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 پـژوهش  ايـن  در رو ازايـن  كند؛ مي كمك حجاب فرهنگ سازي نهادينه به كه است نهادي دانشگاه
 بـا  تحقيـق  ايـن . شـدند  شناسـايي  دانشـگاهي   محيط در اسالمي پوشش گسترش بر مؤثر راهبردهاي

 طـي  و شـدند  انتخاب نمونه عنوان به دانشجو 220 جهت بدين. شد انجام SWOT تحليل از استفاده
 SWOT تكنيـك  مبناي بر و SPSS افزار نرم كمك به و آوري جمع ها داده اي، پرسشنامه پيمايشي
 اسـالمي  پوشـش  گسترش روي پيش ضعف و قوت نقاط ترين مهم تحقيق، نتايج پايه بر. شدند تحليل

 عـدم « و »دانشـگاه  در موجود مختلف نهادهاي توسط اسالمي پوشش فرهنگ ترويج« دانشگاه، در
 تـرين  مهـم  همچنـين، . بـود  »دانشـگاه  در اسـالمي  پوشـش  بـا  رابطـه  در آموزشي هاي برنامه وجود
 رعايـت  بـر  كننـد  مي رعايت را اسالمي پوشش كه هايي خانواده: «از اند عبارت  دانشگاه هاي فرصت
 و اسـالمي  پوشـش  مناسـب  الگوهاي آموزش« و »دارد اثر دانشگاه در آنها فرزندان اسالمي پوشش

 تـرين  مهـم  و ؛»جمعـي  هـاي  رسـانه  طريـق  از لبـاس  طراحـان  كمك با و جذاب هاي قالب در ملي
 آرايـش  و پوشـش  مـدل  انتخـاب  در مـؤثر  اي ماهواره هاي مدل و الگوها وجود« موجود تهديدهاي

 »زنـان  اشـتغال  و اجتمـاعي  هـاي  فعاليـت  بـراي  مـانعي  عنـوان  به اسالمي پوشش از تصور« و »ظاهر
 از. شدند ارايه تدافعي و كارانه محافظه رقابتي، تهاجمي، راهبردهاي تحليل، همين اساس بر. باشد مي

 بـا  منطبـق  و روز به محصوالت از برگرفته پوششي الگوهاي تدوين  به توان مي راهبردها اين جمله
 و طـراح  دانشـجوبان  از حمايـت  طريـق  از اسالمي پوشش فرهنگ توسعه بازار، در اسالمي پوشش
 درون در پرسـنلي  يـا  و دانشـجويي  الگوهـاي  تقويـت  هـا،  خوابگـاه  در اسـالمي  هاي پوشش دوزنده
 درخواسـت  و دانشـگاه،  طرف از هزينه تامين با ولو دانشگاه در اسالمي پوشش با متناسب دانشگاه

  .  كرد اشاره خود فرزندان آرايش و پوشش نوع بر بيشتر نظارت براي ها خانواده از
    .حجاب ،SWOT كشاورزي، رشته دانشجويان اسالمي، پوشش :يديكلواژگان 
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  مقدمه. ١

 و سـالم یها انسـان تیـترب بـه آن تیـرعا که است یاسالم  جامعه نیادیبن یها حجاب، از ارزش
 در). ٧ص، ١٣٩۴ ،یسـاجد و انی(صـادق شـود یم منجر یرفتار و یروان یها یناهنجار از یعار
 فـراهم مختلف یها  عرصه در مرد و زن تکامل و رشد نهیزم که است یفرهنگ نمود نیا تیرعا پرتو
 ،یاسـیس مختلـف ابعـاد در زنـان کارآمـد و سـالم حضور افته،ی استحکام یخانوادگ قیعال شده،

 در انیفاضـل). ٩ص، ١٣٨۶ ،ییرضـا و ییشوای(پ شود یم ضمانت یاقتصاد و یفرهنگ ،یاجتماع
 تیـامن زنـان، خـوب یدگیپوشـ زانیـم و مناسـب پوشـش نوع که دهد یم نشان) ١٣٨٩( یپژوهش
 .دهد یم ارتقا را یاجتماع

 یتبـاه برابر در جامعه از ت،یهو ریناپذ ییو بخش جدا یعنوان الزام اجتماع امروزه، حجاب به
 موضـوع، نیـا تیـاهم لیـبـه دل ).٣٨، ص١٣٩۶و همکـاران،  ی(متـان کند یم محافظت فساد و

 از پـس و شده شروع خانواده از اصوالً  یاسالم پوشش یمعنا و مفهوم با فرد ییآشنا و یریپذ جامعه
 یبرا خاص یها  برنامه نیتدو لهیوس به ها، رسانه توسط ندیفرا نیا سپس. ابدی یم ادامه مدرسه در آن

، ١٣٩۵ ،یفراهان ینیهفرم( ابدی یم ادامه یونیزیتلو یها  برنامه و ها لمیف ساخت و جوانان و نوجوانان
 یمختلف میبشر مفاه یدوران زندگ یوجود، نگرش نسبت به پوشش و حجاب در ط نی). با ا٩٠ص

 تیـشناسـی نشـانه موقع که در دو قرن گذشته الگوی پوشش از منظـر جامعه یا گونه داشته است به
 دهیـمعنای نـوعی ا بـه شـود، یمـ دهیاجتماعی بوده؛ اما در قـرن حاضـر آنچـه در قالـب ُمـد پوشـ

ای در  از بازار تـوده تیبر تابع ) است. جوانان، عالوهیو نه جمع ی(فرد تیهو سبی محوری و بدن
را بـر  راتیو تأث راتییتغ نیشترینو در بازار مصرفی ب های یو ابداع سب بییدر تر اال،یمصرف  نهیزم

خود را براساس معنای  نینماد های دهیو ا ستهیو قالبی را ش جی. آنها قادرند نمادهای راگذارند یجا م
 نی). در همـ١٣٩١ ،یاریو شـهر ی(نبـو رندیکار گ با فرهنگ جامعه به ییواگرا ای ییمتفاوت همگرا

هـا در سـطح جامعـه  لباس گونـه نیشدن مصرف ا یسبب عاد ،یراسالمیغ یها راستا، رواج لباس
 یهـا رمانجامعـه، آ یتا آنجا که، مرور زمان ضمن کاهش سطح حجاب و پوشش اسـالم شود یم

فرهنـگ حجـاب و عفـاف  یهـا مینسبت بـه مرزهـا و حر زیافراد جامعه ن یمذهب یو باورها یذهن
تنـوع گسـترده  لیـبـه دل ییگرا افراد جامعـه از فرهنـگ مصـرف یریو سطح اثرپذ شود یم فیتضع

 رسـدیبـه نظـر م رو نیـ). ازا٢١، ص١٣٩۵و همکـاران،  ی(علـو ابـدی یم شیها، افزا لباس گونه نیا
باشـد.   را آشکار سـاخته ینیحجاب در جوامع د یساز نهیمطالعات انجام شده ضرورت بحث نهاد

باشد، نهاد  حیفرهنگ پوشش صح یساز نهینهاد یبرا یبستر مناسب تواند یکه م ییها گاهیاز جا یکی
 نیـا یمسـئله اساسـ نه،یزم  نیدانشگاه در ا تینقش با اهم لیدانشگاه است. به دل یتیو ترب یمیتعل



      ٨٧  )خوزستان طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه مطالعه مورد( دانشگاه در اسالمی پوشش گسترش راهبردهای شناسایی

 

وجـود  یپوشـ گسترش فرهنگ درست یدر دانشگاه برا ییآن است که چه عوامل و راهبردها قیتحق
نگـاه کـالن، دانشـگاه  کیـکرد. در  نهیآنها، فرهنگ حجاب را نهاد تیبا تقو توان یدارد و چگونه م

به  تواند یگسترش حجاب در متن جامعه است، م هیو هر آنچه که ما ستیاز جامعه ن دهیبر یطیمح
چه در مساجد و  ینید انیاست که متول نیحجاب در دانشگاه کمک کند. اما نکته مهم ا یروزافزون

   پردازند؟ یها چگونه و چقدر بدان م چه در مدارس و دانشگاه
 

 حجاب  یبخش و گستره ینی. عوامل بازآفر٢

 نیـاز ا یاست؛ بخشـ ازمندین یشدن به عوامل  نهیو نهاد یساز فرهنگ یروشن است که حجاب برا
اسـالم  نیمبـ نیـکه حجاب و عفـاف در د یا گونه مرتبط است؛ به ینید یها هیبه توص یساز نهینهاد
ارائـه داده  یا است، برنامه حینکردن پوشش صح تیکه رعا یاز انحرافات یریحفظ فرد و جلوگ یبرا

 ). ۴۵، ص١٣٧٣ زاده، یکه شامل همگان، اعم از مرد و زن است (فتاح

 در آنـان. است یاسالم یها دولت نقش به معطوف عفاف، و حجاب یساز نهینهاد گرید عامل
 بـه نسـبت انـدازه چـه گانـه،یب یها رسانه توسط یراسالمیغ یها لباس و کاالها رواج راهبرد مقابل
 محصـوالت از اسـتفاده بـه قیتشو یبرا یبازارساز و یگذار هیسرما منظور به کارآمد یها یمش خط

 مصرف جیترو قیطر از تا کوشند یم و داده نشان تیحساس عفاف و حجاب یبوم فرهنگ با مرتبط
 عفاف و حجاب مراعات به جامعه افراد تینها در و خانواده یاعضا یبندیپا هیروح ،یبوم یکاالها
ــتقو ــابرا). ٩، ص١٣٩۵و همکــاران،  ی(علــو شــود تی ــدین حجــاب، فرهنــگ جــادیا ن،یبن  ازمن
  ).۴٧ص، ١٣٩۴ همکاران، وفر  (خوش است قیدق یساز فرهنگ و درست یباورها یساز نهینهاد

 و میتعلـ تیمسـئول کـه است دانشگاه مانند یمیتعل ینهادها حوزه، نیا در لیعامل سوم و دخ
 خـود ها، بیآس یبرخ بروز صورت در که یا گونه به دارد؛ برعهده را جامعه جوانان یاجتماع تیترب
. باشـد یاجتمـاع و یاخالق یها یگرفتار انواع تداوم و یریگ شکل در مؤثر عوامل از یکی تواند یم

 یبســترها نیتر عمــده از یکــی دانشــگاه اساســاً  بلکــه). ٣۶ص، ١٣٩٣ وند، وســفیو  یی(مــوال
 پـرورش و آمـوزش کنار در جوانان یاخالق تیشخص دادن شکل در آن نقش و است یساز فرهنگ
 طـهیح در آن به معطوف یساز فرهنگ و حجاب درباره پژوهش نیبنابرا). ١٣٩٣(رهبر،  است مؤثر

 .باشد مثمرثمر جامعه کل یبرا تواند یم دانشگاه

 در حجاب به نسبت فرد یعمل تعهد حوزه، نیا در مؤثر عامل نیچهارم گفت توان یم نیهمچن
کـه  یا گونـه به)؛ ٢۴ص، ١٣٩١ همکاران، وپور  (شارع است یرفتار و ینشیب ،یدانش گانه سه ابعاد
دوستان، معلمـان و گـروه  کان،یچون خانواده، نزد یفرد به پوشش مناسب، عوامل متعدد لیدر تما

 .اند لیدخ اریهمساالن بس
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 عـدم ایـ انجـام صـورت در کـه اسـت یمجازات و پاداش حوزه، نیا در رگذاریتأث عامل نیپنجم
 همـه در هـم آن حجـاب، مبلغـان مواجهـه نـوع بـه عامل نیا. شود یم گرفته درنظر رفتار آن انجام
 .شود یم رفتار حجاب یعمل مخالفان و موافقان با جامعه در چگونه که دارد اشاره سطوح

 هیسـرما حجـاب، تیـرعا از فـرد گذشـته تجربه ها، رسانه توسط شده ارائه یالگوها نیهمچن
 اسـت حجـاب گسـترش و رشیپـذ در مـؤثر عوامـل گرید از افراد یزندگ سبک و خانواده یفرهنگ
 یسـاز نهینهاد در مـؤثر عوامـل حجاب، حوزه پژوهشگران). ١۴ص، ١٣٩١ همکاران، وپور  (شارع

 کـه کـرده یواکـاو را بـدان توجـه خود، یپژوهش و یعلم یها تالش در ،یمل و یاسالم ارزش نیا
 .شود یم اشاره ها آن از یا پاره به نکیا

 یرونـیو ب ی) عوامل مـؤثر بـر پوشـش زنـان را بـه دو دسـته عوامـل درونـ١٣٨۵( ی) نخعکی
عقـده  ،یزیبرانگ نیو تحسـ یدگیبـه پسـند اقیشـامل اشـت یکرده است: عوامـل درونـ یبند میتقس

گاه و عدم مانیهوس، ضعف ا ا،یمردان، ضعف ح یایبا دن ییحقارت، آشنا نسـبت بـه احکـام  یآ
سـوء عوامـل  ریتـأث ،ینـید یها تیناهنجار، خانواده، اقل یه الگوهادربرگبرند یرونیو عوامل ب ن،ید

 ،ییمطبوعات، مـدگرا ون،یزیتلو نما،یس ،یفساد ادار ،یمردان، بحران اقتصاد رتیفاسد، ضعف غ
 . باشند یم ازحد شیب یریاستعمار، ازدواج و سختگ ،یخودباختگ

اسـتفاده از  زانیـم ،یشـخص، اختالفـات خـانوادگ ی) عوامـل افسـردگ١٣٨٧( یدو) منصور
کـردن  یاسـیشـدن، تأهـل، س یشدت برخـورد، جهـان زانیم ،یرفاه اقتصاد الت،یماهواره، تحص

و  نمایسـ ،یاجتمـاع تیـشـدن حجـاب، امن یشده بـه حسـاب، درونـ زیوار ارانهی زانیحجاب، م
 . داند یحجاب و عفاف مؤثر م تیرعا زانیرا بر م یونیزیتلو یها برنامه

 یها در تشـکل تیعضـو زانیـم ن،یـاطـالع از احکـام د زانیـم زیـ)، ن١٣٨٩( زاده یلچیسه) ن
را بر  التیهمساالن، سن و تحص انیاز مادر، سطح پوشش در م یالگوبردار زانیتأهل، م ،یاسالم

 . داند یحجاب فرد اثرگذار م تیرعا زانیم

جوانـان را شـامل  نیبـ یمؤثر بـر بـدحجاب یاصل ری) پنج متغ١٣٩٠( یزاده و لطف چهار) بهرام
گاه خانواده تیکاهش حساس حجـاب،  میمـردم از مفـاه یها درباره نوع پوشش فرزندان، کاهش آ

حجـاب در جامعـه و عـدم  میمفـاه فیتحر ،یدر روابط اجتماع تیعنوان محدود حجاب به یتلّق 
 . دانند یها م و آموزش مناسب حجاب در رسانه غیتبل

 یسبک زنـدگ ،یمذهب تیمانند هو ی)، عوامل١٣٩١و همکاران ( ینور پنج) در مطالعه خواجه
سـبک  ،ییایقیو موس یورزش یها تیاطالعات، فعال یبدن، فناور تیریتصور از بدن، مد ،یمذهب
 به حجاب مؤثر شناخته شدند.  شیگرا زانیبر م دیجد یو سبک فراغت یمشارکت
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در  نترنـتینقش پررنگ استفاده از مـاهواره و ا زی)، ن١٣٩١شش) پژوهش رستگار و همکاران (
سـاعات مصـرف بـا  شیکه با افزا بیترت نیبد دهد؛ یو سکوالر را نشان م ینید یسبک کنش ارزش

سکوالر نسبت بـه آن  ینسبت به حجاب، کاهش و کنش ارزش ینیکنش د ،یو سرگرم حیهدف تفر
 . ابدی یم شیافزا

 سـطح ارتقـاء بـر مـؤثر عوامـل رامونیپ خود یبررس در) ١٣٩١( یافسر ژهیطور و هفت) اما به
 یها ارزش و باورها قیتعم همچون یعوامل که افتهی دست جینتا نیا به دانشگاه در عفاف و حجاب

 تیـرعا ،یپاکـدامن پـرورش و یدرونـ کنتـرل تیتقو و یاله احکام یاجرا به یبندیپا لیقب از ینید
 یعملــ یالگوهــا عنوان بــه دیاســات و کارکنــان توســط) نکــردن شیــ(آرا یظــاهر حفــظ و پوشــش
 در انیدانشـجو مشـارکت ان،یدانشـجو فراغـت اوقـات یسـاز یغنـ و نیتـأم به توجه ان،یدانشجو
 ازدواج امــر لیتســه و عیتســر دانشــگاه، یفرهنگــ یها برنامــه و ها جشــن مراســمات، ها، برنامــه
 عفـاف و حجـاب سـطح ارتقـا در نهیهز کم ازدواج یبرگزار به نسبت آنان کردن آشنا و انیدانشجو
 .است مؤثر

به حجـاب و  شیبر گرا یعوامل مختلف دهد، یموجود نشان م یمطالعات نهیشیپ یکه بررس چنان
 کیـدر  تـوان یعوامـل را مـ نیـجوانـان مؤثرنـد. ا ژهیو جامعـه بـه یاعضا نیدر ب یپوشش اسالم

آنهـا بـه جامعـه و  شـهیکـه ر یدر درون خانواده دارند و عـوامل شهیکه ر یبه عوامل یکل یبند دسته
 یرایپـذ ینهـاد اجتمـاع کیـعنوان  کـرد. دانشـگاه هـم بـه میتقس گردد، یباز م یاجتماع ینهادها
مختلف پرورش  یو اقتصاد یاجتماع ،یفرهنگ یها نهیبا زم ییها است که در خانواده یانیدانشجو

 انیدانشـجو یخانوادگ طیمتأثر از شرا یاز فرهنگ حجاب و پوشش اسالم یبخش نی. بنابرااند افتهی
 دانشگاه ارتباط دارد.  یعنی ،ینهاد اجتماع ییآن به کارا گریو بخش د

 

 . روش پژوهش٣

اسـت.  SWOT کیـو با اسـتفاده از تکن کیاستراتژ یزیر روش برنامه یپژوهش بر مبنا نیاساس ا
 نی. تـدو١سه مرحله گزارش شـده اسـت کـه شـامل:  SWOT کیتکن یتکامل ریدر س ،یطورکل به
 ییهـا کیتکن نی. تـدو٢اند؛  پرداخته ستمیس یکه به سنجش نقاط قوت و ضعف درون ییها کیتکن

 کیـتکن نی. تـدو٣اند و  توجـه داشـته ستمیس یخارج طیمح یها و فرصت داتیتهد لیکه به تحل
(گلکـار،  پـردازد یمـ یو خـارج یداخلـ ریـدو دسـته متغ نیا یساز سوات که به تعامل و هماهنگ

 و یدرونـ ضعف و قوت نقاط سنجش به مربوط اطالعات یآور جمع یبرا راستا نی. در هم)١٣٨۴
 انیدانشـجو. اسـت شـده اسـتفاده شیمـایپ یکم روش از یرونیب یدهایتهد و ها فرصت نیهمچن
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 مجمـوع که اند بوده مدنظر یآمار جامعه عنوان به خوزستان یعیطب منابع و یکشاورز علوم دانشگاه
 یریگ نمونـه و بـوده نفـر ١٢٢٠، ١٣٩٨ سال در شده ادی دانشگاه یلیتحص مقاطع همه انیدانشجو
 از ها، داده یآور جمع یبرا. است بوده ساده یتصادف روش از استفاده با) نفر ٢٢٠ دامنه(با  پژوهش
نقاط قوت، ضـعف،  یها هیشده بود، استفاده شد.گو میتنظ SWOTکه براساس مدل  یا پرسشنامه
 یدانیـمشاهدات م نیو همچن یا با استفاده از مرور منابع و مطالعات کتابخانه دهایها و تهد فرصت
چهـار  یدارا ان،یدانشـجو یفـرد یهـا یژگیبر بخش سنجش و پرسشنامه عالوه نیشدند. ا نیتدو

از  کیهر  تیاهم نهیدر زم انیدانشجو دگاهیکه دبه صورت مجزا بود  SWOTبر مدل  یبخش مبتن
دانشگاه و  طیدر مح یگسترش حجاب و پوشش اسالم یدهایها و تهد نقاط قوت، ضعف، فرصت

از  کیـهر  یبرا هیگو ٩شد. تعداد  دهیعناصر در دانشگاه پرس نیاز ا کیموجود هر  تیسپس وضع
کار گرفتـه شـد.  بـه ها دیـها و تهد نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصـت یعنی SWOT سیعناصر ماتر

(نقاط قوت و ضـعف) مـؤثر بـر  یدرون ی) و فضادهایها و تهد (فرصت یرونیب یفضا لیتحل یبرا
نقطـه قـوت  ٩از دانشگاه و  رونیب دیتهد ٩فرصت در مقابل  ٩ ،یگسترش حجاب و پوشش اسالم

 ی) و بـرا١٣٩٩و همکـاران،  یقرار داده شد (سـوار دانشگاه یدرون طینقطه ضعف مح ٩در مقابل 
فـن در  دیاسـات دییـپرسشنامه به تأ ییشد. روا ینظرخواه انیهر موضوع از دانشجو تیاهم یبررس

 ٣٠نمونـه  کیاز  راهنما شیمطالعه پ کیپرسشنامه،  یها سنجه ییایسنجش پا ی. برادیدانشگاه رس
 یبـرا تیـاهم زانیـکرونباخ در قسمت سـنجش م یآلفا بیانجام گرفت. ضر انیاز دانشجو ینفر

) بـه دسـت آمـد. ٨۵/٠( دهایـ) و تهد٨٩/٠)، فرصـت (٧٢/٠)، نقاط ضعف (٨۶/٠نقاط قوت (
انجام  SWOT لیبراساس روش تحل SPSSافزار  و ورود آنها به نرم یها پس از کدگذار داده لیتحل

 شد. 

در قالـب نقـاط قـوت/  ی/ خـارجیمقاله ابتدا عوامل داخلـ نیدر ا SWOT لیانجام تحل یبرا
موضوع پژوهش بـا مطالعـه منـابع و مشـاهدات در دانشـگاه  رامونیپ دهایها/ تهد ضعف و فرصت

 ایـ ریتأث زانیم یخواسته شد تا بر مبنا انیشدند، سپس با استفاده از پرسشنامه از پاسخگو ییشناسا
اعـداد در  نیـا افتـهی رییـکل تغدهنـد. شـ ازیامت ۵موضوع پژوهش از صفر تا  نهیآنها در زم تیاهم

داده شـده توسـط  یوزنـ یهـا نیانگیاند. م نشان داده شده یوزن نیانگیتحت عنوان م ها افتهیجدول 
برده شدند  نیتر تیاهم و کم نیتر تیبا اهم یبه معنا بیتا صفر به ترت ١ یسپس بر مبنا انیگو پاسخ

 یاز اجـزا کیـوزن هـر  بیـترت نیاند. بد نشان داده شده ینسب تیبا عنوان اهم ها افتهیو در جدول 
آن عامـل بـر گسـترش  ریباشد، تـأث شتری. هر چقدر وزن بدیآ یبه دست م یو خارج یعوامل داخل

 تیخواهد بود. الزم به ذکر است که مجموع ستون اهم شتریدر دانشگاه ب یحجاب و پوشش اسالم
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 قیـاز عوامل در دانشگاه که از طر کیموجود هر  تیبعد، وضع  است. در مرحله کیعوامل،  ینسب
آورده شـده کـه  ها افتـهیشده است، تحت عنوان شدت در جدول  دهیپرس انیپرسشنامه از پاسخگو
) ارخوبی(بسـ ۵) تـا فیارضـعی(بس ١از  یازیـدر مـورد هـر عامـل، امت انیبراساس نظر پاسخگو

. شـود یاعمال م یبه صورت منف ریمقاد نیا د،ینقاط ضعف و عوامل تهد یکرده است. برا افتیدر
 یوزن ازیامت ای یینها بیعنوان ضر در شدت هر عامل به ینسب تیدر مرحله بعد حاصل ضرب اهم
) کمتر از ی(با در نظر گرفتن عالمت جبر یینها بیکه جمع ضرا یآن عامل به دست آمد. در صورت

نقاط ضعف بر نقـاط قـوت غلبـه دارنـد و  ،یداخل طیمح یکه برا دهد ینشان م لیصفر باشد، تحل
 ها غلبه دارند و برعکس. بر فرصت دهایتهد ،یخارج طیمح یبرا

جداگانـه آورده  یهـا در بخش بیـ، چهار مرحلـه دنبـال شـد کـه بـه ترتSWOT لیتحل یبرا
 لیـ. تحل٢)، دهایـها و تهد (فرصـت یرونـیموجود براسـاس عوامـل ب تیوضع لی. تحل١ند:  ا شده
و  یابیبا ارز یکل یفضا یی. شناسا٣ها)،  ها و ضعف (قوت ید براساس عوامل درونموجو تیوضع
 نی. بدSWOT سیماتر لیراهبردها براساس تشک نی. تدو۴ ،یرونیو ب یعوامل درون تیاهم نییتع
ها و  در مقابـل فرصـت ینقـاط قـوت داخلـ ،یو خـارج یعوامـل داخلـ لیـکه پس از تحل بیترت
قـرار  یخـارج یدهایها و تهد در مقابل فرصت ینقاط ضعف داخل نیو همچن یخارج یدهایتهد

مناسب جهت بهبـود و گسـترش حجـاب و پوشـش  یراهبردها ای ها یداده شد. پس از آن، استراتژ
 WO)، یسـاز / متنوعی(رقـابت ST)، ی(تهاجم SO یدر دانشگاه در چهار دسته راهبردها یاسالم

 یراهبـرد تهـاجم د،یـآ یکه از نام راهبردها برمـ . چناندی) ارائه گردی(تدافع WTکارانه) و  (محافظه
)SO(یها تمرکز دارد؛ راهبرد رقابت ) بر نقاط قوت و فرصتSTو  ی) با تمرکز بـر نقـاط قـوت داخلـ

 یریگ )، به دنبال بهرهWO( کارانه محافظه راهبرد است؛ دهایتهد کاهش دنبال به یرونیب یدهایتهد
) کـه WT( یتـدافع راهبـرد باالخره و است ستمیس درون ضعف نقاط کاهش منظور به ها فرصت از

 ضـعف نقاط رفع و ستمیس تیتقو دنبال به دارد، مدنظر را یرونیب یدهایهم نقاط ضعف و هم تهد
 .است دهایتهد و

 

 ها افتهی. ۴

 )دهایتهد وها  (فرصت یرونیب عوامل براساس موجود تیوضع لیالف) تحل

) در جدول دهایها و تهد (فرصتیرونیموجود براساس عوامل ب تیوضع لیحاصل از تحل یها افتهی
 نیتـر مـورد مطالعـه، مهم انیآن اسـت کـه از نظـر دانشـجو انگریـب ها افتهی نیارائه شده است. ا ١

 قرار است:  نیاز ا یگسترش فرهنگ حجاب و پوشش اسالم یدانشگاه برا یرو شیپ یها فرصت
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 یفرهنگ و پوشش اسالم تیبر رعا کنند، یم تیعارا ر یکه پوشش اسالم ییها خانواده) «کی
 )». ٢٨٢/٠= یینها ازیفرزندان آنها در دانشگاه اثر دارد (امت

جــذاب و  یهــا در قالب یو ملــ یمناســب پوشــش اســالم یها آمــوزش الگوهــا و مــدل«دو) 
امـر مـؤثر اسـت  نیـدر ا یجمع یها رسانه قیبا کمک کارشناسان و طراحان لباس از طر رگذاریتأث
 )» ٢۶٩/٠= یینها ازی(امت

 فرهنـگ گسـترش در زیـن خـود فرزنـدان شیـنظارت داشتن خانواده بر نوع پوشـش و آرا«سه) 
 در دانشـگاه یرو شیپـ یدهایـتهد نیتر مهم اما)» ٢۶۶/٠= یینها ازی. (امتاست رگذاریتأث حجاب
 شیـآرا و پوشـش مـدل انتخاب در مؤثر یا ماهواره یها مدل و الگوها وجود«) کی: حجاب حوزه
تصـور از پوشـش «دو: )» −٣٣١/٠= یینهـا ازیـ. (امتدارد حجـاب گسـترش در یمنفـ نقش ظاهر
 سـر بر یمانع تواند یم جامعه در زنان اشتغال و یاجتماع یها تیفعال یبرا یعنوان مانع به یاسالم
 مؤثر نترنتیا یها مدلوجود الگوها و «سه: )» −٢۴٩/٠= یینها ازی. (امتباشد حجاب گسترش راه
 .«(−٢٢۵/٠= یینها ازی. (امتاست مؤثر و لیدخ نهیزم نیا در لباس مدل و شیآرا انتخاب در

گسترش فرهنگ  نهیدر زم دهد، ینشان م −٢۵۴/٠ عدد یعنی یینها بیضر مجموع که آن جهینت
موجـود،  یرونیب یها از دانشگاه بر فرصت رونیب یدهایدر دانشگاه، تهد یحجاب و پوشش اسالم

 دارند. یرگیچ

 

 ها و تهدیدها) : خالصه تجزیه و تحلیل عوامل خارجی(فرصت١جدول
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T2 :مدلانتخابدرمؤثرایماهوارههایمدلوالگوها وجود
 -٣٣١/٠ -٩۶/۴ ٠۶۶٨/٠ ۶٨/۶ظاهرآرایشوپوشش

T3 :٢٢۵/٠ -١٢/٣ ٢٣/٧٠٧٢٣/٠لباسمدلوآرایشانتخابدرمؤثراینترنتهایمدلو الگوها وجود- 
T4 :درمؤثرجامعهجوانانبیندررایجزندههایمدلوالگوها وجود

 -٢٠٩/٠ -٧۵/٣ ٠۵۵٨/٠ ۵٨/۵خودآرایشوپوششانتخاب

T5 :بامغایرغربیهایمدلازپوشاکتولیدیهایکارگاه الگوگیری
 -١٧۴/٠ -٠۴/٣ ٠۵٧۴/٠ ٧۴/۵اسالمیپوشش

T6 :دارایافرادواسالمیپوششبهنسبتنفینگرش شدن حاکم
 -٢٠٣/٠ -۴٠/۴ ٠۴۶٣/٠ ۶٣/۴جامعهدراسالمیپوشش

T7 :پوششازاستفادهوجامعهجوانانبیندرطلبیزیبایی به تمایل
 -٢٠٢/٠ -٣۶/۴ ٠۴۶۵/٠ ۶۵/۴افراطیآرایشو

T8 :بهنسبتبازاردراسالمیپوشاکخریدقیمتبودن گران
 -١۵۵/٠ -٣۵/٣ ٠۴٣۶/٠ ٣۶/۴ترقیمتارزانورایجهایپوشاک

T9 :٢١٣/٠ -۵۶/٣ ٠١/۶٠۶٠١/٠جامعهدراسالمپوششدارایزنانفعالیتمحدودیت- 
 -٩۶١/١ - --کلجمع

 -٢۵۴/٠* - ١٠٠١تهدیدهاوهافرصتمجموع

 

 یینهـا بیضـرا جمع اگر و مندیحا ها فرصت باشد، صفر از تر بزرگ یینها بی* اگر جمع ضرا
 .مندیحا ها دیتهد باشد، صفر از کمتر

  

 )ها ضعف وها  (قوت یدرون عوامل براساس موجود تیوضع لیب) تحل

 دانشگاه در موجود قوت نقاط ان،یدانشجو نظر از ٢ شماره جدول در مندرج یها افتهیبراساس 
 ینهادها توسط یاسالم پوشش فرهنگ جیترو«) کی: از اند عبارت حجاب گسترش و تیتقو یبرا

 در دانشـگاه در نیمعـ نیقـوان وجـود«) دو؛ )»٢٩٢/٠=یینهـا ازیـ(امت دانشگاه در موجود مختلف
 یدارا انیدانشـجو قیتشـو«) سه؛ )»١٩٨/٠=یینها ازی(امت انیدانشجو پوشش حدود نییتع جهت
 ضعف نقاط انیم در زین و)» ١٩٠/٠=یینها ازی(امت دانشگاه مختلف یها مراسم در یاسالم پوشش
 وجود عدم«) کی: از اند عبارت باشد حجاب گسترش سر بر یمانع تواند یم که دانشگاه در موجود
؛ )»−٢۶۶/٠=یینهـا ازیـ(امت دانشـگاه در یاسالم فرهنگ و پوشش با رابطه در یآموزش یها برنامه

 نیقـوان یعدم اجرا«سه) )». −٢٣٠/٠=یینها ازیعدم وجود لباس فرم خاص در دانشگاه (امت«دو) 
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 یزندگ«چهار) ( )−٢٢٧/٠=یینها ازی(امت دانشگاه توسط پوشش نوع با رابطه در موجود یدانشگاه
 ازیـ(امت آنهـا پوشـش نـوع انتخاب بر خانواده نظارت نبود و خوابگاه در انیدور از خانواده دانشجو

 .»)−٢٢۵/٠=یینها

گسترش فرهنـگ  نهیکه در زم دهد ینشان م −٢۴٨/٠ عدد ،یینها بیاست مجموع ضر یگفتن
 یرگـیبـر نقـاط قـوت درون دانشـگاه چ یدر دانشگاه، نقاط ضعف درون یحجاب و پوشش اسالم

  دارند.
 

 ها) ها و ضعف . نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی(قوت٢جدول 

داخلیعوامل
)W(ضعفنقاطو)S(قوتنقاط

 میانگین
 وزنی

 اهمیت
 ضریب شدت نسبی

 نهایی
S1 :١٨٠/٠ ٠۶٠١/٠٠١/٣ ٠١/۶دانشگاهدربدحجابدانشجویانبابرخوردبهموظفانتظاماتنیروهای وجود 

S2 :درآنهاتشویقواسالمیپوششدارایدانشجویانبهدانشگاهاساتید توجه
 ١۶٣/٠ ٠٣٨۵/٠٢۵/۴ ٨۵/٣اسالمیپوششرعایت

S3 :١۴٣/٠ ٠۴٢٨/٠٣۵/٣ ٢٨/۴دانشجویانالگوهایعنوانبهمناسبپوششبااساتیدوجود 
S4:١٨٨/٠ ٠۵۶٧/٠٣٢/٣ ۶٧/۵دانشگاهدراسالمیپوششنمودناجباری 

S5 :٢٩٢/٠ ٠۶٢٨/٠۶۶/۴ ٢٨/۶دانشگاهدرموجودمختلفنهادهایتوسطاسالمیپوششفرهنگ ترویج 
S6 :١٩٨/٠ ٠۶۶٣/٠٩٩/٢ ۶٣/۶دانشجویانپوششحدودتعیینجهتدردانشگاهدرمعینقوانین وجود 
S7 :١٩٠/٠ ٠۶٠۴/٠١۶/٣ ٠۴/۶دانشگاهمختلفهایمراسمدراسالمیپوششدارایدانشجویان تشویق 

S8 :١٧۵/٠ ٠۵٠٣/٠۴٩/٣ ٠٣/۵دانشگاهتوسطاسالمیپوششباآشناییآموزشیاردوهایبرگزاری 
S9 :١٣۴/٠ ٠۵١١/٠۶٣/٢ ١١/۵اسالمیفرهنگوپوششبارابطهدردرسیواحدهایوجود 

 ۶۶٣/١ - - -کلجمع
W1 :١۶٩/٠-٠۵٢٨/٠٢١/٣ ٢٨/۵دانشگاهدربدحجابافرادازدانشجویانگرفتنالگو-

W2 :دراسالمیفرهنگوپوششبارابطهدرآموزشیهایبرنامهوجود عدم
-٢۶۶/٠-٠۶٣٢/٠٢١/۴ ٣٢/۶دانشگاه

W3 :٢٢٧/٠-٠۵٨٨/٠٨٧/٣ ٨٨/۵دانشگاهتوسطپوششنوعبارابطهدرموجوددانشگاهیقوانیناجرای عدم-
W4 :بدونافرادبادانشگاهیکارکنانواساتیدترراحتارتباطایجادوبیشتر توجه

-١٧١/٠-٠۴٩٧/٠۴۵/٣ ٩٧/۴اسالمیپوشش

W5:٢٣٠/٠-٠۵٣٧/٠٢٩/۴ ٣٧/۵دانشگاهدرخاصفرملباسوجودعدم-
W6 :برخانوادهنظارتنبودوخوابگاهدردانشجویانکردنزندگیخانواده از دور

-٢٢۵/٠-٠۵٧٨/٠٩٠/٣ ٧٨/۵آنهاپوششنوعانتخاب

W7 :٢١١/٠-٠۶٠٣/٠۵١/٣ ٠٣/۶خوابگاهیزندگیبراثرگرفتنقراردانشجویانسایرپوششنحوه تأثیر تحت-
W8:٢٠٧/٠-٠۵۶٠/٠٧٠/٣ ۶٠/۵دانشگاهدربدحجابیمشوقفضاییکوجود-
W9:٢٠۵/٠-٠۵٧٨/٠۵۶/٣ ٨٧/۵حجابرعایتفلسفهبادانشجویاننکردنآشنا-

-٩١١/١ - - -جمع
-٢۴٨/٠* - ١ ١٠٠ضعفوقوتنقاطمجموع
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 یینهـا بیضرا جمع اگر و مندیحا قوت نقاط باشد، صفر از تر بزرگ یینها بی* اگر جمع ضرا
 .مندیحا ضعف نقاط باشد، صفر از کمتر

 

 یکل یفضا یی. شناسا۵

 یرونـیو ب یدرونـ یفضـا سـهیبه مقا SWOT لیتحل یحاصل از اجرا یکل یفضا لیمنظور تحل به
 یفضـا دهـد یارائه شده اسـت کـه نشـان مـ ٣بخش در جدول  نیا یها افتهیحاصله پرداخته شد. 

 یاز درونـ شـتریب یرونیعوامل ب ینسب تیاست و اهم یهر دو منف یرونیو ب یدرون طیحاکم بر مح
از  یگـریدر واقـع شـکل د جینتـا نیغلبه دارد. ا دیمف یبر فضا زیآم مخاطره یفضا نیاست. همچن

بـه نقـاط  شیبـ از شیب دیـعبارت بهتـر، دانشـگاه با اسـت. بـه ٢و  ١ یهـا وستیپ یها افتهی لیتحل
 یو گسترش فرهنگ حجاب و پوشش اسـالم جیترو ن،ی. بنابرادیو نقاط ضعف توجه نما زیدآمیتهد
 یمناسب برا یها یاستراتژ یریکارگ مطلوب، مستلزم ارائه و به تیبه وضع دنیدانشگاه و رس نیدر ا

 .باشد یموجود م یدهایکردن تهد یرفع نقاط ضعف و خنث

 

 : تحلیل فضای یلی نتایج حاصله٣جدول 

 یلی نرمال ضریب نهایی ضرایبتحلیلیفضای
 ۴٩٨/٠ -٠/٢۵۴)O+T(بیرونیفضایضرایب مجموع -
 ٠/۴٨۵ -٢۴٨/٠)S+W(درونیفضایضرایب مجموع -

 ٠/۴۵۶ ٣٧/٣)S+O(مفیدفضایضرایب مجموع -
فضایضرایب مجموع -

 ۵٢٧/٠ -٨٧/٣ )W+T(آمیزمخاطره

 

 گسترش حجاب در دانشگاه  یراهبردها نی.تدو۶

ها و  چهار عامل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت یاز تالق توان یم SWOT سیماتر لیپس از تحل
 نیدر دانشـگاه تـدو یگسترش فرهنگ حجـاب و پوشـش اسـالم یچهار دسته راهبرد برا دهایتهد

 ارائه شده است. ۴راهبردها در جدول  نینمود؛ ا

 

 راهبردهای گسترش فرهنگ حجاب و پوشش اسالمی در دانشگاه SWOT: ماتریس ۴جدول

 )T( تهدیدها )O( ها فرصت 
بیرونی عوامل

 
 

:O1درملیتلویزیونهایبرنامهازالگوگیری
 خود های لباس مدل

:O2دارایافراداجتماعیامنیتبودنباالتر

:T1 مانعی عنوان به اسالمی پوشش از تصور 
 زنان اشتغال و اجتماعی های فعالیت برای

 جامعه در
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 درونی عوامل

دانشگاهازخارجوداخلدراسالمیپوشش
:O3رعایت را اسالمی پوشش که هایی خانواده 
 اسالمی پوشش و فرهنگ رعایت بر کنند می

 .دارد اثر دانشگاه در آنها فرزندان
:O4 حساسیت ایجاد و عمومی افکار توجه جلب 

 توسط اسالمی پوشش به نسبت اجتماعی
 و موافق نظرات طرح با تلویزیونی های برنامه

 اسالمی پوشش با رابطه در مخالف
:O5 از ها رسانه توسط اسالمی پوشش گسترش 
 قالب در حجاب با مرتبط های ارزش بیان طریق

 خاص های برنامه تدوین
:O6 توسط اسالمی پوشش فرهنگ گسترش 
 های گرایش و باورها تصحیح طریق از ها رسانه

 اجتماعی غلط
:O7 پوشش مناسب های مدل و الگوها آموزش 

 تأثیرگذار و جذاب های قالب در ملی و اسالمی
 طریق از لباس طراحان و کارشناسان کمک با

 جمعی های رسانه
:O8 و پوشش نوع بر خانواده داشتن نظارت 

 خود فرزندان آرایش
:O9 پوشش با منطبق محصوالت وجود 

بازاردراسالمی

:T2 ای ماهواره های مدل و الگوها وجود 
 ظاهر آرایش و پوشش مدل انتخاب در مؤثر

:T3 مؤثر اینترنتی های مدل و الگوها وجود 
 لباس مدل و آرایش انتخاب در

:T4 در رایج زنده های مدل و الگوها وجود 
 و پوشش انتخاب در مؤثر جامعه جوانان بین

 خود آرایش
:T5 از پوشاک تولیدی های کارگاه الگوگیری 

 اسالمی پوشش با مغایر غربی های مدل
:T6 به نسبت منفی نگرش شدن حاکم 

 پوشش دارای افراد و اسالمی پوشش
 جامعه در اسالمی

:T7 جوانان بین در طلبی زیبایی به تمایل 
 افراطی آرایش و پوشش از استفاده و جامعه

:T8 پوشاک خرید قیمت بودن گران 
 و رایج های پوشاک به نسبت بازار در اسالمی

 تر قیمت ارزان
:T9 پوشش دارای زنان فعالیت محدودیت 

 جامعه در اسالمی

 )ST( رقابتی راهبردهای)SO(تهاجمیراهبردهای)S(قوت نقاط
:S1انتظاماتنیروهای وجود
 دانشجویان با برخورد به موظف

 دانشگاه در بدحجاب
:S2به دانشگاه اساتید توجه 

 پوشش دارای دانشجویان
 در آنها تشویق و اسالمی
 اسالمی پوشش رعایت

:S3پوشش با اساتید وجود 
 الگوهای عنوان به مناسب

 دانشجویان
:S4 پوشش نمودن اجباری 

 دانشگاه در اسالمی
:S5پوشش فرهنگ ترویج 

 نهادهای توسط اسالمی
 دانشگاه در موجود مختلف

:S6در معین قوانین وجود 
 تعیین جهت در دانشگاه

 و دانشجویان پوشش حدود
آنها اجرای

:SO1ازبرگرفتهپوششیالگوهایتدوین
 در اسالمی پوشش با منطبق و روز به محصوالت

 منظور به تلویزیونی های برنامه همچنین و بازار
 امر به نسبت پایدار و عمیق گرایشات ایجاد
 با آن سازی متناسب بر تأکید با اسالمی پوشش

 اجرایی ضمانت با دانشگاهی مقتضیات
  )S1O1) (S1O9( دانشگاه انتظامات

:SO2پوشش با موفق اساتید از هدفمند گیری هره 
 ای رسانه و علمی های چهره همچنین و اسالمی
 )S3O4( دانشگاه مختلف های برنامه در محجبه
SO3 :حوزه در اندیشی هم های برنامه برپایی 
 در مناسب پوشش به مقید اساتید حضور با فرهنگی
 تأکید منظور به دانشجویان های خانواده و دانشگاه
 پوشش نوع بر نظارت به ها خانواده الزام بر بیشتر

  )S3O3)( S3O9( ها خانواده درون از فرزندان
:SO4منظور به آزاداندیشی های کرسی برگزاری 
 دانشگاه در اسالمی پوشش فرهنگ ترویج
 این در مخالف و موافق نظرات طرح با همراه

)S5O2)(S5O4(رابطه

ST1 :انتظامات نیرویشدن موظف 
 و الگوها با جدی برخورد به دانشگاه

 در که دانشجویان بین در رایج زنده های مدل
 مؤثر سایرین آرایش و پوشش انتخاب

 )S1T4( باشند می
:ST2 از اسالمی پوشش فرهنگ توسعه 
 دوزنده و طراح دانشجوبان از حمایت طریق
 منظور به ها خوابگاه در اسالمی های پوشش

 با متناسب پوشش به آسان دسترسی
  )S5T8) (S5T5( اسالمی های ارزش

:ST3 برای مؤثر ارتباطی های زمینه ایجاد 
 مناسب پوشش حدود و الگوها طراحی
 و  دانشگاه بین دانشگاهی قوانین با مطابق
 و مد طراحان یا و پوشاک تولید های کارگاه

 (S6T5( دانشگاهی لباس
ST4 :اردوهای هدایت و برگزاری 
 بازدید سمت به دانشگاه آموزشی−فرهنگی

 اسالمی پوشش و حجاب های نمایشگاه از
 و اسالمی الگوهایوها مدل رویت منظور به
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:S7دارایدانشجویان تشویق
 در اسالمی پوشش

 دانشگاه مختلف های مراسم
:S8اردوهای برگزاری 

 پوشش با آشنایی آموزشی
 دانشگاه توسط اسالمی

:S9 درسی واحدهای وجود 
 فرهنگ و پوشش با رابطه در

 اسالمی

:SO5اندازیراهوتشکیلهاینامهشیوهتدوین
 و دانشجویان عضویت با مجازی های گروه

 منظور به اسالمی لباس طراحان و کارشناسان
 پوشش های  نمونه پردازی ایده و نظرات بیان

 آموزش همچنین و اسالمی موازین با مطابق
 در اسالمی پوشش مناسب های مدل و الگوها
  رسانه از برگرفته تأثیرگذار و جذاب های قالب

  )S6O1)( S6O7( ملی جمعی
:SO6 دانشگاه رسمی های رسانه اقدام و حرکت 
 به مثبت نگاه ایجاد و اسالمی حجاب ترویج در

  )S5O6)( S7O6( اسالمی پوشش و حجاب
SO7 همکاری با اسالمی پوشش  نمایشگاه برپایی 
 تدارک و محلی رسانه و استان های دانشگاه سایر

 تبلیغ منظور به دانشجویی بازدید های برنامه
 الگوهای تبلیغ از ممانعت و صحیح الگوهای
  )S8O1)( S8O4( اسالمی فرهنگ با مغایر

 در طلبی زیبایی بهتمایل ارضای راستای در
 (S8T4( دانشگاهی جوانان بین

ST5 :انجام به دانشجویان دادن سوق 
 مثبت آثار به مرتبط های پروژه یا و تکالیف
 از تبعیت منفی آثار و اسالمی پوشش رعایت

 اینترنتی یا ای ماهواره های مدل و الگوها
 در ظاهر آرایش و پوشش مدل انتخاب
 درس مانند مرتبط درسی ساعات در دانشگاه

 )S9T2)( S9T3( خانواده دانش
:ST6 در اسالمی پوشش مثبت آثار تبیین 
 اقناع جهت در جامعه اخالقی و علمی رشد

گاهی و دانشجویان  رابطه در آنان به بخشی آ
 فرهنگ و اخالق ترویج منفی پیامدهای با

 معارف حوزه با مرتبط دروس در غربی
 (S9T6( ها دانشگاه در اسالمی

 )WT( تدافعی راهبردهای)WO(کارانهمحافظهراهبرد)W( ها ضعف
:W1دانشجویان گرفتن الگو

 دانشگاه در بدحجاب افراد از
:W2 های برنامه وجود عدم 

 و پوشش با رابطه در آموزشی
 دانشگاه در اسالمی فرهنگ
:W3قوانین اجرای عدم 

 رابطه در موجود دانشگاهی
 دانشگاه توسط پوشش نوع با

:W4ایجاد و بیشتر توجه 
 و اساتید تر راحت ارتباط
 افراد با دانشگاهی کارکنان
 اسالمی پوشش بدون

:W5فرم لباس وجود عدم 
 دانشگاه در خاص

:W6زندگی خانواده از دور 
 خوابگاه در دانشجویان کردن
 بر خانواده نظارت نبود و

 آنها پوشش نوع انتخاب
:W7پوشش نحوۀ تأثیر تحت 
 گرفتن قرار دانشجویان سایر

 خوابگاهی زندگی براثر
:W8فضای یک وجود 
 دانشگاه در بدحجابی مشوق

:W9دانشجویان نکردن آشنا 
حجابرعایت فلسفه با

:WO1پرسنلی یا و دانشجویی الگوهای تقویت 
 در اسالمی پوشش با متناسب دانشگاه درون در

 دانشگاه طرف از هزینه تأمین با ولو دانشگاه
)W1O9)( W4O9(  

:WO2اجرای حسن بر دانشگاه بیشتر نظارت 
 پوشش نوع با رابطه در موجود دانشگاهی قوانین

 اجتماعی امنیت که اندیشه این نمودن لحاظ با
 از بیرون و داخل در مناسب پوشش دارای افراد

 (W2O2( است باالتر دانشگاه
:WO3نظارت برای ها خانواده از درخواست 
 خود فرزندان آرایش و پوشش نوع بر بیشتر

)W6O3)(W6O8(  
:WO4همنشینی و دوستی های گروه تقویت 
 با دانشجویان محوریت با ها خوابگاه درون

 جهت در شاداب و روز به مناسب پوشش
 پوشش ترویج و دانشجوها سایر با همبستگی

 (W7O9( مناسب

:WT1در بدحجابی جو منظم کنترل 
 مناسب آموزشی های برنامه تدوین و دانشگاه

 نگاه نوع و دانشجویان عقیدۀ تغییر جهت در
 )W8T6)( W2T6( اسالمی حجاب به

:WT2مناسب پوشش با دانشجویان اسکان 
 مسئله این به کمتر که دانشجویانی کنار در

 ها، خوابگاه های اتاق در هستند مقید
 در بیشتر تأثیرپذیری و تأثیرگذاری منظور به

 اسالمی پوشش ترویج راستای
)W7T4)(W7T6(  

:WT3و زنانه مختص های محیط تقویت 
 الزم تنوع از بیشتر گیری بهره جهت مردانه
 بوستان ورزشی، سالن همچون لباس در

 امن و باز فضای با های خوابگاه یا بانوان
)W8T1)(W8T9(  

:WT4 دانشجویان شناختی های بنیه تقویت 
 و دانشگاه به ورود بدو در حجاب زمینه در

 تدارک با التحصیلی فارغ تا آن نسبی استمرار
 تئاتر،( فرهنگی و آموزشی های برنامه
 فرهنگی جوایز توزیع و فرهنگی مسابقات
 تدوین ،)اسالمی سبک و پوشش با متناسب
 مشوق فضای و معتدل، دانشگاهی قوانین
 (W9T6( اسالمی پوشش تبلیغ برای
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 شنهادهایپ و یریگ جهی. نت٧

 وجـود یدانشگاه یها طیمح در خصوصاً  ،یخاص پوشش بر یا ژهیو دیتأک کشورها، از یاریدر بس
 دیـتأک. شـودیم اعمـال یروشن به کشورها از یبرخ دانشگاه در رانهیسختگ نیقوان که یطور به. دارد
 بـر یاساس قانون و انقالب نیامام یرهنمودها نیهمچن و سنت و قرآن شامل اسالم نید یها آموزه

 از برخـوردار و متعـادل سـالم، ای جامعـه جـادیا جهت باشد یلیدل تواند یم پوشش نوع و حجاب
 توانـد یمـ یا دهیـعد عوامـل یاسـالم پوشـش به دانشجو افراد شیگرا در نیبنابرا. اجتماعی تیامن
 و قوت نقاط شدند؛ میتقس یرونیب و یدرون دسته دو به عوامل نیا پژوهش نیا در که باشد رگذاریتأث

 یبررسـ دانشگاه از خارج عوامل عنوان به دهایتهد و فرصت و دانشگاه درون عوامل عنوان به ضعف
 .شدند

در دانشـگاه، مهـم  یاز نقاط قوت گسترش پوشـش اسـالم یکی. ١پژوهش  نیا جیبراساس نتا
توسـط فرزنـدان اسـت.  یپوشش اسالم تیدر رعا رگذاریتأث یعنوان رکن اصل بودن نهاد خانواده به

 یها که برنامـه شود یم شنهادیکردن فرهنگ پوشش مناسب در نهاد خانواده پ نهیجهت نهاد ن،یبنابرا
. از عوامـل ٢شـود؛  دهیـها تدارک د از درون خانواده یساز منظور فرهنگ توسط دانشگاه به یآموزش
 یهـا تیفعال یبـرا یعنوان مـانع بـه یتصور از پوشش اسـالم ،یدر بحث پوشش اسالم زیدآمیتهد

و  شیـمؤثر در انتخاب آرا یا  ماهواره یها و اشتغال زنان در جامعه و وجود الگوها و مدل یاجتماع
مشـابه الگوهـا و  یها برنامه نیتدو یو حت یداخل یها رسانه یرگذاریلباس است؛ توجه به تأثمدل 
 هیـته گانـه،یبه منظور تقابـل بـا فرهنـگ پوشـش ب یپوشش اسالم تیبا محور یا ماهواره یها مدل
 قیدر جامعـه، تشـو یپوشش اسـالم تیموفق زنان با رعا تیدر رابطه با فعال یونیزیتلو یها برنامه
کشـور و فرهنـگ  یکـه بـا فرهنـگ داخلـ ییها هـا و پوشـش لباس دیلباس جهت تول دکنندگانیتول

 باشـد؛ یدر جامعـه مـ دینقاط تهد نیمهم جهت رفع ا یشنهادهایراستا باشند، از پ کیدر  یاسالم
مختلـف موجـود در  یتوسـط نهادهـا یفرهنـگ پوشـش اسـالم جیتـرو« ان،ی. از نگاه دانشجو٣

 یو اجـرا انیحـدود پوشـش دانشـجو نییدر دانشگاه در جهت تع نیمع نینوجود قوا«و » دانشگاه
در  نی. همچنـ۴ کنـد؛ یفرهنگ کمک م یبخش ها بر گستره است که توجه بدان ی، از نقاط قوت»آنها
در  یدر رابطه با پوشـش و فرهنـگ اسـالم یآموزش یها عدم وجود برنامه«نقاط ضعف موارد  انیم

عـدم «، »موجود در رابطه با نوع پوشش توسـط دانشـگاه یدانشگاه نیقوان یعدم اجرا«، »دانشگاه
در خوابگاه و نبود  انیکردن دانشجو یدور از خانواده زندگ«، و »وجود لباس فرم خاص در دانشگاه

 انیدانشـجو لیـاست که در کاهش تما یاز نقاط ضعف» نظارت خانواده بر انتخاب نوع پوشش آنها
در حـوزه  شـنهادهایو پ ها هیتوصـ نی. از مهمتـر۵است.  رگذاریتأث یآوردن به پوشش اسالم یدر رو
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و  یمـاد تیـمحجبـه، حما انیدانشـجو قیاند از: تشو گسترش فرهنگ حجاب در دانشگاه عبارت
معضـالت  یرسـازیحجـاب در دانشـگاه، تصو جیمربـوط بـه تـرو لیـموبا یافزارها از نرم یمعنو
قرار دادن، توجـه  انیدانشجو اریبروشور و در اخت قیاز آن از طر یتوجه به حجاب و اثرات ناش عدم
 یتوجـه بـه ارتقـا شـگاه،ینما یبرگـزار قیمرتبط با فرهنگ حجاب و عفاف از طر یکاالها دیبه تول
 میرمسـتقیفرهنگ حجاب و عفاف در دانشگاه، پرداختن غ یدر ارتقا یفرهنگ ینهادها ینیآفر نقش

 هیـروح تیـدر جامعـه، تقو یاخالقـ یهـا و ارزش لیفضـا میبه بحث حجاب و عفـاف بـا تحکـ
 یمهـم و ارائـه راهکارهـا نیـها بـه ا دانشـگاه یفرهنگـ یاز شورا یاختصاص جلسات ،یریپذ قانون

 شـتریفرهنـگ حجـاب و عفـاف، آشـنا کـردن هـر چـه ب تیـمتناسب با هر دانشگاه در جهت تقو
 قیعفـاف و حجـاب، تشـو ژهیو بـه یمختلف اعتقـاد یها با جنگ نرم دشمن در حوزه انیدانشجو

انقـالب  یعـال یکـردن مصـوبات شـورا یـیبر اجرا دیمحجبه، تأک انیکارکنان و دانشجو د،یاسات
بر حجاب و عفاف شـامل خـانواده،  رگذاریتأث یها حجاب و عفاف، اتصال حلقه نهیدر زم یفرهنگ

هنـگ عفـاف و اصول و فر یبا مبان انیدانشجو ییمدرسه، دانشگاه و اجتماع، تالش در جهت آشنا
فعـال کـردن  ان،یدانشـگاه گـریو د انیدانشجو یاعتقاد یها انیبن یساز یو درون قیحجاب و تعم

بـه سـنت حسـنه ازدواج،  انیدانشـجو بیـها، ترغ در دانشگاه ازمنکر یمعروف و نه امربه یستادها
در جهـت اسـتحکام  یو معـارف اسـالم یدروس عمـوم دیاسـات ژهیو به دیاسات تیاستفاده از ظرف

مـدون در ارتبـاط بـا حـدود پوشـش  نیعمـل بـه قـوان تیـو در نها انیدانشجو یاعتقاد یها انیبن
 . نهیزم نیآن در ا یها و فعال کردن نقش نظارت در دانشگاه انیدانشجو

 

 یو قدردان یسپاسگزار

 بـه خوزستان یعیطب منابع و یکشاورز علوم دانشگاه در مصوب یپژوهش طرح از برگرفته مقاله نیا
 بـا کـه دانشـگاه آن از داننـد یمـ الزم خود بر سندگانینو اساس نیهم بر باشد؛ یم ۵۵/٩٧١ شماره
 یقـدردان و تشـکر اسـت، آورده فـراهم را یپژوهشـ طـرح نیا انجام موجبات خود، یمال تیحما
 یهمکـار یپژوهشـ طرح نیا یاجرا در که یریزا هاجر مهندس خانم زحمات از نیهمچن. ندینما

 .ندینما یم یقدردان نمودند،
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  فهرست منابع

 

عوامل مؤثر بر ارتقـاء سـطح حجـاب و عفـاف (مـورد مطالعـه:  یبررس«)، ١٣٩١ل. ( ،یافسر .١
ــار، »واحــد ابهــر) یدختــر دانشــگاه آزاد اســالم انیدانشــجو )، ١٣( ۴، یفصــلنامه علــوم رفت

 . ٣٣−٩ص

 نیدر بـ یعلـل رواج بـدحجاب یینقش حجاب و شناسـا«)، ١٣٩٠ا. ( ی. م. و لطفمزاده،  بهرام .٢
ــورد ــان مطالعــه م ، ۵٠، جیفصــلنامه مطالعــات بســ، »شــهر اهــواز ی: مراکــز آموزشــیجوان

 .١٢۴−١٠٩ص

 ،»راهکارهـا و ها بیآسـ ما،یسـ در عفاف و حجاب«)، ١٣٨۶( ییرضا میمر و دهیفر ،ییشوایپ .٣
 .مایس و صدا ،یاسالم یها پژوهش مرکز: قم

 یها بــه حجــاب و ســبک شیگــرا«)، ١٣٩١( یو س. هاشــم ،یب.؛ ع. روحــان ،ینور خواجــه .۴
ــدگ ــاوت زن ــورد ،یمتف ــه م ــیمطالع ــهر ش ــان ش ــ جامعه ،»رازی: زن ــاربرد یشناس ، ٣٧، یک

 .١۶۶−١۴١ص

عوامـل مـؤثر بـر  یبررسـ«)، ١٣٩۴( ینورمحمـد. ل و برزگـر. س ،یفر، غ.ر.؛ ف. باقر خوش .۵
  فصـلنامه، )»گرگان شهر شهروندان: یمورد(مطالعه  آن یارتقا یراهکارها و حجاب به شیگرا

  .٧٣−۴٧ص )،۴(٣، یفرهنگ−یمطالعات اجتماع

زنان و دختران نسبت بـه  یکنش اجتماع«)، ١٣٩١( یوکیپورا یو س. نق یرستگار، ا.؛ م.محمد .۶
زنـان و  یاجتمـاع یفرهنگـ یفصـلنامه شـورا، »و ماهواره نترنتیحجاب و رابطه آن با مصرف ا

  .٨٢−٧ص ،۵۶، زنان) ی(مطالعات راهبرد خانواده

 ،»عفـاف و حجـاب مسـئله و یرانـیا یاسـالم یسبک زندگ«)، ١٣٩٣رهبر، م. ت (مهر و آبان  .٧
 .٣٩١ش

 یراهبردهـا نیتـدو«)، ١٣٩٩پور (بهـار و تابسـتان حسن یو کبر یاسد نبیمسلم؛ ز ،یسوار .٨
، یکشاورز در ینیکارآفر یراهبردها، »شهرستان دلفان ییدر مناطق روستا داریتوسعه اشتغال پا

  .۵٣−۴٢ص ،١٣، ش٧س

عوامـل مـؤثر بـر  یشـناخت جامعه لیـتحل«)، ١٣٩١( یو م. محمـد یپور، م.؛ س. ز. تقو شارع .٩
دختـر دانشـگاه  انیدانشـجو نیبـه حجـاب در بـ شیگـرا یبه حجـاب، مطالعـه مـورد شیگرا

  .٢٩−١ص ،٣،یفرهنگ قاتیفصلنامه تحق، »مازندران
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 سـالمت بـا آن رابطـه و اسالم در عفاف و حجاب فلسفه«)، ١٣٩۴( یساجد. م. ع و. ا ان،یصادق .١٠
  .١۵−١ص ،روان سالمت و اسالم یمل شیهما نیاول ،»یاجتماع و یفرد یزندگ در روان

عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ  یابی شهیر«)، ١٣٩۵( گویعل. م و ینیحس. ح ،ییآقا. ا.؛ م ،یعلو .١١
فصـلنامه ، )»یسـتمیس کردی(رو یفرهنگ ینقشه مهندس یراهبردها یابیحجاب و عفاف و ارز

  .۴٧−٧ص ،)٣٧( ١١، خانواده و زنان یتیترب−یفرهنگ

پژوهشـنامه  ،»یاجتمـاع تیـامن زانیـنوع حجـاب و م ۀرابط یبررس«)، ١٣٨٩پ ( ان،یفاضل .١٢
  .٨۶−۶۵ص ،٢، زنان

 حوزه غاتیتبل دفتر انتشارات: قم ،»سنت و قرآن دگاهید از حجاب«)، ١٣٧٣. (ف زاده، یفتاح .١٣
 .قم هیعلم

 دیـد از شـاهد دانشـگاه در برتـر حجـاب تیآثار رعا یبررس«)، ١٣٩۵، م. (یفراهان ینیفرهم .١۴
 یهـا پژوهش یپژوهش−یدو فصلنامه علم، »یعلم ئتیه یاعضا و آنان ۀخانواد ان،یدانشجو

  .١٠٣−٨٩ص ،)١( ١٣ ،یریادگیآموزش و 

اربرد در کـ یبـرا )SWOTسـوآت ( یلـیتحل کیـنکت یمناسب سـاز«)، ١٣٨۴ک. ( گلکار، .١۵
 ۴۴−۶۵)، ۴١(١۵ ،صفه هینشر، »یشهر یطراح

، »در گسترش فرهنـگ حجـاب و عفـاف بـانوان یجمع یها نقش رسانه«)، ١٣٩۶م. ( ،یمتان .١۶
  .۴۶−٣٧ص ،)٣٢(٨، زن و فرهنگ یپژوهش یفصلنامه علم

 ،»عفــاف و حجــاب یشناســ بیآس طــرح یها افتــهی خالصــه«)، ١٣٨٧. (س. م ،یمنصــور .١٧
 .یفرهنگ انقالب یعال یشورا رخانهیدب

بـه  شیعوامـل مـؤثر بـر گـرا یشناخت جامعه یبررس«)، ١٣٩٣( وند وسفیج. و ش.  ،ییموال .١٨
زن و   فصـلنامه، »شـهر آبـدانان) نور امیـدختر دانشـگاه پ انی: دانشجویحجاب (مطالعه مورد

  .۴۶−٣۵ص ،)٣(۵، جامعه

دختـر و  انیدانشجو نیعلل ضعف پوشش در ب یبررس«)، ١٣٩١( یاریع.ح. و م. شهر ،ینبو .١٩
)، ٧٠و  ۶٩( ٧، یفرهنگـ یمجلـه مهندسـ، »آن در سطح نظر و عمـل یساز نهیبه یراهکارها

 .۶٣−۵٨ص

، ١٠، عهیبـانوان شـ، »آن یسـاز نهیبه یعلل ضعف پوشش و راهکارهـا«)، ١٣٨۵ز ( ،ینخع .٢٠
 .١۵٢−١١٩ص

 انیدانشجو شیگرا تیتقو و یهنجارساز یراهکارها یبررس طرح«)، ١٣٨٩( ف زاده، یلچین .٢١
 .یفرهنگ انقالب یعال یشورا رخانهیدب ،»یاسالم حجاب به

 


