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چكيده

اين ). بيانات مقام معظم رهبري(مردم ما و لباس ملي ماستمتعلق به،آنكه يك حجاب اسالمي باشد، يك حجاب ايراني استچادر بيش از 
تمركز بر باچادر بر سبك زندگي و فعاليت هاي اجتماعي دانشجويان زنايراني- مقاله به پژوهشي در خصوص تاثير پوشش اسالمي

راي نيل به اين هدف يك پرسشنامه كامل تهيه گرديد و مطالعات ميداني از هزار دانشجوي دختر اين ب. دانشجويان دختر دانشگاه يزد دارد
نوعبهترينوترينكاملنتايج نشان داد كه بيشترين تعداد دانشجويان با پوشش چادر به دليل اينكه اين پوشش را . دانشگاه صورت گرفت

، به تن چادر دانشجويي از لحاظ راحتي حين فعاليتهاي اجتماعيهمچنين مالحظه گرديد، . انداسالم مي دانند، آنرا انتخاب نمودهدرپوشش
از جذابيت سادهو پس از آن چادر است محبوب ترين نوع چادر ....نوشتن جزوه، برداشتن غذا، نوشتن پاي تخته، كار در آزمايشگاه و كردن،

.استبودهبيشتري برخوردار

حجاب، سبك زندگي، چادر، ايراني-اسالميپوشش:  كلمات كليدي

مقدمه- 1

اين پديده با خصوصيات فردي و اجتماعي . اي است كه به اندازه طول تاريخ بشر سابقه داردن انسان است و پديدهؤلباس پوشيدن يكي از شو
ضوابط مختلف، انتخاب مدل و فرم لباس را بر عهده اسالم با ارائه مالك ها و . انسان در ارتباط بوده و از ديدگاههاي مختلف قابل بررسي است

. خود فرد قرار داده است تا فرد مسلمان آزادانه نوع لباس خود را مطابق با اين معيارها و براساس مقتضيات زماني و مكاني انتخاب نمايد
و مالكهاي اسالمي را دارا باشد پوشش بلكه هر پوششي كه ضوابط . چراكه لباس اسالمي منحصر در نوع و فرم خاصي از پوشش نمي باشد

اما بايد در نظر داشت كه چادر نمونه تمام عيار پوشش اسالمي براي بانوان مي باشد و تعبير .اسالمي و مناسب براي فرد مسلمان مي باشد
سالم مي باشد و آن چه چراكه هدف حفظ عفت و حجاب زن به جهت ايجاد جامعه اي . حجاب برتر براي آن تعبيري بسيار مناسب مي باشد

با گذشت زمان و پيشرفت جوامع نياز به تغيير در فرم چادر به منظور ايجاد راحتي بيشتر زنان .بهتر اين هدف را تامين نمايد برتر خواهد بود
طراحان در .كرده استدر بين دختران و بانوان ايراني رواج پيدا ...شالدار ،ملي،طرحهاي جديد همچون چادر دانشجويي،.احساس مي گردد

از جمله طرحهاي شاخص ...چادر جالبيب ،صدفي ،.پي ايجاد طرحهاي جديد براي ايجاد راحتي و پوشش مناسب براي بانوان ايراني هستند
.در اين زمينه مي باشد

» رودنكو«ميالدي پروفسور 1906در سال . نخستين اطالع ما از وجود و حضور چادر در ايران پيش از اسالم متعلق به دوره هخامنشي است
قطعه فرشي به دست آورد كه قديمي ترين گونه قالي در جهان به شمار مي ) مغولستان جنوبي(باستان شناس روس در محدوده پازيريك 

ستاده به حالت اي) احتماالً شاهزادگان هخامنشي(ويژگي اين فرش دستباف ايراني نقوش دو رويه آن است كه بر يك طرف چند بانو . رود
نقش شده، در حاليكه سراندازهايي بر سر دارند و بر طرف ديگر چند بانوي اسب سوار ديده مي شوند كه چادرهايي بر سر دارند كه بي 
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كشف و پيدايش آثار متعدد مشابه در دوره هاي مختلف وجود حجاب در ايران باستان . شباهت به چادر زنان كنوني عشاير جنوب ايران نيست
.الم را روشن مي كندپيش از اس

پوشش در هر جامعه اي منبعث از مجموعه رفتارها و منش رايج همان جامعه است كه اگر در جامعه الگوهايي براي پوشش مطرح شده و 
ن در ايران باستان، چادر قبل از حضور دين مبين اسالم بعنوا. مقبوليت قومي پيدا كند، مي توان آن را فرهنگ و پوشش آن جامعه دانست

مطرح بوده است و پس از اسالم نيز از آنجا كه مباني فقهي و احكام اسالمي بر پايه فطرت و ارزش هاي واالي بشري بنا » ملي«مقوله اي 
نهاده شده است با مهر تاييد زدن بر حجاب ايراني موجب تقويت و اعتالي فرهنگ حجاب كه اكنون مترادف با پوشش اسالمي است، شده 

.است
زنان ما مي خواهند ... زنان ما چادر را انتخاب كرده اند«: رهبري در بيانات گهربار خود با اشاره به ايراني بودن حجاب مي فرمايندمقام معظم

چادر بيش از آنكه يك حجاب اسالمي باشد، يك حجاب . ماست» لباس ملي«چادر را هم دوست دارند و چادر . حجاب خودشان را حفظ كنند
]1[)20/7/1373(بيانات مقام معظم رهبري در ديدار پرستاران. ( مردم ما و لباس ملي ماستمال ! ايراني است

در روانشناسي نوين، رنگ و رنگ ها يكي از معيارهاي سنجش شخصيت به شمار مي آيند؛ چرا كه هر يك از آنها تأثير خاص روحي و جسمي 
نا گفته پيداست كه انسان از روزگاران بسيار دور تا كنون . جسمي وي مي باشدرا در يك فرد باقي گذارده و رنگ نشانگر وضعيت رواني و 

در متون ديني نيز تأثير رنگ ها بر روح و روان آدمي مورد توجه قرار گرفته است و .تحت نفوذ و تأثير رنگ هاي پيرامون خود بوده است
سوره بقره به اين كه رنگ زرد براي بينندگان شادي 69در آيه . استمعموالً توصيه به استفاده از رنگ هاي ماليم چون زرد و سفيد شده 

در روانشناسي نيز زرد نشانگر تسكين و انبساط خاطر دانسته شده است» إِنَّها بقَرَةٌ صفْرَاء فَاقع لَونُها تَسرُّ النَّاظرِينَ«: آفرين است تصريح شده
پوشش و لباس نيز مورد توجه قرارداده است به عنوان نمونه به پوشيدن لباس سفيد ترغيب دين مبين اسالم مسئله رنگ را در بحث]. 2[

يا اينكه ]. 4[».الْبسوا الْبياض فَإِنَّه أَطْيب و أَطْهرُ و كَفِّنُوا فيه موتَاكُم): ص(قَالَ رسولُ اللَّه «].3[نموده و پوشيدن آن را مستحب مي داند
لباس قرمز تيره، زعفراني و زرد تيره در محافل عمومي را مكروه دانسته اما به هنگام عروسي و استفاده در منزل بالمانع مي داندپوشيدن 

و «.پوشيدن لباس سياه را در نماز كراهت مكروه مي داند و سه مورد كفش و عمامه و عبا را از اين مورد استثنا مي داندهمچنين اسالم ]. 5[
در نتيجه ]. 7[ي در اينجا حمل بر كراهت مي گرددنه]6[».عنِ الصلَاةِ في الْقَلَنْسوةِ السوداء فَقَالَ لَا تُصلِّ فيها فَإِنَّها لباس أَهلِ النَّارِ-الصادقُ عسئلَ 

مسلمانان واجب يا حرام واقع نگرديده است مي توان گفت آنچه در شرع مقدس، معتبر است ستر و پوشش است و رنگ خاصي براي پوشش
بنابراين انتخاب رنگ پوشش حقّي .بلكه امر و نهي اسالم در اين زمينه تنها در حد استحباب يا كراهت بوده نه چيزي بيشتر از اين ميزان

مثالً انتخاب رنگ نبايد به گونه . مايداست براي فرد مسلمان تا با توجه به معيارها و مالك هاي شرعي آزادانه رنگ پوشش خود را انتخاب ن
و به طور خالصه بايد تمامي معيارها و مالك هاي لباس اسالمي در انتخاب رنگ . اي باشد كه لباس از مصاديق لباس مهيج به شمار رود

.پوشاك مدنظر قرار گيرد

و نقش آن ي در سطح دانشگاه يزد پرداخته شده استايران-در اين مقاله به بررسي و تحليل تاثير چادر به عنوان يك پوشش رسمي اسالمي
.در استواري خانواده ها و تحكيم روابط اجتماعي زن روشن تر گرديده است

تجربيات- 2

روش جمع آوري اطالعات- 

به فردهركهبودندبستهوبازسؤاالتشاملهاپرسشنامه.گرديدحاصلپرسشنامهپخشطريقازنظرمورداطالعاتپروژهايندر
در دختردانشجو6500متوسططوربه.بوديزدداشگاهدختردانشجويانبررسيموردجامعه .گويدپاسخآنهابهبايستميتنهايي

.دارندسكونتخوابگاهدرآنهاازنفر2300درحدودكهباشندميتحصيلبهمشغوليزددانشگاه
نظراتچادريدخترانبهمربوطپرسشنامهدر. چادري پخش گرديددختردانشجويانبيندرپرسشنامهمتفاوتنوعدوپرؤهايندر

 .گرفتقراربررسيموردمختلفهايموقعيتدرميزان راحتيودانشگاهيمحيطدرآنهااستفادهموردچادرهايمورددردانشجويان
دانشگاهمحيطدربقيهوخوابگاهيمحيطدرهاپرسشنامهعدد از580 .گرديدپخشچادريدانشجويانبيندرپرسشنامه1000تعداد
جامعهافرادازيكهربهگيرينمونهنوعايندر.گرديدانتخابهاتوزيع پرسشنامهبرايسادهتصادفيگيرينمونهوشر. دگرديتوزيع

.گرفتانجامدخترانخوابگاههايساختمانتمامبيندرپرسشنامهفرمهايپخش.شودانتخابنمونهدرتاشودميدادهمساوياحتمال
درواقععموميكالسهايدانشگاهسطحدربهترهاينمونهايجادبراي.انجاميدبه طولهفتهيكمدتبهپرسشنامهپخشعمليات
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گرفتانجامهفتهدوطولدردانشگاهسطحدرپخشعمليات .گرديدندانتخابساختمانهامحوطه بينودانشگاهمسجدتوحيد،ساختمان
گرفتانجاممعارفوتحليلي،جمعيت،تاريخالبالغهنهجموضوعيقرآن،تفسيرموضوعيتفسيركالسهاي عموميدرپرسشنامهپخش.
همانگونه كه مالحظه مي گردد تالش شده تا طيف وسيعي از پرسش ها .ارائه شده است1شكلدرچادريدخترانپرسشنامه ازاينمونه.

.مطرح گردد تا نتايج پژوهش از اعتبار كافي برخوردار باشد



٤

براي دختران چادرينمونه پرسشنامه مورد استفاده: 1شكل 

مشخصات جامعه آماري-

در . از شركت كنندگان در پاسخ به سواالت پرسشنامه پرداخته شده استقبل از تحليل نتايج حاصل از پرسشنامه ها به ارائه مشخصاتي
.بخش هاي الف تا ث به نتايج پردازش شده اين مشخصات اشاره شده است2شكل 
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)ب()                                                       الف(

)پ(

)ث)                                                                                                 (ت(

بانوان چادريشركت كنندگان در پاسخ به پرسشنامهمشخصات: 2شكل

نتايج و بحث- 3

.ارائه گرديده استبوده،به شرح زير كهپرسشنامه1نتايج سوال 3در شكل 
ايد؟كردهانتخابخودپوششعنوانبهراچادردليلچهبه: 1سوال 
بدنعيبهايپوشاندنبراي: بگزينه .استاسالمدرپوششنوعبهترينوترينكاملچادر:الفگزينه
چادرزيباييدليلبه: دگزينه..خانواده،دانشگاه،، اطرافياناجباربه: جگزينه



از آنجايي كه تمام كارهاي نيك .درصد از افراد نمونه گيري شده دليل انتخاب چادر را گزينه الف مي دانند

نتايج حاصله حاكي از بصيرت و زيبايي نيز 

درصد از افراد جامعه 0.57خوشبختانه در اين سؤال تنها حدود 

. چادر را به اجبار اطرافيان انتخاب كرده اند كه اين مقدار در مقايسه با گزينه الف مقداري اندك است

انتخاب بر اساس مد) پارچه طرح دار و براق  گزينه د

تومان 70000بيش از 

پس قاطعانه مي توان گفت كه اكثر . درصد از افراد نمونه گيري شده گزينه الف را انتخاب نموده اند
در رابطه با حسن ها و عيوب مد بحثهاي زيادي 
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1پاسخهاي اعضاي نمونه به سؤال :  3شكل 

درصد از افراد نمونه گيري شده دليل انتخاب چادر را گزينه الف مي دانند

نيز زماني كه رنگ و بوي ديني به خود ميگيرند زيباييشان چندين برابر مي گردد ، در اين سؤال 

خوشبختانه در اين سؤال تنها حدود .ه با دليل انتخاب چادر توسط آنها مي باشد

چادر را به اجبار اطرافيان انتخاب كرده اند كه اين مقدار در مقايسه با گزينه الف مقداري اندك است

كدام نوع پارچه چادري را در دانشگاه بيشتر مي پسنديد؟
پارچه طرح دار و براق  گزينه د) نه جگزيپارچه گل دار   ) پارچه  بدون طرح  گزينه ب

معموال براي خريد پارچه چادري چه مقدار هزينه مي كنيد؟
بيش از )  تومان      گزينه ج70000تا 30000بين)  تومان       گزينه ب

معموال چند وقت يك بار مانتو و مقنعه خود را اتو ميزنيد؟
به ندرت) بعد از هر بار شستشو          گزينه ج

5و2،3رهاي سؤاالت نمودا: 4شكل

درصد از افراد نمونه گيري شده گزينه الف را انتخاب نموده اند94نشان مي دهد 
در رابطه با حسن ها و عيوب مد بحثهاي زيادي . دختران دانشجو در اين نمونه گيري پارچه هاي بدون طرح را بر ساير موارد ترجيح ميدهند
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78حدود 3بر اساس نمودار شكل 

زماني كه رنگ و بوي ديني به خود ميگيرند زيباييشان چندين برابر مي گردد ، در اين سؤال 

ه با دليل انتخاب چادر توسط آنها مي باشدشناسي افراد نمونه گيري در رابط

چادر را به اجبار اطرافيان انتخاب كرده اند كه اين مقدار در مقايسه با گزينه الف مقداري اندك است

كدام نوع پارچه چادري را در دانشگاه بيشتر مي پسنديد؟.2سوال 
پارچه  بدون طرح  گزينه ب)الفگزينه
معموال براي خريد پارچه چادري چه مقدار هزينه مي كنيد؟.3سوال 

تومان       گزينه ب30000كمتر ) گزينه الف
معموال چند وقت يك بار مانتو و مقنعه خود را اتو ميزنيد؟.5سوال 

بعد از هر بار شستشو          گزينه ج) هر روز    گزينه ب)گزينه الف

.

نشان مي دهد 4شكل همانطور كه 
دختران دانشجو در اين نمونه گيري پارچه هاي بدون طرح را بر ساير موارد ترجيح ميدهند
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افرادي كه تمام هم و غم خود را تابعيت از مد قرار مي دهند 
را 4گزينه ) درصد0.3(خوشبختانه درصد بسيار كمي از افراد نمونه گيري 

هزار تومان براي خريد 70تا 30درصد بين 
هزينه ي بااليي را براي پارچه چادري پرداخت مي 

درصد به ندرت مانتو 17حدود .بار شستشو مانتو و مقنعه خود را اتو ميزنند

:در صورت مثبت بودن ميزان آن را مشخص نماييد

ميزان آرايش در نمونه گيري دختران چادري

درصد 19درصد ار آرايش كم و حدود 38حدود 
درصد از افراد 60حدود .زياد استفاده مي كنند

تبرج و .مي باشدينمونه گيري شده از آرايش در سطح دانشگاه استفاده مي كنند كه اين مقدار درصدي نگران كننده براي دختران چادر
خودنمائي و خودآرائي و به نمايش اصل معناي تبرّج،

آيه ، )احزاب33(»و ال تبرّجن تبرّج الجاهلية االولي
.اكرم نازل گرديده اما حكم مذكور ساير زنان مؤمن را نيز در برمي گيرد 
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تعداد

٧

افرادي كه تمام هم و غم خود را تابعيت از مد قرار مي دهند . بع مد بودن يعني انتخاب راه ، بدون آگاهي
خوشبختانه درصد بسيار كمي از افراد نمونه گيري .نسبت به تĤثير نوع پوشش در سالمت جامعه بي اطالع هستند

37هزار تومان وحدود30نمونه گيري شده كمتر درصد از افراد 
هزينه ي بااليي را براي پارچه چادري پرداخت مي )درصد0.17(درصد بسيار پاييني از افراد نمونه گيري شده

بار شستشو مانتو و مقنعه خود را اتو ميزننددرصد از افراد نمونه گيري شده بعد از هر 

در صورت مثبت بودن ميزان آن را مشخص نماييد........ آيا براي بيرون رقتن از منزل آرايش مي كنيد؟

رايش زيادآرايش كم                آرايش متوسط                       آ

ميزان آرايش در نمونه گيري دختران چادري:5شكل 

حدود .درصد از افراد نمونه گيري شده از آرايش در محيط دانشگاهي استفاده نمي كنند
زياد استفاده مي كننداز آرايش )درصد0.08حدود(درصد بسيار كمي از دختران. 

نمونه گيري شده از آرايش در سطح دانشگاه استفاده مي كنند كه اين مقدار درصدي نگران كننده براي دختران چادر
اصل معناي تبرّج،از ديدگاه اسالم . اظهار زينت در برابر مردان نامحرم امري زشت و ناپسند مي باشد

و ال تبرّجن تبرّج الجاهلية االولي«.و خداوند بندگان خود را از اين امر نهي مي كند.تگذاردن زيبايي ها در برابر ديگران اس
اكرم نازل گرديده اما حكم مذكور ساير زنان مؤمن را نيز در برمي گيرد 

پوشش شما شبيه كدام يك از شكلهاي زير است؟

گزينه دگزينه ج

387
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بع مد بودن يعني انتخاب راه ، بدون آگاهيشده است اما مي توان گفت تا
نسبت به تĤثير نوع پوشش در سالمت جامعه بي اطالع هستند

درصد از افراد 59حدود .انتخاب نموده اند
درصد بسيار پاييني از افراد نمونه گيري شده.پارچه چادر هزينه مي كنند

درصد از افراد نمونه گيري شده بعد از هر 72حدود .نمايند
.ومقنعه خود را اتو ميزنند

آيا براي بيرون رقتن از منزل آرايش مي كنيد؟.4سوال 

آرايش كم                آرايش متوسط                       آ

درصد از افراد نمونه گيري شده از آرايش در محيط دانشگاهي استفاده نمي كنند40حدود 
. از آرايش متوسط استفاده ميكنند

نمونه گيري شده از آرايش در سطح دانشگاه استفاده مي كنند كه اين مقدار درصدي نگران كننده براي دختران چادر
اظهار زينت در برابر مردان نامحرم امري زشت و ناپسند مي باشد

گذاردن زيبايي ها در برابر ديگران اس
اكرم نازل گرديده اما حكم مذكور ساير زنان مؤمن را نيز در برمي گيرد رهر چند خطاب به زنان پيامب

پوشش شما شبيه كدام يك از شكلهاي زير است؟: 6سوال 

گزينه بگزينه الف
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6سؤال شباهت پوشش هر يك از افراد نمونه به شكلها

درصد از افراد 78حدود .طريقه گرفتن چادرشان را مشخص نمايند
براي حاصل شدن پاسخي دقيق تر از طريقه گرفتن 

پاسخها در .مورد مشاهده  قرار گرفتند) بدون آنكه متوجه باشند
درصد ديگر مشابه ساير گزينه ها 44درصد از افراد نمونه شبيه گزينه ج و 

شايد بتوان اين .آشكار در نتايج حاصل از تحقيق پرسشنامه اي و تحقيق از طريق مشاهده حاصل گرديده است
درصد از دختران نمونه تمايل داشتند تا شبيه گزينه ج چادر بپوشند، يعني موهايشان مخفي بماند و جلوي 

درصد از افراد نمونه بر 22ل چادر  در موقعيت هاي مختلف در دانشگاه باعث گرديده كه حدود 

.عالمت گذاري نماييد

مدلهاي مختلف چادر
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درصد

٨

شباهت پوشش هر يك از افراد نمونه به شكلها: 6شكل 

طريقه گرفتن چادرشان را مشخص نمايند، در اين سؤال از افراد خواسته شد بدون در نظر گرفتن مدل چادر خود 
براي حاصل شدن پاسخي دقيق تر از طريقه گرفتن . درصد ساير گزينه ها را انتخاب نموده اند22حدود .مي دانستند

بدون آنكه متوجه باشند(نفر از دختران دانشجو 1000پرسش از خود افراد نمونه ، 
درصد از افراد نمونه شبيه گزينه ج و 56بر طبق مشاهدات ،حدود .ستون هاي قرمزرنگ مشخص شده اند

آشكار در نتايج حاصل از تحقيق پرسشنامه اي و تحقيق از طريق مشاهده حاصل گرديده است
درصد از دختران نمونه تمايل داشتند تا شبيه گزينه ج چادر بپوشند، يعني موهايشان مخفي بماند و جلوي 

ل چادر  در موقعيت هاي مختلف در دانشگاه باعث گرديده كه حدود اما عدم توانايي كنتر
.خالف ميل شخصيشان جزو ساير گزينه ها باشند

عالمت گذاري نماييد) زياد(3تا در جه) كم(1با توجه به مدل چادر خود فاكتور هاي زير را از درجه 

مدلهاي مختلف چادرميزان رضايت كلي از : 7شكل 

�����ا	� �����ب �����ج

�/.ات 34 103 784

186 47 558
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305 93 46 51 14
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در اين سؤال از افراد خواسته شد بدون در نظر گرفتن مدل چادر خود 
مي دانستند3خود را شبيه گزينه 

پرسش از خود افراد نمونه ، چادر ، عالوه بر
ستون هاي قرمزرنگ مشخص شده اند

آشكار در نتايج حاصل از تحقيق پرسشنامه اي و تحقيق از طريق مشاهده حاصل گرديده استدر اين سؤال تفاوتي. بودند
درصد از دختران نمونه تمايل داشتند تا شبيه گزينه ج چادر بپوشند، يعني موهايشان مخفي بماند و جلوي 78طورتحليل نمود كه حدود 

اما عدم توانايي كنتر.چادر خود را بگيرند
خالف ميل شخصيشان جزو ساير گزينه ها باشند

با توجه به مدل چادر خود فاكتور هاي زير را از درجه :7سوال 
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مشخص است چادر دانشجويي نسبت به ساير مدلهاي چادر درصد رضايت باالتري را كسب كرده است اين مقدار 
.درصد رتبه دوم را در جلب رضايت كسب كرده است

دلهاي مختلف چادر

پارچه را در ساير عوامل از جمله جنس و طرح بافت 
نشان مي دهد چادر ساده درصد باالتري از ميزان راحتي را در اتو كشي به خود اختصاص داده 

.مدلهاي ديگر چادر ميزان راحتي پايين در اتو كشي را به خود اختصاص داده اند

بررسي راحتي پوشيدن در مدلهاي مختلف چادر

گوياي 9شكل اما در كل نمودار .درصد در ميزان  راحتي باال در پوشيدن رتبه اول را كسب نموده است
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مشخص است چادر دانشجويي نسبت به ساير مدلهاي چادر درصد رضايت باالتري را كسب كرده است اين مقدار 
درصد رتبه دوم را در جلب رضايت كسب كرده است53.66پس از آن چادر ساده با كسب 

دلهاي مختلف چادربررسي راحتي اتو كشي در م: 8شكل 

ساير عوامل از جمله جنس و طرح بافت و از افراد نمونه خواسته شده بود تا به اين سؤال با توجه به مدل چادر خود پاسخ دهند
نشان مي دهد چادر ساده درصد باالتري از ميزان راحتي را در اتو كشي به خود اختصاص داده 8شكل 

مدلهاي ديگر چادر ميزان راحتي پايين در اتو كشي را به خود اختصاص داده اند.درصد مي باشد

بررسي راحتي پوشيدن در مدلهاي مختلف چادر: 9شكل 

درصد در ميزان  راحتي باال در پوشيدن رتبه اول را كسب نموده است
.درصد باالي راحتي در پوشيدن براي ساير مدلها مي باشد
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63 31 42 14
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مشخص است چادر دانشجويي نسبت به ساير مدلهاي چادر درصد رضايت باالتري را كسب كرده است اين مقدار 7شكلهمانطور كه از 
پس از آن چادر ساده با كسب .درصد ميباشد64.24

از افراد نمونه خواسته شده بود تا به اين سؤال با توجه به مدل چادر خود پاسخ دهند
شكل همانطور كه نمودار .نظر نگيرند

درصد مي باشد35اين مقدار حدود .است

73ا كسب حدودچادر دانشجويي ب
درصد باالي راحتي در پوشيدن براي ساير مدلها مي باشد
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بررسي راحتي جمع كردن چادر در حين نشستن بر روي صندلي

درصد .تفاوت چشمگيري بين چادر ساده وساير مدلها در ميزان راحتي در جمع كردن چادر حين نشستن را نشان مي دهد
60درصد ميباشد در صورتي كه اين ميزان براي ساير چادرها حدود

كنترل چادر در حين حمل وسايل اضافي

اين .ديده مي شوداضافي براي چادر ساده و ساير مدلها
در چادر تا حدود شايد بتوان ادعا نمود كه مدلهاي جديد 

.مي كندم عمومي و منظم تر نشان دادن بانوان ايراني 
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بررسي راحتي جمع كردن چادر در حين نشستن بر روي صندلي10شكل 

تفاوت چشمگيري بين چادر ساده وساير مدلها در ميزان راحتي در جمع كردن چادر حين نشستن را نشان مي دهد
درصد ميباشد در صورتي كه اين ميزان براي ساير چادرها حدود30حدود،افرادي كه ميزان راحتي باال در چادر ساده را انتخاب نموده اند

كنترل چادر در حين حمل وسايل اضافيرسيبر: 11شكل 

اضافي براي چادر ساده و ساير مدلهاتفاوت چشمگير در ميزان كنترل چادر در حين حمل وسايل 
شايد بتوان ادعا نمود كه مدلهاي جديد .درصد ميباشد64درصد و براي ساير مدلها حدود

م عمومي و منظم تر نشان دادن بانوان ايراني ظزيادي قابل كنترل مي باشند واين موضوع كمك شاياني در ايجاد ن
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شكل 

تفاوت چشمگيري بين چادر ساده وساير مدلها در ميزان راحتي در جمع كردن چادر حين نشستن را نشان مي دهد10شكل نمودار 
افرادي كه ميزان راحتي باال در چادر ساده را انتخاب نموده اند

.استدرصد 

تفاوت چشمگير در ميزان كنترل چادر در حين حمل وسايل 11شكل در نمودار 
درصد و براي ساير مدلها حدود17مقدار براي چادر ساده حدود

زيادي قابل كنترل مي باشند واين موضوع كمك شاياني در ايجاد ن
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راحتي چادر درحين نوشتن جزوه

درصد در رتبه دوم قرار 66درصد در راحتي باال حين  نوشتن جزوه داراي رتبه اول و چادر دانشجويي با كسب حدود 
38حدود .(نشان مي دهد چادر ساده راحتي پايين تري نسبت به ساير مدلها كسب نموده است

درصد ميزان راحتي باال براي برداشتن غذا از بشقاب داراي رتبه اول 
ه اي و چادر عربي به دليل در اين تحقيق چادر جد

در هر دوي اين چادر ها لبه ي دستك ها  داراي گشادي بااليي است كه اين موضوع موجب برخورد 
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راحتي چادر درحين نوشتن جزوهبررسي: 12شكل 

درصد در راحتي باال حين  نوشتن جزوه داراي رتبه اول و چادر دانشجويي با كسب حدود 
نشان مي دهد چادر ساده راحتي پايين تري نسبت به ساير مدلها كسب نموده است12شكل 

ررسي راحتي برداشتن غذا از بشقابب:13شكل 

درصد ميزان راحتي باال براي برداشتن غذا از بشقاب داراي رتبه اول 60چادر دانشجويي و ملي و شالدار با كسب حدود
در اين تحقيق چادر جد.اما نكته قابل تأمل در اين نمودار كسب راحتي پايين براي چادر عربي مي باشد

در هر دوي اين چادر ها لبه ي دستك ها  داراي گشادي بااليي است كه اين موضوع موجب برخورد .شباهت باال در يك گروه قرار داده شدند
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درصد در راحتي باال حين  نوشتن جزوه داراي رتبه اول و چادر دانشجويي با كسب حدود 67چادر ملي با كسب 
شكل همانطور كه نمودار .گرفته است

).درصد راحتي  باال داشته اند

چادر دانشجويي و ملي و شالدار با كسب حدود، 13با توجه به شكل 
اما نكته قابل تأمل در اين نمودار كسب راحتي پايين براي چادر عربي مي باشد.هستند

شباهت باال در يك گروه قرار داده شدند
.چادر با غذا مي گردد
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ميزان راحتي حين نوشتن بر روي تخته

راحتي بااليي را درحين نوشتن بر روي تخته ايجاد مي 
ساير مدلهاي چادر به جز چادر ساده نيز داراي راحتي نسبتا باال  هستند و اين به دليل وجود 
درصد راحتي باال پايين ترين مقدار راحتي را به خود اختصاص داده 

راحتي كار با وسايل آزمايشگاهي در هنگام چادر داشتن

ل وجود درصد داراي رتبه اول هستند واين به دلي
در كل به دليل وجود وسايل شكننده و خطرناك در آزمايشگاه هيچكدام از مدلهاي چادر 

.چادر ساده داراي كمترين ميزان راحتي در آزمايشگاه مي باشد
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ميزان راحتي حين نوشتن بر روي تختهبررسي: 14شكل 

راحتي بااليي را درحين نوشتن بر روي تخته ايجاد مي ،ملي و شالدار به دليل آستين داشتنچادرمالحظه مي گردد، 
ساير مدلهاي چادر به جز چادر ساده نيز داراي راحتي نسبتا باال  هستند و اين به دليل وجود .)درصد در ميزان راحتي باال
درصد راحتي باال پايين ترين مقدار راحتي را به خود اختصاص داده 18با كسب حدودچادر ساده.دستك ها در مدلهاي جديد چادر مي باشد

راحتي كار با وسايل آزمايشگاهي در هنگام چادر داشتن: 15شكل 

درصد داراي رتبه اول هستند واين به دلي46چادر دانشجويي و ملي با كسب درصد باالي راحتي درحدود 
در كل به دليل وجود وسايل شكننده و خطرناك در آزمايشگاه هيچكدام از مدلهاي چادر . دستك ها وآستين در اين دو مدل چادر مي باشد

چادر ساده داراي كمترين ميزان راحتي در آزمايشگاه مي باشد.درصد باالي راحتي را كسب ننموده اند

#�د�:�در +;0:�در :�در
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168 145 95 60 28

326 46 44 56 12

405 29 24 24 6

14 6 2 3 0
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110 77 45 19 8

56 50 46 17 5

47 27 40 8 7

13 11 12 2 4

مالحظه مي گردد، 14با توجه به شكل 
درصد در ميزان راحتي باال60حدود(.كنند

دستك ها در مدلهاي جديد چادر مي باشد
.است

چادر دانشجويي و ملي با كسب درصد باالي راحتي درحدود ، 15با توجه به نتايج شكل 
دستك ها وآستين در اين دو مدل چادر مي باشد

درصد باالي راحتي را كسب ننموده اند
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هاي ضخيم در زمستان

ميزان راحتي كم براي چادر ملي در .ميزان راحتي پايين دختران چادري در فصل زمستان براي ساير مدلهاي چادر را نشان مي دهد

توسط مقنعه

.نشان مي دهد نظرات افراد نمونه در مورد ميزان عقب كشيده شدن مقنعه توسط چادر براي ساير چادرها شبيه به هم بوده است
درصد ميزان عقب كشيده شدن متوسط را براي ساير چادرها 

4�ان را0�8  �.دا��C و#��D از درون (C48 �4 را� رC�2 +�رد �.رB 0#.ار �.��2 ا7#+.
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هاي ضخيم در زمستانبررسي راحتي استفاده از لباس: 16شكل 

ميزان راحتي پايين دختران چادري در فصل زمستان براي ساير مدلهاي چادر را نشان مي دهد
.اين مقدار براي ساير مدلها نيز مقدار قابل تأملي است

توسط مقنعهبررسي ميزان عقب كشيده شدن چادر : 17شكل 

نشان مي دهد نظرات افراد نمونه در مورد ميزان عقب كشيده شدن مقنعه توسط چادر براي ساير چادرها شبيه به هم بوده است
درصد ميزان عقب كشيده شدن متوسط را براي ساير چادرها 37درصد از افراد نمونه ميزان عقب كشيده شدن باال و حدود 

4�ان را0�8  �.دا��C و#��D از درون (C48 �4 را� رC�2 +�رد �.رB 0#.ار �.��2 ا7#+

+;0:�در :�در
دا��>��0 =.�0:�در ��	�ار:�در 	<���0:�در

42 46 30 6 5

47 62 52 17 9

133 56 60 22 10

4 1 1 1 0

#�د�:�در +;0:�در :�در
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291 66 56 39

315 84 51 57

303 73 58 44

4 3 0 3

ميزان راحتي پايين دختران چادري در فصل زمستان براي ساير مدلهاي چادر را نشان مي دهد16شكل 
اين مقدار براي ساير مدلها نيز مقدار قابل تأملي است.درصد مي باشد58حدود 

نشان مي دهد نظرات افراد نمونه در مورد ميزان عقب كشيده شدن مقنعه توسط چادر براي ساير چادرها شبيه به هم بوده است17شكل 
درصد از افراد نمونه ميزان عقب كشيده شدن باال و حدود 30حدود 

.ندمشخص نموده ا

4�ان را0�8  �.دا��C و#��D از درون (C48 �4 را� رC�2 +�رد �.رB 0#.ار �.��2 ا7#،DH�١٨ در ��Gدار+
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بررسي راحتي برداشتن وسايل از درون كيف در حين راه رفتن

طور معمول دختران كيف خود را بر به .درصد مي باشد
چادر ساده با كسب حدود.روي چادر ملي قرار مي دهند واين موضوع باعث افزايش راحتي براي دسترسي داشتن به محتويات كيف مي باشد

استفاده از كش در مدلهاي مختلف چادر

اما اين مقدار براي چادر عربي كمتر و .از كش براي كنترل چادر خود استفاده ميكنند
به گونه اي است كه راحتر از ساير مدلها بر روي سر قرار مي گيرد و نياز كمتري به كش 
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بررسي راحتي برداشتن وسايل از درون كيف در حين راه رفتن: 18شكل 

درصد مي باشد65راحتي برداشتن وسايل از درون كيف در حين راه رفتن براي چادر ملي در حدود 
روي چادر ملي قرار مي دهند واين موضوع باعث افزايش راحتي براي دسترسي داشتن به محتويات كيف مي باشد

.راحتي را به خود اختصاص داده استدرصد در راحتي باال، كمترين ميزان 

.دختران دانشجو نشان داده شده استر چادرنتايج آماري استفاده از كش د

استفاده از كش در مدلهاي مختلف چادر: 19شكل 

از كش براي كنترل چادر خود استفاده ميكنند،در چادر ساده،ملي ،لبناني و دانشجويي اكثر افراد نمونه 
به گونه اي است كه راحتر از ساير مدلها بر روي سر قرار مي گيرد و نياز كمتري به كش حالت دوخت در چادر عربي

:�در +;0:�در :�در
دا��>��0 =.�0:�در ��	�ار:�در

148 92 65 26

45 48 56 11

31 23 18 7

2 2 4 2
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165 41 9 77 37 8

747 185 156 66 9 16

شكل 

راحتي برداشتن وسايل از درون كيف در حين راه رفتن براي چادر ملي در حدود 
روي چادر ملي قرار مي دهند واين موضوع باعث افزايش راحتي براي دسترسي داشتن به محتويات كيف مي باشد

درصد در راحتي باال، كمترين ميزان 22

نتايج آماري استفاده از كش د19در شكل 

در چادر ساده،ملي ،لبناني و دانشجويي اكثر افراد نمونه 
حالت دوخت در چادر عربي.درصد است46در حدود

.دارد
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...بستن جلوي چادر با استفاده از دكمه،بندو

ساده اين مقدار در چادر.افراد نمونه عالقه بسيار كمي به بستن جلوي چادر خود دارند
اما توجه به اين نكته داراي اهميت است كه چادر هايي كه داراي دستك و يا آستين 

ي هستند نياز شديدتري به استفاده از دكمه و يا بند براي بستن جلوي چادر دارند زيرا كه در اين مدلها دستها داراي آزادي عمل كمتري برا

.اسالم انتخاب نمودنددرپوشش
مي دهندبدون طرح را بر ساير موارد ترجيح

اغلب از پرداخت هزينه زياد براي تهيه چادر پرهيز مي كنند و اغلب هم پس از هر بار شستشو آنرا اتو مي زنند

ه تن كردن، راحتي حين نوشتن جزوه، هنگام برداشتن غذا، هنگام 

.گرديد، تعيين ساده

كيم روابط در مجموع مي توان بيان نمود كه چادر مي تواند به عنوان يك پوشش برتر براي زنان به ويژه دانشجويان دختر در تح

اجتماعي، افزايش اعتماد به نفس، افزايش اعتماد به نفس براي حضور در جامعه، امنيت اجتماعي و رواني آنان نقش بسيار مهمي را 

97؛90ش، ص1376
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بستن جلوي چادر با استفاده از دكمه،بندو: 20شكل 

افراد نمونه عالقه بسيار كمي به بستن جلوي چادر خود دارند، مشاهده ميگردد
اما توجه به اين نكته داراي اهميت است كه چادر هايي كه داراي دستك و يا آستين .ستملي بيش از ساير مدلها

هستند نياز شديدتري به استفاده از دكمه و يا بند براي بستن جلوي چادر دارند زيرا كه در اين مدلها دستها داراي آزادي عمل كمتري برا

:نمودبر اساس مطالعه انجام شده بطور كلي مي توان نتايج زير را استخراج 
پوششنوعبهترينوتريناغلب افراد جامعه نمونه گيري شده، پوشش چادر را بعنوان كامل

بدون طرح را بر ساير موارد ترجيحاكثر دختران دانشجو در اين نمونه گيري پارچه هاي 

اغلب از پرداخت هزينه زياد براي تهيه چادر پرهيز مي كنند و اغلب هم پس از هر بار شستشو آنرا اتو مي زنند

اكثر اين دختران دانشجو چادر را همراه با مقنعه به سر مي پوشانند

ه تن كردن، راحتي حين نوشتن جزوه، هنگام برداشتن غذا، هنگام چادر دانشجويي از لحاظ راحتي حين فعاليتهاي اجتماعي، ب

سادهمحبوب ترين نوع چادر و پس از آن چادر.... نوشتن پاي تخته، كار در آزمايشگاه و 

در مجموع مي توان بيان نمود كه چادر مي تواند به عنوان يك پوشش برتر براي زنان به ويژه دانشجويان دختر در تح

اجتماعي، افزايش اعتماد به نفس، افزايش اعتماد به نفس براي حضور در جامعه، امنيت اجتماعي و رواني آنان نقش بسيار مهمي را 

كانون مطالعات زنان رياست جموري
1376، انتشارات درسا، بي جا، 12ابيد زاده، ويدا، روانشناسي رنگها، چ

+;0:�در :�در
دا��>��0 =.�0:�در ��	�ار:�در 0���>	

153 114 113 24

73 21 10 22

مشاهده ميگردد20شكل همانطور كه در نمودار
ملي بيش از ساير مدلهابسيار كم و در چادر 

هستند نياز شديدتري به استفاده از دكمه و يا بند براي بستن جلوي چادر دارند زيرا كه در اين مدلها دستها داراي آزادي عمل كمتري برا
.ن جلوي چادر هستندگرفت

نتيجه گيري-4

بر اساس مطالعه انجام شده بطور كلي مي توان نتايج زير را استخراج 
اغلب افراد جامعه نمونه گيري شده، پوشش چادر را بعنوان كامل-1
اكثر دختران دانشجو در اين نمونه گيري پارچه هاي -2

اغلب از پرداخت هزينه زياد براي تهيه چادر پرهيز مي كنند و اغلب هم پس از هر بار شستشو آنرا اتو مي زنند-3

اكثر اين دختران دانشجو چادر را همراه با مقنعه به سر مي پوشانند-4

چادر دانشجويي از لحاظ راحتي حين فعاليتهاي اجتماعي، ب-5

نوشتن پاي تخته، كار در آزمايشگاه و 

در مجموع مي توان بيان نمود كه چادر مي تواند به عنوان يك پوشش برتر براي زنان به ويژه دانشجويان دختر در تح- 6

اجتماعي، افزايش اعتماد به نفس، افزايش اعتماد به نفس براي حضور در جامعه، امنيت اجتماعي و رواني آنان نقش بسيار مهمي را 

.ايفا نمايد
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