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چكيده
پوشش از جمله موضوعات حيات اجتماعى است كه از گذشته تاكنون و در جوامع مختلف 
مورد عنايت بوده و درباره عوامل و زمينه هاى بروز آن تأمل شده است. در اين تحقيق، 
الگوى پوشش دانشجويان دانشگاه هاى دولتى، پيام نور و آزاد اسالمى (مورد شهر بافت) به 
تناسب محيطـ  موقعيت هاى مختلف ظهور آن بررسى شده است. دانشجويان مورد بررسى 
180 نفر بودند كه 38/9 درصد در دانشگاه دولتى، 38/3 درصد در دانشگاه پيام نور و 22/8 
درصد در دانشگاه آزاد اسالمى تحصيل مى كردند. اين گروه با پاسخگويى به يك پرسشنامه، 
داده هاى الزم را ارائه كردند و تحليل داده ها نشان داد: در دانشگاه هاى مورد بررسى اقدام به 
پوشش ناهمنوا داراى فراوانى متفاوتى بوده و استفاده از الگوى پوشش ناهمنوا با «محيط» 
و «موقعيت»، رابطه مثبت معنادارى با بروز رفتار داشته است؛ يعنى دانشجويان دانشگاه 
آزاد اسالمى بيش از دانشجويان دانشگاه پيام نور و دانشجويان دانشگاه پيام نور بيش از 
دانشجويان دانشگاه دولتى شهر بافت هنگام حضور در بازار براى خريد و يا حضور در نزد 
دوستان براى مهمانى از پوشش ناهمنوا استفاده كرده اند؛ اما هر سه گروه در دانشگاه به طور 
مشابه داراى پوشش همنوا بوده اند. در مجموع مى توان گفت پوشش ناهمنواى دانشجويان 
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به تناسب نوع رابطه اى كه آنها با محيِط رفتار دارند و به تناسب انتظارى كه از محيط در آنها 
شكل مى گيرد، تغيير مى كند. با وجود اين، حتى رفتار پوششِى همنواى دانشجويان دانشگاه 

دولتى نيز با اين پرسش مواجه است كه تا چه ميزان درونى شده است؟
رفتار،  موقعيت  رفتار،  محيط  دانشگاه،  دانشجو،  پوشش،  الگوى  كليدى:  واژه هاى 

دوگانگى رفتار، شهر بافت.

مقدمه
مسئله حجاب موضوعى خاص و مربوط به يك جامعه معين يا در يك گوشه از جهان نبوده 
و نيست، بلكه مسئله اى جهانى بوده و آشكار است كه با مشخصات متناسب با جوامع مختلف 
و در سير تاريخى آنها قرار دارد (استاد ملك، 1367: 179). رّد پاى حجاب در جامعه ايرانى از 
زمان هاى بسيار دور و پيش از ورود اسالم به اين سرزمين ديده مى شود؛ هرچند در آن زمان 
اصطالح حجاب به معناى پوشش اسالمى مطرح نبود ولى به معناى پوشش خاص تعريف شده 
براى زنان وجود داشت.  كنت گوبينيو1 معتقد است حجاب دوره ساسانى در دوره اسالم و در 
ميان ايرانيان باقى ماند (مالمير، 1387: 91). به هر حال، پيش از اسالم حجاب در ايران و جهان 
وجود داشته است (جودى، 1388). با مطالعه تاريخچه پوشش زنان ايرانى از آغاز تاكنون ديده 
مى شود كه بيشترين تغيير لباس زنان از اواخر قرن نوزدهم و با تثبيت سلسله قاجاريه آغاز شده 
است. توجه به ُمد اروپايى از ميانه هاى حكومت ناصرالدين شاه آغاز شد. پس از انقالب مشروطه 
و تا سال 1314، تحوالت مهمى از نظر سياسى و اجتماعى نظير وضعيت زنان و اهميت نقش 
آنها در خارج از خانه موجب شد كه وضعيت پوشش زنان تحت تأثير قرار گيرد؛ از سوى ديگر، 
اهميت لباس و كاالهاى خارجى، به ويژه با آمدن خياطان و طراحان فرانسوى به تهران، سبب 
شد كه در ايران قشر جديدى با توجه به آنچه در اروپا مى گذشت، شكل بگيرد. بدين ترتيب، 
تحول سياسى، اقتصادى و اجتماعى به دگرگونى رفتار يك طبقه مرفه متمايل به تمدن غرب و 
ارزش هاى غربى كمك كرد كه همين موضوع سبب ايجاد پراكندگى در پوشش زنان شد. اين 

فرايند پس از كودتاى 1299، شدت بيشترى به خود گرفت (استاد ملك، 1367: 60-61).
در سال 1314، اتفاق مهمى در ايران رخ داد كه پيامدهاى منفى بسيارى بر جاى گذاشت. 
حكومت پهلوى در جريان مدرنيزه كردن كشور، فرمان تاريخى «كشف حجاب» را در 17 دى 
1. Conte de Gobineau
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1314 صادر كرد. بر اساس اين دستور حكومتى، زنان بايد با پوششى شبيه پوشش زنان غربى 
وارد محيط هاى عمومى (و رسمى) جامعه مى شدند. هرچند اقليتى از زنان از اين حركت 
استقبال كردند، ولى اكثريت جامعه با توسل به اعتقادات مذهبى و حمايت مراجع تقليد و 
روحانيون، در مقابل اين حركت مقاومت كردند (مالمير، 1387: 92). اين فرمان كه شايد بتوان 
آن را در نوع خود اقدام بى مانند در تاريخ اين كشور دانست، در زمينه پوشش در ايران بسيار 

مؤثر محسوب مى شود و امروزه نيز جامعه با آثار آن سروكار دارد.
پس از روى كارآمدن محمدرضا پهلوى، گروهى از زنان كه از فشار حكومت پهلوى اول 
سخت به ستوه آمده بودند در مخالفت با كشف حجاب، در معابر عمومى با چادر ظاهر شدند 
و مأموران حكومتى هم با وجود قانون كشف حجاب چندان كه بايد با آنان مقابله نكردند. 
در مهرماه 1320 آيت اهللا سيد ابوالقاسم كاشانى طى نامه اى شديداللحن به نخست وزير وقت، 
خواهان كم كردن فشار بر زنان محجبه شد. در سال 1323 آيت اهللا سيد حسين طباطبائى قمى از 
مراجع وقت، نامه اى به شاه جديد نوشت و از وى خواست كشف حجاب اجبارى را الغا كند. 
سرانجام به واسطة مخالفت علما با اين قانون و مقاومت مردم عليه آن، قانون كشف حجاب لغو 
شد، اما اين لغو به معناى كنار گذاشتن محتواى قانون نبود، بلكه تغييرى در تاكتيك محسوب 
مى شد و كشف حجاب مبتنى بر زور به كشف حجاب مبتنى بر تبليغات و كار فرهنگى روى 
آورد (زيبايى نژاد و سبحانى، 1379: 163). در واقع، پهلوى دوم با برنامه اى حساب شده و از 
طريق رسانه هاى گروهى، مراكز آموزشى، ادارات و سينماها تالش كرد تا زنان را به بى حجابى 
و برهنگى تشويق كند. سال 1355 اوج سياست هاى ضد حجاب پهلوى دوم به شمار مى رود. 
در اين سال رسماً دولت طرحى را در زمينه كشف حجاب تدوين كرد و بالفاصله بخشنامه 
آن را براى اجرا به ادارات مربوطه ارسال كرد. مبارزه عليه چادر در اكثر جمالت اين طرح 
وجود داشت و رژيم تالش مى كرد تا از طريق استفاده ابزارى از روحانيت، مفهوم چادر را از 
مفهوم حجاب تفكيك كند. اين دستورالعمل نه تنها نتوانست حجاب را در جامعه از بين ببرد، 
بلكه موجب شد تا صف آرايى در مقابل دولت آشكارتر و محكمتر از گذشته خود را نشان 
دهد. هرچه از اجراى برنامه هاى ضد حجاب محمدرضا شاه مى گذشت صف بندى موافقان و 
مخالفان آشكارتر مى شد تا جايى كه در آخرين سال هاى حكومت شاه، در ظاهر و رفتار زنان 
در شهرهاى ايران، به ويژه در تهران، ناهمگونى شديدى پديد آمد. براى مثال، حجاب در محيط 
دانشگاهى عاملى بر حفظ اصالت ها و مقاومت در برابر فرهنگ غرب شمرده مى شد و چون 
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استفاده از چادر در محيط دانشگاه ممنوع بود برخى از دانشجويان چادرى به جلوى دانشگاه 
كه مى رسيدند چادر را در كيف دستى خود مخفى مى كردند (رمضان نرگسى، 1387: 56-66).

پس از پيروزى انقالب اسالمى، «پوشش بانوان» همواره يكى از موضوع هاى بحث برانگيز 
جامعه بوده و اين بحث در دوره هاى مختلف تاريخ انقالب اسالمى، فراز و فرودهايى داشته 
است. در دهه نخست پيروزى انقالب اسالمى، به ويژه در دوران دفاع مقدس، به دليل حاكميت 
شرايط ويژه فرهنگى و اجتماعى در مورد حدود پوشش اسالمى، نظراتى وجود داشت ولى 
جامعه، كمتر با معضل بدحجابى رو به رو بود. در دهه دوم انقالب، به داليل مختلف سياسى، 
فرهنگى و اقتصادى، نابهنجارى هاى اجتماعى از جمله پديده بدحجابى در جامعه ظهور بيشترى 
يافت و در دهه سوم، اين روند با سيرى رو به افزايش، ادامه پيدا كرد. واقعيت اين است كه در 
سه دهه گذشته، با وجود فراز و نشيب ها و كاستى ها، پايبندى به پوشش اسالمى در مقايسه با 
وضع پيشين آن بسى بيشتر و عميق تر بوده و اين امر در مراكز آموزشى به ويژه دانشگاه هاى كشور 
مشهودتر است؛ با اين  حال، پيداست ميان «واقعيت موجود» تا «حقيقت مطلوب» فاصله كم 
نيست. در تحليل وضعيت پوشش عالوه بر آنكه بايد از تقليل گرايى اجتناب و تمام علل و عوامل 
را تا حد امكان واكاوى كرد، الزم است سهم تأثيرگذارى هريك از عوامل نيز مشخص شود. در 
اينجا تحقيقات ميدانى كارشناسانه مى تواند تا اندازة زيادى به كار آيد. وضعيت پوشش در سه 
دهه اخير نشان مى دهد از سال 1356 تا 1359 وضعيت پوشش بانوان روندى رو به رشد داشته 
است. تحليل همين پديده مى تواند در بررسى علل بدپوشى در سال هاى بعد روشنگر باشد. 
با وجود آنكه از زمان شكل گيرى انقالب تا زمان استقرار نظام اسالمى، وجهه همت و مسئله 
اصلى جامعه اسالمى موضوع حجاب نبود، تمايل رو به رشد زنان به حجاب چگونه توجيه 
مى شود؟ احتماالً به دليل آنكه آرمان جامعه يا بخش هاى تأثيرگذار آن، نابودى رژيم پهلوى و 
تشكيل جمهورى اسالمى بود و آنچه با بنياد خواسته هاى رژيم پهلوى در فهم عمومى مردم پيوند 
خورده بود، مسئله كشف حجاب بود، لذا عنايت به آن نوعى مبارزه محسوب مى شد و گروه هاى 
مختلف از آن استقبال مى كردند. اين احساس عمومى و انقالبى تا ماه ها پس از پيروزى انقالب 
اسالمى جريان داشت و البته از سال 1358 به بعد توصيه رهبران مذهبى به حجاب و لزوم تعيين 
ضوابط قانونى براى مقابله با بى حجابى و انتظار جامعه مذهبى براى اصالح وضعيت موجود، در 

عمومى شدن حجاب در ظاهر و شروع رفتارهاى مغاير در پنهان، نقش داشت. 
از سال 1359 با آغاز جنگ تحميلى چند مسئله ظهور يافت: از يك سو آوارگى بسيارى از 
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خانواده ها و مهاجرت آنان به حاشيه شهرهاى ديگر، افزايش نارضايتى از پيامدهاى جنگ (از 
جمله گرانى)، حضور بسيارى از جوانان مذهبى در جبهه ها و كاهش اقتدار آنان در شهرها و 
عطف توجه مديران به موضوع جنگ و فقدان برنامه ريزى در زمينه گسترش فرهنگ عفاف؛ و 
از سوى ديگر گسترش برنامه هاى فرهنگى جهان غرب عليه انقالب اسالمى. همچنين، جنگ 
توانسته بود انسجام اجتماعى و حس ايثار را تقويت كند و توجه به مسئله اصلى (جنگ) سبب 
مى شد بسيارى مسائل از جمله موضوع آزادى هاى اجتماعى و آزادى پوشش، برابرى حقوق زن 
و مرد و مسائلى از اين دست در حاشيه قرار گرفته و يا اصًال مسئله اقليت راحت طلب تلقى شود 
نه مسئله عموم مردم؛ از اين رو مسئله پوشش بانوان در طول جنگ هيچ گاه به عنوان مشكلى حاد 
مطرح نشده بود؛ هرچند در انديشه عمل كنندگان آن يك موضوع مهم محسوب مى شده است. 
با پايان يافتن جنگ تحميلى، برخى از ارزش هاى دوران دفاع مقدس از جمله حس ايثارگرى، 
انسجام اجتماعى، قناعت و معنويت گرايى با افول مواجه شد و از سوى ديگر همت مديران نظام 
به بازسازى كشور بر اساس برنامه هاى توسعه معطوف گرديد. گرچه بازسازى كشور و تدوين 
برنامه براى ترسيم افق ها، تدوين سياست ها و هماهنگى برنامه ها ضرورتى اجتناب ناپذير بوده و 
هست اما اتخاذ رويكرد توسعه اى به اين معنا بود كه الگوهاى توسعه فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى 
و سياسى غربى البته با اصالحاتى جزئى، مبناى تحوالت قرار گيرد (فالح، 1388). تعارض ميان 
آرمان هاى توسعه و آرمان هاى نظام اسالمى، ناهمگونى جهت گيرى ها و شاخص هاى نوشته 
و نانوشتة توسعه با جهت گيرى ها و شاخص هاى رشد در الگوى دينى كه از ابتدا مورد توجه 
برخى دانشوران قرار گرفته بود، از ديد بسيارى از مسئوالن پنهان ماند. در نتيجه شكاف تبليغاتى 
و نابرابرى هاى اجتماعى نمايان تر شد، ثروت و قدرت اقتصادى و اجتماعى به ارزش عمومى 
تبديل شد، رقابت براى احراز موقعيت هاى جديد، ميل به تجمل را افزايش داد و ارزش هاى 
معنوى تحت الشعاع قرار گرفت. در اين وضعيت تمايل به خودآرايى و انتخاب پوشش هاى 
متنوع فزونى گرفت. اين تغييرات پنهان در نگرش و باورها، كم كم شكل گرفت و ظهور يافت 
و نشانه هاى آن را تحقيقات انجام شده در دوره هاى زمانى مختلف نشان مى دهد. براى نمونه، 
دادگران (1369) در پژوهشى با عنوان «حقوق، نقش اجتماعى و پوشش بانوان در زمينه شناخت 
الگوى مناسب اسالم براى زن امروز» به بررسى دو گروه از زنان كه برخى از آنان در قبال حجاب 
و مسائل شرعى حساسيت بيشتر و گروهى ديگر حساسيت كمترى داشتند، پرداخت و به اين 
نتيجه رسيد كه ميان نگرش اين دو گروه درباره لزوم و چگونگى رعايت حجاب، در بيشتر 
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موارد، اختالف نظر وجود دارد. گروه نخست، از آزادى زنان حتى با حفظ موازين شرعى در 
انتخاب نوع پوشش خود تا استفاده از رنگ هاى شاد و روسرى هاى نقش دار طرفدارى نمى كرد 
و معتقد بودند استفاده از چادر يا مقنعه در محل كار دست و پاگير نيست. در مقابل، گروه دوم 
بيشتر بر اين عقيده بودند كه استفاده از لباس هاى تيره، سبب افسردگى فرد مى شود و رنگ سياه 
براى پوشش خانم ها مناسب نيست. آنها استفاده از مقنعه را در محل كار بر چادر ترجيح مى دادند 
و بر اين باور بودند كه الزم نيست خانم ها براى پوشش خود در مجامع عمومى، حتماً از پوشش 

چادر ساده و بدون نقش و يكسان استفاده كنند.
همچنين، شمس (1386) تأثير عوامل اجتماعى را بر شيوه پوشش دختران دبيرستانى شهر 
تهران بررسى كرد و نشان داد نوع پوشش مادر و خواهران با نوع پوشش دختران همبستگى 
دارد. همچنين، وى درباره تأثير محيط اجتماعى بر رفتار پوششى فرد نشان داد: هرچه بر 
تعداد بوتيك هاى موجود در محله و اطراف خانه دختران اضافه مى شود، از تعداد چادرى ها و 
استفاده كنندگان از پوشاك ساده كم مى شود. رستگار خالد (1386) در پژوهشى تحت عنوان 
«بررسى نگرش دانشجويان دختر به حجاب» به بررسى حجاب در ميان دانشجويان دختر دوره 
كارشناسى دانشكده علوم انسانى دانشگاه شاهد تهران پرداخت و نشان داد نگرش دختران به 
حجاب اسالمى به طوركلى مثبت است. وى گزارش مى دهد كه ميزان نگرش مثبت دختران 
با پايگاه اجتماعى خانواده، مذهبى بودن والدين و نوع پوشش هاى دوستان و ميزان استفاده 
از رسانه هاى جمعى و كاالهاى فرهنگى و ميزان پيروى از گروه هاى مرجع، به لحاظ آمارى 
رابطه معنادارى داشته است. يك نظرسنجى در تهران (9 بهمن 1385) درباره «علت انتخاب 
پوشش هاى نامناسب توسط برخى افراد» نشان داده كه 23 درصد تبعيت از مد روز، 20 درصد 
زيبا و متنوع بودن لباس هاى جديد، 39 درصد جلب توجه و 12 درصد اظهار مخالفت با 
برخى سياست هاى كشور را دليل انتخاب پوشش هاى نامناسب خود دانسته اند. در نظرسنجى 
ديگرى كه در سال 1388 در سطح شهر تهران بزرگ انجام گرفت، چهار پرسش درباره اهميت 
مسئله حجاب در سالمت جامعه، ارتباط پوشش مناسب افراد با امنيت اخالق جامعه، نوع 
پوشش به عنوان شاخص انتخاب همسر و علل پوشش نامناسب از شهروندان پرسيده شد. بر 
اساس نتايج، 76 درصد پاسخگويان پوشش مناسب را در ايجاد امنيت اخالقى در جامعه مؤثر 
دانسته اند، 21/8 درصد پاسخگويان نوع پوشش را شاخص انتخاب همسر دانسته اند، 21/6 

درصد نيز درباره اين پرسش نظرى نداشتند و 55 درصد با اين موضوع مخالف بودند.
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در سال هاى حيات جمهورى اسالمى، عالوه بر گرايش مذهبىـ  فرهنگى مردم به پوشش 
اسالمى، تالش هاى سازمان يافتة تربيتى نيز براى رعايت پوشش مورد نظر نظام سياسى به عمل 
آمده است. اينكه اين تالش ها تا چه اندازه با توقيق همراه شده، موضوعى است كه نيازمند 
بررسى است؛ اما اينكه دانشگاه هاى متعدد با سازوكارهاى متفاوت در شهرهاى كوچك و 
بزرگ شكل گرفته و به دليل اهميت فرهنگى علم، استادان و دانشجويان در آن شهرها داراى 
حرمت اجتماعى محسوب مى شوند، يك واقعيت است. بر اساس اين واقعيت ها مى توان از 
وضعيت پوشش مردم در تعامل با اين پديده (دانشگاه) پرسش كرد. همچنين، مى توان از 
وضعيت پوشش گروه هاى مختلف اجتماعى پرسيد و به طور خاص تر مى توان با عنايت به 
گسترش كّمى دانشگاه ها و آثار الگويى دانشجويان براى ساير گروه هاى اجتماعى، به ويژه در 

شهرهاى كوچك، اين پرسش را مطرح كرد كه : الگوى پوشش دانشجويان چگونه است؟

بيان مسئله و چهارچوب نظرى بررسى
در دو قرن گذشته الگوى پوشش از منظر جامعه شناسى نشانه موقعيت اجتماعى بوده اما در 
قرن حاضر آنچه پوشيده مى شود به معناى نوعى ايدة بدن محورى و كسب هويت است. ُمد 
به مثابه يكى از روندهاى تغيير در جامعه، باعث شده در شيوة زندگى و طرز تلقى گروه هاى 
مختلف سنى، به ويژه جوانان، تغيير ايجاد شود. جوانان عالوه بر تابعيت از بازار توده اى در زمينه 
مصرف كاال، در تركيب و ابداع سبك هاى نو در بازار مصرفى بيشترين تغييرات و تأثيرات را 
بر جا مى گذارند. آنها قادرند نمادهاى رايج و قالبى را شكسته و ايده هاى نمادين خود را بر 
اساس معناى متفاوت (همگرايى يا واگرايى با فرهنگ جامعه) به كار گيرند. اين معانى با توجه 
به نوع طبقه اجتماعى و اقتصادى كه جوانان در آن قرار دارند مى تواند به دو شيوة نمايشى 
(ديدنى) و كاالمحور شكل بگيرد. در بُعد نمايشى، جوانان هم عالئق شخصى خود را در الگوى 
پوشش به كار مى برند و هم با پيوستن به گروه هاى همسال به پردازش و بازتوليد نمادها و 
الگوها مى پردازند. اما در حالتى كه كاال، محوريت دارد نوع مارك و ميزان هزينه اى كه پرداخت 
مى شود، مهم است. در بُعد نمايشى، كنشى كه مد نظر آنهاست ارسال پيام ويژه اى به ساختار 
كلى جامعه است. اين پيام مى تواند با توجه به ساختار سياسى، اجتماعى و مذهبى هر جامعه، 

تعبيرهاى گوناگونى داشته باشد.
رفتار پوششى در عين حال نشانه اى از باورها و اعتقادات شخصى نيز محسوب مى شود 
و از اين بُعد بيشتر مورد عنايت نظام هاى تربيتى و سياسى قرار مى گيرد. در نظام هاى تربيتى 
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و سياسى داراى هنجار پوششى، الگوهاى خاصى از پوشش به عنوان پوشش هنجار مطرح 
مى شود و به شكل هاى مختلف از اعمال آنها حمايت به عمل مى آيد و تحقق آن نشانه اى از 
توفيق شمرده مى شود. نظام تربيتى ـ سياسى ايران از جملة اين نظام هاست؛ بنابراين، ميزان 
ظهور رفتار پوششِى همنوا با هنجارهاى آن در ميان گروه هاى مختلف اجتماعى، عالوه بر 
آنكه وضعيت مطلوب را نشان مى دهد، نشانه اى از توفيقات اين نظام در عرصه عمل است. 
اگر شيوة پوشش در بين برخى از گروه ها، مغاير با معيارها و هنجارهاى رسمى و پذيرفته شده 
باشد، مى توان گفت مشكلى اجتماعى ظهور يافته است؛ ازاين رو استفاده از واژه ناهمنوا در 
الگوى پوشش به اين معنى است كه اين شيوة رفتارى توسط تعداد كثيرى از افراد در جامعه 
يا نظام رسمى تربيتىـ  سياسى (فرهنگ مسلط)، به عنوان رفتارى ضد اجتماعى تلقى مى شود. 
در حقيقت، متن و زمينه هاى فرهنگى متنوع در جوامع، باعث مى شود الگوى پوشش به عنوان 
رفتار اجتماعى، عادى (همنوا) يا مسئله ساز (ناهمنوا) مطرح شود؛ يعنى وجود ارزش ها و 
نهادهايى كه به اين رفتار معنى مى بخشند و راه هاى مناسب رعايت آن را بيان مى كنند، نمايانگر 
همنوا يا ناهمنوا بودن آن در سطح كالن و گسيختگى آنـ  به معناى ادغام الگوهاى متفاوت و 
متكثر با به كارگيرى كنشى هدفمندـ  در سطح ُخرد مى شود. نحوة برخورد با اين رفتار نيز تابع 

ميزان و شدت به كارگيرى مذهب، قانون و سنت در جامعه مورد نظر است.
در ايران پس از پيروزى انقالب اسالمى، دولتمردان نظام با هدف تربيت انسان آرمانى 
(مسلمان، متعهد و وفادار به هنجارهاى رسمى و گفتمان هاى مسلط) برنامه هايى را طراحى و 
اجرا كردند؛ بنابراين، دستگاه فرهنگى جامعه با استفاده از ابزارهاى گوناگون و سرمايه گذارى هاى 
مستقيم و غيرمستقيم سعى در كنترل عرصة عمومى و خصوصى جامعه بر اساس معيارهاى 
از جمله: «اسالمى كردن روابط و مناسبات زن و مرد، اجراى سياست  سنتى و اسالمى و 
تفكيك جنسى زن و مرد در نهادهاى آموزشى (به جز دانشگاه ها)، ورزشى، تفريحى و در 
وسايل حمل و نقل عمومى (اتوبوس هاى شهرى) و همچنين احياى هنجارهاى اسالمى در 
مورد سبك پوشش جوانان» (شهابى، 1382) پرداختند. اين تالش رسمى و مبتنى بر قدرت به 
منظور تغيير در الگوهاى پيشين (قبل از انقالب) و الگوسازى در عرصه هاى عمومى، نوعى از 
رفتار را در پى داشته كه از طريق جامعه پذيرى از باال ظهور مى يابد و از حيث استحكام داراى 
تفاوت هاى جدى با جامعه پذيرى از پايين است. عالوه بر اين، آشنايى و ارتباط جامعة ايرانى با 
اجزاى مدرنيته از جمله رسانه هاى جمعى و فناورى اطالعات، باعث شده كه افراد با سبك هاى 
زندگى در ساير ممالك آشنا شده و در استفاده از آن با توجه به نوع فرهنگ خود تغييراتى 
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ايجاد كنند؛ در نتيجه در اين نوع چالش، تعارض ميان كردارهاى عمومى از يك سو و هنجارها 
و ايدئولوژى رسمى از سوى ديگر مشاهده مى شود.

بدين ترتيب تقابل زندگى مدرن و سنتى در ايران كه نتيجة تالقى سه فرهنگ ايرانى، 
اسالمى و غربى است چالش هايى را در حوزه هاى مختلف، به ويژه حوزة جوانان، ايجاد كرده 
است. اين امر باعث شده در شيوة اجتماعى شدن و فرهنگ پذيرى آنها جابه جايى به وجود آيد 
و فضاى جديدى را به ويژه براى جوانان نسل سوم و چهارم انقالب پديد آورد. اين گروه را 
به طور گسترده مى توان در دانشگاه ها مشاهده كرد. نمودهاى اين رخداد فرهنگى اجتماعى 
را مى توان در كسب هويت جوانان دانشجو از طريق گرايش به ُمد و تغيير در سبك پوشش، 
استفاده از انواع موسيقى، شكل گيرى زبان خاص و در كل بروز شيوه ها، انديشه ها و سبك هاى 
متفاوت زندگى (در مقايسه با آنچه والدينشان بدان پايبند هستند) مشاهده كرد. اين تفاوت ها و 
شيوه ها در ميان قشر جوان جامعه، به ويژه دانشجويان، نمود بيشترى دارد. اين نمود و شفافيت 
رفتارى حكايت از آن دارد كه سبك واحد زندگى، در اين مورد پوشش، در ميان جوانان رنگ 
باخته و نه تنها آنان رفتار پوششى خود را به تناسب موقعيت هاى اجتماعى تغيير مى دهند كه گاه 

براى اين تنوع رفتارى و نبود وحدت رويه، توجيهات نظرى نيز مطرح مى كنند.
آنچه را مى توان از اين بحث مبناى بررسى حاضر قرار داد، متمايز كردن محيط هاى حضور 
از حيث زمينه سازى بروز رفتار پوششى دانشجويان است. بدين منظور، ابتدا دو متغير «آزادى» 
و «آشنايى» براى تدارك بنيان نظرى بررسى موضوع پوشش شناسايى شد كه اولى مربوط به 
محيط (مكان) و دومى مربوط به موقعيت است. دو جنبه مهم متغير آزادى با عناوين «ميزان 
آزادى عمل» و «ميزان تهديد منافع» براى ظهور نوع پوشش در محيط اجتماعى كه به تناسب 
محيط هاى حضور متفاوت است، معرفى شد. در بررسى متغير آشنايى، محيط هاى فعاليت مبناى 
بررسى واقع شدند. به نظر مى رسد اين دو متغير در ارتباط با هم به رفتار پوششى دانشجويان 
شكل مى دهند. پس مى توان گفت در سطح نخست، موضوع آزادى تهديد به صورت يك 
متغير ظهور مى يابد. بيشترين «آزادى عمل» در محيط هايى ديده مى شود كه «ناشناس بودن» به 
حداكثر مى رسد و البته در اين گونه محيط ها احساس تهديد منافع نيز به حداقل مى رسد. در 
مقابل، كمترين آزادى عمل مربوط به محيط هايى است كه دانشجو در آن محيط «شناخته شده» 
است و به همين دليل احساس تهديد منافع او نيز به حداكثر مى رسد. در سطح دوم، متغير 
كنترل مشابهت براى تعيين و تبيين رفتار پوششى مورد استفاده قرار گرفته است. منظور از 
اين متغير آن است كه تا چه ميزان «ديگرى» درصدد است از طريق كنترل، رفتار شخص را به 
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وضع مورد نظر خود نزديك كند. در اين بررسى، دانشگاه به عنوان محيطى كه دانشجو در آن 
«شناخته شده» محسوب مى شود و بازار به عنوان محيطى كه دانشجو در آن «ناشناخته» است؛ 
بنابراين، در اين دو محيط، به ترتيب، تهديد منافع در حداكثر و حداقل قرار دارد. از حيث 
كنترل براى مشابه شدن ديگرى با وضع تعريف شده، دانشگاه در پى اعمال نظر حداكثرى و 
بازار در پى اعمال نظر حداقلى است. در ميانة اين دو محيط، مهمانى قرار مى گيرد كه دانشجو 
در آن «شناخته شده» است اما به دليل مشابهت رفتار با ديگرى، احساس تهديد منافع و الزام 
به رعايت موازين خاص، به حداقل مى رسد. آنچه در اين تعبير مطرح شد، در شكل شماره 
1 به تصوير كشيده شده است. در اين تصوير، فلش ميانى نشان دهندة ميزان ظهور رفتارهاى 
پوششى شخصى (درونى شده) است؛ بنابراين، هرچه دانشجو از محيط كنترل كننده به سوى 
محيط آزادگذارنده و هرچه از موقعيت هاى آشنا به موقعيت هاى ناآشنا حركت مى كند، بيشتر 
مى توان شاهد بروز رفتارهايى بود كه انتخابى و برخاسته از باورهاى شخصى او هستند؛ بر 
اين  اساس، پرسش اين است كه در اين مكان ـ موقعيت ها، رفتار پوششى دانشجويان (الگوى 

پوشش ناهمنوا) چگونه ظهور مى كند؟

بازار

تفريح

دانشگاه

آشنانيمه آشناناآشنا
شكل شماره 1. تعامل موقعيتـ  محيط در بروز رفتارهاى خودخواسته دانشجويان

پرسش هاى تحقيق
بين  در  ناهمنوا  پوشش  الگوى  عبارتى  به  يا  پوشش،  با موضوع  رابطه  در  كه  پرسش هايى 

دانشجويان مطرح بودند، به شرح زير هستند:
1. الگوى پوشش ناهمنوا با هنجارهاى رسمى در ميان دانشجويان دانشگاه هاى مختلف تا 

چه حد شايع است؟
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1-1. ميزان استفاده از پوشش ناهمنوا در دانشگاه هاى مختلف شهر بافت به چه ميزان است؟
2-1. ميزان استفاده از پوشش ناهمنوا توسط دانشجويان در محيطـ  موقعيت هاى مختلف 

به چه ميزان است؟
2. چه عواملى در ارتباط با استفاده از الگوى پوشش ناهمنوا توسط دانشجويان در محيطـ  

موقعيت هاى مختلف وجود دارد؟

روش تحقيق
در اين تحقيق از روش پژوهش پيمايشى استفاده شد و داده هاى الزم از طريق پرسشنامه به 
دست آمد. سپس بر اساس اصول رويكرد كّمى، با به كارگيرى مقياس هاى مناسب، اندازه گيرى 
متغيرها انجام شد. مجموعه اى از متغيرهاى اصلى و فرعى در اين پژوهش مورد اندازگيرى قرار 

گرفت كه شرح آنها در جدول شماره 1 ارائه شده است.

جدول شماره 1. متغيرهاى مورد بررسى پژوهش
نحوه كّمى سازى متغير فرعىمتغير اصلى

نمره گذارى بر اساس 100 نمرههمنوا، ناهمنواپوشش
موقعيت آشنايى، موقعيت نيمه آشنايى، موقعيت

نام گذارىموقعيت ناآشنايى
نام گذارىدانشگاه، مهمانى، بازارمحيط

نام گذارىدولتى، پيام نور، آزاد اسالمىدانشگاه
مذهبى، لذت جو، پرسه زن، مصرف گرا، سبك زندگى

ميزان گرايشبدن گرا، ورزشى
گفتمان 

(نگرش و رفتارها) 
سنتى (باورهاى دينى و رفتار بر اساس آنها) و 
مدرن (باورهاى غيردينى و رفتار بر اساس آنها) 

نمره گذارى بر اساس گزارش رفتار 
شخصى

سرمايه اجتماعى، سرمايه اقتصادىبرخوردارى
نمره گذارى بر اساس گزارش 
شخص از وضعيت اجتماعىـ  

اقتصادى خود و خانواده
رتبه بندىتحصيالت پدر، تحصيالت مادروضعيت خانوادگى

ميزان درآمددرآمد خانواده
نام گذارىرشته تحصيلى
سالسن دانشجو
نام گذارىتأهل دانشجو
نام گذارىنزد والدين، خوابگاه، خانه دانشجويىمحل سكونت

نام گذارىقوميت
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جامعه آمارى: جمعيت آمارى اين تحقيق، دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه هاى 
دولتى، پيام نور و آزاد اسالمى شهر بافت در سال تحصيلى 89-1388 هستند. شمار دانشجويان 
اين دانشگاه ها تا سال تحصيلى 88-1387 در دسترس بود كه براى آن سال، 7300 نفر گزارش 

شده است.
آزمون  در  وابسته  متغير  واريانس  گرفتن  نظر  در  با  پژوهش  اين  در  نمونه:  تعيين حجم 
مقدماتى، ميزان همگنى و دقت جمعيت نمونه تعيين شد. صفت اصلى كه در اين تحقيق دنبال 
شد، الگوى پوشش ناهمنوا با هنجارهاى رسمى است. در اين تحقيق براى تعيين حجم نمونه 
از فرمول كوكران استفاده شد. همچنين خطاى نمونه گيرى 5 درصد در نظر گرفته شده است. بر 
اساس فرمول مذكور، با حداقل 180 نفر امكان اجراى تحقيق با دقت احتمالى و سطح اطمينان 

قابل قبول وجود دارد.
دانشگاه هاى  در  دانشجويان  تعداد  توزيع  تعيين  براى  تحقيق  اين  در  نمونه گيرى:  شيوه 
مورد بررسى، از روش نمونه گيرى طبقه اى متناسب با حجم نمونه استفاده شد اما به دليل 
دسترسى نداشتن به فهرست اسامى دانشجويان و حتى كالس هاى درس به دليل همكارى 
نكردن مسئوالن دانشگاه ها به ويژه دانشگاه آزاد اسالمى)، پرسشنامه در محيط دانشگاه ها در 
بين تعدادى از دانشجويان بدون توجه به رشته تحصيلى، مقطع تحصيلى، سن و جنس توزيع 
و جمع آورى شد؛ به عبارت ديگر، پس از آنكه تعداد نمونه اختصاص يافته به هر دانشگاه 
مشخص شد، انتخاب دانشجويان براى پاسخگويى به شيوه اتفاقى انجام شده است. براى 
آنكه نمونه گيرى مورد استفاده به شيوه تصادفى نزديك شود، برنامه زمانى حضور پرسشگرها 
براى تمام ايام هفته و به صورت صبح و عصر تنظيم شد و در هر سه دانشگاه با حضور در 

محوطه هاى عمومى و طى يك هفته، پرسشنامه ها توزيع و جمع آورى شد.
ابزار و روش جمع آورى اطالعات: از پرسشنامه براى جمع آورى داده ها استفاده شد. پرسشنامه 
به صورت «بسته پاسخ» تهيه شده بود و هر پاسخگو به ارائه گزارشى از وضعيت رفتارى خود 
اقدام مى كرد. پرسشنامه به گونه اى تهيه شده بود كه «رفتار فرد» آن طور كه به واقع رخ داده، 
گزارش شود.1 در موقعيت هايى كه پرسشنامه توزيع شد، با توضيح دربارة طرح و توجيه و 
تشويق دانشجويان براى مشاركت و همكارى براى پاسخگويى، كار جمع آورى داده ها انجام 

گرفت. چنانچه فردى مشكل يا ابهامى داشت، توضيحات الزم توسط پرسشگر داده مى شد.
1. مثًال پرسش شده بود كه «پوشش شما در موقعيت هاى مختلف چگونه است؟» و در پاسخ هر پاسخگو تعيين مى كرد كه 

مثًال در دانشگاه يا بازار آيا چادر مى پوشد ياخير.
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جدول شماره 2. تعريف عملياتى و سنجش مفاهيم و شاخص هاى متغير الگوى پوشش
معّرفمؤلفهابعادمفهوم

الگوى 
پوشش

پوشش در دانشگاه
همنوا

 چادر سنتى، چادر ملى، روسرى بزرگ، 
بدون آرايش چهره، پوشش كامل موى 

سر، جوراب بلند و كلفت. موقع رفتن به خريد
موقع رفتن به مهمانى

پوشش در دانشگاه

ناهمنوا

 مانتوهاى مد روز، مقنعه، كفش هاى مد 
روز، آرايش ماليم صورت، روسرى هاى 
ماندن  بيرون  ساده،  چهارگوش   / شالى 
ساق  تا  كوتاه  شلوار  مو،  از  قسمتى 
نيم آستين،  يا  كوتاه  يا  تنگ  مانتو  پا، 
روسرى هاى   / كم عرض  شالى  روسرى 
باز،  جلو  كفش هاى  يا  صندل  كوچك، 
صورت  دائمى  آرايش  جوراب،  بدون 
به سبك هاى جديد، پوشيدن بوت بلند 
روى شلوار، كت و دامن يا كت و شلوار 
بلوز و كاپشن بدون مانتو،  بدون مانتو، 

بيرون ماندن قسمت زيادى از مو.

موقع رفتن به خريد

موقع رفتن به مهمانى

شماره پرسش در پرسشنامهسطح سنجش
26تعداد پرسش

تجزيه و تحليل داده ها
1. مشخصات پاسخگويان

از 180 دانشجوى پاسخگو، 38/9 درصد (70 نفر) در دانشگاه دولتى، 38/3 درصد (69 نفر) 
در دانشگاه پيام نور و 22/8 درصد (41 نفر) در دانشگاه آزاد اسالمى واحد بافت مشغول به 
تحصيل بوده اند. از بين دانشجويان پاسخگو، 1/1 درصد در دورة كاردانى، 97/8 درصد در 
دورة كارشناسى و 1/1 درصد در دورة كارشناسى ارشد مشغول به تحصيل بوده اند. حداقل سن 
دانشجويان پاسخگو 18 و حداكثر آن 45 سال بوده است و سن اغلب آنان (96/5 درصد) بين 
18 تا 25 سال گزارش شده است. در بين دانشجويان پاسخگو، 81 درصد مجرد و 19 درصد 

متأهل بوده اند. در ادامه اين قسمت، نتايج به دست آمده ارائه مى شود.
2. الگوى پوشش ناهمنوا با هنجارهاى رسمى در ميان دانشجويان تا چه اندازه شايع است؟

به طوركلى از 179 دانشجوى پاسخگو، 172 نفر (95/6 درصد) كمترين ميزان پوشش ناهمنوا 
با هنجارهاى رسمى (0-25) را در دانشگاه داشته اند (جدول شماره 3)، اما پوشش ناهمنوا 
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در موقع خريد و در مهمانى افزايش يافته است. از 179 دانشجوى پاسخگو، 156 نفر (87/2 
درصد) كمترين ميزان پوشش ناهمنوا با هنجارهاى رسمى (0-25) در هنگام خريد و تفريح 
و از اين تعداد، 99 نفر (55/3 درصد) در مهمانى كمترين ميزان پوشش ناهمنوا با هنجارهاى 
رسمى (0-25) را داشته اند. در مهمانى ها 35 نفر (19/6 درصد) تا اندازه اى (50-26) داراى 

پوشش ناهمنوا با هنجارهاى رسمى بوده اند (جدول شماره 3).

جدول شماره 3. ميزان شايع بودن الگوى پوشش ناهمنوا

ميزان ناهمنوايى
پوشش ناهمنوا در موقع پوشش ناهمنوا در دانشگاه

رفتن به خريد و تفريح
پوشش ناهمنوا در 

مهمانى

درصدفراوانىدرصدفراوانىدرصدفراوانى
0-2517295/615686/79955/0
26-5063/3179/43519/4
51-7510/631/72212/2
76-1000031/72312/8

17999/417999/417999/4جمع
10/610/610/6بى پاسخ

180100/0180100/0180100/0كل

گرچه به هنگام حضور در دانشگاه، وضعيت پوشش دانشجويان دانشگاه هاى مختلف 
داراى تفاوت اساسى نبوده، اما وضعيت پوشش ناهمنواى دانشجويان دانشگاه هاى دولتى، پيام 
نور و آزاد اسالمى در دو موقعيت بازار و مهمانى متفاوت گزارش شده است (جدول شماره 4).

جدول شماره 4. فراوانى الگوى پوشش ناهمنوا در دانشگاه هاى مختلف

ميزان 
ناهمنوايى

كلآزادپيام نور دولتى
مهمانىبازارمهمانىبازارمهمانىبازارمهمانىبازار

0-2567475842311015699
26-503149105111735
51-75061828322
76-1000308312323

707068684141179179كل
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3. بررسى عوامل گرايش دانشجويان به استفاده از الگوى پوشش ناهمنوا با هنجارهاى رسمى
1-3. نوع دانشگاه، رشته تحصيلى، محل سكونت، شغل پدر و مادر، اهليت، وضعيت تأهل و قوميت: با 
توجه به ضرايب خى دو به دست آمده، بين نوع دانشگاه و الگوى پوشش ناهمنوا در هنگام 
خريد و تفريح و در دانشگاه رابطه مثبت معنادارى وجود دارد؛ به عبارتى، پوشش ناهمنوا هنگام 
خريد، تفريح و مهمانى در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمى بيش از دانشگاه پيام نور و در 
دانشگاه پيام نور بيش از دانشجويان دانشگاه دولتى شهرستان بافت مشاهده مى شود. همچنين 
بين الگوى پوشش ناهمنوا و رشته تحصيلى، محل سكونت، منطقه سكونت، شغل پدر و مادر، 

اهليت، وضعيت تأهل و قوميت رابطه معنادارى وجود ندارد (جدول شماره 5).

جدول شماره 5. ضرايب همبستگى �2 الگوى پوشش ناهمنوا1

متغيرها
پوشش ناهمنوا در خريد و پوشش ناهمنوا در دانشگاه

پوشش ناهمنوا در مهمانىتفريح

dfمعنادارىdf�2معنادارىdf�2معنادارى�2

نوع 
0/0006**0/01626/51**11/20/03418/36دانشگاه

رشته 
21/20/732635/180/653947/690/1639تحصيلى

محل 
9/30/32823/660/02129/490/6612سكونت
منطقه 
2/20/70411/390/0863/220/786سكونت

10/20/421027/920/021518/760/2315شغل پدر

11/40/18816/580/171212/500/4112شغل مادر
اهل محل 

0/720/70210/340/1163/700/726بودن
وضعيت 

1/030/6024/260/2433/840/283تأهل

0/411/0084/550/971214/440/2912قوميت

1. در تمامي جداول، *به معناي معني داري در سطح خطاي 0/05 و ** به معناي معني داري در سطح خطاي 0/01 است.
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2-3. بررسى رابطه بين الگوى پوشش ناهمنواى دانشجويان با درآمد ماهيانه خانواده، درآمد ماهيانه فرد 
و سن: با توجه به ضرايب همبستگى پيرسون، بين درآمد ماهيانه خانواده و پوشش ناهمنوا 
در دانشگاه رابطه مثبت معنادارى وجود دارد. اين بدان معناست كه دانشجويانى كه وضعيت 
اقتصادى ـ خانوادگى آنها بهتر است در دانشگاه پوشش ناهمنوا ترى دارند. همچنين رابطه 
معنادارى بين درآمد ماهيانه فرد و سن با الگوى پوشش ناهمنوا وجود ندارد (جدول شماره 6).

جدول شماره 6. روابط عوامل درآمدى و سن با الگوى پوشش ناهمنوا

متغيرها

پوشش ناهمنوا در 
دانشگاه

پوشش ناهمنوا در خريد 
و تفريح

پوشش ناهمنوا در 
مهمانى

يب
ضر

رى
نادا

مع

داد
تع

يب
ضر

رى
نادا

مع

داد
تع

يب
ضر

رى
نادا

مع

داد
تع

درآمد ماهيانه 
0/0فرد

99

0/2
2315
3

0/1
02

0/2
1015
3

0/0
12

0/8
8415
3

درآمد ماهيانه 
0/2خانواده

45
**

0/0
0215
8

0/1
40

0/0
7915
8

0/1
04

0/1
9515
8

سن

-0
/09

9

0/2
3814
4

0/0
06

0/9
4114
4

-0
/07

2

0/3
9114
4

3-3. بررسى رابطه بين الگوى پوشش ناهمنواى دانشجويان با دوره تحصيلى پاسخگويان، تحصيالت 
پدر و مادر: با توجه ضرايب همبستگى اسپيرمن، مى توان گفت بين دورة تحصيلى دانشجويان با 
الگوى پوشش ناهمنوا در مهمانى و بين تحصيالت پدر و الگوى پوشش ناهمنوا در دانشگاه، 
رابطه منفى معنادارى وجود دارد؛ به عبارتى دانشجويان مقاطع تحصيلى باالتر و يا داراى پدران 
تحصيلكرده كمتر داراى پوشش ناهمنوا هستند. همچنين بين تحصيالت مادر و الگوى پوشش 

ناهمنوا رابطه معنادارى وجود ندارد (جدول شماره 7).
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جدول شماره 7. ضرايب همبستگى اسپيرمن الگوى پوشش ناهمنوا

متغيرها

پوشش ناهمنوا در 
دانشگاه

پوشش ناهمنوا در 
بازار

پوشش ناهمنوا در 
مهمانى

يب
ضر

رى
نادا

مع

داد
تع

يب
ضر

رى
نادا

مع

داد
تع

يب
ضر

رى
نادا

مع

داد
تع

0/0دورة تحصيلى
00

1/0
0

17
8

0/0
0

1/0
0

17
8

-0
/2*

0/0
1

17
8

0-تحصيالت پدر
/2*

0/0
2

15
1

-0
/040/6
5

15
1

-0
/040/6
2

15
1

0-تحصيالت مادر
/060/4
4

15
2

-0
/080/3
2

15
2

0/0
7

0/4
0

15
2

كاركرد الگوى پوشش ناهمنوا با هنجارهاى رسمى در بين دانشجويان چگونه تلقى مى شود؟ سبك 
زندگى يا مقاومت؟

4. رابطه سبك زندگى با گرايش دانشجويان به الگوى پوشش ناهمنوا: با توجه به ضرايب 
همبستگى پيرسون حاصله، بين سبك مذهبى و پوشش ناهمنوا در خريد، رابطه منفى معنى دارى 
وجود دارد. اين بدان معناست كه پاسخگويان با سبك زندگى مذهبى، كمتر داراى پوشش ناهمنوا 
هستند. بين سبك لذت جو (خوش گذران) و پوشش ناهمنوا در دانشگاه و خريد، رابطه مثبت 
معنى دارى وجود دارد؛ به عبارتى پاسخگويان با سبك زندگى لذت جو كه براى گذران اوقات 
فراغت اهميت قائل هستند بيشتر از پوشش ناهمنوا استفاده مى كنند. بين سبك زندگى پرسه زدن 
رسانه اى و پوشش ناهمنوا در دانشگاه، خريد و تفريح و مهمانى رابطه مثبت معنادارى وجود 
دارد. بنابراين پاسخگويانى كه از وسايل ارتباطى مدرن همچون ماهواره، كامپيوتر و... استفاده 
مى كنند بيشتر داراى پوشش ناهمنوا هستند. بين سبك زندگى مصرف گرا و پوشش همنوا در 
هنگام خريد و مهمانى رابطه مثبت معنادارى وجود دارد. اين بدان معناست كه پاسخگويانى كه 
به كيفيت و آراستگى لباس و ظاهر اهميت مى دهند پوشش ناهمنواى بيشترى دارند. بين سبك 
بدن گرا و الگوى پوشش ناهمنوا در دانشگاه، خريد و مهمانى، رابطه مثبت معنادارى وجود دارد؛ 
لذا افرادى كه به انواع جراحى ها و اعمال زيبايى توجه دارند بيشتر از پوشش ناهمنوا استفاده 
مى كنند. بين سبك زندگى ورزشى و الگوى پوشش ناهمنوا در خريد و مهمانى رابطه مثبت 
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معنادارى وجود دارد. به عبارتى افرادى كه به انواع ورزش ها به منظور كاهش وزن اهميت 
مى دهند پوشش ناهمنواى بيشترى دارند. در نهايت اينكه بين سبك زندگى و الگوى پوشش 
ناهمنوا در دانشگاه، هنگام خريد، تفريح و مهمانى رابطه مثبت معنادارى وجود دارد؛ بنابراين 

سبك زندگى افراد بر نوع پوشش آنها در محيط هاى مختلف اثر مثبت دارد (جدول شماره 8).

جدول شماره 8. رابطه سبك زندگى با گرايش به الگوى پوشش ناهمنوا
انواع سبك هاى 

زندگى
همبستگى 

پيرسون
ناهمنوا در 

ناهمنوا در مهمانىناهمنوا در خريددانشگاه

سبك مذهبى
0/096*0/152-0/122-ضريب

0/1050/0420/199معنادارى
179179179تعداد

سبك لذت جو
0/096-**0/243*0/180ضريب

0/0160/0010/199معنادارى
179179179تعداد

سبك فرهنگى
0/0610/0570/010ضريب

0/4180/4500/899معنادارى
179179179تعداد

سبك پرسه زدن 
رسانه اى

**0/291**0/265**0/188ضريب

0/0120/0000/000معنادارى
179179179تعداد

سبك مصرف گرا
**0/345**0/0960/244ضريب

0/2010/0010/000معنادارى
179179179تعداد

سبك بدن گرا
*0/186**0/227**0/253ضريب

0/0010/0020/013معنادارى
179179179تعداد

سبك ورزشى
**0/209**0/1450/228ضريب

0/0530/0020/005معنادارى
179179179تعداد

سبك زندگى
**0/272**0/238*0/152ضريب

0/0430/0010/000معنادارى
179179179تعداد
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5 بررسى رابطه بين الگوى پوشش ناهمنوا با ميزان برخوردارى از سرمايه اقتصادى
دانشگاه و سرمايه  در  ناهمنوا  پوشش  الگوى  بين  پيرسون،  به ضرايب همبستگى  توجه  با 
ناهمنوا  پوشش  الگوى  بين  كه  است  در حالى  اين  ندارد.  معنادارى وجود  رابطه  اقتصادى 
در هنگام خريد و تفريح و سرمايه اقتصادى با ضريب همبستگى 0/204 و سطح معنادارى 
0/006 و بين الگوى پوشش ناهمنوا در هنگام مهمانى و سرمايه اقتصادى با ضريب همبستگى 
0/159 و سطح معنادارى 0/033 رابطه مثبتى وجود دارد. همچنين، ضريب همبستگى پيرسون 
(0/196) و سطح معنادارى (0/009)، نشان مى دهد بين الگوى پوشش ناهمنوا در دانشگاه و 
سرمايه فرهنگى رابطه مثبت معنادارى وجود دارد. اين در حالى است كه بين الگوى پوشش 
ناهمنوا در هنگام خريد و تفريح و سرمايه فرهنگى رابطه معنادارى وجود ندارد؛ همچنين بين 
الگوى پوشش ناهمنوا در هنگام مهمانى و سرمايه فرهنگى با ضريب همبستگى 0/170 و سطح 

معنا دارى 0/024 رابطه مثبت معنادارى برقرار است (جدول شماره 9).

جدول شماره 9. بررسى رابطه الگوى پوشش ناهمنوا 
با ميزان برخوردارى از سرمايه اقتصادى و سرمايه فرهنگى

سرمايه اقتصادى

ناهمنوا در ضريب همبستگى 
ناهمنوا در ناهمنوا در خريددانشگاه

مهمانى
*0/159**0/0870/204ضريب

0/2480/0060/033معنادارى
179179179تعداد

سرمايه فرهنگى
*0/1280/170**0/196ضريب

0/0090/0900/024معنادارى
177177177تعداد

6. بررسى رابطه بين الگوى پوشش ناهمنوا با نگرش ها و رفتارهاى دينى در زيست جهان
با توجه به ضرايب همبستگى پيرسون حاصله، بين گفتمان سنتى و پوشش ناهمنوا در دانشگاه، 
خريد و تفريح، و مهمانى رابطه منفى معنى دارى وجود  دارد. اين بدان معناست كه پاسخگوياِن 
داراى گفتمان سنتى، كمتر داراى پوشش ناهمنوا هستند. همچنين بين گفتمان مدرن و پوشش 
ناهمنوا در خريد و تفريح و مهمانى رابطه مثبت معنى دارى وجود دارد؛ به عبارتى پاسخگوياِن 
دارند.  تمايل  ناهمنوا  پوشش  الگوى  سمت  به  بيشتر  مدرن،  رفتارهاى  و  نگرش ها  داراى 
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به طوركلى بين نگرش و رفتارهاى دينى در زيست جهان و الگوى پوشش ناهمنوا در دانشگاه 
رابطه منفى معنادار و بين نگرش و رفتارهاى دينى در زيست جهان و الگوى پوشش ناهمنوا در 

خريد و تفريح، و مهمانى رابطه مثبت معنادارى وجود دارد (جدول شماره 10).

جدول شماره 10. بررسى رابطه الگوى پوشش ناهمنوا با نگرش ها و رفتارهاى دينى در زيست جهان

نگرش و رفتارهاى 
دينى در زيست جهان

همبستگى 
پيرسون 

ناهمنوا در 
دانشگاه

ناهمنوا در 
ناهمنوا در مهمانىخريد

گفتمان سنتى
**0/282-**0/295-*0/188-ضريب

0/0120/0000/000معنادارى
178178178تعداد

گفتمان مدرن
**0/222*0/0590/149-ضريب

0/4390/0470/003معنادارى
179179179تعداد

نگرش و رفتارهاى 
دينى در زيست جهان

0/028*0/190**0/214-ضريب
0/0040/0110/713معنادارى

178178178تعداد

نتيجه گيرى و بحث
1. با توجه به ضرايب همبستگى به دست آمده، بين نوع دانشگاه و الگوى پوشش ناهمنوا 
«در بازار» و «در دانشگاه» رابطه مثبت معنادارى وجود دارد؛ به عبارت ديگر، پوشش ناهمنوا 
هنگام خريد، تفريح و مهمانى در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمى بيش از دانشگاه پيام 
نور و در دانشگاه پيام نور بيش از دانشجويان دولتى شهر بافت مشاهده مى شود. همچنين، بين 
الگوى پوشش ناهمنوا و رشته تحصيلى، محل سكونت، منطقه سكونت، شغل پدر و مادر، 

اهليت، وضعيت تأهل و قوميت رابطه معنادارى وجود ندارد.
2. بين درآمد ماهيانه خانواده و پوشش ناهمنوا در دانشگاه رابطه مثبت معنادارى وجود 
دارد. اين بدان معنا است كه دانشجويانى كه وضعيت اقتصادىـ  خانوادگى آنها بهتر است، در 
دانشگاه پوشش ناهمنوا ترى دارند، اما بين درآمد ماهيانه فرد و سن او با الگوى پوشش ناهمنوا، 

رابطة معنادارى وجود ندارد.
3. بين دوره تحصيلى دانشجويان با الگوى پوشش ناهمنوا در مهمانى و بين تحصيالت پدر 
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و الگوى پوشش ناهمنوا در دانشگاه رابطه منفى معنادارى وجود دارد؛ به عبارتى دانشجويان 
دوره هاى تحصيلى باالتر و يا داراى پدران داراى تحصيالت باالتر، كمتر داراى پوشش ناهمنوا 

هستند اما بين تحصيالت مادر و الگوى پوشش ناهمنوا رابطه معنادارى وجود ندارد.
4. بين سبك مذهبى و پوشش ناهمنوا در خريد رابطه منفى معنى دارى وجود دارد. اين بدان 
معناست كه پاسخگويان با سبك زندگى مذهبى، كمتر داراى پوشش ناهمنوا هستند. بين سبك 
لذت جو (خوشگذران) و پوشش ناهمنوا در دانشگاه و بازار رابطه مثبت معنى دارى وجود 
دارد؛ به عبارتى پاسخگويان با سبك زندگى لذت جو كه براى گذران اوقات فراغت اهميت 
قائل هستند، در هر دو مكان بيشتر از پوشش ناهمنوا استفاده مى كنند. بين سبك زندگى پرسه 
زدن رسانه اى و پوشش ناهمنوا در دانشگاه، بازار و مهمانى، رابطة مثبت معنادارى وجود دارد؛ 
بنابراين، پاسخگويانى كه از وسايل ارتباطِى مدرن همچون ماهواره، كامپيوتر وغيره استفاده 
مى كنند، بيشتر داراى پوشش ناهمنوا هستند. بين سبك زندگى مصرف گرا و پوشش همنوا 
در هنگام خريد (بازار) و مهمانى رابطه مثبت معنادارى وجود دارد. اين بدان معناست كه 
پاسخگويانى كه به كيفيت و آراستگى لباس و ظاهر اهميت مى دهند پوشش ناهمنواى بيشترى 
دارند. بين سبك بدن گرا و الگوى پوشش ناهمنوا در دانشگاه، بازار و مهمانى رابطه مثبت 
معنادارى وجود دارد. لذا افرادى كه به انواع جراحى ها و اعمال زيبايى توجه دارند بيشتر از 
پوشش ناهمنوا استفاده مى كنند. بين سبك زندگى ورزشى و الگوى پوشش ناهمنوا در بازار 
و مهمانى رابطه مثبت معنادارى وجود دارد. به عبارتى افرادى كه به انواع ورزش ها به منظور 
كاهش وزن اهميت مى دهند پوشش ناهمنواى بيشترى دارند. در نهايت اينكه بين سبك زندگى 
و الگوى پوشش ناهمنوا در دانشگاه، بازار و مهمانى، رابطه مثبت معنادارى وجود دارد؛ بنابراين، 

سبك زندگى افراد بر نوع پوشش آنها در محيط هاى مختلف اثر مثبت دارد.
5. بين الگوى پوشش ناهمنوا در دانشگاه و سرمايه اقتصادى رابطه معنادارى وجود ندارد. 
اين در حالى است كه بين الگوى پوشش ناهمنوا در هنگام خريد و تفريح و سرمايه اقتصادى با 
ضرايب همبستگى 0/204 و سطح معنادارى 0/006 رابطه مثبت معنادارى وجود دارد؛ همچنين 
بين الگوى پوشش ناهمنوا در هنگام مهمانى و سرمايه اقتصادى با ضريب همبستگى 0/159 
و سطح معنادارى 0/033 رابطه مثبت معنادارى دارد. اين بدان معناست كه هرچه وضعيت 

اقتصادى دانشجويان بهتر باشد ناهمنوايى در پوشش آنها در بازار و در مهمانى بيشتر است.
6. بين الگوى پوشش ناهمنوا در دانشگاه و سرمايه فرهنگى رابطه مثبت معنادارى وجود 
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دارد. اين در حالى است كه بين الگوى پوشش ناهمنوا در هنگام خريد و تفريح و سرمايه 
فرهنگى رابطه معنادارى وجود ندارد؛ همچنين بين الگوى پوشش ناهمنوا در هنگام مهمانى 
و سرمايه فرهنگى با ضريب همبستگى 0/17 و سطح معنادارى 0/024 رابطه مثبت معنادارى 
وجود دارد. اين بدان معناست كه موقعيت فرهنگى دانشجويان، ناهمنوايى در پوشش آنها در 

دانشگاه و مهمانى را تحت تأثير قرار مى دهد.
7. بين گفتمان سنتى (نگرش و رفتارهاى دينى) و پوشش ناهمنوا در دانشگاه، بازار و 
مهمانى رابطه منفى معنادارى وجود دارد. اين بدان معناست كه پاسخگويان با گفتمان سنتى 
كمتر داراى پوشش ناهمنوا هستند. همچنين بين گفتمان مدرن (نگرش و رفتارهاى غيردينى) 
و پوشش ناهمنوا در بازار و مهمانى، رابطه مثبت معنادارى وجود دارد؛ به عبارتى پاسخگويان 
با نگرش ها و رفتارهاى مدرن بيشتر به سمت الگوى پوشش ناهمنوا تمايل دارند؛ به طوركلى 
بين نگرش و رفتارهاى دينى در زيست جهان و الگوى پوشش ناهمنوا در دانشگاه رابطه منفى 
معنى دار و بين نگرش و رفتارهاى دينى در زيست جهان و الگوى پوشش ناهمنوا در بازار و 
مهمانى رابطه مثبت معنادارى وجود دارد. اين موضوع نشان مى دهد كه براى استفاده از پوشش 
ناهمنوا در موقعيت هاـ  محيط هاى ناآشنا و غيركنترلى، نگرش هاى مذهبى منعى ايجاد نمى كنند.

در مجموع، مى توان گفت محيط ـ موقعيت عامل اساسى بروز رفتار پوششى دانشجويان 
است. اين موضوع داراى چنان آثارى است كه حتى فراتر از دانشگاه محل تحصيل و باورهاى 
دينى اشخاص عمل مى كند. اهميت محيط به ميزان كنترلى است كه اعمال مى كند (يا ميزان 
آزادى عملى كه فراهم مى آورد)؛ در طرف ديگر، اهميت موقعيت به احساسى است كه فرد در 
شرايط مختلف دارد؛ يعنى اينكه آگاهى محيط را مؤثر بر وضعيت خود مى داند يا خير. در جايى 
كه آشنايى وجود دارد، احتمال ايفاى نقش محيط افزايش مى يابد و به همين دليل همنوايى 
پوششى حداقل به صورت ظاهرى افزايش مى يابد. در مقابل، جايى كه آشنايى وجود ندارد، 
احتمال آسيب پذيرى به حداقل مى رسد. اين احتمال آسيب كه با ادراك كنترل بيرونى تناظر 
دارد، عمده ترين عامل رفتار پوششى همنوا قلمداد مى شود. گرچه اين گونه از شرايط به طوركلى 
در دستوركار نهادهاى ذى ربط پوشش اجتماعى قرار دارند و آنها به وفور از شيوه «كنترلى ـ 
تشويقى» استفاده مى كنند، اما اين شيوه با مسئله مهم «بيرونى بودن عامل رفتار» مواجه است و 
از كيفيت رفتارهاى داراى عامل درونى بى بهره است؛ به عبارت ديگر، در اينجا نوعى از «سازش 
و تسليم» ديده مى شود كه اين وضعيت با احساس نامطلوب تحميل آميخته مى شود و مقاومت 
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رفتارى در فرد شكل مى گيرد. به همين دليل در چنين شرايطى نمى توان شاهد «تأثير ظاهر بر 
باطن» بود كه يكى از روش هاى تربيت اسالمى است (باقرى، 1389).

بر اين اساس، با عنايت به چهارچوب نظرى اين پژوهش (نمودار شماره 1) مى توان گفت 
واقعيت عمل دانشجويان در محيط كوچك شهر بافت حكايت از آن دارد كه رفتارهاى پوششى 
دانشجويان متأثر از ميزان «آزادى ـ آشنايى» آنان است و به تناسب ميزان «كنترل تهديد» ناشى 
از محيط و احتماالً ميزان و نوع انتظار از محيط (مثل انتظار يافتن كار در محيط هاى دولتى يا 
عمومى) تغيير مى كند. اين گروه از دانشجويان كه در محيط اجتماعِى حامِى جدِى رفتارهاِى 
پوششى همنوا، اقدام به رفتار پوششى ناهمنوا كرده اند و حتى گاه به تحمل آشكار پيامدهاى 
منفى رفتار پوششى ناهمنوا تن داده اند، احتماالً اگر در محيط هايى واقع شوند كه پوشش ناهمنوا 
تأييد شود و يا دست كم به وضوح و به طور گسترده با پيامدهاى منفى مواجه نشود، به صورت 
گسترده اى از پوشش ناهمنوا استفاده خواهند كرد. اين اتفاق گرچه در قالب رفتار «دوگانه» 
فرهنگ ايرانى قابل فهم است (ديگار و همكاران، 1378)، اما از حيث تالش هاى گستره اى كه 
براى تبليغ پوشش همنوا در مدارس و دانشگاه ها به عمل مى آيد، دستاورد چندان مقبول آن 
تالش ها را نشان نمى دهد و نيازمند تأمل جدى است. آيا با ظهور اين واقعيت ها در رفتار كسانى 
كه مدت مديدى در معرض آموزش هاى رسمى رعايت رفتار پوششى همنوا قرار داشته اند، 

زمان آن نرسيده كه در رويكرد آموزش و درخواست رفتار پوششى تجديد نظر شود؟

پيشنهادها
در شرح علل رفتار پوششى ناهمنواى دانشجويان، به علل و داليل متعددى مى توان اشاره 
كرد اما مواجهه اصولى با اين واقعيت اجتماعى نيز نيازمند برنامه ريزى صحيح و همه جانبه و 
اعمال سياست هاى مختلف، متناسب با شرايط و امكانات و محدوديت هاى محيطى و مخاطب 
است. عمده ترين موضوعى كه مى توان در اينجا بر آن تأكيد كرد «برنامه هاى نظارتى و آموزشى 
غيرمستقيم» و «رفتارهاى مبتنى بر موازين دست اندركاران» است. اين گونه برنامه ها را مى توان 
در قالب «برنامه هاى پنهان فرهنگى» مطرح و از طريق آموزش پنهان و الگو بودن در عمل، به 
ايجاد جّو فرهنگى و سازمانِى حامى پوشش همنوا و معيار كمك كرد. در چنين فضايى هم 
عمل كننده احساس فشار بيرونى نمى كند و هم يادگيرى ماندگار و درونى شده محقق مى شود.
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