
 

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نامۀ زنان پژوهش
  73 -  51، 1394 تابستان، دومشمارة ، ششمسال 

  آن و نگرش به بررسی فرهنگ حجاب و عفاف
  هاي استان ایالم یان دختر دانشگاهجو دانشدر بین 

  *لیلی خیدانی

  چکیده
حجـاب و  بـا فرهنـگ    مـؤثر ي عوامل مـرتبط و  جوو جست پرسش بنیادي پژوهش،

میان بررسی و ارزیابی وضعیت حجاب و عفاف در  چنین همو  آن و نگرش بهعفاف 
هـا   هـا و تفسـیر آن   آزمون  یخروج. ي استان ایالم استها دانشگاهیان دختر جو دانش
آمده براي متغیرها   دست  مقدار احتمال به ،آزمون فرض نورمالیتیدهد که در  یم نشان
و استفاده  شدهمعنی فرض نرمال بودن توزیع متغیرها رد ن  بدین ؛است 05/0از  تر بیش

 05/0<001/0= احتمـال مقـدار   دهنـدة  نتایج نشان .پارامتري مجاز است يها از آزمون
معنـاداري وجـود    بسـتگی  هم يفرزندپرور ةنحومتغیر حجاب و  میان ،بنابراین. است
نـی  گفتاسـت و   بسـیار نـاچیز   بستگی همالبته این ؛ است 184/0 بستگی هماین ؛ دارد

مقـدار   چنـین  هـم  .نـدارد نقـش چنـدانی در حجـاب     يفرزنـدپرور  ةنحـو که است 
متغیــر حجــاب و بررســی فرهنگــی  میــان دهــد مــینشــان  05/0> 066/0=احتمــال

فـرد در حجـاب وي    ۀگذشـت  ۀتجرببه این معنا که  ؛معناداري وجود ندارد بستگی هم
بـین   هم گویاي این مسئله است که 05/0>421/0=مقدار احتمال. کند ینقشی ایفا نم

  .معناداري وجود ندارد بستگی همین و فرزند دوال ۀرابطمتغیر حجاب و 
  .فرهنگی، فرزندپروريسرمایۀ حجاب، عفاف، نگرش فرهنگی،  :ها کلیدواژه

  
  مقدمه. 1

بـه برخـی ابـراز تنفـر      و يمند عالقهو افکار ابراز  ،موضوعات ،ها، اشیا یدهپد برخیافراد به 
ي مشترك و متفـاوتی  ها نگرشگر  بیان ها آنو رفتارهاي مشترك و متفاوت  ها کنش. کنند یم

                                                                                                     

  kheidanileila@yahoo.com مربی الهیات و معارف اسالمی، دانشگاه پیام نور تهران  *
  28/11/1393: ، تاریخ پذیرش23/8/1393: تاریخ دریافت
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، کـرد توان همانند رفتارها مشاهده  ي افراد را نمیها نگرشگرچه . اند است که افراد واجد آن
تمـاعی  هـاي گونـاگون و درون روابـط اج    یـت موقعوجود آن از روي رفتار اشخاص در اما 

ي گونـاگون  هـا  نگـرش گـروه  مطالعۀ از طریق  .)57: 1367 شهرزادي،( است  شدنی استنباط
و عقایـد   شـود  مـی دریافـت   شـده  سنجشبه موضوع  ها گروهاین   ینشبآگاهی و  ،اجتماعی

و شدت و ضعف گسترده و سـوگیري   بازشناخت ،دار از عقاید زودگذر یشهرنسبتاً ثابت و 
 ها آن يها نگرش ۀمطالع ،ي اجتماعیها گروهبراي فهم رفتارهاي . شود میشناسایی  ها نگرش

مطالعـۀ  ، بایـد از  هـا  گـروه ها و رغبت ایـن   یزهانگدرك عالیق و  منظور  بهضروري است و 
اهمیـت   شـان یها نگـرش مطالعۀ نیز  هابینی رفتار یشمنظور پ  به چنین هم. کردها آغاز  نگرش

بـزرگ   يهـا  مطالعات تاریخی و بررسی جنـبش درآمد و توجه به  یشپبا این  .سزایی دارد هب
حجاب و عفـاف زنـان، گـاه بـه ابـزاري       که بحث مبارزه با شود آشکار میدنیا این حقیقت 

و گـاهی بهتـرین وسـیله بـراي      شـده  یلاسـتعماري تبـد   هـاي  یشـه سیاسی براي اجراي اند
قـش زن  نبه بوده که دلیل به این  تر بیشاین رویکردها  .مخالفان ادیان بوده است ستیزي یند

دینی با نوع پوشش زنان آن  ۀجامع ،واقع در. استشده ید تأکو  توجهبارها دینی  وامعدر ج
حجـاب   سازي ینهضرورت بحث نهاد  به مطالعه با. )67: 1385 ،استاد ملک( شود ه میشناخت
گاه فرهنگ عفـاف   ، هریکل طور  به. بریم یپی م باره ینا در ها امع دینی و نقش دولتودر ج

 از دیگـر سـو،  . مانـد  یمـ و حجاب نهادینه شود، جامعه از تندباد تهاجم فرهنگـی در امـان   
 امـا  ،حجاب مختص زنـان اسـت   .دارد اي یژهحجاب و عفاف در دین مبین اسالم جایگاه و

آخـرین دیـن الهـی بـراي حفـظ فـرد و        در حکـم  ،اسـالم . شود ینیز م عفاف شامل مردان
پوشـش  نکـردن  عفتـی و رعایـت    حجابی و بی بی شان انحرافاتی که سرچشمه جلوگیري از

 اسـت اعـم از مـرد و زن    ،افـراد بشـر   ۀهماي ارائه داده است که شامل  برنامه است،صحیح 
 زنان در مسیر تندباد حرکت بـه  ویژه به ،مردان و زنان ،در این میان). 45: 1373 زاده، فتاحی(
 ۀتوسـع فرهنگی و فرهنگ برهنگی قرار گرفتنـد تـا در    مدرنیسم، در معرض برهنگی يسو 

 شـان اما با گذر زمان از هویـت و شخصـیت و ماهیت  ، نقش خویش را ایفا کنند داري یهسرما
خـویش و توجـه بـه سرشـت و     هویـت   يسـو   و با بازگشت دوباره بـه  تر دور شدند بیش

بـه   توجه .)64: 1373 کریمی،( وجو کردند جست» عفاف و حجاب«را در  شان، عفتطبیعت
باالتر از عالم ماده تـدوین و   نگاهیکه برخاسته از حقایق دین و در  ،مبانی حجاب و عفاف

پاسخ مثبت و حقیقی به نیازهاي درونـی و بازگشـت بـه     فقطتبیین شده، در عصر برهنگی، 
و امنیت، معنویت و کمال را در خانواده  انسانی است که سالمت، ۀجامعفطري  هاي یشگرا

راه رسیدن به کمال و سعادت الهی است، مبانی و  یگانهاین انتخاب  .سازد یاجتماع میسور م
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 آیـد  مـی   دسـت   اصـیل اسـالمی بـه    هاي یتو روا قرآناین حقیقت از بطن  يها ریشه و راه
بررسـی  پژوهش بنا به فراخور زمانی و مکـانی بـه   در این  رو،  ینا از .)81: 1374 مطهري،(

 اسـتان ایـالم   يهـا  یـان دختـر دانشـگاه   جو دانش میانحجاب و عفاف در و نگرش فرهنگ 
بوده اسـت کـه اسـتان ایـالم، اسـتانی       توجهروي شایان  آن ازاین مهم . شده استپرداخته 

خوش تغییر نشده است؛  مذهبی و کامالً شیعه بوده و هنوز بافت جمعیتی و هویتی آن دست
روابـط سـنتی و حفـظ    ۀ واسـط   بـه ي که نگرش به حجاب و عفاف در این اسـتان  ا گونه  به

کـه همانـا    ،بـر ایـن مبنـا، پرسـش اصـلی     . اسـت جایگاه هویتی خانواده مبتنی بر مطلوبیت 
میـان  و نگرش به حجاب و عفـاف در   فرهنگ با مؤثري علل و عوامل مرتبط و جوو جست
یابی این پرسش  پاسخرویکرد به . شود یمح ي ایالم است، مطرها دانشگاهیان دختر جو دانش
ي استان ایالم به فرهنگ حجـاب  جو دانشي دختران ها نگرشو  ها نگاهروي است که   بدان

، داشـتن مطلوبیـت حجـاب و عفـاف در نـزد      واقـع  به. استي ا مؤلفهو عفاف مبتنی بر چه 
؟ ایـن گـزاره در   اسـت چون ایالم معلول چـه عـواملی    ي استانی سنتی همجو دانشدختران 

  .استراستاي پاسخ به پرسش پژوهش 
  

  اهداف پژوهش. 2
  هدف اصلی 1.2

میان و عفاف و نگرش به آن در فرهنگ حجاب ارزیابی وضعیت هدف اصلی این پژوهش، 
  .است ي استان ایالمها دانشگاه جوي دانشدختران 

  
  اهداف فرعی 2.2

  ؛ي استان ایالمها دانشگاهمشغول به تحصیل در  جوي دانشدختران تنوع حجاب  .1
در  جـو  دانـش دختـران  میـان  و عفـاف در  بـه حجـاب   و متکثـر  هاي متنـوع   نگرش .2

  ؛ي استان ایالمها دانشگاه
در  یافتن نظـامی نوآورانـه  فرهنگ عفاف و حجاب در نظام تبلیغی دینی و  یابی آسیب .3

  ؛این زمینه
دختـران  میـان  عفـاف در   حجـاب و  ي فرهنـگ هـا  ها و دافعـه  جاذبهتعریف تبیین و  .4
  ؛ي استان ایالمها دانشگاه جوي دانش
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فرهنـگ  حـوزة  نقش و جایگاه دانشگاه پیام نور ایالم در انجام پژوهش کـاربردي در  . 5
  .و عفاف ،حجاب

  
  پژوهشپرسش . 3

  اصلیپرسش  1.3
یان دختـر  جو دانشمیان حجاب و عفاف و نگرش به آن در  فرهنگ با مؤثرعوامل مرتبط و 

  ي استان ایالم چیست؟ها دانشگاه
  
  فرعیهاي  پرسش 2.3

 دربـارة از رعایـت حجـاب و فرهنـگ او    ) جـو  دانـش دختـر  ( فردگذشتۀ میان تجربۀ آیا  .1
  ي وجود دارد؟ا رابطهحجاب 

حجـاب و عفـاف    دربارةو فرهنگ او ) فرد شیوة آموزش(فرزندپروري میان نحوة آیا .2
  ي وجود دارد؟ا رابطه
حجـاب   در موضوعوالدین رابطۀ فرد و فرهنگ او و خانوادة فرهنگی میان سرمایۀ آیا .3

  ي وجود دارد؟ا رابطهو عفاف 
  

  فرضیات پژوهش. 4
از رعایت حجـاب و فرهنـگ او   ) جو دانشدختر (فرد میان تجربۀ گذشتۀ  رسد یمبه نظر  .1

  .وجود دارد  رابطهحجاب  دربارة
 دربـارة و فرهنـگ او  ) فـرد  شـیوة آمـوزش  (فرزنـدپروري  میان نحوة  رسد یمبه نظر  .2

  .وجود ندارد  رابطهحجاب و عفاف 
 دربـارة والدین رابطۀ فرد و فرهنگ او و خانوادة فرهنگی میان سرمایۀ  رسد یمبه نظر  .3

  .وجود دارد  رابطهحجاب و عفاف 
  

  آماري پژوهش ۀنمونجامعه و . 5
  :است شده  گرفتهبهره فرمول کوکران  از ،حاضر تحقیق درۀ آماري نمونکلی  منظور تعیین حجم  به

  ؛ n:حجم نمونه. 1
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  ؛N: حجم جامعه. 2
  ؛S: جامعه انسیوار. 3
 ؛P: نظر مداحتمال داشتن صفت . 4
  ؛q: نظر مداحتمال نداشتن صفت . 5
  .t: است 96/1برابر % 5در سطح  120باالتر از  ۀجامع يکه برا ودنتیاست یت. 6
اسـتفاده   N= Nt2S2/ Nd2+ t2S2 & n= Nt2Pq/ (N-1) d2+ t2Pq: کوکران با فرمـول  ۀاز معادل

ـ اسـتان ا  يها دانشگاه يایجغراف زیپژوهش ن يآمار ۀشده و جامع  ـ توز المی در  شـده   عی
 چـرداول،  روانیشهر، دهلران، شـ  دره وان،یا الم،یا يها هشت شهرستان شامل شهرستان

 انیجو دانش همۀپژوهش را  نیا يآمار ۀجامع. و آبدانان است ،مهران ،یملکشاه ارکواز
ـ نـور، دانشـگاه ا   امیـ شامل دانشـگاه پ  المیاستان ا يها دانشگاه لیتحص به مشغول  الم،ی

 یو دانشگاه علوم پزشک ،یدانشگاه باختر، دانشگاه آزاد اسالم ،يکاربرد یدانشگاه علم
آماري، با  ۀتعیین تعداد نمون يبرا. دهند یم لیتشک 1390-1389 یلیدر سال تحص المیا

 583 هـزار و  35کل  يکوکران، شمار آمار ۀمعادل ۀاستفاده از دستور برآورد حجم نمون
ـ ترت نیبد. دست آمد  به 355استان، عدد  يها دانشگاه انیجو از دانش ينفر تعـداد   ب،ی

 نیـ کـه از ا  شد عیتوز المیاستان ا يها دانشگاه دختر انیجو دانش نینامه ب پرسش 355
ها  نامه درصد پرسش 1/90 یشد که نرخ بازگشت يآور نامه جمع عدد پرسش 320تعداد، 

  .پژوهش است يبرا
  
  ها نمونهروش انتخاب  1.5
داوطلبانـه    يریـ گ از روش نمونـه  ،تحقیق ۀنام پرسشبه گویی  براي پاسخانتخاب افراد  براي

بدون توجه به  ،مشغول به تحصیل یانجو دانش میانکه از  صورت  نیبد؛ شده است  استفاده
قـرار   شـان هاي مربـوط در اختیار  نامه پرسشو   هشدنفر انتخاب  355رعایت حجاب، تعداد 

افـراد در دو    کـه انتخـاب   ه اسـت آن بـود  يریگ علت استفاده از چنین روش نمونه .داده شد
اري آنـان را در  ک هم  احتمال ،و از طرف دیگر کرد  گروه باحجاب و بدحجاب را میسرتر می

  .داد یافزایش م نامه پرسشتکمیل 
  
  يریگ ابزار اندازه 2.5

  :استي ذیل ها نامه پرسشي در این پژوهش ریگ اندازهابزار 
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  بررسی فرهنگ 1.2.5
  شما حجاب در گذشته را تا چه حدي قبول دارید؟ . 1

  اصالً                    کم              متوسط                   زیاد
  حجاب زنان در زمان حال را تا چه حدي قبول دارید؟ . 2

  اصالً                    کم              متوسط                   زیاد
  مهم است؟  شاننظر تا چه حدي برای مدمردانی که قصد ازدواج دارند حجاب زن . 3

  اصالً                    کم              متوسط                   زیاد
  ؟گذارند یچه حدي به وي احترام م دیگران تا کند یرعایت م یدرست کسی که حجاب را به. 4

  اصالً                    کم              متوسط                   زیاد
  رد شود؟فآزادي مانع از  تواند یرعایت کردن حجاب تا چه حدي م. 5

  اصالً                    کم              متوسط                   زیاد
  گذار است؟ثرحجاب تا چه حدي بر وضعیت شغلی زنان ا. 6

  اصالً                    کم              متوسط                   زیاد
  مختلف تغییر کند؟  يها آیا حجاب هم باید مانند مد در طی سال. 7

  اصالً                     کم              متوسط                   زیاد
  ؟شود یحجاب تا چه حدي براي شما مهم تلقی م. 8

  اصالً                    کم              متوسط                   زیاد
  پوشیدن چادر تا چه مقدار بر رعایت حجاب تأثیر دارد؟. 9

  اصالً                    کم              متوسط                   زیاد
  است؟  رگذاریتا چه حدي در وضعیت جامعه تأث یحجاب یب. 10

  اصالً                    کم              متوسط                   زیاد
  به انحراف کشیدن جوانان مؤثر باشد؟ در  تواند یتا چه حدي م یحجاب یب. 11

  اصالً                    کم              متوسط                   زیاد
  قاب براي زنان امروزه تا چه حدي ضرورت دارد؟ زدن ن. 12

  اصالً                    کم              متوسط                   زیاد
  درگیري والدین و فرزندان تأثیر دارد؟  دررعایت نکردن حجاب تا چه حدي  .13

  اصالً                    کم              متوسط                   زیاد
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  ؟شود یرعایت حجاب تا چه حدي موجب سعادت در دنیا و آخرت م .14
  اصالً                    کم              متوسط                   زیاد
  بود؟  رگذاریرعایت حجاب در گذشته تا چه حدي بر روي سالمت روحی مردان تأث .15

  اصالً                    کم              متوسط                   زیاد
  باشد؟  رگذاریبر رشد معنوي و فرهنگی جامعه تأث تواند یحجاب تا چه حدي م .16

  اصالً                    کم              متوسط                   زیاد
  رنگی نهاده است؟ حجاب امروزه تا چه حدي رو به کم. 17

  اصالً                    کم              متوسط                   زیاد
  ؟پوشاند یحجاب چه مقدار از زیبایی دختران زیبا را م .18

  اصالً                     کم              متوسط                   زیاد
  ؟شود یجدید غربی جلوگیري م يها حجاب چه میزان از ورود مدها و مدل با .19

  اصالً                    کم              متوسط                   زیاد

  بررسی نگرش 2.2.5
  .یا چادر مانعی ندارد مقنعهپیدا بودن موي سر زن از زیر . 1

  کامالً موافقم        موافقم         نظري ندارم         مخالفم       کامالً مخالفم
  .ردیاستفاده قرار گمورد ي که نازك باشد و نتواند موها را بپوشاند، نباید ا مقنعهروسري یا . 2

  کامالً موافقم        موافقم         نظري ندارم         مخالفم       کامالً مخالفم
 توجـه   جلبزیرا موجب ؛ باشد نما بدنزنان نباید چسبنده و ة استفاد موردي ها لباس. 3

  .شود یمدیگران 
  کامالً مخالفم       کامالً موافقم        موافقم         نظري ندارم         مخالفم

  . ی استبدحجابیک نوع  ،پاي زنان را بپوشاند تواند ینمکه  ،ي نازكها جورابپوشیدن . 4
  کامالً موافقم        موافقم         نظري ندارم         مخالفم       کامالً مخالفم

ادي زیـرا آز ؛ زنان باید بتوانند با هر لباس و پوششی که دوست دارنـد ظـاهر شـوند   . 5
  .پوشش از حقوق انسان است

  کامالً موافقم        موافقم         نظري ندارم         مخالفم       کامالً مخالفم
  .مردان باید به هنگام ازدواج به موضوع حجاب کامل همسر خود اهمیت دهند. 6

  مخالفمکامالً موافقم        موافقم         نظري ندارم         مخالفم       کامالً 



 ...جویان دختر  در بین دانش و نگرش به آن حجاب و عفافبررسی فرهنگ    58

  

  .استفاده از چادر به خاطر مشکی بودن آن تأثیر منفی بر روح و روان فرد دارد. 7
  کامالً موافقم        موافقم         نظري ندارم         مخالفم       کامالً مخالفم

  .ی زن استخداترسو  ،عفت، شخصیتنشانۀ پوشش اسالمی . 8
  ندارم         مخالفم       کامالً مخالفمکامالً موافقم        موافقم         نظري 

ـ اچـون  محارم خود آرایش داشته باشـند؛   حضور درباید فقط  زنان. 9 ـ   نی  دسـتور  کی
  .اسالمی است

  کامالً موافقم        موافقم         نظري ندارم         مخالفم       کامالً مخالفم
  .شود یمحجاب باعث آرامش خاطر و احساس امنیت در زنان . 10

  کامالً موافقم        موافقم         نظري ندارم         مخالفم       کامالً مخالفم
  .گیر استپا و  دست، چون امري شود یمحجاب باعث عدم پیشرفت زنان . 11

  کامالً موافقم        موافقم         نظري ندارم         مخالفم       کامالً مخالفم

  از رعایت حجاب فردتجربۀ گذشتۀ  3.2.5
 فشـار قـرار    تحـت سال گذشته تا چه حد براي رعایت حجاب از سوي موارد زیـر   10در 

  ؟دیا گرفته
ساالن خـود، از   از سوي اولیاي مدرسه، از سوي والدین خود، از سوي دوستان و هم. 1

  سوي خویشاوندان، از سوي نیروي انتظامی، از سوي سایرین
  کم               بسیار کم                 اصالً           بسیار زیاد            زیاد   

  فرهنگیسرمایۀ  4.2.5
  :به چه میزان است ها نهیگزاز  کدام هرمیزان صرف وقت براي . 1

  کتابمطالعۀ . 1
  روزنامهمطالعۀ . 2
  مجلهمطالعۀ . 3
  استفاده از اینترنت. 4
  شرکت در جلسات سخنرانی، کنفرانس، سمینار. 5
  ي زبان خارجیها کالسرکت در ش. 6
  ي ماهوارهها برنامهدیدن . 7
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  رفتن به سینما. 8
  رفتن به کنسرت موسیقی. 9

  بازدید از موزه .10
  :یک از وسایل زیر در منزل به چه صورت است شما از هر ةاستفاد. 2

  صوت ضبطدستگاه . 1
  DVD،  VCDدستگاه پخش . 2
  دوربین عکاسی. 3
  يبردار لمیفدوربین . 4
  کامپیوتر. 5
  شخصیخانۀ  کتاب. 6
  ماهوارهگیرندة . 8

  تحصیالت پدر شما چیست؟ .3
  تحصیالت مادر شما چیست؟ .4

  فرزندپروري والدیننحوة  5.2.5
  ي در موارد زیر چگونه است؟ریگ میتصممشارکت فرزندان براي  ةنحو. 1

  ... مثل اتومبیل، خانه و متیق گرانخریدکاالي . 1
  با فامیل، دوستان، همسایگان وآمد رفت. 2
  تحصیلی فرزندانرشتۀ انتخاب . 3
  گذران اوقات فراغت خانواده.4
  ي تلویزیونها برنامهانتخاب . 5
  خرید لباس براي فرزندان. 6
  تغییر دکوراسیون منزل. 7
  انتخاب نوع غذا. 8

  نوع روابط میان فرزندان و والدین چگونه است؟. 2
  .شدم یممعموالً توسط اولیاي خود تنبیه بدنی  ،زد یمچه عمل ناشایستی از من سر  چنان. 1
معمـوالً توسـط اولیـاي خـود تنبیـه       ،زد یمـ چه عمل ناشایستی از من سـر   چنان. 2

  .شدم یم کالمی
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معموالً توسط اولیاي خود از دست یـافتن   ،زد یمچه عمل ناشایستی از من سر  چنان. 3
  .شدم یممحروم  میها خواستهبه 

  ؟کردند یمبر شما نظارت  تان یبیتوج پولخرج کردن نحوة تا چه اندازه والدینتان در . 3
  اصالًزیاد                     متوسط                  کم                    

تان مشـورت بـا والـدین را بـه مشـورت بـا        خصوصی مسائلتا چه اندازه براي بیان  .4
  ؟دیداد یمک خود ترجیح دوستان نزدی

  اصالًزیاد                     متوسط                  کم                    
ي درسـی شـما در طـول    هـا  نمـره قدر براي پدر و مادر شما اهمیت داشت که از  هچ .5

  باشند؟ باخبرتحصیل در مدرسه 
  اصالًزیاد                     متوسط                  کم                    

 یتنگ دل ها آنچه حد براي  تا ،دیشد یمروزي دور  از والدین خود چند که  یوقت. 7
  ؟دیکرد یم

  اصالًزیاد                     متوسط                  کم                    
  که والدینتان به شما در قبال انجام کاري هدیه بدهند؟ مدآ یمقدر پیش  هچ. 8

  اصالًزیاد                     متوسط                  کم                    
  

  رواییپایایی و . 6
کرونبـاخ بـر اسـاس     يضریب آلفا ۀمحاسباز راه پژوهش حاضر  ۀنام پرسشپایایی  وروایی 

معـادل  ضـریب آلفـا را    ،این محاسـبات . است شده  اطالعات آماري همین پژوهش محاسبه
بـه نتـایج    تـوان  یکه م دهد یفراوان بودن این ضریب نشان م. آورده است  دست  به 9634./

سنجش و زمینۀ استاندارد در  اي نامه پرسشموجود  نامۀ پرسش چنین هم. کردپژوهش اعتماد 
  .استشده  دییتأکه  استارزیابی فرهنگ و نگرش حجاب و عفاف 

  
  روش اجرا 1.6

آوري اطالعـات از روش   بـراي موضـوع و گـرد   . روش پژوهش توصیفی و میـدانی اسـت  
یان مقاطع مختلـف  جو دانشآماري جامعۀ . است شده  استفاده نامه پرسشپیمایشی و تکنیک 

یان قرار جو دانشداوطلبانه در اختیار  نامه پرسش. است ي استان ایالمها دانشگاهتحصیلی در 
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روش . اسـت  افتـه ی  اختصـاص دقیقه  20زمانی حدود  نامه پرسشبراي هر . است شده  داده
  .استي ا طبقهي ریگ نمونهي براي انجام این تحقیق روش ریگ نمونه

  
  ها داده لیتحل و  هیتجز ةشیو. 7

اسـتفاده و   Excelو  SPSSآمـاري   يافزارهـا  از نـرم  ي پـژوهش ها داده لیتحل و  هیبراي تجز
پس  چنین هم. شده استاستفاده بستگی پیرسون  از روش هممتغیرها  میان ۀرابطبراي تعیین 

هـا و   ، بـراي تنظـیم داده  لیـ تحلو  هیـ تجز برايها  خام و استخراج آن يها از گردآوري داده
نمودارهـاي مختلـف از آمـار    پراکندگی و ترسـیم   يها مرکزي، شاخص يها تعیین شاخص

 بسـتگی  هـم ضـریب  (پژوهش از آمار استنباطی  يها هیفرض لیتحل و  هیتوصیفی و براي تجز
  .شده استاستفاده ) اسپیرمن

  
  روش پژوهش 1.7

  .است شدهپر  يحضور وصورت کتبی   نامه است که به پیمایش با ابزار پرسش پژوهشروش 
  
  گیري نمونهروش  2.7

اسـتان   هـاي  دانشـگاه یان جو دانشدرصدي از جمعیت  هریک شده مطالعه گروه که جا آن از
 هـاي  طبقـه کـه درصـد    ،فـوق  هـاي  جـدول با توجه به  چنین همو  دهند میایالم را تشکیل 

 گیـري  نمونـه و نیز با توجه به ایـن امـر کـه روش     دهند را نشان میدر پژوهش  شده مطالعه
و  هـا  زیرگـروه ، براي رسـیدن بـه   دارد ها گیري نمونهنسبت سایر به  را ین خطاتر کم اي طبقه
پـژوهش حاضـر وجـود دارد، از     ۀجامعـ در  چه آن ازبخشی  منزلۀ  بهشده  هاي انتخاب طبقه

  .است شده  استفاده اي طبقه گیري نمونهپژوهش 
  

  ها یافته. 8
  آمار توصیفی 1.8

نمودارهاي سـتونی و جـداول   حسب متغیرهاي مختلف در قالب  بر کنندگان فراوانی شرکت
  .شده است  فراوانی ارائه
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  سن 1.1.8
  حسب سن بر کنندگان توزیع فراوانی شرکت .1جدول 

  درصد  یفراوان  طبقه  یرمتغ

  سن

  3/5  17  سال 18
  9/6  22  سال 19
  4/9  30  سال 20
  1/13  42  سال 21
  9/5  19  سال 22
  8/8  28  سال 23
  3/16  52  سال 24
  4/9  30  سال 25
  6/10  34  سال 26
  5/7  24  سال 27
  9/5  19  سال 28
  9/0  3  سال 29

  100  320  کل  

سـال بـوده    18هـا   ین آنتر کمسال و  29کنندگان در این پژوهش  ین سن شرکتتر بیش
  .سال بوده است 29ین تر کمسال و  24ین فراوانی سن تر بیش چنین هم. است

  



 63   لیلی خیدانی

  

  نام دانشگاه 2.1.8
  حسب نام دانشگاه بر کنندگان فراوانی شرکتتوزیع . 2جدول 

  درصد  فراوانی   طبقه  متغیر

  نام دانشگاه

  1/53  170  پیام نور
  2/7  23  ایالم

  6/6  21  علمی کاربردي
  8/3  12  باختر
  1/24  77  آزاد

  3/5  17  علوم پزشکی ایالم
  100  320  کل

حـدوداً   ،بررسـی در  کننـده  شـرکت یـان  جو دانـش  میـان در  دهـد  یجدول فوق نشان م
درصـد در دانشـگاه علمـی     7درصد در دانشـگاه ایـالم،    7درصد در دانشگاه پیام نور،   53

درصـد در دانشـگاه    5درصـد در دانشـگاه آزاد و    24درصد در دانشگاه باختر،  4کاربردي، 
  . کنند یعلوم پزشکی ایالم تحصیل م
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  تحصیلی ۀرشت 3.1.8
  تحصیلی ۀرشتحسب  بر کنندگان توزیع فراوانی شرکت .3جدول 

  درصد  یفراوان   طبقه  یرمتغ

  یلیتحص ۀرشت

  8/57  185  یعلوم انسان
  7/14  47  یهعلوم پا

  5/7  24  یو دامپزشک يکشاورز
  9/16  54  یو مهندس یفن

  8/2  9  یعلوم پزشک
  3/0  1  هنر

  100  320  کل  

حـدوداً   ،در بررسـی  کننـده  شـرکت یـان  جو دانـش  میـان در  دهـد  یجدول فوق نشان م
درصـد در   7علـوم پایـه،    يهـا  درصـد در رشـته   15علوم انسانی،  يها درصد در رشته  58

درصـد در   3فنـی و مهندسـی،    يهـا  درصد در رشته 17کشاورزي و دامپزشکی،  يها رشته
  .اند یلهنر مشغول به تحص يها درصد در رشته 1از  تر کمعلوم پزشکی و  يها رشته
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  محل سکونت 4.1.8
  سکونت حسب بر کنندگان توزیع فراوانی شرکت. 4جدول 

  درصد  یفراوان   طبقه  یرمتغ

  محل سکونت

  1/4  13  آبدانان
  9/0  3  یارکواز ملکشاه

  1/63  202  یالما
  3/6  20  یوانا
  6/5  18  شهر دره

  10  32  دهلران
  7/4  15  چرداول یروانش

  3/5  17  مهران
  100  320  کل

در بررسـی در ایـالم و   کننـده   شـرکت یـان  جو دانـش  تر بیش دهد یجدول فوق نشان م
  .اند ساکن بوده ملکشاهیها در ارکواز  ین آنتر کم
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  وضعیت تأهل 5.1.8
  تأهلوضعیت  برحسب کنندگان توزیع فراوانی شرکت. 5جدول 

  درصد  فراوانی  طبقه  متغیر

  وضعیت تأهل
  9/86  278  مجرد
  1/13  42  متأهل

  100  320  کل

درصـد   13و  مجـرد درصـد   87حدوداً  ،یانجو دانش میاندر  دهد ینشان مفوق جدول 
  .اند متأهل بوده

  
  وضعیت اشتغال 6.1.8

  وضعیت اشتغال برحسب کنندگان توزیع فراوانی شرکت .6جدول 
  درصد  یفراوان  طبقه  متغیر

 تیوضع
  اشتغال

  7/9  31  شاغل
  3/90  289  شاغلریغ

  100  320  کل  
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 90حـدوداً   ،کننـده در بررسـی   شـرکت  یـان جو دانش میاندر  دهد یجدول فوق نشان م
  . اند درصد شاغل بوده 10شاغل و یردرصد غ

  
  تحصیلی ةدور 7.1.8

  تحصیلیدورة  برحسب کنندگان توزیع فراوانی شرکت .7جدول 
  درصد  فراوانی  ها طبقه  پرسش

  تحصیلی ةدور
  8/13  44  کاردانی

  7/79  255  کارشناسی
  6/6  21  باالترکارشناسی ارشد و 

  100  320  کل  

حـدوداً   ،در بررسـی  کننـده  شـرکت یـان  جو دانـش  میـان در  دهـد  یجدول فوق نشان م
درصد در مقطع کارشناسی  7درصد در مقطع کارشناسی و  80درصد در مقطع کاردانی،   14

  .اند مشغول به تحصیل بودهو باالتر ارشد 
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  آماري يها آزمون. 9

و ) متغیـر وابسـته  (متغیـر حجـاب    میـان  ۀرابطبررسی وجود و میزان  براي ،در این پژوهش
از  ،بررسـی فرهنـگ   و والـدین و فرزنـد   ۀرابط، يفرزندپرور ةنحوشامل  ،متغیرهاي مستقل

 بـراي مناسـب   بسـتگی  هـم  يها براي انتخاب آزمون. شود یاستفاده م بستگی هم يها آزمون
از آزمـون   ،بـراي انجـام ایـن مهـم    . کردباید توزیع نمونه را بررسی  نخست ،موجود ۀنمون

  .شده استمشخص شدن توزیع متغیرها استفاده  در راستايکلموگروف اسمیرنوف 
  
  آزمون کلموگروف اسمیرنوف 1.9

 .پـردازد  یاین آزمون به بررسی توزیع متغیرهاي موجود در نمونه مـ  ،طور که اشاره شد همان
این آزمون فرض نورمالیتی را آزمون : استشرح   دیناین آزمون و تفسیر آن ب هاي یخروج

معنـی اسـت کـه متغیرهـا از توزیـع        بدین باشد 05/0از  تر بیشو اگر مقدار احتمال  کند یم
 پـارامتري  يهـا  از آزمـون  توان یتحقیق م هاي یهو براي آزمون فرض اند نرمال برخوردار بوده

  .است  شده  ر ارائهاطالعات این بخش در جدول زی. استفاده کرد...) پیرسون و (
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  مقادیر حاصل از آزمون کلموگروف اسمیرنوف. 8جدول 
  مقدار احتمال zمقدار   متغیر

  113/0  433/1  )وابسته( حجاب
  136/0  159/1  )مستقل( يفرزندپرور ةنحو

  463/0  852/0  )مستقل( والدین و فرزند ۀرابط
  232/0  823/0  )مستقل( بررسی فرهنگ

آمده براي متغیرها   دست  مقدار احتمال به ،شود یمشاهده م طور که در جدول فوق همان
و  شـود  یمعنی که فرض نرمـال بـودن توزیـع متغیرهـا رد نمـ       بدین ؛است 05/0از  تر بیش

بـراي بررسـی    ،طور که در باال اشـاره شـد   همان .پارامتري مجاز است يها استفاده از آزمون
نرمال بـودن توزیـع ایـن دو     یلبه دل( فرزندپروري ةنحومیان دو متغیر حجاب و  بستگی هم

  .شده استپیرسون استفاده  بستگی هماز آزمون ضریب ) متغیر
  
  پیرسون بستگی همآزمون ضریب  2.9

 .پـردازد  یمیزان این ضریب مـ  ییندو متغیر و تع میان بستگی هماین آزمون به بررسی وجود 
 يفرزنـدپرور  ةنحـو  وحجـاب   میـان  بسـتگی  هم میزانبررسی  بهاین آزمون  در خواهیم یم

  .بپردازیم
  ): H0معناداري وجود ندارد بستگی همو  : VS H1معناداري وجود دارد بستگی هم(

  پیرسون بستگی هممقادیر حاصل از آزمون ضریب . 9جدول 
  مقدار احتمال ضریب پیرسون  متغیر

  001/0  1  حجاب
  001/0  184/0  يفرزندپرور ةنحو

متغیـر   میـان بنابراین  .05/0<001/0=مقدار احتمال :داریم آمده دست  به نتایجبا توجه به 
بـه  ، مسـتقیم  بسـتگی  هـم این  .وجود دارد يمعنادار بستگی هم يفرزندپرور ةنحوحجاب و 

بسـیار   بستگی همالبته این ؛ است 184/0مثبت بودن عالمت ضریب پیرسون و به میزان  یلدل
 .نـدارد فرزندپروري نقش چندانی در حجـاب   ةنحوت که اذعان داش توان یو م استناچیز 
ـ میان حجاب و  بستگی همبراي بررسی  ،طور که در باال اشاره شد همان  گذشـته فـرد   ۀتجرب

 بسـتگی  هـم از آزمـون ضـریب    ،نرمال بودن توزیع این دو متغیـر  یلبه دل ،)بررسی فرهنگ(
  .شده استپیرسون استفاده 
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  پیرسون بستگی همآزمون ضریب  3.9
در  .پردازد یمیزان این ضریب م یینبین دو متغیر و تع بستگی هماین آزمون به بررسی وجود 
 )بررسـی فرهنـگ  ( فـرد  ۀگذشت ۀتجربمیان حجاب و  بستگی هماین آزمون به بررسی میزان 

  .پرداخته شده است
  ): H0معناداري وجود ندارد بستگی همو  : VS H1معناداري وجود دارد بستگی هم(

  پیرسون بستگی هممقادیر حاصل از آزمون ضریب . 10جدول 
  مقدار احتمال ضریب پیرسون  متغیر

  066/0  1  حجاب
  066/0  242/0  بررسی فرهنگ

ـ متغ انیم ن،یبنابرا. 05/0>066/0=مقدار احتمال: میآمده دار دست   به جیبا توجه به نتا  ری
 معناست نیمطالب ذکرشده به ا. وجود ندارد يمعنادار یبستگ هم یفرهنگ یحجاب و بررس

 ،طور که در بـاال اشـاره شـد    همان. کند ینم فایا ینقش يفرد در حجاب و ۀگذشت ۀکه تجرب
ـ نرمـال بـودن توز   لیبه دل( فرزند و نیوالد ۀحجاب و رابط انیم یبستگ هم یبررس يبرا  عی

  .تاس شدهاستفاده  رسونیپ یبستگ هم بیاز آزمون ضر) ریدو متغ نیا
  
  رسونیپ یبستگ هم بیآزمون ضر 4.9

. پـردازد  یمـ  بیضر نیا زانیم نییتع و ریدو متغ انیم یبستگ وجود هم یآزمون به بررس نیا
و فرزنـد   نیوالـد  ۀحجـاب و رابطـ   انیـ م یبسـتگ  هـم  زانیم یآزمون به بررس نیا ،در واقع

  .پرداخته است
  )H0 :وجود ندارد يمعنادار یبستگ هم و VS H1 :وجود دارد يمعنادار یبستگ هم(

  رسونیپ یبستگ هم بیحاصل از آزمون ضر ریمقاد .11 جدول
  مقدار احتمال یرسونپ یبضر  یرمتغ

  421/0  1  حجاب
  421/0  311/0  و فرزند ینوالد ۀرابط

ـ متغ انیم ن،یبنابرا ؛05/0>421/0=مقدار احتمال: میآمده دار  دست  به جیبا توجه به نتا  ری
 ۀرابطـ  کـه  معنـا  نیبـد . وجـود نـدارد   يمعنادار یبستگ و فرزند هم نیدوال ۀحجاب و رابط

  .ندارد يدر حجاب و یو فرزند نقش چندان نیوالد
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  يریگ جهینت. 10
 يهـا  دختـر دانشـگاه   انیجو دانش انیمعفاف در  وحجاب  فرهنگتحقیق حاضر به بررسی 

جویـان دختـر،    نگـرش دانـش   ةبر آن شدیم که به نحـو  ،بنابراین. است پرداخته المیاستان ا
ایـن نگـرش، یعنـی عوامـل      تیـ هاي بااهم چنین به یکی از خاستگاه این مقوله و هم دربارة

رسـد در   چند عامل که بـه نظـر مـی    ،عوامل اجتماعی انیماز . اجتماعی نگاهی داشته باشیم
  .انتخاب شد استاي داشته  حجاب نقش عمده دربارة انگیري نگرش زن شکل

فرهنگ و نگرش حجاب و  دربارةکه تاکنون پژوهش جامعی  توجه به این گفتنی است با
مقـدور نبـوده    ها آنبنابراین ارجاع و استناد به  ،عفاف در استان ایالم صورت نپذیرفته است

سـو   سـو یـا نـاهم    هاي هـم  یقتحقیید یا رد تأي مشابه ها پژوهش، به دلیل نبود واقع به. است
به شـمار  ي مشابه ها پژوهشالبته پژوهش حاضر منبعی جامع براي دیگر . نیست یرپذ امکان

ـ  ۀرابطـ مربـوط بـه    اول ۀفرضی. رود می فـرد از رعایـت حجـاب و نگـرش      ۀگذشـت  ۀتجرب
این دو متغیـر دیـده    میانمعناداري  ۀرابطحجاب بود که در این فرضیه هم  دربارة اش کنونی
داشـته اسـت و   مطلـوبی   ۀتجربعایت حجاب گذشته از ر معنا که اگرچه فرد در  بدین. نشد

نگرشـی  ، امـا ایـن امـر لزومـاً     است کرده به رعایت حجاب تشویق میرا  شهمواره اطرافیان
نگـرش افـراد در طـول     ؛ زیـرا نداردحجاب را در زمان حال براي او به همراه  دربارة مثبت
کند  هاي جدیدي که فرد کسب می تحت تأثیر عوامل متعددي قرار دارد و تجربه شان یزندگ

مجمـوع،   در .کنـد خـوش تغییـرات اساسـی     نگرش قبلی فرد به امور را دست ممکن است
نداشـتند و شـاید   تأثیري نگرش فرد به حجاب  دراز این سه متغیر در این تحقیق،  یک یچه

مانند محـیط اجتمـاع و دانشـگاه، تبلیغـات و      ،بیرونیبتوان گفت، در این زمینه تأثیر عوامل 
تـر   تـر و محسـوس   حجـاب، پررنـگ   ۀمقولبر روي نگرش دختران به  ها ینارسانه و نظایر 

 یشـناخت  با توجه به نظریات جامعه ،منظور  بدین. بود يفرزندپرور ةنحو، دوم ۀفرضی .است
 یعنـی  .استبدادي. 3 و ،منشانه آزاد. 2 ،دموکراتیک. 1 :تربیتی در نظر گرفته شد ةشیوسه نوع 
دموکراتیک گرایش داشته باشد، نگرش فـرد   ةشیوفرد به سمت  ةخانوادتربیتی  ةشیوهرچه 

پوشش خود را انتخـاب   ةشیوچراکه فرد در این نوع خانواده آزادانه  ،به حجاب مثبت است
ایـن پدیـده نگـرش     به بنابراین ،پوشش بر او تحمیل شود ةشیوطور نیست که  کند و این می

هاي تحقیق حاکی از آن است که لزوماً داشتن نگرش مثبت بـه حجـاب در    یافته. مثبتی دارد
 فرهنگـی  ۀسرمایمربوط به  یگرعامل د. داردمعناداري  ۀرابطفرد  ةخانوادتربیتی  ةشیوفرد با 

بـاالتر  فـرد   ةخانوادفرهنگی  ۀسرمای اگرکه  است این بر فرض. فرد استوالدین با رابطۀ و 
تر به کاالهاي فرهنگـی در   یعنی لزوم دسترسی بیش ؛استباشد، نگرش او به حجاب مثبت 
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نـد در  ا هداشت فرهنگی باالیی ۀسرمایو تر بوده  بیش ارتباط والدین با فرزندانهایی که  خانواده
در ایـن   شـده  مطـرح با بررسـی مطلـب    .نداشته استایجاد نگرش مثبت به حجاب نقشی 

اختالل روحی و روانی از آثار ناگوار بدحجابی در که است  نیگفت ها تحلیل یافتهپژوهش و 
بنـدي بـه    تنهـا باعـث سـالمت اخالقـی جامعـه و پـاي       پوشش و حجاب نـه . جامعه است

جنسـی را بـه حـداقل     هاي يکار بزه یريگ بروز و شکل ۀزمین، بلکه شود یهنجارهاي دینی م
یعنـی   ؛اجتماعی محفوظ بماند و رعایـت شـود   يها فاصله شود یحجاب باعث م. رساند یم

هـا را   پوشـش تعامـل   ،بنـابراین  .داشـته باشـد  با دیگران هر نوع تعاملی  تواند ینم یکس هر
هـاي مختلـف فرهنـگ     با الیهو عفاف حجاب   ةپدیدکه  ضمن این ،کند یمالگودار و معنادار 

. شـود تبـدیل  د به اعتقاد و باور و معرفت ممکن است درون فر ،دانش، آگاهی. مرتبط است
تمایل براي انجام یک رفتار درون  که ینا از بعد. افتد ذهن اتفاق می  ۀحیطجا تحول در  تا این

مـرور    بـه گیـرد و   محیط مساعد باشد، آن رفتار شـکل مـی   که  یصورت فرد به وجود آمد، در
اهمیت  حائزمحیط دانشگاه و فرهنگ اجتماعی جامعه در تثبیت این نگرش . شود تثبیت می

هـاي فرهنگـی، فرهنـگ     یهسـرما بنابراین، فضاي فرهنگی جامعه و خانواده، کاالها و . است
فرهنـگ و نگـرش بـه     در مـؤثر فرزنـدپروري از عوامـل   نحوة اجتماعی و  ۀتجربی و گذشت

  .استي استان ایالم ها هدانشگایان دختر جو دانشحجاب و عفاف در نزد 
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