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مسألهیانبومقدمه
يهدربارمااخالقیقضاوتمعیارهايکههستنداجتماعیهايپدیدههارزشا
همکهبخشیدهند.میتشکیلراجامعهفرهنگبخشترینمهمنیزوانسانیهايکنش

کنندمیعملجامعهاعضايرفتارراهنمايعنوانبههموهاهدفيهکنندتعیینعنوانبه
و1هاکنشبینیشپیوکنترلگیري،کلشدراساسینقشو)1370:245بیرو،(آلن

رشماهبجوامعفرهنگیساختاردرمرکزيعنصريوارنددجامعهافراد2هايگرایش
).1391:43(مرادي،روندمی

ارزشازاجتماعیروابطدرفردهربرايدیگرانییدأتفرهنگی،ساختاردرطرفیاز
بهتوجهبارایکدیگرهاانسانبشري،يجامعهسطوحتمامدراست.برخوردارباالیی

مطرحايگونهبهانسانودهندمیقرارییدأتموردخود،شخصیهايظرفیتوهاتوانایی
و همکاران، 3ویکی(آوردمیهمراهبهخودبارادیگرانییدأتعدمیاییدأتکهشودمی

2013 :76.(
ازايدستهکند،میپیدااهمیتعیتواقجایگاهوسوژهجایگاهشناساییمیانایندر
مانند،داردقرارهاانسانذهنازخارجدراجتماعییتواقعمعتقدندشناسانجامعه

درمحصورومحصولبیشترواستسوژهکمترفردحالتایندر.5مارکسو4دورکیم
هاواقعیتچگونگیدردخالتیونقشیهیچوباشدمیاجتماعینهادهايوساختارها

کهباورنداینبردوميهدستهستند.جامعهاصالتدارطرفدستهاین،نتیجهدرندارد.
کند.میمطرحرااعتقاداینوبراست.اجتماعیايبرساختهوذهنیاموريهاواقعیت

تئوریزهراتفکراین7پدیدارشناسیگذاريبنیانبانیز6هوسرلادمونداطریشیفیلسوف
وکردمطرحرا8اجتماعیپدیدارشناسیشوتسآلفردشناسیجامعهيهحوزدروکرد

هستند.ایدهایننظرانصاحبوپیرواناز،)1986(10لوکمنتوماسو9برگرپیترامروزه
فرداصالتبهآنان،رواینازکنند.میتصورمختاريخوداعاليحدبهراسوژهدستهاین

1 actions
2 attitude
3 Vicky
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اوليهدستکهطوريآنساختاراسیرنهانسانهکمعتقدندسوميهدستهستند.مشهور
انسانبلکه،هستندمعتقدپدیدارشناسانکهگونهآن،مطلقيهسوژنهواست،اندیشندمی
پیراست.حرکتحالدربودگیمحصوروبودگیسوژهحالتدواینبیننوساندر

بستهالبتهدارند.قرارهدستایندر»عاملیت«مختلفدرجاتبهگیدنزآنتونیو1بوردیو
یعنیاست.نوساندربودگیمحصوروبودگیسوژهبیناوشناختوفردآگاهیمیزانبه
ازکمترچقدرهروشدهنزدیکبودگیسوژهوعاملیتبهبیشتر،باشدترآگاهفردچقدرهر

.)9813:481(ریتزر،بودخواهدجامعهساختارهايمطیعبیشتر،باشدبرخوردارآگاهی
ازیکیجامعه،درفرهنگیوارزشیساختارهايوواقعیتوسوژهجایگاهبهعنایتبا

وضعیتدهد؛مینمایشدیگرانبهراخودواقعیجایگاهانسانکهابزارهاییترینمهم
تحتسویکازارتباطیيرسانهعنوانبهحجابولباساینکهگوباشد.میلباسوپوشش

ازمتأثردیگر،سويازواستاقتصاديوسیاسیاجتماعی،فرهنگی،ايساختارهتأثیر
کهظاهريشکلاین).3- 1391:4همکاران،وپور(شارعاجتماعیمردوزنکنشگران

تحقیقاتدینی،مطالعاتاساسبررادهدمینمایشراهاانسانرفتارهاينوع
-1کرد؛خالصهانساننیازچهاردرتوانمیجنسی،روانشناسیباورهايوشناسانهمردم

(حفظماننددرونینیازهاي-2گرما؛وسرمامقابلدر(حفاظتمانندطبیعینیازهاي
نیازهايوزیبایی)و(آراستگیمانندروانینیازهاي- 3ها)؛زشتیوعوراتپوشاندنوعفت

اگر).8-1391:10،همکارانوخالد(رستگارها)سختیوبالاز(حفاظتماننداجتماعی
پردازشفرآیندينتیجهراانسانرفتارتوانمیبنگریمنیکرانیازهااینازکدامهر

ازحاصلفرآینداینناخودآگاه،یاباشدآگاهانهفرآینداینخواهدانست؛اودرونیيشده
ختارساوسویکازبیرونییادرونیسائقیامحركیکبینکهاستتعاملیوربط

دهد.میرخدیگرسويازروانذهنگرپردازش
قابلفرایندهمیندروبودهمقولهاینازنیزاجتماعیپذیرشوبیرونییدتأیکسب

بینمشتركاصلونیازیکگرفتنقراریدأیتموردبهتمایلکهآنجاازواست؛تفسیر
پذیرفتهوییدأتهانانسايهمهند،دارتمایلآنبهذاتاًانساهاي همهوهاستانسانتمام
وپور(صالحکنندمیتالشآنکسبجهتدرودارنددوسترادیگرانتوسطشدن

هايحاجتبرراشدنواقعمحبوبانسانکهآنجااز2راجرزنظربه).1388همکاران،

1 Bourdieu
2 Rogers
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تمامکند.میشروعراخودسانسورآهستهآهستهدارد.میمقدمخودواقعی
).1386(همتی،شودواقعمحبوبکهاستاینبرايهاانسوريخودس

ناخواستهیاوخواستهافرادوداردوجودانساننوعدرطردوجذبي مقولهواقعدر
همپوششوضعواستايمقولهچنیننمایانگرنیزپوششوضعگیرند.میبهرهآناز

شکلبهناآراستگیاینگاهیگیرد،دخوبهشکلیناآراستگیباهموآراستگیباتواندمی
درراخودبدنجسمیخودنماییوبدحجابیزنان،برخیوکندمیپیدانمودبدحجابی

ازراخودگرفتنقرارتوجهموردونمایندمیدنبال"مذکردیگران"يتوجهجلبيعرصه
زناننیازکهاستوربااینبر1گلیزراستا،ایندرنمایند.میدنبالخودظاهرينمایشبا
همکاران،و(شکربیگیاستمردانازبیشترخود،جذابیتارتقاءوزیباییتعقیببه

بیشترجنسیجذابیتهنجارهاياستمعتقدنیز2گیدنزهمچنینو)؛1390:92-90
).184- 1385:186(گیدنز،مردانتااستمتمرکززنانفیزیکیظاهرروي

ییرغتقابلوشایع،زامشکل،لطغکهشودمیاطالقیطیشرابهاجتماعیيمسئله
همچنینو1388:25،(معیدفراستآشکار3ادعاسازاندیدازییرغتبهاعتقاد،باشد

ذهنی/عینیوجهدوازاستمدادبارااجتماعیيمسئلهنیز4نیزبت).1386سروستانی،
ازکهاسترفتاريهايشیوهوخودآگاهیمتضمنترتیببهکهگیردمینظردربودن
امروزه،نیزبدحجابیيمسئلهيدرباره).1385:236(معیدفر،زنندمیسرانسانیافراد

کنکاشآنبابدرعوامونظرانصاحبنخبگی،مختلفهايگروهکههستیماینشاهد
ازپسهايسالدر.اندنمودهبحثآنبابدرخودبینیجهانودیدگاهازکدامهرونموده

باحجابفرهنگیانتقالبیرونی،تهدیدهايوجامعهدرونیپذیريآسیبدلیلبهانقالب،
وجدانساختندارجریحهموجباسالمی،حجابنکردنرعایتوشدمواجهاختالل
ازنقلبه1391همکاران،وپور(شارعشداجتماعیايمسئلهبهآنتبدیلوجمعی

.)1391:2منش،محجوبی
استپیچیدهومتکثر5چندبعدياجتماعیيپدیدهیکبدحجابیکهاستپرواضح

خردسطحدروبودهمرتبطکالنسطحدراجتماعیوفرهنگیاقتصادي،هاينظامباکه
بدحجابی،یعنینوشتاراینمطروحهيمسئلهدارد.قرارکالنهاينظامخردهذیلدرنیز،

1 Glaser
2 Giddens
3 claims-makers
4 Nisbet
5 multidimensional
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سالدراسالمیانقالبوقوعکالنسطحدراست؛تصورقابلکالنوخردبعددوازنیز
ازیکیکهطوريبهنمودایجاداعتقاديوفرهنگیگفتماندراییعمدهتحول1357

بود.کشورسطحدرآنمظاهروحجابیبیمحووحجابگسترشفرهنگی،دستاوردهاي
بهاخیر،هايسالدرامااستمشهودانقالبپیروزيازبعداوليدههدرگفتماناین

بودهتوجهموردکمترمسئلهاینموجود،شواهدوانقالبدلسوزانونظرانصاحبيعقیده
مطمحکهنیزخردسطحدرو)1384(محمدي،ایمبودهمواجهفزایندهگسترشبایاو

وجه،تجلبخودنمایی،عنوانبهآنمظاهروبدحجابیازتوانمیباشد،میحاضرنوشتار
،بدحجابیيمقولهبهنسبتهادیدگاهوهانگرشدرتفاوت،هاارزشدروارونگیوجابجایی
راهازمقاصدبهورودبرايفرصتیکلیطوربهواجتماعیجایگاهپایینسطحبهواکنش

دانست.نامتعارف
ناشیهايخرابیبازسازيصدددردولتوحکومتکهتحمیلیجنگوقوعواقعدر

ايگونهبهشودمیپیگیريمدرنیزاسیونآزاداقتصادمدلازپیرويباوشوندمیجنگزا
ماديرنگتربیشارزشینظاموهستیمارزشینظامتحولوتغییرشاهدزمانایندرکه
نهدمیقدم1مصرفیيجامعهبامرتبطماديهايارزشسمتبهکشوروگیردمیخودبه
پوششوضعیتی،چنیندرویابدمیوافراهمیتگراییتجملونماییخودبهمیلآندرو

ازحجابمصادیقوگیردمیخودبهمختلفیاشکالحجابوشودمیتغییردچارزنان
یابد.میگرایشنامتعارفمدلبهمتعارفمدلازوکاملنیمهبهکاملپوشش
چنینبستردرکه، آنپیامدهايترینمهمازیکیحجاب،ارزشیياستحالهبا
است.مخالفجنسویژهبهدیگرانيتوجهجلببهگرانکنشمیلگیرد؛مینضجفضایی
دهد؛نمایشمناسبحجابباراخوداجتماعیپذیرشآنکهجايبهنثمؤگرکنش

بر"مذکردیگران"يتوجهجلبصدددرنحويهربهارزشیفضايتغییربامتناسب
یعنیخوديزیستهيتجربهبا"نثؤمگرانکنش"امراینبهیدنرسبرايوآیدمی

شده،گفتهعبارتییدأتفرضبهنمایند.می"مذکردیگران"جذبدرسعیبدحجابی
جلببهسوژهمیلمثابهبهکهبلنمانده؛معارضونامتعارفهنجاريحددرصرفاًبدحجابی

بدحجابیگفتتوانمیدیگر،بارتیعبهاست.نمودهحرکت"مذکردیگران"يتوجه
سمتبهواجتماعی)ايمسئلهحددر(صرفاًنماندهاجتماعیايمسئلهبهمنحصر
جهتايرسانهعنوانبهآنازبدحجابافرادکهچرااست؛نمودهحرکتفرهنگیايمسئله
وازدواجنوشتارایندرخاصهومتنوعاهدافبه"مذکردیگران"يتوجهوجلب

1 the consumer society
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رسوموفرهنگباطرفیازرونداینکههستپرواضحنمایند.میاستفادهیابیدوست
خواهداجتماعینظامدراختاللموجباتدیگر،سويازونیستسازگارچندانایرانیان

وهاآسیبرواجآندنبالبهوکردخواهدفراهمرابیشترهايهنجارشکنیبستروشد
بود.خواهدناپذیراجتناباجتماعیواخالقیمشکالت
هنجارهايمطلوباهدافیچنینبهرسیدنجهتشدهقصدبدحجابینوعاینلذا،

امربهتوجهیبینماید.بازبیشترهايهنجارشکنیرويبرراراهتواندمیونیستکشور
نتایجوآثاربرعالوه"مذکردیگران"ویژهبهدیگرانجلبو"قصدمنديبابدحجابی"

کانوناضمحالل،فحشاءوفسادگسترشقبیلازاجتماعی،نظامبرايآنزیانبار
وملیمیراثوفرهنگتخریب،بدآموزي،شخصیتسقوطوکردنمندعقده،خانوادگی

ورونددراختاللهاهنجارشکنیدیگرگرفتنقوامو؛)1384:49(محمدي،اسالمی
برد.نامراهاهنجارشکنیتداومهبسوژهمیل...وجنسیتیمیانتعامالت
يجنبهازآنمخربآثاروبدحجابیيلهأمساهمیتوفوقمطالببهعنایتبا
اجتماعیییدأتوبدحجابیيرابطهبررسیپیدرحاضرتحقیقفرهنگیواجتماعیفردي،

باشد.می

پژوهشپیشینه
الف) تحقیقات داخلی

صورتفراوانیکارهايحجاببارابطهدردهند،مینشانپیشینیانمطالعاتبررسی
متغیرعنوانبههمبرخیومستقلمتغیرعنوانبهآنازهاپژوهشبرخیاست.گرفته
موضوعباتحقیقیمحقق،مطالعاتیيمحدودهدرلذا،اند؛دادهقرارکنکاشموردوابسته
یاوعواملرويبرحجابيهزمیندرگرفتهانجامتحقیقاتغالبنشد.یافتحاضريمقاله

واندبودهثیرگذارتأحجابیبیرويبراسترفتهگمانکهاند،داشتهکیدأتفاکتورهایی
اندداشتهموضوعبهمتغیريچندیاومتغیريدودیديحاضرمطالعاتبیشترکلی،طوربه
مورد»اجتماعیییدأت«یعنیانساننیازهايترینمهمازیکیبارابطهدرحجابموضوعو

گردد:میمختصرياشارهزمینهایندرمشابهمقاالتبهحالاینبااست.بودهغفلت
استانيمتوسطهيدورهدخترآموزاندانشنگرش«عنوانباتحقیقیدرپورحسن

باحجاببهنگرشبررسیبه؛»1372-1373تحصیلیسالدرحجابمورددرمازندران
استپرداختهايطبقهتصادفیگیرينمونهروشوساختهمحققيمهپرسشناازاستفاده

از:عبارتندتحقیقنتایج
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چادرومعمولیلباسمقنعه،شلوار،مانتو،ترتیببهراحجابتعریفآموزاندانش-1
اند.دانستهروسريوشلوارمانندآن،روي

ازتوجهیقابلگروهآموزان،دانشاکثریتسويازحجابدانستنضروريغمرعلی-2
.اندنبودهمحارمشناساییبهقادرآنان

خانواده،برحاکمفرهنگمادر،ترتیب:بهآموزاندانشپوششنوعدرثرؤمعوامل-3
چگونگیمیزانودلیلندانستنعادت،ترتیب:بهبدحجابیدرومدرسهاثراتوانتظارات

.)1373پور،(حسناستبودهثرؤمحجاب
»حجاببهنسبتتهرانیزناننگرش«عنوانباپژوهشیدرتهراندانشگاهیجهاد

واحکامرفتاري،اعتقادي،بعدجملهازرانگرشمختلفابعاد،پرسشنامهابزارازاستفادهبا
از:عبارتندپژوهشایننتایجترینمهماست.سنجیدهنفري991ينمونهیکرويبررا...
درصد3/16وحجاببهاعتقادبیدرصد9/9حجاب،بهدقمعتگویانپاسخازدرصد7/73
.داشتنداعتقادحجاببهمتوسطحددر

دخترانبدحجابیبرثرؤمعوامل«عنوانباتحقیقیدر1386سالدرحجتی
نشانتحقیقنتایجاست.پرداختهموضوعاینبررسیبه»کرمانباهنرشهیددانشگاه

روانیوضعیتاست.ثرؤمآنانبدحجابیدردانشجویانینیدوضعیتکهدهدمی
تحصیلی،يرشتهشاملشخصیخصوصیاتنیست.ثرؤمآنانبدحجابیدردانشجویان

جزبهندارد.دانشجوبدحجابیدرثیريأت...ودیپلممعدلسن،گذرانده،واحدتعداد
بازن،پوششتضادزانمیومدگراییبهدادناهمیترشته،بهمنديعالقهمتغیرهاي

درسیاسیهاينگرشدارند.ثیرأتبدحجابیدرمتغیرسهاینکهاجتماعی،هايتالش
واقتصاديوضعیتنیستثرؤمبدحجابیدرجسمانیوضعیتثیرگذارند.أتبدحجابی
خانوادهافرادکلتعدادجملهازآنهاازبعضیکهبودهمتفاوتیمتغیرهايشاملخانوادگی

بیناختالفمتغیرهايوندارندثیرأتدانشجویانبدحجابیبروالدیناقتصاديیتوضعو
ثرؤمدانشجویانبدحجابیدروالدیناعتقاديوضعیتمادر،وپدرتحصیلیمدركوالدین،

.)1386(حجتی،باشدنمیثرؤمدانشجویانبدحجابیدردوستانخصوصیاتباشد.می
آنازبرداشتوحجاببهگرایش«عنوانباقیقیتحدر1376سالدرکرمانشاهیان

عواملوعللوتهرانشهراسالمیآزادودولتیهايدانشگاهدانشجویانبیندر
برگرگیدنز،مرتون،آبرکرامبی،دیویس،هاينظریهازاستفادهبا»آنشناختیجامعه

باتحقیقایناست.کردهدرتمباپرسشنامهتنظیموهافرضیهيارائهبهآلدفران،مولوک
هايدانشگاهساله30تا18دانشجویانازنفر453رويبرپیمایشیروشازاستفاده
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بیناست:رسیدهنتیجهاینبهاتفاقیوايسهمیهگیرينمونهروشبهتهرانآزادودولتی
هايوهگرازافرادبااجتماعیروابطبهنیازحجاب،رعایتومجازاتوپاداشکسب

ومرجعهايگروهافرادوابستگیگروه،جانبازییدأتواحترامونیازارضايمختلف،
(کرمانشاهیان،داردوجودرابطهحجاببهگرایشومهمدیگراننظرها،رسانهازاستفاده
1376(.

)،1384(محمدي)،1391(همکارانشورستگارخالدچون،محققانیهمچنین
ومنیؤم)،1391(همکارانونوريخواجه)،1389(حبیبی)،1391(همکارانورجالی

اند.پرداختهمطالعهبهزمینهایندر)1389(همکاران

ب) تحقیقات خارجی
تحقیقات انجام شده پیرامون زیبایی و بدن در خارج از کشور در مقایسه با تحقیقات 

در 1ار دارد. گروه تحقیقاتی داوباالتري قريداخل کشور از حیث کیفیت و کمیت در مرتبه
کشور 10زن از 3200طی بررسی 2»زیبایی نقادانه« در پژوهشی با عنوان 2004سال 

سال که به صورت پیمایش تلفنی انتخاب شده بودند، 64تا 18جهان در گروه سنی 
اي هژگیاي فراتر از ویایی مـقولهدرصد از زنان بر این باور هـستند که زیب44دریافتند که 

). 19: 2004، 3(تونیجسمانی است
دست آمده ایج بهـنت،»4ماد منزلتـزیبایی، ن«پژوهش دیگري با عنوان در

بینی را در ارتباطات هاي قابل پیشاین نکته است که جذابیت صورت، تفاوتيهدهندنشان
هاي ترکیب با ویژگیرتواند دکند و نیز تأثیرات و جذابیت چهره میعام و خاص ایجاد می

).140: 5،1983(وبسترمنزلتی دیگر دچار تغییر و تعدیل گردد
اجتماعی، فقر اقتصادي يافرادي که به خاطر موانعی چون طبقهدر پژوهش دیگري، 

ضعف وو ... قادر به تأمین چنین استانداردهایی نیستند، دچار بحران هویتی، عدم کفایت
صوصاً ـکند تا پوست، مخها را تشویق میرهنگ مصرفی، انسانشوند. فاعتماد به نفس می

اي تلقی کنند که الزم است همواره به منظور حفاظت در برابر گذر پوست زنانه را به گونه
پوست بتواند ویژگی تفاوت جنسیتی ،زمان روي آن کار مداوم صورت پذیرد تا بدین ترتیب

1 Dove
2 challenging beauty
3 Toni
4 beauty as status
5 Webster
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کند و به مکان مصرف و هویت فرد ایفاء میبدن نقش واسطی را بین .خود را حفظ نماید
منابع فرهنگی و نمادین ،ها تبدیل گردیده است. فرهنگ مصرفیاصلی نمایش تفاوت

ها اهمیت دهد که بدن براي آنبسیاري را براي مدسازي شخصی در اختیار افراد قرار می
). 1996ترنز، به نقل از123: 1386دارد (ذکایی، 

پژوهشنظريبانیم
طوربهرااجتماعیییدأتوبدحجابیبحثبتواندکهواحديينظریهاینکهبهتوجهبا
است.شدهاستفادهترکیبینظريچارچوبیکازبنابراین؛نداردوجودنمایدتبیینمفصل

یعنیخرأمتشناسانجامعههايدیدگاهازترکیبیحاضر،يمقالهچارچوباساس،اینبر
باشد.میوبريابزاريکنشومبادلهيیهنظرگیدنز،گافمن،

گافمننظریه - 1
قرارمداقهموردرابدنموضوعکهاستمکاتبیجملهازنمادینمتقابلکنشمکتب

هویتیاواجتماعیخودبینکهکندمیکیدأتنکتهاینبر1گافمناروینگاست.داده
کوشندمیمتقابلکنشنگامهدرافرادوداردوجودفاصلهواقعیخودبااجتماعی

(ریتزر،گیردقراردیگرانپذیرشوییدأتموردکهبگذاردنمایشبهراخودازهاییجنبه
تنهارااجتماعیهايموقعیتواجتماعیهاينقشخود،نمایشیرویکردباوي).1380
يوسیلهبهفراداگافمنباوربهشوند.میاجراروزمرهزندگیدرکهبیندمیهایینمایش

ضمنگافمنیابند.میمعناوگیرندمیشکلکنندمیاجراهاموقعیتایندرکههایینقش
نظردارندسعینیزجسمییابدنیعامالنويدیدازکند،میاشارهنیزبدنبهخودشرح

یاجتماعدهیعالمتهايروشيهمهبهتوسلباکنشگراننمایندجلبخودبهرادیگران
).1385:156اسکات،و(لوپزنمایندجذبخودبهرادیگراندارندتالش

ازاجتماعیعملکردهايدرنیزوچهرهبهچهرهتعاملدرصورتگافمننظراز
تغییرنیازمندواستعمومیصورتیکاجتماعیصورتاست.برخوردارزیادياهمیت

درتنهااستنقاباینآوردندستبهبرايياوسیلهآرایشاست.آنبرموجودنقاب
کنارصورتآرایشنقابکهاستدوستانحضوردریاتنهاییشدیداحساسشرایط

ازنقلبه؛1990سینوت،(شودمیظاهرواقعیشخصهمانیاخصوصیصورتورودمی

1 Gufman
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برتأثیرگذاريبرايخودبدننمایشبهمیلهاانسانکندمیبیانگافمن).1390،فاتحی
جوامعدروجهانیسطحدربدنبهتوجهکهاستآنامرایندلیل.دارنددیگران

انسانسو،یکازاست.گسترشحالدرآنبامرتبطهنجاريوارزششکلبهگوناگون،
بهتوجهبادیگر،سويازوگذاردمینمایشبهپذیرد،میجمعکهگونهآنراخودهمواره
بدنبرمراقبتوتوجهباتاکندمیسعیموجود،ابزارهايواجتماعیهايارزشهمان
راآنويکهچیزيهمان.بگذاردتأثیردیگرانبرآن،مدیریتبادیگر،بیانبهوخود

).1390:12نوري،(خواجهنامدمی»تأثیرگذاريمدیریت«

گیدنز- 2
دریافته،راههانبدامدرنیتهکهجوامعیومدرنجوامعدراستمعتقدگیدنزآنتونی

گراییماديفردگرایی،رواجآید.میوجودبههاییآشفتگیوهادشواريیابی،هویتفرایند
مظاهرازیکیکهدهدمیگسترشرابیمارگونهجریاناتیجوامع،گونهایندرجوییلذتو

).1386:171جاه،(رفعتاستخودشیفتههايشخصیتبروزوخودشیفتگیرواجآن،
نظرازپوشاكمعناایندراست.مرتبطشخصیتپویاییباخویشتنتزئینوخودآرایی

زندگیمختلفوجوهآشکارسازيیاسازيپنهانبرايمهمیيوسیلهکهآنبرعالوهگیدنز
اصولوآدابلباسکهچراشود؛میمحسوبنیزخودنماییيوسیلهنوعیاست،شخصی

).1386:178(گیدنز،زندمیپیوندشخصیهویتبهرارایج

مبادلهمکتب- 3
بنابرایناست.استوارتنبیهوپاداشاصلبرمبادلهينظریهمهمومرکزينقاط

هاییجنبهآنبهفردیعنیگیرد؛میصورتمجازاتوپاداشاصلبرفردهايپاسخنظریه،
ورزدمیاجتنابانجامدمیهتنبیبهکههاییجنبهازونیکپاسخداردهمراهبهپاداشکه

شاملتواندمیاجتماعیییدتأمبادله،ينظریهدر).253- 1383:254انصاري،و(ادیبی
اجتماعیییدأتعبارتی؛بهشوند.میناشی»کنش«یکازکهباشدهاییپاداشيهمه
اصلیکعنوانبهمبادلهينظریهدرگیرد.خودبهزیاديملموسهايصورتتواندمی

پاداشبیشترینباکهکنندمیساطعخودازرارفتارهاییوضعیتیهردرموجوداتکلی،
تنبیهوپاداشاصلازتوانمیلذا؛)263(همان:باشدداشتهتناسبمجازاتکمترینو

مذکردیگرانجذبدربدحجابیباکنشگرچههرکهشدمندبهرهطوراینمبادلهمکتب
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باشد،نشدهمواجهدریابد؛خودهنجارشکنیبابتداشتهانتظارکهبیهیتنیاوبودهموفق
گیرد.میقوامآنشدنهنجاروتکراربرايزمینه

وبرماکس-4
حسببرکهاستکنشیهدف)به(معطوفابزاريکنشوبر،ماکسدیدگاهاز
ویینتعفردييجداگانهاهدافوغایاتازسیستمیکبهنسبتعقالنیگیريجهت
دستیابیبرايوسایلوشرایطعنوانبهانتظاراتیچنینازکهشودمیبنديطبقه

:1384،(آرونشودمیاستفادهخویشانتخابیاهدافبهکنشگرعقالنیوآمیزموفقیت
آندرفردکهزندگیازايشیوههرازکهاستعملیعقالنیتايگونهیا)581- 586

کندمیبرآوردراراهترینمناسبوکردهارزیابیخوددرراآنهاثیرهايأتودنیوياعمال
هاانسانکهاستاینعقالنیگزینشرویکردفرضترنر،باوربه).1390:208(دیلینی،

استروشیبهترینعقالنی،گزینشکهاستمعتقدويهستند.نیتوقصدباموجوداتی
طوراینتوانمیرانظراتاینمهمينکته).1372(ترنر،شودمیسودحداکثربهمنجرکه
اینجادرکهخویشمقصدوخواستبهرسیدنجهتسوژهوکنشگرکهداشتنظردر

بنابراینزند.میعملبهدستگرانهگزیشوآگاهانهباشدمیمذکرجنستوجهجلب
بدحجابیگیريکاربباتعمداًکنشگرکهجستبهرهفرضیهایندرابزاريکنشازتوانمی
دردیگرانبهخویشبدنيعرضهتادیگرانيتوجهجلبازتواندمیکهخویشمقصدبه

نمود.استفادهباشد،تنوع
بدانیم،ابزاريعقالنیتکندمیمعلوم»1وبر«کهگونههمانرامدرنیتهذاتاگر
لباسکهکندمیحکمابزاريعقالنیتگردد.لباسازمعنازداییموجبتواندمیمدرنیته

کردهپیداغلبهآنمعناییوجهبرلباسکارکرديوجهمعنا،ایندرنباشد.بیشتریپوشتن
شدتبهلباسمعنايمدرنیته،گسترشباشود.میتنحفظبرايايوسیلهلباسو

گاههیچاست،معناسازانسانذات،»گیرتز«بیانبهکهآنجاازلیکنشد،تغییردستخوش
).1384بارسو،واشنایدر؛1383موریس،؛1382(فکوهی،نشدمعنیبیلباس

وبلن-5
درکارکرديدالیلخاطربهالبتهوصنعتیتولیدفرایندهايتحتوبلن،دیدگاهاز
کهشدآنازمانعجوامع،تمایزسازخصلتاماکردند،تغییرشدتبههالباسمدرن،جهان

1 Weber
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مردان،وزنانمیانهموارهجهت،اینازباشند،داشتهيکارکردحالتیصرفاًهالباس
خودبرايکردندسعیمرفّهانبود.لباسسبکدرتفاوتیفقراوحاالنمیانهمندان،ثروت
تولیدفرایندخودخاصنظريرویکردبا»1وبلن«کنند.ایجادپوششسبکدرهایینشانه

مرفه،يطبقهحیاتبرحاکممنطقیگانهاو،رنظازدهد.مینشانخوبیبهراهانشانهاین
بیشترکهبزندمصرفیبهدستمرفهيطبقهکهشودمیموجبتظاهراست.»تظاهر«

تظاهريکردنضایعيقاعدهاو،نظرازنیاز.تااستخریدتوانوثروت»نماییرخ«نوعی
هايمصرفيهمهچهگردهد،مینشانبارزيطوربهراخودلباس،دادننمایشباکاال،

اما...باشندگريروشنيهنمونتوانندمیهستند،مالیاعتباراصلباارتباطدرکهدیگري
معرضدرهمیشهلباس،کهداردهاروشدیگربررامزیتاینلباس،راهدرهزینهصرف

(وبلن،کندمیمعرفیبینندهبهراشخصمالیوضعیتنگاه،یکباواستدیگراندید
کاران،خدمتزنان،لباسيهدربارهمرادیگريجذابهايبصیرتاو).1383:191

اربابیوبردگیاشتهار،اصلمالی،اعتبارنظیراصولیباهاآنارتباطومدتغییرکشیشان،
).191- 207: (همانآیندمیغلوآمیزنظربهگاهیچهگردهد؛میارائهاالريمردسو

پژوهشغیرهايمتدیاگرام

شهمتغیرهاي پژو:1جدول 

استنتاجیينظریهمقیاس
تحلیلهايروشوسنجشسطوح

متغیرها
ابعاد

متغیر
وابسته

یدأیت
اجتماعی

پذیرشي پرسشنامه
اجتماعی

مارلو)و(کراون
عاملیتک

متغیر
بدحجابیمستقل

گافمن
وبر

مبادلهنظریه
گیدنز
وبلن

فردي

اجتماعی

1 Thorstein Bunde Veblen
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بدحجابیمستقل:متغیر
اسالمیهايارزشواصولازیکیعنوانبهحجابتعریفبهتوجهبامفهومی:فتعری

بهنیزبدحجابیمفهوماسالمیوقرآنیمنابعدرآنچارچوبوحدودتعیینوانسانیو
پوشانیدنمعنايبهاسالمیپوششهمانحجاب،ازمنظور.شدخواهدمشخصروشنی
بامأتوپایین،بهمچازهادستوصورتگرديجزبهآنهايبرجستگیوبدنتمامی
پوششبنابرایننگردد؛نامحرمنظرجلبوخودنماییبهمنجرکهاستگفتاريورفتار

:باشدداشتهبارزيمشخصهدوبایستمیاسالمی
.شودلحاظعلمیه)هايرساله(درمذکورشرعیحدود-1
.نباشداههمرنامحرمنگاهونظرجلبوخودنماییبا-2
شود.میترروشنآنمصادیقوبدحجابیمفهومحجاب،ازتعریفایناساسبر

وهانوشتهها،رنگباکوتاه،وتنگهايپوشتنوهالباسازاستفادهتردقیقعبارتیبه
همراهآمیزتحریکرفتاروگفتاربااغلبکهافراطیوغلیظهايآرایشومحرّكهاينقش

مصادیقازنامحرمبرابردرنمابدنونازكچادرهايازاستفادهبعضاًنیزوباشدمی
).1393:121(نامور،آیندمیشماربهبدحجابی

برايذیلهايفهمؤلشده،ارائهتعاریفونظريمطالعاتبهتوجهباعملیاتی:تعریف
شود.میبردهبکارمتغیراینسنجش
بدپوششوغلیظآرایش-1
نازكربسیاپوشش-2
سرموينمایاندن-3
کوتاهبسیاردامنپوشیدن-4
بدنهايبرجستگینمایاندن-5
زنندهپوششوزنندههايلباس- 6
غلیظآرایش/کوتاهتنگ/چسبان/هايلباسازمتشکلجسمانیِيسازه-7

1اجتماعیییدأتوابسته:متغیر

اطرافیاننفوذبهکهاستشناختیروانمفهومیکاجتماعیییدأتمفهومی:تعریف
شرایطدرکهزمانیشود.میگفتهاوکارانجامينحوهوهاگیريتصمیمدرفردیک

1 social acceptance
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بهاست،درستانتخابکدامکهدانیدنمیوداریدقرارانتخاببرايگیريتصمیم
کهزمانیاند.گرفتهتصمیمیچهشمابایکسانشرایطدرکهکنیدمینگاهاطرافیانتان

تصمیمبهترینآنکهکنیدمیفکرهمشمااند،داشتهراانتخابیکافیانتاناطراکثریت
).213: 2014و همکاران، 1(یانگاستممکن

وکراوناجتماعیمقبولیتيپرسشنامه،پرسشنامهازاستفادهباعملیاتی:تعریف
صحیحبصورتکهاستالسؤ33شاملپرسشنامهاینشود.میگیرياندازه،)1960(مارلو

میزاندریافتیينمرهبهتوجهباپرسشنامهتصحیحازپسوشودمیدادهپاسخغلطیا
.گیردیمقرارتفسیرمورداواجتماعیپذیرش

(دراستفاده شده کرونباخآلفايروشازنیزشدهیاديپرسشنامهپایاییتعییندر
حاضرتحقیقدر).89/0(شدبامیقبولقابلضرایببیانگرو)1389،الدینشرفتحقیق

استفاده و مقدار کرونباخآلفايروشازاجتماعیپذیرشيپرسشنامهپایاییتعیینبراي
.استمذکوريپرسشنامهبولققابلپایاییضرایببیانگرحاصل شد که )77/0(آن 

پژوهشمفهومیمدل
میانروابطپیرامونمختلفادبیاتمرورباتحقیق،اصلیسؤالبهپاسخبراي
دستهدوازمدلاینشد.ارائهوطراحیزمینهایندرزیرمدلاجتماعی،ییدأتوبدحجابی

:ازعبارتندکهشدهتشکیلاصلیمتغیر
اجتماعیییدأتوابسته:متغیر-1
بدحجابیمستقل:متغیر-2

محققمطالعاتاساسبرتحقیقمفهومیمدل:1شکل

1 Yang

یید اجتماعیتأ بدحجابی

هلأوضعیت ت
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پژوهششناسیروش
تحقیقآمارييجامعهباشد.میپیمایشیوتوصیفیروشحاضر،حقیقتروش

جمعیتکهآنجاییازباشد.میاهوازشهردرسال14بااليهايخانميکلیهشامل،حاضر
قابلعبارتیبهوممکنغیرگردندمیمحسوببدحجابتحقیقایندرکهافراديدقیق

بدحجابیمصداقکهدخترانیازنفر300فمندهدگیرينمونهروشبهلذا،نیست؛برآورد
کهباشدمیپرسشنامهمطالعهایندرپرسشنامهگردآوريابزارگردیدند.انتخاباند،بوده
قراراستفادهموردمحتوایی)و(صوريرواییوکرونباخ)(آلفايپایاییاحتسابازپس

مارلووکراوناجتماعیبولیتمقيپرسشنامهازوابستهمتغیرکردنعملیاتیبرايگرفت.
)SDS(يپرسشنامهاز(بدحجابی)مستقلمتغیرسنجشبرايواست،گویه33دارايکه

وSPSSافزارنرمتوسطهادادهپرسشنامه،آوريجمعازپسگردید.استفادهساختهمحقق
tی،همبستگآماريهايآزمونازنیزفرضیاتبررسیبرايشد.تحلیلوتجزیهلیزرل

است.شدهاستفادهساختاريمعادالتهمچنینوچندگانهرگرسیونومستقل

پژوهشفرضیات
اصلیاتفرضیالف)

رابطهآنهااجتماعیییدتأواهوازشهردخترانبدحجابیبینرسدمینظربه-1
دارد.وجود

وجودرابطهآنهاهلأتوضعیتواهوازشهردخترانبدحجابیبینرسدمینظربه-2
دارد.

فرعیفرضیاتب)
دارد.وجودرابطهاجتماعیییدأتو»بدپوششوغلیظآرایش«بین-1
دارد.وجودرابطهاجتماعیییدأتو»نازكبسیارپوشش«بین-2
است.ثرؤماجتماعیییدأتدر»سرموينمایاندن«-3
دارد.ودوجرابطهاجتماعیییدأتو»کوتاهبسیاردامنپوشیدن«بین-4
دارد.وجودرابطهاجتماعیییدأتو»بدنهايبرجستگینمایاندن«بین-5
دارد.وجودرابطهاجتماعیییدتأوزنندهپوشش،زنندههايلباسبین- 6
وغلیظآرایش/کوتاه/تنگ/چسبانهايلباسازمتشکلجسمانیِيسازهبین-7

.داردوجودرابطهاجتماعیییدأت



95پاییز ،1شماره،یازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 204

پژوهشهايیافته
توصیفیهايیافته- 1

25دیپلم،ازترپاییندرصد37ازمتشکلسواد؛نظرازبررسیموردينمونهسیماي
ولیسانسازباالتردرصد11حدودولیسانسازترپاییندرصد26حدودودیپلمدرصد
میانگینشد.بامیهلمتأنیزمابقیومجرد7/68ازدواجوضعیتحیثازباشد.میباالتر
باکهاندبودهمعتقددرصد40حدود2جدولمطابقاینکهواستسال24نمونهسنی

7حدودتنهاواندبودهموافقخیلینیزدرصد25برسند،ازدواجبهتوانندمیبدحجابی
درصد64حدودتجمعیفراوانیگرفتننظردرباواند؛نداشتهاعتقاديچنینافراددرصد

یابی)دوستو(ازدواجاجتماعیییدأتموردتوانندمیبدحجابیباکهاندداشتهرشنگاین
گیرند.قرار

یابی)دوستو(ازدواجاجتماعیییدأتوبدحجابیبهاعتقادمیزاننظرازنمونهوضعیت:2جدول
وضعیت فراوانی درصد تجمعیفراوانی

متغیر

مخالفکامالً 21 7/0 7/0
مخالف 33 11/0 18/0

حدوديتا 50 66/16 35/0
موافق 119 66/39 74/0

موافقکامالً 77 66/25 100/0
جمع 300 100

اعتقاداینبرموافق)خیلیوموافقمیزانکردنجمع(بانمونهافراددرصد64حدود
باشدکردنازدواجیاویابیدوستکهخوداهدافبهتوانندمیپوششیچنینباکهاندبوده
موافق)خیلیوموافقموافق،حدودي(تاوضعیتسهجمعباهمچنینورسند؛می
ییدأتراستايدربدحجابیبهنسبتراخوداعتقادنمونهدرصد82حدودگفتتوانمی

و با .انددادهنشانراخودمخالفت18حدودتنهانیزمقابلدرواندنمودهبیانرااجتماعی
درصد نظر منفی نسبت به دو متغیر نشان 25مخالف و خیلی مخالف تنها جمع مقوله 

رابدحجابیمیزاناگرکهاستاینیدمؤمرکزيهايشاخصهايیافتههمچنیناند.داده
برخوردار26حدوددرمیانگینیازنمونهافرادباشیمداشتهنظردر33تا10ينمرهبین
اند.بوده
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یاستنباطهايیافته- 2
گامدرفرضیه(آزمونهمبستگیوايرابطههايآزمونشاملمتغیره:دوتحلیل-1- 2

اول)
وضعیتيفرضیهمورددروپیرسونهبستگیآزمونازفرضیاتيکلیهبررسیبراي

است.شدهاستفادهTآزمونازبدحجابیوهلأت

بدحجابیوهلتأوضعیتمتغیردويرابطهبررسیجهتTآزموننتایج:3جدول
متغیر تعداد میانگین استانداردانحراف استانداردانحرافمیانگین

بدحجابی مجرد 206 25/5049 23939/5 36505/0
هلأمت 94 19/2447 57362/4 47173/0

بیشتريبدحجابیوضعیتدراندبودهمجردکهافراديکهنمایدمیتصدیق3جدول
نسبتنمونهدرمجردافرادعبارتیبهاند.بودهخودهلأتمبدحجابهمتايافرادبهنسبت

اند.بودهبرخورداربیشتريبدحجابیمیزانازهلأمتافرادبه

تحقیقمتغیرهايروابطبررسیجهتپیرسونهمبستگیآزموننتایج:4جدول

میزانفرضیه
همبستگی

سطح
وضعیتمعناداري

ییدأت59/0000/0اجتماعیییدأتبابدپوششوغلیظآرایشيرابطه
تأیید54/0000/0یید اجتماعیأپوشش بسیار نازك و با ت

تأیید14/0010/0یید اجتماعیتأنمایاندن موي سر با 
تأیید30/0000/0یید اجتماعیأپوشیدن دامن بسیار کوتاه با ت

تأیید70/0000/0یید اجتماعیأهاي بدن با تنمایاندن برجستگی
رد621/0- /48اجتماعیییدتأبازنندهپوششولباس

ییدأت51/000/0اجتماعیییدأتباغلیظ)آرایشوچسبان،تنگ(لباسجسمانیيسازه

اولپنجم،هايفرضیهگرفتند.قرارییدأتموردفرضیهشش4جدولهايیافتهطبق
راهمبستگیضریبمیزانبیشتریندرصد،51ودرصد59،درصد70ترتیببههفتمو
زنندهلباسمتغیرتنهاودارندیابی)دوستو(ازدواجاجتماعیییدأتیعنیوابستهمتغیربا
شود.نمیییدأتدرصدپنجازباالترمعناداريسطحبهتوجهبا
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دوم)گامدرفرضیه(آزمونرگرسیون: شامل متغیرهچندتحلیل-2- 2
صفرهمبستگیضریبباالتریناساسبربینپیشمتغیراولینگامبهگامروشدر

حسببربینپیشمتغیرهايسایرپسآنازشود.میتحلیلواردوابستهمتغیربامرتبه
شوند.میواردتحلیلدرجزیی)(نیمهتفکیکینیمهو(جزیی)تفکیکیهمبستگیضریب

نیستمحققدستدرمتغیرهاورودترتیبگامبهگامرگرسیونروشدرکلیطوربه
).1388:153(منصورفر،

رگرسیونمدلخالصه:5جدول
مدل ضریب همبستگی چندگانه ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل یافته خطاي استانداردبرآورد
1 707/0 500/0 498/0 53656/4
2 790/0 624/0 621/0 94157/3
3 824/0 678/0 675/0 64965/3
4 860/0 739/0 735/0 29524/3
5 865/0 748/0 744/0 24290/3

باقیمدلدرکهپایانیمتغیرهايکهاستاینازحاکیرگرسیونجدولخالصه
اندبودهبرخوردارپنجممدلدردرصد86میزانبهچندگانههمبستگیمیزانازاندمانده

غیرهايمتمجموعیعنیگردد.میدرصد74مساويتعیینضریب2Rنهایتدرکه
جدولدرنمایند.تبیینراوابستهمتغیرواریانساندتوانستهدرصد74میزانبهمامستقل

معنادارFباشدمی/05ازکمتررفتهکاربمدلپنجهرمعناداريسطحکهآنجاییازنیز6
هستند.ییدأتموردهامدلکهاستاینگویايوباشدمی

هادلمییدأتواریانستحلیل:6جدول
مدل مجذور مربعات آزادييدرجه میانگینمجذور F معناداريسطح

1
رگرسیون 122/6129 1 122/6129 814/297 000/0
باقیمانده 958/6132 298 580/20

جمع 080/12262 299

2
رگرسیون 890/7647 2 945/3823 135/246 000/0
باقیمانده 190/4614 297 536/15

جمع 080/12262 299
3 رگرسیون 377/8319 3 126/2773 193/208 000/0
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مدل مجذور مربعات آزادييدرجه میانگینمجذور F معناداريسطح
باقیمانده 703/3942 296 320/13

جمع 080/12262 299

4
رگرسیون 800/9058 4 700/2264 563/208 000/0
باقیمانده 280/3203 295 859/10

جمع 080/12262 299

5
رگرسیون 261/9170 5 052/1834 399/174 000/0
باقیمانده 819/3091 294 516/10

جمع 080/12262 299

کدامهرسهمتفکیکبهمدلدرباقیماندهمتغیرهايبرايرگرسیونیضرایب:7جدول
مدل نشدهاستانداردهمبستگی شدهاستانداردهمبستگی

t سطح معناداري
B Std. Error Beta

1 (Constant) 487/12 876/0 247/14 000/0
برجستگی 155/2 125/0 707/0 257/17 000/0

2
(Constant) 130/7 935/0 630/7 000/0
برجستگی 828/1 113/0 600/0 117/16 000/0

توريپوشش 233/1 125/0 368/0 887/9 000/0

3

(Constant) 094/3 035/1 988/2 003/0
برجستگی 579/1 111/0 518/0 252/14 000/0

پوشش توري 926/0 123/0 276/0 505/7 000/0
آرایش 790/0 111/0 273/0 100/7 000/0

4

(Constant) 412/0 990/0 416/ 678/0
برجستگی 288/1 106/0 423/0 151/12 000/0

پوشش توري 688/ 115/0 205/0 984/5 000/0
آرایش 837/0 101/0 289/0 314/8 000/0

دامن کوتاه 890/0 108/0 276/0 252/8 000/0

5

(Constant) 263/ - 996/0 256/ - 792/0
برجستگی 262/1 105/0 414/0 062/12 000/0

پوشش توري 534/0 123/0 159/0 347/4 000/0
آرایش 698/0 108/0 241/0 475/6 000/0

دامن کوتاه 917/0 106/0 285/0 615/8 000/0
بدنیيسازه 444/0 136/0 125/0 256/3 001/0
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ازبرجستگیمتغیراولگامدرکهدهندمینشان7جدولرگرسیونضرایب
بهضرایباینمیزاندوم،گامدراست.بودهبرخورداروابستهمتغیرتبیینمیزانبیشترین

نهایتدراست.بودهدرصد36و60ترتیببهپوششوبرجستگیمتغیردوبرايترتیب
،برجستگی:ازعبارتندبمانندباقیرگرسیونیيمعادلهدراندنستهتواکهمتغیريپنج

،41،15بتايضریبمیزانازترتیببهکهبدنیيسازهوکوتاهدامن،آرایش،پوشش
هستند.برخوردار12و24،28

يمعادلهتوانمی7جدولدرشدهاستانداردرگرسیونضرایببهتوجهبابنابراین
داد:نشانزیرشکلبهرارگرسیونخطکلی

+ )24(+ آرایش غلیظ)41() + پوشش توري نازك15(برجستگی) =یابی(ازدواج و دوستیید اجتماعیأت
)12(بدنیي)+ سازه28(دامن کوتاه

سوم)(گام1ساختاريمعادالتمدل-3- 2
لیلتحوتجزیههايروشترینمناسبوترینقويازیکیساختاريمعادالتمدل

کهداردوجودمستقلمتغیرچندتحقیق،ایندرکهآنجاییازباشد.میمتغیرهچند
یابی)دوستو(ازدواجاجتماعیییدأتيوابستهمتغیررويبررایکهراثرخواهیممی

لیزرلافزارنرمازلذا؛استضروريوالزممدلاینازاستفادهدهیم،قراربررسیمورد
جهتاست.آمده9جدول قالبدرفرضیاتمجددبررسیونتایجت.اسشدهاستفاده

است.شدهارائهزیرجدولاي،مشاهدهومکنونمتغیرهاياختصاريعالئمشناسایی

مدلمتغیرهاياختصاريعالئمشناساییراهنماي:8جدول
شاخص

نازكوتوريپوشش
غلیظآرایش
سرموي

جسمانیي سازه
کوتاهدامن
زنندهلباس

بدنبرجستگی
یاجتماعدییأت

1 structural equation model
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خطیساختاریافتهروابطازاستفادهباهافرضیهآزمون- 4- 2
همچنینوتحقیقمفهومیمدلارزیابیمنظوربهگیرياندازههايمدلتعیینازپس
تناسببررسیوتحقیقمتغیرهايمیانعلیيرابطهوجودعدمیاوجودازیافتناطمینان

مدلازاستفادهباتحقیقهايفرضیهتحقیق،مفهومیمدلباشدهمشاهدههايداده
اند.شدهمنعکسنموداردرهافرضیهآزموننتایجشدند.آزموننیزساختاريمعادالت

استانداردحالتدرهافرضیهنتایجوکلیمدلگیرياندازه:1نمودار
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دارمعنیحالتدرهاهیفرضجینتاویکلمدليریگاندازه:2نمودار

تحقیقمفهومیمدلبرازندگیهايشاخص: 9لجدو
IFINNFICFIGFIRMRRMSEAX2/df
93/092/094/097/0023/0051/080/1

گیرينتیجهوبحث
دخترانبیندراجتماعیییدأتوبدحجابیبینيرابطهبررسیحاضر،يمقالههدف

جزءبهفرضیاتيکلیهکهاستاینازحاکینتایجباشد.میاهوازشهربااليبهسال14
ثیرأتبدحجابیهايلفهؤميهمهوهستندمعنادارييرابطهدارايوابستهمتغیربایکی،
نیزگامبهگامرگرسیوننتایجهمچنین،دارند؛اجتماعیییدتأرويبرداريمعنیومثبت

ییدأتیعنیوابسته،متغیردرصد75میزانبهانستندتومستقلمتغیرهاياستاینیدؤم
نمایند.تبیینرااجتماعی
افرادکهاستاینازحاکینیزهلمتأومجردبدحجابِافرادگروهدونهادنبرابر

کهافراديدادنشانTآزموننتایجاند.دادهنشانخودازرابدحجابانهرفتاربیشترمجرد
همچنیندارند؛خودهلأمتهمتایانبهنسبتبیشتريبدحجابیمیانگیناندبودهمجرد
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رابدحجابیآنهاچهارمسهحدودکهبوداینیدؤمبدحجابافراداعتقادونگرشمیزان
بدحجابانهظاهريورفتارباکهاندبودهباوراینبریعنیاند؛دانستهخوداهدافبهمقصود
دستباشدمذکرجنسازیابیدوستوازدواجکهخودفاهدابهتوانندمییاواندتوانسته

استشدهحاصللیزرلافزارنرمتوسطکهساختارييمعادلهنتایجدیگرسويازیابند.
باخردفرضیاتازآمدهبدستنتایجاست.قبلینتایجیدؤمومدلمعناداريازحاکینیز

کرمانشاهیان)،1386(حجتی)،1373(پورحسنجعفر)،1384(محمديتحقیقات؛نتایج
باشد.میهمسو،)1376(

یدمؤنتیجهایننیزمبادلهينظریهطبقداشت؛اذعانبایدخرد،فرضیاتتبییندر
موردبدحجابی،باریکدربتوانندبدحجابافرادچنانچهزیرا؛است"قصدمندبدحجابی"

داشت.خواهدوجودآیندهدرنیزآنارتکاباحتمالگیرند؛قرارمذکردیگرانيتوجه
شوند.میناشی»کنش«یکازکهباشدهاییپاداشيهمهشاملتواندمیاجتماعیییدتأ

یابد).دوستیانماید(ازدواجبگیردپاداشاند،توانستهبدحجابیباافراد
وقصدباموجوداتیهاانسانکهاستاینعقالنیگزینشرویکرداساسبرهمچنین،

حداکثربهمنجرکهاستروشیبهترینعقالنی،گزینشکهاستمعتقدويهستند.نیت
مقصدوخواستبهرسیدنجهتسوژهوکنشگروصف،اینبا).1372(ترنر،شودمیسود

بهدستگرانهگزیشوآگاهانهباشدمیمذکرجنسيتوجهجلباینجادرکهخویش
مقصدبهبدحجابیکارگیريبهباتعمداًکنشگرکهگفتتوانمیبنابراینزند.میعمل

تنوعدردیگرانبهخویشبدنيعرضهتادیگرانيتوجهجلبازتواندمیکهخویش
باابزاريکنشنیز،)1391(همکارانشورستگارخالدتحقیقدرنماید.استفادهباشد،

است.بودهارتباطدرحجابیبی
دیگرانتواندنمیمتعارفپوششباکنشگرکهآیدمینظربهگونهاینمقابل،طرفدر

جسمییابدنیعامالناست،کردهبیاننیزگافمنکهطورهماننماید.جلبخودبهرا
هايروشيهمهبهتوسلباکنشگراننمایندجلبخودبهرادیگراننظرتادارندسعی

ایند.نمجذبخودبهرادیگراندارندتالشاجتماعیدهیعالمت
ازدواجدرثیريأتچندانوالدینوخانوادهگفت؛توانمیايرابطهچنینتبییندر
معرفیدیگرانبهراخوداینکهبرايفردرو،اینازندارند،گذشتهمانندبهخودفرزندان

گیرد،قرارنظرجلبموردنتواندآنکهبیمازونمایدمیمبادرتعمومیيعرصهدرنماید
راخودونمایدجلبخودبهرادیگراننظراتکهکندمیتالشممکنشکلهربه

تاازدواج(ازمخالفجنساستقبالباوقتیآغازيچنیندهد.نشانالیقوشایسته
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اهداف؛بهرسیدندربدحجابیموفقیتواقعدرگردد،روروبهجنسی)ارضاءویابیدوست
گردد.میمحقق

برايمهمیيوسیلهکهآنبرعالوهگیدنزنظرازپوشاكولباسهمچنین،
بهروکنشگرآرایشولباساست.شخصیزندگیمختلفوجوهآشکارسازيیاسازيپنهان

دیگريطرقبهراخودطریقبدینتااست،خویششخصیهویتيعرضهوخونمایی
هنجارباکهگرددمیچیزيپیدرخودبدحجابانهظاهربروزباکنشگرنماید.معرفی

پنهانیهویتتااستتالشدربدحجابانهکنشیبابنابراین؛استنیاوردهدستبهمتعارف
دهد.تخفیفراخویششخصینامالیماتوهاناکامیطریقاینازونمایدمعرفیراخود

نماید.معطوفخودبهنسبتدیگراننظرکندمیسعیپوششیچنینبالذا
نیازمندواستعمومیصورتیکاجتماعیصورتگافمن،مزعبهکهآنجاییاز

درتنهااستنقاباینآوردندستبهبرايايوسیلهآرایشاست.آنبرموجودنقابتغییر
کنارصورتآرایشنقابکهاستدوستانحضوردریاتنهاییشدیداحساسشرایط

باکنشگرانبراینبنا؛شودمیظاهرواقعیشخصهمانیاخصوصیصورتورودمی
تالشاجتماعیدهیعالمتهايروشيهمهبهتوسلباثیرگذاريأتمدیریتازاستفاده

نمایند.جذبخودبهرادیگراننظردارند
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:منابعفهرست 
پرهام،باقريترجمهشناسی،جامعهدراندیشهسیراساسیمراحل).1380(ریمونآرون،
ی.فرهنگولمیعانتشاراتتهران

.شناسی، تهران، نشر دانژههاي جامعه). نظریه1383ادیبی، حسین و انصاري، عبدالمعبود (
يسسهؤتهران: م،باقر ساروخانیيفرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه).1370(رو، آلنبی

.کیهان
زاده، هساییعبدالعلی ليترجمه،شناسیجامعهيساخت نظریه).1372(جاناتان .ترنر، اچ

.نوید اندیشه

، "راجع به حجاب برترالنسابررسی دیدگاه جوانان و میان"). 1389(مهديحبیبی،
.1يمارهعلوم رفتاري، سال چهارم، شي نشریه

ثر بر بدحجابی دختران دانشگاه شهید باهنر ؤعوامل م"). 1389حجتی، سید حمیدرضا (
.4ي ي تربیت اسالمی، سال دوم، شماره، نشریه"کرمان
ي متوسطه استان بررسی نگرش دانش آموزان دختر دوره). 1373پور، فاطمه (حسن

، شوراي تحقیقات آموزش و پرورش استان 1372-1373مازندران در مورد حجاب،
مازندران.

گرایش به حجاب و "). 1391نوري، بیژن؛ روحانی، علی و هاشمی، سمیه (خواجه
.23ي ، شمارهکاربرديشناسیجامعه،"هاي متفاوت زندگیسبک

بهرنگ صدیقی و وحیديشناسی، ترجمهجامعهکالسیکهاي نظریه).1390(تیمدیلینی،
.طلوعی، نشر نی

.انتشارات آگه،فرهنگ مطالعات جوانان، تهران)،1386(محمد سعیدذکایی،
ـائلسرویکردهاي نظري هفتگانه در بررسی م).1386(مارتین،رابینگتن، ارل و واینبرگ

.له صدیق سروستانی، تهران، دانشگاه تهرانارحمتي اجتماعی، ترجمه
نگرش دانشجویان دختر "). 1391رجالی، مهري؛ مستأجران، مهناز و لطفی، مهران (

پزشکی اصفهان نسبت به حجاب و پوشش زنان و برخی ي بهداشت دانشگاه علوم دانشکده
.3ي سال هشتم، شماره،سالمتتحقیقات نظام يمجله، "عوامل مؤثر بر آن

هاي اجتماعی کنش"). 1391پور ایوکی، سحر (رستگارخالد، امیر؛ محمدي، میثم و تقی
، مطالعات "ي آن با مصرف اینترنت و ماهوارهزنان و دختران نسبت به حجاب و رابطه

.56ي راهبردي زنان، سال چهارم، شماره
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،الثیمحسن ثيدر دوران معاصر، ترجمهشناسیجامعهينظریه). 1389(جورج ریتزر،
تهران.

هاي کالسیک آن،   شناختی معاصر و ریشههاي جامعه). نظریه1392ریتزر، جورج (
شناسان.سرابی، انتشارات جامعهي خلیل میرزایی، علی بقاییترجمه

، "هاي پوشش ملی در ایرانگفتمان"). 1391زاهد، سید سعیده و کاوه، محمدي (
ي چهارم.ي اول، شمارهي مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دورهفصلنامه

شناختی تحلیل جامعه"). 1391پور، محود؛ تقوي، سیده زینب و محمدي، مهدي (شارع
.3ي ي تحقیقات فرهنگی، شماره، فصلنامه"عوامل مؤثر بر گرایش به حجاب

ي، فصلنامه"اجتماعیمدیریت بدن و مقبولیت"). 1390شکربیگی، عالیه و امیري، امیر (
.3يمطالعات جوانان، سال دوم، شماره

بررسی تأثیر آموزش "). 1388(پور، بهرام؛ محمودیان، مجید و سلمانیان، حمیدرضاصالح
هاي میان ي تخصصی پژوهش، فصلنامه"هاي قرآنی بر بهبود پذیرش اجتماعیآموزه
.2ي اي قرآنی، سال اول، شمارهرشته

دفتر تبلیغات فدوم؛ قماپچ،حجاب از دیدگاه قرآن و سنت).1376(تحیهف،زادهفتاحی
ی.اسالم

.جاویدانانتشارات ،پنجماپچ،آزادي یا اسارت زن).1356(فرهت،قائم مقامی
بین دانشجویان ). گرایش به حجاب و برداشت از آن در1376البنین (کرمانشاهیان، ام

شناختی آن، دانشگاه شهر تهران و علل و عوامل جامعههاي دولتی و آزاد اسالمی دانشگاه
پژوهشگري علوم اجتماعی.يهارشد، رشتالزهرا، مقطع کارشناسی

ي ترجمهتجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید،). 1385(گیدنز، آنتونی
ناصر موفقیان، تهران، نشر نی.

.ن چاوشیان، نشر نی، تهراني حسشناسی، ترجمه). جامعه1386گیدنز، آنتونی (
ي حسین قاضیان، ي اجتماعی، ترجمه). ساخت نظریه1385لوپز، خوزه و اسکات، جان (

نشر نی، تهران.
ي حجاب، کتاب زنان، سال دهم، ). تحلیل اجتماعی مسئله1386منش، حسین (محبوبی

.38يشماره
اشراق.انتشارات،حجاب در ادیان الهی).1373(محمدي آشتیانی، علی

عوامل مؤثر بر گرایش به بدحجابی در بین دختران و زنان شهر "). 1384محمدي، اصغر (
.4ي شناختی، سال اول، شمارهي جامعه، فصلنامه"اصفهان
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کارشناسی ارشد پژوهشگري ينامهن، پایایاخالق و روابط اجتماع).1391(پیمان،مرادي
.دانشگاه شهید بهشتیی،علوم اجتماع

ي دانشجویان دختر از لوازم آرایشی و عوامل استفاده"). 1391دي، گلمراد (مرا
.2ي ي اول، شماره، زن در توسعه و سیاست، دوره"شناختی مؤثر بر آنجامعه

هاي آماري پیشرفته، انتشارات دانشگاه تهران.). روش1388منصورفر، کریم(
شناختی حجاب تحلیل جامعه"). 1390زاده، عسکر و بهمئی، سجاد (مؤمنی، حسن؛ نوراله

ي انسانی ي اجتماعی (توسعهي توسعه، فصلنامه"بر آرامش روانی دختران دبیرستانی
.2ي ي ششم، شماره، دورهسابق)

اجتماعیيو مسئلهفرهنگیامنیتيتوسعهبینيرابطهبررسی")، 1393نامور، سجاد (
ی.شمالخراسانانتظامیدانشيفصلنامه، "بدحجابی

دانژه، تهران.نشرهراجرز،رانسومکارل).1386نرگس (طالقانی،وفاطمههمتی،
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