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چکیده
امروزه نفوذ رسانه های جمعي در تمامي جوامع به شدت در حال افزايش است و كشورهايي كه توانمندی بااليي در
راه اندازی اين رسانهها به خصوص رسانههای جديد دارند ،ميتوانند فرهنگ و ديدگاههای خود را بيشتر به جهانيان
عرضه كنند و به اين ترتيب ،قدرت نرم خود را افزايش دهند .هدف :هدف از اين تحقيق ،بررسي تأثير رسانههای
جمعي بر ابعاد حجاب دانشجويان بود .روش :رو ش تحقيق اين مطالعه ،پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه انجام شد.

برای آزمون فرضيهها تعداد  331نفر از دانشجويان زن دانشااه حکيم به شيوۀ نمونهگيری تصادفي سنجش شدند.یافته
ها و نتیجه گیری :نتايج تحقيق حاكي از اين است كه بين متغيّرهای مستقل؛ يعني رسانههای جمعي و متغيّر وابسته
يعني ابعاد فرهنگ حجاب ،رابطة معناداری وجود دارد .البته اين رابطه در متغيّر تلويزيون ،مثبت و در ديار متغيّرها
معکوس است .به عبارت ديار؛ به هر ميزان استفاده از رسانههايي مانند ماهواره ،شبکههای اجتماعي ،اينترنت افزايش
يافته ،فرهنگ پوشش و عفاف دانشجويان نيز ضعيفتر شده است.
واژگان کلیدی :رسانه ،رسانة جمعي ،حجاب ،سواد رسانهای.

 دريافت مقاله  32/16/61؛ تصويب نهايي . 32/13/61
 .5دكترای الهيات و معارف اسالمي ،استاديار دانشگاه حكيم سبزواری /نشاني:سبزوار  ،شهرك توحيد ،پرديس دانشگاه حكيم سبزواری /نمابر:
Email: khatami455@gmail.com / 51511155551
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الف) مقدمه
حجاب يکى از مهمترين و متمايزترين ارزشهاى فرهناى و اجتماعى جوامع اسالمى ،به ويژه ايران اسالمى
است .نهادينه شدن اين ارزش ،به خصوص در ميان نسل جوان و آيندهساز كه به واسطة گسترش فنّاورى
اطالعات و ارتباطات با انبوه هجمههاى تبليغاتى براى كمرنگ شدن آن روبهروست ،مستلزم واكاوى
اصولى ،واقعبينانه و عينى ريشههاى كمتوجهى به رعايت پوشش اسالمى در محيطهاى دانشااهى ،به
خصوص در بين دانشجويان دختر است .بدين ترتيب ،مىتوان براى توسعه ،تکوين و ترويج دانشهاى
بنيادين و تبيين درست فلسفة وجودى ،ماهيت ،نقش و تأثيرات فردى و اجتماعى آن ،برنامهريزى جامع و
كاملى براى پوشش همة ابعاد فرهنگ و ساختارهاى آن (دانشها ،ارزشها ،نمادها) فراهم ساخت.
مسئلة حجاب موضوعي خاص و مربوط به يک جامعة معين يا در يک گوشة جهان نيست ،بلکه
مسئله ای جهاني بوده و آشکار است كه با مشخصات متناسب با جوامع مختلف و در سير تاريخي آنها قرار
دارد(استاد ملک .)603 6410 ،رد پای حجاب در جامعة ايراني از زمانهای بسيار دور و پيش از ورود اسالم به اين
سرزمين ديده ميشود؛ هر چند در آن زمان ،اصطالح حجاب به معنای پوشش اسالمي مطرح نبوده ،ولي به
معنای پوشش خاص تعريفشده برای زنان وجود داشت .كنت گوبينو معتقد است حجاب دورۀ ساساني،
در دورۀ اسالم و در ميان ايرانيان باقي

ماند(مالمير6430 ،

 .)36به هر حال ،حجاب پيش از اسالم در ايران وجود

داشته است(جودی .)64 6433 ،با مطالعة تاريخچة پوشش زنان ايراني از آغاز تا كنون ،ديده ميشود كه بيشترين
تغيير لباس زنان ،از اواخر قرن نوزدهم و با تثبيت سلسلة قاجاريه آغاز شده است .توجه به مد اروپايي از
ميانههای حکومت ناصرالدين شاه آغاز شد و پس از انقالب مشروطه و در پهلوی اول و دوم سعي شد به
انحای مختلف نقش حجاب در جامعه كمرنگ شود.
در دورۀ پهلوى دوم با برنامهاى حسابشده و از طريق رسانههاى گروهى ،مراكز آموزشى ،ادارات و
سينماها تالش شد تا زنان به بيحجابى و برهناى تشويق شوند .سال  6422اوج سياستهاى ضد حجاب
پهلوى دوم به شمار ميرود .در اين سال ،دولت رسماً طرحى را در زمينة كشف حجاب ،تدوين و بالفاصله
بخشنامة آن را براى اجرا به ادارات مربوط ارسال كرد.
پس از پيروزى انقالب اسالمى همواره يکى از موضوعات بحثبرانايز ،پوشش بانوان جامعه بوده و
اين بحث در دورههاى مختلف تاريخ انقالب اسالمى ،فراز و فرودهايى داشته است .واقعيت اين است كه
در سه دهة گذشته ،با وجود فراز و نشيبها و كاستيها ،پايبندى به پوشش اسالمى در مقايسه با وضع پيشين
آن بسى بيشتر و عميقتر بوده است .طي تحقيقي كه سال  6434در شهر تهران اجرا شد 00/2 ،درصد
پاسخاويان ،بدحجابي را معضل شايع در جامعه دانستند و  31/1درصد ،بدحجابي را موجب آسيبرساني
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به امنيت اخالقي جامعه؛  22/4درصد ،بدحجابي را عامل جرايم اخالقي و  03/3درصد نيز بدحجابي را
عامل مزاحمت برای بانوان تلقي كردند(.كرامتي)641-643 6434 ،

در چند سال اخير ،اين معضل و رفع آن به يکي از دغدغههای اصلي مسئوالن فرهناي كشور تبديل
شده است؛ به خصوص دانشااهها به عنوان محيطهايي كه بيشترين تعداد جمعيت جوان و آيندهساز در آن
مشغول به تحصيلاند ،هميشه به عنوان يکي از كانونهای اين معضل مدّ نظر بودهاند؛ هرچند وضعيت دانشااه
نيز تابعي از شرايط جامعه است .به همين دليل ،شورای عالي انقالب فرهناي در «سند دانشااه اسالمي»
مصوب  6434/2/42يکي از مباحث اصلي خود را به موضور حجاب و عفاف اختصاص داد .در راهبرد 62
اين سند با عنوان «نهادينهسازی فرهنگ عفاف و حجاب ،ساماندهي فضای عمومي دانشااهها و حفظ شئون
محيط علمي» 62 ،اقدام برای عملياتي كردن اين راهبرد تدوين شده كه يکي از اقدامهای آن ،حمايت از
پژوهشها و فعاليتهای علمي و كاربردی در زمينة عفاف و حجاب در دانشااههاست)http://sccr.ir (.

تا كنون در اين خصوص فعاليتهايي نيز انجام شده است .رستاار

خالد()6431

نشان داده نارش

دانشجويان به حجاب اسالمي به طور كلي مثبت است .وی گزارش ميدهد كه ميزان نارش مثبت دختران
با پايااه اجتماعي خانواده ،مذهبي بودن والدين و نور پوشش دوستان و ميزان استفاده از رسانههای جمعي و
كاالهای فرهناي و ميزان پيروی از گروههای مرجع به لحاظ آماری رابطة معناداری داشته است.
ماهيني و خسروپناه( )6433ضمن بررسي برخي تحقيقات ميداني به عمل آمده ،برخي از مهمترين علل
كمتوجهي يا بيتوجهي دانشجويان به مقولة حجاب را بيان ميكنند كه برخي از آنها عبارتند از عوامل
فرهناي -اعتقادی ،شامل عدم شناخت كافي نسبت به فلسفة حجاب ،ضعف ايمان ،تأثيرپذيری از فرهنگ
غرب؛ عوامل بيولوژيکي و رواني ،شامل ميل به تبرّج ،جلب جنس مخالف و متمايز نشان دادن خود؛ عوامل
اجتماعي ،مانند خانواده و محيطهای آموزشي و جامعه؛ عوامل سياسي ،شامل ستيزهجويي با تصميمهای
حکومت.
افشاني و زارعان( )6434نيز به نقش رسانهها در گسترش و تعميق فرهنگ عفاف و حجاب و تأثير آن بر
امنيت فردی و اجتماعي پرداخته ،معتقدند رسانههای داخلي ،به ويژه تلويزيون ،در زمينة حجاب و عفاف
ميتوانند كاركردهای مختلفي داشته باشند كه بعضي از آنها عبارتند از اطالررساني و آموزشهای سازنده،
ارائه و ترويج مدلها و الاوهای صحيح ،تجليل يا تحقير مسئلة حجاب ،همانسازی و جريانسازی،
فرهنگسازی و الاودهي و جامعهپذيری.
در دهههای اخير ،با گسترش بسيار وسيع و عميق رسانههای جمعي و فنّاوریهای نوين ارتباطي ،كه از
آن با عنوان انقالب فنّاوری ياد شده است ،بحث دربارۀ آثار رسانههای جمعي در ويژگيهای فرهناي و
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اجتماعي جوامع ،تالشهای ذهني و تجربي صاحبنظران و محققان را برانايخته است .در اين رابطه كاستلز
معتقد است ارتباطات نقش تعيينكنندهای در شکلدهي فرهنگ دارد(.كاستلز ،6431 ،ج )43 4

با توجه به موارد پيشگفته ،ميتوان دريافت كه تا كنون كار پژوهشي كمي در خصوص مسئلة حجاب
و پوشش در دانشااهها انجام شده است .لذا در اين تحقيق با جامعة آماری باال و درصد خطای  ./.4سعي
شده پيشنهادهای الزم برای رفع معضل بدحجابي داده شود.

ب) تعریف مفاهیم
 .2حجاب
حجاب در لغت عبارت است از هر چيزی كه ميان دو چيز حايل باشد و معانيای چون
 ،)310ستر ،نقاب و روپوش از آن فهميده

ميشود(انطون6401 ،

فاصل ،مانع(جر6410 ،

 .)614در فرهنگ معين و عميد برای «حجاب»

معاني ذيل ارائه شده است پرده ،ستر ،نقابي كه زنان چهره خود را بدان پوشانند .رویبند ،برقع ،چادری كه
زنان سرتا پای خود را پوشانند(.عميد ،6402 ،ج )642 6

شهيد مطهری معتقد است «استعمال كلمة حجاب در مورد پوشش زن ،يک اصطالح نسبتاً جديد بوده
و در قديم ،خصوصاً در اصطالح فقها ،كلمة ستر به معني پوشش به كار ميرفت .البته معني شايع لغت
حجاب ،پرده است و اگر در مورد پوشش به كار برده ميشود ،به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن ميباشد.
همين امر موجب شده كه عدۀ زيادی گمان كنند كه اسالم خواسته است زن هميشه پشت پرده و در خانه
محبوس باشد»(.مطهری)46 6434 ،

با توجه به معنای لغوی حجاب و كاربرد قرآني و روايي آن ،شرر مقدس حجاب را اين گونه بيان
كرده است

«پوشانيدن تمامي اعضای بدن به جز صورت و دستها تا مچ»(.مؤسسه جهاني سبطين)61 6431 ،

حجاب به معنای پوشش اسالمي بانوان ،دارای دو بُعد ايجابي و سلبي است .بُعد ايجابي آن ،وجوب
پوشش بدن و بُعد سلبي آن ،حرام بودن خودنمايي به نامحرم است .اين دو بُعد بايد در كنار يکديار باشد تا
حجاب اسالمي محقق شود .گاهي ممکن است بُعد اول باشد ،ولي بُعد دوم نباشد؛ در اين حالت نميتوان
گفت كه حجاب اسالمي محقق شده است .گاهي مشاهده ميكنيم كه بسياری از زنان محجبه در پوشش
خود از رناهای شاد و زيبا و تحريک برانايز استفاده ميكنند كه به اندامشان زيبايي خاصي ميبخشد و در
عين پوشيده بودن بدن زن ،زيبايياش آشکار است ،گويي كه اصالً لباس نپوشيده است(.مهدیزاده)61 6436 ،
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 .1رسانه
رسانهها ابزارهايي فنّاورانه برای انتشار پياماند و به طور معمول به رسانههای چاپي(روزنامه ،كتاب ،مجله) و
الکترونيکي(راديو ،سي.دیها ،فيلم ،تلويزيون ،اينترنت) تقسيم ميشوند(پاتر .)3 6432 ،رسانه در معنايي وسيع؛
گفتار ،نوشتار ،ايما و اشاره ،بيان چهرهای ،لباس و بازياری را ميتوان در زمرۀ رسانههای ارتباطي
گنجاند(سوليوان و همکاران6432 ،

 .)42همچنين رسانه ،شيوۀ خاص انتقال پيام است كه مشتمل بر نظامي از نمادها

يا رمزهاست(.هارجي و دياران)44 6432 ،

 .3رسانة جمعي
از نظر پاتر ،تفاوت رسانههای جمعي و غير جمعي ربط چنداني به تعداد مخاطبان ندارد؛ گرچه اغلب مردم
جمع را چنين تعريف مي كنند .عالوه بر اين ،به نور تجربة مخاطبان در هناام دريافت پيام هم ربطي ندارد؛
اگر چه از مدتها پيش اين مالک اصلي برای تعريف مخاطبان جمعي بوده است .در مقابل ،جمع با انايزۀ
فرستنده مرتبط است؛ رسانهای رسانة جمعي است كه قصد اصلي فرستندهاش عادت دادن مخاطبان به روشي
ثابت برای عرضة محتوا باشد؛ يعني رسانههای جمعي چندان تمايل ندارند مردم را به قرار گرفتن در معرض
پيامهايشان ترغيب كنند ،بلکه بيشتر مايلند آنها را در موقعيتي قرار دهند كه به طور معمول در معرض پيامها
باشند .رسانههای جمعي با آسان كردن درک پيامهايشان برای مخاطبان(و از اين رو ،پايين ناه داشتن هزينة
ذهني) و در عين حال با بازده بااليي كه عرضه ميكنند(و به اين ترتيب ارزش مخاطب را افزايش ميدهند)
آنها را شرطي ميكنند .وقتي هزينه اندک و ارزش زياد باشد ،مخاطبان ،قرار گرفتن در معرض رسانه را
استفادۀ كارامد از زمان تلقي ميكنند و اين تلقي باعث ميشود افراد بخواهند همچنان در معرض رسانه قرار
گيرند .وقتي مخاطبان برای اينکه در معرض رسانه قرار گيرند ،دائماً به آن رجور كنند ،رسانه مخاطباني
وفادار را شرطي كرده است كه ميتواند آنها را به تبليغكنندگان اجاره دهد .رسانههای جمعي ،ابزارهايي به
وجود ميآورند تا پيام خود را از طريق رسانه به مخاطبان مورد نظرشان منتقل كنند(.پاتر)3 6432 ،

از نظر كازنو 6منظور از وسايل ارتباط جمعي ،آن دسته از وسايلي است كه در تمدنهای جديد به وجود
آمده و مورد استفادهاند و ويژگي اصلي آنها ،قدرت و توانايي زياد و شعار عمل وسيع

است(كازنو6436 ،

.)2

از نظر بيرو ،وسايل ارتباط جمعي ،مجمور فنون ،ابزار و وسايلي را ميرساند كه از توانايي انتقال پيامهای
ارتباطي حسي يا انديشهای در يک زمان به شمار بسياری از افراد و به خصوص در فواصل زياد
برخوردارند(.بيرو)463 6431 ،

1. Kazeno
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 .4سواد رسانهای
از نظر پاتر ،سواد رسانهای مجموعه چشماندازهايي است كه ما به طور فعاالنه برای قرار گرفتن در مقابل
رسانهها از آن استفاده ميكنيم تا معنای پيامهايي را كه با آنها مواجه ميشويم تفسيركنيم(.پاتر)6432 ،

سواد رسانهای مبحث جذّابي در حوزۀ ارتباطات است كه ميكوشد خواندن سطرهای نانوشتة
رسانههای نوشتاری ،تماشای پالنهای به نمايش درنيامده يا شنيدن صداهای پخش نشده از رسانههای
الکترونيک را به مخاطبان بياموزد .سواد رسانهای قدرت درک نحوۀ كار رسانهها و معناسازی در آنهاست؛
اينکه چاونه سازماندهي ميشوند و چاونه از آنها استفاده ميشود .به عنوان مثال ،مخاطبي كه دارای سواد
رسانهای است ،از اهداف و ميثاقهای رسانههای مختلف آگاه است و از آنها به صورت شايسته استفاده
ميكند .او ميداند كه چاونه از نقش صدا ،موسيقي و ساير جلوههای ويژه برای القای فضا و معني خاصي
استفاده ميشود و ميداند كه چرا و چطور يک پيام واحد در تلويزيون ،سينما ،روزنامهها ،مجالت ،راديو،
فيلمهای ويديويي يا بازیهای رايانهای و بيلبوردها ميتواند تأثيرات و مفاهيم متفاوتي از خود به جا
باذارد(.صالحي اميری و رجبي)64 6430 ،

تامن ،سواد رسانهای را فيلتری داوریكننده و حافظ هويت ميداند و معتقد است با برخورداری از سواد
رسانهای(از انتخاب سادۀ رسانهای تا نقد متن) و رسيدن به سطح عميق آن(فهم و تفسير زمينههای متن) ،اين
امکان برای مخاطب فراهم ميشود كه در برابرهجوم سرسامآور القای پيامهای رسانهای ،هويت خود را
حفظ كند .از اين رو ،اين دسته از مخاطبان كه دارای سواد رسانهایاند ،اجازه نميدهند نظام سلطهجويانة
پيامهای رسانهای ،آنان را كنترل كند .آنان همچنين جهان واقعي را همسان با تفسيرهای رسانهای در نظر
نميگيرند(بولز4114 ،

 .)4بر اين اساس ،سواد رسانهای شامل يک نظام تفسيری و ترجيحي و متأثر از

داوریهای ذهني و خالقي است كه مواجهة فرد را با پيامهای رسانهای(چه در سطح دسترس و چه
جستجوگرانه) شکل ميدهد و موجب ميشود مخاطبان در استفاده از پيامها و انتخاب آنها ،مسئوليت
بيشتری احساس

كنند(طلوعي6436 ،

 .)02-31رسانهها به ويژه رسانههای تصويری چون سينما ،تلويزيون و

ماهواره ،اين قدرت را دارند كه ضمن آشکار و مرئي ساختن انوار خاصي از باورها و شکل دادن به
رفتارها ،اشکال خاص دانش را در دوگانة «صدق» و «كذب» دستهبندی كنند.

ج) چارچوب نظری
در جهان امروز ،وسايل ارتباط جمعي مانند روزنامه ،راديو ،تلويزيون ،سينما و جديداً اينترنت ،با انتقال
اطالعات و شکلدهي و مبادلة افکار عمومي ،در توسعه و تغيير فرهنگ و تمدن بشری نقش بزرگي را ايفا
ميكنند؛ به طوری كه كمتر حادثه و جريان مهم اجتماعي را ميتوان يافت كه رسانهها در پيدايش و
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شکلگيری آن هيچ نقشي ايفا نکرده يا حداقل در گسترش ،نشر يا كنترل آن سهمي نداشته

باشند(.رضايي و

پيشوايي)0 6431 ،
مسلماً نور فضاسازی رسانهای ميتواند در جامعه التهاب ايجاد كند يا آرامش به وجود آورد(ذاكری هامانه،
6431

 .)40برلسون 6و جانويتس 4دربارۀ تأثيرات وسايل ارتباط جمعي مينويسند اثرگذاری وسايل ارتباط

جمعي بسيار وسيع و گوناگون است .اين آثار ممکن است در درازمدت يا كوتاهمدت بروز كند؛ ممکن
است قوی يا ضعيف باشد؛ اين اثرات ممکن است از جنبههای مختلفي كه در محتوای ارتباطات وجود
دارد ،نشأت گيرد .ممکن است رواني ،سياسي ،اقتصادی و اجتماعي باشد و همچنين احتمال دارد بر عقايد،
ارزشها ،مهارتها ،سليقهها و رفتارهای ظاهری تأثير باذارد(.معتمدنژاد)46 6422 ،

نظريهپردازان سه نور تأثير يا نفوذ برای وسايل ارتباطي قائلند
تأثيرات ادراكي 4كه رابطة نزديکي با رفتار دارد و مرجعي را برای احساس مردم نسبت به
موقعيتهای مختلف ،گرايشها ،عقايد و ارزشهايشان به وجود ميآورند .ادراک ،فرايندی است كه افراد به
وسيلة آن ،پنداشتها و برداشتهايي را كه از محيط خود دارند ،تنظيم و تفسير ميكنند و بدين وسيله ،به آنها
معني ميدهند .ولي ادراک ميتواند با واقعيت عيني ،بسيار متفاوت باشد .اغلب ،افراد از امری واحد،
برداشتهای متفاوتي دارند .ميتوان گفت كه رفتار مردم ،به نور ادراک ،پنداشت يا برداشت آنها (و نه
واقعيت) بستاي دارد.
 .4تأثيرات عاطفي 2كه شامل مقوالت مختلف احساسي و عاطفي مانند عالقهمندی يا احساس تنفر
است .احساس را انتقال پيام عصبي به طرف كورتکس حسي ميناميم .اما ادراک ،از تركيب اطالعات
حسي با مکانيزم تفکر به وجود ميآيد .اگر اطالعات حسي به طور مستقيم به عضالت و غدد منتقل شود،
رفتار فرد مبتني بر حس خواهد بود كه ادراک محسوب نميشود .اما اگر اطالعات حسي به مراكز عالي
قشر مغز (كورتکس) انتقال يابد ،ادراک به وجود ميآيد و رفتار فرد ،تحت حاكميت اطالعات حسي و
فرايندهای قشر خارجي مغز قرار ميگيرد.
 .4تأثيرات رفتاری 2تأثيری است كه اكثر مردم در آن سهيماند ،اما ميزاني كه در آن كنش افراد
تحت تأثير قرار ميگيرد ،اهميت

دارد(.ديفلئور و روكيچ)420-423 6301 1،

1. Berelson
2. Jan Witz
3. Cognitive Effects
4. Affective Effects
5. Behavioral Effects
6. Defleur & Rokeach
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با توجه به ديدگاههای ذكر شده ،رسانههای جمعي ميتوانند در نارش و رفتار افراد به مقولههای
مختلف ،به خصوص هنجارها و ارزشهای ديني تأثير فراواني باذارند .البته اين تأثير برای رسانههای
مختلف ،متفاوت است .لذا فرضية اصلي تحقيق عبارت است از اينکه رسانههای جمعي در رفتار و نارش
دانشجويان به موضور حجاب تأثيرگذار بودهاند .فرضية ديار تحقيق عبارت است از اينکه رسانههايي مانند
تلويزيون(رسانه ملي) با توجه به رويکردی كه به مقولة حجاب دارند ،تأثير مثبت بر آن ميگذارند؛ حال
آنکه ديار رسانه ها تأثيرات منفي بر عمل و گرايش دانشجويان خواهند داشت .لذا با توجه به ديدگاه دكتر
معتمدنژاد ،حجاب را به دو بُعد اعتقاد به حجاب و اعتقاد به احکام حجاب و نيز عمل به احکام حجاب
تقسيمبندی كرديم.

همچنين جورج

گربنر)6313(6

و تعداد دياری از پژوهشاران مدرسة ارتباطات دانشااه پنسيلوانيا با

استفاده از تحقيقي كه احتماالً طوالنيترين و گستردهترين برنامة پژوهش اثرهای تلويزيون است ،نظرية
«كاشت باورها» را ارائه دادند .اين نظريه يکي از اشکال اثر رسانهها در سطح شناختي بوده و مربوط به اين
موضور است كه قرار گرفتن در معرض رسانهها تا چه حد ميتواند به باورها و تلقي عموم از واقعيت
خارجي شکل دهد .نظرية كاشت يا اشاعه برای ارائة الاويي از تحليل ،تبيين شده است؛ تا نشاندهندۀ تأثير
بلندمدت رسانههايي باشد كه اساساً در سطح برداشت اجتماعي ،عمل

ميكنند(گونتز6432 ،

 .)461اين نظريه

معتقد است كه تلويزيون در بلندمدت موجب تأثير در جهانبيني و نظام ارزشي بينندگان پرمصرف خود
ميشود و به آنها نارش تلويزيوني واحد در مورد واقعيات ميبخشد .در واقع؛ نظرية گرنبر با تفاوت قائل

شدن بين مخاطب عادی و پرمصرف ،تأثير زياد تلويزيون بر مخاطب پرمصرف را اثبات ميكند .گرنبر
ميگويد از نظر تماشاگران پرمصرف ،تلويزيون عمالً ديار منابع اطالعات ،افکار و آگاهيها را به انحصار
درآورده و يکكاسه ميكند .اثر اين مواجهه با پيامهای مشابه ،چيزی را توليد ميكند كه وی آن را كاشت
يا آموزش جهانبيني رايج ،نقشهای رايج و ارزشهای رايج مينامد(.سورين و تانکارد)436 6436 ،

د) روششناسي
 .2جامعة آماری و روش نمونهگیری
روش تحقيق مورد استفاده در اين بررسي ،روش پيمايشي است .جامعة آماری پژوهش شامل كلية
دانشجويان زن دانشااه حکيم سبزواری ،از تمامي رشتهها در مقطع كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتری

1. G. Gerbner
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در سال تحصيلي  6434-34بوده است .حجم نمونه  301نفر بود و پرسشنامهها به صورت تصادفي و با
هماهناي گروه معارف دانشااه ،در كالسهای دروس عمومي توزيع شده است.
 .1ابزارهای تحقیق
در اين پژوهش برای سنجش ديدگاه دانشجويان در خصوص حجاب و پوشش از يک پرسشنامه از نور
سنجش ليکرت استفاده شد .اين پرسشنامه در پژوهشي با عنوان «بررسي فرهنگ حجاب زنان ايران ،مطالعه
موردی شهر تهران» مورد استفاده قرار گرفته است(سايت پژوهه .)6432 ،همچنين پرسشنامه توسط چند نفر از
اساتيد جامعهشناسي و معارف اسالمي بررسي و نکات اصالحي آنها در پرسشنامه منظور شده است .روايي
نيز كه به بررسي قابليت تکرارپذيری ابزار تحقيق ميپردازد ،در اين تحقيق با استفاده از آلفای كرونباخ به
دست آمده است .بر اساس جدول  ،6ضريب آلفای كرونباخ به دست آمده در مورد ابعاد فرهنگ حجاب،
بيانار ميزان روايي باالی تک تک متغيّرهای سازنده ابزار تحقيق است.
جدول  :2ميزان روايی ابعاد حجاب
نام متغيّر

آلفای کرونباخ

اعتقاد به حجاب

0/409

اعتقاد به احکام حجاب

0/318

عمل به احکام حجاب

0/627

همچنين برای سنجش ميزان استفادۀ دانشجويان از رسانههای جمعي ،از ايشان خواسته شد ميزان استفادۀ
خود را از تلويزيون(رسانه ملي) ،ماهواره ،فيلمهايي كه در تلويزيون و ماهواره پخش نميشود ،شبکههای
اجتماعي و اينترنت در پنج گزينة خيلي زياد ،زياد ،متوسط ،كم و خيلي كم مشخص كنند.
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هـ) یافتههای پژوهش
 .2یافتههای توصیفي
میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعي
جدول  :1میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعي
خيلي زياد

زياد

متوسط

كم

خيلي كم

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

تلویزیون

3 /0

64/2

42/2

46/3

41/1

ماهواره

4 /1

4 /2

61

3 /2

02/4

فیلمهایي که در ماهواره و تلویزیون پخش نميشود

2 /0

3 /2

62/3

63/3

24/6

شبکههای اجتماعي (مانند فیس بوک ،تویتر و)...

2 /3

2 /3

64/2

64/1

12/6

اینترنت (غیر از شبکههای اجتماعي)

62/0

44

42/2

62/4

66/2

نوع وسیله

بر اساس جدول  ،4دانشجويان بيشترين استفاده را در قسمت زياد و خيلي زياد از اينترنت داشتهاند.
 .1نتایج تحلیلي
جدول  :3ضرایب رگرسیون غیر استاندارد( )Bو استاندارد( )bبه ازای هر میزان استفاده از
رسانههای مختلف بر بعد اعتقاد به حجاب
متغیّر
مالک

اعتقاد
به
حجاب

متغیّر پیش بین

ضرایب
استاندارد

ضرایب غیر استاندارد

b

خطای استاندارد

B

T

سطح معناداری

تلويزيون

.104

.024

.134

4.353

.000

ماهواره

-.169

.032

-.182

-5.350

.000

فيلمهای خارجي

-.121

.026

-.157

-4.595

.000

شبکههای اجتماعي

-.168

.030

-.210

-5.622

.000

اينترنت

-.077

.027

-.098

-2.824

.005
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جدول  ،4ضرايب تأثير رگرسيوني هر متغيّر مستقل بر متغيّر وابسته را نشان ميدهد .در اين بخش تفسير
ضرايب رگرسيوني بر اساس ضريب بتا صورت ميگيرد؛ زيرا اين آماره ،ضريب رگرسيوني استاندارد شدۀ
هر يک از متغيّرهای مستقل بر متغيّر وابسته را مشخص ميكند .بنابر اين ،ميتوان با استفاده از آن سهم نسبي
هر متغيّر مستقل را در مدل مشخص كرد .مقايسة متغيّرها نشان ميدهد كه اوالً ،تأثير متغيّرهای مستقل
تحقيق؛ يعني رسانههای مذكور ،بر اعتقاد به حجاب معنادار است .اما رابطة متغيّر ميزان استفاده از تلويزيون
بر اعتقاد به حجاب رابطة مثبت و رابطة ديار متغيّرها بر اين بُعد ،منفي و معکوس است؛ يعني به هر ميزان
استفاده از رسانههايي مانند ماهواره ،فيلمهای خارجي ،شبکههای اجتماعي و اينترنت افزايش يافته ،سطح
اعتقاد به حجاب كاهش داشته است .ثانياً ،متغيّر شبکههای اجتماعي با ضريب رگرسيوني  1/46باالترين
تأثير رگرسيوني منفي را روی متغيّر اعتقاد به حجاب داشته است .اين امر نشان ميدهد كه به ازای افزايش
يک انحراف استاندارد در متغيّر ميزان فعاالن در شبکههای اجتماعي ،ميزان اعتقاد به حجاب در فرد به ميزان
 1/63انحراف استاندارد كاهش خواهد يافت.
جدول  :4ضرایب رگرسیون غیر استاندارد( )Bو استاندارد( )bبه ازای هر میزان استفاده از
رسانههای مختلف بر بعد اعتقاد به احکام حجاب
متغیّر مالک

اعتقاد به
احکام
حجاب

متغیّر پیشبین

ضرایب
استاندارد

ضرایب غیر استاندارد

b

خطای استاندارد

B

T

سطح معناداری

تلويزيون

.098

.025

.122

3.923

.000

ماهواره

-.190

.033

-.197

-5.779

.000

فيلمهای خارجي

-.103

.027

-.129

-3.754

.000

شبکههای اجتماعي

-.204

.031

-.246

-6.561

.000

اينترنت

-.031

.028

-.038

-1.087

.277

بر اساس جدول  ،2مقايسه متغيّرها نشان ميدهد كه اوالً ،تأثير متغيّرهای مستقل تحقيق؛ يعني رسانههای
مذكور ،بر اعتقاد به احکام حجاب معنادار است .اما رابطة متغيّر ميزان استفاده از تلويزيون بر اعتقاد به
حجاب ،رابطة مثبت و رابطة ديار متغيّرها بر اين بُعد ،منفي و معکوس است؛ يعني به هر ميزان استفاده از
رسانههايي مانند ماهواره ،فيلمهای خارجي ،شبکههای اجتماعي و اينترنت افزايش يافته ،سطح اعتقاد به
احکام حجاب كاهش داشته است .ثانياً ،متغيّر شبکههای اجتماعي با ضريب رگرسيوني  1/421باالترين تأثير
رگرسيوني منفي را بر متغيّر اعتقاد به حجاب داشته است .اين امر نشان ميدهد كه به ازای افزايش يک
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انحراف استاندارد در متغيّر ميزان فعاالن در شبکههای اجتماعي ،ميزان اعتقاد به حجاب در فرد به ميزان
 1/421انحراف استاندارد كاهش خواهد يافت.
جدول  :5ضرایب رگرسیون غیر استاندارد( )Bو استاندارد( )bبه ازای هر میزان استفاده از رسانه های مختلف بر بعد عمل به احکام حجاب

متغیّر مالک

عمل به
احکام
حجاب

متغیّر پیش بین

ضرایب
استاندارد

ضرایب غیر استاندارد

b

خطای استاندارد

B

T

سطح معناداری

تلويزيون

.051

.022

.072

2.327

.020

ماهواره

-.169

.029

-.200

-5.858

.000

فيلمهای خارجي

-.123

.024

-.174

-5.091

.000

شبکههای اجتماعي

-.125

.027

-.172

-4.600

.000

اينترنت

-.084

.025

-.117

-3.357

.001

بر اساس جدول  ،2مقايسه متغيّرها نشان ميدهد كه اوالً ،تأثير متغيّرهای مستقل تحقيق ،يعني رسانههای
مذكور ،بر عمل به احکام حجاب معنادار است .اما رابطة متغيّر ميزان استفاده از تلويزيون بر عمل به احکام
حجاب ،رابطة مثبت و رابطة ديار متغيّرها بر اين بُعد ،منفي و معکوس است؛ يعني به هر ميزان استفاده از
رسانههايي مانند ماهواره ،فيلمهای خارجي ،شبکههای اجتماعي و اينترنت افزايش يافته ،سطح عمل به
احکام حجاب كاهش داشته است .ثانياً ،متغيّر ماهواره با ضريب رگرسيوني  1/613باالترين تأثير رگرسيوني
منفي را روی متغيّر عمل به احکام حجاب داشته است .اين امر نشان ميدهد كه به ازای افزايش يک
انحراف استاندارد در متغيّر ميزان فعاالن در شبکههای اجتماعي ،ميزان عمل به احکام حجاب در فرد به
ميزان  1/613انحراف استاندارد كاهش خواهد يافت.

و) نتیجهگیری
مبحث حجاب و رعايت آن هميشه يکي از دغدغههای مسئوالن و متوليان فرهناي كشور بوده و فعاليتهای
فراواني در اين حوزه انجام شده است ،اما با توجه به هجوم گستردۀ فرهنگ غرب به داخل كشور ،شاهديم
شرايط پوشش در سطح كشور و به خصوص در قشر جوان رو به تنزّل است .از جمله ابزارهايي كه در اين
هجوم نرم عليه فرهنگ و ملت ايران به كار گرفته شده ،رسانه است .امروزه شاهد گسترش سريع ابزارهای
رسانهای در سطح دنيا هستيم و با توجه به جذّابيتهای فراوان رسانه ،برنامههای محدوديتساز ،توانمندی مقابله با
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اين هجوم گسترده را ندارند .به همين دليل ،امروز بسياری از مردم قوانين كشور را در خصوص استفاده از
ماهواره رعايت نميكنند و همچنين برای دسترسي به بسياری از سايتها از فيلترشکن استفاده ميكنند.
آنچه در اين تحقيق بدان پرداخته شد ،تأثير رسانههای مختلف جمعي بر فرهنگ پوشش و حجاب
دانشجويان دانشااه حکيم بود .نتايج نزديک به  331پرسشنامه كه در ميان دانشجويان زن دانشااه حکيم
سبزواری توزيع شد ،حاكي از آن بود كه اوالً ،برنامههای تلويزيون توانسته تأثير مثبتي بر فرهنگ پوشش
دانشجويان باذارد و ثانياً ،تأثير رسانههايي مانند ماهواره ،فيلمهای خارجي كه در تلويزيون و ماهواره پخش
نميشوند ،شبکههای اجتماعي و اينترنت ،بر فرهنگ پوشش دانشجوبان تأثير منفي داشته است .در اين ميان،
شبکههای اجتماعي و ماهواره بيشترين تأثير منفي را داشتهاند .همچنين اين رسانهها بيشترين تأثير منفي را بر
بُعد اعتقاد به حجاب داشتهاند .لذا اين مسئله حائز اهميت است كه چنانچه بُعد اعتقاد به حجاب ضعيف
شود ،ساير ابعاد ،به خصوص عمل به حجاب را تحت تأثير قرار ميدهد.
پیشنهاد
برای مواجهه با اثرات مخرّب رسانههای جمعي بر زندگي افراد ،در كشورهای مختلف فعاليتهای متفاوتي
انجام شده است .اما اكثر كشورهای توسعهيافته برنامة آموزش سواد رسانهای را در دستور كار خود قرار
دادهاند .امروزه شاهديم كشورهای ژاپن ،آمريکا ،كانادا ،انالستان و ...سواد رسانهای را در سطح دبيرستان
و برای دانشآموزان آموزش ميدهند.
بر اين اساس و نيز با توجه به توسعة روزافزون رسانههای نوين از يک سو و جامعة جوان ايراني و اقبال
خودآگاه و ناخوداگاه گسترده به اين رسانهها از سوی ديار ،اهتمام به سواد رسانهای در ايران ،راهبردی
اساسي برای مقابله با پيامهای مضر رسانهای -به ويژه برونمرزی -با هدف مصونيت نسبي و آگاهي
هوشمندانه در مقابل امپرياليسم فرهناي و رسانهای است
در آموزش سواد رسانهای ،دانشآموزان ميآموزند كه پيامهای رسانهای توسط چه كساني ايجاد شده
است؛ چه تکنيکهايي برای جذّابتر شدن اين پيامها استفاده شده است؛ چه نور سبک زندگي را القا
ميكنند؛ چه اهداف سياسي و ايدئولوژيک پشت پيامها وجود دارد و . ...همچنين با مهارت تفکر انتقادی
آشنا ميشوند .اين آموزشها ميتواند كمک زيادی به كاهش آسيبهای رسانهای كند.
لذا پيشنهاد ميشود درس آموزش سواد رسانهای به عنوان يک سرفصل در دروس عمومي دانشجويان مورد
توجه قرار گيرد تا در كنار محدوديتهای قانوني كه امروزه در كشور وجود دارد و نتوانسته كاركرد قابل توجهي
داشته باشد ،آموزش سواد رسانههای بتواند در پيشايری از استفادۀ نادرست از رسانهها مؤثر باشد.
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