرفه مقدار  طبق آزمون تحليل واريانس يك
به حجاب  گرايش. باشد گرايش به حجاب بر اساس سبك زندگي افراد مورد مطالعه معنادار مي

شان به شيوه سنتي است در حد باال و در افرادي كه به سبك  در پاسخگوياني كه سبك زندگي
شان تلفيقي از سنتي و  كنند در حد پايين است و در افرادي كه سبك زندگي مدرن زندگي مي

  . شود بنابراين فرضيه اصلي پژوهش تاييد مي. باشد مدرن است در حد متوسط مي
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  زندگي جوانان  سه ميزان گرايش به حجاب پاسخگويان بر اساس سبكمقاي :4جدول 
مقايسه گرايش به حجاب بر 

انحراف   ميانگين  تعداد  اساس سبك زندگي
 Fمقدار   استاندارد

سطح 
  معناداري

  28/14  45/68  120  سنتي

  32/15  22/58  220  مدرن  001/0  03/22
  29/13  30/67  60  تركيبي

  37/15  80/64  400  كل
  

شود كه متوسط ميزان گرايش به حجاب در  ، مشاهده مي5بر اساس اطالعات جدول 
، 66/14با انحراف استاندارد  39/67ها سنتي است برابر  دختران و زناني كه مصرف مادي آن

با انحراف استاندارد  40/63) يعني تا حدودي مدرن و تا حدودي سنتي(مصرف مادي تلفيقي 
دست آمده است كه  به 42/13با انحراف استاندارد  42/58برابر و مصرف مادي مدرن  32/14

 تفاوت =000/0sigبا سطح معناداري  =11/15Fطرفه مقدار  طبق آزمون تحليل واريانس يك
گرايش به . باشد بر اساس نوع مصرف مادي پاسخگويان معنادار ميگرايش به حجاب ميزان 

شيوه سنتي است در حد باال و در شان به  در زنان و دختراني كه مصرف ماديحجاب 
در واقع اين اطالعات حاكي از  .شان مدرن است در حد پايين است پاسخگوياني كه مصرف مادي

گرايش به حجاب كه با گرايش دختران و زنان به مصرف محصوالت مادي مدرن از  آن است
  .شود ها كاسته مي آن

ب در دختران و زناني كه شود كه متوسط ميزان گرايش به حجا مشاهده ميهمچنين 
، مصرف فرهنگي 70/14با انحراف استاندارد  40/68ها سنتي است برابر  مصرف فرهنگي آن

و  85/15با انحراف استاندارد  70/65) يعني تا حدودي مدرن و تا حدودي سنتي(تلفيقي 
 دست آمده است كه طبق به 80/15با انحراف استاندارد  11/59مصرف فرهنگي مدرن برابر 

ميزان  تفاوت =004/0sigبا سطح معناداري  =12/15Fطرفه مقدار  آزمون تحليل واريانس يك
ميزان  .باشد گرايش به حجاب بر اساس نوع مصرف فرهنگي افراد مورد مطالعه معنادار مي

شان سنتي است در حد باال و در افرادي  گرايش به حجاب در پاسخگوياني كه مصرف فرهنگي
دهنده آن است كه با گرايش  ن مدرن است در حد پايين است و اين نشانشا كه مصرف فرهنگي

ها كاسته  زنان و دختران به مصرف محصوالت فرهنگي مدرن از ميزان گرايش به حجاب آن
  .شود بر اين اساس فرضيه فرعي دوم پژوهش تاييد مي. شود مي
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  فمقايسه ميزان گرايش به حجاب پاسخگويان بر اساس نوع مصر :5جدول 
انحراف   ميانگين  تعداد  نوع مصرف  متغير

 Fمقدار   استاندارد
سطح  
  معناداري

گرايش به حجاب 
بر اساس مصرف 

  مادي

  66/14  39/67  90  سنتي

  42/13  42/58  145  مدرن  000/0  11/15
  32/14  63.40  165  تركيبي
  34/15  81/63  400  كل

گرايش به حجاب 
بر اساس مصرف 

  فرهنگي

  70/14  40/68  75  سنتي

  80/15  11/59  115  مدرن  004/0  12/15
  85/15  70/65  210  تركيبي
  34/15  81/63  400  كل

  
شود كه متوسط ميزان گرايش به حجاب در  ، مالحظه مي6بر اساس اطالعات جدول 

با انحراف  10/67ها سنتي است برابر با  دختران و زناني كه سبك گذران اوقات فراغت آن
با انحراف استاندارد  01/69) تلفيقي از سنتي و مدرن(، اوقات فراغت تركيبي 01/14د استاندار

دست آمده است كه  به 97/14با انحراف استاندارد  11/60و اوقات فراغت مدرن برابر با  98/12
تفاوت  =000/0sigبا سطح معناداري  =19/11Fطرفه مقدار  طبق آزمون تحليل واريانس يك

. باشد حجاب بر اساس نوع گذران اوقات فراغت افراد مورد مطالعه معنادار ميميزان گرايش به 
ها سنتي است در حد باال و در  گرايش به حجاب در پاسخگوياني كه گذران اوقات فراغت آن

باشد و اين نشانگر آن است  ها مدرن است در حد پايين مي افرادي كه گذران اوقات فراغت آن
ها  ان به گذران اوقات فراغت مدرن، ميزان گرايش به حجاب در آنكه با گرايش زنان و دختر

  . شود تضعيف مي
  مقايسه ميزان گرايش به حجاب پاسخگويان بر اساس نوع گذران اوقات فراغت :6جدول 

گرايش به حجاب بر اساس 
انحراف   ميانگين  تعداد  نوع گذران اوقات فراغت

 Fمقدار   استاندارد
سطح 
  معناداري

  01/14  10/67  60  سنتي

  97/14  11/60  235  مدرن  000/0  19/11
  98/12  01/69  105  تركيبي

  29/15  89/63  400  كل
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براي آزمون فرضيه؛ بين تصور بدن، مديريت بدن، هويت مدرن و گرايش به حجاب رابطه 
نحوي كه هر چه ميزان تصور بدن، مديريت بدن و هويت مدرن باالتر باشد،  وجود دارد به

شود و هر چه ميزان تصور بدن، مديريت بدن و هويت مدرن در  تر مي به حجاب ضعيفگرايش 
شود، از آزمون همبستگي پيرسون استفاده  تر مي سطح پايين باشد، گرايش به حجاب قوي

طور  همان. سطح معناداري نشان داده شده است در ، مقدار آماره آزمون7در جدول . كنيم مي
دست  بهبه حجاب با توجه به سطح معناداري كه ر بدن و گرايش شود بين تصو كه مشاهده مي

يعني هر چه ميزان تصور بدن در سطح باال . همبستكي معكوسي وجود دارد =002/0sigآمده 
بنابراين فرضيه پژوهش مورد . شود باشد، از ميزان گرايش به حجاب دختران و زنان كاسته مي

مديريت بدن و گرايش به حجاب با توجه به سطح  همچنين بين نظارت بر. شود تاييد واقع مي
يعني هر چه نظارت . همبستكي معكوسي وجود دارد =000/0sigدست آمده  به كه معناداري

. شود بر مديريت بدن در سطح باال باشد، از ميزان گرايش به حجاب دختران و زنان كاسته مي
، 7اين، با توجه به اطالعات جدول  عالوه بر. شود بنابراين فرضيه پژوهش مورد تاييد واقع مي

يعني هر چه ميزان . بين هويت مدرن و گرايش به حجاب همبستگي معكوسي وجود دارد
  .يابد كند، ميزان گرايش به حجاب پاسخگويان كاهش مي هويت مدرن فرد افزايش پيدا مي

  
  بررسي رابطه تصور بدن، مديريت بدن و هويت مدرن با گرايش به حجاب :7 جدول

  آزمون فرضيه  سطح معناداري  مقدار  تغيرم
  تاييد فرضيه  002/0  - 39/0  تصور بدن و گرايش به حجاب

  تاييد فرضيه  000/0  - 36/0  ميزان نظارت بر مديريت بدن و گرايش به حجاب
  تاييد فرضيه  001/0  - 48/0  هويت مدرن و گرايش به حجاب

  
هاي جمعي  استفاده از رسانهشود كه بين ميزان  در فرضيه ششم پژوهش حاضر، مطرح مي

هاي اجتماعي مجازي و  اينترنت، شبكه(و خارجي ) راديو، تلويزيون، روزنامه و مجالت(داخلي 
براي آزمون اين فرضيه از آزمون . و گرايش به حجاب رابطه معناداري وجود دارد) ماهواره

 درآماره آزمون در هر مورد مقدار  ،8در جدول . كنيم ضريب همبستگي پيرسون استفاده مي
شود بين ميزان استفاده از  طور كه مشاهده مي همان. سطح معناداري نشان داده شده است

يعني با افزايش ميزان . هاي داخلي با گرايش به حجاب، رابطه متوسط مثبتي وجود دارد رسانه
اما . ندك هاي داخلي گرايش به حجاب در بين دختران و زنان افزايش پيدا مي استفاده از رسانه

. هاي خارجي با گرايش به حجاب همبستگي معكوسي وجود دارد بين ميزان استفاده از رسانه
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هاي خارجي از ميزان گرايش به حجاب زنان و  اين بدين معناست كه با افزايش استفاده از رسانه
  .شود دختران كاسته مي

   
  ش به حجابهاي جمعي با گراي بررسي رابطه ميزان استفاده از رسانه :8 جدول

سطح   مقدار  نوع رسانه  متغير
  آزمون فرضيه  معناداري

هاي  ميزان استفاده از رسانه
  داخلي و گرايش به حجاب

  تاييد فرضيه  005/0  27/0  راديو
 تاييد فرضيه  000/0  41/0  تلويزيون

 تاييد فرضيه  003/0  15/0  روزنامه و مجالت

 تاييد فرضيه  000/0  51/0  هاي داخلي كل رسانه

هاي  ميزان استفاده از رسانه
  خارجي و گرايش به حجاب

 تاييد فرضيه 000/0  - 52/0  ماهواره

 تاييد فرضيه 000/0  - 41/0  )گردي و چت وب(اينترنت 

 تاييد فرضيه 004/0  - 39/0  هاي اجتماعي مجازي شبكه

 تاييد فرضيه 000/0  -60/0  هاي خارجي كل رسانه

  
تأثير هر يك از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته  در ادامه به منظور مشخص شدن سهم

مدل رگرسيوني چند متغيره گرايش به حجاب  9جدول  .شود به تحليل رگرسيوني پرداخته مي
  .دهد پاسخگويان را نشان مي

  مدل رگرسيوني چند متغيره گرايش به حجاب :9جدول 

  متغيرها
ضرايب   ضرايب غير استاندارد

 tمقدار   استاندارد
سطح 

  ناداريمع
B 

خطاي 
 Beta  استاندارد

  004/0  658/3  24/0  010/0  10/0  مصرف مادي 
  002/0  145/2  21/0  092/0  11/0 مصرف فرهنگي

  005/0  - 142/3  - 25/0  012/0  - 13/0 گذران اوقات فراغت
  001/0  - 213/4  - 33/0  041/0  - 17/0  تصور بدن
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  حجاب مدل رگرسيوني چند متغيره گرايش به :9جدول  ي ادامه

  متغيرها
ضرايب   ضرايب غير استاندارد

 tمقدار   استاندارد
سطح 
  معناداري

B 
خطاي

 Beta  استاندارد

  000/0  - 10/4  - 31/0  021/0  - 15/0  مديريت بدن
  003/0  32/2  19/0  031/0  10/0  هاي داخلي رسانه
  000/0  - 32/3  - 28/0  011/0  - 19/0  هاي خارجي رسانه

  000/0  -86/4  - 37/0  074/0  - 22/0  هويت مدرن
  

صدم  -37دهند كه متغير هويت مدرن با بتاي  هاي موجود در جدول فوق نشان مي آماره
جهت . گذارد بيشتر از ساير متغيرهاي مستقل ديگر بر گرايش به حجاب پاسخگويان تاثير مي

دهد كه با افزايش ميزان هويت مدرن  تأثير اين متغير منفي است و اين مطلب را نشان مي
عالوه بر اين، متغير تصور بدن . كند ها كاهش پيدا مي سخگويان، ميزان گرايش به حجاب آنپا
، مصرف مادي %25، گذران اوقات فراغت %28هاي خارجي  ، رسانه%31، مديريت بدن % 33با 

بيشترين تاثيرگذاري را بر گرايش به %19هاي داخلي  و رسانه % 21، مصرف فرهنگي 24%
اند  كه متغيرهاي مستقل تا چه حد توانسته براي مشخص شدن اين. دحجاب پاسخگويان دار

هاي تحليل رگرسيوني گرايش  ها و آماره واريانس متغير وابسته پژوهش را تبيين كنند شاخص
  .نشان داده شده است 10كنندگان در جدول  به حجاب مشاركت

  
  سخگويانهاي تحليل رگرسيوني گرايش به حجاب پا ها و آماره شاخص :10جدول 

 سطح معناداري  ضريب تعيين تصحيح شده  ضريب تعيين

42/0  29/0  000/0  
  

است و اين مطلب  42/0ين برابر با شود، ضريب تعي مالحظه مي 10گونه در جدول  همان
ان را متغيرهاي درصد از واريانس و تغييرات گرايش به حجاب پاسخگوي 42كند كه  را بيان مي

دست آمده كه كمتر  ح معناداري به سطبا توجه به همچنين . كنند موجود در معادله تبيين مي
ستقل بر متغير وابسته يعني گرايش توان به اين نكته پي برد كه متغيرهاي م است، مي 05/0از 

  .اند به حجاب تاثير داشته
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 گيري بحث و نتيجه

سبك  نتايج حاصل از روابط دو متغيره نشان داد كه گرايش به حجاب در جواناني كه
شان به شيوه سنتي و مذهبي است در حد باال و در جواناني كه به سبك مدرن زندگي  زندگي

شان تلفيقي از سنتي و مدرن است در  كنند در حد پايين است و در افرادي كه سبك زندگي مي
نكته قابل توجه در سبك زندگي سنتي و مذهبي اين است كه در اين نوع . باشد حد متوسط مي

كنند، تمايل بيشتري به حجاب از خود  ي كه به موسيقي سنتي بيشتر گوش ميسبك كسان
احتماالً از داليل اصلي اين امر محتواي موسيقي سنتي است كه سرشار از مفاهيم . اند نشان داده

در موسيقي سنتي الحان و اشعار به كار گرفته شده، سرشار از مفاهيمي . عرفاني و اسالمي است
بر اين . گيرند خصوص عشق الهي را در برمي به بدن، توجه به معنويات و بهاست كه كم توجهي 

كنند، مسائل را بيشتر از جنبه عرفاني  اساس، كساني كه به اين نوع موسيقي گرايش پيدا مي
هاي زندگي مدرن داراي رابطه  اما سبك. كنند آن نگاه كرده، كمتر به ظواهر تعلق خاطر پيدا مي

حجابي تبليغ شده، و  ها يا عمالً بي در اين نوع سبك. اند ايش به حجاب بودهمعنادار منفي با گر
هاي غيرمذهبي، غيرسنتي  دهند و يا بستري براي انديشه وزن بيشتري به بدن و تناسب آن مي

اين نتايج در . سكوالر است كه بر گرايش به حجاب تاثير منفي خواهند گذاشت در نهايتو
است كه نشان دادند بين انواع ) 1391(نوري و همكاران  واجههاي پژوهش خ راستاي يافته

  .هاي زندگي با گرايش به حجاب رابطه معناداري وجود دارد سبك
ميزان گرايش به حجاب در پاسخگوياني كه مصرف هاي پژوهش اين بود كه  از ديگر يافته
شان مدرن  هنگيشان سنتي است در حد باال و در افرادي كه مصرف مادي و فر مادي و فرهنگي

دهنده آن است كه با گرايش زنان و دختران به مصرف  است در حد پايين است و اين نشان
همچنين، . شود ها كاسته مي محصوالت فرهنگي و مادي مدرن از ميزان گرايش به حجاب آن

ها بيشتر  مشاهده شد كساني كه بيشتر به دنبال مديريت بدن هستند و نمره تصور بدني آن
اين امر به دليل آن است كه اين گروه از زنان و . اند رايش كمتري به حجاب نشان دادهاست، گ

عنوان بخشي از هويت  ها بدن را به بنابراين، آن. اند اي از بدن خود داشته دختران تلقي رسانه
توانند به  دانند كه توسط ديگران قابل خواندن است و با رمزگشايي از آن ديگران مي خود مي

  .ها پي ببرند هاي هويتي آن بخشديگر 
هاي داخلي با  بين ميزان استفاده از رسانهكه  است هاي پژوهش حاكي از آن ساير يافته

هاي  يعني با افزايش ميزان استفاده از رسانه. گرايش به حجاب، رابطه متوسط مثبتي وجود دارد
اما بين ميزان استفاده از . كند داخلي گرايش به حجاب در بين دختران و زنان افزايش پيدا مي

اي كه علوي  در مطالعه. هاي خارجي با گرايش به حجاب همبستگي معكوسي وجود دارد رسانه
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اي بين مدگرايي و  اند كه رابطه اند، بر اين نكته تاكيد كرده انجام داده) 1386(و حجتي 
عدم تمايل به حجاب  اما با توجه به نتايج پژوهش حاضر، گرايش به مد با. بدحجابي وجود ندارد

هاي اجتماعي مجازي و  علت اين امر نيز در اين است كه كساني كه در شبكه. رابطه دارد
همچنين . اند اند، گرايش كمتري نيز به حجاب داشته اينترنت در جستجوي مدهاي مختلف بوده

ل و مديريت اي نيز مد و مدگرايي و توجه به بدن و كنتر هاي ماهواره محتواي بسياري از كانال
هاي مدرن بر زنان مسلمان  دهنده تاثير عميق رسانه نيز نشان) 2010(مطالعه مهتا . آن است
  .بوده است

شوند و  ارتباطي شناخته ميهاي نوين اطالعاتي و  هايي كه با نام فناوري رسانهدر واقع، 
هاي  شبكه. ارندشوند، تاكيدي بيشتري بر بدن د ان در خارج از مرزهاي كشور تهيه ميتوليداتش

اجتماعي مجازي، ماهواره و اينترنت با توجه به خصوصياتي كه دارند از موقعيت مهمي 
قابليت دسترسي «، »فراگيري« :هايي چون هاي اجتماعي اينترنتي با ويژگي شبكه. برخوردارند

، »تشديد شدن واقعيت«، »سيال بودن«، »جهاني بودن«، »فرازماني«، »فرامكاني«، »دائم
و » امكان تعامل و ارتباط با فاصله و تعامل همزمان«، »تعاملي بودن«، »اي بودنندرسانهچ«

اي  ها را با موج گسترده اند و آن ويژه جوانان را تحت تاثير قرار داده غيره زندگي كاربران خود به
هاي زندگي نوين، مد، تصور و مديريت بدن مواجه  از ارتباطات و اطالعات در مورد سبك

هاي ملي و بومي بر  هاي داخلي كه ارزش همچنين با توجه به اين كه بر خالف رسانه. اند ختهسا
هاي جهاني و فراملي  عنوان يك رسانه غربي ارزش هاي اجتماعي به ها حاكم هستند، بر شبكه آن

و توجه به بدن به مثابه يك رسانه، موضوعي است كه بيشتر مرتبط با جوامع غربي  حاكم است
به همين خاطر در بين بسياري از . اند هاي نوين وارد ايران شدهما امروزه توسط رسانهاست ا

عنوان يك موضوع مهم در آمده و توجه به شكل  ويژه دختران و زنان توجه به بدن به جوانان به
عالوه بر اين، اينترنت و فضاي مجازي به دليل  .افزوني برخوردار است ظاهري از حساسيت روز

منامي، فرصت زيادي را براي كاربرانش فراهم كرده است تا به راحتي و بدون نگراني خاصيت گ
در بسياري از . هاي مختلف اعم از اخالقي و غير اخالقي وارد شوند از شناخته شدن، به سايت

گيرد،  گردي شكل مي ها و همچنين فضاي مجازي كه با استفاده از چت و وب اين سايت
بنابراين، . ها پوشش و بدن است، مورد بحث و گفتگو است از آن موضوعات مختلفي كه يكي

توجه بيش از حد به پوشش و بدن نه در جهت (هايي كه مرتبط به جامعه ايراني نيستند  ارزش
عنوان بخشي از نظام ارزشي جوانان در حال  به) سالمتي بلكه الغري، زيبايي، ظرافت و غيره

  .گيري است شكل
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هاي زندگي مدرن كه به  اي پژوهش حاضر بيانگر آن است كه  سبكه طور كلي، يافته به
اند،  نوعي برگرفته از غرب بوده و يا بر اثر بازانديشي در مفاهيم سنتي و مذهبي شكل گرفته

گيري  نتيجه اين امر شكل. هاي مذهبي افراد دستخوش دگرگوني شوند اند تا هويت موجب شده
هاي  ن از طريق بازانديشي در سازهختلفي از عنصر آهاي م است كه بخش  هاي دوگانه هويت

ها  آنهاي زندگي كه محتواي  اند، اما سبك شدن شكل گرفته هويتي تحت تاثير فرايند جهاني
كه متاثر از مفاهيم مذهبي، عرفاني  هاي مذهبي و سنتي ايراني بوده به دليل آن شزاربرگرفته از
هاي نويني كه در رابطه با بدن و تصور و مديريت  واج ايدهاند در مقابل ام اند، توانسته و ملي بوده

شان ها براي بازنمود هويت خود از بدن اين نوع سبك. اند، مقاومت كنند آن وارد ايران شده
 است كه ها شده كنند، بلكه حجاب خود به نوعي ابزار بيان هويت آن عنوان ابزار استفاده نمي به

شان  د با رمزگشايي، حداقل تا حدودي به ساير ابعاد هويتيتوانن گران مي از طريق آن مشاهده
  .پي ببرند
ل يهاي مخالف پوشش و حجاب را كاهش داده، تما رسد كه اگر بخواهيم گرايش نظر مي به

به حجاب را در بين دختران و زنان ايراني تقويت كنيم، الزم است كه كار فرهنگي مستمر انجام 
طور ظريف در جامعه  رفته از فرهنگ ملي و ديني ماست، بهداده و مفاهيمي ديگر را كه برگ

تواند سهم زيادي را بر  رسد كه عرفان اسالمي در اين ميان مي نظر مي چنين به. گسترش دهيم
همچنين با استفاده از موسيقي سنتي و اشاعه آن در بين جوانان در مقابل . عهده گيرد

گرا و همچنين مشوق رفتارهاي  ز، خشونتآمي شدت تحريك هاي جديد كه عمدتاً به موسيقي
توان تا حدودي نيازهاي جوانان را به  هاي ملي و مذهبي هستند، مي خالف عرف و ارزش

توان كنترل بيشتري  ها نيز مي كه بر محتواي اين نوع موسيقي موسيقي كاهش داد؛ ضمن آن
ها را از  توان آن ن، ميخصوص زنان و دخترا بخشي به مردم و به از سوي ديگر، با آگاهي. داشت

ها  تواند براي خودشان و جامعه در ابعاد آسيب نتايج خطرناكي كه توجه بيش از حد به بدن مي
عالوه بر اين، بايد سعي كرد تا معاني مفاهيمي، . و مسائل اجتماعي داشته باشد برحذر داشت

اند،  انند آن مرتبط شدهها را كه اكنون با الغري و م چون زيبايي، موزون بودن و مانند آن هم
  .ها را با مفاهيمي چون وقار، پوشش و غيره مرتبط ساخت جدا كرده بار ديگر آن
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