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 Background and objective: This study aims at 

investigating the prediction of adherence to Islamic hijab 

based on religious beliefs and the use of cyberspace by 

female high school students in Mako. 

Methodology: The method of the present study was 

applied in terms of purpose and descriptive-correlational 

in nature. The statistical population of this study was 

female high school students in Mako city in the academic 

year 2020-2021. Among them, 150 students were 

selected by cluster random sampling. To collect data, the 

Islamic Hijab Observance Questionnaire, Glark and 

Stark Questionnaire of Religious Beliefs and the Social 

Networking Dependence Questionnaire were used. 

Pearson correlation coefficient and regression analysis 

were used to analyze the data. 

Results: The results of correlation coefficients showed 

that the observance of Islamic hijab has a positive and 

significant relationship with the total score of religious 

beliefs and belief, emotional and ritual components and 

a negative and significant relationship with dependence 

on social networks (p <0.01). Also, the results of 

regression coefficient showed that 0.50% of the total 

variance of observing Islamic hijab is explained by 

religious beliefs and dependence on social networks. 

Conclusion: It can be concluded that there is a direct 

relationship between the level of religiosity and 

adherence to genuine Islamic values such as hijab, and 

on the other hand, the use of cyberspace, if it is 

without media literacy, can have negative effects such 

as less commitment to hijab in students. 
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 اطالعات مقاله   چکیده

 یبه حجاب اسالم یبند یپا ینیبشیپ یهدف بررس حاضر با پژوهش و هدف: نهیزم
آماززا  دتتار مق ا  داناش یمجااز  یو استفاده از فضا یبراساس اعتقادات مذهب

 .رفتیشهرستا  ماکز صزرت پذ رستا یدب
 تکیاو از نظار ماه یروش پژوهش حاضر از لحاا  هادفک کااربرد :یشناسروش

آماززا  دتتار مق ا  پاژوهشک داناش نیاا یآماار  بزد. جامعه یهمبستگ−یفیتزص
 150آنهاا  ا یبزدند. از م 1400−1399 یلیتحص سال شهرستا  ماکز در رستا یدب

 یآور جما  یانتخاب شادند بارا یا تزشه یتصادف یر یگآمزز به صزرت نمزنهدانش
 یناید یباورهاا نامه پرساش کیحجااب اساالم تیارعا زا یام  نامه ها از پرسشداده

استفاده  یاجتماع یهابه استفاده از شبکه ینامه وابستگ گالرک و استارک و پرسش
 لیاو تحل رساز یپ یهمبستگ بیضر  یهاها از آزمز داده لیوتحلهیتجز  یشد. برا

 استفاده شد. ز یرگرس
باا نماره کال  یحجااب اساالم تیانشاا  داد کاه رعا یهمبستگ بیضرا جینتا ها:افتهی

ارتباط مثبات و معناادار و باا  یو مناسک یعاطف کیاعتقاد یهاو مؤلفه یاعتقادات مذهب
 نی(. همچناp< 01/0و معناادار دارد   یارتبااط منفا یاجتمااع یهاابه شبکه یوابستگ

حجااب  تیارعا انسیادرصاد از کال وار  50/0نشاا  داد کاه  زین ز یرگرس بیضر  جینتا
 شزد.یم نییتب یاجتماع یهابه شبکه یو وابستگ یاعتقادات مذهب لهیبه وس یاسالم

 یبند یو پا یندار ید زا یم نیب یمیگرفت که راب ه مستق جهیتزا  نتیم :یر یگجهینت
اساتفاده از  گاریمانناد حجااب وجازد دارد و از طارف د یاساالم لیاصا یهاابه ارزش

رنا   کماز جملاه  یتزاناد آااار منفایباشدک ما یااگر بدو  سزاد رسانه یمجاز  یفضا
 آمززا ک داشته باشد.شد  حجاب در دانش
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 . بیان مسئله1

هـا، باورهـا و اعمال و رفتارهای اعضای یک جامعه ریشـه در ارش 
حضـور دیـد در یـک جامعـه و اعتقادات مذهبی دارد؛ یعنی به تبع 

یابنـد های دینی، مبانی و اصول دید معنا مـیالتزام دینداران به ارش 
و معمواًل در دو حالت ذهنی )باورهـای دینـی( و عینـی )رفتارهـای 

پذیری حجـا  نیـز در راسـتای یابد. جامعهدینی( ظهور و نمود می
، تبلور سالمت جامعـه در اجرایـی دـردن فرهنـا شـنااتی باورهـا

ها ها و هنجارها در عمل است و اید هماهنا با فطرت انسانارش 
ــیرت،  ــامی و بص ــت )حس ــد اش 102، ص1399اس ــابراید دی (. بن

ظرفیـت و وســعتی دــه براــوردار اســت، تمــام شوایــای وجــودی و 
ای توانـد پدیـدهالشعاع قرار داده اسـت و نمـیشندگانی بشر را تحت

عنوان منابعی معنـابش  در  بهُبعدی و ساده باشد. دید و مذهب تک
شـوند همننـان دـه اندیشـمندانی ماننـد  شندگی افراد محسـو  می

انـد هـ  بـه تیریربششـی ان اشـاره داشـته 3و دوردـی  2وبـر 1گیدنز،
(. دوردی  به تیریر مذهب و دید بـر میـزان 536، ص2001)گیدنز، 

د عنوان نیرویـی یـا ها اشـاره داشـته و اش ان بـههمبستگی میان انسان
نمایـد درده ده در ادمی، احساس و تعهد ااالقی ایفـا و ایجـاد مـی

و  یسـتیبه بهز ینید یو باورها دید دی(. بنابرا200، ص1383)دوشر، 
 (.246، ص2017و همکاران،  یدند )لیسالمت روان افراد دمک م

بشر اش طـرف اداونـد  یعنوان راهنما ده به دید گریاش طرف د
است ده بر طبـق  یمتعال فرستاده شده است، شامل احکام مشتلف

اش ان  یکـیهـا وعـع شـده اسـت دـه و مصلحت انسان اتیروح
اسـت دـه اش  یدن  اجتماع کیاست. حجا  « حجا »احکام 

، «هــاارش »شـده دــه عبارتنـد اش   لیتشـک یچهـار مللفـه اصــل
هـا ده باورها، ارش  یابه گونه؛ «نمادها»و « باورها»، «هنجارها»

درک و فهـ   یبرند ده بـرایبهره م یاعتبار یو هنجارها، اش وجوه
بـه انهـا  دیـان با دیـیو تب لیحجا  و تحل ینیملموس و ع تی  فید

ــه ا شــکل دــه باورهــا و اعتقــادات  دیــمراجعــه و اســتناد دــرد؛ ب
هـا( و یهـا و بـدیقضاوت اوب اریها )معدهنده ارش تیمشروع
 نمادهـا دیهمننـ(؛ دهایو نبا دیگر هنجارها )باهیتوج زیها نارش 

 یاجتمـاع رفتار و دن  در ده هستند هنجارها ندهینما و یتجل   ه 
                                                           

1. Giddens. 

2. Weber. 

3. Durkheim. 

بـه  یو رفتـار اجتمـاع دـن  یدهند. اش طرفـیم نشان را اودشان
دننــده هنجارهــا و هنجارهــا مربوطــه مشــش  یهمــراه نمادهــا

دننـده ها مشش ارش  بیترت دیها و به همدننده ارش مشش 
در حقیقـت  (98−97، ص1386مـن ، یباورها هستند. )محبوب

انسان بعد اش شناات و اشنایی با باورهای دینی مانند حجـا ، انهـا 
پذیرد و بـا درونـی نمـودن و تتبیـت ایـد عنوان ارش  و باور می را به

بـه عنوان یک فرد و ششصـیت متعهـد و پایبنـد  ها، بهباورها و ارش 
بنـابراید  .شـوددر اجتماع حاعر می« حجا »های دینی متل اموشه

حجا  نشانه انتشا  و ااتیار یک باور و عقیده و موجـب اهمیـت 
شود و قوام اجتماعی را نیز تضـمید های درونی شنان مییافتد ارش 

(. انسـان بـا دو ویژگـی 225، ص1399دند )ابیار و همکـاران، می
و انتشـا   اریـاـود را اات دهیور و عق، با«شناات»و « انتشا »

و همــه رفتارهــا و حردــات و ســکنات اــود را  یدنــد و شنــدگیمــ
 ادیـش یهـر انـداشه شـناات ادمـ یعنیدهد؛ یبراساس ان شکل م

است. حجـا  هـ   دارتریمستحک  و پا زیاو ن دهیباشد، باور و عق
 ییهـاو شـناات ن یمحصول ب یعنیمطلب است؛  دیهم یایگو

تکامل  یو چگونگ یانسان، روابط اجتماع ،یاست ده شن اش هست
است ده بـا پوشـ  و  دهیباور رس دیاود دارد و بد حیو رشد صح

و  یدهـد )علـویجامعـه را سـرعت مـ یمعنو ریحجا  اود، س
 (.65، ص1386 ،یحجت

جمعـی هـایاما امروشه با پیشرفت و گستر  تکنولوژی، رسـانه
و بـه  ملرری در مسائل گوناگون فرهنگی دارندویژه در غر ، نق   به

ویژه جمعیـت جـوان را  طور مستقی  یا غیرمستقی ، شندگی افراد، بـه
(. 1، ص2020دهنــد )جوشـی و پــاتوردان، تحـت تـیریر قــرار مـی

های اـود را بـه  دنند دـه تفکـرات و اواسـتهطوری ده تال  میبه
ها و احکام الهی وسیله افراد ارش دیگر جوامع تحمیل دنند تا بدید

ها به تـدری  دنـار بگذارنـد؛ بـه متل حجا  را تحث تیریر ان رسانه
عبارتی، در دوران معاصر ده به عصر اطالعات و جامعـه اطالعـاتی 

هـا اش پذیری نسلو ارتباطی معروف است، بش  عظیمی اش فرهنا
گیـرد های اجتماعی انجام میویژه شبکه های مشتلف بهطریق رسانه

( ادتـــر پژوهشـــگران و 114، ص1398فـــر و صـــفورایی،  ی)نعمت
ها بر سبک شندگی مشاطبید پرداشان بر اصل تیریرگذاری رسانهنظریه

نظر دارند و ادنون ااتالف تنها بر سر میزان ایـد تـیریرات اود اتفاق



     1401 و تابستان بهار /27ش/ 14س/ اجتماعی علوم و اسالم  186

 

های مشاطبید را مـورد هـدف است ده به طور مستقی  باور و ارش 
 (.150، ص1399ن، دهند )حیدری و همکاراقرار می

گیـری و تـروی  فرهنـا وارداتـی و تبلی ـات بنابراید با شکل
ای و اش طرف دیگر ععف باورهـای دینـی، مراجعـه گسترده رسانه

ای و دمبــود نکـردن بــه متـون دینــی و الهـی و عــدم سـواد رســانه
ویژه جوانـان بـه  شدن مـردم بـه های الشم، باعث سوق دادهاموش 

شـود دـه باعـث دوری اش در رسـانه مـی شـده سوی الگوهای ارائه
شود. حجـا  و نـوع پوشـ   میهای دینی، ملی و فرهنگی ارش 

هـای مجـاشی قـرار ه  یکی اش مسائلی است ده تحت تیریر شبکه
گرفته و برای اش مردم بدون اینکه به حک  الهی در اید شمینه عمل 

دیگـر؛ دنند. بـه عبـارت ها تقلید میدنند، دوردورانه اش اید شبکه
هـای های اجتماعی، هویت فرهنگی داربران شـبکهگستر  شبکه

رو  هـایی روبـهاجتماعی فعال در بستر فضای مجاشی را با چـال 
رسـد در شـرایط دنـونی، جامعـه ایـران، بـا درده است. به نظر می

چال  ععف پایبندی به هنجارهای فرهنگـی در بـید نوجوانـان و 
ــه ــان روب ــ جوان ــت )ابراهیم ــده اس ــاران، رو ش ، 1398ی و همک

هـای اجتمـاعی نقشـی اساسـی در بنابراید اینکه شبکه (.231ص
شنـدگی دینــی و مـذهبی دارنــد، اش ســوی ادتـر دانشــمندان علــوم 

 (.362، ص2020اجتماعی پذیرفته شده است )ادامز، 
 

 بحث یشینه. پ2

هایی ه  در اید شمینه صـورت با توجه به مطالب پیشگفته، پژوه 
ــت.  ــه اس ــهگرفت ــی ) ب ــان و درویش ــه، قنبری ( در 1395عنوان نمون

بررسی تیریر مصرف فضای مجاشی بر دینـداری »پژوهشی با عنوان 
اند ده نتـای  پردااته« های اانواده  مطالعه موردی اصفهانو ارش 

های اـانواده رابطـه ان اید بوده است ده بید مصرف رسانه و ارش 
هـای اـانواده و به ارش معکوس وجود دارد. همننید بید پایبندی 

(، در 1396دینداری رابطه مستقیمی وجود دارد. صدر و معتمـدی )
اند ده با تقویت دـردن باورهـای دینـی پژوهشی به اید نتیجه رسیده

توان میزان حجـا  و اودمهـارگری درونی در میان دانشجویان، می
(، در تحقیقـی بــا 1397انـان را افــزای  داد. قرابـاغی و همکــاران )

های اجتمـاعی مجـاشی بـر حجـا  و عفـاف، تیریر شبکه»وعوع م
هویت دینی و فردی، تعامل با اـانواده و افسـردگی و انـزوا در بـید 

هـای اجتمـاعی مجـاشی اند دـه شـبکه به اید نتیجه رسیده« جوانان
ر هویت نق  ملرری در داه  رعایت حجا  و عفاف و ااتالل د

 دینی و فردی دارند.
بررسـی تـیریر »ای بـه ( در مقالـه1396رستمی و همکـاران )

های اجتماعی بر فرهنـا و باورهـای دینـی دـاربران اسـتان شبکه
دهد ده بـید میـزان های ان نشان میاند ده یافتهپردااته« اصفهان

های مجاشی و اجتماعی و هویـت دینـی دـاربران استفاده اش شبکه
ای معنادار وجود دارد؛ یعنی هر انداشه میزان استفاده دـاربران رابطه

اش شبکه مجاشی افزای  یافته، هویت دینی انـان نیـز تحـت تـیریر 
ای بـا عنـوان ( در مقاله1395قرار گرفته است. ااتمی سبزواری )

هـای جمعـی بـر فرهنـا بررسی تیریر میـزان اسـتفاده اش رسـانه»
بـه « ان شن دانشگاه حکی  سـبزواریپوش  دانشجویان دانشجوی

های اجتمـاعی بـر ابعـاد حجـا  دانشـجویان بررسی تیریر شبکه
هـای پرداات. نتای  تحقیق اید بود ده بید میزان استفاده اش شبکه

اجتماعی و حجا  رابطه تنگاتنا و معناداری وجـود دارد؛ یعنـی 
در هـا بیشـتر بـوده، تـیریر بیشـتری هر چقدر استفاده اش ان شـبکه

 رنا شدن پوش  داشته است.د 
میـزان »ای بـا موعـوع ( در مقاله1396میرفردی و همکاران )

هـای اجتمـاعی اینترنتـی دینداری و ارتباط ان با استفاده اش شـبکه
هـای اند ده شبکهبه اید نتیجه رسیده« دانشجویان دانشگاه یاسوج

اجتماعی و اینترنت بـه اـودی اـود در دـاه  میـزان دینـداری 
عنوان ابزار ارتباطی، نـوع دـاربرد و محتـوا و  ررگذار نیست؛ اما بها

استفاده اش انها در داه  دینداری دـاربران اررگـذار اواهـد بـود. 
نگر  داربران »ای به بررسی ( در مقاله1395حسید اسکندری )

حجا  در فضـای مجـاشی  های اجتماعی به مقوله عفاف وشبکه
هـا ردااتـه اسـت. تحلیـل یافتـهپ« )مطالعه موردی شهر بجنورد(

نشان داده ده نمره نگر  داربران به مقوله حجا  و عفاف اـو  
شود و نمره شنان بـه طـور معنـاداری بـاالتر اش مـردان ارشیابی نمی

است. همننید، نمره افراد متیهل و دسانی ده دمتر اش یک ساعت 
اری دنند، به طور معنـادهای اجتماعی استفاده میدر روش اش شبکه

های نگر  به حجا  در دنیای مجـاشی بـاالتر اش افـراد در مقوله
 مجرد است.

( در پژوهشی به رابطـه 1392منصور اوششویی و همکاران )
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های ارتبـاطی و گـرای  دانشـجویان داتـر میزان استفاده اش رسانه
سینا به حجا  پردااتـه دـه نتیجـه ان بیـانگر ایـد دانشگاه بوعلی

ها و حجا  رابطه معنـادار تفاده اش اید رسانهاست ده بید میزان اس
هـای و منفی وجود دارد؛ یعنی هر انداشه میـزان اسـتفاده اش شـبکه

 مجاشی بیشتر بوده، اش گرای  و میل به حجا  داسته شده است. 
( در تحقیقی به اید نتیجه 2012های اارجی، تیلر )اش پژوه 

اجتماعی مجاشی، افـراد های رسیده است ده هرچند به ااطر شبکه
بیشتری در سراسر دنیا با یکـدیگر در تعامـل هسـتند؛ امـا اش طـرف 

هـای ملـی و دیگر در اصـوص اش دسـت دادن و تضـعیف هویـت
 اند.شان احساس اطر دردهدینی

فرهنـا »( در تحقیقی با موعوع 2012دیلیک بای و بینارک )
  در های شندگی  مد بـرای حجـادننده، اسالم و سیاستمصرف

انـد دـه اگرچـه در گفتمـان بـه ایـد نتیجـه رسـیده« تردیه معاصر
نشریات اسـالمی دشـور تردیـه عامـل اجتمـاعی مـدگرایی و مـد 
حجا  با اش دست دادن ایمان مذهبی و اصـول اسـالمی یکسـان 

دهنـده ایـد اسـت شود؛ اما پیشرفت تبل یات مد نشانانگاشته می
ق تبلی ات مربوط به مد ده چگونه شنان اجتماعات اسالمی اش طری

منظور متمایز شدن اش شنانی ده حجـا  سـنتی دارنـد و  حجا  به
انهایی ده حجا  ندارند به اسـتقرار مجـدد هویتشـان فرااوانـده 

 شوند.می
ــیریر مهــ  و عمیــق شــبکه( در مطالعــه2010) 1مهتــا هــای ای ت

را بررسـی دـرده اسـت. « شنـان مسـلمان دهلـی»اجتماعی مدرن در 
دهد ده شنان مسلمان مفروعـات و نتای  اید پژوه  نشان می هایافته

ای را داماًل ت ییر داده و سبک شنـدگی و الگوهـای سنتی مصرف رسانه
 اند.اندیشیده شده اش اود را باشبینی درده

هـای اما وجه تمایز و نواوری اید پـژوه  نسـبت بـه تحقیـق
هـای و شـبکه گفته اید است ده اواًل، افزون بر باورهای دینـی پی 

اجتماعی به مقوله حجـا  هـ  پردااتـه شـده و رابطـه ایـد سـه 
ــاری ــا رو  ام ــامع و ب ــورت ج ــه ص ــوع ب ــی در −موع تحلیل

های شهرستان مادو بررسی و تبیـید شـده اسـت و رانیـًا، دبیرستان
علت اصلی انجام پژوه  حاعر اید بود ده چون شهرستان مادو 

هـا و مـرش اسـت و دانـالاش شهرهای مرشی و با دشـور تردیـه هـ 
                                                           

1. Mehta. 

هـای عنوان مصـداقی اش شـبکه های تلویزیونی اید دشور بـهشبکه
تواند در اجتماعی، به راحتی در اید شهر قابل دسترس هستند، می

دینداری و میزان پوش  افراد مرشنشید تیریرگذار باشد و بـه اـاطر 
اهمیــت ایــد مقولــه، تحقیــق حاعــر انجــام گرفتــه اســت. رو  

اش لحــاه هــدف، دــاربردی و اش نظــر ماهیــت، پــژوه  حاعــر 
هـدف بررسـی رابطـه اعتقـادات همبستگی اسـت و بـا −توصیفی

های فضای مجاشی با میزان مذهبی و وابستگی به استفاده اش شبکه
امـوشان داتـر دبیرسـتانی رعایت و تعهد به حجا  اسالمی دان 

شهرستان مادو صورت پـذیرفت. ایـد پـژوه  در پـی پاسـ  بـه 
ای بید اعتقادات مذهبی و استفاده اش شیر است  چه رابطه سلاالت

 های فضای مجاشی با التزام به حجا  اسالمی وجـود دارد شبکه
بینـی و سه  اعتقادات مذهبی و استفاده اش فضای مجاشی در پی 

ــق  ــد تحقی ــت  در ای ــدر اس ــالمی چق ــا  اس ــه حج ــدی ب پایبن
 های شیر طراحی و مورد اشمون قرار گرفت فرعیه
توانـد . اعتقادات مذهبی، پایبندی به حجا  اسالمی را مـی1
 بینی دند.پی 

. استفاده اش فضای مجاشی، پایبندی به حجـا  اسـالمی را 2
 بینی دند.تواند پی می

 
 . تعاریف نظری پژوهش3

 (یاجتماع یها)شبکه یمجاز ی. فضا3−1

بـه  های مجاشی و اجتماعی، ادمات شنده و انالید هستند دهشبکه
شـده، دهند در یک سیست  معید و مشش  و تعریفافراد اجاشه می

پروفایل اصوصی و ششصی اودشان را داشـته باشـند، بـا معرفـی 
اود به دیگران، اطالعاتی را بید اود با دیگران به اشتراک بگذارنـد 
و با او ارتباط برقرار دنند. اش اید طریق اششاص قادر هسـتند ارتبـاط 

های اجتمـاعی جدیـدی را نیـز ا حفظ دنند و ارتباطاود با دیگران ر
(. در تعریفی دیگر؛ اصـطال  2007 2شکل دهند )بوید و الیسون،

هایی است ده دـاربران شبکه اجتماعی برای توصیف ابزارها و پایگاه
گـذاری مطالـب اـود انها اقـدام بـه انتشـار و بـه اشـتراک به وسیله

اجتمـاعی و فنـاوری  (. شبکه28، ص1389پور، دنند )موسویمی
هـای اجتمـاعی اطالعات مدرن به اید معنی است ده داربران شبکه

                                                           

2. Boyd, Ellison. 
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های جدید برای ایجاد و حفظ ارتبـاط و سـرمایه اجتمـاعی اش رو 
های اجتمـاعی دنند و ارتباطات اجتماعی اش طریق شبکهاستفاده می

 هایی (. شـبکه2، ص2021اینـد )اولیـری و فـولکر، به دسـت مـی
هـای عنوان رسـانه ر سیر پیشرفت تکنولوژیـک اـود بـهاجتماعی د

ای های اجتمـاعی گونـهشوند. بنابراید رسانه اجتماعی نیز مطر  می
دننده پیام و تولیددننده پیـام را اش رسانه هستند ده تعامل بید دریافت

هـای جمعـی گیرنـده پیـام یـا دنند؛ یعنـی در رسـانه میپذیر  امکان
گونـه بـا فرسـتنده، پیـام، نبوده و به تعامل فعالپذیر مشاطب، انفعال

پـرداشد و ایـد امکـان را فرایند دریافت، ارسال و شمینه ارائه پیـام مـی
اورد ده در پیام ارسالی و نشر ان ت ییراتی ایجاد شود تـا بـه فراه  می

های فکری اـود را باشنشـر هها و اموشاششاص پیام تردیبی با اندیشه
( در تعریفی دیگر، شبکه اجتماعی، 170، ص2000 1دهد )پوتنام،

های مبتنی بـر و  اسـت دـه ایـد امکـان را  ای اش سرویسمجموعه
اورد ده توصـیفات عمـومی یـا اصوصـی برای اششاص فراه  می

برای اود ایجاد دنند، یا با دیگر اعضای شبکه ارتبـاط برقـرار دننـد، 
توصیفات عمـومی  منابع اود را با انها به اشتراک بگذارند و اش میان

دیگر افراد، بـرای یـافتد اتصـاالت جدیـد جسـتجو دننـد )بویـد و 
ــون،  ــع23، ص2007الیس ــبکه( در جم ــاریف ش ــدی تع ــای بن ه

شنااتی ارتباطی توانی  انها را در دو مقوله فنی و جامعهاجتماعی می
های مبتنی بـر ها، محصول فناوریقرار دهی . در نگاه فنی اید شبکه

باشــند و اش نگــاه انــد، مــیبنــا شــده« و »ر بنیــاد اینترنــت دــه بــ
وسـیله افـراد و روابـط  شنااتی ارتباطی، محتـوای تولیـدی بهجامعه

وسـیله اشـتراک محتـوای ارسـالی در  حال اش تعامل ایجاد شـده، به
 (.2012 4شاپینو، 3پالنگر و 2باشد )برتون،ها میبستر شبکه

 
 (ینید ی)باورها ی. اعتقادات مذهب3−2

و معـادل « belief»ان  یسـیاسـت و معـادل انگل یفارس یاباور واژه
قبـول و  ق،یاعتقاد، تصـد یهاباشد و مترادف با واژهیم مانیان ا یعرب
اعتقـاد داشـتد و  یابه صدق گزاره یعنیباشد. باور داشتد؛ یم ر یپذ

ـــد ـــاد ان را تص ـــ قیمف ـــردن )حس  (.89−88، ص1390شاده، دید
                                                           

1. Putnam. 

2. Berthon. 

3. Plangger. 

4. Shapiro. 

امـر  دیـدند دـه ایم یرا قلب معرف مانیا گاهیجا ییطباطبا عالمه
 عبـارت مانیا ای باور  سدینویدارد و م یدر فطرت ادم شهیر یقلب

شـش  مـلمد دـه  و قلب در اعتقاد شدن ریجاگ و رسوخ اش است
تواند باورهای اود  را اش شـک و تردیـد در پرتو ایمان اوی  می

ایشان در جـای  دور نگه دارد؛ چراده شک و تردید افت ایمان است.
گوید  ایمان عبارت است اش اذعان و تصدیق یک امر دـه دیگری می

، 1، ج1374ایـد )طباطبـایی، التزام بـه لـواشم ان، بـه دنبـال ان مـی
(. باورهــای دینــی هــ  مجموعــه اقــدامات، 491، ص9؛ ج72ص

هایی است ده در ارتباط با اصول دید، فروع نگر  رفتارها، باورها و
شـود. یعنـی؛ های مـرتبط بـا مـذهب عنـوان مـیطهحی دید و دیگر

شـوند و تـرید ُبعـد دینـداری محسـو  مـیباورها، غالبـًا محـوری
دننـد. باورهـای  میهایی هستند ده مذهبی بودن فرد را تعیـید همان

دینی به معنای ااص، همیشـه باورهـای مشـترک جماعـت معینـی 
مناسـک است ده اش گرای  اوی  به ان باورهـا و عمـل دـردن بـه 

عنوان امری فـردی  بالد. اید باورها نه اینکه بههمراه با انها به اود می
توسط همه اعضای جماعت پذیرفتـه شـده باشـند، بلکـه در حکـ  

شـوند و جزیـی اش وحـدت امری متعلق به تمامیت گروه تلقـی مـی
بـه هنگـام  یطوردل (. بـه1383  ،یدهند )دوردیم لیگروه را تشک

 دیشـتریچـرا دـه ب د؛یـا یمبه ذهد  ینیباور د شتریسشد اش باور، ب
بر جهان  ینگر  ااص یاست. هر انسان دیداربرد  در قلمرو د

دهـد یمـ لیدارد و براساس ان، باورها و اعتقـادات اـود را تشـک
 لیافـراد را تشـک ینـیبهـا، جهـانن یـمجموعه باورهـا و ب ؛یعنی
در نظـر گـرفتد مـذهب در  ؛یعنـی ینـیبـاور د دیدهـد. بنـابرایم

روابـط براسـاس  یو برقـرار یشندگ یهاها و انتشا یریگ یتصم
 .باشد یم ینیاعتقادات د

 
 . حجاب3−3

حجا  واژه عربی به معنای پـرده، چـادر، درپـو ، نقـا ، سـتر و 
(. راغـب اصـفهانی در 779، ص1، ج1376پوش  است )عمیـد، 

ــا  را اید ــردات واژه حج ــرده  مف ــا د ــه معن ــت   گون ــب »اس الُحج
والحجا ، المنع مد الوصول  حجا ؛ یعنـی اننـه مـانع رسـیدن 

ـتر (. »108ق، ص1404)راغب اصفهانی،  «شودمی َالحجا ، الس 
حجا ؛ یعنی پوش ، وامراه المحجوبه؛ یعنـی « و امراه المحجوبه
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(. 257، ص4ج، 1408منظـور،  شنی ده اود را پوشانیده است )ابد
پوشـاند و در سـتر و پوشـ  قـرار داد  الشی یعنی؛ چیـزی راحجب

(. در اصــطال  هــ  حقیقــت 676، ص2ج، 1407)جــوهری، 
ای اش رفتارها، طـرش پوشـ  و متانـت در گفتـار و حجا ، مجموعه
گـاه دیا یاست و تمام شتهیام اینگاه است ده با ح اش  یموارد بـا ا

، 1397 ،ی)غالمـ دیایم وجود به حجا )فلسفه( ییو چرا یمبان
 کیـدـه حجـا    یابییذدر شده درم ی(. با توجه به معان25ص

و ااسـتگاه ان،  شـهیاسـت دـه ر ینـیو د یشـرع فیحک  و تکل
، 1399و همکــاران،  اریــچــون عفــت اســت )اب یفضــائل ااالقــ

و در ارتبـاط بـا جسـ   یظـاهر یحجا  امـر دی(. بنابرا218ص
 یدرونـ یپوش  برااسته اش اعتقادات و باورهـا دیاست؛ اگرچه ا
 یپوشـ  ظـاهر یعنـیظهور در رفتار فـرد دارد؛  یافراد است؛ ول

الـود ده مانع اش نگاه هوس یندگویشنان را حجا  م ژهیو افراد و به
 شود.ینامحرم به انان م

 
 . روش پژوهش4

پژوه  حاعر یک پژوه  توصیفی اش نـوع همبسـتگی بـود. در 
مت یرهـای اعتقــادات مـذهبی و اسـتفاده اش فضــای  ایـد پـژوه 

بید و پایبندی به حجـا  اسـالمی مت یـر مجاشی، مت یرهای پی 
اماری پژوه  شامل تمـامی  اند. جامعهمالک در نظر گرفته شده

اموشان داتر مقطع دبیرستانی شهرسـتان مـادو دـه در سـال دان 
 مشــ ول بــه تحصــیل بودنــد و بــا رو  1400−1399تحصــیلی 

عنوان نمونـه  نفـر اش انهـا بـه 155ای گیری تصـادفی اوشـهنمونه
نفر قابل تحلیل بود. معیارهـای   150نامه انتشا  شدند ده پرس 

ــه ــتالل ورود نمون ــابقه اا ــتد س ــامل نداش ــژوه ؛ ش ــه پ ــا ب ه
پزشکی و مشکالت جسمانی شدید، پس اش ارائه توعـیحات روان

بــرای شــردت در  در مـورد ماهیــت دلـی پــژوه  و تمایــل افـراد
گرفت. رو  تکمیل ها در ااتیارشان قرار مینامه پژوه ، پرس 

هــا بــرای تمــامی افــراد نمونــه یکســان بــوده و همــه نامــهپرســ 
دنندگان به صورت جداگانـه و فـردی مـورد مالقـات قـرار شردت

هـا اطالعـات الشم در مـورد پـژوه  دهنـدهگرفتند. تمامی پاس 
پژوه  داوطلبانه بود و اید اطمینـان  دریافت دردند، شردت در را
دننـدگان داده شـد دـه تمـام اطالعـات محرمانـه ربـت شـردت به

اوری بــا اســتفاده اش هــا بعــد اش جمــعاواهــد شــد. داده عــبط و
همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسـیون چندگانـه بـه  عریب اشمون

تجزیـه و  SPSSافـزار نرم 23با استفاده اش نسشه  و شمان رو  ه 
هــا اش اوری دادهپــژوه  حاعــر جهــت جمــع در تحلیــل شــد.

 شد  ابزارهای شیر استفاده
ــرداوری  (:1965نامششگ رششورا ت اسشش ارا  پرسشش  ــزار گ اب

نامه گـالرک و اسـتارک  اطالعات در ُبعد میزان دینداری اش پرسـ 
گویه، تشـکیل  25نامه اش ( استفاده شده است. اید پرس 1965)

گویه( ده باورهای دینی را دـه  7ُبعد اعتقادی با ) 4ده شامل  شده
گویـه( دـه  6ُبعد عاطفی بـا ) سنجد،باشد میفرد به ان پایبند می

ناظر بر عواطف و رابطه با اداوند متعال اسـت. ُبعـد پیامـدی بـا 
سنجد و ُبعد مناسکی گویه( پیامدهای اعتقاد به دینداری را می 5)

رود پیـروان صی را ده انتظار مـیگویه(، ده اعمال دینی مشش  7با )
 گیری مـوردگیرد. مقیاس انداشهجا اورند، دربر می انها را به هر دید

درجه  5باشد ده هر گویه با می« لیکرت»استفاده در اید سنج ، 
نمـره، بـدون نظـر   4نمره، موافق   5داماًل موافق  »ارششی شامل 

باشـد و مـی «نمـره 1نمـره و دـاماًل مشـالف  2نمره، مشالف   3
باشـد. مشتلـف و مت یـر مـی 5−1ها بید تک گویههای تکارش 

هـای افـراد نامه برای سنج  باورهـای دینـی و نگـر  اید پرس 
منظور استانداردسـاشی بـر روی اتبـاع و  طراحی شـده اسـت و بـه

های گوناگون اجرا شده پیروان یهودیت، مسیحیت و اسالم در قاره
منطبق اسـت. در پـژوه  حاعـر میـزان و با دید اسالم ساشگار و 

، بـرای 91/0نامه دینـداری  الفای درونباخ برای نمـره دـل پرسـ 
و مناسـکی  74/0، پیامـدی70/0، عـاطفی 75/0مللفه اعتقـادی

 دست امد. به 77/0
نامه  ایـد پرسـ  های اج ماعی:نامگ تابس گی بگ شبکگپرس 

گویــه،  28نامه حاعــر دارای  باشــد. پرســ محقــق ســااته مــی
گیری مورد استفاده در اید سنج ، لیکرت باشد. مقیاس انداشهمی
نمـره،  5دـاماًل موافـق »باشد ده هر گویه پن  درجـه ارششـی می

نمره و دـاماًل مشـالف  2نمره، مشالف 3نمره، بدون نظر 4موافق 
مت یـر  5−1هـای هـر گویـه بـید گیـرد و ارش را دربر می« نمره1

میزان الفای درونباخ بـرای نمـره دـل  باشد. در پژوه  حاعرمی
 دست امد. به85/0های اجتماعی نامه وابستگی به شبکه پرس 
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نامه  پرسـ  نامگ سشجش  رشرا   ت اما شه بشگ حششا :پرس 
سلال بسـته پاسـ   15و شامل  شده سااته« اذریون»حاعر توسط 

ای لیکرت تهیـه و تنظـی  شـده اسـت به حالت مقیاس پن  درجه
داماًل موافق ، مـوافق ، نظـری »های باید یکی اش گزینهاشمودنی  و

ــالف  ــاماًل مش ــالف  و د ــدارم، مش ــون،  را« ن ــد )اذری انتشــا  دن
هـای امـار توصـیفی ها اش رو و تحلیل داده (. برای تجزیه1392

هــای امــار اســتنباطی میــانگید و انحــراف معیــار( و رو  )فراوانــی،
اسـتفاده  SPSSافـزار نـرم)عریب همبستگی پیرسون و رگرسیون( بـا 

نامه  شد. در پژوه  حاعر میزان الفای درونباخ برای نمره دل پرس 
 دست امد. به 89/0گرای  و تمایل به حجا  

 
 های پژوهش. یافته5

 
 شناختیجمعیت هایترین ویژگی : مهم1جدول 

 درصد فراوانی   درصد فراوانی  

 رشته

 0/28 42 تجربی

 شغل مادر

 7/82 124 دارتانه
 7/2 4 معلم 3/19 29 ایفنی و حرفه

 7/4 7 سایر 0/36 54 علزم انسانی
 3/9 14 کارمند دولتی 7/10 16 ریاضی و فیزیک

 7/0 1 پزشک 6 9 کار و دانش

 شغل پدر

 3/57 86 آزاد

 تحصیالت مادر

 3/1 2 دکتری
 3/3 5 فزق لیسانس 7/16 25 کارمند دولتی

 0/8 12 لیسانس 3/3 5 سایر
 7/20 31 فزق دیپلم 0/14 21 کشاورز
 7/66 100 زیردیپلم 3/7 11 پزشک
     3/1 2 نظامی
     0 0 دکتری

  

 تحصیالت پدر

   7/4 7 لیسانسفزق 
   0/10 15 لیسانس  
   7/20 31 فزق دیپلم  
   7/64 97 زیردیپلم  

 
تعـداد  دی، بـاالتر1جـدول شـماره  یفیتوصـ یهـابراساس داده

 دیدر بـ ؛یتجربـ دننـدگان، رشـتهشـردت انیـدر م یلیرشته تحصـ
نـرخ را براـوردار  دیبـاالتر یدارمشاغل مادِر داتران، شـ ل اانـه

نرخ را به اود  دیمشاغل پدِر داتران، ش ل اشاد باالتر دیاست؛ در ب
دننـده مادر و پدِر داتران شـردت التیااتصاص داده است؛ تحص
 نرخ را داشته است. دیباالتر پل یردیدر هر دو جنس در مقطع ش

 

 آموزانمعیار متغیرها و ماتریس همبستگی اعتقادات مذهبی و استفاده از فضای مجازی با پایبندی به حجاب اسالمی در دانش: میانگین و انحراف2جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 میانگین )انحراف معیار( متغیر
       1 (02/11  36/54 گرایش و تمایل به حجاب

      1 −03/0 (59/17  41/56 فضای مجازی
     1 −14/0 67/0** (18/13  66/92 باورهای دینی

    1 87/0** −08/0 66/0** (13/4  12/27 باورهای اعتقادی
   1 74/0** 85/0** −09/0 61/0** (02/4  94/24 باورهای عاطفی
  1 23/0* 22/0* 31/0* −02/0 13/0 (57/2  94/18 باورهای پیامدی

 1 −03/0 54/0** 58/0** 83/0** −16/0 51/0** (43/6  64/21 باورهای مناسکی
 (P<01/0  01/0داری آزمز  در س ح **معنی

  (P<05/0  05/0داری آزمز  در س ح *معنی
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بـه   یگـرا (اریـ)انحراف مع دیانگی، م2جدول شماره   یطبق نتا
 یباورهـا ،یاعتقـاد یباورها ،ینید یباورها ،یمجاش یحجا ، فضا

 36/54بـا  بیـبـه ترت یمناسـک یو باورهـا یامدیپ یباورها ،یعاطف
(02/11 ،)41/56 (59/17 ،)66/92 (18/13 ،)12/27 (13/4 ،)

ــر اســت. در 43/6) 64/21(، 57/2) 94/18(، 02/4) 94/24 ( براب
 یرهـایمت  یهمبسـتگ زانیـم 2 جـدول شـماره  یاش نتا گرید یقسمت

بـه   یگـرا دیدهد. طبق جدول فوق بـیرا نشان م گریپژوه  با همد
به حجا    یگرا دی(، بp ،67/0=r<01/0) ینید یحجا  با باورها

بـه حجـا  بـا   یگرا دی(، بp ،66/0=r<01/0) یاعتقاد یبا باورها
بـه حجـا  بـا   یگـرا دی(، بـp ،61/0=r<01/0) یعـاطف یباورها
وجـود  یدارمعنـا ی(، همبستگp ،51/0=r<01/0) یمناسک یباورها
 دارد.

 
 از فضای مجازیهای اعتقادات مذهبی و استفاده بینی گرایش و تمایل به حجاب براساس مؤلفهخالصه مدل تحلیل رگرسیون برای پیش  3جدول

 F Sig تعدیل شده R R2 R مدل
1 70/0 50/0 48/0 09/29 001/0 

 
 50تقریبـًا  شود،مشاهده می 3گونه ده در جدول شماره همان

هـای درصد اش واریانس گرای  و تمایل به حجا  براساس مللفـه
بینـی قابـل پـی  اعتقادات مـذهبی و اسـتفاده اش فضـای مجـاشی

های مجاشی و اجتمـاعی و بید میزان استفاده اش شبکهیعنی است؛ 
ای معنادار وجود دارد؛ یعنی هر چقـدر اموشان، رابطهپوش  دان 

رنـا شـدن ها بیشتر بوده، تیریر بیشتری در د استفاده اش ان شبکه

پوش  داشته است. اش طرف دیگر اعتقادات و باورهـای دینـی، در 
اموشان اش فضای مجاشی ان پوش  و استفاده صحیح دان نوع میز

دار و قـوی باشـد، تیریرگذار است؛ یعنی هر انداشه باور دینی ریشـه
در رعایت حجا  تیریرگذار اواهد بود؛ اما اگـر اعتقـادات دینـی 

های اجتمـاعی، پوشـ  اسـالمی ععیف باشد، تحت تیریر شبکه
 رنا اواهد بود.ه  د 

 
 آموزانبینی گرایش و تمایل به حجاب در دانشتحلیل واریانس مدل رگرسیون جهت پیش  4جدول

 F P میانگین مجذورات DF مجموع تغییرات منبع تغییرات
 001/0 09/29 19/1821 5 99/9105 رگرسیون

 − − 58/62 144 56/9012 ماندهباقی 
 − − − 149 56/18118 کل

 
ایـد  بیـانگر Fشـود، نسـبت مشاهده مـی 4در جدول شماره 

امـوشان است ده رگرسیون گـرای  و تمایـل بـه حجـا  در دانـ 
های اعتقادات مذهبی و استفاده اش فضـای مجـاشی براساس مللفه

 19/1821، 99/9105در مجموع و میانگید مجذورات به ترتیـب 
 معنادار است. P <01/0در سطح  09/29با  Fو مقدار 

 
 بینبرای متغیرهای پیش T: ضرایب بتا و آزمون معناداری 5 جدول

 B STE Beta T Sig بینمتغیرهای پیش متغیر مالک
 82/0 −22/0 − 43/6 −43/1 مقدار ثابت 
 044/0 03/2 −12/0 03/0 −07/0 فضای مجازی 

 001/0 31/4 40/0 25/0 08/1 باورهای اعتقادی گرایش و تمایل به حجاب
 01/0 48/2 22/0 25/0 62/0 باورهای عاطفی

 96/0 04/0 003/0 26/0 01/0 باورهای پیامدی 
 02/0 22/2 17/0 13/0 29/0 باورهای مناسکی 
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شـود، مت یـر مشـاهده مـی 5گونه ده در جدول شـماره همان
(، P ،03/2=T<05/0) −12/0استفاده اش فضای مجاشی با بتـای 

(، P ،31/4=T<01/0) 40/0باورهــای اعتقــادی بــا بتــای  مللفــه
(، و P ،48/2=T<01/0) 22/0باورهـای عـاطفی بـا بتـای  مللفه
(، P ،22/2=T<05/0) 17/0باورهـای مناسـکی بـا بتـای  مللفه

تواننـد بـه طـور معنـاداری گـرای  و تمایـل بـه حجـا  را در می
بینی دنند ده با توجه به بتاهای بـه دسـت امـده، اموشان پی دان 

باورهای اعتقادی نق  بیشتری در گـرای   توان گفت ده مللفهمی
 یا تمایل به حجا  را نسبت به دیگر مت یر مورد پژوه  دارد.

 
 گیریبحث و نتیجه. 6

بششی اجتماع و منبع اساسی بـرای عنوان سنا شیرید سامان دید به
هـای شود و بر گـزین فرهنگی و اجتماعی محسو  میهای ارش 

ــه ــردی و بســیاری اش شمین ــت. ف ــدگی ادمــی تیریرگــذار اس ــای شن ه
گرفته، حادی اش ان است ده در جوامـع در حـال های صورتتحلیل

گذار، دینداری یکی اش مت یرهـای اجتمـاعی اسـت دـه دسـتشو  
ی بــه شـود، ایــد مت یــر و توجـه و پایبنــدای مــیتحـوالت گســترده

های دینی، در جامعـه ایـران هـ  دچـار تحـوالت و ت ییـرات ارش 
ای ده امروشه ایرانیان اش یک طرف، تحت اساسی شده است؛ به گونه

هـایی های دینی جامعـه اـود هسـتند و ارش تیریر فرهنا و ارش 
ها است و اش سوی دیگر، متـیرر اش مانند حجا  مورد احترام اانواده

ای مجاشی و عناصـر سـااتی دنیـای مـدرن های جمعی، فضرسانه
نشده اش انهـا، تـیریرات بسـزائی رویه و مدیریتهستند ده استفاده بی

ها، باورها و افکار اواهد داشت و باعث در دگرگونی فرهنا، ارش 
ت ییر نگر  افراد اانواده و جامعه به ارششی متـل حجـا  اواهـد 

مـذهبی عمیـق و سـواد شد. اگر افراد جامعه اش اعتقادات و باورهای 
ای الشم و دافی براوردار نباشند، به مرور شمـان، تحـت تـیریر رسانه

های واقعـی و اصـیل انـان متـل حجـا  بـه فضای مجاشی، ارش 
 1های داذ  و غیرواقعی، رنا عوض اواهند درد.ارش 

های مه  تحقیق حاعر، دیـد بنابراید یکی اش مت یرها و مقوله
هـای اجتمـاعی و بش  نظامده، هویتو اعتقادات مذهبی است 

                                                           

. ر.ک. به: گزارش معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره تعمیق 1
 .(1392−1396فرهنگ عفاف و حجاب )باورهای دینی و گسترش 

فرهنگی و اصل و اساس هنجارهای اجتماعی و فرهنگی محسو  
ها و باورهای دینی در عمق جان افـراد جامعـه شود. اگر ارش می

رسوخ دنند و تتبیت شوند، باعث تقویت ااالق، حفظ حجـا  و 
فرهنا عمومی اواهد شد؛ اما اگر به علل مشتلـف ماننـد متـیرر 

هـا تضـعیف شـوند، فضای مجـاشی، اعتقـادات و ارش  شدن اش
پـذیر شـدن فرهنـا رنـا شـدن حجـا  و اسـیبمنجر بـه دـ 

توجـه بـه مسـ له ارششـی  اجتماعی و عمومی اواهد شد. بنابراید
عنوان یکی دیگر اش مت یرهای پـژوه ، اش عـروریات  حجا ، به

شـود دـه امـروشه تحـت تـیریر تبلی ـات جامعه دینی محسو  می
های اجتمـاعی و فضـای مجـاشی قـرار گرفتـه اسـت و اگـر شبکه

گاهانـه عمـل نکننـد و اش ها و دان اانواده اموشان در اید شمینـه ا
ععف اعتقـادی براـوردار باشـند، حجابشـان تحـت تـیریر قـرار 
اواهد گرفت ده به تبع ان جامعـه هـ  اش ارـار منفـی ان در امـان 

  نشواهد بود.
بینی پایبنـدی بـه حجـا  هدف بررسی پی  حاعر با مطالعه

اسالمی براساس اعتقادات مذهبی و استفاده اش فضای مجـاشی در 
امــوشان داتــر مقطــع دبیرســتان شهرســتان مــادو صــورت دانــ 

پذیرفت. نتـای  ایـد پـژوه  نشـان داد دـه اعتقـادات مـذهبی و 
باورهای دینی افزون بر اینکه با حجا  و اودمهارگری همبستگی 

بینـی حجـا  و اودمهـارگری دارنـد؛ دارند، توانایی پـی  باالیی
امـوشان، نقـ  همننید میزان دینداری و اعتقادات مذهبی دانـ 

مهمــی در رفتارهــای صــحیح اجتمــاعی و حفــظ حجــا  دارد و 
اموشان تحت تیریر تبلی ـات شود ده دان پایبندی به دید باعث می

نتـای  ایـد فضای مجاشی در دمرنا دردن حجا  قرار نگیرنـد. 
دهـد بـید گـرای  بـه ، نشـان مـی2پژوه  طبق جـدول شـماره 

( و بـید گـرای  بـه p ،67/0=r<01/0حجا  با باورهای دینـی )
(، همبسـتگی p ،66/0=r<01/0حجا  بـا باورهـای اعتقـادی )

( دـه 1396های صدر و معتمدی )معناداری وجود دارد ده با یافته
دردن باورهای دینی درونی در اند ده با تقویت به اید نتیجه رسیده

توان میزان حجـا  و اودمهـارگری انـان را میان دانشجویان، می
دـه نشـان دادنـد بـید  (،1395قنبریـان و درویشـی )افزای  داد؛ 

های اانواده و دینداری رابطـه مسـتقیمی وجـود پایبندی به ارش 
گفت توان  میباشد. در تبیید نتای  فوق دارد، همشوان و همسو می
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بینـی هـر ششصـی نوع نگاه انسان یعنی؛ باورها، اعتقادات و جهـان
های شندگی اوسـت و درسـتی و «نادرست»و « درست»دننده تعیید

، 1397هـا اسـت )غالمـی، نادرستی رفتارها تابع اعتقادات، ارش 
(. در حقیقــت انســان بعــد اش شــناات اش ارش  دینــی متــل 36ص

پـذیرد و بـا پـذیر  بـا ی میعنوان باور و امری اله حجا ، ان را به
عنوان ششصیت متعهـد بـه احکـام و  جان و دل اید باور و ارش ، به

شـود.  میاصول دینی و رعایت حجا  اسالمی در اجتمـاع حاعـر 
بنابراید حجا  نشانگر انتشا  و ااتیار یک باور و عقیـده اسـت و 

 دند و همـهانتشا  می« شناات»هر انسانی عقیده و باور اود را با 
دهـد. هـر ان شکل مـی رفتارها، حردات و ااالقیات اود را برطبق

بـاور اـود اسـتوارتر  و انداشه شناات شیاد باشـد، انسـان در عقیـده
هـا و شـناات و بیـن  محصـول اواهد بود. حجا  نیـز نتیجـه و

نظر سیر معنـوی رشـد  اش جامعه عقیده انسان است ده با رعایت ان،
 (.65ص ،1386 وی،و ترقی الشم را اواهد درد )عل

هـای ایـد پـژوه  نشـان داد دـه بـید فضـای همننید یافتـه
مجاشی با میزان حجا  و اودمهـارگری رابطـه منفـی معنـاداری 

تواند میزان پایبندی بـه وجود داد و افزون بر اید فضای مجاشی می
بینی دنـد؛ نتـای  ایـد پـژوه  بـا حجا  و اودمهارگری را پی 

هـای اجتمـاعی (، ده شـبکه1397همکاران )های قراباغی و یافته
مجاشی نق  ملرری در داه  رعایت حجا  و عفاف و ااـتالل 

( ده نشان 1395در هویت دینی و فردی دارند؛ ااتمی سبزواری )
هـای اجتمـاعی و حجـا  رابطـه دادند بید میزان استفاده اش شبکه

 تنگاتنا و معناداری وجود دارد؛ یعنـی هـر چقـدر اسـتفاده اش ان
رنا شدن پوشـ  داشـته ها بیشتر بوده، تیریر بیشتری در د شبکه

است دـه  ( به اید نتیجه رسیده1392منصور اوششویی ) است؛
ها و حجا  رابطه معنـادار و منفـی بید میزان استفاده اش اید رسانه

هـای مجـاشی وجود دارد؛ یعنی هر انداشه میزان اسـتفاده اش شـبکه
یل به حجا  داسته شده است؛ رسـتمی بیشتر بوده، اش گرای  و م

های  بید میزان استفاده اش شبکه نشان دادند ده (1396و همکاران )
ای معنادار وجـود مجاشی و اجتماعی و هویت دینی داربران رابطه

دارد؛ یعنی هـر انـداشه میـزان اسـتفاده دـاربران اش شـبکه مجـاشی 
گرفتـه اسـت، افزای  یافته، هویت دینی انان نیز تحث تـیریر قـرار 

گفته، فرعـیات باشد. با توجه به مطالب پی همسو و همراستا می

ارتباط متبت و معنادار پایبندی به حجا  اسـالمی »تحقیق؛ یعنی 
ارتباط منفی و معنادار پایبندی به حجا  »و « با اعتقادات مذهبی

به اربـات رسـیدند. بنـابراید فضـای « با استفاده اش فضای مجاشی
هایی ده در حوشه ت ییر ویژه شبکه های اجتماعی به مجاشی و شبکه

انـد، امـروش بـه بندی ذهنی افراد متمردز شدهسبک شندگی و قالب
ترید ابزار ت ییر تفکر و ت ییر سـبک شنـدگی افـراد شایکی اش چال 

ای بـی  اش مـردان اند. اش انجایی ده شنـان هـر جامعـهتبدیل شده
بیت در اانواده هسـتند، نـوک سفیر فرهنا و مربی فرشندان در تر

پیکان ت ییر نگاه و سبک شندگی اش مسـیر فضـای مجـاشی اغلـب 
گیرد. بـر ایـد اسـاس امـروش بـدحجابی و شنان جامعه را نشانه می

ــی ــهب ــاشی ب ــای مج ــابی در فض ــزارحج ــی اش اب ــوان یک ــای عن ه
دننده ت ییر نگاه و سبک شنـدگی شنـان، بـه چالشـی جـدی تسهیل

 .تبدیل شده است
های اجتماعی متل ماهواره، اینترنـت و... همید علت شبکه به

دهنـد،  میبا حج  وسیعی اش اطالعات ده در ااتیار انسـان قـرار 
نق  مهمی در ت ییر و توسعه فرهنا بشری دارند و دمتر رویـداد 

ها در پیـدای  و توان یافت ده رسانهو جریان مه  اجتماعی را می
  و سـهمی نداشـته باشـد )مـک گیری ان و یا دنترل ان نقـشکل

هــای (. بنــابراید اششاصــی دــه اش شــبکه56، ص1385دوایــل، 
دننـد، بـه شده و درسـت اسـتفاده نمـی مجاشی به صورت پاالی 

هــا دــه بــا هــدف تهــاج  فرهنگــی و تزریــق اواسـته ایــد رســانه
های اـود هسـتند، تـد اواهنـد داد و بـه مـرور شمـان اش اواسته

هـای اـود اش جملـه حجـا  ت و ارش پایبندی انها بـه اعتقـادا
داسته اواهد شد. بنابراید اید نگرانی وجـود دارد دـه شنـان بـرای 

هـا و مقاومـت در برابـر فشـارهای فرهنگـی و مقابله با اید چال 
گیرند و پوش  اود را ها، توانمندی اود را نادیده میقدرت رسانه

 (.17، ص1394دهند)ادادادی و احمدی، ت ییر می
هـای پـژوه  حاعـر، پیشـنهادهای شیـر در توجه به یافتـهبا 

جهت تقویـت باورهـای دینـی و حجـا  و مـدیریت اسـتفاده اش 
 شود های اجتماعی مجاشی پیشنهاد میشبکه

گاهی − اموشان بششی و تقویت باورهای دینی دان عرورت ا
 ها، اموش  و پرور  و مرادز فرهنگی؛توسط اانواده

بیان فلسفه و فواید حجا  با استناد به دالیل متقد عقلـی و  −
 نقلی )دینی(؛
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گاهی − ها و فواید فضای مجاشی و امـوش  بششی اش اسیبا
 های اجتماعی؛نحوه استفاده صحیح اش شبکه

نظارت و همراهی والدید با فرشندان در اسـتفاده درسـت اش  −
 های اجتماعی؛شبکه

امـوشان ستقلی به دروس دانـ گنجاندن سرفصل یا دتا  م −
  «.ایسواد رسانه»تحت عنوان 

 تشکر و قدردانی

امـوشان دبیرسـتانی شهرسـتان وسیله اش دلیه دبیران و دانـ به اید 
شان در اجرای اید پژوه  نهایـت مادو به ااطر همکاری ارشنده

 قدردانی را داری .
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 .254−230(، ص2) 7، خهنجاده

، 4ج ، چاپ اول،لسهن العربق(، 1408منظور، محمد ) ابد .5
 .257ص ی،العربداراحیاءالتراث  یروتب

الصللحه د دالالعالل  (، 1407) حماد بد یلاســماع ی،جــوهر .6
 .یروت، بیینالم 

عناصـر »(، 1399) یرتبصـ یاسیدفاعل و محمد ی،حسام .7
)رو ، محتــوا و عوامــل( حجــا  در نظــام  یریپــذجامعــه

ــاع ــران یاجتم اسلل و و  یپژوهشلل−یفصللامه   عاملل، «ق
 .118−95(، ص28) 4، ی طهلعه  اع مهع

ــــ .8 ــــد )دیحس دل  یقللللیتطب یپژوهشلللل(، 1390شاده، محم
و  ی، چاپ اول، قـ   انتشـارات ملسسـه اموششـیشمهس عرفت
 .ینیامام ام یپژوهش

(، 1399) یمیو قـد یـدریح یمحمـدتق یجه؛اد یدری،ح .9
ــیر» ــونیتلو یهــاقــدرت نــرم شــبکه یرت ــر  یامــاهواره یزی ب

شنـان  یددر بـ یسـبک شنـدگ ییـرو ت  یاجتمـاع یالگوبردار
، «)وپرور  شهر شنجاناموش  شاغل شنان  یمطالعه مورد(

، زنهن و خلهنجاده یاع مهع−یان ظه  ىههدو فصامه   پژوه 
 .170−149(، ص1) 8

 یـزانم یرتـیر یبررس»(، 1395) یدجوادس ی،سبزوار یااتم .10
بـــر فرهنـــا پوشـــ   یجمعـــ یهـــااســـتفاده اش رســـانه

 ی شن دانشـگاه حکـ یاندانشـجو ی)مطالعه موردیاندانشجو
(، 21)6، یفصامه   فرهمگ دل دانشلاهه اسل   ،«یسبزوار

 .600−585ص
نق  »(، 1394) یسنگده، جواد و ادابش  احمد یاداداد .11

ــ ــل فرهنگ ــانه یعوام ــ یا و رس ــیبی در پ ــان؛  ین ــا  شن حج
، زنلهن و خلهنجاده ی لیترب یفصلامه   فرهمال ،«یمل یامطالعه

 .21−7، ص33 
رابطــه  یبررســ»(، 1392منصــور و همکــاران ) ،ییاوشــشو .12

مـاهواره و تلفـد  نترنت،ی)ا یارتباط یها استفاده اش رسانه زانیم
بـه  نایسـ یداتـر دانشـگاه بـوعل انیدانشـجو  یهمراه( و گرا

 .  65-43(، ص43) 1، و التبهطه  نیدوفصامه   د، «حجا 
، ترجمـه بـاقر یمید یه ح ییصجل اب دا(، 1383ا. ) ی ،دورد .13

 .پرهام، تهران  مردز
، تهـران  دفتـر  فلردا ق(، 1404) یدحس ی،راغب اصفهان .14

 نشر دتا .
 یرتـــیر یبررســـ»(، 1396محمـــد و همکـــاران ) یرســـتم .15

( یـت)هو ینـید یبـر فرهنـا و باورهـا یاجتماع یهاشبکه
فصلامه   ، «  داربران استان اصـفهانیداربران مطالعه مورد

 .71−45، ص2  یاشده ،، سال یعاجو اع مهع
رابطـه  یبررسـ»(، 1396) یصدر، فاطمـه و عبداللـه معتمـد .16

در  یبا نگـر  بـه حجـا  و اودمهـارگر یمذهب یریگجهت
، یلند یشمهسللوان ،«یدانشـگاه عالمـه طباطبـائ یاندانشجو

 .112−101(، ص3)39
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، چـاپ یلاانالم یرتفسل(، 1374) یدمحمدحسـ یی،طباطبا .17
 .یلیاناسماع یتهران  ملسسه انتشاراتسوم، 

عوامـل »(، 1386) یحجتـ یهو رعـ یداحمدرعـاس ی؛علو .18
، «بـاهنر درمـان یدداتـران دانشـگاه شـه یملرر بر بدحجاب

 .4، سال دوم،  یاس   یتترب
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، چـاپ هجـده ، یل فر یکلاز (، 1397) یوسف ی،غالم .20

 ق   نشر معارف.
 یصـالح یـدافراشـته و وح یوسـفی یـدحسـد؛ مج ی،قراباغ .21

بـر حجـا  و  یمجـاش یاجتماع یهاشبکه یرتیر»(، 1397)
و  یتعامل با اـانواده و افسـردگ ی،و فرد ینید یتعفاف، هو
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