
 

 

 های دانشجویی فرهنگ پوشش دختران در ارتباطات انسانی خرده

 1لگوی رسمی حجابای مغایر با ا های کرانه مطالعه کیفی نمونه
 2سبحان یحیایی

 6/5/79، تاریخ تأیید: 5/21/79تاریخ دریافت:

 چکیده

های عمومی پوشش و  های دانشجویی با سیاست فرهنگ ای از خرده این مقاله، به مطالعۀ چگونگی مواجهه نمونه

تر ـ که رفتاری هایی از دانشجویان دخ پردازد و به معانی پوشش در میان گروه حجاب در فضای دانشگاهی می

ای)افراطی(  های کرانه های این مقاله به شیوۀ انتخاب نمونه کند. نمونه مغایر با الگوی رسمی حجاب دارندـ توجه می

های مطالعه را ندارد. هدف مطالعه هم این بوده است  اند و بدیهی است که ادعای تعمیم فراتر از نمونه برگزیده شده

 های اجتماعی، یاری برساند.  سلبی از این دست، به بازاندیشی در سیاستگذاریهای  دادن شناخت دست با به که

(، عناصر محرک و IQAشناسی این مقاله به روش کیفی تفسیری و با تکنیک تحلیل کیفی تعاملی) روش

 های این روش هم کند. ابزارهای تأمین داده ها را ترسیم می عناصر پیامدی نظام معنایی پوشش در میان نمونه

 نفر بوده است.  26مصاحبۀ گروه کانونی و مصاحبۀ عمقی انفرادی با تعداد نمونه 

عنوان پیوندهای درونی نظام معنایی پوشش در میان دانشجویان نمونه شناسایی شدند،  هایی که به مؤلفه

 شدن و مد.  دی، دیدهنفس، نشانگر تفکر بودن، اعتراض، آزا عبارتند از؛ راحتی، نظر دیگری، زیبایی، تمایز، اعتمادبه

برای دختران دانشجوی نمونه، عواملی هستند « شدن دیده»و « زیبایی»، «نفس به اعتماد»داد که  ها نشان  یافته

نظر »، «مد»توانند احساس رضایت و یا عدم رضایت از پوشش را در ایشان تولید کنند. همچنین عوامل  که می

یزۀ اصلی این دانشجویان دختر در انتخاب نوع پوشش و لباسشان را انگ« آزادی»و « اعتراض»، «تمایز»، «دیگری

دهد. همچنین دانشجویان به سه گروه دانشجویان معترض و دانشجویان همگرای فعال و دانشجویان  شکل می

 های سیستمی شناسایی شد.  ها، روابط مؤلفه همگرای منفعل تقسیم شدند و متناظر با هریک از گروه

 گیری افراطی. وشش، ارتباطات انسانی، تحلیل کیفی تعاملی، حجاب، نمونهپ واژگان کلیدی:

  

                                                           
این مقاله مستخرج از یک طرح پژوهشی اجرا شده برای پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،  2

 تحقیقات و فناوری است.

 yahyaei.sobhan@gmail.comاستادیار دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه عالمه طباطبایی  1
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 مقدمه و بیان مسئله

اجتماعی در   های سیاستگذاری عنوان یکی از پرابلماتیک پوشش زنانه و حجاب، همواره به

مطرح بوده است. این موضوع در چهار  2959جمهوری اسالمی ایران پس از انقالب اسالمی 

گری شهروندان و  م در صورت سیاستگذارانه و قانونی و هم در صورت کنشدهۀ گذشته ه

مواجهه عمومی با الگوی رسمی آن، تغییرات و تطوّراتی را به خود دیده است و امروزه شماری 

 های مقاومت و تخطی از الگوهای رسمی در جامعه قابل مشاهده است.  از گونه

های سیاستگذاری فرهنگی و  ترین میدان از اصلیعنوان یکی  از سوی دیگر، فهم دانشگاه، به

تری از سیاستگذاری فرهنگی  اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران، همواره اثرپذیری عریان

های انضباطی  نامه های متعدد آیین توان در بازبینی دولت داشته است. این موضوع را می

مناسبات دانشجویی در مجموعه  های فرهنگی در ارتباطات با تعریف دانشجویان و دستورالعمل

 های کشور دید.  دانشگاه

های  دادن شناختی از چگونگی مواجهه با سیاست دست بنابراین، مسئلۀ این مقاله، به

ای است. به دیگر سخن، این  فرهنگی پوشش و معناداری آن در میان بخشی از دانشجویان کرانه

یط دانشگاه را مدّ نظر قرار داده است مقاله، فهم موضوع کنش پوششی دختران دانشجو در مح

ها  های کالن اجتماعی را در تعامل با انگیزه خواهد تأثیر و تأثّرات فضای دانشگاه و سیاست و می

 و معانی فردی پوشش دختران دانشجو مورد مطالعه قرار دهد. 

اعی و گوییم، تعامالت پیچیده میان آن کالبد و ارتباطات اجتم هنگامی که از فضا سخن می

)غالمرضا « دهیم های منتشر در مکان یادشده را نیز مدّ نظر قرار می های و نگرش قواعد و ارزش

 (. 2997کاشی، 

فرهنگ در اینجا بتواند  عنوان یک خرده رسد مطالعۀ فرهنگ پوشش دانشجویان به نظر می به

ی است که از فرهنگ، فرهنگ ای این پوشش کمک کند. منظور از خرده به شناخت عناصر زمینه

توان در زبان، لباس،  جلوۀ چنین تمایزی را می»نظام فرهنگی مسلط جامعه متمایز است؛ 

« های پذیرفته شدۀ جامعه دید کردن به برخی ارزش حرکات بدنی، آداب، شیوۀ رفتار و پشت

 (. 272: 2999)شفهرز، 
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2وجود قانون سبب ما، به جامعۀ باید در نظر داشت که در
 پوشش در الزامیه مثاب به حجاب 

اند )فرجی و  شده ادغام هم با و خورده هم گره در تا حدی حجاب و پوشش مفهوم زنانه، دو

گری  های مورد مطالعه در این مقاله، کنش رغم اینکه نمونه (. بنابراین، علی2999حمیدی، 

ن پوششی مغایر حجاب رسمی دارند، اما نسبت معنای کنش آنها با حجاب نیز محل تأمل ای

 مقاله خواهد بود. 

 های پژوهش پرسش

گری  دختران دانشجویی که پوششی مغایر با الگوهای رسمی دارند، چه معانی را از کنش

 کنند و مفهوم حجاب نزد این دانشجویان، چه معنایی دارد؟ پوششی خود مراد می

 گری پوششی این دانشجویان دختر چگونه است؟  بندی کنش گونه

 پیشینۀ پژوهشی

وزارت فرهنگ و »های دولتی اعم از  های پرشماری دربارۀ پوشش و حجاب در وزارتخانه شپژوه

و سایر نهادهای پژوهشی وابسته « وزارت کشور»، «وزارت آموزش و پرورش»، «ارشاد اسالمی

های حاکمیتی مانند صداوسیما، سازمان تبلیغات اسالمی و نهادهایی از این دست  به دستگاه

ها کمّی بوده است و به یک پیمایش یا  اما نگاه بیشتر این پژوهشصورت گرفته است، 

سنجی کمّی بسنده شده است و در معدود تحقیقات کیفی موجود، خأل پژوهشی این  نگرش

 شود.  چنین در میان دانشجویان احساس می

های شهری و ملی که بیانگر تغییرات اجتماعی در مقولۀ پوشش هستند، دغدغۀ  پژوهش

عنوان نمونه پژوهشی که  اند. به شش زنانه را در سطح مسئوالن کشور گسترش دادهکنترل پو 

                                                           
در  یکه بدون حجاب شرع یزنان»که؛  کند یم یانب ینهزم ین، در ا2961 ال مصوب س یراتقانون تعز 211ماده  2

قانون  699 ۀماد همچنین «.ضربه شالق محکوم خواهند شد 97تا  یرظاهر شوند، به تعز یمعابر و انظار عموم

ظاهر و معابر، ت یهرکس علناً در انظار و اماکن عموم»که  کند یم یحتصر یزن 2995مصوب سال  یمجازات اسالم

گردد و  یضربه شالق محکوم م 97تا  یاعمل، به حبس از ده روز تا دو ماه  یفرعالوه بر ک ید،نما یبه عمل حرام

فقط به  ید،دار نما یحهرا جر یعفت عموم یول یست،ن یفرک یشود که نفس آن عمل دارا یمرتکب عمل که یدرصورت

 یانب یزن یماده قانون ینا یها از تبصره یکیدر «. هد شدضربه شالق محکوم خوا 97تا  یاحبس از ده روز تا دو ماه 

از  یاظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و  یدر معابر و انظار عموم یکه بدون حجاب شرع یزنان»که  شود یم

 «.محکوم خواهند شد ینقد یجزا یالپنجاه هزار تا پانصد هزار ر
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درصد از زنان تهرانی دارای پوشش کم یا غیر قانونی و غیر اسالمی در  57دهد حدود  نشان می

هایی از این دست، عالوه بر  و پژوهش  (. این پژوهش79: 2997معابر عمومی هستند )رضایی، 

های حاکمیتی در این زمینه را تشدید  های دولتی برای عاملیت گذاریاینکه دغدغۀ سیاست

های تبیینی و تفسیری جدی از سوی نهاد دانشگاه ـ برای پرهیز دادن  کند، ضرورت پژوهش می

 سازد.  های سیاستگذاری اجتماعی ـ را خاطر نشان می ی به سیاستگذاران در تداوم کژکارکرد

نگرش زنان به انواع »لیغات اسالمی با عنوان طرح پژوهشی دیگری در سازمان تب

توسط مهدی فرجی و نفیسه حمیدی به انجام رسیده است که نویسندگان « های رایج پوشش

ترین  عنوان مهم درصد از زنان تهرانی، تمایزبخشی را به 5/25کنند که  در نتایج آن عنوان می

های  ، با استفاده از مصاحبهکنند. مجریان این طرح مالک در انتخاب لباسشان معرفی می

کنند که عبارتند  بندی می شده، نه گونه از زنان تهرانی را بر مبنای پوشش دسته عمقی انجام

شناختی، حجاب  از؛ حجاب تکلیفی، حجاب ایدئولوژیک، حجاب سنتی، حجاب زیبایی

به سبک زندگی، پوشش مد محور، فشن لس مثا شناسانه، حجاب بازاندیشانه، پوشش به زیبایی

 و پوشش فمینیستی. 

بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه »دوست با عنوان  ای توسط مرتضی حسینی نامه پایان

سنجی  به نگرش« عالمه طباطبائی نسبت به پوشش زنان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

ایگاه اجتماعی باالی والدین گیرد که پ پردازد و نتیجه می دانشجویان با روش پیمایش می

شدن تمایل دانشجویان به پوشش اسالمی دارد. همچنین او در  همبستگی معناداری با کاسته

کند که نسبت مستقیمی بین نگرش دانشجویان به پوشش و چگونگی  نتایج تحقیقش بیان می

 رعایت پوشش توسط گروه دوستان و هماالن آنها وجود دارد. 

دار و  کند که عناصر اولویت صورت کتاب منتشر شده است بیان می به تحقیق دیگری نیز که

کننده در نوع حجاب و پوشش دانشجویان دختر به ترتیب عبارتند از خانواده، مد،  تعیین

محمدزاده و سلیمانی،  ای و اساتید )علی نامه، دوستان، الگوهای رسانه اعتقادات مذهبی، آیین

2997 :97 .) 

های کمّی  در این زمینه به چاپ رسیده است که عموماً دارای نگرشمقاالت دیگری نیز 

کنیم که ضمن رعایت  بوده که در اینجا برای نمونه، دو مقاله نوعی از این جمله را ذکر می

اختصار، شمایی کلی از فضای پژوهش در این عرصه ارائه شود. سعید زاهد زاهدانی و عبداهلل 
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تغییر محیط کنند که  تبیین می« نشجویان به انواع حجابرایش داگ»ی به  ا دشتی در مقاله

د و بنابراین این باش انتخاب نوع پوشش برای آنان مؤثر می، در دانشجویان دختربرای  اجتماعی

محیط اجتماعی و فضای فرهنگی است که تا حدود زیادی نوع پوشش این افراد را مشخص 

در پور  آرین قلی ۀ دیگری است که با تألیفمقال« نقش دولت در نهادینه سازی حجاب»کند.  می

این مسئله تبیین ۀ مورد اشاره، در مقالفصلنامه مطالعات راهبردی زنان به چاپ رسیده است. 

صورت پایدار و با  توان رفتارها و احساسات ملت را به مینهای اجباری،  شود که با مکانیزم می

های ذهنی و شناختی به  ساسات باید مکانیزمسازی رفتارها و اح برای نهادینه وثبات شکل داد 

 . کار گرفته شود

 چارچوب نظری

بودن مطالعۀ حاضر، هیچ مبنای نظری روی میز تحقیق قرار  با توجه به اکتشافی و کیفی

شناسی تفهّمی وبر، رویکردی به  گیرد، اما این پژوهش با پیروی از چارچوب نظری جامعه نمی

گیرد  د که فرد و رفتارش را چونان واحد پایه در نظر میدریافت معنای کنش انسانی دار

(Weber, 1946: 345 ،به زعم وبر، هر آنچه که در زمرۀ رفتارهای عینی یا ذهنی است .)

همین دلیل، این فرد است که یگانه حامل کنش معنا دار  قابلیت تفسیر معناداری را دارد و به

 است )همان(. 

و اجتماعی بر خالف موضوعات طبیعی، دارای دنیایی  وقتی پذیرفتیم موضوعات انسانی

نام معنا هستند که شناخت آن برای درک و تبیین آنان ضروری است، این  درونی و چیزی به

های عینی، به درک معناهای درونی افراد و یا  توان به شیوه آید که چگونه می وجود می پرسش به

منظور  سؤال، تفهم است. تفهم تالشی است بهنهادهای اجتماعی نائل آمد؟ پاسخ وبر به این 

کننده صورت  گر که از سوی مشاهده درک کنش اجتماعی از طریق نوعی رابطۀ همدالنه با کنش

هایش را مشخص سازد و جهت رفتار  گر و انگیزه کوشد تا کنش گیرد. در این شیوه محقق می می

(. در واقع، بر خالف پارتو که 16: 2997، 2را از دید کنشگران ببیند تا از نگاه خودش )پارکین

سنجید، تفهم مستلزم درک معنایی  های ناظر کنش می ها را با استناد به شناخت منطق کنش

(. وبر دو گونه تفهم را از 569: 2999گر برای رفتار خویش قائل است )آرون،  است که کنش

                                                           
1 Parkin 
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نیت یک فرد از روی شکل ای مستقیم، نظیر درک عصبا ـ تفهّم مشاهده2دهد:  یکدیگر تمیز می

ها و معانی  شود به درک انگیزه ـ تفهّم تبیینی، که در آن کوشش می1و حالت صورت وی، 

دادن تفهمی  دنبال به دست (. این پژوهش به15: 2997های گوناگون نائل آییم )پارکین،  کنش

ان دانشجو های پوششی دختر ها و معانی کنش تبیینی است و در پی آن است که به درک انگیزه

 مورد مطالعه بپردازد. 

 (IQA)شناسی؛ تحلیل کیفی تعاملی روش

شناسی علم، تکنیک تحلیل  شناسی کیفی در پارادایم تفسیری معرفت این مقاله با اتخاذ روش

های مورد مطالعه  گری پوششی نمونه را برای شناسایی چیستی و چرایی کنش 2کیفی تعاملی

 گیرد.  کار می به

صورت انباشتی، تمرکز غالب  ملی از طریق مصاحبۀ مستقیم و اندیشیدن بهروش کیفی تعا

( اشاره 29: 1117کوی ) کات و مک دهد. نرث کنندگان حاضر قرار می خود را بر تجربیات شرکت

ها و ارتباط میان  به این امر دارند که هدف تحلیل کیفی تعاملی، ایجاد پیوند میان مشابهت

( ارائه ساختار تعلیلی، از طریق نظرات اعضای IQAفی تعاملی )پدیده و معناست. پژوهش کی

هاست. در طی زمان  کارگیری مجموعه داده بندی و به گروه کانونی برای مصاحبه و طبقه

دهند  مصاحبه و تعامل با گروه کانونی، محققان مفاهیم را شرح داده و به گروه کانونی اجازه می

طه با موضوع پژوهش شرح دهند. سپس از طریق تبادل نظر ها و مفاهیم خود را در راب تا ایده

گیرد. در واقع،  شدن ایده، پارامترها و فاکتورها برای پژوهش بیشتر شکل می مداوم و روشن

شود  ها بازسازی می توان گفت که در این روش محتوای نظریۀ شخصی افراد درطول مصاحبه می

 (. 2977)یحیائی، 

 ها ابزارهای گردآوری داده

های عمقی انفرادی و  ها در ساختار تحلیل کیفی تعاملی به دو شیوۀ مصاحبه آوری داده جمع

  گیرد. پایه و اساس شناخت پیوندهای درونی مصاحبۀ گروه مصاحبۀ گروه کانونی صورت می

گیرد و در پایان  های انفرادی مبنای مصاحبۀ گروه کانونی قرار می کانونی است ورودی مصاحبه

                                                           
1 Interactive Qualitative Analysis(IQA) 
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های گروه کانونی و  های نظری برآمده از مصاحبه تطبیقی بین کدگذاری نیز مقایسه

 گیرد.  های عمقی انفرادی صورت می مصاحبه

 ١. فاز مصاحبۀ عمقی فردی١

شوند که برای کشف آتی معانی پیوندهای  در این مرحله، پیوندهای درونی شناسایی می

  & Northcuttشوند ) قلمداد میسنگ  شان بسیار مهم و گران های سیستمی درونی در ارتباط

McCoy, 2004: 44.) 

شود و در واقع، این  یافته انجام می ساخت صورت نیمه ها در این پژوهش به مصاحبه

نوعی  دنبال آن هستند که مفاهیم پیوندهای درونی را شرح و گسترش دهند و به ها به مصاحبه

 نظرات دارای انحراف از معیار را نیز شناسایی کنند. 

1. فاز مصاحبه گروه کانونی1
 

های پژوهش و پس از ترسیم مسیر توسط محقق، نخستین  پس از شناسایی اهداف و پرسش

مصاحبۀ گروه کانونی است که از  «یتعامل یفیک لیتحل»ها در روش  آوری داده مرحلۀ جمع

کات و  در سیستم تحت مطالعه که نرث 9های درونی ها شناسایی پیوند خالل این مصاحبه

برند، بر مبنای اظهار تجربیات  سیستمی نام می 7های پاره ( از آن تکه77: 1117کوی ) مک

ها توسط  گیرد. همچنین روابط بین این مؤلفه گان از پدیدار مورد مطالعه صورت می کنند شرکت

( و مجموعه Northcutt &  McCoy, 2004: 44شوند ) های کانونی شناسایی می همین گروه

های موجود را با الهام از نظریۀ سیستمی تحلیل کیفی تعاملی، مورد  تگیقوانین و همبس

دهد برای اینکه یک نقشۀ ذهنی ترسیم کند از اینکه گروه چگونه واقعیت مورد  استفاده قرار می

های این اکتشافات تحلیل شماتیک، به شرحی که در ادامه  کنند. بر مبنای داده نظر را تجربه می

 هد پذیرفت. ید، صورت خوا آ می

 های تجزیه و تحلیل استراتژی

شود که در  در روش تحلیل کیفی تعاملی، از سه استراتژی تجزیه و تحلیل استفاده می

 ادامه، به اختصار به آنها اشاره خواهیم کرد؛

                                                           
1 individual in depth interview 

2 focused group interview 

3 Affinities 

4 Quilt pieces 
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 :١الف( پیوندهای درونی 

شوند، که  در روند تحلیل کیفی تعاملی، اجزاء معنایی یک پدیدار، پیوندهای درونی نامیده می

توان گفت که پیوندهای درونی  کنند. می هایی هستند که سیستم را ایجاد می همانند مؤلفه

دهد که خود  ها را نشان می بندی معنایی هر سیستم و یا مجموعۀ سیستم درواقع دسته

های  (. بر مبنای دادهNorthcutt &  McCoy, 2004: 44ها از یک پدیدار است ) تجربیات گروه

( ART)1های درونی، ترسیم جدول ارتباط بین پیوندهای درونی آمده در شناسایی پیوند دست به

 گیرد.  صورت می

  (IRD)3ب( نمودار روابط درونی

نمودن پیوندهای درونی، گام بعدی کدگذاری نظری روابط بین پیوندهای درونی  پس از مشخص

رسیم نمودار روابط درونی، که توان به ت های گروه کانونی می است که پس از طرح در مصاحبه

مثالی که در ادامه  IRDتوصیف دیداری روابط پیوندهای درونی است، اقدام نمود. در نمودار

کات و  که نرث شود و چنان آمده است، ربط دو مؤلفۀ پیوند درونی با فلش نمایندگی می

مؤلفه است که دادن رابطۀ بین دو  برای نشان IRD(: فلش در 291: 1117گویند ) کوی می مک

که  شود و این های حسابداری دوبل ـ دوبار تکرار می بر خالف سیستم دفترداری ـ و مانند برنامه

N1 N2 دهد که مؤلفۀ  در نمودار نمایش داده شود، نشان میN2  بر مؤلفۀN1  تأثیرگذار است و

 باشد.  N2، مؤلفۀ N1تواند ریشۀ داللتی  نوعی می به

های رو به باال،  های سیستم و فلش سمت چپ، ورودیهای  فلش IRDدر نمودار 

های  های سیستم از ورودی شوند. تفریق مجوع تعداد خروجی های سیستم خوانش می خروجی

که این عدد، عددی مثبت باشد و  دهد که درصورتی سیستم، دلتای سیستم را نشان می

که  شود و درصورتی ها باشد، آن عدد محرک سیستمی خوانش می ها بیش از ورودی خروجی

ها باشد و دلتای سیستم منفی شود، به این عدد پیامد  ها بیش از تعداد خروجی تعداد ورودی

(. اگر پیوندهای درونی سیستم را از 299: 1117کوی،  کات و مک شود)نرث سیستمی گفته می

N1  تاN7 نی طور فرض با توجه به تعامل مت فرض کنیم و ارتباط هفت عامل سیستمی را به

                                                           
1Affinities 

2 Affinity Relationship Table 

3Inter Relationship Diagram 
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منتج از آن را در  SIDتوانیم نمودار  در نظر بگیریم، می IRDشکل زیر در نمودار  ها به مصاحبه

 ادامه مشاهده کنیم؛

 
 IRDـ نمونۀ نمودار  ١شکل شمارۀ 

 (SID)١های سیستمی پ( بازنمایی سیستم: ترسیم نمودار تأثیرگذاری

های عمقی، چکیدۀ  نی و مصاحبهکانو  های مصاحبۀ گروه در آخرین فاز تجزیه و تحلیل داده

شود. برای ترسیم این  ترسیم می SIDهای سیستمی در نمودار  آمده از اثرگذاری دست نتایج به

های سیستم را در یک سمت و پیامدهای سیستم را در سمت دیگری در  محرک نمودار نخست 

  ناسب این جعبهدهیم. مرحلۀ بعدی پس از چینش م های درونی قرار می های پیوند قالب جعبه

دادن ارتباط بین آنها به وسیلۀ خطوط نمایانگر ارتباط است که  های پیوند درونی، نشان مؤلفه

توانند به دو دسته نمایای ارتباط مستقیم و نمایای ارتباط غیر مستقیم تقسیم  این خطوط می

های نمودار  ادهبر مبنای د SID( در ادامه نمودار مثالی 296: 1117کوی ) کات و مک شوند. نرث

تشکیل شده بود، ترسیم شده است و  N1…N7که از هفت مؤلفۀ پیوند درونی  IRDپیشین 

 توان چگونگی ترسیم نقشه ذهنی را در این نمونه مشاهده کرد؛  می

 

                                                           
1. Systems Influence Diagrams 
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گویند گزارش نهایی به محقق این امکان را  ( می75: 1117کوی ) کات و مک که نرث چنان

کنندگان ـ در  و روابط بین آنها را ـ مبتنی بر گفتارهای شرکتدهد که پیوندهای درونی  می

های  جهت نگاه تطبیقی بین سیستم و افراد توصیف کند و استنتاجش را بر مبنای ویژگی

 ها ارائه دهد.  سیستم یا سیستم

 های مورد مطالعه و شیوه اجرا نمونه

بوده است؛ بدین معنا که  2)افراطی( ای گیری کرانه ها در این مقاله، به شیوۀ نمونه انتخاب نمونه

کنند؛ سراغ  هایی که الگوهای مغایر با پوشش رسمی را انتخاب می برای شناخت نمونه

سازی از پوشش  ندادن به الگوی رسمی حجاب و غیریت ایم که برای تن دانشجویان دختری رفته

اند.  ح پوشش دریافت کردهخود در برابر آن، از نهادهای نظارتی و انتظاماتی دانشگاه، تذکر اصال

این تذکر، از گفتار شفاهی نیروی انسانی شاغل در انتظامات تا حضور در کمیته انضباطی 

ها بوده و  شده است و صرفاً خوداظهاری دانشجویان معیار شناسایی نمونه دانشجویی را شامل می

 اعتبارسنجی دیگری نداشته است. 

                                                           
1 Extreme Sampling  
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صورت  پدیده مورد مطالعه به و ها که زمانی که نمونه های افراطی از این روست انتخاب نمونه

گیرند؛ امکان فهم  ای و حداکثری موضوع مطالعه قرار می در نقاط کرانهغیرمعمول یا خاص 

 . کنند بهتری از موارد معمولی موضوع مطالعه را با جزئیات بیشتری فراهم می

  گیری افراطی انشجو با نمونهنفره از دختران د در این پژوهش ما با دو گروه کانونی هشت

ها را شروع کردیم. هر جلسۀ گروه کانونی عالوه بر محقق، توسط یک  آوری داده هدفمند جمع

دلیل این  عنوان مدیر بحث پیش رفت. انتخاب تعداد اعضای هشت نفر به نفر دستیار اجرایی به

های انفرادی  مصاحبه های کانونی، در مقایسه با هزینه سودمندی استفاده از گروه»بود که 

شکل واضحی از بین  به تر های بزرگ یا گروههای بسیار کوچک،  تواند در اثر استفاده از گروه می

 . (Kitzinger, 1994« )برود

های تهران، عالمه  های مورد مطالعه از دانشجویان دانشگاه الزم به ذکر است که نمونه

اند. یازده نفر از این تعداد، دانشجوی  بوده طباطبائی و آزاد اسالمی )واحد تهران ـ شمال( 

 اند.  های علوم انسانی، سه نفر دانشجوی هنر و دو نفر دانشجوی فنی و مهندسی بوده رشته

تواند  از دیگر سو، انتخاب محیط اجرای مطالعه، یکی از مسائلی است که در روند تحقیق می

رای کمترین مداخله محیطی، فضای همین منظور و ب تأثیرات مشهودی را برجای بگذارد. به

کارگیری شد. انتخاب محیط دانشگاه، عالوه بر احساس  های به دانشگاه برای اجرای مصاحبه

داد که پدیدۀ مورد مطالعه را در  راحتی در دانشجویان مورد مطالعه، به محققان این امکان را می

ومی دانشگاه تهران صورت اش مطالعه نمایند. هر سه مصاحبۀ عمقی در فضای عم ظرف محیطی

طباطبائی، آزاد اسالمی( برای حضور در مکان  های دیگر )عالمه  گرفت و از دانشجویان دانشگاه

های انفرادی، دانشجویان در دانشکدۀ محل تحصیل خود  مصاحبه دعوت شد، اما در مصاحبه

 مورد مصاحبه قرار گرفتند. 

 ها اجرای مصاحبه

 نونیهای گروه کا . اجرای مصاحبه2

های دو مصاحبه گروه کانونی با دانشجویان دختر مورد مطالعه را  در مرحلۀ نخست داده

 کنیم.  بندی و ارائه می دسته
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پس از انتخاب اعضای دو گروه کانونی و درخواست حضور از ایشان در محل مصاحبه، برای 

ایشان  اعضا توضیح داده شد که این پژوهش برای شناسایی نگرش و معنای کنش پوششی

کجای  گیرد و بناست که محققان روشی کیفی را در این عرصه آزمون کنند و در هیچ صورت می

های ابتدایی اعضای  ها، پس از صحبت تحقیق نامی از آنان برده نخواهد شد. در اجرای مصاحبه

 گروه اوّلین موضوعی که در این مصاحبۀ کانونی به بحث گذاشته شد، عبارت بود از؛ 

 سی دالیل انتخاب لباس در دانشگاهشنا معنی

عنوان یک سیستم  به« تحلیل کیفی تعاملی»در ذیل این عنوان پوشش، به تبع الزامات تکنیکی 

دنبال شناسایی پیوندهای درونی  های پیرامون این عنوان، به در نظر گرفته شده است که پرسش

در هر دو گروه مصاحبۀ  های مرتبط با این موضوع، این سیستم ذهنی مطرح شده است. پرسش

های همسان و گاه ناهمسان و حتی متباینی را در پی داشت.  کانونی دختران دانشجو پاسخ

 ؛ 2شود های مختلف، ارائه می های ارائه شده در گونه برخی از شواهد پاسخ

عنوان اصل اوّل راحتی رو در نظر  ای که باشه، من به چه دانشگاه و چه هر محیط دیگه»

تونه تو این حوزه بهش امر  ترین حوزۀ انتخاب آدمه و کسی نمی لباس آدم، شخصی گیرم. می

بینیم که  گم، متأسفانه در نظره و در عمل می ای که می تونه و نهی کنه. البته این نمی

 )مریم، دانشجوی سال دوم(. « تونه می

از جوانی تا  ش تکه. مادرم های دانشگام معموالً با مامانم هستش. سلیقه انتخاب لباس»

خرم، اگر مامانم نپسنده، من  ها که خودم لباسی رو می همین حاال شیک پوشه. گاهی وقت

شه و معموالً بعد از یکی دوبار، دیگه اون  نفسم برای پوشیدن اون لباس کم می اعتمادبه

 )مهسا، دانشجوی سال اوّل(. «. پوشم لباس رو نمی

گ به زیبایی من اضافه کنه. البته لباس ممکنه زیبا اوّلین معیار اینه که لباس اونقدر قشن»

ها و روزها وقت  باشه، ولی به آدم نیاد. گاهی شده که برای انتخاب لباس دلخواهم ساعت

دونید که زیبایی فرهنگیه. این هیزی مردای اینجا هم واسه اینه که همه  گذاشتم. البته می

«. فهمنش ندیدن که جز با جنسیت نمیقدر  بینن. اصالً زیبایی رو آن چی رو اروتیک می

 )محبوبه، دانشجوی سال سوم(. 

                                                           
های مورد مطالعه،  برای حفظ امانت و حقوق تعهد شده نمونهدتاً عم اسامی ذکر شده در مقاله، اصیل نیستند و 2

 اند. سازی شده شبیه
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من انگیزۀ اصلیم اینه که یه چیزی بپوشم که تکراری نباشه و از لباسِ بقیه سر باشه. این »

ای روان جامعه رو پریشانی  های تکراری با رنگای روتین سیاه و خاکستری و سورمه همه فرم

زده است. دختر و  شه دید. دانشگاهم ماتم تو هیچ جمعی نمیو عصبانی کرده. شادی رو اصالً 

پوشم، دارم یه لطفی به جامعه و به دانشگاهم  پسر هم نداره. من که لباس شاد و متفاوت می

کنم. اونا باید تحسین کنن زیبایی رو، ولی بر عکسه. برام دردسر و اعصاب خوردی داره.  می

« ای گه لباست متفاوت و بازه و آزاده، میگن فاحشهقدر شعور تو جامعه ما پایینه که ا این

 )پریسا، دانشجوی سال سوم(. 

نفسمو اضافه کنه. وقتی  پوشم که اعتمادبه خصوص تو دانشگاه، مانتو شلواری می من به»

تونی موضع قدرت داشته باشی.  تونی دستِ باال با بقیه حرف بزنی. می لباست شیک باشه، می

نفس آدم را در این محیط  ها در دانشگاه، اعتمادبه لی از لباساساساً جرأت پوشیدن خی

 )محدثه، دانشجوی سال چهارم(. « کنه بیشتر می

لباس آدم باید حرفی برای گفتن داشته باشه. باید نشونه تفکر باشه. پارسال با دو تا از »

یه طور  زدیم. خب خیلی خفن بود. همه های پسرونه می دوستام، موهامونو تراشیدیم و تیپ

کردن. پسرا هم یه فاز احترامی داشتن بهمون. یعنی دیگه  ای رومون حساب می دیگه

کردم. یعنی آدم بودن من  دهنی می جذابیت زنانه و این جفنگیات رو بهش داشتیم کج

 )زهره، دانشجوی سال پنجم(. « تر از جنسیتمه. اینا حرفه که با لباس میشه زد مهم

مون  پوشم. نگهبانای دانشکده د بپوشی، من دقیقاً همون را نمیمن هر چی رو که بگن بای»

هایی که گیر دادنا زیاد  شدن که من با مقنعه بیام تو، اما خیلی وقته نیومدم. البته موقع ذله

اومدم و نرسیده به دانشکده، شال رو سرم بود. همه چی تو  شده بود، دم درو با مقنعه می

ترین چیزای آدم  ذاره که تو شخصی شگاه دستورالعمل میدانشگاه و تو مملکت، زوره. دان

گن؛ من تا سال اوّل دانشگاهم چادری بودم، اما از  ها بپرسین، بهتون می سرک بکشه. از بچه

یه جایی نگام به چادرم عوض شد. انگار ابزار سرکوبم بود. به بهانه کنترل نگاه جنسیت زده 

 )نورا، دانشجوی سال چهارم(. « مردانه. مردی که از هر محدودیتی آزاده

من اولویت اوّلم اینه که لباسم، هم نشون دهنده آزادی برای خودم باشه و هم آزادی رو تو »

اندیش و مدرنی  دانشگاه و تو جامعه نمایش بده. یعنی بقیه بفهمن که من شخص آزاد

 )نگین، دانشجوی سال دوم(.« هستم
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دانشکده. یعنی لباسام یه طوریه که اگه به  های راستش من دوست دارم بشناسن منو بچه»

تونه منو بشناسه. بعضیا تو دانشکده، فقط  پوشه، می طوری می یکی بگی اون دختره که این

تونه باعث بشه که دوستای بیشتر و بهتر و  شون اونا رو میشناسه. لباس می صندلی کناری

 )نیوشا، دانشجوی سال سوم(.« تری داشته باشی شاداب

 شناسی حجاب و پوشش مفهوم

شناسی  معناشناسی رفتارپوششی و مفهوم»ای که به پرسش   های عمده ای از پاسخ نمونه

 شود؛  داده شد و هر پاسخ، موافقانی در گروه کانونی داشت، در ادامه ذکر می« حجاب

عنوان حجاب و پوشش نداریم. یعنی ما  حجاب، کالً یه موضوع فرهنگیه. چیزی قطعی به»

کنیم و آمریکاییه، یه جور و لبنانیه و هندیه هم یه جور دیگه.  حجاب رو تعریف میجور  یه

دونن، اما اینکه یه  همه آدما هم پوشش رو جزو لوازم تمدن انسانی و احترام به خودشون می

)محبوبه، دانشجوی « حجاب مشخصی رو بخوان تحمیل کنن، اصالً برام قابل پذیرش نیست

 سال سوم(. 

 

جای دنیا  کنم که پوشش و لباس هم الزمه، هم معقوله و هم اینکه همه فکر می من البته»

ها  های اروپایی، زن ها هم چه هند و چین و خاور دور تا فرهنگ هم هست. توی همه فرهنگ

تر بودن، اما مشکل از اینجاست که یه حدود سفت و سختی رو به اسم  از مردها پوشیده

ها نیست.  ای برای حجاب زن جور قاعده ای قرآن هم اینج خوان وضع کنن. هیچ اسالم می

های اون موقع بوده االن دیگه معنی خودشو از دست داده. اتفاقاً  تازه اونی هم که تو عرب

طوری که انتظامات و گشت ارشاد  من در نظر خودم خیلی هم پوشیده هستم، اما نه اون

سر رو میگن در پزشکی هم  های ضخیم و پوشوندن موی خواد. اصالً این مقنعه می

 )فرزانه، دانشجوی سال چهارم(. « رسون بودنش اثبات شده آسیب

 

تو نگیره. جلو دست پاتو نگیره. پوششی که تو گرمای  پوشش خوبه، اگه جلوی هیچ آزادی»

ت کنه و نذاره کوه بری و دوچرخه سوارشی و بدوی، اصالً معقول نیست. قرار  تابستون خفه

 )شیدا، دانشجوی سال سوم(. « ذارن رو رعایت کنیم ایی که برامون میه نیست محدودیت
 

اصالً لباس و پوشش، در طول تاریخ به اسم اخالق و تمدن و مذهب، به بشر چپونده شده. » 

یه چیزای واهی هم مثل حیا و پاکدامنی و اینها رو براش درست کردن و کار خودشونو پیش 

های انسان فرق گذاشتند، نیروی طبیعی  نسی و سایر اندامبردن. اصالً همین که بین اندام ج
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و آروم جنسی که حیوونا هم دارن رو تبدیلش کردن به یه نیروی سرکش و ویرانگر. این 

چرونی و این همه نگاه اروتیکه که تو ایران هست، محصول همین  همه تجاوز جنسی و چشم

 )فرناز، دانشجوی سال چهارم(. « موهوماته
 

م پوشش و لباس رو که من باهاش مشکلی ندارم، اتفاقاً خیلی هم ارزشمند خود مفهو»

دونمش. اصالً مرز مدنیت انسان و حیوانه. همه دنیا هم قبولش دارن، اما اینکه پوشش رو  می

تبدیلش کنن به اینکه خودتو بپیچی تو گونی تا میل جنسی مردا تحریک نشه رو اصالً تو 

ها رو داره، یه  مونو بدیم که یکی دیگه که همه آزادی راحتی ره. یعنی ما آزادی و کتم نمی

 )محدثه، دانشجوی سال چهارم(. « موقع طوریش نشه!

 

کنه. عرف رو هم همه پذیرفتن. اگه لباس و پوشش متعارف  همه چی رو عرف تعیین می»

الً پذیره. اص تره. دیگه قصه صدف و شوکوالت و اینا رو کسی نمی باشه، روابط هم انسانی

پسنده رو بگن بدحجاب و   خوان لباسی که عرف می احترامی به شعور خود آدمه که می بی

 )رضوان، دانشجوی سال دوم(.« اینا

 

پذیرم،  ها رو هم از نظر منطقی می تر بودن زن من که خودم حجاب رو قبول دارم و پوشیده»

ه مثل کبک سر زیر اما یه طوری شده که اگه حجاب داشته باشی، میشی نمونه اینایی ک

رن و اینا. تو خیابون گشت هست، تو دانشگاه انتظامات  کنن و زیر بار حرف زور می برف می

تی کومون رو بگیره جلو چشت و  جا یکی واستاده که این عالمت می و حراست و اینا. همه

 قدر زورم میاد که از لج اینا هم شده، میگم بذار یه بگه روسری رو بکش جلو! یعنی آن

 )شبنم، دانشجوی سال اوّل(.« جوری باشم که چش اینا بترکه

 

لباس حتماً خوبه، اما خب باید آدم رو زیباتر هم بکنه. زیبایی برای دیدنه دیگه. البته اصل »

کم  شون بره باالتر. کم رو که جذابیت  پوشوندن خودشون لباس هم فکر کنم همین بوده، می

)انسیه، دانشجوی « دن و کارکرد لباس رو تغییر دادنش توی تاریخ یه جریاناتی سوار قصه

 سال چهارم(.

 شناسایی پیوندهای درونی

های مدیر بحث در پرسش نخست  برداری ی کانونی، باتوجه به یادداشت ها پس از انجام مصاحبه

هایی که برآمد هر گروه از نظرات بود بیان  ی سیستمی پوشش، مؤلفه ها برای شناسایی مؤلفه
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گذاری شده و هریک از اعضا موافقت و مخالفت خود را با  و توسط اعضای گروه اسمشود  می

کند و نیز راجع به چگونگی وابستگی و پیوستگی  اثرگذاری این مؤلفه در سیستم اعالم می

کند. در این مرحله،  ها بر یکدیگر و نیز تأثیر و تأثرات درون سیستمی نظرش را عنوان می مؤلفه

صورت تجمیعی در یک گروه  کنندگان دو گروه خواستند که به از شرکتمحقق و دستیارش 

حاضر شوند و در نسبت بین پیوندهای اعالم نظر کنند. پیوندهای درونی شناسایی شده توسط 

گرفت. بنابراین محقق از  هر دو گروه کانونی، توسط این گروه تجمیع شده مورد داوری قرار می

های  پیوندهای درونی اقدام کند و نیز جدول تأثیرگذاریتواند به شناسایی  این طریق می

گذاری مفاهیم پیوندهای درونی نیز در همین  کدگذاری و نام سیستمی را ترسیم نماید. مرحلۀ 

مرحله انجام شد. تعاریف پیوندهای درونی عمدتاً مفهومی هستند و برای ارائه نمودارهای روابط 

 شوند.  پیوندهای درونی، مفاهیم نامگذاری می

نظر  های پیوندهای درونی در سیستم تحت مطالعه و مفاهیم مدّ نظر هر پیوند، با توجه به نام

 اند و در جدول آمده است؛  اعضای گروه کانونی به قرار زیر شناسایی شده
 

 مفهوم پیوند درونی نام پیوند درونی

 راحت بودن فرد در لباس راحتی

 س نظر مادر، دوست و...انتخاب نوع پوشش بر اسا نظردیگری

 شناختی فرد و تناسب زیبایی با او)در اصطالح آمدن به فرد( مطابقت با معیارهای زیبایی زیبایی

 متفاوت بودن از دیگران و تکراری نبودن تمایز

 نفس باالبردن اعتمادبه اعتماد به نفس

 نشانگر تفکر و مرام فکری بودن نشانگر تفکر

 ر و وضع موجوداعتراض به اجبا اعتراض

 های موجود مندی از حدأکثر اختیار گریز از محدودیت بهره آزادی

 در معرض دید و شناسایی دیگران قرار گرفتن دیده شدن

 پیروی از الگوهای جدید پوشش تحت عنوان مد مد

 ها ترسیم گرافیکی داده

در سیستم  SIDو  IRDو ART در ادامه بر مبنای نظرات اعضای گروه کانونی، سه نمودار 

 پوششی دانشجویان تحت مطالعه ارائه خواهد شد؛ 
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 (ARTالف( جدول روابط پیوندهای درونی)

 

 (IRDب( نمودار روابط درونی سیستم پوشش تحت مطالعه)

در تحلیل کیفی تعاملی سیستم پوشش تحت مطالعه، پس از شناسایی و ترسیم جدول روابط 

ها و پیامدهای  ستمی را برای شناسایی محرکسی IRDپیوندهای درونی محققان نمودار 

 سیستمی ترسیم کردند که در ادامه آمده است؛ 
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 (SIDهای سیستمی) پ( نمودار تأثیرگذاری
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سیستم پوشش دانشجویان تحت مطالعه باید در نظر داشت که  SIDدر خوانش نمودار 

ظر دیگری، آزادی، اعتراض، عوامل محرک اوّلیه از نقش باالی تعلیلی در سیستم برخوردارند. ن

اند و  گیری سیستم پوشش دانشجویان تحت مطالعه بوده گر شکل تمایز و مد، عوامل آغاز

عنوان عوامل  های اوّلیه به های ثانویه راحتی و نشانگر تفکر بودن نیز در کنار محرک محرک

عنوان پیامد  به نفس قرار دارد که شوند. در سوی دیگر نمودار اعتمادبه درجۀ دوم قلمداد می

شود و آنها را در ایستارها و  ثانویه منتج نهایی سیستم پوششی برای این دانشجویان قلمداد می

های  عنوان پیامد شدن نیز به های زیبایی و دیده کند. مؤلفه شان تثبیت می رفتارهای پوششی

نفس  ار اعتمادبهکنند و در کن اوّلیه سیستم، احساس رضایت از انتخاب را برای فرد ایجاد می

 شوند.  موجب تثبیت سیستم تحت مطالعه می

شدن برای دختران دانشجوی  نفس، زیبایی و دیده توان گفت که اعتمادبه به دیگر سخن، می

توانند احساس رضایت و یا عدم  کننده در مصاحبۀ گروه کانونی عواملی هستند که می شرکت

د کنند. از سوی دیگر این عوامل نیستند که شان را در ایشان تولی رضایت از پوشش برگزیده

ای که در نمودار  گانه هایشان هستند. عوامل پنج ترین انگیزۀ این افراد در انتخاب لباس مهم

های اوّلیه آمده است، انگیزۀ اصلی این دانشجویان دختر در انتخاب نوع پوشش  عنوان محرک به

 کنند.  و لباسشان را ساماندهی می

 های عمقی انفرادی اجرای مصاحبه

 های عمقی با دختران دانشجو الف( مصاحبه

در ابتدا مصاحبۀ انفرادی با اعضای دو گروه دانشجویان دختر که شامل شانزده دانشجو بود، 

معنای مدّ نظر این دانشجویان از ده پیوند درونی یافته در  صورت گرفت. سؤاالت راجع به

شان و به تبع آن در نمودار  آنان در سیستم پوششیگذاری و یاحذف  مصاحبۀ کانونی و اولویت

 تأثیرات سیستمی بود. 

نفس، نشانگر تفکر، اعتراض،  ده پیوند درونی راحتی، نظر دیگری، زیبایی، تمایز، اعتمادبه

کنندگان راجع به آنها پرسیده  شدن و مُد مواردی بودند که نظر هریک از شرکت آزادی، دیده

کنندگان  رامون این مفهوم مورد واکاوی قرار گرفت. هریک از شرکتشد و معنای ذهنی آنها پی

های دخیل پیوند  شدن در مصاحبۀ گروه کانونی، مؤلفه از مجموع ده پیوند درونی شناسایی
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کردند و متغیرهای غیر دخیل را  گذاری می شان را به ترتیب اولویت درونی در سیستم پوششی

های عمقی انفرادی از دانشجویان دختر، با تعداد شانزده  هکردند. بنابراین ما در مصاحب حذف می

توانیم برای هریک از  گذاری مواجهیم که می دستۀ معنایی از پیوندهای درونی و شانزده اولویت

گان، معناهای یافته را جایگزین پیوندهای درونی یافته در مصاحبۀ گروه کانونی  کنند شرکت

ها بر مبنای تحلیل  ر متن مصاحبه، به ترسیم گرافیکی دادهها د گذاری کرده و بر مبنای اولویت

ها با یکدیگر، و نیز با توجه  کیفی تعاملی بپردازیم، اما با توجه به نزدیکی معنایی برخی مصاحبه

اند، تصمیم محققان بر آن شد  به حوزۀ اختیاری که واضعان تحلیل کیفی تعاملی مشخص کرده

ها، ارائۀ این معانی در  ها و ترسیمات گرافیکی داده ز دادهجای ارائه انفرادی هریک ا که به

های انفرادی دانشجویان دختر صورت پذیرد. در  گانۀ یافته شده در مصاحبه های سه گونه

بندی معنایی از پیوندهای  های انفرادی با شانزده نفر دانشجویان دختر نمونه، سه گونه مصاحبه

 تفکیک خواهد آمد؛  که در ادامه به های آنان شناسایی شد درونی و اولویت

 گونۀ اوّل؛ دانشجویان دختر معترض

نفرۀ دانشجویان دختر را شامل  نفر از اعضای نمونۀ شانزده  در این گونۀ شناسایی شده که هفت

بندی شده در این گونۀ رفتاری؛ سه  ی فردی عمقی با اعضای دسته ها شد، بر مبنای مصاحبه می

دلیل دخیل نبودن در سیستم پوشش اعضای این  ، به«نفس و اعتمادبه نظر دیگری، مد»مؤلفۀ 

گونه، از پیوندهای درونی حذف شدند. بنابراین پیوندهای درونی سیستمی در نگاه دانشجویان 

دختر معترض، از شش مؤلفه تشکیل شده است که عبارتند از؛ زیبایی، تمایز، نشانگر تفکر، 

 . شدن و راحتی اعتراض، آزادی، دیده

های انفرادی با دانشجویان دختر معترض  های مصاحبه جداول و نمودارهای بر آمده از داده

 در ادامه خواهد آمد. 

 ( دانشجویان دختر معترضARTالف( جدول روابط پیوندهای درونی)

تفکیک ارائه شده در  که پس از آن خواهد آمد، محقق نظرات به IRDدر این جدول و نمودار 

فرادی در شناسایی پیوندهای درونی، مفاهیم ذهنی مدّ نظر دانشجو و روابط بین های ان مصاحبه

پیوندها را در هر مورد یادداشت کرده و در نهایت با در کنار هم قراردادن نظرات یکسان به 

های ذکر شده در جدول زیر در میان تعداد هفت نفر دانشجوی دختر معترض شناسایی  فراوانی

 شده، رسیده است. 
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 (IRDب( نمودار روابط درونی سیستم پوشش دانشجویان دختر معترض)

 

 ( دانشجویان دختر معترض SIDهای سیستمی) پ( نمودارتأثیرگذاری
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توان گفت که عنصر اصلی در انتخاب  ، میSIDویژه نمودار  با توجه به ترسیمات دیداری، به

ها  اض است. اعتراض به محدودیتو گزینش نوع پوشش و لباس در این گروه از دانشجویان اعتر

تر از سایر  مراتب پررنگ و قیود فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در این دسته از دانشجویان به

تفکر  های دیگری نظیر آزادی، تمایز، نشانه های دخیل در سیستم پوشش است و مؤلفه مؤلفه

ند. از سوی دیگر بخش های هستند که محرک اعتراض را قوام و قوت می بودن و راحتی مؤلفه

های زیبایی شناختی  خوانش میزان دستیابی به این پیوندهای درونی با توجه به دریافت مؤلفه

پوششی خود تداوم  شدن خواهد بود و بر این مبنا، دانشجویان به سیستم از خود و نیز دیده

 کنند.  بخشند و یا پوشش بدیلی را جایگزین آن می می

 همگرای فعالگونۀ دوم؛ دانشجویان دختر 

های عمقی انفرادی با دختران دانشجو، گونۀ نگرشی و رفتاری دیگری از دانشجویان  در مصاحبه

مشاهده شد، که این دانشجویان را دانشجویان دختر همگرای فعال نام نهادیم. این گونه از 

لف را دانشجویان تمایالت ایجاد جاذبه در خود برای برانگیختن احساسات گراینده در جنس مخا

درونی راحتی، نظر دیگری، »گونه از دانشجویان پیوندهای  کردند. در این به صراحت ابراز می

حذف شد و هنگامی که محققان در جستجوی معنای « نفس، نشانگر تفکر و اعتراض اعتمادبه

ذهنی این دانشجویان از پیوندهای درونی دیگر بودند، دریافتند که این دانشجویان برگردان 

شدن از سوی جنس مخالف و  از سوی این دانشجویان، مورد خواستن واقع« شدن دیده»سادۀ 

دلیل اینکه این دسته از دانشجویان در  شود. بنابراین به جذب و برانگیختن مردان تعریف می

شدن در پیوندهای درونی سیستم پوششان،  های انفرادی ضمن تأیید مفهومی دیده مصاحبه

کردند، این مفهوم به عناوین پیوندهای  تر عنوان می ی پیوندی مهمشدن را به عنوان خواسته

های عمقی انفرادی افزوده شد و ترسیمات  درونی این دسته از دانشجویان با توجه به مصاحبه

شود. این پیوندهای  تحلیل کیفی تعاملی بر مبنای پیوندهای درونی شناخته شده ترسیم می

دانشجویان دختر عبارت بودند از: زیبایی، تمایز، آزادی، شده در این گروه از  درونی شناخته

های یکسان و  شدن. تعداد این گروه از دانشجویان که بر مبنای داده شدن، مد و خواسته دیده

های  بندی شدند، شش نفر بود که بر مبنای داده های انفرادی در یک گروه طبقه مشابه مصاحبه

 شود.  گانۀ تحلیل کیفی تعاملی ترسیم می دیداری سه آمده از این افراد، نمودارهای دست به
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 (ARTالف( جدول روابط پیوندهای درونی) 

بندی  روابط پیوندهای درونی بر مبنای نظرخواهی از شش نفر دانشجوی همگرای فعال طبقه

های درونی،  آمده است که فراونی نظر اعضا به رابطۀ پیوند دست های انفرادی به شده در مصاحبه

دهد. در ادامه و با استفاده از نظر  رابطه را در نظر این گروه از دانشجویان نمایش میوزن 

 نیز ترسیم خواهد شد؛  IRDدانشجویان در روابط پیوندی نمودار 

 

 (IRDب( نمودار روابط درونی سیستمی)
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 (SIDهای سیستمی)  پ( نمودار تأثیرگذاری

 
دهد،  ی دیداری تحلیل کیفی تعاملی نشان میها های ارائه شده در تکنیک که داده چنان

های  مندی از گریز حداکثری از محدودیت محرک اصلی این گروه از دانشجویان دختر بهره

های  گرفت. مؤلفه گذاری مفاهیم در مرحلۀ مصاحبه کانونی، آزادی نام موجود است که در نام

ان در سیستم پوششان مؤثر بوده و عنوان عناصر دخیل در انتخابگری دانشجوی تمایز و مد نیز به

شدن توسط  ویژه خواسته شدن و به مطلوبیت دانشجویان در پیامدهای سیستمی زیبایی، دیده

 جنس مخالف نشان داده شده است. 

 گونۀ سوم؛ دانشجویان دختر همگرای منفعل

به شان  این گروه از دانشجویان دختر، همانند دانشجویای همگرای فعال، در سیستم پوششی

توجهی متأثر از برانگیختن خواست دیگری جنس مخالف نسبت به خویشتن هستند،  میزان قابل

نفس الزم برخوردار نیستند و معموالً آغازگر  اما به گفتۀ خودشان، در بسیاری مواقع از اعتمادبه

و  «نظر دیگری»و « اعتماد به نفس»های درونی  دیگر، وجود پیوند عبارت اند. به ارتباط نبوده

هاست ـ در سیستم  مندی از بیشینه گریز از محدودیت معنای بهره ـ که به« آزادی»حذف مؤلفۀ 

کند. این گروه از  پوششی این دانشجویان، آنها را از دانشجویان دختر همگرای فعال متمایز می

کردند و  را عنوان نمی« خواسته شدن»چنین به صراحت پیوند درونی  دختران دانشجو هم

از دریافت معنای ضمنی و تلویحی گفتار در مصاحبۀ عمقی با این افراد، این مفهوم را  محققان

دادند و با تأیید و تصدیق این  عنوان یک پیوند درونی سیستمی از آنان مورد پرسش قرار می به

شدند. در میان شانزده دانشجوی دختر مورد مصاحبه، تنها سه نفر از  دانشجویان مواجه می

عنوان دانشجویان دختر همگرای منفعل  توانستیم از منظر سیستم پوششی به یایشان را م
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های عمقی  های راحتی، اعتراض، آزادی، نشانگر تفکر در مصاحبه شناسایی کنیم. با حذف مؤلفه

توسط این افراد پیوندهای درونی شناسایی شده توسط این گروه از دانشجویان، عبارت بودند از: 

 شدن، مد و خواسته شدن.  نفس، دیده تمایز، اعتمادبه نظر دیگری، زیبایی،

 (ARTالف( جدول روابط پیوندهای درونی) 

 

که در جدول روابط پیوندهای درونی فوق، قابل مشاهده است قریب به اتفاق آراء سه  چنان

عنوان دختران دانشجوی همگرای منفعل شناسایی  های گروه کانونی به نفری که در مصاحبه

گر آن است که عناصر سیستمی که در  سان و واجد یک معنی بود. این امر نشانشدند، یک

خواهد شد، واجد نظر سه عضو شناسایی شده در این   های سیستمی ترسیم نمودار تأثیرگذاری

های مصاحبۀ انفرادی  های دیگری که توسط داده گروه بوده است. اگر چه این امر در گروه

ت، اما قلت اعضا در این گروه مفهوم ترسیم شده را با مصداق شناسایی شدند، نیز وجود داش

 کند.  تری برابر می شکل عینی به
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 (IRDب( نمودار روابط درونی سیستمی)

 

 (SIDهای سیستمی)  پ( نمودار تأثیرگذاری

 

گر دانشجو در پوشش و لباسش در این گروه از دانشجویان که  عناصر محرک اصلی انتخاب

گذاری شدند، پیوندهای درونی تمایز و مد بود که در نظر این  فعل نامدختران همگرای من

کرده  شناختی بوده و نظر دیگران نیز این امر را تأیید می های زیبایی دانشجویان واجد مؤلفه

شدن توسط جنس  شدن و خواسته است. از سوی دیگر مطلوبیت اصلی این دانشجویان دیده

رساند.  نفس بیشتر است می ف غایی دستیابی به اعتمادبهمخالف بوده است که آنها را به هد

یابند  نفس مطلوبشان دست می شان به اعتمادبه بنابراین این دانشجویان با انتخاب پوشش فعلی

 کنند.  و از این امر احساس رضایت می
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 بندی  جمع

که این داشتند، نشان داد  های مورد مطالعه که در تحقیق حاضر شرکت مطالعه بر روی نمونه

عنوان پیوندهای درونی سیستم  شدن به دانشجویان در سه مؤلفۀ زیبایی، تمایز و دیده

ها، در انگیزۀ همۀ این دانشجویان با اندکی تفاوت  شان مشترک بودند و این مؤلفه پوشش 

گرا  جایگاهی، دخیل بودند. این دانشجویان به دو گروه دانشجویان معترض و دانشجویانی هم

شوند. عنصر اصلی مؤثر در انتخاب پوشش دانشجویان  عال و منفعل ـ تقسیم میهستند ـ ف

چندان « مُد»هاست. این دانشجویان به  معترض، اعتراض به وضع موجود و قیود و محدودیت

ای دارد.  شده که در میان دانشجویان دختر همگرا، مد جایگاه تثبیت اعتنایی ندارند، درحالی

شان بود که در دانشجویان معترض،  ن در پیامد نهایی سیستمیتفاوت دیگر این دانشجویا

پیامد اصلی بود و در دانشجویان همگرا، خواسته شدن. عالوه بر این موراد تفاوتی « شدن دیده»

های عمقی انفرادی بود، تفکیک ساختار ذهنی  های گروه کانونی و مصاحبه که در مصاحبه

که این امکان در تحلیل مصاحبۀ گروه کانونی وجود  دانشجویان معترض و همگرا از یکدیگر بود

نداشت. دختران دانشجو بخشی از معانی ذهنی و نگرششان نسبت به رفتارشان را در مصاحبۀ 

عنوان نمونه  های انفرادی، آنها را بروز دادند. به کردند، ولی در مصاحبه گروه کانونی ابراز نمی

بود، در   گذاری شده حبۀ گروه کانونی نامکه در مصا« شدن دیده»مفهوم پیوند درونی 

 رمزگشایی شد. « شدن خواسته»های عمقی به  مصاحبه

های متفاوت و گاه  ها و نگرش های تحقیق در کاربست روش نشان داد که ارزش یافته

متضادی در پس یک رفتار پوششی ظاهری واحد در میان دانشجویان مورد مطالعه، نهفته است. 

محدود پژوهش حاضر، چندین گونۀ فرهنگ ارزشی را در میان این  های مطالعۀ نمونه

توان الگوی جامعی را برای کلیت  دانشجویان شناسایی نمود و این نشان از این امر دارد که نمی

هایی مانند برجستگی مؤلفه  دانشجویانی که پوششی مشابه دارند ترسیم نمود، اما مشابهت

های  تواند مورد تأمل و درنگ ستم پوششی دانشجویان، میعنوان پیامد سی به« نفس اعتمادبه»

 پژوهشی دیگر قرار گیرد. 

دهد که این دانشجویان عمدتاً عملکرد رفتاری  های پژوهش حاضر، نشان می همچنین یافته

اند. البته در مواردی بوده  شان از پوشش داشته و معانی ذهنی  ها همسان و همخوان با نگرش

بار ارزشی که برای مفهوم پوشش ـ با توجه به بازتعریف از منظر خود ـ رغم اعت است که علی
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که این دانشجویان در  اند. چرایی این موارد را چنان قائل بودند، نقض ارزش کرده

بایست در نگاه کنترلی و انضباطی محیط دانشگاهی  کردند، می هایشان عنوان می مصاحبه

کرد که  ان به عصیان علیه این جریان هدایت میدانست که این دانشجویان را به بیان خودش

کردند. به دیگر سخن،  شان را قربانی مقاومت در برابر کنترل فرهنگی می های فردی حتی ارزش

یان از هنجارگریزی که با توجه به بازتعریف خود از پوشش  توان گفت که این دانشجو می

ها و  شان با نگرش ملکرد پوششیاند و ناهمخوانی ع نوعی هنجارستیزی رسیده داشتند، به

شان، تا حدودی منبعث از این هنجارستیزی آگاهانه است. البته تعدادی از  های فردی ارزش

دانشجویان تحت مطالعه نیز بودند که ناهمخوانی نگرش و رفتارشان ناشی از عدم امکان عملی 

پوشش را مفهومی شان بود. این دانشجویان مفهوم ذاتی حجاب و  پوشش مطابق معانی ذهنی

های مورد  های محیطی مانع از انتخاب لباس دانستند و قوانین و کنترل غیر قابل پذیرش می

 شده است.  نظرشان می

توان گفت که  های گروه کانونی و انفرادی می های مصاحبه از دیگر سو، با توجه به یافته

عنوانی مفهومی فرهنگی  عموم این دانشجویان به حدأقلی از حجاب باور دارند و به آن به

گذارند، اما هریک از این دانشجویان بازتعریفی مفهومی از مقولۀ حجاب برای خود  احترام می

کند. مصادیق و  های منتج آن عملکرد خود را تنظیم می کرده است و بر مبنای نگرش

کننده  معیارهای حجاب و پوشش در نظر عمدۀ دانشجویان مورد مطالعه پوششی غیرمحدود

های  های عمومی و جمع است. همچنین عمدۀ این دانشجویان تفکیکی را بین محیط

های فامیل، دوستان و آشنایان  ها و مهمانی خصوصی قائل بودند. بدین معنا که در جمع

، «شناسی و به او اطمینان داری از کسی که می»معتقد بودند که نیازی به پوشاندن همۀ بدن 

ها  می، حد و معیار حجاب از نظر این دانشجویان رعایت حریمهای عمو نیست، اما در محیط

 برای محافظت از خود بوده است. 

توان گفت که در  توان گفت با توجه به نگاه نسبی عمدۀ این دانشجویان می طور کلی می به

های گوناگون متفاوت  باور غالب دانشجویان مورد مطالعه مصدایق پوشش با توجه به محیط

های مورد  یار حفظ حریم روابط انسانی برای پوشش دارای ثبات مشترکی در دیدگاهاست، اما مع

 مطالعه بود. 
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 بحث

مطالعۀ حاضر، تحقیقی عمدتاً توصیفی و تفسیری بود که سعی کرد به کُنه رفتارهای پوششی 

« بدحجاب»و « بدپوشش»مواردی از دانشجویانی که از نظر مسئوالن دانشگاهی کشور 

تواند  شوند، نزدیک شود. با توجه به ماهیت کیفی این مطالعه، این پژوهش تنها می گذاری می نام

گری پوششی دانشجویان دختر باشد که از منظر سیاستگذاران  نمایای برخی از وجوه کنش

 شود.  ها مغفول مانده است و یا توجه چندانی به آنها نمی فرهنگی دانشگاه

اعتراض و مقاومت فرهنگی از طریق انتخاب عملکرد نتایج این مطالعه نشان داد که عنصر 

پوششی، در میان دانشجویان دختر تحت مطالعه پررنگ است. برقراری رابطه با جنس مخالف 

یکی دیگر از عناصر برگزیدن نوع پوشش در میان این دانشجویان بوده است. موارد دیگری نظیر 

شدن، تمایز،  نفس، دیده دیگری، اعتمادبهمد، آزادی، راحتی، زیبایی، نشانگر تفکر بودن، نظر 

عنوان محرک سیستمی پوشش و یا پیامد این  شدن و اسپرت بودن نیز در این میان به خواسته

اند، اما آنچه از این توصیف عملکرد سیستم پوششی این دانشجویان شایان  سیستم دخیل بوده

در احساس کنترل و رویکرد  کردند که مقاومت توجه است، این نکته است که آنان اذعان می

 یابد.  انضباطی محیط دانشگاه افزایش می

ای  های کرانه های مورد مطالعه، تنها نمونه البته با توجه به اینکه در این پژوهش، نمونه

تر  دادند، طبعا برای شناخت عمیق نوعی به حجاب مرسوم در محیط دانشگاه تن نمی بودند که به

 شود.  یلی برای بسط موضوع، پیشنهاد میمسئله، انجام مطالعات تکم
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