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جامعه پذيري حجاب

مرتضي زين آبادي ۱٭

چكيده
چنانچه حجاب يک نوع رفتار قلمداد گردد، اين رفتار  همانند ساير رفتارهاي ديگر 
تحت تأثير قواعد خاصي است. بر اساس تئوري هاي جامعه شناختي و روان شناختي، 
انجام يک رفتار، تحت تأثير عوامل متفاوتي است. يکي از عوامل مهم و اثر گذار 
عبارت  به   مي باشد.  رفتار  از  فرد  آگاهي هاي  و  اطالعات  رفتار،  نحوة  و  انجام  بر 
اطالعات  مي سازد.  مشخص  را  وي  رفتار  نوع  و  اقدام  فرد،  شناختي  سطح  ديگر، 
و آگاهي هاي فرد، نسبت به اشياء، پديده ها و مفاهيم، طي فرآيند جامعه پذيري وي 
كاركردگرايي،  تئوري هاي   ديدگاه  از  جامعه پذيري  نوشتار،  اين  در  مي شود.  ايجاد 
تقابل و كنش متقابل نمادين بررسي شده است و خانواده، مدرسه، گروه همساالن و 
نهادهاي اجتماعي و ارتباطي به عنوان عوامل مؤثر بر جامعه پذيري حجاب معرفي 
آسيب پذيري  به  منجر  مي تواند  عوامل  اين  بدكاركردي   و  ناهماهنگي  كه  مي شوند 

فرآيند جامعه پذيري حجاب گردد. 

واژگان كليدي
حجاب، جامعه پذيري،  زنان، گروه هاي همساالن، خانواده 

٭ ـ  دانش آموختة كارشناسي ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي.
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جامعه پذيري حجاب

۱) مقدمه

منش و هويت مّلي و گروهي اعضاي هر مّلت و گروه، در طي تربيت و پرورش 

اعضاي آن گروه، بر اســاس معيارها و الگوهاي رفتاري و تربيتي شكل مي گيرد كه 

اين منش و هويت، به خوبي در رفتارها و كنش هاي افراد مشخص و آشكار است. 

فــرد، طي اين فرآيند، الگوها و قواعد رفتاري اي را فرا مي گيرد كه ماهيت و قالب 

اصلــي رفتارهاي او را شــكل مي دهد. كاركرد اين الگوها، ايجاد نوعي مشــابهت 

و هماننــدي ميان كنش هاي اعضاي جامعه اســت؛ به گونه اي كه افراد نســبت به 

رفتارهاي ديگران احساس آشنايي مي كنند. اين احساس موجب همبستگي و اتحاد 

و ارتباط فكري و عملي ميان افراد مي گردد.

اجتماعي شــدن فرد طي فرآيند جامعه پذيري وي بــه وقوع مي پيوندد. جامعه 

پذيري۱ فرآيندي اســت كه فرد طي آن با ارزش ها، عقايد، هنجارها، رسوم، آداب 

و شــعائر جامعه خويش آشنا مي شود و شيوه هاي زندگي اجتماعي را فرا مي گيرد 

و بــه عنوان يك عضــو جامعه آمادگي عمــل را پيدا مي كند. انســان ها در فرآيند 

جامعه پذيري، با دروني ســازي۲ ارزش ها و هنجارهــا ياد مي گيرند كه چگونه بايد 

نيازهاي زيســتيـ   اجتماعي خود را به شــيوه اي قابل قبول برآورده ســازند. نظم 

و ثبــات در جامعه، ماحصل دروني ســازي و عمل به اين ارزش ها و دســتورات 

فرهنگي است. دوران نوجواني و جواني، مهم ترين و اثرگذارترين دوران شناخت 

و پذيــرش اين معيارها مي باشــد. در اين دوران، چنان چــه ارزش ها و معيارها و 

هنجارها به گونه اي مناســب و هم زمان به نوجوان و جوان ارائه و به درستي در وي 

دروني شود، تا پايان عمر، بدون كمترين تغييري، در فرد باقي مي ماند. جامعه پذيري 

1.  Socialization  2. Institutionalizition
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عمدتًا توســط ۵ نهاد اصلي؛ خانواده، مدرسه، دولت، اقتصاد و دين انجام مي گيرد. 

هــر يك از اين نهادها كاركردها و وظيفه خاص خود را دارند و نيازي از نيازهاي 

جامعه را برطرف مي سازند.

پوشــش و حجاب يک آموزه و دستور ديني است که مبتني بر آيات، روايات و 

احکام است. آشنايي فرد با معيارها، الگوها، آموزه ها و احکام ديني در فرآيند جامعه 

پذيري ديني وي انجام مي شــود. در اين فرآيند، فرد با محتوا و معناي اين معيارها 

آشنا شده و آنها را در موقعيت ها و تعامالت زندگي روزمره خود به کار مي گيرد.

جامعه پذيري ديني و آشــنائي فرد با مفهوم و معناي حجاب، اصوًال از خانواده 

شــروع شده و پس از آن در مدرســه ادامه مي يابد. در بررسي ميني،۱ تحت عنوان 

«آموزش مذهبي و بحران تحصيالت» مالحظه شد كه اعتقادات و باورهاي مذهبي 

كودكان، بيش از آنكه شــناختي۲ باشد و در مدرسه ساخته و پرداخته گردد، ارزشي 

و احساســي اســت و از مدت ها قبل (در خانواده) ايجاد شــده است؛ در حالي كه 

آموزش هاي عيني مذهبي كه در مدرسه به كودكان ارائه مي گردد، مشكالت خاصي 

را بــراي آن ها ايجاد مي كند. اين محقق معتقد اســت آموزش هاي مذهبي مدارس 

در تعــارض با ارزش ها و اعتقادات ذهني نوجوانان بوده و همين امر موجب بروز 

.(cf.Minney. R, 1985)بحران و مشكل براي آنان مي شود

جامعه پذيري حجاب توسط رسانه ها، به وسيله تدوين برنامه هاي خاص براي 

نوجوانان و جوانان و ساخت فيلم ها و برنامه هاي تلويزيوني ادامه مي يابد. كاركرد و 

وظيفه عمده و مهم نهاد دين و سازمان هاي مذهبي، ارائه ارزش ها و هنجارهاي ديني 

به منظور آشنايي مردم با اين الگوها و قواعد مي باشد. نوجوانان و جوانان بخشي 

1. Minney                               2 .  Cognitive
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جامعه پذيري حجاب

از آشنايـي بـا مفهـوم حـجـاب را در بـرخورد با گروه دوستان و نهادهاي اجتماعي 

فرامي گيرند. با توجه به اين كه هر يك از اين نهادها بخشــي از جامعه پذيري ديني 

نوجوانان و جوانان را بر  عهده دارند؛ بررســي ميزان اثرگذاري آنها، در انتقال اين 

ارزش ها و معيارها الزم و ضروري مي باشد. از سوي ديگر الزم است مشخص گردد 

كه افراد جامعه بيشتر تحت تأثير كدام يك از اين نهادها مي باشند تا برنامه ريزان و 

سياست گذاران فرهنگي كشور بتوانند زمينه هاي مناسب تري براي انتقال درست و 

بهينة فرهنگ  اسالمي تهيه و تدوين كنند.

۲) فرآيندهاي جامعه پذيري

در ادبيات و تئوري هاي علوم رفتاري، اجتماعي شدن و يادگيري مترادف و هم 

معنا با مفهوم جامعه پذيري به كار مي رود. اين تئوري ها به طور مشترك بيان مي دارند 

كه كودك در زمان تولد هيچ اندوخته و دانشــي نــدارد و ذهن او عاري از هرگونه 

آداب و مقررات، قواعد و قوانين، اخالق، عقايد، تفكرات و انديشه ها است. كودك 

در مراحل اوليه زندگي خود موجودي سراسر نياز است. نيازهاي محدود اما وسيع 

و پردامنه اي كه سراســر زندگي وي را فرا گرفته و تمام فعاليت ها و هوش و ذهن 

او و اطرافيانش را متوجه رفع اين نيازها مي كند. نيازهايي مانند گرسنگي، تشنگي، 

اســتراحت، محبــت و نوازش، رفع حاجت. عمومًا ايــن دوره زندگي، دوران پس 

از تولــد تا پايان دو ســالگي فرد را دربرمي گيرد. كــودك در رفع اين نيازها پاي بند 

هيچ گونــه قواعد و مقرراتــي نبوده و به هر نحو اقدام به رفــع نياز مي كند. در اين 

دوران، گرچــه والدين تالش مي كننــد برخي قواعد رفتاري و اجتماعي اوليه مانند 

نحــوه غذا خوردن، دفع ادرار و … را به كودك بياموزند؛ اما به  خاطر عدم رشــد 

ذهني و عقلي، وي پذيراي اين قواعد و مقررات نمي باشــد و آنها را فرا نمي گيرد. 
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با پايان دو سالگي كودك دچار يك تحول ذهني، فكري و جسمي شده از يك سو 

نيازهــاي او فزوني مي گيرد و از ســوي ديگر ذهن او آمــاده پذيرش برخي قواعد 

و مقررات مي گردد. از اين دوران به بعد والدين شــروع به آشــنا نمودن تدريجي 

كودك با برخي قواعد و مقررات اوليه و ابتدايي مي كنند؛ مضافًا به اينكه كودك هم 

به تدريج متوجه مي شــود كه با انجام برخــي از رفتارها و اجتناب از برخي ديگر، 

پاداش ها و تشــويقاتي دريافت مي كند. با رشــد جســمي، ذهني و اجتماعي فرد، 

نيازهــاي او افزايش مي يابد و يــاد مي گيرد كه چگونه و در چه زمان هايي و به چه 

شــيوه هايي به بهترين نحو نيازهاي خود را برآورده كند و ضمن انطباق با محيط و 

شرايط، زمينه هاي دستيابي بهتر به اهداف خود را فراهم كند.

صاحب نظران علوم اجتماعي، در تعريف جامعه انساني معتقدند جامعه انساني 

به گروهي از انسان ها اطالق مي شود كه در سرزميني مشخص گرد هم آمده و داراي 

هدف مشتركي مي باشند و براي رفع نيازهاي مادي و معنوي يكديگر، بر اساس قواعد 

و معيارهاي مشــخص، به تعامل و همكاري با هم مي پردازند. جامعه براي اعضاي 

خود موقعيت و شرايطي را فراهم مي آورد تا آنها بتوانند در آن شرايط و موقعيت ها 

ضمن برقراري ارتباط با ديگران، به رفع نياز خود بپردازند. جامعه انســاني وابســته 

به كنش و روابط اعضاي خويش مي باشــد و با كنش اعضاي خود، نيازهاي آنان را 

برآورده مي سازد و ثبات و تداوم و بقاي خود را ضمانت مي كند. اساس ارتباط، كنش 

و تعامالت انسان ها در جامعه، آداب و مقرراتي مي باشد كه جامعه براي تسهيل اين 

روابط و ممانعت از برخورد و اصطكاك، ايجاد كرده است. آداب و مقررات، قالب 

و الگويــي براي رفتار افراد، برقراري كنش و انجــام عمل ايجاد مي كند كه موجب 

هماهنگي و يكپارچگي فعاليت و نزديكي اعضاي جامعه به يكديگر مي شود.
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جامعه پذيري حجاب

جامعه انســاني براي بقا و تداوم خود نيازمند آشناسازي اعضاي جامعه با اين 

معيارها و قواعد اســت. از طرف ديگر، اعضاي جامعه بايد براي رفع ســريع تر و 

كامل تر نيازهاي خود، قواعد، آداب و مقررات رفتاري جامعه را بياموزند. اين نياز 

دوطرفه موجب ايجاد فرايندهاي يادگيري و جامعه پذيري در جامعه مي گردد. از نظر 

بسياري از جامعه شناسان، جامعه پذيري فرآيندي دائمي است و از تولد كودك آغاز 

و تا پايان زندگي وي ادامه مي يابد. اما در مراحل اوليه زندگي، به خصوص مراحل 

كودكي و نوجواني، فرآيند جامعه پذيري عمومًا ناآگاهانه و در مراحل بزرگ ســالي 

آگاهانه و هدف مند مي باشد.

جامعــه پذيري جرياني اســت كه يك طرف آن فرد و طــرف ديگر آن جامعه 

است. از اين رو جامعه پذيري ماحصل سه فرآيند ذيل است:

۱ـ ۲) رابطه جامعه با فرد 

 در اين معنا جامعه به دنياي خارجي، اجتماعي، گروه، نهاد، سازمان يا هر نوع 

ســمبل و قراردادي اطالق مي شــود كه زمينه ها و شرايط مناسب براي عمل فرد را 

فراهم مي كنــد و فرد را وادار به تبعيت از آن هــا مي نمايد. جامعه پذيري فرآيندي 

اســت كه به موجب آن، فرهنگ جامعه از يك نســل به نســل بعدي منتقل گرديده  

و  فرد را با شــيوه هاي پذيرفته و تأييد شدة زندگي سازمان يافتة اجتماعي سازگار 

مي كند ( نيك گهر، ۱۳۶۹: ص۴۸).

۲ـ ۲) رابطه فرد با جامعه 

 برخالف رابطه قبل كه يك رابطه جبري و كلي بود، اين ارتباط در سطح خرد 

برقرار بوده و از حالت اختياري و آزادانه اي برخوردار مي باشــد. اين رابطه تحت 
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تأثير نيازها و مطابق خواست ها، نگرش ها، تجربه هاي پيشين و زمينه هاي اجتماعي 

و اقتصادي فرد است. براساس اين نيازها، فرد رابطه خاصي را با نهادها، گروه ها، 

مؤسســات و ســازمان هاي اجتماعي برقرار كرده و با قبول قواعد و مقررات اين 

گروه ها و نهادها و به كارگيري آنها، تالش مي كند كه به اهداف خود نائل شود. در 

اين معنا، جامعه پذيري، فرآيندي اســت كه فرد  با گذر  از آن خودش را با محيط 

اجتماعي  ـ  فرهنگي پيرامونش سازگار مي كند» (همان، ص ۴۸).

۳ ـ ۲) رابطه ميان نهادها و گروه هاي جامعه پذيرکننده 

اين رابطه به نوع ارتباطات و هماهنگي هاي ميان گروه ها و نهادهايي اشاره دارد 

که به ارائه يکسري معيارها و الگوها با هم مي پردازند. در جوامع گذشته، ميان نهادهاي 

جامعه تفكيك كاركردي وجود داشــت و هر يك از نهادها كاركرد خاص و ويژه اي 

داشتند؛ دين و سازمان هاي ديني از قبيل مساجد، به امر ارائه ارزش ها و تفسيرهاي 

ديني مبادرت مي نمودند؛ اما امروزه اشــتراك كاركــردي ميان نهادها يك اصل عام 

مي باشد، به گونه اي كه كاركرد آموزش معارف و احکام ديني را نهادها و سازمان هايي 

چون مدرسه يا وسايل ارتباط جمعي چون صدا و سيما هم به عهده دارند. در واقع 

كاركرد اين نهاد در ميان ديگر نهادهاي جامعه از قبيل نهادهاي آمـوزشـي، حـكومـتي، 

خانـواده و اقتصاد هم وجود دارد و كاركردهاي پنج نهاد اصلي جامعه، بسيار به هم 

نزديك است. اين تداخل كاركردي در نهادها ناشي از عوامل ذيل است: 

۱. يک نهاد تضعيف شده و ديگر نمي تواند كاركرد خاص و ويژه خود را انجام 

دهد.

۲. مردم داراي انتظارات و نيازهايي هســتند كه نهاد مزبور قادر به تأمين آنها 

نيست.
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جامعه پذيري حجاب

۳. اعتمــاد مردم به توانايــي و قابليت اين نهاد در انجام كاركرد خويش كاهش 

يافته است.

۴. كاركرد نهاد متناسب با خواست و انتظار مردم نبوده است.

۵. نهادهاي فرعي كه براي اصالح ضعف نهاد اصلي ايجاد شده اند، كاركردهاي 

متفاوت و گاه متضادي نسبت به هم دارند.

اين ارتباط ميان نهادي در جامعه هاي جديد بســيار شــديد و تأثيرگذار است. 

به طوري كه كلمن۱ معتقد اســـت؛ نـابرابـري هـايي كه به وســيله خانواده و محيط 

بــه كودكان انـتـقـال مي يـابد، در آيـنـده به صـورت نابرابـري هاي اجـتماعي بـروز 

.(Colman, & Et al, 1966, p.325) مي كنـند

در مواقعي كه چنين تداخل كاركردي ميان نهادها برقرار باشــد، صاحب نظران 

علوم اجتماعي معتقدند كه بايد هماهنگي و تعادل متناسبي ميان اين نهادها برقرار 

گردد؛ زيرا نظم در جامعه ماحصل ارتباط و هماهنگي اين نهادها با هم اســت. در 

غير اين صورت، چنان چه اطالعات ارائه شده به نوجوانان در راستاي هم نباشد يا 

حتي در تناقض با يكديگر باشد، حالت دوگانگي در نوجوانان و جوانان ايجاد كرده 

و زمينه هاي بي اعتنايي و بي توجهي آنان را نسبت به آن ارزش ها فراهم مي كند.

۳) آثار جامعه پذيري

۱ ـ ۳) رشد احساسي و عاطفي فرد

يكــي از مهم ترين آثار جامعه پذيري، رشــد اســتعدادهاي عاطفي فرد از قبيل 

عشق، تنفر، هم دردي و اعتماد است. زندگي اجتماعي نخست تحت تأثير عواطف 

1 . Colman
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گســترش مي يابد، زيرا احساساتي نظير عشــق، تنفر، تفكر، حسادت، اعتماد و ... 

انگيزه هايي را براي بخش وسيعي از رفتارهاي اجتماعي فراهم مي سازند. كاگن۱ در 

اثر خود تحت عنوان «عواطف، شناخت و رفتار» عنوان مي كند كه توسعه احساس 

طي مراحل زير رخ مي دهد: 

«در طي اولين روزها و هفته هاي زندگي، احساســات كودك بيشــتر ناشــي از 

واكنش هاي بازتابي نســبت به محيط است، احساساتي از قبيل، لذت، تعجب، تنفر، 

اندوه، كنجكاوي و ...». پس از ماه هاي اول، احساســات جديد در نتيجه اندوختن 

تجارب شروع به ظاهرشدن مي كند؛ مانند شادي، خشم، غمگيني و ترس. در  اواسط 

ســال دوم، كودك آثار و عاليم مهرباني و محبت نســبت به ديگران را از خود بروز 

مي دهد، ليكن هيچ شــناختي ندارد از اين كه ديگران داراي «خودها» و هويت هاي 

مستقل و مخصوص مي باشند. كودك در سن پنج يا شش سالگي به درك روشني از 

«خود» در مقايسه با ديگران و اينكه ديگران چگونه او را مورد قضاوت قرار مي دهند، 

مي رسد. اين «آيينه» فـراهم آمده از آگاهي اجتماعي، براي نخستين بار احساساتي 

مانند اعتماد، ناامني، غرور، تواضع، تعصب و حسد بروز و ظهور پيدا مي كند. كودكان، 

اكنون قادر به پذيرش نقش ديگران شــده اند و مي توانند احساســات سايرين را نيز 

دريابند و بدين طريق احساس همدردي و همدلي را گسترش مي دهند. تا سال هاي 

نوجواني، رشد استعدادهاي شناختي براي تفكر انتزاعي، به نوجوان مجال گسترش 

همدردي با همه طبقات مردم، از قبيل مردم فقير و ستمديده را مي دهد. هم چنين در 

اين زمان، آگاهي عميق از «خود» و ديگران، امكان گسترش احساسات شديد خيالي 

(عاشقانه) را فراهم مي سازد (رابرتسون، ۱۳۷۲: صص ۱۲۶ـ  ۱۲۵).

1. kagan

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


۱
۳
۸
۶
ن
تا

س
زم

  /
۳
۸

ه 
ر
ما

ش
 /

م 
ه
 د
ل
سا

۱۸۹
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۲ ـ ۳) رشد شنـاختي

يكي ديگر از مهم ترين دستاوردهاي جامعه پذيري، توسعة توانايي هاي شناختي 

فرد اســت. انسان ها در محيطي كه رشد و پرورش مي يابند، الگوهاي تفكر و درك 

را فرا مي گيرند. به عنوان مثال، تبيين و تفسيرهاي متفاوتي كه يك فرد روستايي با 

يك فرد شهري مي تواند از واقعه اي مانند سيل يا زلزله داشته باشد، ناشي از محيط 

پرورش آن ها است.

فـرد در خـانواده و جـامعه اي كه رشـــد مي كند، يــاد مي گيرد كه چه مـطالـبي 

مـهم و الزم اسـت و بايـد ياد گرفـته و به خاطر سپرده شود. «كوهن»۱بيان مي دارد 

كودكاني كه در طـبقه كارگر به دنيا مي آيند و رشد مي كنند، تبعيت و پـيروي بـي چـون 

و چـــرا از هـنجارها را فـرا مـي گيرند، بدون ايـن كه در مـورد درســـتي يا علت و 

چـرايي آنـها ســـؤالي كنـند، اّما كودكاني كه در طبقة متوسط به دنيا مي آيند، محيط 

.(CF.Kohn.m,1963) پرورش شان، آن ها را به تعّمق و كنجكاوي در امور وامي دارد

۳ ـ ۳) رشد بازتابي ـ  حركتي 

يكي ديگر از آثار جامعه پذيري، رشــد و فراگيري فعاليت ها و نحوه  برخورد و 

تعامل فرد با نمادها و مفاهيم مي باشــد. در طي ايــن فرآيند، فرد فرامي گيرد كه در 

موقــع برخورد با برخي مفاهيم و نمادها، چه رفتاري از خود نشــان دهد. به  طور 

مثال، در برابر امور و پديده  هاي مقدس چگونه برخورد كند.

۴ ـ ۳) آشنايي با هنجارها، قواعد و معيارهاي جامعه 

يكي از كاركردهاي مهم جامعه پذيري، آشــنا نمودن افراد و اعضاي جامعه با 

1 .  kohn
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هنجارها، ارزش ها و قواعد و مقررات جامعه است. هر جامعه و گروهي، بر اساس 

هنجارهــا و ارزش هايــي كه دارد، هويت و هســتي مي گيرد. نظــم و تداوم جامعه 

نيــز در گرو حفظ الگوها، قواعد و معيارهايي اســت كه جامعه براي اعضاي خود 

ايجاد نموده اســت. اعضاي جامعه در فرآيند رشــدي خود و در جامعه پذيري با 

اين الگوها، معيارها، قواعد و ضرورت تبعيت از آنها آشنا مي شوند و چگونگي به 

كارگيري و عمل به آنها را در موقعيت ها و كنش هاي متفاوت فرا مي گيرند.

۴) چارچوب نظري جامعه پذيري 

ديدگاه هــا و تئوري هاي مختلفي در خصــوص جامعه پذيري، عام و خاص و 

راه ها و شيوه هايي كه افراد از طريق آن جامعه پذير مي شوند، مطرح مي باشد. در اين 

مجال سه ديدگاه اصلي در اين زمينه ارائه مي گردد: 

۱ ـ ۴) ديدگاه روانشناختي 

صاحب نظران اين ديدگاه، جامعه پذيري را به معناي روند يادگيري در انسان 

مي داننــد و آن را فرآيندي غير عقالني و بازتابي عنوان مي كنند. اين تئوري ها بيان 

مي دارند؛ يادگيري، نتيجه تجربيات پيشــين فرد و ماحصل تركيب محرك هاي وارد 

شده به فرد از محيط خارجي و آموخته هاي قبلي او است.

۲ ـ ۴) ديدگاه روانشناسي اجتماعي 

صاحب نظران اين ديدگاه، با استفاده از تئوري ها و نظريات جامعه شناسان و 

روانشناســان، درصدد برقراري پلي مفهومي، ميان اين دو ديدگاه و رسيدن به يك 

نقطه نظر مشترك هستند. از نظر اين ديدگاه، جامعه پذيري ناشي از رفتارهاي متنوع 
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و متفاوت فرد در اجتماع و ارتباط با ديگران است. 

۳ ـ ۴) ديدگاه جامعه شناختي 

صاحــب نظران اين ديــدگاه، جامعه پذيري را به معنــاي روند اطالع و آگاهي 

اعضاء، از معنا و مفهوم نمادها، ارزش ها و مقررات جامعه مي دانند. به اعتقاد آن ها، 

جامعه پذيري فرآيندي عقالني اســت كه با به كارگيري مفاهيمي كه فرد را به عنوان 

يك يادگيرنده فعال توصيف مي كند، امر يادگيري را يك انتخاب آگاهانه يا تالشي 

از سوي فرد براي پيدا كردن نقش هاي جديد اجتماعي معرفي مي نمايد. 

بر خالف روانشناســان كه تالش مي كنند تا اجتماعي شــدن و يادگيري فرد را 

بيشتر تحت تأثير عوامل دروني و رواني بدانند، جامعه شناسان، يادگيري و اجتماعي 

شــدن فرد را فرآيندي جمعي و ناشــي از اهداف، عاليق و تأثيرات زندگي جمعي  

مي دانند. دو دسته نظريه جامعه شناسي در خصوص جامعه  و اجتماع وجود دارد: 

۱ ـ ۳ ـ ۴) تئوري هاي كاركردگرايي

 بر اساس اين تئوري هاي كاركردگرايي۱، جامعه از اجزاء متفاوت، اما هماهنگ 

و مرتبط با هم تشــكيل شــده است. اين ديدگاه معتقد اســت، هر يك از اجزاء در 

جامعه داراي كاركرد و وظيفه اي مي باشند و بقاي جامعه مستلزم ارتباط و همكاري 

اين اجزاء با هم است. عمده ترين اصول اساسي و مشترك كاركرد گرايان عبارتند از: 

۱ ـ  جامعه يك نظام اجتماعي تركيب يافته از نهادهاي اجتماعي است. 

۲ ـ  هر نهاد، كاركرد خاصي در حفظ و بقاي جامعه دارد. 

۳ ـ  هر فرد نقشي در يكي از نهادهاي جامعه دارد. 

1.  Functional Theory
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۴ ـ  تغيير در يك نهاد، در ساير نهادهاي ديگر اثر مي گذارد.

۵ ـ  جامعه براي بقاي خود به كاركرد و همكاري اين نهادها وابسته است.

۶ـ   ثبــات و دوام هر جامعه، بر اســاس توافــق و رضايت و يگانگي فكري و 

اخالقي اعضاي آن اســتوار است. از مهم ترين و سرشناس ترين صاحب نظران اين 

مكتب مي توان از آگوست كنت، دوركيم، مرتون و پارسونز نام برد.

 ـ  اميل دوركيم

 دوركيــم جامعه را گروهي از انســان ها مي داند كه داراي احساســات جمعي 

مشترك مي باشند. وي معتقد است؛ وقتي انسان به دنيا  مي آيد، صرفًا خصوصيات 

بيولوژيكي داشــته و فاقد خصوصيات اجتماعي است، از اين رو هيچ گونه توانايي 

و اندوخته دانشــي براي زندگي اجتماعي ندارد. بنابراين از نظر دوركيم، مهم ترين 

امري كه در جامعه وجود دارد، آماده نمودن انسان ها براي زندگي اجتماعي است. 

از نظر دوركيم، اجتماعي نمودن، شــيوه اي اســت كه جامعه اعضايش را با عقايد، 

احساسات جمعي، ارزش ها، الگوها و خصوصيات زندگي جمعي آشنا مي سازد.

شــيوه هاي اجتماعي نمودن اعضا در جوامع مختلف (مكانيكي ـ ارگانيكي) با 

هــم فرق مي كند. در هر دوي اين جوامــع، نهادهاي جامعه، مانند خانواده، مذهب 

و دولــت، وظيفه اجتماعي نمودن اعضا را به عهده دارند. در جوامع با همبســتگي 

مكانيــك،۱ اعضاي يك اجتماع، واحد و همانند بوده و احساســات و ارزش هاي 

واحدي دارند. اجتماعي نمودن، عمومًا توسط خانواده و اجتماع نزديك فرد انجام 

مي شود؛ اما در همبســتگي ارگانيك،۲ همبستگي نه براساس همانندي افراد، بلكه 

بر اســاس تفاوت ها و تمايزهاي اجتماعي ايجاد شده و ديگر خانواده نقش مسلط 

1.  Mecanique Solidarity                              2 . Organique Solidarity  
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در اجتماعي نمودن افراد ندارد، بلكه نهادهاي ثانويه، مانند اصناف و سازمان هاي 

حرفه اي، به خاطر رابطه نزديكي كه با فرد دارند، وظيفه آشنايي افراد با ارزش ها و 

معيارهاي انضباط اجتماعي را به عهده دارند. از نظر دوركيم در اين جوامع، مدرسه 

به عنوان يكي از نهادهاي اجتماعي كه اكثريت جوانان با آن ارتباط دارند، نقش مهم 

و اساسي در اجتماعي نمودن انسان ها دارد (آرون،۱۳۷۰: ص۲۴۸).

 ـ  تالكوت پارسونز

از نظر پارسونز، جامعه نوع خاصي از تجمع انساني است. پارسونز، اجتماعي 

شــدن (جامعه پذيــري) را فرآيندي مي دانــد كه طي آن الگوهــاي فرهنگي، يعني 

ارزش هــا، اعتقادات، زبان و نمادها در نظام شــخصيت دروني مي شــوند. از نظر 

پارســونز، فرآيند جامعه پذيري، يكي از مهم ترين فرآيندهايي است كه مي توان در 

جامعه در نظر گرفت. جامعه براي ايجاد نظم، نياز به اجتماعي كردن اعضاي جديد 

دارد. وي فرآينــد جامعه پذيري را ناشــي از يك ارتباط هـمه جانبه ميان نظام هاي 

مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مي داند و معتقد است جامعه پذيري، 

عمدتًا در خانواده، نظام آموزشي جامعه، وسايل ارتباط جمعي، فعاليت هاي تربيتي 

در سنديكاها و احزاب سياسي انجام مي گيرد (روشه، ۱۳۷۶: ص ۱۰۴).

۲ ـ ۳ ـ ۴)ديدگاه تقابل 

ديدگاه تقابل معتقد است كه جامعه از اجزاي متفاوتي تشكيل شده و رقابت و 

كشمكش بين اين اجزاء، موجب كليت يافتن جامعه مي شود. 

از صاحب نظران و نظريه پردازان سرشناس اين ديدگاه، مي توان به افرادي چون 

گئورگ زيمل، كارل ماركس، دارندورف و لوئيس كوزر اشــاره نمود. وجه مشترك 
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نظريات اين صاحب نظران عبارت است از:

۱ـ   جـامعه از گروه ها، دستـه ها و طبقات گوناگون و متفاوتي تشـكيل يافته است.

۲ ـ  ميان اين دســته جات، گروه ها و طبقات، نوعي رقابت بر سركســب منافع 

وجود دارد.   

۳ـ   هر يك از اين گروه ها براي خود، معيار، ارزش، هنجار، ايدئولوژي و آداب 

خاصي دارد.

۴ـ   هستي و بقاي گروه ها و طبقات، در گرو رقابت آنها بر سر منافع مي باشد. 

۵ـ   گروه هــا و طبقات مختلف تالش مي كنند با ترويج ارزش هاي مشــترك و 

برانگيختن حس عاطفي اعضاء، تعلق و وفاداري آن ها را به ارزش ها و ايدئولوژي 

گروه برانگيزند تا يك نوع هم نوايي و اتحاد ميان اعضاء برقرار سازند. 

۶ـ   تقابل ميان گروه ها، بي برنامه، بي هدف و بدون معيارهاي مورد قبول نبوده، بلـكه، 

گروه ها براساس قاعده و مـعيار مشـخص و خـاصي با هم به رقابت مي پردازند. 

 ـ  ماكس وبر

وبــر جامعه را مجموعه اي از گروه هاي مختلف سياســي، اقتصادي، اجتماعي 

با ســبك خاص زندگي، قواعد، الگوها و هنجارهاي مختص به خود مي داند. وي 

جامعــه را صحنه رقابت اين گروه ها با هم دانســته و معتقد اســت از اين رقابت، 

اموري چون قشــربندي، اقتدار و روابط شــكل مي گيرد. از نظر وي، جامعه پذيري 

فرآيند آشــنا سازي و برانگيختن عواطف انســاني و احساس تعلق و وابستگي به 

گروه است. وي معتقد است مدرسه و آموزش و پرورش به  عنوان يكي از گروه هاي 

اساســي كه هر فرد در طي زندگي خود با آن روبه رو مي شــود، نقش مهمي در آشنا 

سازي مردم با اين ارزش ها و قواعد ايفا مي كند.
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جامعه پذيري حجاب

 ـ  گئورگ زيمل

زيمل جامعه را محصول بر هم كنش (تعامل هاي) افراد دانسته (زيتلن، ايروئينگ، 

۱۳۷۳، ص۸۴) و افــراد را به عنــوان محصوالت جامـعه و حلقه هــاي پيوند فراگـرد 

اجتماعي مي داند. عجـين شــدن در شبكه روابط اجـتماعي، سرنوشت گريزناپذير 

زندگي بشر است. جامـعه با ايـجاد و رشـد فرديـت، بر افراد تأثير گذاشته و باعث 

مي شود كه فرد به هيئت خاص انساني درآيد (كوزر، ۱۳۷۰: ص ۲۵۶). 

۳ ـ ۳ ـ ۴) نظريه كنش متقابل نمادين

در ديــدگاه كنش متقابــل نمادين، بر كنش متقابل ميان كنشــگر و جهان تأكيد 

مي گردد. در نظر اين ديدگاه، كنشگر و جهان، فراگردهايي ساختاري و ثابت نيستند، 

بلكــه پويا بوده و در فراگرد كنش، هم  كنشــگر و هم جهان، دائمًا بازســازي و نو 

مي گردند. در ديدگاه كنش متقابل نمادين، جامعه پذيري به فرآيندي اطالق مي گردد 

كه طي آن، فرد با نمادها و معناهاي اجتماعي آشــنا گشــته و «خود»۱ وي شــكل 

مي گيرد و داراي ظرفيت تفكر و اســتدالل شــده و توانايي تعامل و تبادل با خود 

و ديگران را به دســت مي آورد. از صاحب نظران و نظريه پردازان مهم اين ديدگاه 

مي تــوان «جرج هربرت ميد»،۲«هربــرت بلومر»،۳«مانفوردكان»،۴ «چارلز هورتن 

كولي»،۵ «توماس الكمن»،۶ و «پيتر برگر»۷ را نام برد.

1.  self              2.   Georg Herbert mead
3. Herbert Blumer           4.  manford kuhn 
5.  charls Horton cooley          6.  Thomas Luckmann
7.  peter Berger 
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 ـ  جرج هربرت ميد  

 «خود» و «ذهن»۱ فرآورده مشــاركت در زنـدگي گروهـي و در فـرآيند كـنش 

مـتقابل طفل با ديـگر موجودات انـســاني پـديدار مي شوند (زيتلين، ۱۳۷۳: ص ۱۷۵). 

ميد، جامعه پذيري را فرآيند شــكل گيري خود و ذهن در آدمي مي داند. وي اظهار  

مي دارد كه يكي از نتايج حياتي جامعه پذيري، توانايي پيش بيني انتظارات ديـگران 

از مـا و شــكل دادن رفتار بر طبق  آن ها مي باشد (رابرتسون، ۱۳۷۰: ص۱۲۱). ميد چهار 

عامل مهم در فرآيند جامعه پذيري و رشد خود برمي شمارد:

 ـ  ارتباطات، به عنوان فرآيندي اساسي، زماني رخ مي دهد كه شركت كنندگان، 

از نمادهاي معنادار اســتفاده كنند و در اين رابطــه، خطوط رفتار، براي ايجاد يك 

عمل اجتماعي مشــترك بــا يكديگر انطباق مي يابد. بنابرايــن ارتباطات، فرآيندي 

سازمان دهنده است.

ـ   مـبادلــه، درون يــك فـرآيـند ارتبـاطي شــكـل گـرفـته و در راســـتاي آن،  

شــركت كنندگاني كه با يكديگر هيچ پيوند مســتقيمي ندارند، پيوندهايي را برقرار 

مي كنند. ميد اين پيوند را مشــابه فرآيندي عام مي داند كه با افزايش و تنوع پذيري 

پيوند، اهميت آن بيشتر مي گردد.

 ـ  نگرش ديني، از نظر ميد، يك تكانة محرك اصيل براي انسان معاصر است. 

به زعم وي، نگرش ديني موجب شكل گيري آيين مذهبي شده و آيين مذهبي نيز در 

جهت يك مذهب عمده، با قضاياي عام خود توسعه مي يابد.

ـ   تعارض اجتماعي، صرفًا به عنوان فرآيند انفعال كه طرفين رابطه را از يكديگر 

جدا مي سازد، محسوب نمي گردد. برعكس، تضاد ممكن است طرفين متعارض را 

1.  mind
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جامعه پذيري حجاب

به يافتن ســازگاري هاي جديد با يكديگر وادار نموده و به اين ترتيب استقرار يك 

ســازمان جديد، ميان آنها را موجب شــود. تضاد بايد به عنوان تأمين كنندة نياز و 

محركي براي بازســازي روابط ســازمان يافته تلقي گردد. هر چه در جامعه نوين، 

فرصت هاي تعارض، توسعه يابد، فشار متناظري براي سازمان وسيع تر موجوديت 

مي يابد (همان،ص۱۲۳).

 ـ  پيتـر بـرگـر و تـومـاس لوكـمان

از نظر برگر انســان بــه صورت عضو جامعــه و با نوعي گرايش و اســتعداد 

جامعه پذيري زاده مي شــود. برگر فرآيند جامعه پذيري را جرياني  مي داند كه در آن، 

نســل جديد مطابق بــا برنامه هاي نهادهاي جامعه، زندگي كــردن در جامعه را ياد 

مي گيــرد. فـرد در ايــن مـرحله نه تنـها مـعاني عينـيت يافـتــه را يـاد گرفته، بلكـه 

هويت، خود و ساخت اجتماعي را  نيز فرا مي گيرد. 

از نظــر اين دو محقق، افراد شــناخت و آگاهي خود را از پديده ها و واقعيات 

اجتماعــي در زندگــي روزمره، از طريق تعامالت و ارتباطــات با ديگران، تعبير و 

تفســير از آنها و پديده هاي اجتماعي و رفتاري كه در اطراف آنها انجام مي شــود، 

بدســت مي آورند و به اين وســيله، دنيا و جهــان پيرامون را بــراي خود ايجاد و 

معني دار مي كنند. فرد، زندگاني روزمره خود را به عنوان واقعيتي به نمايش مي گذارد 

كه به وسيله آدميان تعبير و تفسير مي شود (برگر،۱۳۷۵: ص ۳۵).

اين تعبير و تفسير آدميان و اعضاي جامعه، سخت تحت تأثير عقل سليم يا فهم 

عام۱ آنان اســت. عقل سليم به باورداشــت هاي روزمره اي اطالق مي شود كه براي 

1 .  Common sense
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افراد بديهي و مسلم بوده و از نسلي به نسل ديگر انتقال مي يابند (كوئن، ۱۳۷۱:ص۲). 

ديگر از عوامل مؤثر در شــناخت، عامل اراده يا عالقه فرد به موضوع است. توجه 

مــا به اطراف و انطبــاق واقعيات اطراف با پيش زمينه ها و باورهاي قبلي، آگاهي و 

شناخت ايجاد مي كند. آگاهي (شناخت) همـيشه ارادي بـوده و متـوجه يا معطوف 

به موضوعات شناسايي است (همان،  ص۳۵).

چنانچه موضوعات مختلف مربوط به يك واقعيت كه به ذهن متبادر مي شوند با 

هم تنش داشته و ناهماهنگ باشند، تفسيرهاي متفاوتي از آن واقعيت به ذهن خطور 

مي كنــد كه منجر به برداشــت هاي متفاوت و گاه متضادي از آن واقعيت مي شــود، 

بنابراين هماهنگي در شناخت نيز از اهميت وااليي برخوردار است (همان، ص ۳۷).

عينــي و ملموس بودن واقعيات، نقش مؤثري در شــناخت و آگاهي افراد ايفا 

مي كند. به عبارت ديگر، شناخت بايد مربوط به جهان، زمان و دنياي  پيرامون فرد 

باشد و او بتواند براي آن توجيه الزامي و ايجابي فراهم كند. 

فــرد در ارتباط با ديگران متوجه مي شــود واقعيتي را كه او درك كرده اســت، 

ديگران هم ديده و تفســير نموده اند. او با اينكه مي داند ممكن اســت تفسيرش با 

ديگران متفاوت باشــد، اما متوجه اســت كه اين واقعيت  براي آنها هم ايجاد شده 

است. از آنجا كه فرد در زندگي خود ناگزير به روابط با ديگران است، لذا هر چه قدر 

ميان تفسير و برداشت او با ديگران شباهت بيشتري داشته باشد، سريع تر و زودتر به 

آگاهي و شناخت مي رسد. از نظر برگر و لوكمان، مهم ترين شيوه اثرگذاري ديگران 

در ايجاد آگاهي و شــناخت از زندگي روزمره، در موقعيت چهره به چهره حاصل 

مي شــود (همان، ص۴۶). ديگراني كه در ارتباط نزديك و مســتمر با فرد قرار دارند، 

چنان چه تفسير و معنايشان از مفاهيم، حوادث و اتفاقات پيرامون يكي باشد، فرد به 
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جامعه پذيري حجاب

آگاهي مستدل تري دست مي يابد. در موقعيت چهره به چهره، ديگري داراي وجودي 

كامًال واقعي اســت، اين واقعيت جزئي از كل واقعيت زندگاني روزمره  بوده و به 

همين دليل ملموس و اقناع كننده اســت (همان، ص۴۷). برداشت ما از ديگران حتي 

در موقعيت چهره به چهره از طريق طرح هاي مربوط به سنخ بندي يا نمونه پردازي۱ 

است. من ديگري را به عنوان يك سنخ درك مي كنم و با او در موقعيتي كه خود از 

سنخ خاصي است، عمل متقابل انجام مي دهم (همان، صص۵۰ ـ ۴۹). 

يكي ديگر از عوامل مؤثر و مهم در شناخت و آگاهي ما از يك پديده، اين است 

كه تا چه حد آن مفهوم، با عاليق، تمايالت و نيازهاي من متناسب است. شناسايي 

من از زندگاني روزمره برحســب ربط ها و مدخليت ها۲ ســاخته مي شود. برخي از 

اين ها زائيده عالئق مســتقيم من و بعضي ديگر معلول موقعيت كلي من در جامعه 

اســت (همان، ص۶۷). لذا هر چه قدر مفهوم و واقعيت در راســتاي منافع و موقعيت 

فرد باشد، فراگيري آن بهتر و سريع تر انجام  مي گيرد.

۵) جامعه پذيري حجاب

 همان طور كه گفتيم، آشــنايي فرد با معيارهــا، الگوها، آموزه ها و احکام ديني، 

در فرآيند جامعه پذيري وي انجام مي گيرد. در اين فرآيند اســت که فرد با محتوا و 

معناي اين معيارها آشــنا شــده و آنها را در موقعيت ها و تعامالت زندگي روزمره 

خود به کار مي گيرد. از سوي ديگر، حجاب داشتن، يک آموزه و دستور ديني است 

کــه مبتني بر آيات، روايات و احکام اســالمي اســت. جامعه پذيري حجاب، نوع 

خاصي از جامعه پذيري ديني افراد اســت. لذا همان عوامل، نـهادها و مؤسســـات 

1 .  Typifactory  2 .  Relevance
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و ســازمان هايي كــه در جـامـعه پذيــري افـراد نقش دارند، به نحو مســتقيم و غير 

قابــل انكاري در آشناســازي فرد بــا مفهوم و معناي حجاب، يــا به  عبارت ديگر، 

جامعه پذيري حجاب، نقش دارند. 

۶) عوامل جامعه پذيري حجاب

۱ ـ ۶) خانواده 

خانواده به عنوان يكي از نهادهاي اوليه و مهم جامعه بشري، در طول زمان هاي 

مختلف، داراي كاركردها و وظايف مختلف و متفاوتي مانند توليد نسل، حفاظت از 

افراد، تربيت و پرورش كودكان و... بوده است. خانواده به عنوان يك نهاد، نخستين 

منبع يادگيري اجتماعي كودك اســت. اعضاي خانواده، با انجام و اجراي مراسم و 

آداب دينــي، به نحو مؤثري رفتار كودك خود را تحت تأثير قرار داده و اعتقادات و 

احكام و شعائر ديني را به او منتقل مي سازند. 

ايــن خصوصيت در تمامــي جوامع و نظام هاي اجتماعيـ   ديني و غير دينيـ  

صدق مي كند؛ تنها ممكن است شدت و ضعف آن كم و زياد گردد. بنا به اظهارات 

«كلــي»۱ و «نانديرك»۲ در كشــورهايي با نظام مذهبي، محيــط قوميـ  مّلي، بيش 

از خانواده در جامعه پذيري ديني مؤثر اســت و در كشــورهايي با نظام غيرمذهبي 

(سكوالر) خانواده نقش بيشتري نسـبت بـه محيـط قـوميـ  مـلـّي در رشـد عـقايد 

. (cf. kelly & Nandirk.1997) مذهبي افراد دارد

خانواده در توســعه و رشــد اعتقادات مذهبي كودك و شــكل دادن شخصيت 

مذهبي وي نقش برجســته اي دارد. اين نقش خانواده در جامعه پذيري فرد، از دو 

عامل مهم ناشي مي گردد: 
1. kelly   2. Nandirk
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جامعه پذيري حجاب

۱ـ   خـانواده بر زندگي كودك به ويژه در سال هايي كه «خوِد مذهبي كودك» در 

حال رشد و شكل گيري است، نقش تقريبًا انحصاري دارد و معموًال در گرايشات و 

تفكراتي كه كودك در مراحل اوليه رشد كسـب مي كند مانند اعتقاد به امور غير مادي، 

انـجام مراسـم و مناسـك و… نهاد خـانواده در ايجاد و اسـتقـرار آن ها نقش اساسي 

دارد. «فرويــد» در ايــن مورد بيان مـي دارد كه مفـهوم خـدا و ارتبـاط فـرد با خـدا، 

.(cf.Woulff,1997) سـخت تحـت تأثـير رابطه خـود با والـدين در كـودكي است

والدين و اعضاي خانواده، نقش بســيار مهم و حّساســي در آشــنايي كودك و 

نوجوان با معنا و مفهوم حجاب دارند. والدين، به خصوص مادر و پدر، با عمل به 

ارزش ها، قواعد و الگوهاي ديني و مذهبي نقش مثبتي در به تصويركشيدن ذهنيت 

مثبت كودك و نوجوان از اين قواعد و الگوها دارند. تحقيقات متفاوت نشان داده 

اســت كه دينداري والدين و پاي بندي ايشان به انجام اعمال ديني و مذهبي، تأثير 

مثبت و بااليي در گرايشــات ديني نوجوانان و جوانان و رعايت ارزش هاي ديني 

توسط آنان دارد (رك. سعيدي مقدم، ۱۳۷۴؛ شريفي، ۱۳۸۱). وقتي والدين، به يك ارزش 

يا هنجار ديني و اجتماعي اعتقاد داشته باشند و آن ها را در رفتار و اعمال خود به 

كارگيرند، فرزندان آن خانواده هم با آن ارزش و هنجار آشنا شده و آن  را در زندگي 

و رفتارهــاي خود بــه كار مي گيرند؛ براي مثال، اغلب والدينــي كه نماز مي خوانند 

فرزنداني دارند كه به اقامه نماز پاي بند بوده و آن  را به جا مي آورند.

اين اثرگذاري و انتقال ارزش ها، هنگامي مؤثر و بادوام خواهد بود كه خانواده 

داراي ســامان ارزشي باشد. مراد از سامان ارزشــي اين است كه ميان ارزش هاي 

خانواده (مذهبي، سياســي، اقتصادي، اجتماعي و هنــري) و ارزش هاي اجتماعي 

هماهنگي و ثبات وجود داشــته باشــد؛ در صــورت وجود ايــن همنوايي، ميزان 
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اثرگذاري و انتقال افزايش مي يابد و در غير اين صورت، نوعي تعارض ارزشي در 

خانواده ايجاد مي شــود كه ماحصل آن، عدم انتقال درست ارزش ها و هنجارها به 

افراد و بي تفاوتي و بي توجهي به ارزش ها و هنجارهاي جامعه است. اين تعارض 

هنگامي شكل جدي به خود مي گيرد كه كودك وارد مرحله نوجواني و جواني شده 

و متوجه اين تفاوت ها و تعارض ها ميان ارزش ها و هنجارهاي جامعه و ارزش هاي 

مورد قبول خانواده خود مي شود، مثًال هنجار اجتماعي حكم مي كند كه زنان پوشيده 

در جامعه رفت و آمد كنند، يا هنجار اجتماعي اين اســت كه بهترين و كامل ترين 

پوشش براي زنان و دختران چادر است، يا اينكه زنان و دختران نبايد با آرايش در 

اماكن عمومي ظاهر شــوند و...، در حالي كه خانواده معتقد است پوشش مي تواند 

به  جاي چادر، مانتو و روســري باشــد يا مي توان با آرايش در اماكن عمومي  ترّدد 

كرد. اين تعارض موجب مي شود نوجوان يا جوان، ارزش هاي جامعه و ارزش هاي 

خانواده را طرد كرده و براي خود ارزش ها و هنجارهاي ديگري بر گزيند و الگوها 

و معيارهاي خود را وراي خانواده يا جامعه جستجو  كند.

۲ ـ ۶) مدرسه و مراكز آموزشي

 مدرسه پس از خانواده مهم ترين نهادي است كه نقش عمده اي در يادگيري افراد، 

به خصوص كودكان و نوجوانان ايفا مي كند. مدرســه، اولين مكاني است كه پس از 

خانواده، كودك نوعي اقتدار و قدرت را برخود احساس مي كند، اّما اقتداري رسمي 

و منظم كه تحت آن ناچار به يادگيري و انجام اعمال خاص در شبانه روز است. 

آشــنا ســازي فرد با مفهوم و معناي حجاب در مدارس، از ســه طريق انجام 

مي گيرد:
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جامعه پذيري حجاب

الف) از طريق كتب و منابع درسي و برنامه هاي مذهبي. 

ب) از طريق ارتباطات و تعامالت معلم با دانش آموز.

ج) از طريق فضاي مدرسه، سازمان ها و گروه هاي موجود در مدرسه.

آموزش هــاي مذهبي ارائه شــده در مدرســه، نقــش مهمي در رشــد روحيه 

مذهبــي كودكان و نوجوانان دارد. ايــن آموزش ها در ادامه آموزش  نهادهاي ديگر، 

به خصوص خانواده، دوســتان، همســاالن، مساجد و رســانه هاي همگاني است. 

بنابراين، آموزش هاي ارائه شــده نبايد در تباين با آموزش هاي ارائه شــده توسط 

اين نهادها باشــد. «ميني»۱در تحقيقي در رابطه با مفهوم خدا در ميان نوجوانان و 

جوانان، اظهار مي دارد كه شــكل گيري مفهوم خدا و اعتقاد به آن از خانه شــروع و 

در مدرسه حالت رسمي به خود مي گيرد و در فرد ثبات پيدا مي كند. لذا معلمين و 

مسئوالن تربيتي و آموزشي كه مي خواهند در خصوص آموزش هاي مذهبي فعاليت 

كنند بايد از روانشناســي كودك و حاالت روحي و عاطفي وي اطالع كافي داشــته 

.(cf. Minney & Robin.1985)باشند

پــس از انقالب اســالمي، مدارس تالش نمودند دانش آمــوزان را به تبعيت و 

پيــروي از معيارها و الگوهاي ديني و مذهبي، مانند نوع پوشــش، برپايي آداب و 

مناسك ديني و ... الزام نمايند و در اين راه دچار افراط هايي نيز شدند. مانند الزام 

دانش آموزان دختر به داشتن و رعايت پوشش در مدارسي كه افراد نامحرم در آن 

رفت و آمد ندارند يا ممنوع نمودن پوشــيدن نوع خاصي از لباس يا شــلوار براي 

دانش آموزان. در اين راســتا واضح است كه نبود مربيان و مشاورين آموزش ديده 

و آشنا با روحيات و خلقيات دانش آموزان، يكي از معضالت مدارس و نظام هاي 

آموزشي ما در گذشته و امروز بوده و هست.  
1.  Minney  
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۳ ـ ۶)وسايل ارتباط جمعي 

يكــي ديگر از نهادهاي مهم كه نقش مؤثري در آشــنا ســازي فرد با مفهوم و 

معناي حجاب بازي مي كند، وسايل ارتباط جمعي است كه با بخش كثيري از مردم 

سروكار داشته و وظيفه اطالع رساني به آنان را بر عهده دارند.  

از ميان اين وســايل، تلويزيون از سايرين مؤثرتر و با اهميت تر تلقي مي گردد. 

«گربنر»۱ معتقد است: «تلويزيون وسيله اي  براي جامعه پذير كردن مردم است و در 

يك كلمه، كاركرد تلويزيون، كاركردي فرهنگي اســت؛ برون داد تلويزيون پيام هاي 

سيســتماتيك اســت كه از طريق پيام هاي آن، همه جامعه تحت تأثير قرار گرفته و 

.(Gerbner, 1991,p 176) «نتيجه اين تأثير جامعه پذيري است

«جـورج كامسـتاك»۲ نيز مـعتقـد است: «تلويـزيون عـقايد، ارزش هـا و انتـظارات 

افـراد را تحت تأثير قـرار مـي دهد. ارزش هاي مردم از طريق تلويزيون همگن مي شوند. 

تلويزيون اثري شبيه كننده داشته و در ايجاد هنجارها و جامعه پذير كردن مردم و انتقال 

.(Comstock, j,1987,pp 121- 168) و انتشار ارزش ها نقش مؤثري دارد

اين وســايل، با تهيه و تدارك برنامه هاي ديني و مذهبي و انتشــار اين مفاهيم 

در جامعــه، موجب رواج يافتن اين ارزش ها در جامعه مي شــوند. اين ارزش هاي 

مشــترك، موجب نزديكي و هماهنگي افراد  شده و ارزش هاي مشترك هم به نوبه 

خود، بســط و تقويت ارزش هاي ديني ـ مذهبي در ميان افراد را موجب مي شوند. 

مانند برنامه هايي كه در ايام ســوگواري دهه فاطميه، محرم، يا ماه مبارك رمضان از 

تلويزيون و ساير وسايل ارتباط جمعي پخش مي شود.

برنامه هاي تلويزيون با دادن نقش هاي متفاوت به زنان و دختران در سريال ها و 

1.  Gerbner                               2. Comstock
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جامعه پذيري حجاب

برنامه هاي متفاوت و مطرح نمودن چهره ها و هنرپيشگان جديد به مردم به خصوص 

نســل جوان، هنرپيشــگان را به عنوان الگوها و مدل هاي رفتــاري براي جوانان و 

مردم معرفي مي كنند. نگاهي به فيلم ها و سريال هاي پخش شده در سال هاي اخير 

(نرگس، دل شدگان، او يك فرشته بود، زيرزمين، پس از باران، و....) و تيپ شناسي 

هنرپيشگان زن، به خوبي نشان مي دهد مدل هاي ارائه شده تا چه حد با ارزش ها و 

معيارهاي مذهبي جامعه (به خصوص در امر حجاب) ناهماهنگ اســت و اگر هم 

در سريال يا فيلمي اين هماهنگي وجود داشته  و مردم تصوير مثبتي از شخصيت 

و حجاب آن هنرپيشــه و مدل رفتاريش مشاهده كنند، به سرعت هنرپيشه مزبور در 

برنامه تلويزيوني ديگري حاضر شــده و چهره هاي بســيار متفاوتي از خود نشــان 

مي دهد. در اين شــرايط مخاطب از خود ســؤال مي كند؛ با كدام پوشش در جامعه 

مي توان موفق بود؟! 

۴ ـ ۶)گروه هاي هماالن  و همساالن

يكي از گروه هاي مؤثر و تأثيرگذار بر آشنا سازي فرد با معنا و مفهوم حجاب، 

«گروه هاي همســاالن»۱ است. گروه هاي همســاالن، به گروه هايي اطالق مي شود 

كه اعضاي آن به طور نســبي از موقعيت اجتماعي كم و بيش مشــابهي برخوردار 

بــوده، و با يكديگر پيوندهاي نزديكي دارند. گروه كودكان، همبازي ها، دوســتان و 

رفقا، همكاران و... جزء گروه هاي همســاالن به شمار مي آيند. اين گروه ها يكي از 

اساســي ترين اشكال روابط اجتماعي هستند و در يادگيري هاي اجتماعي و تطابق 

افــراد در جامعه نقــش مهمي بازي مي كنند. «ريزمن»۲ معتقد اســت كه گروه هاي 

1.  peers Group  2.  Reisman
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هم ســن در روند جامعه پذيــري به تدريج جاي خانواده و ديگــر عوامل اقتدار را 

مي گيرند. وي معتقد است در جوامع توسعه يافته، افراد به طور روزافزوني به سوي 

گروه هاي هم ســن تمايل پيدا مي كنند و براي الگــوي رفتارهاي ديني و اجتماعي 

خــود، به جاي اين كه بر افراد مســـن تـر و مقتـدرتـر اجتمـاعي تـكـيـه كنـنـد، به 

گـروه هـاي همســن خود متـمايل مـي شـــوند(cf. Reisman.D,1950). تأثير گروه هاي 

همساالن به روي نوجوانان، بين سنين ۱۳ تا ۱۴ سال شروع مي شود. اين مرحله از 

سن و سال، نقطه عطفي در حوزه زندگي شخص محسوب مي شود. در اين مرحله، 

اشتياق شخص براي فعاليت و مشاركت در امور مختلف ديني ـ اجتماعي افزايش 

پيدا كرده و فرد درصدد يافتن و تبيين پاسخي مناسب به چرايي اين جهان و عاقبت 

آن اســت و براي آينده خود برنامه ريزي مي نمايد. در واقع بســياري از جنبه هاي 

جامعه پذيري، در گروه هاي هم سن چه از نظر شكل يادگيري و چه از نظر محتواي 

آن ها، با آنچه شخص در زمان كودكي و دوران مدرسه فراگرفته است، تفاوت قابل 

توجهي دارد. در جوار گروه هاي همانند و مراحل بعد از آن، ممكن اســت آن  چه 

كودك در خصوص امور ديني در محيط خانواده و مدرســه فراگرفته تغيير دهد يا 

تكميل نمايد و يادگيري هاي گذشته را تقويت كند.

به طور كلي، گروه هاي همســاالن، شرايط تطابق ديدگاه ها و نگرش هاي ديني 

افراد با دنياي اجتماعي ـ  ديني متغيري را كه با آن مواجه هستند، فراهم مي سازند. 

آن هــا نيروهاي مهمي را در جامعه تشــكيل مي دهنــد و نقش پر اهميتي در حفظ، 

تداوم و تعادل گرايش ها و رفتارهاي ديني مختلف بازي مي كنند.
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جامعه پذيري حجاب

۵ ـ ۶) دولت و سازمان هاي سياسي 

نهاد دولت، يكي از نهادهاي مؤثر، در آشنا سازي فرد با مفهوم و معناي حجاب 

اســت. تصميمات، برنامه ها و سياست هايي كه دولت و مسئولين دولتي مي گيرند، 

تأثير بسيار مهمي در عملكرد ساير نهادهاي جامعه دارد. در تمام جوامع، نهادهاي 

مختلف، ارتباط تنگاتنگ و پيچيده اي باهم داشته و نهاد دولت، به عنوان نهاد برتر 

و حاكم بر نهادهاي ديگر شــناخته مي شــود و نحوة تعامالت و رفتار ساير نهادها 

را تبيين مي نمايد. مبدأ بســياري از پيام ها و اطالعات فرهنگي، مذهبي، سياســي، 

اقتصادي كه از طريق رسانه هاي جمعي پخش مي شود، در خارج از اين رسانه ها و 

در ميان رهبران سياسي و ديني دولت قرار گرفته است.

جهـت گيـري هـا، تـصمـيم گـيري ها، صحـبـت هـا و وعده  و وعيدهاي مسئولين 

و سياســت مداران يك كشور، در رابطه با مسائل و موضوعات متفاوت و كردار و 

عملكردهاي آتي آنان، نقش بسيار مهمي در گرايشات و پاي بندي مردم به ارزش ها 

و هنجارهــاي جامعه دارد.  بر اســاس ديدگاه تعادلي۱، اگر افراد، از فرد، شــيء يا 

پديده خاصي رضايت يا نارضايتي داشــته باشند، اين نگرش خود را به وابستگان  

و متعلقات آن هم سرايت مي دهند (رك. كريمي، ۱۳۷۶).

۶ ـ ۶) نهاد روحانيت 

نهاد روحانيت، به عنوان نهادي است كه وظيفه اصلي آن انتشار و تبليغ عقايد 

ديني مي باشــد. منظور از نهاد روحانيت، ســازمان و نظامي است كه وظيفه نشر و 

انتقال اصول، ارزش ها، احكام و دستورات ديني را در جامعه به عهده دارد. براين 

1. Balance Theory 
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اساس، مي توان هر شخص يا گروهي را كه به صورت رسمي يا غيررسمي، مبادرت 

بــه نشــر اين ارزش ها مي نمايد ـ   ملبس به لبــاس روحانيت يا غير ملبسـ  جـزء 

نـهـاد روحـانيت محســوب كرد. به اعتقاد ايازي، روحانيون داراي ۳ منـزلت مهِم 

علمي، معنوي و سياســي در جامعه مي باشــند، چنان چه اين منزلت ها در بين مردم 

باال باشد، دروني كردن ارزش هاي ارائه شده توسط روحانيون، بهتر و باالتر مي باشد 

(رك. ايازي، ۱۳۷۹).

۷) آسيب شناسي جامعه پذيري حجاب

در آسيب شناســي جامعه پذيري حجاب مطرح مي شــود كــه داليل عدم رواج  

حجاب به عنوان يك رفتار در جامعه چيست؟ و چرا برخي از جوانان مسلمان اين 

دستور ديني را رعايت نمي كنند؟ 

در اين راســتا بايد ســه جنبه اساســي را در نظر داشــت: ۱ـ  جامعه و روابط 

كالن اجتماعي۲ ـ مؤسسات، ســازمان ها، گروه ها، دسته جات اجتماعي در سطح 

مياني۳ـ  نقش و پايگاه افراد در جامعه در سطح خرد

۱ ـ ۷) سطح كالن

در ســطح كالن شــبكه هاي روابط اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي در 

جامعه، رفتار و كنش هاي عاطفي و اجتماعي مردم را شكل و جهت مي دهند.

هر جامعه اي متشكل از افراد و گروه هاي انساني است كه در آن جامعه زندگي 

مي كنند. هر فرد داراي نيازها و انتظاراتي اســت كه جهت رفع آن نيازها، زندگي در 

جمع را به زندگي فردي و منفرد ترجيح داده و با قبول قوانين و مقرارت اجتماعي، 

در جامعه زندگي مي كند. تداوم و بقاي هر جامعه اي در گرو ثبات، نظم و ارتباطات 
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جامعه پذيري حجاب

ايجاد شده ميان نهادها، گروه ها، مؤسسات، سازمان ها و افراد است. جامعه براي اين  

كه بقاي خود را استمرار بخشد، بايستي چهار كار عمده و اساسي را انجام دهد:

۱ـ   قواعد، الگوها، هنجارها و مقرراتي را وضع نمايد و آن ها را حفظ و تداوم 

بخشد.

۲ـ   ايــن قواعــد و الگوها را به افراد انتقــال داده و آن ها را وادار به تبعيت و 

پيروي از آن ها كند.

۳ـ   به افراد بياموزد كه چگونه با هم روابط و تعامل داشته باشند و به ارزش ها 

و عواطف يكديگر احترام بگذارند.

۴ـ   امكانات و منابع جامعه را ميان افراد توزيع كرده و با تشويق و تنبيه استفاده 

افراد از آن ها را كنترل نمايد.

بر اســاس اين چهار كاركرد، چهار شبكة ارتباطِي اجتماعي، فرهنگي، سياسي 

و اقتصادي ايجاد مي گردد. مردم در اين چهار شــبكه به دنيا مي آيند، رشــد و نمو 

مي كنند، دســت به فعاليت و كنش مي زنند، هويت مي يابند، شــخصيت شان شكل 

مي گيرد و در نهايت مي ميرند. در ذيل، خصوصيات هر يك از اين چهار شــبكه و 

نقش آن ها در جامعه پذيري حجاب بيان مي شود:

۱ ـ ۱ ـ ۷)شبكه روابط اجتماعي

در شبكه اجتماعي، هدف اين است كه افراد متوجه نيات و اغراض جامعه شده 

و با ايجاد اشــتراكات و علقه هايي ميان اميــال و آرزوهاي افراد و اهداف جامعه، 

پيوندهاي ناگسســتني ميان اين دو ايجاد نمايند. در اين شــبكة روابط، ارتباطات، 

بايستي به صورت پيوسته، عاطفي و گرم و براساس تعهدات بوده و متقاعد سازي 
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افراد، براساس گفت وگو و مفاهمه در مورد انتظارات جامعه انجام گيرد (چلبي، ۱۳۷۵: 

صص۴۰ـ  ۳۹). در اين شبكة روابط، افراد با ارزش هاي اجتماعي و ضرورت احترام 

گذاردن به آن ها آشــنا مي شــوند. وقتي كه فرد، نزديكي و شباهتي ميان ارزش هاي 

خود و جامعه مي بيند و متوجه مي شود كه تحقق ارزش هاي فردي اش در گرو تحقق 

ارزش هاي اجتماعي است، هيچ گاه ارزش ها و قواعد اجتماعي را زير پا نمي گذارد؛ 

بلكه تالش مي كند به آنها احترام گذارده و آنها را حفظ كند.

بر اين اســاس، جامعه پذيري حجاب در شــبكه هاي روابط اجتماعي، بايستي 

بــا اقناع ســازي و ايجاد پيوندهاي عميق بين منافع فــردي و جمعي در خصوص 

رعايت حجاب و آشنا سازي افراد با فوايد آن باشد. در حالي كه روش هاي  ترويج 

حجاب و پوشــش اسالمي در جامعه ما در گذشته و حال بنا به اظهار نظر بسياري 

از كارشناسان، روش هاي اجباري، نظامي، مقطعي و بر اساس ميل و نظر اشخاص 

و گروه هاي خاص بوده اســت. در اوايل انقالب، ترويج حجاب اســالمي توسط 

گروهي از متدّينان، بدون سياست هاي ثابت و روشن انجام شد. در واقع  تأثيرپذيري 

برنامه ها و سياســت ها از شرايط سياســي (مثًال نزديكي به انتخابات و نياز به آراء 

عمومي) و ناهماهنگي مسئوالن، در تنفر جوانان از حجاب تأثير داشته است.

اين مسئله باعث گرديد شكاف و مغايرتي، ميان ارزش هاي فردي و اجتماعي 

ايجاد شــود. افراد، به خصوص نوجوانان و جوانان، ارزش ها و معيارهاي حجاب 

را مانــع و حائلــي در برابر ارزش ها و آمال خود بداننــد. نوجوانان و جواناني كه 

هرگونه لباس پوشــيدن را حق خود مي دانند و به دستورات ديني، اسالمي و عرفي 

در خصوص پوشش اعتنايي نمي كنند، ماحصل اين شكاف و تمايز مي باشند.
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جامعه پذيري حجاب

۲ ـ ۱ ـ ۷)شبكه روابط اقتصادي

اين شبكه، با استفاده از محرك هاي بيروني كه عمدتًا بر پاداش هاي مثبت استوار 

اســت و با تحريك حس رقابت و منفعت جويي در افراد، ايشــان را به دنباله روي 

از اهــداف و برنامه هاي اجتماعي تحريص و تحريك مي نمايند. با گســترش حس 

حســاب گري، افراد مي آموزند كه در انجام رفتاري خاص يا تبعيت از يك هنجار، 

منفعتي نهفته است كه بيش از چيزي است كه عدم تبعيت از آن به دنبال دارد.

در جامعه پذيري حجاب، آن چه موجب دروني شدن اين آموزه ها و ارزش هاي 

ديني مي گردد، اين است كه افراد باور داشته باشند رفتارشان (حجاب و تبعيت از 

الگوي پوششي خاص) براي آن ها منفعت مادي و اجتماعي بااليي دارد. به عنوان 

مثال، اين نوع البســه، ارزان بوده، بادوام و با كيفيت اســت و استفاده از آن  نسبت 

به اجناس مشــابه، باصرفه تر مي باشد و از لحاظ اجتماعي و معنوي، تبعيت از اين 

الگوي پوششــي خاص، موجب تحكيم پايگاه شده يا پايگاه جديد و بااليي براي 

وي به ارمغان مي آورد. در حال حاضر در كشور ما، سياست ها برخالف اين است. 

از يكســو، قيمت كااليي كه به عنوان الگوي مناســب پوشــش توسط جامعه ارائه 

مي شــود (يك قواره چادر) نسبت به مدل مشابه مخالف آن (مانتو رنگي يا كوتاه) 

بســيار باال اســت. از ســوي ديگر، اكثريت افراد موفق يا به ظاهر موفق جامعه كه 

توســط رسانه ها مطرح مي شــوند يا مورد توجه قرار مي گيرند، عمومًا داراي چهره 

و ظاهري متناســب با الگويي هســتند كه بر خالف الگوي حجاب جامعه است و 

تصوير به نمايش درآمده در تلويزيون و ســاير رســانه ها از زنان زنداني و مجرم با 

چادر اســت. واضح است كه اين تصاوير چه تصويري از چادر يا پوشش اسالمي 

براي نوجوان ايجاد مي كند.
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۳ ـ ۱ ـ ۷) شبكه روابط سياسي

اســاس اين شبكه روابط، اجبار و الزام اســت و وسيله ارتباطي عمده در اين 

تعامالت، قدرت مي باشــد. روابط اجتماعي اين شــبكه از نوع روابط ديواني بوده 

و در راستاي قدرت تنظيم مي شود. در اين شبكه با افرادي كه از معيارها و قواعد 

تبعيت نمي كنند، به شدت برخورد شده و با اجبار تالش مي كنند آنها را تابع معيارها 

و ارزش ها نمايند. نظام حاكمه (دولت)، نماينده اين شبكه روابط است و مشخص 

مي كنــد كه هر ســازمان و نهادي چگونه عمل مي كند و چــه ارزش ها و قوانيني را 

وضع و ترويج مي نمايد.

در خصــوص جامعه پذيــري حجــاب، هماهنگــي و همكاري دســتگاه ها و 

سازمان هاي مشاركت كننده و پيروي و تبعيت آن ها از يك منشور و قانون دستگاه 

حاكم، در حوزه شبكه روابط مياني جاي مي گيرد. در اين صورت تبعيت و پيروي 

مردم از قوانين، معيارها و ارزش هاي ارائه شده، بيشتر و ثابت تر مي گردد. 

در كشــور ما، دولت و ســاير نهادها و ســازمان هاي دولتي و خصوصي، عزم 

و هماهنگــي الزم بــراي پيگيري امور را ندارند. برخي مواقــع، تحت تأثير افراد و 

گروه هايي خاص، مســأله حجاب در دســتور كار قرار مي گيــرد و گاه، تحت تأثير 

فشــارها و مخالفت هاي گروه هاي داخلي يا فشارهاي بين المللي، مسأله مزبور به 

فراموشي سپرده مي شود.

۴ ـ ۱ ـ ۷) شبكه روابط فرهنگي

اســاس اين شبكه در روابط گفتماني است. ارتباطات و تعامالت اجتماعي، به 

صورت مباحثات و مجادالت عقلي، پيرامون كليت ها و مفاهيم انتزاعي نظير جهان 
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جامعه پذيري حجاب

هســتي، انســان، طبيعت، علت العلل، زيبايي، عشق، محنت، رنج، معنا و غيره دور 

مي زند. همان گونه كه از ماهيت اين شــبكه روابط پيدا است، مبناي اين روابط، بر 

اقناع ذهني افراد و گفتگو و مباحثه بين فردي اســت. هدف از بحث و تبادل نظر، 

رسيدن به اجماع و تحت تأثير قراردادن طرف ديگر است. از اين رو، در اين شبكه، 

دامنه و ابتكار عمل با نخبگان و فرهيختگان مي باشــد كــه تواناترين كارگزاران و 

عامالن براي اقناع افراد هستند. 

در جامعه پذيري حجاب به جهت آنكه حجاب و پوشش دستور ديني و عرفي 

است، كساني كه مجري اين دستورات مي شوند بايستي به دستورات و مباني ديني 

و فرهنگ و آداب و رســوم اين كشــور آگاه بوده، قابليت بحث و بيان و خطابه را 

داشته باشند. 

در خصوص حجاب و پوشــش، طرح ها و برنامه هايي توســط افراد نظامي و 

انتظامي اجراء شــده اســت كه بيــش از آن كه اقناعي و توجيهي باشــد، با زور و 

اجبار همراه اســت. در واقع دارندگان زور و قدرت وارد عرصه فرهنگي شــده و 

صحنه را از حالت فرهنگي، به كارزار عملياتي و سياسي تبديل كرده اند. در حالي 

كه مي بايســت ابتدا با انجام بحث هاي مفهومي، اذهان مردم را نســبت به موضوع 

حجاب آگاه و قانع ساخته و در صورت عناد، اقدام به الزام اجباري نمايند. 

۲ ـ ۷) سطح مياني 

۱ ـ ۲ ـ ۷) سازمان ها و مؤسسات 

در اين ســطح، ســازمان ها، مؤسســات، گروه ها، انجمن ها و نــوع روابط اين 

ســازمان ها با هم مورد توجــه قرار مي گيرد. در صورتي كه فعاليت اين ســازمان ها 
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هماهنگ بوده و فعاليت هر يك، مكمل فعاليت ديگري باشد، ثبات، نظم و حيات 

اجتماعي برقرار مي شود.

در خـصــوص جامـعه پذيري، مـوفقيت فرآيند جـامعه پذيري، به هـماهنگي و 

روابط نهادها، سازمان ها، گروه ها و مؤسسات جامعه پذير كننده (آموزش و پرورش، 

مذهب، صدا و سيما، خانواده، گروه دوستان و...) وابسته است. هر قدر كه ميان اين 

نهادها هماهنگي و ارتباط حاكم باشــد، يادگيري و دروني شدن ارزش ها و باورها 

در فرد قوي تر شــده و هر مقدار كه ناهماهنگي باشــد، جامعه پذيري ضعيف تر و 

ناقص تر انجام مي گيرد.

در واقـع در برنامـه ها و طرح هاي اجرا شــده در كشــور در خصوص حجاب و 

ترويج اين فرهنگ، هيچ گونه تناســب و هماهنگي ميان اقدامات اين ســازمان ها و 

نهادها، كارگزاراني كه مبّشر و مبلغ  اين ارزش ها بوده اند مشاهده نمي شود. تعاليم ارائه 

شده در كتب درسي مدارس، توسط رفتار معلمين و والدين خنثي مي گردد. شخصيت 

اصلي فيلم ها و ســريال هاي سينما و صدا و سيما پوشش مغاير با تعاليم ارزشي را 

تبليغ مي كند. برنامه و طرحي كه توسط يك سازمان يا نهاد خاص، برنامه ريزي و اجرا 

مي شود با برنامه هاي سازمان ديگر، خنثي و بي ارزش مي گردد. نتيجه اين ناهماهنگي 

و مغايرت ميان نهادها و ســازمان ها و برنامه هاي اجرا شــده توسط آنها، عدم توجه 

نوجوانان و جوانان به ارزش ها و تعاليم ديني واجتماعي است.

 ۳ ـ ۷) سطح فردي

همان  طور كه مي دانيم، اعضاي تشــكيل دهنده دســته جات، گروه ها و جامعه، 

فرد فرد مردم هستند. اگر طرح ها و برنامه ها متناسب با شرايط و خصوصيات افراد 
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جامعه پذيري حجاب

جامعه و اقناع كنندة ذهني و روحي و رواني آنها نباشد، با مشكالت فراوان روبرو 

شده و احتماًال به شكست خواهد انجاميد.

جامعه امروز از جامعه گذشته (۲۰يا۳۰ سال پيش) بسيار متفاوت است. سطح 

تحصيالت در اين جامعه افزايش يافته و دسترســي وسيع مردم به وسايل ارتباطي 

مانند تلفن، روزنامه، مجالت، ماهواره و ... سرعت تبادالت فرهنگي و گردش اخبار 

و اطالعات را در جامعه فزوني بخشيده است. اين اتفاقات و بسياري از اتـفاقات 

ديگـر، باعـث شده اسـت كه مـردم (اعم از پـير و جـوان، زن و مـرد) توانمندي هاي 

زيــادي پيدا كنند. اين توان مندي ها، شــخصيت و ظرفيتي به افراد مـي بخشــند كه 

دامـنه وسيـعي از فـعاليت را در جامـعه مـي طلبد. براساس اين توان مندي ها، افراد 

الگوهــاي رفتاري را براي خود برمي گزيننــد كه بتوانند تعامالت خود را راحت تر 

و ســاده تر انجام دهند و اين الگوهاي رفتاري ممكن اســت با الگوها و معيارهاي 

رفتاري قبل، درتباين و تعارض باشد.

در جامعــه امروز، زنان و دختران نيز در خود ظرفيت ها و توانائي هايي مي بينند 

كه بسيار متفاوت  تر از توانمندي هاي زنان و دختران گذشته است و در نتيجه بسياري 

از تعاليــم و باورهاي قبلي، همانند كراهت ارتباط بــا افراد غريبه و نامحرم، در هم 

مي ريزد، زيرا شرط تقويت توانمندي هاي فعلي اين است كه ارتباط وسيع با ديگران 

وجود داشته باشد. تعاليم قبلي فرد را ترغيب مي كرد كه آن  گونه پوشش داشته باشد، 

در حالي كه توانمندي هاي جديد او را به سوي پوشش هاي متفاوت سوق مي دهد. 

بنابراين، اين توانمندي ها و ظرفيت ها، يكي از ويژگي هاي مردمان امروز است و 

بايستي دستورات و مـعيارهاي ما مـتناسب  با اين توانمـندي ها و شرايط باشد، در 

غير اين صورت بايد مطمئن باشيم معيارها و قواعد ما راه به جائي نخواهند برد.  
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۸) جمع بندي  

جامعه پذيري فرآيندي پيچيده و جمعي اســت كه توســط نهادها، ســازمان ها، 

مؤسسات و گروه هاي متفاوت انجام مي گيرد. موفقيت و تدوام اين فرآيند، در ارتباط 

تنگاتنگ با همكاري و هماهنگي ميان اين سازمان ها و نهادها مي باشد؛ ارتباطي كه 

در عين حال، اســتقالل و هويت هر يك از اين ها را حفظ مي نمايد. ارتباط نهادي 

ميان نهادها و مؤسسات يك نظام، امري دائمي و هميشگي است كه هم در جوامع 

سنتي وجود داشته و هم در جوامع امروزي و مدرن وجود دارد؛ اما نكته مهم ميزان 

تداخل هر يك از اين نهادها در امور و فعاليت هاي ذاتي نهادهاي ديگر است. 

هــر يــك از نهادها و ســازمان هاي اجتماعي، نقش خاصي در شــبكه روابط 

اجتماعي دارند. هر نهاد و ســازماني بر اســاس نقش خاصي كه در شــبكه روابط 

اجتماعــي دارد، وظايف و تعهدات ويژه اي نيز بــه عهده دارد كه موظف به انجام 

آنها مي باشند؛ مثًال مهم ترين وظيفه نهادهاي علمي و آموزشي، در نظام شبكه روابط 

فرهنگي جامعه، اقناع ذهني افراد براســاس گفتگو و مباحثه براي رســيدن به يك 

اجماع و تحت تأثير قراردادن طرف ديگر اســت. از اين رو، تمام تالش نهادهاي 

علمي و آموزشــي كشــور بايد در جهت بحث و گفتگو در زمينه حجاب و روشن 

نمودن ابعاد آن باشــد و اين كار نبايد توســط نهاد سياســي با اهداف سياســي و 

اقتصــادي انجام گيرد، زيــرا جامعه پذيري پايدار و قــوي در جامعه در زمينه هاي 

مختلف مستلزم آن است كه هر نهاد و مؤسسه ايي، به وظايف و كاركردهاي خاص 

خود مبادرت ورزيده و از دخالت در حوزه هاي كاركردي ساير نهادها و مؤسسات، 

هر چه قدر كه به ظاهر ساده و سهل به نظر آيد، خودداري نمايد.
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جامعه پذيري حجاب
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