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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف آسيبش ناسي پوشش از ديدگاه دانشجويان دختر و پسر دانشااه آزاد اسالمي استان
فارس انجام شد .روش :روش پژوهش ،تركيبي به شيوۀ طرح متوالي اكتشافي بوده است .جامعة پژوهش ،كلية
دانشجويان استان فارس و شيوۀ نمونهگيری در بخش كيفي ،هدفمند و در بخش كمّي ،خوشهای و تصادفي طبقهای
بود .ابزار پژوهش با استفاده از پرسشنامة اميريانزاده و فرزانه( )6434در چهار بُعد ساخته شد .یافتهها :از بين عوامل
فردی -خانوادگي ،هويت فرد؛ از بين عوامل فرهناي -تربيتي ،چرخش ارزشها؛ از بين عوامل سياسي -اجتماعي،
بياعتنايي به ارزشهای جمهوری اسالمي و از بين عوامل مديريتي -حکومتي ،ضعف نظام در ارائة الاوی مناسب و
زيبای لباس وحجاب ،از باالترين تأثيرگذاری منفي بر نور وكيفيت پوشش جوانان برخوردار است .افزون بر اين ،بين
دانشجويان مقاطع تحصيلي مختلف ،از نظر عوامل مؤثر بر پوشش ،تفاوت معناداری وجود داشت كه مربوط به بُعد
عوامل فردی -خانوادگي بود .نتیجهگیری :بهترين راهکار ارائه شده از سوی دانشجويان برای بهبود وضعيت
پوشش ،مربوط به آزادی و استفاده نکردن از زور و اجبار و پس از آن فرهنگسازی و تبيين فلسفه و آثار سازندۀ
رعايت موازين شرعي پوشش و حجاب است.
واژگان کلیدی :آسيبشناسي پوشش ،حجاب ،دانشجو ،دانشااه آزاد اسالمي.

 دريافت مقاله  32/64/16؛ تصويب نهايي . 32/13/44
 .5دكترای فقه و مباني حقوق اسالمي ،استاديار گروه فقه و حقوق اسالمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز ،شيراز ،ايران( نويسنده مسئول) /
نشاني :شيراز ،كيلومتر  1جاده صدرا ،پرديس دانشگاه آزاد اسالمي شيراز /نمابرEmail:farzaneh2139@gmail.com/ 53571505735 :
 .2دكترای مديريت آموزش عالي ،استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت ،مرودشت ،ايران.
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الف) مقدمه
آسيبشناسي 6از جمله اصطالحات زيستشناسي و پزشکي است كه در جامعهشناسي به كار گرفته شده
است .بر اين اساس ،جامعه به يک كالبد زيستي تشبيه شده و همانند موضوعات زيستي ،مسائل اجتماعي
بررسي ميشود .آسيبشناسي اجتماعي به مطالعة بينظميها و نابسامانيهای اجتماعي و رفتاری ميپردازد
كه در اجتمار ،غير طبيعي تلقي ميشود و نيز شرايطي را بررسي ميكند كه اصول و هنجارهای ارزشمند
جامعه را مورد بيتوجهي يا تخطي قرار ميدهد و باعث ميشود تا اهداف متعالي زندگي فردی و اجتماعي
انسان تحقق نيابد.
برخي از انديشهگران و حکيمان بر اين باورند كه حجاب و پوشش ،حقاهلل است و در اين باره
ميگويند « حرمت زن نه اختصاص به خود زن دارد و نه مال شوهر و نه ويژه برادر و فرزندانش است .همة
اينها اگر رضايت بدهند ،قرآن راضي نخواهد شد؛ چون حرمت زن و حيثيت زن به عنوان حقاهلل مطرح
است .لذا كسي حق ندارد باويد من به نداشتن حجاب رضايت دادم»(جوادی آملي .)6436 ،از اينکه قرآن
ميگويد «هر گروهي ،اگر راضي هم باشند ،شما حد الهي را در برابر آلودگي اجرا كنيد» ،معلوم ميشود
عصمت زن حقاهلل است .حضرت رسول(ص) در اين باره ميفرمايند «حقوق خداوند متعال بزرگتر از آن
است كه توسط بندگان ادا شود و نعمتهای خداوند بيشتر از آن است كه به شمارش

آيد»(مجلسى ،6214 ،ج 00

 .)01حضرت علي(ر) نيز ميفرمايند «خداوند بر بندگان حقي قرار داده و آن اين است كه او را اطاعت
كنند»(نهجالبالغه ،خطبه  .)461از اين رو ،حفظ اين واجب الهي ،اطاعت از اوست و اطاعت از او حقي است كه
بر بندگان نهاده شده است .
امام خميني(ره) پيامآور ارزشهای الهي دربارۀ حجاب و عفاف ميفرمايد «توجه داشته باشيد حجابي
كه اسالم قرار داده است برای حفظ ارزشهای شماست .هرچه را كه خدا دستور فرموده است ،چه برای مرد
و چه برای زن ،برای اين است كه آن ارزشهای واقعي كه اينها دارند و ممکن است به واسطة وسوسههای
شيطاني يا دستهای فاسد استعمار پايمال شوند ،اين ارزشها زنده بشوند» (.موسوی خميني ،6433 ،ج،63ص)632

پوشش ديني بانوان ،از اختراعات آيين اسالمي نيست ،بلکه ريشه در تاريخ دارد .به گفتة ويل دورانت
«قوم يهود و ايرانيان قديم ،حجاب و پوشش را برای بانوان يک نور كرامت و شرافت و از واجبات ديني
ميدانستند» .اما اسالم ،پوشش و حجاب و پوشش را برای شبهجزيره عربستان به ارمغان آورد(دورانت.)6403 ،
در خرده اوستا چنين آمده است «هماان نامي ز تو برگوييم و هماان سر خود را ميپوشيم و آنااه به
درگاه دادار اهورمزدا نماز ميكنيم»(.رضي،6432،ص)412

1. Pathologie
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با آنکه گرايش و احساس نياز به حجاب و پوشش و عفاف ،ريشه در فطرت آدميان داشته و اسالم به
عنوان يک دين فطری ،برای سالمتي فرد و جامعه بر لزوم آن تأكيد ورزيده ،اما يکي از بزرگترين
معضالت كشور ما طي ساليان گذشته ،كمرنگ شدن تدريجي فرهنگ عفاف ،حجاب و پوشش در جامعه
بوده است .پرداختن به مسئلة پوشش و حجاب پس از انقالب اسالمي دچار افراط و تفريطهای فراوان شده
و هيچگاه خط مشي اصولي و بلندمدت بر اين مسئله حاكم نبوده است(.محبوبي منش)6431 ،

دانشااه را ميتوان كارخانة انسانسازی ناماذاری كرد .موتور محركة توسعة جامعه ،دانشااه است.
بنابر اين ،برنامههای راهبردی و توسعهای دانشااهي ميتواند در پيشبرد برنامههای جامعه مؤثر باشد.
دانشجويان مهمترين بخش سرماية انساني در دانشااه به حساب ميآيند كه ميبايست از طريق نحوۀ تفکر،
انديشه و رفتارشان ،بستر الزم را برای جامعهای پويا ايجاد كنند.
متأسفانه در سطح جامعه و حکومت نيز بيش از اينکه تکيه بر انتقال معرفت ديني باشد(آن هم با
روشهای نو ،ظريف و متنور) ،به تأكيد بر شکل و شاكلة ظاهری پرداخته شده و سالها پافشاری بر يک نور
پوشش و عدم توجه به روحية تنورطلبي ،نشاط و نوجويي جوانان ،راه را برای پذيرش مدهای بياانه باز
كرده است .از سوی ديار ،عدم تعريف و تعيين حدود ،عدم هماهناي ميان اجزای حکومت ،غلبة روشهای
غلط بر روشهای صحيح و موارد ديار ،نوعي گريز و مقابلة جوانان را به دنبال داشته است .عالوه بر نقص و
خطا در مراحل و مراتب تربيت ديني ،در زمينة روشها نيز دچار نقص و خطا بودهايم .به استناد كتابهای تعليم
و تربيت ديني كه به روشهای الاويي تکريم شخصيت ،محبت ،پند و موعظه ،تشويق و تنبيه ،استدالل و
برهان تأكيد شده است؛ باكمال تأسف ،اين روشها نيز معموالً در كليگويي باقي ماندهاند و بر اساس هر
مخاطب ،هر محيط اجتماعي و موقعيت ارتباطي ،به موارد كاربردی تبديل نشدهاند .در مفهوم حجاب و
مقولة پوشش اسالمي نيز اين اتفاق افتاده است .با توجه به تأكيد دين مبين اسالم بر پوشش و نيز با توجه به
تهاجم فرهناي از طريق فضای سايبری ،محققان بر آن شدند تا با تحقيقي جامع در دو بخش كمّي و كيفي
به اين مهم بپردازند.
اگرچه پوشش و حجاب برای زن و مرد توصيه شده ،اما اغلب توصيهها برای پوشش دختران است .از
اين رو ،نويسندگان در اين پژوهش به دنبال آسيبشناسي و عوامل مؤثر بر پوشش دانشجويان دختر و پسر
بوده و مخاطب مقاله در درجة نخست ،مربيان و سپس اوليا ميباشند.

ب) پیشینة پژوهش
نتيجة پژوهش رفيعپور( )6401نشان داد كه ميزان پايبندی مردم به ارزشهای مذهبي از جمله حجاب و پوشش،
در سال  06نسبت به سال  12كاهش يافته است و مردم به خانمهای چادری در سال  6412احترام بيشتری
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ميگذاشتند .چاوشيان( )6436در تحقيقي نشان داد بين زنان و مردان در مقولة مديريت بدن تفاوت معناداری
وجود دارد .زنان بيشتر از مردان به آرايش صورت يا اصالح سر و صورت اهميت ميدهند .افراد سنتي و
ديندار نسبت به افراد غيرسنتي و دياران ،نظارت و مديريت كمتری را در تظاهرات بدني خود اعمال
ميكنند .آقاياری( )6434در تحقيقي نشان داد گرايش زنان به جراحيهای زيبايي در تهران متأثر از عقيدۀ
شوهران آنان است .قاسمي و عالءالدين( )6433طي تحقيقي با عنوان «حجاب و پوشش قرآني و نقش آن در
نهاد خانواده» ،دريافتند پوشش و حجاب باعث استحکام و تحکيم بنيانهای خانواده ميشود .فرجي و
حميدی( )6432در تحقيقي نشان دادند كه  62/2درصد از زنان تهراني بر مالک تمايزبخش بودن لباس اصرار
دارند و آن را مهمترين مالک در انتخاب لباس ميدانند .تحقيقات رضايي( )6432نشان داد در شهر تهران
حدود  22درصد از زنان دارای پوشش كم يا غير اسالمياند.
محمدزاده و

سليماني()6432

نشان دادند عناصر اولويتدار و تعيينكننده در نور حجاب و پوشش

دانشجويان دختر به ترتيب عبارتند از خانواده ،مد ،اعتقادات مذهبي ،آييننامه ،دوستان ،الاوهای رسانهای
و اساتيد .رجبي( )6430در تحقيقي در مورد حجاب و پوشش و نقش آن در سالمت روان نشان داد رعايت
پوشش و حجاب باعث افزايش سالمت روان ميشود .نتايج به دست آمده نشان داد عوامل مهمي چون
كتب درسي ،تعامل اوليای مدرسه ،ساعات پرورشي و فعاليت پرورشي در انتقال فرهنگ عفاف و حجاب و
پوشش مؤثرند.
عظيميان و بهشتي( )6433در «بررسي فلسفة حجاب و پوشش در اسالم و آثار تربيتي آن» به نتايج مفيدی
دست يافتند؛ از جمله ارائة روشهای دروني كردن حجاب و پوشش در ارتقا و تقويت ايمان به خدا،
اطالررساني در زمينة حجاب و پوشش و آثار مثبت آن ،معرفي الاوهای واالی حجاب و پوشش .ماهيني و
خسروپناه( )6433در مقالهای با عنوان «راهکارهای ترويج پوشش اسالمي در بين دختران دانشجو» دريافتند
مهمترين علل كمتوجهي يا بيتوجهي به مقولة حجاب و پوشش در شش دسته عوامل فرهناي و اعتقادی،
بيولوژيکي و رواني ،اجتماعي و سياسي قرار ميگيرند.

زينالي و نقي

اوغلي()6433

در تحقيقي با عنوان «بدحجابي و تبعات سوء رواني آن در جامعه» ،بيان

داشتند گوهر اسالم سعادت و نجات آدمي است و باورهای ديني و احکام اخالقي و فقهي [از جمله احکام
الهي مربوط به پوشش زن] در راستای اين غايت نازل شدهاند .ديزجاني و

حسيني()6433

در تحقيق خود

دريافتند حجاب و پوشش يکي از ضرورتهای اجتماعي جوامع انساني است كه با وجود آن منافع و تأثيرات
شارفي در جامعه پديدار شده و عدم رعايت آن زيانها و آثار مخرّبي در فرهنگ عمومي اجتمار و حتي
اقتصاد و سياست برجای گذاشته است.
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احمدی( )6433در مقالهای با عنوان «حجاب؛ رسانهای تک نفره»،توضيح ميدهد كه رسانهها از گذشته
تاكنون و براساس تحوالت مختلف سياسي -اجتماعي در جامعة جهاني ،به عنوان حامالن و انتقالدهندگان
پيام توانستهاند نه تنها در ساخت فرهنگ عمومي ،بلکه در تغيير باورها و افکار عمومي نيز نقش
شافتانايزی داشته باشند .جابری و فهيمي( )6433در مقالة خود با عنوان «حجاب در تاريخ اسالم و اديان
الهي و تمدنها» بيان داشتند حجاب و پوشش همواره يکي از شاخصههای اجتماعي دينداری تلقي شده

است؛ به طوری كه تمامي تصاوير به جای مانده از زنان معنوی همراه با حجاب و پوشش است .شفيعي
( )6433ميل به پوشش را يک ميل فطری معرفي كرده كه در نهاد بشر قرار داده شده است.

ج) روش پژوهش
 .2روش تحقیق ،جامعة آماری و روش نمونهگیری
پژوهش حاضر از نور ميداني و روش پژوهش تركيبي( 6تركيبي از دادههای عددی و مصاحبه) است .در
اين پژوهش ،راهبرد منتخب رويّههای متوالي 4است و از شيوۀ متوالي -اول كيفي 4استفاده شده است .بر پاية
ديدگاه كرسول و كالرک( )6430پژوهشاران شيوۀ تركيبي ميبايست راهبرد خود را مشخص كنند؛ كه در
اين پژوهش راهبرد اكتشافي متوالي 2انتخاب شد .جامعة آماری در اين تحقيق ،تمامي دانشجويان دانشااه
آزاد اسالمي استان فارس به تعداد 641111نفر بودند .روش نمونهگيری از نور نمونهگيری روشهای تركيبي
متوالي 2است .در اين نمونهگيری ،ابتدا به شيوۀ كيفي و با استفاده از روش نمونهگيری هدفمند ،نمونة مورد
نظر انتخاب شد .اين نمونه چون برای ساخت ابزار پژوهش مورد نياز بود ،بنابر اين ،از بين دانشجويان،
اساتيد و صاحبنظران به صورت هدفمند انتخاب شدند تا در نهايت نمونة جامعي انتخاب شود .بنابر اين ،در
قسمت كيفي ،روش نمونهگيری ،هدفمند بود و سپس در قسمت كمّي ،روش نمونهگيری ابتدا به صورت
خوشهای و سپس تصادفي طبقهای بود .نخست از بين دانشااههای استان ،چند دانشااه انتخاب و سپس با
توجه به دانشکده و تعداد نمونهها بر مبنای هر دو جنس ،دانشجويان دختر و پسر انتخاب شدند .در اين
تحقيق برای محاسبة حجم نمونة مورد نياز از فرمول كوكران استفاده شد كه  464/2به دست آمد ،هرچند
تعداد  311پاسخنامه بين دانشجويان توزيع و گردآوری شد.

1. Mixed Method
2. Sequential Procedures
3. Sequential- Qualitative First
4. Sequential Exploratory Strategy
5. Sequential Mixed Methods Sampling
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 .1ابزار پژوهش
با توجه به روش تركيبي پژوهش حاضر ،ابزار پژوهش در دو قسمت كيفي و كمّي مطرح شد .در شيوۀ
كيفي ،ابزار پژوهش مصاحبة فردی ،مصاحبة گروهي ،مصاحبه با خبرگان و صاحبنظران و بررسي اسناد و
پيشينه بود و برای تحليل دادههای حاصل از مصاحبهها از شيوۀ  61مرحلهای استروبرت )6432(6استفاده شد.
نتايج حاصل از مطالعات گستردۀ كيفي منجر به ساخت پرسشنامة سنجش عوامل مؤثر بر وضعيت
پوشش و حجاب شد .اين پرسشنامه توسط اميريانزاده و فرزانه( )6434طراحي و تنظيم شده و دارای چهار
بُعدِ عوامل فردی -خانوادگي ،عوامل فرهناي -تربيتي ،عوامل سياسي -اجتماعي ،عوامل مديريتي-
حکومتي است .گويههای  6-3عوامل فردی -خانوادگي ،گويههای  61-63عوامل فرهناي -تربيتي،
گويههای  3و  63-42عوامل سياسي -اجتماعي و گويههای  42-41عوامل مديريتي -حکومتي را نشان
ميدهند .همچنين برای تعيين روايي پرسشنامه ،از روشهای تحليل گويه ،روش تحليل عاملي و روايي
صوری و محتوايي استفاده شد .ضريب روايي پرسشنامه پوشش و حجاب 1/02-1/33؛  P>1/1116بود.
 .3روش آماری تحلیل دادهها
دادهها پس از جمعآوری ،با استفاده از نرمافزار  SPSSدر دو سطح آمار توصيفي و آمار استنباطي تحليل .
با استفاده از مياناين و انحراف استاندارد و آزمون فريدمن و تحليل واريانس اندازهگيریهای مکرر و
تحليل واريانس چند متغيّره دادهها بررسي شدند.
 .4تحلیل عامل پرسشنامه سنجش عوامل مؤثر بر وضعیت پوشش و حجاب
به منظور مطالعة ساختار عامل مقياس سنجش عوامل مؤثر بر وضعيت پوشش و حجاب از روش تحليل
عاملي به روش مؤلفههای اصلي 4استفاده شد .در اين راستا پس از اجرای روش تحليل عامل در مورد اين
مقياس و قبل از اجرای استخراج عوامل موجود در آن دو شاخص نسبت 4و نتيجة آزمون كرويت بارتلت

2

كه به ترتيب نشانار كفايت نمونهگيری محتوايي و كفايت ماتريس همبستاي سؤاالت مقياس همبستاي
نسبت برابر با  1/31بود كه اين مقدار نشانار كفايت نمونهگيری محتوايي عالي مقياس است .همچنين مقدار
خيدو در آزمون كرويت بارتلت نيز برای اين مقياس برابر با  632436043و در سطح  P>1/11116معنادار

1. Strubert
)2. Principal Components (PC
)3. Kaiser, Maier and Olkin (KMO
4. Bartlett Sphericity Test
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بود .پس از اطمينان از كفايت دو شاخص فوق ،بر اساس دو مالک شيبدار نمودار اسکری 6و درصد
واريانس قابل تبيين توسط چهار عامل انتخاب و مورد چرخش به شيوۀ واريماكس 4قرار گرفت.
افزون بر اين ،برای تعيين روايي صوری و محتوايي ،پرسشنامه به متخصصان داده شد و از نظرات ايشان
استفاده شد .ضمن اينکه از دو روش بازآزمايي(1/32؛  )P>1/1116و آلفای كرونباخ(1/32؛ )P>1/1116
برای بررسي پايايي پرسشنامه سنجش پوشش و حجاب استفاده شد .پس از هماهناي با مديريت
دانشااههای منتخب ،پرسشنامهها توزيع و سپس جمعآوری شد.

د) یافتههای پژوهش
 .2یافتههای توصیفي
در جدول  ،6شاخصهای آمار توصيفي برای نمونة مورد بررسي( )n=424شامل مياناين ،تعداد ،انحراف
استاندارد ،كجي و كشيدگي برای متغيّرهای مورد نظر آورده شده است .همچنين ،ماتريس همبستاي
(جدول  )4بين متغيّرهای پژوهش استفاده شد .طبق جدول و بر اساس مقادير به دست آمده ميتوان پي برد
باالترين مياناين متعلق به بُعد مديريتي -حکومتي و پايينترين مياناين متعلق به بُعد فرهناي -تربيتي است.
جدول  :2شاخصهای آمار توصیفي متغیّرهای پژوهش

ابعاد

میانگین

تعداد

انحراف استاندارد

کجي

کشیدگي

فردی -خانوادگي

4/46

463

1/33

-1/41

-1/40

فرهناي -تربيتي

4/63

463

1/31

-1/22

1/60

سياسي -اجتماعي

4/44

463

1/02

-1/42

1/22

مديريتي -حکومتي

4/43

463

1/32

-1/20

1/32

1. Scree Plot
2. Varimax Rotation
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جدول  :1ماتریس همبستگي متغیّرهای پژوهش

متغیّرها

فردی-

فرهنگي-

سیاسي-

مدیریتي-

خانوادگي

تربیتي

اجتماعي

حکومتي

فردی -خانوادگي

6

فرهناي – تربيتي

**1/01

6

سياسي – اجتماعي

**1/12

**1/02

6

**1/20

**1/10

**1/06

مديريتي-
حکومتي

6

با توجه به جدول  ،4تمامي متغيّرهای اين پژوهش مربوط به بررسي رابطه ميان ابعاد فردی -خانوادگي،
فرهناي -تربيتي ،سياسي -اجتماعي و مديريتي -حکومتي با يکديار از نظر آماری در سطح 1/1116
معنادار ميباشند .بنابر اين ،ميتوان گفت ضريب همبستاي بين تمامي متغيّرهای پژوهش از نظر آماری
معنادار است.
 .1یافتههای استنباطي
یک) عوامل فردی -خانوادگي مؤثر بر پوشش دانشجویان کدام است؟

با توجه به مصاحبه به عمل آمده و تحليل از طريق روش ده مرحلهای استروبرت ،عوامل فردی -خانوادگي
مؤثر بر پوشش دانشجويان شامل اعتقادات مذهبي فرد ،اعتقادات مذهبي والدين ،وضعيت و طبقة
خانوادگي ،هويت فرد ،درجة ايمان و توجه به دستورات الهي ،عدم آگاهي به عواقب بدحجابي ،ابزاری
برای لذتجويي و ميل به تظاهرات جنسي و وسيلهای برای خودنمايي و خود ابرازی است.
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جدول  :3عوامل فردی -خانوادگي ،فرهنگي -تربیتي ،سیاسي –اجتماعي و مدیریتي -حکومتي مؤثر بر
پوشش دانشجویان

عوامل فردی -خانوادگي
نور پوشش نشانار اعتقادات مذهبي فرد و والدين او ،وضعيت و طبقة خانوادگي و هويت فرد است.
پوشش مناسب نشانار درجة ايمان و توجه به دستورات الهي است.
پوشش نامناسب نشانار عدم آگاهي به عواقب بدحجابي ،ابزار لذتجويي و ميل به تظاهرات جنسي و وسيلهای
برای خودنمايي و خود ابرازی است.
پوشش نامناسب وسيلهای برای لذتجويي و ميل به تظاهرات جنسي است.
پوشش نامناسب نشانار وسيلهای برای خودنمايي و خود ابرازی است.
عوامل فرهنگي -تربیتي
پوشش نامناسب نمايانار نياز به همانندسازی با مدلهای غربي ،احساس برتر بودن ،نوعي جامعه ستيزی و كمبود
اجتماعي است و انعکاسي از تهاجم فرهناي ،برنامه رسانههای ملي و شبکههای ماهوارهای است.
نور پوشش نياز به تنورخواهي را ارضا ميكند.
پوشش موجود نوعي چرخش ارزشها را ايجاد كرده است.
عوامل سیاسي– اجتماعي
نور پوشش نشانار فشار گروههای همساالن است.
پوشش نامناسب نوعي اعتراض به وضعيت حاكميت ،بيتوجهي به برخوردهای اجباری مسئوالن ،بياعتنايي به
ارزشهای ح کومت اسالمي و انعکاسي از تفکرات سياسي دشمنان انقالب اسالمي است.
پوشش انعکاس طرز تفکر نور خاصي از مردم و نوعي پذيرش قوانين اجتماعي است.
عوامل مدیریتي -حکومتي
پوشش نامناسب نشانار ضعف نارش فرهناي سياستاذاران و برنامهريزان ،نبود نااه جامعهنار به مسئله ،ترويج
رفاهطلبي در برنامههای مديريتي كشور و انعکاسي از ضعف نظام در ارائة الاوهای جذّاب است.
پوشش مناسب نشان از هماهناي در عملکرد مجموعههای مديريتي نظام است.
پوشش موجود نشان از سياسي شدن مسئله از سوی مديريت كشور است.
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دو) عوامل فرهنگي -تربیتي مؤثر بر پوشش دانشجویان کدام است؟

با توجه به مصاحبه به عمل آمده و تحليل از طريق روش ده مرحلهای استروبرت ،عوامل فرهناي -تربيتي
مؤثر بر پوشش دانشجويان به قرار ذيل است پوشش نامناسب نمايانار نياز به همانندسازی با مدلهای غربي،
احساس برتر بودن ،نوعي جامعهستيزی و كمبود اجتماعي است و انعکاسي از تهاجم فرهناي ،برنامة
رسانههای ملي و شبکههای ماهوارهای .افزون بر اين ،نور پوشش نياز به تنورخواهي را ارضا ميكند و
پوشش موجود نوعي چرخش ارزشها را ايجاد كرده است(.جدول )4
سه) عوامل سیاسي -اجتماعي مؤثر بر پوشش دانشجویان کدام است؟

با توجه به مصاحبة به عمل آمده و تحليل از طريق روش  61مرحلهای استروبرت ،عوامل سياسي -اجتماعي
مؤثر بر پوشش دانشجويان در بر گيرندۀ گزارههای ذيل بود نور پوشش نشانار فشار گروههای همساالن
است و پوشش نامناسب نوعي اعتراض به وضعيت حاكميت ،بيتوجهي به برخوردهای اجباری مسئوالن،
بياعتنايي به ارزشهای حکومت اسالمي و انعکاسي از تفکرات سياسي دشمنان انقالب اسالمي است.
پوشش انعکاس طرز تفکر نور خاصي از مردم و نوعي پذيرش قوانين اجتماعي است(.جدول )4
چهار) عوامل مدیریتي -حکومتي مؤثر بر پوشش دانشجویان کدام است؟

در جدول  ،4عوامل مديريتي -حکومتي مؤثر بر پوشش دانشجويان با توجه به مصاحبة به عملآمده و
تحليل از طريق روش  61مرحلهای استروبرت مشخص شده است .نتايج نشان داد پوشش نامناسب نشانار
ضعف نارش فرهناي سياستاذاران و برنامهريزان ،فقدان نااه جامعهنار به مسئله ،ترويج رفاهطلبي در
برنامههای مديريتي كشور و انعکاسي از ضعف نظام در ارائة الاوهای جذّاب است .همچنين ،پوشش
مناسب نشان از هماهناي در عملکرد مجموعههای مديريتي نظام و پوشش موجود بيانار سياسي شدن
مسئله از سوی مديريت كشور است.
پنج) اولویت عوامل فردی -خانوادگي مؤثر بر پوشش دانشجویان کدام است؟

به منظور پاسخدهي به اين پرسش ،از آزمون آماری فريدمن استفاده شد كه نتايج آن در جدول  2ارائه شده
است .بر اساس جدول  ،2باالترين رتبة مياناين متعلق به گوية «نور پوشش نشانار هويت فرد است» با رتبة
مياناين  2/41و پايينترين رتبة مياناين متعلق به گوية «پوشش نامناسب وسيلهای برای لذتجويي و ميل به
تظاهرات جنسي است» با رتبة مياناين  4/32است .بر اساس مقدار خيدو به دستآمده ( )661/264در
درجة آزادی  ،0تفاوت معناداری در سطح  1/1116بين ديدگاه دانشجويان در مورد عوامل فردی-
خانوادگي مؤثر بر پوشش آنها وجود دارد .به عبارتي؛ نظر دانشجويان اين است كه «نور پوشش نشانار
هويت فرد» است.
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جدول  :4مقایسة رتبة میانگین اولویت عوامل فردی -خانوادگي مؤثر بر پوشش دانشجویان

دیدگاهها

میانگین

درجه

سطح

رتبه

آزادی

معناداری

نور پوشش نشانار اعتقادات مذهبي فرد است.

2/16

نور پوشش نشانار اعتقادات مذهبي والدين است.

2/13

نور پوشش نشانار وضعيت و طبقه خانوادگي است.

2/62

نور پوشش نشانار هويت فرد است.

2/41

/264

پوشش مناسب نشانار درجه ايمان و توجه به دستورات الهي.

2/06

661

پوشش نامناسب نشانار عدم آگاهي به عواقب بدحجابي است.

2/40

پوشش نامناسب وسيله لذتجويي وميل به تظاهرات جنسي.

4/32

پوشش نامناسب وسيلهای برای خودنمايي و خودابرازی است.

2/12

0

1/1116

شش) اولویت عوامل فرهنگي -تربیتي مؤثر بر پوشش دانشجویان کدام است؟

به منظور پاسخدهي به اين پرسش ،از آزمون آماری فريدمن استفاده شد كه نتايج در جدول  2ارائه
شده است .بر اساس جدول  ،2باالترين رتبة مياناين متعلق به گوية «پوشش موجود نوعي چرخش ارزشها را
ايجاد كرده است» با رتبة مياناين  2/12و پايينترين رتبة مياناين متعلق به گوية «پوشش نامناسب احساس
برتر بودن را نشان ميدهد» با رتبة مياناين  4/02است .بر اساس مقدار خيدو به دست آمده( )466/420در
درجة آزادی  ،3تفاوت معناداری در سطح  1/1116بين ديدگاه دانشجويان در مورد عوامل فرهناي -تربيتي
مؤثر بر پوشش آنها وجود دارد .به عبارتي؛ از نظر بيشتر دانشجويان« ،پوشش موجود نوعي چرخش ارزشها
را ايجاد كرده است».
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جدول  :5مقایسة رتبة میانگین اولویت عوامل فرهنگي -تربیتي مؤثر بر پوشش دانشجویان

دیدگاهها

میانگین

درجه

سطح

رتبه

آزادی

معناداری

پوشش نامناسب نياز به همانندسازی با مدلهای غربي است.

2/30

پوشش نامناسب احساس برتر بودن را نشان ميدهد.

4/02

پوشش نامناسب جبران كمبودی اجتماعي از طريق ابراز خود است.

2/20

پوشش نامناسب نوعي جامعه ستيزی است.

2/04

نور پوشش نياز به تنورخواهي را ارضاء ميكند.

2/11

پوشش موجود نوعي چرخش ارزشها را ايجاد كرده است.

2/12

پوشش نامناسب انعکاسي از تهاجم فرهناي است.

2/03

پوشش موجود انعکاسي از برنامه رسانههای ملي است.

2/02

پوشش نامناسب انعکاسي از شبکههای ماهوارهای است.

2/32

466/420

3

1/1116

هفت) اولویت عوامل سیاسي -اجتماعي مؤثر بر پوشش دانشجویان کدام است؟

به منظور پاسخدهي به اين پرسش ،از آزمون آماری فريدمن استفاده شد كه نتايج در جدول  1ارائه شده
است .بر اساس جدول  ،1باالترين رتبة مياناين متعلق به گوية «پوشش نامناسب نوعي بياعتنايي به ارزشهای
حکومت اسالمي است» با رتبة مياناين  2/24و پايينترين رتبة مياناين متعلق به گوية «پوشش انعکاس طرز
تفکر نور خاصي از مردم است» با رتبة مياناين  4/11است .بر اساس مقدار خيدو به دست آمده ()13/146
در درجة آزادی  ،1تفاوت معناداری در سطح  1/1116بين ديدگاه دانشجويان در مورد عوامل سياسي-
اجتماعي مؤثر بر پوشش آنها وجود دارد .به عبارتي؛ به نظر دانشجويان« ،پوشش نامناسب نوعي بياعتنايي
به ارزشهای حکومت اسالمي است».
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جدول  :6مقایسة رتبة میانگین اولویت عوامل سیاسي -اجتماعي مؤثر بر پوشش دانشجویان

دیدگاهها

میانگین

درجه

سطح

رتبه

آزادی

معناداری

نور پوشش نشانار فشار گروههای همساالن است.

4/01

پوشش نامناسب نوعي اعتراض به وضعيت حاكميت است.

2/12

پوشش نامناسب نوعي بيتوجهي به برخوردهای اجباری مسئوالن است.

4/31

پوشش نامناسب نوعي بياعتنايي به ارزشهای حکومت اسالمي است.

2/24

پوشش انعکاس طرز تفکر نور خاصي از مردم است.

4/11

پوشش نامناسب انعکاسي از تفکرات سياسي دشمنان انقالب اسالمي

1

13/146

1/1116

2/24

است.

4/01

پوشش مناسب نوعي پذيرش قوانين اجتماعي است.

هشت) اولویت عوامل مدیریتي -حکومتي مؤثر بر پوشش دانشجویان کدام است؟

به منظور پاسخدهي به اين پرسش ،از آزمون آماری فريدمن استفاده شد كه نتايج در جدول  0ارائه شده
است .بر اساس جدول  ،0باالترين رتبة مياناين متعلق به گوية «پوشش نامناسب انعکاسي از ضعف نظام در
ارائة الاوهای جذّاب است» با رتبة مياناين  4/32و پايينترين رتبة مياناين متعلق به گوية «پوشش نامناسب
نشانار ترويج رفاهطلبي در برنامههای مديريتي كشور است» با رتبة مياناين  4/11است و بر اساس مقدار
خيدو به دست آمده ( )13/324در درجة آزادی  2تفاوت معناداری در سطح  1/1116بين ديدگاه
دانشجويان در مورد عوامل مديريتي -حکومتي مؤثر بر پوشش آنها وجود دارد .به عبارتي؛ باالترين اولويت
دانشجويان «پوشش نامناسب انعکاسي از ضعف نظام در ارائه الاوهای جذّاب است» است.
جدول  :7مقایسة رتبة میانگین اولویت عوامل مدیریتي -حکومتي مؤثر بر پوشش دانشجویان

دیدگاهها

میانگین

درجه

سطح

رتبه

آزادی

معناداری

پوشش نامناسب نشانار ضعف نارش فرهناي سياستاذاران

4/13

پوشش نامناسب نشانه فقدان نااه جامعهناربه اين مسئله

4/14

پوشش مناسب نشانه هماهناي درعملکرد مديريتي نظام

4/21

/324

پوشش نامناسب نشانه ترويج رفاهطلبي دربرنامههای مديريتي

4/11

13

پوشش نامناسب انعکاسه ضعف نظام در ارائه الاوهای جذّاب

4/32

پوشش موجودنشانه سياسي شدن مسئله ازسوی مديريت كشور

4/22

2

1/1116
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نه) اولویت عوامل مؤثر بر پوشش دانشجویان کدام است؟

برای پاسخدهي به اين پرسش ،از روش آماری تحليل واريانس اندازهگيریهای مکرر استفاده شد و نشان
داد باالترين مياناين عوامل مؤثر ،عامل مديريتي -حکومتي( )2/43و پايينترين مياناين متعلق به عامل
فرهناي -تربيتي( )4/63است .هرچند ،تفاوت بين مياناين اولويت عوامل مؤثر بر پوشش دانشجويان
معنادار نيست( f =4/21؛ درجه آزادی  423و .)4
ده) آیا تفاوت معناداری بین اولویتبندی دانشجویان دانشکدههای مختلف از عوامل مؤثر بر
پوشش دانشجویان وجود دارد؟

برای مقايسة بين اولويتبندی دانشجويان دانشکدههای مختلف از عوامل مؤثر بر پوشش دانشجويان ،از
تحليل واريانس چند متغيّره استفاده شد .نتايج تحليل واريانس چند متغيّره نشان داد كه بين اولويتبندی
دانشجويان دانشکدههای مختلف از عوامل مؤثر بر پوشش دانشجويان ،تفاوت معناداری (=6/02 ، P=NS
( 4و  ) λ =1/34 ،F)442وجود ندارد.
یازده) آیا تفاوت معناداری بین اولویتبندی دانشجویان مقاطع تحصیلي مختلف از عوامل مؤثر بر
پوشش دانشجویان وجود دارد؟

برای مقايسة بين اولويتبندی دانشجويان مقاطع تحصيلي مختلف از عوامل مؤثر بر پوشش دانشجويان ،از
تحليل واريانس چند متغيّره استفاده شد .طبق جدول  ،61تحليل واريانس چند متغيّره نشان داد كه بين
اولويتبندی دانشجويان مقاطع تحصيلي مختلف از عوامل مؤثر بر پوشش دانشجويان ،تفاوت معناداری
( 4( =4/44 ، P >1/113و  ) λ =1/34 ،F)420وجود دارد.
جدول  :8مقایسة بین اولویتبندی دانشجویان مقاطع تحصیلي مختلف از عوامل مؤثر بر پوشش دانشجویان

ابعاد

مقطع

انحراف

تعداد

میانگین

كارداني

4

4/11

6/23

كارشناسي

424

4/63

1/33

ارشد

34

4/43

1/33

دكترا

46

4/31

1/10

فرهناي -

كارداني

4

4/14

1/33

تربيتي

كارشناسي

424

4/61

1/34

فردی-
خانوادگي

تحصیلي

استاندارد

F

4/44

درجه
آزادی

 4و 420

λ

1/34

سطح
معناداری

1/113
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ارشد

34

4/22

1/00

دكترا

46

4/60

1/20

كارداني

4

4/04

1/32

سياسي -

كارشناسي

424

4/61

1/01

اجتماعي

ارشد

34

4/22

1/10

دكترا

46

4/44

1/21

كارداني

4

4/30

1/24

مديريتي-

كارشناسي

424

4/46

1/32

حکومتي

ارشد

34

4/21

1/31

دكترا

46

4/66

1/24

آزمون تعقيبي بونفروني نيز نشان داد تفاوت معناداری بين اولويتبندی دانشجويان مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد و دكترا در سطح  1/12از عامل فردی -خانوادگي مؤثر بر پوشش دانشجويان وجود دارد.
اما بين اولويتبندی دانشجويان مقاطع ديار تفاوت معناداری وجود ندارد .همچنين ،تفاوت معناداری بين
اولويتبندی دانشجويان مقطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد در سطح  1/112از عامل فرهناي -
تربيتي مؤثر بر پوشش دانشجويان وجود دارد ،اما بين اولويتبندی دانشجويان مقاطع ديار تفاوت معناداری
وجود ندارد .عالوه بر اين ،تفاوت معناداری بين اولويتبندی دانشجويان مقطع تحصيلي كارشناسي و
كارشناسي ارشد در سطح  1/16از عامل سياسي -اجتماعي مؤثر بر پوشش دانشجويان وجود دارد .اما بين
اولويتبندی دانشجويان مقاطع ديار تفاوت معناداری وجود ندارد .تفاوت معناداری بين اولويتبندی
دانشجويان مقطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد در سطح  1/110از عامل مديريتي -حکومتي مؤثر بر
پوشش دانشجويان وجود دارد ،اما بين اولويتبندی دانشجويان مقاطع ديار تفاوت معناداری وجود ندارد.
دوازده) آیا تفاوت معناداری بین اولویتبندی دانشجویان زن و مرد از عوامل مؤثر بر پوشش
دانشجویان وجود دارد؟

برای مقايسة بين اولويتبندی دانشجويان زن و مرد از عوامل مؤثر بر پوشش دانشجويان ،از تحليل واريانس
چند متغيّره استفاده شد .نتايج تحليل واريانس چند متغيّره نشان داد بين اولويتبندی دانشجويان زن و مرد از
عوامل مؤثر بر پوشش دانشجويان ،تفاوت معناداری ( 6( =6/14 ، P=NSو  ) λ =1/33 ،F)422وجود ندارد.
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سیزده) آیا تفاوت معناداری بین اولویتبندی دانشجویان ترمهای مختلف از عوامل مؤثر بر پوشش
دانشجویان وجود دارد؟

برای مقايسة بين اولويتبندی دانشجويان ترمهای مختلف از عوامل مؤثر بر پوشش دانشجويان ،از تحليل
واريانس چند متغيّره استفاده شد .نتايج تحليل واريانس چند متغيّره نشان داد كه بين اولويتبندی دانشجويان
ترمهای مختلف از عوامل مؤثر بر پوشش دانشجويان ،تفاوت معناداری ( 3( =1/30 ، P=NSو ،F)430
 ) λ =1/33وجود ندارد.
چهارده) آیا تفاوت معناداری بین اولویتبندی دانشجویان بومي و غیربومي از عوامل مؤثر بر
پوشش دانشجویان وجود دارد؟

برای مقايسة بين اولويتبندی دانشجويان بومي و غيربومي از عوامل مؤثر بر پوشش دانشجويان ،از تحليل
واريانس چند متغيّره استفاده شد .طبق نتايج تحليل واريانس چند متغيّره مشخص شد بين اولويتبندی
دانشجويان بومي و غيربومي از عوامل مؤثر بر پوشش دانشجويان ،تفاوت معناداری ( 6( =4/46 ، P=NSو
 ) λ =1/31 ،F)424وجود ندارد.
پانزده) آیا تفاوت معناداری بین اولویتبندی دانشجویان متأهل و مجرد از عوامل مؤثر بر پوشش
دانشجویان وجود دارد؟

برای مقايسة بين اولويتبندی دانشجويان متأهل و مجرد از عوامل مؤثر بر پوشش دانشجويان ،از تحليل
واريانس چند متغيّره استفاده شد .بر اساس تحليل واريانس چند متغيّره معلوم شد بين اولويتبندی
دانشجويان متأهل و مجرد از عوامل مؤثر بر پوشش دانشجويان ،تفاوت معناداری ( 6( =4/63 ، P=NSو
 ) λ =1/30 ،F)414وجود ندارد.
راهکارهای پیشنهادی دانشجویان در جهت بهبود وضعیت پوشش
بررسي پيشنهادهای ارائه شده از سوی دانشجويان نشان داد كه بيشترين فراواني در جهت بهبود وضعيت
پوشش ،متعلق به راهکار پيشنهادی «آزادی و استفاده نکردن از زور و اجبار» و در مرحلة بعد «تبيين فلسفه و
آثارسازنده و مثبت حجاب و پوشش مناسب» برای نسل جوان است كه متأسفانه در موارد بسياری مورد
غفلت قرار ميگيرد.
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هـ) بحث و نتیجهگیری
نتايج اين مطالعه نشان داد ،عوامل فردی -خانوادگي مؤثر بر پوشش دانشجويان ،شامل اعتقادات مذهبي
فرد ،اعتقادات مذهبي والدين ،وضعيت و طبقه خانوادگي ،هويت فرد ،درجة ايمان و توجه به دستورات
الهي ،عواملي چون خودابرازی و خودنمايي است.
بررسي نتايج اين پژوهش نشان داد عوامل فرهناي -تربيتي مؤثر بر پوشش دانشجويان شامل
همانندسازی با مدلهای گوناگون ،تنورخواهي ،چرخش ارزشها ،تهاجم فرهناي ،رسانة ملي و شبکههای
ماهوارهای است .عوامل سياسي -اجتماعي مؤثر بر پوشش دانشجويان شامل فشار گروههای همساالن ،نور
نارش به وضعيت حاكميت ،بيتوجهي به برخوردهای اجباری مسئوالن ،ارزشهای حکومت اسالمي ،طرز
تفکر نور خاصي از مردم ،تفکرات سياسي دشمنان انقالب اسالمي و قوانين اجتماعي ميباشند .عوامل
مديريتي -حکومتي مؤثر بر پوشش دانشجويان ،نارش فرهناي سياستاذاران و برنامهريزان ،نااه جامعهنار
به مسئلة پوشش ،عملکرد مجموعه مديريتي نظام ،ضعف در ارائة الاوی مناسب پوشش و سياسي شدن
پوشش از سوی مسئوالن است.
از عوامل فردی -خانوادگي مؤثر بر پوشش دانشجويان ،هويت فرد از باالترين اولويت برخوردار است
و پس از آن ،اعتقادات مذهبي فرد است .همچنين ،بررسي اولويت عوامل مؤثر بر پوشش دانشجويان نشان
داد باالترين اولويت عوامل فرهناي -تربيتي مؤثر بر پوشش دانشجويان مربوط به چرخش ارزشهاست .به
عالوه ،باالترين اولويت عوامل سياسي -اجتماعي مؤثر بر پوشش نامناسب دانشجويان ،نوعي بياعتنايي به
ارزشهای حکومت اسالمي است .افزون بر اين ،باالترين اولويت عوامل مديريتي -حکومتي مؤثر بر پوشش
نامناسب ،انعکاسي از ضعف نظام در ارائه الاوهای جذّاب است.
باالترين مياناين عوامل مؤثر مربوط به عامل مديريتي -حکومتي و پايينترين مياناين مربوط به عامل
فرهناي -تربيتي است؛ اما با توجه به  Fبه دست آمده ،تفاوت بين مياناينها معنادار نبوده است .همچنين
نتايج نشان داد بين اولويت بندی دانشجويان مقاطع تحصيلي از عوامل مؤثر بر پوشش دانشجويان تفاوت
معناداری وجود دارد .آزمون تحقيقي بونفروني نشان داد كه تفاوت معناداری بين اولويتبندی دانشجويان
مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكترا در بين عوامل فردی -خانوادگي وجود دارد ،اما بين اولويتبندی
دانشجويان مقاطع ديار تفاوت معناداری وجود ندارد .تفاوت معناداری بين اولويتبندی دانشجويان مقطع
تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد از عامل فرهناي -تربيتي مؤثر بر پوشش دانشجويان وجود دارد؛ اما
بين اولويتبندی دانشجويان مقاطع ديار تفاوت معناداری وجود ندارد .تفاوت معناداری بين اولويتبندی
دانشجويان مقطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد از عامل سياسي -اجتماعي مؤثر بر پوشش
دانشجويان وجود دارد؛ اما بين اولويتبندی دانشجويان مقاطع ديار تفاوت معناداری وجود ندارد .تفاوت
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معناداری بين اولويتبندی دانشجويان مقطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد از عامل مديريتي-
حکومتي مؤثر بر پوشش دانشجويان وجود دارد؛ اما بين اولويتبندی دانشجويان مقاطع ديارتفاوت
معناداری وجود ندارد.
بين اولويتبندی دانشجويان زن و مرد از عوامل مؤثر بر پوشش دانشجويان تفاوت معناداری وجود
ندارد .بين اولويتبندی دانشجويان بومي و غيربومي از عوامل مؤثر بر پوشش دانشجويان تفاوت معناداری
وجود ندارد .بين اولويت بندی دانشجويان متأهل و مجرد از عوامل مؤثر بر پوشش دانشجويان نيز تفاوت
معناداری وجود ندارد.
 -راهکارهای پیشنهادی دانشجویان در جهت بهبود وضعیت پوشش

توزيع فراواني راهکارهای پيشنهادی دانشجويان نشان داد بيشترين فراواني راهکار مربوط به آزادی و
استفاده نکردن از زور و اجبار است و پس از آن ،فرهنگسازی قرار دارد.
نتايج اين پژوهش با تحقيقات رفيعپور( ،)6401رضايي( ،)6432محمدزاده( ،)6432چاوشيان(،)6436

آقاياری( ،)6434فرجي و حميدی( ،)6432شجاعي و عبدالمعارف( ،)6436قاسمي و عالءالدين( ،)6433كاظمي
سهلواني( ،)6434رجبي( ،)6430عظيميان و بهشتي( ،)6433اسدزاده و همکاران( ،)6431فضلالهي و ملکي
توانا( ،)6431جهانايری و شجاعي( )6431و ماهيني و خسروپناه( )6433همسو است.
افرادی كه افراط گونه نور پوشش ظاهری خود را آرايش ميكنند ،كسانياند كه جنبة بالغ آنها نمود
پيدا نکرده است .همةه انسانها برنامههايي برای آيندۀ خود دارند .رفتارها و برنامهها در ديدگاه برن به عنوان
انوار بازی شناخته ميشود .بازیها ،نشاندهندۀ موضع ما در برابر دنيای بيرون است .همة ما بازياريم و به
طور معمول در يکي از سه وضعيت زير ظاهر ميشويم
.6

من خوبم -تو بدی(بازی برد -باخت) اين قبيل بازیها به طور معمول با خودنمايي و

خودبرتربيني و تحقير دياران شرور ميشود و شخص در نقش يک والد همه چيزدان و اندرز دهنده ظاهر
ميشود يا فردی اقتدارطلب است يا نسبت به دياران نفرت دارد و برخوردهای چکشي ميكند.
.4

من بدم -تو خوبي(بازی باخت -برد) در اين بازی ،شخص در موضع انفعالي ظاهر ميشود و

خود را كم و ناچيز ميداند و خود را در رقابت و برابری با دياران ناتوان ميبيند.
.4

من خوبم -تو خوبي(بازی برد-برد) بازياران اين سناريو ،هم خودشان را به نيکي ابراز ميكنند

و هم به دياری اجازۀ ابراز وجود ميدهند .آنچه را برای خود نميپسندند ،برای دياران نيز نميپسندند.
در دو بازی اول ،فرد توان برقراری تعادل ميان جنبههای وجودی خود و اطرافيانش را ندارد و به همين
دليل دچار سوء مصرف لوازم آرايشي ميشود .بنابر اين ،بهتر است كه شيوۀ تحليل رفتار را شناخت و بر
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مبنای آن به افراد كمک كرد تا خودِ درونيشان را بشناسند و به حقيقت درونيشان پي ببرند .از سوی
ديار ،تالقي سه جريان مدرنيسم ،جهاني شدن و تحوالت فنّاوری اطالعات و ارتباطات منجر به فرسايش
هنجارها و ارزشهای بومي ،سنتي و محلي شده است .اين سه جريان در تضعيف فرهنگ حجاب و پوشش
در جوامع اسالمي نقش داشتهاند؛ مدرنيسم با نقد سنت و مذهب ،جهاني شدن با تضعيف محلي و بومي در
برابر جهاني و غافلاير شدن جوامع اسالمي در برابر اينترنت و هزاران شبکة ماهوارهای از جمله عوامل مؤثر
بودهاند .شبکههای ماهوارهای با پخش فيلم ،سريال ،نمايش مدهای روز دنيا و فيلمهای نامناسب كه در بستر
فرهناي خاص خود توليد ميشوند ،به تضعيف سنّت و ارزشهای اسالمي -ايراني و نوعي هنجارشکني
پوشش و عفاف دامن زدهاند.
فرهنگسازی در حوزۀ دين بايد آگاهانه نهادينه شود .پيکرۀ جامعه شامل فرد ،خانواده و جامعه است .با
تحليل و دستهبندی و كدگذاری يافتههای اين مطالعه ميتوان آسيبها را چنين برشمرد ضعف نارش در
سياستاذاران و برنامهريزان ،فقدان نااه جامعنار ،ناهماهناي در عملکرد مجموعههای مديريتي نظام ،عدم
آگاهي صحيح نسبت به مسئلة حجاب و فلسفه پوشش ،جلب توجه دياران و عدم آشنايي با مفهوم هويت،
ناآگاهي خانواده نسبت به مسئلة حجاب ،ترويج بيحجابي در رسانهها ،تهاجم فرهناي ،برداشت غلط
پوشش و حجاب مانع آزادی ،نظام تعليم و تربيت ناكارامد ،رواج لذتمحوری و دنيامحوری ،تضعيف
كارامدی خانواده ،بيتوجهي به ميل به تزئين و خودآرايي زنان ،ضعف مديريتي نظام ،تعدد سازمانها و
نهادهای مسئول ،عدم منابع علمي ارزشمند و معتبر در زمينة حجاب ،سياسي شدن موضور حجاب ،فقدان
سيستم ه دايتي برای بروز نشاط و انرژی نسل جوان ،توليد و عرضة لباسهای نامناسب ،ضعف رسانهها در
برابر وسايل ارتباط جمعي تهاجم فرهناي دشمنان ،توجه ناكافي مراكز و نهادهای ديني به فلسفة حجاب،
تعدد متوليان حجاب و عدم هماهناي و همکاری الزم بين آنها ،رواج گسترده شبکههای ماهوارهای.
از سوی ديار ،از جمله راهکارهای مقابله با آسيبها ميتوان به فرهنگسازی از طريق فعاليتهای
آموزشي ،تبليغي و هدايت؛ احيای فرهنگ اسالمي از طريق توجه به اليههای فرهناي شامل دانشهای
بنيادين ،ارزشها و نهادها؛ انتخاب سياستاذاران و برنامهريزان اين حوزه از بين افراد نخبه و با باورمندی
عميق نسبت به فلسفة حجاب و پوشش؛ آموزش فلسفة پوشش و حجاب به والدين؛ آموزش مفهوم هويت و
هويتيابي و نقش آن در زندگي؛ آموزش منشور عفت بر مبنای سورۀ نور و عملي كردن برنامه
عفتآموزی در ابعاد گسترده؛ آموزش مفاهيمي چون زيبايي معنوی ،متانت و وقار ،حفظ حرمت بدن و
ذهن و تأثير آن در زندگي؛ ارائة الاوهای صحيح  ،آموزش انوار تيپشناسي شخصيت و در نهايت،
شخصيت سالم از ديدگاه اسالم و از ديدگاه انديشمندان؛ آشنايي دانشجويان با انوار پوشش در جهان غرب
در محفلهای علمي؛ آگاهي دادن جوانان به اهداف و سياستاذاری غرب مبني بر ترويج الاوی
مصرفگرايي و جلوگيری از پيشرفت جوانان از طريق مدگرايي و الاوهای نامناسب؛ غنيسازی رسانههای
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ملي و جذب جوانان به برنامههای ميهني و ارائة الاوهای پوششي مناسب در رسانهها؛ آگاهي دادن به
معلمان و استادان در باب پوشش و حجاب و الاو بودن آنان برای جوانان؛ مفاهيم عميق زيربنايي پوشش و
حجاب به صورت برنامههای دروس رسمي و غيررسمي در نظام تعليم و تربيت؛ ساخت فيلم و كارتون و
انتقال مفاهيم ارزشي در باب پوشش و حجاب؛ تصفيه رسانههای گوناگون و مطبوعات از الاوهای پوشش
نامناسب؛ برنامهريزی و سياستاذاری بلندمدت و مسئوالنة نهادهای فرهناي در باب اشاعة فرهنگ رعايت
پوشش اسالمي به طرز صحيح و نامناسب؛ استفاده از رناهای شاد در طراحي لباس و نور پوشش به سبک
اسالمي جهت پذيرش جوانان؛ تجديدنظر محتوايي و ساختاری در كتب درسي و گنجاندن مفاهيم
هويتيابي؛ ارزش قائل شدن برای خود ،حفظ حرمت بدن ،ذهن ،عفت ،پاكدامني و آرمانگرايي معنوی
كه زير ساخت نور پوشش و حجاب خواهد بود؛ برگزاری همانديشي نهادهای مرتبط و نخباان جهت
ساماندهي وضعيت پوشش و حجاب؛ آگاهسازی جامعه از توطئههای استکبار از طريق رواج فرهنگ
عريانگری؛ نظارت بر مراكز توليدكنندۀ پوشاک و لباس؛ تدوين برنامههای توسعهای با محوريت دين و
فرهنگ و توجه ويژه به پوشش و حجاب؛ ايجاد اصالحات بنيادين در الاوسازی از طريق شخصيتهای
جذّاب در رسانهها؛ اصالح عملکرد مسئوالن و انتخاب مسؤوالني كه خود رعايت آموزههای ديني را به
طور كامل انجام مي دهند؛ تقويت بنياد خانواده و ارزش قائل شدن به نقش والدين از طريق ارتقای سطح
اطالعات والدين و آموزش آنان نسبت به ارزشها و چاوناي نهادينه كردن آن؛ تقويت حس
مسئوليت پذيری والدين در قبال فرزندان و حساس بودن والدين نسبت به امر پوشش فرزندان از دوران
كودكي تا بزرگسالي؛ آموزش تربيت جنسي از مقاطع پيش دبستان تا دانشااه ،ترويج فرهنگ ازدواج و
تسهيلسازی امر ازدواج برای جوانان؛ اصالح روشهای تربيتي از طريق نهادينهسازی مفاهيم كرامت
شخصيت ،خويشتنداری ،عفتورزی و حفظ حرمت خود؛ فراهمسازی و تمهيدات برای بازناری نسبت
به نشاط و شادابي نسل جوان و راههای تحقق آن؛ درک ضرورت نهادينهسازی و گسترش فرهنگ پوشش؛
هدايت نيروهای دولتي برای نهادينهسازی و گسترش فرهنگ حجاب در سه حوزۀ فرد ،خانواده و جامعه؛
پشتيباني مالي و معنوی از برنامهسازان و هدايتاران جامعه و ايجاد بستری مناسب برای فعاليتهای هدفمند
فرهناي در عرصة دين؛ نظارت بر نهادهای فرهناي و ديني و فضای حاكم بر جامعه؛ برخورد آگاهانه و
متناسب با اصول روانشناختي و جامعهشناسي با متخلفان در اين عرصه؛ توجه به ورودیهای فرهناي و در
اختيار گرفتن گلوگاههای اصلي و همکاری با سازمانهای صداوسيما برای جايازين كردن برنامههای
گوناگون و جذّاب باورهای ديني؛ تدوين برنامه جامع فرهناي پوشش ،عفاف و حجاب با توجه به ضرورت
الاوسازی؛ بهينهسازی و به روز كردن الاوها با در نظر گرفتن تنور فرهناي موجود در كشور و در
محيطهای دانشااهي توسط پژوهشااه مطالعات فرهناي و اجتماعي؛ آشنا ساختن دانشجويان با توطئهها و
زمينه ها و روشهای نفوذ فرهنگ غرب و تأثير منفي آن در عفاف و پوشش؛ انتشار فصلنامة علمي -پژوهشي
پوشش و عفاف و حجاب؛ حمايت از نخباان با حجاب و معرفي افراد نمونه؛ حمايت از پاياننامههای
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دانشجوي ي مرتبط با گسترش پوشش ،عفاف و حجاب؛ برگزاری ميزگرد و سمينارهای دانشااهي پوشش،
عفاف و حجاب؛ حمايت از تشکّلهای فعال دانشااهي برای انجام اقدامات مناسب در گسترش فرهنگ
پوشش ،عفاف و حجاب؛ توجه به ارزشهای معنوی و جايااه واالی انسان و ايجاد زمينههای مساعد رشد
فرهنگ پوشش و عفاف؛ توجه به هويتيابي افراد ،توجه به رشد شخصيت انسان در ابعاد گوناگون و رفع
نيازهای او و جلوگيری از ايجاد انوار عقدههای دروني؛ آشنا كردن والدين دانشجويان و برگزاری
نشستهايي برای آنان در راستای آثار نور پوشش بر زندگي دانشجويان در ابعاد گوناگون؛ برگزاری
ميزگردهايي با حضور دانشجويان دختر و پسر و متخصصان جامعهشناسي ،روانشناسي ،مذهبي و علوم
تربيتي و علوم رفتاری در راستای تحليل پوشش و نور آن در جهان امروز؛ تهيه پودمانهای آموزش ترويج
پوشش ،عفاف و حجاب برای خانوادهها؛ جلوگيری از تبيين پوشش به صورتي مغاير با رشد اجتماعي و
تحرک و پيشرفت عناصر فعال و مؤمن به خصوص بانوان؛ پيشايری از افراط و تفريط در تبيين ابعاد پوشش
و حجاب؛ پرهيز از اتخاذ سياستها و روشهايي كه مبتني بر دلسوزی است و باعث انزوای نيروهای مسلمان
ميشود؛ عدم گرايش به برنامهها و راهحلهای مقطعي و شتابزده و خشونتهای افراطي در زمينههايي كه تدبير
و تحقيق ضروری است؛ توجه بيشتر به جنبههای مثبت پوشش ،حجاب و عفاف؛ تبيين و تشريح فلسفة
پوشش و حجاب؛ آموزش هويتيابي؛ سياستاذاری و برنامهريزی بلندمدت و مسئوالنة نهادها و
دستااههای فرهناي در باب اشاعة فرهنگ پوشش و حجاب؛ آگاهسازی جامعه به عواقب بدحجابي؛ توجه
به ارزشهای پايه مانند هويت ،عفت ،پاكدامني ،متانت و وقار ،زيبايي معنوی ،آرمانگرايي معنوی ،فلسفه
پوشش و حجاب ،خودشناسي ،عزت نفس؛ توجه به تغيير رفتار ديني به جای اطالعات ديني.
در نهايت ،پيشنهادهای پژوهشي اين مطالعه عبارتند از رابطة پوشش دانشجويان با سالمت روان؛ تفاوت
نارش دانشجويان دختر و پسر نسبت به پوشش؛ ارزيابي برنامههای حجاب و عفاف دانشااه؛ امکانسنجي
استقرار پژوهشکده حجاب و عفاف در دانشااه آزاد اسالمي؛ اثربخشي آموزش عفت و پوشش بر سالمت
جسمي و روحي دانشجويان؛ اثربخشي آموزش فلسفه حجاب و پوشش بر عملکرد رفتاری دانشجويان
نسبت به رعايت پوشش.
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