
 

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، زنان ةنام پژوهش
  86ـ  65، صص 1389پاييز و زمستان  ،دومسال اول، شمارة 

  نوع حجاب و ميزان امنيت اجتماعي ةبررسي رابط
  در بين زنان شهر تهران

  *پوراندخت فاضليان

  چكيده
ع، سعي پيرامون موضو نظريپس از واكاوي ادبيات تجربي و  ،در اين پژوهش

خالف  بر همين اساس، بر ؛شود توجهبا رويكرد نويني به پديدة حجاب  شده است
طور منفك  به، حجاب يا پوشش اسالمي و امنيت در آنهاتحقيقات پيشين كه 

بين زنان  بين حجاب و امنيت اجتماعي در ة، در اين پژوهش، رابطشده بودبررسي 
  .استشده بررسي و 
ما قلمداد  ةاز اركان اصلي نظام ارزشي جامع كه حجاب زنان يكي از آنجا

را در جامعه دامن زند پوشش   تواند اهداف مهمي بين زنان مي ، نوع آن درشود مي
ها و فرصت مناسبي  ساز برخي هنجارشكني تواند زمينه خود، مي ،زنان اسالمي  غير

ت براي تهديدگران اجتماعي باشد، و به همين دليل انجام چنين پژوهشي ضرور
نفر از زنان تهران با استفاده از روش  1000اين پژوهش در بين . كند پيدا مي
و اطالعات  اجرااي در اماكن عمومي شهر تهران  مرحله اي چند گيري خوشه نمونه

هاي حاصل از اين  يافته. طريق پرسشنامه و مصاحبه شفاهي گردآوري شده است از
 Contingency)توافقي پيرسون ، ضريبEtaهايي چون  پژوهش با كاربرد آماره

Coefficient)  وF دهد كه بين نوع حجاب زنان و  و نشان مي است تحليل شده
نوع تهديدات وارده به آنها و احساس امنيت فردي و ميزان امنيت اجتماعي آنها، 

دست آمده از  ههمچنين نتايج ب. لحاظ آماري وجود دارد داري به معني ةرابط ،آنها
متغير امنيت  ةشد تصنعي، بيانگر آن است كه مقدار واريانس تبيين اجراي رگرسيون

  .است 22/0نوع پوشش  بااجتماعي 
                                                                                                 

  Fazelian@tmu.ac.ir تهران اه تربيت معلمگاستاديار دانش *

 21/12/89: تاريخ پذيرش ، 13/6/89: تاريخ ارسال
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، امنيت اجتماعي، امنيت فردي، امنيت )اسالمي اسالمي و غير( حجاب :ها واژه كليد
  .ـ فردي سياسي، امنيت فرهنگي، امنيت اجتماعي

  مقدمه
كـه ديـن بايـد بـه مـتن زنـدگي        شـد طرح با وقوع انقالب اسالمي ايران، اين انديشه م

و  شـود؛ امـور مختلـف جامعـه     ةدار تنظـيم و ادار  اجتماعي مردم ايران بازگردد و عهده
اسـاس اصـول ديـن     هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگـي بـر   تالش شد كه نظام

تا بدين وسيله الگوي حكومت ديني ايجاد و به كـل جهـان صـادر     شوداسالم بازسازي 
كار خطيري است كه رسالت و كوشـش حـوزه و    ،اما ايجاد الگوي حكومت ديني. شود

لذا با توجه به ضرورت حاكميت دينـي در تمـامي شـئون زنـدگي،      طلبد، ميدانشگاه را 
جملـه   تواند با حفظ وحدت كلمه، الگويي براي زندگي كل بشر و از انقالب اسالمي مي

  .كندزنان ملل مسلمان طراحي 
اساس فرآيند زندگي اجتماعي و تعامل با جوامع ديگـر، فرهنگـي را    اي بر هر جامعه

تشكيل شده نظر پارسونز، فرهنگ داراي دو عنصر اصلي  از. كند توليد و با آن زندگي مي
 و كنـد  مـي اي پيدا  ها حالت ويژه برخي ارزش ،در هر فرهنگي. ها و انديشه ارزش: است

در ايـران اسـالمي نيـز     .شـوند  بديل مـي بخش آن جامعه ت به عامل اتحادبخش و انسجام
بديهي اسـت  . خطير را برعهده دارند ة، اين وظيفي برخاسته از دين مبين اسالم ها ارزش

باعث ايجاد شكاف بين مردم  ،ها به هر عنوان و پوششي كه باشد كه تضعيف اين ارزش
يل نمـادي آشـكار بـراي آن فرهنـگ تبـد       برخـي بـه   ،ها در بين اين ارزش. خواهد شد

اسـت و چـون يكـي از     ايران، پوشش اسالمي يكي از ايـن نمادهـا    ةدر جامع .شوند مي
آنچه . هاي اساسي نظام اسالمي است، به يك الگوي رفتاري عام تبديل شده است ارزش

در تصريح شده، لزوم پوشيدگي زن در اجتماع و   در آيات قرآن كريم و روايات اسالمي
خصـوص   در. رود شـمار مـي   بـه  از اصـول مهـم اسـالمي    برابر مرد بيگانه است كه يكي 

اي در خانواده، مدارس، مراكز دينـي   ژه تربيت مذهبي ما، اهميت وي ةحجاب زن نيز نحو
 قــانون مجــازات اســالمي 638حقــوقي نيــز تأكيــد تبصــره مــاده  ةدر حــوز. دارد... و 

را مسـتوجب  كـه تخطّـي از آن   ( اسـت  بودن پوشش اسـالمي  مبني بر الزامي) تعزيرات( 
هـزار ريـال دانسـته     500هزار ريـال تـا    50نقدي از  ةروز و يا جريم 60تا  10حبس از

  ).176: 1382 جهانگير،( )است
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  طرح مسئله
در اذهان و عملكرد » حجاب«متوجه تغييرات مفهوم  ،هاي اخير خود در دهه ةبا نگاهي به جامع
از قالـب   ،ي از دختران و حتي پسـران ها براي بسيار مفهوم حجاب خانم. شويم افراد جامعه مي

و بعضـاً   پيچيـده نما و تيره خارج شده و تعاريف متعدد، متفـاوت،   بدن چادر و مانتوي بلند غير
تنها براي كسـاني نيسـت     ذكر است كه اين تغييرات مفهومي شايان. اي پيدا كرده است چندگانه

 مثلكه فقط  گيرد بر ميرا هم در اديبا مادران خود برخوردارند، بلكه افر يكه از پوشش متفاوت
هنجارهـا و الگوهـاي رفتـاري جوانـان و     . اما اعتقادي به آن ندارند ،شوند مادران خود ظاهر مي

شان شـكل   متناسب با تاريخ نسل ،هاي اجتماعي ها و موقعيت همچنين بزرگساالن، طبق ويژگي
بنـابراين طبيعـي اسـت كـه     . سـت اكه البته بيشتر تحت تأثير قوانين حاكم بـر جهـان    گيرد، مي

فرهنگ بزرگساالن جامعه تا حدي از مرزهاي طبيعي خـود    فرهنگ جوانان جامعه از خرده  خرده
  .اندازد كار مي هاي بيدار به هاي شنوا و چشم هاي خطر را براي گوش رود و زنگ فراتر مي

جزئي از فرهنگ مـادي اسـت كـه براسـاس فرهنـگ دينـي تفكـرات و         ،مشكل لباس
جمله  فرهنگ مادي خود از ةپي اشاع هاي غربي در حال كه رسانه. دشو ها انتخاب مي گاهيآ

ها و نيازهاي خود  ، ضروري است كه زنان جهان اسالم با عقايد، ارزشهستندپوشش زنان 
 ،ترتيـب  بدين. و تحت تأثير گسترش بدحجابي ديگر كشورها قرار نگيرند شوندبيشتر آشنا 

قرار   اب اسالمي و ارتباط آن با امنيت اجتماعي زنان در اولويتضرورت روند رعايت حج
سـاز ممانعـت از    آشنايي دختران جوان با مباني ديني در خانه و مدرسه خود زمينه. گيرد مي

افتادن امنيت اجتماعي زنان و دختران در ارتباط بـا بـدحجابي    خطر به. بدحجابي خواهد بود
  .خاص خود نياز دارد است كه به پژوهش تأمليقابل مسئلة 
ويژه شهر  حاضر، شاهد عدم رعايت اين هنجار اجتماعي مهم در سطح جامعه، به حال در
بر رعايت حجاب زنان در سطح جامعه تأكيد دارد،   تعاليم اسالمي كه حالي در. هستيم ،تهران

هـاي   پذيري ضعيف ارزش همراه جامعه هاي اينترنتي به اي، مجالت مد، شبكه تبليغات رسانه
گرايـي و   هاي جديد از ديـن و احكـام دينـي، خرافـه     بين نسل جوان، رواج قرائت ديني در
، دهند انجام ميهاي شديدي كه بوسيله اشخاص فاقد صالحيت ديني در اين زمينه  تحريف

نتـايج  . طور عام رعايـت نشـود   هطور خاص و احكام ديني ب هحجاب باست كه باعث شده 
درصـد از زنـان تهرانـي حـدود پوشـش را       54 تقريباًدهد كه  مينشان  پژوهش در اين باره

وضعيت پوشش و آرايش زنان  ،جدول زير. كنند خالف قانون عمل مي كنند و بر رعايت نمي
  :دهد نشان مي 1380تهراني را در سال 
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  درصد نسبي  فراواني  نوع پوشش و آرايـش
  3/32  2210 با چادر و بدون آرايشپوشش اسالمي

  4/11  778 با مانتو و بدون آرايشالميپوشش اس
  5/1  101 با چادر و مقداري آرايشپوشش نسبتاً اسالمي
  8/43  3001 با مانتو و آرايشپوشش كمتر اسالمي

  0/11  753 با مانتو و آرايش زيادپوشش خيلي كمتر اسالمي
  0/100  6843 جمــع

  .در تهران 1380ال س حسين رضايي در شده توسط محمد حقيق منتشرت :منبع

درصــد از  3/46، »هــا و رفتــار دانشــجويان نگــرش«تحــت عنــوان  ،در تحقيقــي ديگــر
درصد از پاسـخگويان، حجـاب را    38 ؛دانند مي  پاسخگويان رعايت حجاب را امري الزامي

درصـد از آنهـا حجـاب را سـنتي      2/2كننـد و فقـط    خود فرد موكول مي قةبه اختيار و سلي
  )37: 1382 طرح پژوهشي وزارت علوم،(. دانند دارنده ميو امري باز قديمي 

عنـوان يكـي از    هايي چون حجاب، به ما، پايبندي به ارزش  از آنجا كه در جامعة اسالمي
شـدن ايـن ارزش، تضـمين برخـي      شـود، هنجارمنـد   هاي سرماية اجتماعي تلقي مـي  همؤلف
ايـن متغيـر مهـم    . زنـد  دامـن مـي   ويژه زنان ههاي مهم اجتماعي را براي افراد جامعه ب مؤلفه

؛ چرا كه امنيت يكي از نيازهاي اوليه، فطري و ضروري بشر اسـت  است» امنيت«اجتماعي، 
بعد از نيازهـاي   ،امنيت. و انسان تا پايان و در تمام مراحل زندگي خويش، نيازمند آن است

 ،82/ انعام، 55 /ورهاي ن در سوره ،در قرآن كريم .استترين نياز انسان  اساسي ،فيزيولوژيكي
در لغت، حالت  »امنيت«. توان مشاهده كرد بحث امنيت را مي ،97 /اعراف ،4 /فتح، 4 /نحل

 فراغت از هرگونه تهديد يا حمله و يا آمادگي براي رويارويي با هر تهديد و حملـه گوينـد  
و امنيت اجتماعي عبارت اسـت از شـرايط و مـوقعيتي كـه فـرد بـا        ؛)39: 1379 آشوري،(
در عين حال كـه حـداقلي از   و حساس آسودگي خيال و آزادي فكر و عقيده فعاليت كند، ا

چـه  (سـت، بـا همـاهنگي سـايرين     ا منابع و امكانات شغلي، مالي و اقتصادي در اختيـار او 
هـا، هنجارهـا و    و با تأسي از ارزش) اعضاي داخلي يك جامعه و چه اعضاي جوامع ديگر

همكـاري و همنـوايي    ةه در كمال عدالت اجتماعي، در سايشد ـ فرهنگي پذيرفته سنن ديني
» حجـاب «از آنجـا كـه   ) 128: 1384كاشاني، (. كند جمعي، همراه با آرامش ديگران زندگي 

موجب برقراري آرامش روانى، استحكام پيوند خانوادگى، استواري اجتماع، ارزش و احترام 
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ـ  ،ت اجتماعي در سطح جامعهتواند يكي از عوامل مهم برقراري امني شود مي زن مي ويـژه   هب
سـوي زن در   رعايت حجـاب از  ،براي زنان باشد و دقيقاً به همين خاطر است كه در اسالم
اي كه امنيت نباشـد، اسـتواري و    محيط اجتماع واجب شمرده شده است چرا كه در جامعه

 .ثبات آن جامعه ديري نخواهد پاييد
حجاب و امنيت اجتماعي زنـان در سـطح   بين نوع  ةرابط شدهدر پژوهش حاضر، سعي 

برخورداري از امنيـت يـا تهديـد اجتمـاعي زنـان       ة، درجدر اين راستا. جامعه بررسي شود
 ، ضعيف)نامناسب( در پنج گروه از زنان با حجاب بسيار ضعيف ،تناسب رعايت حجاب به
  .شود تحقيق مي، متوسط، خوب و عالي )نامناسب(

  
  اهميت و ضرورت پژوهش

از نقش عملكرد و  ،هاي ملي است كه تأمين امنيت اجتماعي در شمار مسئوليت حكومتاين با
بـا  . غافل بود توان نمي امنيت اجتماعي دربارةتك افراد جامعه  رفتار فردي و حتي ديدگاه تك

، نوع شود ميما محسوب  ةتوجه به اينكه حجاب زنان يكي از اركان اصلي نظام ارزشي جامع
منفـي   ةمثبت و چه در جنبـ  ةرا در جامعه، چه در جنب  تواند اهداف مهمي آن در بين زنان مي

ها  ساز برخي هنجارشكني تواند زمينه زنان، مي  اسالمي از طرف ديگر، پوشش غير. زند رقمآن 
زنـان    و فرصت مناسبي براي تهديدگران اجتماعي باشد و نكته مهم آنكـه پوشـش اسـالمي   

طور كلي داشـته   القي و اجتماعي آنها و نيز امنيت جامعه بهتواند نقش مهمي در امنيت اخ مي
شـود و   خوبي نمايان مـي  آن با امنيت اجتماعي به ةاهميت حجاب و رابط ،ترتيب بدين. باشد

يك الگوي رفتـاري   ةدر اين زمينه، جهت ارائ دقتهايي براي بررسي و  انجام چنين پژوهش
  .كند مهم در جامعه، ضرورت پيدا مي ةو راهكارهاي مناسب در برخورد با اين پديد

هاي ارتبـاط بـين حجـاب و امنيـت اجتمـاعي       در راستاي شناخت حلقهبايد از اين رو 
 ةاز فلسف حاصلكوشيد و آن را براي اعضاي جامعه روشن ساخت، تا زنان جامعه با آگاهي 

  .را رعايت نمايند حجاب آن
در ــ   ه يك نمونه از آن حجاب اسـت كـ  عملكردها و رفتار عيني خود را در جامعه ،زنان
هـاي اسـالمي و قـرب     شمارند و همزمان به ارزش هاي فناورانة جهاني برمي سياست ةمحدود

بسـياري از جوامـع   . پـذير نيسـت   امكـان ، آنكه جمع ايـن دو  حال ؛اند نهاده بندگي خداوند سر
نبايد . اند پذيرفتهـ اجتماعي  هاي ارزشي، فرهنگي و اقتصادي غرب را در حوزه ،فناوري جهان

 كردهجو و ها اخالق متناسب با فطرت بشري را جست كه بتوان در سياستگذاري كردفراموش 
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پي ايجـاد   يكي در. هاي كشورهاي مادي را متناسب با فطرت بشري برشمرد و همزمان فناوري
ب سـاز كسـ   زمينـه  ،هاي اخالقي ناهنجاري ئةزمينه براي پرستش خداوند است و ديگري با ارا

كه هرگونه ناهنجـاري متعـارض بـا فطـرت انسـاني خـود        از ياد بردنبايد . قدرت شده است
) بنيـادي امـروزه   خـود (در نظـام مـادي   . ساز بروز مخاطرات روحي در آينده خواهد بود زمينه

هـاي   فناوري بر حوزه ةلذا آثار پيشرفت. ها محكوم به خدمت به فناوري است عواطف و سليقه
هاي مبتنـي بـر نظـام اسـالمي      ساز پژوهش زمينهكه اند  و اجتماعي مخالف اقتصادي، فرهنگي

. اند كردهگرايي بيش از حد توجه  زنان در پوشش خود به اخالق مصرف ،حاضر حال در. شوند
بهتر است بتـوان  . آورد عدم استقالل و ايجاد وابستگي را فراهم مي ةتدريج زمين اين مهم نيز به

و زنان مـا   يدآ صورت كاربردي در به ،ويژه حجاب زنان ه امور ديني، بهك كردهايي فراهم  زمينه
بينـي   كم آنان را از احساس خود ،مــاين مه. هاي نظام مادي دور سازند توجه خود را از مالك
  .دكن و حقارت نيز دور مي

  
  مروري بر تحقيقات پيشين

  :است زيرشرح  به الاجمبه ، اهم تحقيقاتي كه پيرامون موضوع مقالة حاضر انجام شده
هـاي   بين دانشجويان دانشـگاه  گرايش به حجاب و برداشت از آن در«عنوان  بادر تحقيقي 

بين تحصيالت والـدين و   ،»شناختي آن شهر تهران و علل و عوامل جامعه  دولتي و آزاد اسالمي
سوي دوسـتان   و بين پذيرش حجاب ازاست دست آمده  همعكوسي ب ةگرايش به حجاب رابط

  )1377 كرمانشاهيان،(. وجود داشت  همبستگي مستقيمي ،سوي افراد پذيرش حجاب از و
ي نسبت به پوشـش  يبررسي نگرش دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبا«دوست با  حسيني

به اين نتيجه رسـيده اسـت كـه بـين پايگـاه اجتمـاعي       » زنان و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن
حجاب همساالن با گرايش دانشجويان دختر به پوشش والدين، اعتقادات مذهبي والدين و 

  )1380ـ  1379حسيني دوست، (. ردداري وجود دا معني ةرابط  اسالمي
، حجـاب را  »شناختي پوشـش اسـالمي   تحليل جامعه«در پژوهشي تحت عنوان  رضايي

آداب و رسـوم، عـرف و   (هاي اجتماعي، يعني عفت و هنجارهـا   يكي از ارزشاز حراست 
هـايي بـه نـوع تعـامالت      آن آسـيب  نكـردن  صورت رعايـت  رشمرده است كه درب) قوانين

او عواملي همچون شبيخون فرهنگـي،  . شود ميارزش واقعي زن وارد  و اجتماعي، خانواده،
زنان و غيره را در شمار فشارهاي غربي بر زنان برشـمرده     ايجاد حقارت در هويت اسالمي

كاركردهـاي منفـي   ؛ همچنـين  ستا يادآور شده اسـت و موارد انحراف اجتماعي را در اين را
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هاي واقعـي زن، افـزايش    آسيب به تعامالت مثبت اجتماعي، نهاد خانواده، ارزش حجاب را
  )1382 رضايي،(. استدانسته ) آرايش و غيره( مصرفي ةهزين

  .هاي زيادي انجام نشده است پژوهش ،»امنيت«خصوص  در
بررسـي ميـزان احسـاس امنيـت اجتمـاعي از      «، در اين زمينه هاي مهم از جمله پژوهش

  .است) 1382 سنجي دانشجويان، مركز افكار(، »ديدگاه شهروندان تهراني
سال ساكن شـهر   18نفر از افراد باالي  1475اي  اين تحقيق، با روش پيمايش در نمونه

كه فـرد از  است امنيت به اين صورت تعريف شده  ،در اين تحقيق. تهران انجام شده است
و در تعامـل بـا محـيط اجتمـاعي      نباشدزندگي در محيط اجتماعي خود هراسان و نگران 

و وابسـتگان خـود    افـراد بـودن   همچنين از ايمن ،سوي ديگران احساس ايمني كند خود از
خطـري   ،آن در مـورد خانواده و فرزندان در فضاي اجتماعي مطمئن باشد و  اعضاينظير 

  .احساس نكند
هـر  » امنيـت «و » حجـاب « ةپديـد  شد،شده اشاره  حقيقات انجامهمچنان كه به برخي ت

طور جداگانه بررسي شده، اما پيرامـون رابطـه بـين ايـن دو متغيـر مهـم اجتمـاعي         يك به
بـين زنـان    در در ارتبـاط بـا هـم    در اين مقاله ايـن دو موضـوع   .تحقيقي انجام نشده است

  .شده استبررسي 
  

   ارچوب مفهوميهچ
تـر   هيچ عنصري مهم ،شكوفايي استعدادها نيزو تكامل يك جامعه و توسعه  درترديد  بي

اجتمـاعي، خالقيـت و فعاليـت     ةو توسـع  نيسـت؛ از امنيت و تأمين آرامش در جامعـه  
موفقيـت در   ميزانـي از اصوالً براي رسـيدن بـه   . نيستپذير  ارزشمند بدون امنيت امكان

امنيت و احسـاس امنيـت نيـاز    زندگي و براي رسيدن به اهداف واالي انساني به وجود 
دهنده شخصـيت فـرد    اي تشكيل يكي از ساختارهاي اساسي و پايه ،نياز به امنيت. است

و تا زماني كه فرد در زندگي روزمره خود احساس امنيـت نكنـد، هـيچ     ؛شود قلمداد مي
 عـالوه،  بـه ) 192: 1384 عربـي، (. طول ساختار شخصيتي خود نخواهد كـرد  پيشرفتي در

عنوان يكي از حقوق اساسي مردم مطـرح و   مثابه يك آرمان و واقعيت، به نيت بهام ةمقول
  . استدولت موظف به تأمين آن 

 ــ  حفـظ زنـدگي اعضـاي يـك جامعـه      براياگر امنيت اجتماعي را شامل تمهيداتي 
 ةشـيو  ــ  و سپس حفـظ راه و روش زنـدگي آنـان   ) 627:1374 گيدنز،(ـ  شانس زندگي
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امنيت اجتماعي ناظر بر توانايي پاسداشت يـا دفـع    ،بدانيم) 91 :1374 گيدنز،(ـ  زندگي
 ،نمونـه  براي. سازد تهديد از عنصري است كه افراد يك جامعه را به همديگر مرتبط مي

ست، امنيت اجتماعي آنان عبـارت اسـت از رفـع    ن ااتصال اقليتي، مليت آنا ةاگر زنجير
: 1384 كالهچيـان، (. ربـوط اسـت  هايي كه به ويژگي خـاص آنهـا م   ها و نگراني دغدغه

 كه امنيت اجتماعي اوالً برساخته از فضاي اجتماعي است گفتتوان  از اين رو مي )141
ثانيـاً امنيـت در عبـارت امنيـت اجتمـاعي،       ،)گيـرد  يعني در بستري اجتماعي شكل مي(

هاي خاص صاحبان يك هويت خـاص در   متغيري مستقل است چون پاسداشت ارزش
لحاظ معنايي نـه تنهـا بـه سـطح      ثالثاً امنيت اجتماعي به. ستا دي آنهاوجو ةحكم فلسف

امنيت فرد و امنيت ملي مربوط است، بلكه عبارت است از رهايي از اضطراب و تعقيب 
. قبال يك گروه اجنماعي نظير خانواده يا يـك مجمـع قـومي، مـذهبي و غيـره      ايمني در

  )1384 ،نقل از كالهچيان به؛ 126: 1381نصيري،(
 شـود؛ دو بخشـي كـه    تشـكيل مـي  دو بخـش   ازاساس اين تعريف، امنيت اجتماعي  بر

 ةكه شانس زنـدگي، قبـل از شـيو    چنان ،تقدم زماني دارند ،حال كه مكمل يكديگرند عين در
اول بايد زنـدگي افـراد را    ةواقع امنيت اجتماعي در وهل در. زندگي در دستور كار قرار دارد

انـدازد،   امكان زندگي اعضاي يك جامعـه را بـه مخـاطره مـي     كهرا و خطراتي  كندتضمين 
  .باشدراه و روش زندگي آنان  در جهتدوم كمر  ةميان ببرد و در وهل از

داشـتن صـفات    دليـل  افراد داللت دارد كـه بـه  اي از  در اين تعريف، جامعه بر مجموعه
لگوهاي رفتـاري  افراد يك جامعه از ا. اند داراي خصوصيات و خلقيات مشابه شده ،مشترك

طور ضمني در صفات مشتركي ريشه دارند كه ميان آنان وجود  جويند كه به يكساني بهره مي
و تشـابه و   شـود  مـي پيوند افراد جامعه به يكـديگر   ةصفات مشترك ماي ،ترتيب بدين. دارد

  .زند همساني ميان آنان را رقم مي
برآييم، بايد بگوييم كه امنيت » امنيت براي چه كسي«ال ؤمقام پاسخ به س اگر بخواهيم در

جهـت اشـتراك در ديـن و     دهند؛ يعني افرادي كـه بـه   براي افرادي كه جامعه را تشكيل مي
مذهب، جنس، قوميت، مليت، سن، طبقه، شغل، خويشاوندي، عاليـق اجتمـاعي، هنـري و    

ظر بـر  نهايي اينكه امنيـت اجتمـاعي نـا    ةنكت. گيرند امثال آن، هدف امنيت اجتماعي قرار مي
. بخشي و اعتمادسازي است فرصتي براي اطمينان ةمثاب مبادالت اجتماعي و استفاده از آنها به
رغـم   علـي  كـه  چـرا بنيادين زندگي امروزي است؛  يبر اين اساس، امنيت اجتماعي از اجزا

و . آميز يك قاعده اسـت  ها، هنوز خشونت يك استثناء و مبادالت غيرخشونت بحران يتمام
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امنيت خانوادگي، شهري و جهاني  ةروند حضور بشر در توسع: ال را پرسيدؤن ستوان اي مي
  ؟شود به چه ميزان است و امنيت انسان چگونه تأمين مي

 اگر. هستندهاي تهديد امنيت نيز متفاوت  اينكه هدف امنيت چه باشد، شاخص حسب بر
يوسـتگي و اتحـاد   و پ اسـت تهديدات هويتي، منبع اساسي ناامني . هدف امنيت جامعه باشد

هـاي تهديـدات امنيـت     شـاخص  و امـا  است؛اولين ابزار تحقّق امنيت  ،ميان اعضاي جامعه
  :اند از عبارتاجتماعي در سطح كالن 

عادات، )آگاهي از تاريخ و گذشته، د) پوشش، ج وةلباس و نح) پايبندي به دين، ب) الف
،  شاخصاين . ظ زبان و ادبياتحف) باورها و عقايد، ي ةاشاع) ـهاي جاري، ه سنن و فرهنگ

 در برابـر ـ اسالمي افـراد جامعـه، افـزايش حساسـيت مـردم       با تقويت هويت ديني و ايراني
طور  به ،احكام، سنن و رسوم ديني و افزايش تعامالت فرهنگي، افزايش تعلق خاطر به كشور

اي  هـان و ريشـه  طـور پن  كنند و بـه  كليدي ايفا مي يمستقيم در تأمين امنيت اجتماعي نقش غير
ـ    . دهنـد  هويت اجتماعات را از درون تحت تأثير قرار مي طـور   هآنچـه در پـژوهش حاضـر ب

  . استپوشش زنان بر امنيت اجتماعي آنان  ةتأثير لباس و نحو شود، ميموشكافانه بررسي 
  

  فرضيات تحقيق
ـ  ،رابطه وجـود دارد  زنان،و ميزان احساس امنيت اجتماعي  يبين نوع حجاب فرد. 1 دين ب

شده نيز  امنيت اجتماعي احساس ،با موازين شرعي مطابق باشدبيشتر معنا كه هر چه حجاب 
 .بيشتر خواهد بود

 ،رابطه وجـود دارد  زن،شده به   و تعداد و نوع تهديدات وارد يبين نوع حجاب فرد. 2
نها و تعداد آشود  مينوع تهديدات شديدتر  ،تر باشد به اين معنا كه هر چه حجاب نامناسب

  .يابد نيز افزايش مي
كـه   كننـد  ميمراحلي را طي  ،گيري حجاب زنان و هنجارهاي مورد قبول و شكل  ارزش

  :ند ازا اختصار عبارت به
  ،ها گيري ارزش شكلـ 
  ،هنجارهاـ 
  ،تبديل يك پديده مانند حجاب زنان به ارزشـ 
  ،ارزش اجتماعي حجاب زنانـ 
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  ،هنجارآوريـ 
  ،زنان و بسترهاي امنيت اجتماعي ايجاد ارتباط بين حجابـ 
 .تهديدات كالن، مياني و خردـ 
بـه   ،بين نوع حجاب زن و ميزان احساس امنيت فردي از سوي زن رابطه وجود دارد. 3

مطابقت داشته باشـد، ميـزان امنيـت     اين معنا كه هرچه حجاب فرد بيشتر با موازين اسالمي 
  .شود مياو هم بيشتر در شده  احساس

  
  سي پژوهششنا روش

  حجاب تعريف نظري
نقـابي كـه   . 2 ،پرده و ستر. 1: كار رفته است هدر سه معنا ب فارسيحجاب در فرهنگ  واژة

چادري كـه زنـان سـرتاپاي خـود را بـدان      . 3 ،خود بدان پوشانند، روبند، برقع ةزنان چهر
پوششي است كـه اعضـاي بـدن زن را     حجاب دراصطالح،) 1340:1342 معين،(. پوشانند

نمايد، بپوشاند و مطابق با دسـتورات ديـن    طور معمول و اعضايي از بدن را كه زننده مي به
  . اسالم باشد

  
  حجاب تعريف عملياتي

از  .شـد ، سـنجيده  داردالي كـه پـنج گزينـه    ؤدر اين پژوهش، اين متغيـر بـا اسـتفاده از سـ    
از  ؛ همچنـين نوع پوشش معمول خود را در اجتماع بيان كنند بودپاسخگويان خواسته شده 

و . كنـد پرسشگر خواسته شده بود نوع پوشش پاسخگو را بعد از تكميل پرسشنامه ياداشت 
 ،مـانتو و روسـري  ) ب ،)مقنعـه يـا  ( چـادر و روسـري  ) الف: اند از اما آن پنج گزينه عبارت

  .كت و دامن و شال) ـه ،تونيك شلوار با شال و آرايش) د ، مانتو و روسري با آرايش  )ج
  

  نظري امنيت اجتماعيتعريف 
، ناظر بر توانايي پاسداشت يا دفع تهديد از عنصري است كه افراد يك جامعـه  »امنيت اجتماعي«

سازد؛ براي نمونه، اگر زنجيرة اتصال اقليتـي، مليـت آنهـا اسـت، امنيـت       را به همديگر مرتبط مي
يژگـي خـاص آنهـا مربـوط     هايي كه بـه و  ها و نگراني اجتماعي آنان عبارت است از رفع دغدغه

  )141: 1384كالهچيان، . (است
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  امنيت اجتماعي تعريف عملياتي
هـر   تشكيل شده كـه ) ـ فردي سياسي، فرهنگي، اجتماعي( سه بعداز متغير امنيت اجتماعي 

  .اند بعد با چند گويه سنجيده شده
  

  تعريف نظري امنيت فردي
دادن آنهـا   دست خود يا از يمال يا آبرورسيدن به جان يا  حالتي كه در آن فرد فارغ از آسيب

  )39: 1373 آشوري،(. زندگي كند
  

  امنيت فردي تعريف عملياتي
و ) ــ عقلـي   فكـري (احساسـي، شـناختي   : متغير امنيت فردي از سه بعد تشكيل شده است

  .اند هاي مشخصي سنجيده شده عملي رفتاري، كه هر بعد با گويه
  
  )Reliability( اعتبارو ) Validity( روايي
  روايي) الف

اعتبار دروني يا محتواي پرسشنامه اين است كه معلوم شـود متغيرهـاي    ةمنظور از تعيين درج
 اعتبـار  تـوان گفـت   به بيان ديگر، وقتي مي. دشو گيري مي پرسشنامه اندازه حدمورد نظر تا چه 

ـ هـاي مشـهود در نمـرات افـراد كـه       بخش است كه تفـاوت  رضايت ،گيري اندازه ةوسيل آن  اب
از روش  ،در پـژوهش حاضـر  . هاي واقعي بين افـراد باشـد   دست آمده است، معرف تفاوت هب

  .اعتبار معيار استفاده شده است
 
  اعتبار) ب

هـاي   هاي مربوط بـه هـر يـك از متغيـر     براي بررسي همبستگي بين گويه ،در اين پژوهش
تـدوين و ضـريب   اي  پرسشـنامه  ،نفـر  40اصلي تحقيق در يك آزمون مقدماتي به تعـداد  

از بين متغيرهاي اصـلي پـژوهش حاضـر،     از آنجا كه .شدآلفاي كرومباخ متغيرها محاسبه 
گيـري شـده اسـت و امنيـت اجتمـاعي و       نوع پوشش زنان در سطح سنجش اسمي اندازه

شود ضريب آلفاي كرومبـاخ دو متغيـر اصـلي يعنـي      اي سنجيده مي فردي در سطح فاصله
ـ  ، چراكـه سبه شدهامنيت اجتماعي و فردي محا آوردن ضـريب آلفـاي كرومبـاخ     دسـت  هب
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اسـاس   هاي مربوط به آن متغيرها بر ست كه غالباًً گويها بودن آنها اي متغيرها، مستلزم فاصله
  . دشو طيف ليكرت تنظيم مي

  ضريب آلفاي كرونباخ  ها تعداد گويه  طيف  رديف

 امنيت فردي  1
  )عملي رفتاري  ،احساسي، شناختي(

15 77/0  

 امنيت اجتماعي  2
  )اجتماعي ـ فردي  ،سياسي، فرهنگي(

12 68% 

سه بعد از دو مفهوم اصلي امنيت فردي و امنيت اجتماعي، هر يك  كه شايان ذكر است
ـ    كه شاخص هر كدام پس از محاسبه و تركيب اند تشكيل شده دسـت   هشدن ابعـاد مربـوط ب
ة بـا وارد كـردن همـ    ،وارديضريب آلفاي كرومباخ در چنين م كه بديهي است. آمده است

  .آيد دست مي ههاي ابعاد يك مفهوم ب گويه
  

  ها آوري داده روش پژوهش و گرد
هاي رايـج در   كه يكي از روش. استاز نوع تحقيق پيمايشي  ،روش مطالعه در اين پژوهش

تا رابطه نوع پوشش زنان  استنظر  تحقيق حاضر دردر  ،كه آنجا از. تحقيقات اجتماعي است
و ) اسـنادي (اي  از دو روش كتابخانه بررسي شود،بين زنان شهر تهران  يت اجتماعي درو امن

آوري اطالعـات پرسشـنامه    روش تحقيق پيمايشي، ابزار جمع در. دشو پيمايشي استفاده مي
  . صورت باز و بسته تدوين شده است سؤاالت پرسشنامه به است؛ كه در اينجا

  
  آماري ةجمعيت و نمون
ست از تمامي زنان شـهر تهـران كـه در زمـان انجـام      ا مورد مطالعه عبارتجمعيت آماري 

سال شهر  50 تا 18زنان  ،آماري مورد بررسي ةو نموناند  تحقيق حاضر در شهر تهران ساكن
  . شود را شامل ميتهران 

  
  گيري حجم و روش نمونه

امـا   شـد؛ حاسبه نفر م 965 ،با استفاده از فرمول كوكران ،آماري در اين پژوهش ةحجم نمون
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جملـه مراكـز    گيري در مراكـز عمـومي شـهر از    روش نمونهو با توجه به موضوع پژوهش، 
كمتـر بـا   غالبـاً مـردم   در اين امـاكن  كه  ...فرهنگي و هنري، درماني، اقتصادي و تجاري و 

گيري، حجم نمونه براي رفـع   باال بردن دقت نمونه براي كنند و نيز پرسشگران همكاري مي
نهايت پس  نفر افزايش يافت كه در 1100هاي ناقص به  هاي گمشده و پرسشنامه دهمشكل دا

پرسشـنامه   1000، در مـورد هاي نـاقص  ها و حذف پرسشنامه از بررسي و بازبيني پرسشنامه
  .انجام شدتحليل آماري 

علـت وضـعيت خـاص جمعيـت آمـاري و موضـوع تحقيـق، روش         به ،در اين تحقيق
به اين معنا كه در ابتدا شهر تهران به سه قسـمت   ،اي است مرحله اي چند گيري خوشه نمونه
شود و مناطق شهرداري اين سه قسـمت مشـخص    باال، مركز و پايين شهر تقسيم مي ةعمد
بـراي   وشهرداري انتخاب  ةصورت تصادفي دو منطق هاز مناطق شهرداري هر قسمت ب. شد

مراكز تفريحي و  .2 ، ...) ،اكن زيارتيمساجد، ام(مراكز مذهبي . 1 :ه، فهرستي شاملهر منطق
مراكز . 4 ،درماني ـ مراكز بهداشتي. 3 ،)ها ، فرهنگسراها و موزهها ، سينماها پارك( گردشگري

هر كدام از موارد دو گزينه بصورت تصادفي انتخاب  فهرستتجاري و خريد تهيه شد و از 
  .كردندده تكميل ش هاي مشخص ها توسط پرسشگران مجرب در مكان و پرسشنامه شد

  
  هاي تحقيق يافته

  متغير مستقل. 1
  نوع پوشش گروه نمونه .1جدول 

  درصد  فراواني  پوشش معمول گروه نمونه رديف
 1/36 361 )مقنعه(چادر و روسري  1
 9/32 329 مانتو و روسري  2
 3/23 233 مانتو و روسري با آرايش  3
 9/3 39 تونيك شلوار با شال و آرايش  4
 2/2 22 من و شالكت و دا  5
  6/1 16 ساير  6
 0/100 1000 كل  

درصد از پاسـخگويان نـوع پوشـش خـود را      1/36دهد كه  هاي جدول نشان مي يافته
اين يافتـه  . اند درصد پوشش خود را مانتو و روسري اظهار داشته 9/32چادر و روسري و 
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ماني انجام بخشـي از ايـن   علت آن اوالً همز كهتقابل با نتايج تحقيقات پيشين قرار دارد  در
و ثانياً زناني كه پوشـش آنـان مـانتو و     است،پژوهش با اجراي طرح امنيت اجتماعي ناجا 

هـا وارد   ها را ناقص تكميل كرده بودنـد و طبيعتـاً ايـن پرسشـنامه     روسري بوده پرسشنامه
ده بيشـتر شـ   ،ها نشدند و از اين رو درصد زناني كه پوشش آنان چادر و روسري بود داده
درصد از آنها پوشش معمول خـود را كـت، دامـن و     2/2حالي است كه تنها  اين در. است

پوشش معمـول  ـ  شود كه در جدول نيز مشاهده مي كلي، همچنان طور به. شال اعالم كردند
ذكر  شايان. ا مقنعه بوده استي، چادر و روسري، و مانتو و روسري )درصد 69( اكثر زنان

اكثراً پوشش خود را مانتو و مقنعه يـا   ،اند را انتخاب كرده »ساير« ةناست كه افرادي كه گزي
  .اند چادر و روسري با آرايش ماليم اعالم كرده

  
  متغير وابسته .2

 امنيت اجتماعي ميزان .2 جدول

  درصد  فراواني  
0/12 120 خيلي زياد  

2/64 642 زياد  
0/23 230 كم  

8/0 8 خيلي كم  
  00 اصالً
0/100 1000 كل  

  87/3 )1-5(ميانگين
  605/0 انحراف معيار

در سـطح   را امنيـت اجتمـاعي   ،)درصد 2/76( دهد كه اكثر پاسخگويان نشان مي 2جدول 
 اعـالم در سطح شهر تهـران   نبود امنيت رااز آنها   و درصد نامحسوس و كمي اند دانستهبااليي 
 ولـي  است؛ـ فردي در سطح پاييني  آيد كه امنيت اجتماعي مي چنين بر 3اما از جدول . اند كرده
ـ فـردي   كه ساير ابعاد امنيت در سطح بااليي قرار دارد، اين سطح پايين امنيت اجتماعي آنجا از

اي بسيار قوي وجود  ـ فردي رابطه بين حجاب و امنيت اجتماعي كه آنجا از. پوشانده شده است
وجود آورد كه بين حجـاب و   هس را باين احسا نبايد بودن ميزان كل امنيت اجتماعي باال ،دارد

  . ضعيفي وجود دارد ةامنيت رابط



 79   پوراندخت فاضليان

  1389سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان زنان،  ةنام پژوهش

 مقايسه ابعاد امنيت اجتماعي. 3جدول 

 ابعاد               
  طبقات

  ـ فردي امنيت اجتماعي  امنيت فرهنگي  امنيت سياسي

2/0 اصالً  . 6/14  
9/3 خيلي كم  4/2  0/32  

5/21 كم  4/11  5/34  

8/41 زياد  7/47  7/16  

6/32 زيادخيلي  5/38  2/2  

 0/100 0/100 0/100 كل

0270/4 )1ـ 5(ميانگين  2230/4  5990/2  

84557/0 انحراف معيار  73879/0  99960/0  

 سـت كـه ميـانگين امنيـت فرهنگـي     ا نشـانگر آن  3ابعاد امنيت اجتماعي در جـدول   ةمقايس
آنهـا  ) 599/2(ـ فردي  تماعيبين پاسخگويان بيشتر از ساير ابعاد و ميانگين امنيت اج در) 223/4(

  . استكمتر از ديگر ابعاد امنيت اجتماعي 
  

  جداول تقاطعي. 3
  نوع پوشش و ميزان امنيت فردي گروه نمونه. 4جدول 

 امنيت فردي                
  نوع پوشش

خيلي 
  زياد

 خيلي  كم  زياد
  كم

توافقي   كل  اصالً
 sig  پيرسون

9/72 )مقنعه(چادر و روسري  8/23  3/3   . 0/100   
 
 

49/0  

 
 
 

000/0  

0/34 مانتو و روسري  9/55  5/8  5/1  . 0/100  

2/17 مانتو و روسري با آرايش  1/60  3/19  4/3  . 0/100  

1/5 تونيك شلوار با شال و آرايش  5/38  3/51  1/5  0 0/100  

6/13 كت و دامن و شال  5/54  8/31   . 0/100  

5/12  ساير  8/43  3/31  0 0 0/100  

2/42  كل  9/44  4/11  5/1  . 0/100  

 آنـان درصد زناني كه پوشش معمـول   96شود،  مشاهده مي 4گونه كه در جدول  همان
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 ،اند كرده اعالمچادر و روسري بوده ميزان احساس امنيت فردي خود را خيلي زياد و زياد 
رايـش  درصد زناني كه پوشش معمول آنان تونيك شلوار با شال و آ 6/43 فقطكه  حالي در

هـا هـم    بررسـي سـاير مقايسـه   . اند ميزان امنيت فردي خود را خيلي زياد اعالم كرده ،بوده
ميـزان احسـاس امنيـت فـردي      ،شـود  تر مي هر چه پوشش زنان نامناسب دهد كه مينشان 

شـده در   است كـه روابـط مشـاهده    آن ةضريب توافقي پيرسون نشان دهند. يابد كاهش مي
  .دار است جدول باال معني

  نوع پوشش و امنيت اجتماعي زنان .5جدول 
 طبقات و آماره          

 نوع پوشش
خيلي 
  زياد

 خيلي  كم  زياد
  كم

توافقي   كل  اصالً
 sig  پيرسون

0/18 )مقنعه(چادر و روسري  5/71  5/10  0 0 0/100   
 
 
37/0  

 
 
 

000/0  

0/14 مانتو و روسري  1/64  6/21  3/0  0 0/100  
0/3 مانتو و روسري با آرايش  9/57  2/38  9/0  0 0/100  
تونيك شلوار بـا شـال و

  آرايش
6/2  8/30  4/56  3/10  

0 0/100  

5/4 كت و دامن و شال  2/68  7/22  5/4  0 0/100  
8/68 0  ساير  3/31  0 0 0/100  
0/12  كل  2/64  0/23  8/0  0 0/100  

 از ،وسري بـوده زناني كه پوشش آنها چادر و ر كه حاكي از آن است 5هاي جدول  يافته
حد  در  امنيت اجتماعي ،اين گروه افراد درصد از 5/89. اند داشتهها امنيت بيشتري  ساير گروه

درصد زناني كه پوشش تونيك شلوار با شال و  4/33 كه حالي در. اند زياد و زياد داشته خيلي
ضـريب  . تزياد و زيـاد بـوده اسـ    در حد خيلي شان ميزان امنيت اجتماعي، اند داشتهآرايش 

 .دهد داري نشان مي معني ةتوافقي پيرسون نيز بين نوع پوشش و امنيت اجتماعي رابط
  

  آزمون فرضيات تحقيق
 ،رابطـه وجـود دارد   اوبين نوع حجاب فرد و ميزان احساس امنيت اجتمـاعي   :اول ةفرضي

امنيـت   ، فـرد نيـز احسـاس   چه حجاب فرد با موازين شرعي مطابق باشـد  بدين معنا كه هر
  . كند ميجتماعي ا
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  اول ةآزمون فرضي .6جدول 
 

Eta sig F Sig 
 نوع حجاب

  00/0  87/32  01/0  38/0  جتماعياامنيت 

بـوده و از شـاخص امنيـت      اول سطح سنجش نوع حجاب اسمي ةدر فرضي از آنجا كه
ايـم و   سـود جسـته   Eta ةدو متغير مذكور از آمار ةاجتماعي استفاده شده، براي بررسي رابط

  .استفاده شده است Fهاي مختلف زنان از  ميانگين امنيت اجتماعي گروه ةمقايسي برا
كه با توجه است  38/0آمده  دست هب Etaمقدار  ،شود مشاهده مي 6كه در جدول  همچنان

همچنـين بـراي   . بين دو متغير فوق رابطه وجود دارد شود كه نتيجه مي داري، به سطح معني
ييد أبودن رابطه ت كه اوالً صادق شداز آزمون فيشر استفاده  شده مشاهده ةصدق و كذب رابط

) هـاي متفـاوتي دارنـد    كه پوشش(كه بين ميانگين امنيت اجتماعي زنان  دادو ثانياً نشان شد 
  .وجود داردداري  اختالف معني

بين نوع حجاب فرد و تعداد و نوع تهدايـدات وارد شـده بـه فـرد رابطـه       :دوم ةفرضي
ن معنا كه چه قدر حجاب فرد نا مناسب تر باشد نوع تهديدات شـديدتر و  وجود دارد به اي

  .يابد تعداد آنها افزايش مي
  دوم ةآزمون فرضي. 7جدول 

                       
                       

  پوشش                            
  

ري  نوع تهديدات     
وس
و ر

در 
چا

ري  
وس
و ر

تو 
مان

  

 با 
ري

وس
و ر

تو 
مان

ش
آراي

ش  
آراي

 و 
شال

 با 
وار

 شل
ك
توني

  

ـال
و ش

من 
و دا

ت 
ك

  

اير
س

  

ون
رس
ق پي

تواف
  

عني
ح م

سط
 

ري
دا

  

   7/1 0 1/9 8/19 1/33 4/36 شدن تعقيب
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 2/2 0/4 4/1 2/16 3/34 9/41 شنيدن متلك

 2/1 0 3.2 3/23 7/33 5/39  تنه خوردن

 7/3 9/1 1/11 7/16 1/48 5/18 قاپيدن كيف

 7/3 7/3 5/18 8/14 6/29 6/29  ساير موارد
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  00/0  49/0 0 0 0 9/48 8/29 3/21 شنيدنشدن و متلك تعقيب
 0 1/11 0 6/55 3/33 0 خوردنشدن و تنه تعقيب

 0 0 3/14 3/14 1/57 3/14 شدن و قاپيدن كيف تعقيب

 3/4 3/4 1/2 7/27 0/34 7/27 خوردنشنيدن و تنه متلك

 0 0 3/13 3/33 3/53 0 اپيدن كيفشنيدن و ق متلك

 0 0 3/14 3/14 0 4/71 خوردن و قاپيدن كيف تنه

 7/0 0 7/0 8/47 4/29 3/21 خوردنشنيدن و تنهشدن، متلك تعقيب

 0 0 0/40 0 0/40 0/20 شنيدن و قاپيدن كيفشدن، متلك تعقيب

توان گفت كـه بـين    مي داري و ضريب توافقي پيرسون بر اساس جدول باال و سطح معني
مشـاهده  جـدول بـاال   كـه در   چنـان . پيوستگي معناداري وجود دارد ،نوع حجاب و مزاحمت

بين زنـاني كـه چـادر و روسـري دارنـد       تعقيب شدن، متلك شنيدن و تنه خوردن در شود، مي
ره توان اشـا  به دو نكته مي ،در تفسير اين نتيجه .كه پوشش متفاوتي دارنداست زناني بيشتر از 

امروز ما بالقوه سوژه هستند و مزاحمان بدون توجه به نـوع پوشـش،    ةاوالً زنان در جامع: كرد
ثانياً با توجه به اينكـه در پـژوهش حاضـر تعـداد زنـان بـا        ؛دهند اعمال منافي عفت انجام مي

ايـن   ،)1 جـدول  ←( ها بيشتر بود ساير انواع پوشش از تعداد زنان باپوشش چادر و روسري 
  .رسد نظر مي طبيعي بهتا حدودي  نتيجه

، اسـت  بـين زنـاني كـه پوشـش آنهـا مـانتو و روسـري        از سوي ديگر، قاپيدن كيف در
ميان زناني كه پوشش آنان مانتو و روسري با آرايـش بـوده و    شنيدن در شدن و متلك تعقيب
انواع  ازبين زناني كه پوشش آنها مانتو و روسري با آرايش بوده  خوردن در شدن و تنه تعقيب

  .ها بيشتر است ديگر پوشش
به اين  ،رابطه وجود دارد اوبين حجاب زن و ميزان احساس امنيت فردي : سوم ةفرضي

 ي كـه مطابقت داشته باشد، ميـزان امنيتـ   بيشتر  معنا كه هرچه حجاب فرد با موازين اسالمي
  .بيشتر خواهد بود كند نيز مياحساس 
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 آزمون فرضيه سوم .8جدول 

  Eta sig F Sig 

  00/0 244/96  011/0  57/0  امنيت فردي نوع حجاب

كه بـا توجـه بـه سـطح      است Eta ،57/0مقدار  ،شود مشاهده مي 8كه در جدول  چنان
 ةهمچنـين بـراي صـدق و كـذب رابطـ     . داري، بين دو متغير فوق رابطه وجـود دارد  معني

و ثانيـاً   شـد  ييـد أبطه را تبودن را شده از آزمون فيشر استفاده كرديم كه اوالً صادق مشاهده
اخـتالف  ) هـاي متفـاوتي دارنـد    كـه پوشـش  (كه بين ميانگين امنيت فردي زنـان   داد نشان
  .داري وجود دارد معني
  

  )Dummy( تصنعيكدگذاري  با روشرگرسيون حاصل از تحليل و نتايج 
  بررسي رابطه ميان متغير نوع حجاب و امنيت اجتماعي

از رگرسـيون تصـنعي    ،نوع حجاب و امنيت اجتمـاعي  ميان متغير ةبراي بررسي رابط
مقدار عرض از مبدأ ميانگين گروه غير عضو  ،در رگرسيون تصنعي. استفاده شده است

در . است و شيب رگرسيون معادل تفاضل ميانگين گروه غيرعضو از گروه عضو است
يرعضـو  عنـوان گـروه غ   چادري بـه  عنوان گروه عضو و زنان غير زنان چادري به ،اينجا
 »0«ها كد  و به غيرچادري »1«ها كد  به چادري ،در بردارسازيو  اند نظر گرفته شده در

  .داده شده است

  رگرسيوني ةمعادل
y=52/16 +(8/01)x  

و ميـانگين امنيـت    16/52هـا   ، ميانگين امنيت اجتماعي غيرچادري9اساس جدول  بر
دهد كه اخـتالف   ري نشان ميدا و سطح معني Fمقدار . است 17/60ها  اجتماعي چادري

 22/0مقـدار ضـريب تعيـين    . دار است ها معني ها و غيرچادري هاي چادري ميان ميانگين
نـوع   بـا از واريـانس امنيـت اجتمـاعي     22/0 معناي آن اين اسـت كـه   دست آمده كه هب

نشده امنيت اجتمـاعي بـه عوامـل ديگـري      از واريانس تبيين 78/0حجاب تبيين شده و 
  .مربوط است
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  تصنعيكدگذاري  با روشرگرسيون اجراي تحليل و  .9جدول 

R 
Square1 

R2 Sig3. F B4  

223/0  473/0  00/0 16/287  16/52 

01/8 
Constant (a)5 
  نوع حجاب

ضريب رگرسـيون؛   .4دار بودن؛  معني سطح. 3ضريب همبستگي چند متغيري؛ . 2مجذور ضريب همبستگي چند متغيري؛ . 1
  .لهمقدار ثابت معاد. 5
  

  گيري نتيجه
توان گفت كـه ميـزان احسـاس امنيـت      مياست، دست آمده  هاساس آنچه در اين پژوهش ب بر

معلـوم  ابعاد شاخص امنيـت اجتمـاعي    با بررسياما  ؛اجتماعي زنان در سطح بااليي قرار دارد
ميـزان كـل   اسـت  باعـث شـده   ) 02/4(و سياسـي  ) 22/4(د فرهنگي ابعا باالبودنشود كه  مي

ـ  ) 59/2(فردي  بهاال برود اما بعد اجتماعي شاخص ب سـزايي   هكه در پژوهش حاضر اهميـت ب
كار بردن اين شاخص بايد احتياط كرد و به نكته مهم  هلذا در ب. ، در سطح پاييني قرار دارددارد

چند كـه   هر .است شدهاين مشكل حل  با آن، و داردگويايي بيشتري  ،4جدول . كردباال توجه 
چـه   ست كه هـر ا دار بود و بيانگر آن پوشش و ميزان كل امنيت اجتماعي معني روابط بين نوع

امنيت اجتماعي باالتري دارنـد،   ، افرادداشته باشد بيشتر انطباق افراد با موازين اسالميپوشش 
  .دهد تر است و اين روابط را بهتر نشان مي قوي 4شده در جدول  روابط مشاهده

معرض تهديداتي  شد، امنيت اجتماعي در عنوان نيزي طور كه در چهارچوب مفهوم همان
پوشش، آگاهي از تاريخ و گذشـته، عـادات،    ةحفظ زبان و ادبيات، لباس و نحو است نظير

اگـر در  . هم تهديد ،هم فرصت هستند ،اين موارد .عقايد ةهاي جاري، اشاع سنن و فرهنگ
دنبال تقويت آن  و به شودجام د طرح علمي انارروي اين مو صورت فعال و منظم بر هجامعه ب

ولي اگر در مقابل اينها موضع انفعالي  كنيم؛ايم تهديدات را به فرصت تبديل  باشيم، توانسته
پوشش اعضاي  ةيكي از اين موارد، لباس و نحو. از تهديد آنها مصون نخواهيم ماند ،بگيريم

كه قدرت  گفتتوان  دست آمده از رگرسيون تصنعي مي هاساس نتايج ب بر .يك جامعه است
پوشـش   ةاين بدان معنا است كه متغيـر نحـو   ؛ ودرصد است 22پوشش  ةتبييني متغير نحو

 78و  كنـد تبيـين  را ) امنيـت اجتمـاعي  (درصد از واريانس متغير وابسـته   22است توانسته 
مهم اين است كـه در   ةنكت. درصد از واريانس متغير وابسته مربوط به متغيرهاي ديگر است
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درصـدي داشـته باشـد، از آن متغيـر      22اجتماعي وقتي كه متغيـري قـدرت تبيينـي    مسائل 
بر اين اساس شايسته است كـه بـه   . برند فوق العاده نيرومند و حياتي نام مي عامليعنوان  به

  .شودپوشش زنان در سطح جامعه توجه بيشتري مبذول  ةنحو
و ما است يران آشكار شده خوشبختانه اين نكته براي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ا

البتـه كنتـرل و   . هسـتيم شاهد اجراي طرح امنيت اجتماعي، امنيت اخالقي در سطح كشور 
هـا و   تر از ميان خانواده و راه بنيادي استاعمال قانون تنها يك راه براي مبارزه با بدحجابي 

دكـان و  پـذيري اسـت كـه كو    ينـد جامعـه  اشـناختي، در فر  به زبان جامعه ؛گذرد مدارس مي
البتـه اعمـال قـانون بـراي     . نوجوانان بايد رعايت پوشش مناسب و اسالمي را دروني كننـد 

  .استگيرند، ضروري  ها و هنجارهاي جامعه را ناديده مي كساني كه ارزش
ويژه در امنيت فردي دارد، علل  هبا توجه به نقشي كه پوشش فرد در امنيت اجتماعي و ب

تواند  حجاب اهدافي دارد كه با رعايت حجاب نمي فرد بي حجابي چيست؟ آيا گرايش به بي
 ةآيا آن اهداف در چهارچوب نظام ارزشي جامع ،پاسخ مثبت استبه آن اهداف برسد؟ اگر 

آفريني كـه   اند؟ آن جريان نياز شده ايجادما پذيرفته شده است؟ و اگر نه، آن اهداف چگونه 
از كجـا نشـأت    ،يد در جامعه توليد شـود باعث شده نيازهاي جديد و به تبع آن اهداف جد

طراحي يك  ةطول ساليان گذشته در زمين ناشي از انفعال ما در ،گيرد؟ و آيا وضع موجود مي
رسد كوتاهي ما، عدم طراحي يك الگـوي جـامع و    نظر مي الگوي مشاركت زنان نيست؟ به

مربـوط  م كارآمد مبتني بر كتاب و سنت است كه بخشي از آن بـه حجـاب بـه مفهـوم عـا     
ايجـاد  قبـال   در مقياس جهاني سخن گفت اما در  توان از تمدن اسالمي چگونه مي. شود مي

  1؟نكرداحساس تعهدي ،  اسالمي ةمفاهيم و معادالت كاربردي منبعث از نظام فكري جامع
  
  نوشت پي

در تهيه كه ، عباس هومن ـ  مشاور طرحـ  دكتر شهال باقريدريغ  هاي بي در پايان از كمك :قدرداني .1
شاپور زردموي و معصوم آقازاده كه در تجزيه و تحليل آماري، مـا را يـاري    و و تدوين پرسشنامه

  .كنيم دند، تشكر و قدرداني ميكر
  

  منابع
  .كريمقرآن 

 .مرواريد :تهران سياسي، ةدانشنام .)1379( آشوري، داريوش
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  .يدارنشر د :تهران قانون مجازات اسالمي، .)1382(جهانگير، منصور 
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبـائي نسـبت بـه     .)1380 ـ 1379( مرتضي دوست، سيد حسيني

علوم اجتمـاعي دانشـگاه عالمـه طباطبـائي، مقطـع       ةدانشكد ،پوشش زنان و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن
 .شناسي جامعه ةارشد رشت كارشناسي

ريزي اجتماعي ومطالعـات   ، دفتر برنامهتي پوشش اسالميتحليل جامعه شناخ .)1382( رضايي، محمد حسين
  .فرهنگي وزارت علوم تحقيقات و فناوري

ريـزي اجتمـاعي و مطالعـات     دفتر برنامه ها و رفتار دانشجويان، نگرش .)1382(طرح پژوهشي وزارت علوم 
  .فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

مجموعه مقاالت همايش امنيت ، »شهر 8از ديدگاه شهروندان بررسي امنيت اجتماعي « .)1384( عربي، فرانك
  .نشر آشنايي :تهران سوم، ةشمار ،اجتماعي
مقـاالت   مجموعـه ، »نقش نهادهاي آموزشي در برقراري، نظارت و حفظ امنيت ملي« .)1384( كاشاني، مجيد

  .نشر آشنايي :تهران شماره سوم، همايش امنيت اجتماعي
هاي دولتـي   بين دانشجويان دانشگاه گرايش به حجاب و برداشت از آن در .)1377ـ  1376(البنين  كرمانشاهيان، ام

 ةارشـد، رشـت   دانشگاه الزهرا، مقطع كارشناسي ،شناختي آن و آزاد اسالمي شهر تهران و علل و عوامل جامعه
  .پژوهشگري علوم اجتماعي

 مقاالت همايش امنيـت اجتمـاعي   موعهمج، »راهكارهاي تحقق امنيت اجتماعي« .)1384( كالهچيان، محمود
  . نشر گلپونه :يك، تهران ةشمار

  . نشرني :منوچهر صبوري، تهران ة، ترجمجامعه شناسي .)1374(گيدنز، آنتوني 
  .كبير امير :ج سوم، تهران ،فارسيفرهنگ  .)1342(معين، محمد 


