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شناخت معیارها و مشخصه هايی که برای پوشاک دانشجويی می توانند مهم و از درجه اهمیت باالتری برخوردار باشند، همیشه 
يکی از دغدغه های  دانشجويان ، مديران و مسئولین دانشگاه است که با درجات متفاوت، در محیط های علمی دانشگاه های داخلی 
و همچنین خارجی به طريق صريح و شفاف و در قالب آيین نامه ها و مقررات و يا غیرصريح به صورت توصیه ها، نمود پیدا کرده 
است. در اين پژوهش به بررسی عوامل مؤثر و مهم در انتخاب مانتو دانشگاهی دانشجويان دختر دانشگاه صنعتی اصفهان پرداخته 
 شده است. روش تحقیق در اين پژوهش استفاده از روش توصیفی- پیمايشی است. بدين منظور ابتدا پرسشنامه به روش گروه های 
متمرکز  تهیه گرديد. در مرحله بعد، 116 نفر با میانگین سنی 22 سال به صورت تصادفی انتخاب، و پرسشنامه ها توسط دانشجويان 
کامل شدند. اطالعات به دست آمده از پرسشنامه افراد، گردآوری و داده ها با استفاده از روش های آماری تحلیل توصیفی و تحلیل 
عاملی  مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان می دهد مهمترين ويژگی های مانتو برای دانشجويان 
راحتی و تن خور آن است و عواملی مانند مقطع تحصیلی، وضعیت تاهل و نوع پوشش دانشجويان می تواند بر انتخاب مانتو تاثیرگذار 
باشد. همچنین اين پژوهش نشان داده است خانم ها برای انتخاب و خريد مانتو خود سه عامل اصلی در تصمیم گیريشان نقش 
اساسی و مهم را ايفا می کند که عامل اول  توصیف کننده رفتارهای خريد، عامل دوم توصیف کننده معیار تزيین و تظاهر و عامل 

سوم توصیف کننده شاخصه تناسب و تطابق است.
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مقدمه 
پوشاک بدن انسان را از آب وهوا و ديگر مخاطرات موجود 
در طبیعت حفظ می کند. همچنین پوشاک می تواند برای 
راحتی، عفاف و نیز برای ايمنی مورد استفاده قرار گیرد. 
پوشاک نشــان دهنده باورهای مذهبی، فرهنگی و ديگر 
معانی اجتماعی است. امروزه استفاده از پوشاک از جنبه 
پیروی از مد و شیک پوشی نیز مورد توجه قرار گرفته است 
]1[. بر اين اساس در تمام محیط های دانشگاهی در اقصی 
نقاط جهان چگونگی وضعیت ظاهری را برخاسته از شأن 
محیط علم و فرهنگ خاص محیط آموزشی دانسته و در 

مورد پرهیز از پوشــش نامناسب تاکید دارند و برای اين 
منظور، بسیاری از دانشــگاه های دنیا، بنابر ضرورت های 
محیطی، ايمنــی و آرامش روحی و روانی متناســب با 
محیط آموزش، قوانین پوششی خاصی را برای دانشجويان 
اجرا می کنند. هرچند اين نوع قوانین منتقدانی دارند اما 
دانشگاه ها تاکید می کنند که نوع پوشش با اعتبار دانشگاه 
در ارتباط است. اين قوانین پوشش برای دانشجويان دختر 
و پسر به صورت يکسان اجرا می شوند و تمام دانشجويان 
ملزم به رعايت آن ها هستند. اين قوانین ويژه انضباطی در 
زمینه پوشــش صرف نظر از دين و شريعت، جهت حفظ 
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و حراســت از کیان اشخاص و محیط علمی تعیین شــده است ]2[. در 
سال  2015، برکت و همکارانش تحقیقاتی بر روی پوشش دانشجويان و 
عوامل متفاوتی که مورد توجه است انجام داده اند. به طوری که مهم ترين 
عوامل تاثیرگذار در انتخاب لباس دانشجويان شامل سبک شخصی )من 
لباس هايم را بر اساس سلیقه شخصی خودم انتخاب می کنم(، راحتی )من 
به گونه ای لباس می پوشم که راحت باشم(، ارائه در کالس )من زمانی که در 
کالس ارائه دارم لباس رسمی می پوشم( و آب وهوا )شرايط آب و هوايی بر 
لباسی که من می پوشم مؤثر است( گزارش شده است ]3[. دسته ای ديگر 
از دانشجويان برای انتخاب پوشش خود به مسائل اقتصادی توجه می کنند 
]4[. در پیمايشــی که توسط موسســه تحقیق بین المللی )IRI( صورت 
گرفت، گزارش شده است که به طور متوسط %81 درصد مصرف کنندگان 
)به ترتیــب 80 و 83 درصد زنان و مردان( راحتی  را به عنوان مهم ترين 
و برترين معیار و مشــخصه انتخاب پوشــاک گزينش کردند. پس از آن، 

مشخصه های سهولت مراقبت  و استحکام و دوام  قرار داشتند ]5[.
در ســال2010 در ايران ، آزيتا ســالجقه تحقیقی با عنوان بررس ی 
مقايسه ا ی الگو ی پوشش دانشجويان دانشگاه ها ی دولت ی، پیام نور و آزاد 
اسالم ی مطالعة مورد ی شهر بافت انجام داده است. در اين تحقیق، الگو ی 
پوشش دانشــجويان دانشگاه ها ی دولت ی، پیام نور و آزاد اسالم ی )مورد 
شهر بافت( به تناسب محیط- موقعیت های مختلف ظهور آن بررسی شده 
است. تحلیل داده ها نشان داد که در دانشگاه ها ی مورد بررس ی اقدام به 
پوشش ناهمنوا دارا ی فراوان ی متفاوت ی بوده و استفاده از الگو ی پوشش 
ناهمنوا با »محیط« و »موقعیت«، رابطه مثبــت معنادار ی با بروز رفتار 
داشته است؛ يعن ی دانشجويان دانشگاه آزاد اسالم ی بیش از دانشجويان 
دانشگاه پیام نور و دانشجويان دانشگاه پیام نور بیش از دانشجويان دانشگاه 
دولت ی شــهر بافت هنگام حضور در بازار برا ی خريد و يا حضور در نزد 
دوستان برا ی مهمان ی از پوشش ناهمنوا استفاده كرده اند؛ اما هر سه گروه 

در دانشگاه به طور مشابه دارا ی پوشش همنوا بوده  اند ]6[.
در سال 2011 در دانشگاه راجستان در هند، جین ، پژوهشی تحت عنوان 
ارتباط بین ارزش های عمومی و رفتار پوشش در سنین اواخر نوجوانی و 
اوايل بیست سالگی انجام داد. اين مطالعه بر روی 160 دانشجوی دختر 
در دو رشته ی متفاوت بازرگانی و علوم خانه داری انجام گرفت. نتايج اين 
مطالعه نشان داد که در هر دو گروه از افراد مورد مطالعه، مسائل اقتصادی 
برای رفتار پوششــی دانشــجويان در اولويت قرار دارد و افرادی که جزء 
قشر متوسط جامعه محسوب می شوند، به عوامل اجتماعی بیشتر توجه 

می کنند ]7[.
در سال 2012، مهری رجالی پژوهشی تحت عنوان نگرش دانشجويان 
دختر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به حجاب 
و پوشش زنان و برخی عوامل مؤثر بر آن انجام داد. بررسی توزيع فراوانی 
دانشجويان از نظر نوع حجاب در دانشــگاه نشان داد که 48/9 درصد از 

دانشجويان در داخل دانشگاه با چادر، روپوش و مقنعه بودند ]8[.
در ســال 2013، امارا  و همکارانش پژوهشی در ارتباط با تأثیر عوامل 
اجتماعی و دينی بر انتخاب پوشش دانشگاهی دختران مسلمان و مسیحی 
انجام دادند. محققان تاثیرات مواردی از جمله انگیزه )روانی و اجتماعی( 
و عوامل اجتماعی )سنت ها، رسانه ها، عوامل مذهبی، سیاسی و اقتصادی( 

را در انتخاب لباس دانشجويان دختر مسلمان و مسیحی بررسی کردند. 
يافته ها نشــان داده است در همه  ی عوامل انتخاب پوشش به جز عوامل 

سیاسی بین افراد مسلمان و مسیحی اختالف وجود دارد ]4[. 
محیط دانشگاه نیز به دلیل شرايط خاص خود، پوشش مناسب خود را 
می طلبد. بدين ترتیب، پوشش دانشجويی )دختران و پسران( را می توان 
طبقه ای مهم در دســته های پوششی مختلف و متنوع قرارداد. شناخت 
معیارها و مشــخصه هايی که برای پوشاک دانشجويی می توانند مهم و از 
درجه اهمیت باالتری برخوردار باشند، همیشه يکی از دغدغه های نه تنها 
دانشجويان بلکه مديران و مسئولین دانشگاه است که با درجات متفاوت در 
محیط های علمی دانشگاه های داخلی و همچنین خارجی به طريق صريح 
و شفاف و در قالب آيین نامه ها و مقررات و يا غیرصريح به صورت توصیه ها، 
نمود پیدا کرده است. به عنوان مثال قوانین پوششی در دانشگاه صنعتی 
اصفهان شامل مواردی از قبیل: سادگی و آراستگی در حد متعارف و بدون 
جلب توجه، رعايت حدود قانونی پوشش برای کلیه افراد، عدم استفاده از 
البسه کوتاه، تنگ و نازک و عدم استفاده از پوشش محیط های خصوصی 
و تفريحی در محیط های آموزشــی است ]9[. شناخت و بررسی عوامل 
متفاوت در انتخاب مانتو دانشگاهی توســط دانشجويان دختر می تواند 
راهنمای کلی و مهمی برای تولیدکنندگان مانتو دانشگاهی و همچنین 

مسئوالن دانشگاهی باشد.
در اين پژوهش با اســتفاده از روش تحقیق توصیفی-پیمايشی عوامل 
موثر و مهم در انتخاب مانتو دانشگاهی دانشجويان دختر دانشگاه صنعتی 
اصفهان بررســی و با استفاده از روش های آماری شامل دو روش عاملی و 
توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت. هدف از انجام اين کار ارائه عوامل مناسب 
برای طراحی مانتو دانشگاهی است که از يک سوی مورد پسند دانشجويان 
و از سويی ديگر مطابق با ضوابط دانشگاهی باشد. اين پژوهش نشان داده 
است خانم ها برای انتخاب و خريد مانتو خود سه عامل اصلی در تصمیم 
گیريشان نقش اساسی و مهم را ايفا می کند که عامل اول  توصیف کننده 
رفتارهای خريد، عامل دوم توصیف کننده معیار تزيین و تظاهر و عامل 

سوم توصیف کننده شاخصه تناسب و تطابق است. 

روش پژوهش

روش تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از روش توصیفیـ  پیمايشی است 
که در قالب ابزار پژوهش پرسشنامه ای و از جامعه آماری دانشجويان دختر 
دانشگاه صنعتی انجام گرفت. از نظر اينکه مشخصات پوشاک دانشجويی 
بررسی می شود تحقیق توصیفی است و چون در سطح دانشجويان دختر 
دانشگاه صنعتی اصفهان انجام می شود تحقیق پیمايشی است. به منظور 
بررسی عوامل متفاوت در انتخاب مانتو در ابتدا محتوای پرسشنامه براساس 
برگزاری جلسات بحث و نظرسنجی اولیه و تشکیل گروه های متمرکز با 
دانشجويان دختر در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاه صنعتی 
اصفهان و منابع علمی مناســب، بعد از سنجش توسط تعدادی از اساتید 
دانشکده تهیه و تنظیم شد. در اين پرسشنامه ابتدا شرايط فرد پاسخ دهنده 
شــامل مقطع تحصیلی، وضعیت تاهل و نوع پوشش مورد پرسش قرار 
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گرفت و سپس درجه اهمیت 11 عامل مختلف )طرح، مد، برند، قیمت، 
تن خور، راحتی، اندامی بودن، محل خريد، رنگ، جنس و قد( در انتخاب 
مانتو مورد سوال واقع شد و در قسمت آخر جزئیات مانتو مطلوب مانند 
دکمه دار يا زيپ دار بودن مانتو، داشــتن طرح سنتی و ... مورد پرسش 
قرار گرفت. از شرکت کنندگان اين پیمايش خواسته شده بود تا نظر خود 
را در قالب يک مقیاس درجه بندی لیکرت  از بسیار زياد )درجه 5(، زياد 
)درجه 4(، متوسط )درجه 3(، تا کم )درجه 2( و خیلی کم )درجه 1( در 
مقابل هر معیار مشخص کنند. تعداد و اندازه نمونه )آزمودنی ها( در اين 
پیمايش بر اســاس روش کوکران و جدول مورگان  تعیین شــد و تعداد 
116پرسشنامه با ضريب اطمینان %90 به طور تصادفی بین دانشجويان 
دختر توزيع و جمع آوری گرديد. میانگین سن افراد پاسخ دهنده 22 سال 
است. در اين پیمايش تحلیل آماری داده ها به دو روش تحلیل توصیفی و 

تحلیل عاملی صورت گرفت.

نتايج و بحث 

تحلیل آماری: توصیفی
يک پرسشنامه خوب بايد از ويژگی های مطلوبی مانند عینیت، سهولت در 
اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیر و تفسیر، روايی و پايايی برخوردار باشد 
تا به نتايج درستی منجر شود. يکی از متداول ترين روش ها جهت بررسی 

پايايی پرسشنامه ها، تعیین همبستگی درونی سؤاالت پرسشنامه است که 
از طريــق ضريب آلفای کرونباخ  انجام می گیرد. ضريب آلفای کرونباخ با 
هماهنگی درونی پرســش ها ارتباط تنگاتنگی دارد و مقدار آن از لحاظ 
نظری بین صفر تا يک اســت؛ اما قاعده کلی آن اســت که مقدار آلفای 

کرونباخ يک مقیاس بايد حداقل 0/5 باشد ]10[. 

شکل1: میانگین پاسخ ها به مشخصه های مانتو

شکل 2: میانگین پاسخ ها به مشخصه های مانتو بر اساس مقطع تحصیلی
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برای بررســی پايايی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار  -SPSS19.0، آلفای 
کرونباخ به دست آمد که برابر با 0/652 بود و نشان می داد که پرسشنامه 

از پايايی قابل قبولی برخوردار است.
در پرسشنامه درجه اهمیت يازده مشخصه مانتو که شامل طرح مانتو، 
قیمــت، جنس، مد، برند، تن خور، راحتی، اندامی بودن، محل خريد، قد 
و رنگ بود از دانشــجويان پرسیده شده است. در شکل 1 درجه اهمیت 
دانشجويان به هر مشخصه نشان داده شده است. همان طور که در نمودار 
مشخص است مهم ترين مشخصه مانتو برای دانشجويان تن خور آن است. 
تن خور به معنای درســت و مناسب و زيبا قرار گرفتن مانتو بر روی تن 
است. در رتبه دوم راحتی مانتو قرار می گیرد و طرح و جنس مانتو نیز در 
درجه سوم اهمیت برای دانشجويان است. در درجه آخر برند مانتو است 
که از کمترين درجه اهمیت برخوردار است و علت آن را می توان کمبود 
برندهای شناخته شده  در بازار دانست. اين نتايج با يافته های به دست آمده 
در تحقیقی ديگر که توسط ولی پوری و همکارانش برای عوامل تاثیرگذار 
در خريد مانتو برای خانم ها به دست آوردند تقريبًا مشابه است. آن ها بیان 
کردند که مشتريان برای خريد مانتو بیشتر به کیفیت و قیمت آن توجه 
می کنند و پس از آن طراحی مانتو درنظر گرفته می شود. همچنین، برند 

بودن در خريد مانتو بی اثر نیست ]11[.
 بــا در نظــر گرفتــن مقاطع تحصیلــی افراد که در ســه دســته 
کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری قرار می گیرند روند ارجحیت افراد 
برای انتخاب مانتو دانشــگاهی در  شکل 2 مشاهده می شود. همان طور 

که شکل 2 نشان می دهد مشــخصه طرح مانتو ارجحیت باالتری برای 
دانشجويان دوره ی کارشناسی دارد و در مقاطع باالتر اين اهمیت کاهش 

پیدا می کند. 
مشــخصه قیمت برای مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از اهمیت 
تقريبًا برابری برخوردار است در صورتی که در مقطع دکتری قیمت اهمیت 
بیشتری دارد و افراد حاضر به خريد مانتو با هر قیمتی نیستند در صورتی 
که افراد در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ممکن است برای خريد 
مانتو هزينه بیشــتری متحمل شوند. مشخصه جنس مانتو برای هر سه 
مقطع تحصیلی دارای اهمیت متوسط و رو به بااليی است اما با اين حال 
در مقطع دکتری از درجه اهمیت کمتری برخوردار است. میانگین پاسخ ها 
به مشخصه مد برای هر سه مقطع تحصیلی در درجه اهمیت متوسط رو 
به پايین قرار دارد و برای سه مقطع تحصیلی دارای اهمیت تقريبًا يکسان 
است. مشخصه برند به طور کلی درجه اهمیت پايینی به خود اختصاص داده 
است اما در مقطع دکتری اهمیت بیشتری نسبت به دو مقطع تحصیلی 
ديگر دارد و افراد در مقطع دکتری برند مانتو برايشان اهمیت دارد. تن خور 
و راحتی مانتو از مشخصه های پراهمیت برای خريد مانتو در هر سه مقطع 
تحصیلی اســت و در مقاطع تحصیلی باالتر اين اهمیت بیشتر می شود. 
مشخصه اندامی بودن مانتو از درجه اهمیت متوسطی در مقطع کارشناسی 
و کارشناسی ارشد برخوردار است و در مقطع دکتری اهمیت خیلی کمی 
دارد و اين مشخصه موردعالقه دانشجويان مقطع دکتری نیست. الزم به 
ذکر است که تن خور و اندامی بودن مانتو دو مشخصه مجزا از هم هستند. 

شکل 3: میانگین پاسخ ها به مشخصه مانتو بر اساس نوع پوشش
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تن خور دارای تعاريف متعددی است که بستگی به ادراک فرد، فرهنگ مد 
و هنجار اجتماعی دارد اما به طور جامع برای عموم می توان تن خور را به 
اين صورت تعريف کرد که: لباس با تن خور مناسب، مطابق با بدن انسان 
است و سهولت کافی برای جنبش و حداکثر راحتی را فراهم می کند و به 
صورت زيبا و مناســب بر روی اندام قرار می گیرد]12[ درحالی که اندامی 
بودن به منزله تنگ و چسبان بودن لباس در تن برای نمايش اندام بدون 
در نظر گرفتن زيبايی آن بر روی بدن است و در تضاد با گشاد بودن و شل 
بودن لباس اســت ]5[. محل خريد مانتو مشخصه ای است که در مقطع 
کارشناسی اهمیت بیشتری دارد و افراد در اين مقطع حاضر نیستند از هر 
مکانی مانتو خود را خريداری کنند و ترجیح می دهند از فروشــگاه هايی 
که از قبل آن ها را شناخته اند خريد خود را انجام دهند در صورتی که در 
مقطع دکتری اين مشــخصه از درجه اهمیت پايین تری برخوردار است. 
مشخصه قد مانتو در مقطع کارشناسی از اهمیت پايینی برخوردار است 
در صورتی که در مقاطع تحصیلی باالتر اين مشخصه اهمیت بیشتری به 
خود اختصاص می دهد. در نهايت مشخصه رنگ مانتو برای هر سه مقطع 

تحصیلی اهمیت باال و برابری دارد. 
با در نظر گرفتن پوشــش افراد و تقسیم بندی آن ها به افراد چادری و 
افراد مانتويی میانگین پاسخ آن ها به اهمیت هريک از مشخصه های مانتو 
در شکل 3 رسم شده است. با توجه به اين نمودار تفاوت ديدگاهی زيادی 
در انتخاب مانتو برای افراد با پوشش متفاوت به چشم نمی خورد مگر در 
بعضی از مشخصه ها مانند راحتی مانتو که برای افراد چادری راحتی مانتو 

اهمیت بیشتری دارد و همچنین افراد مانتويی قد مانتو برايشان اهمیت 
بیشتری نسبت به افراد چادری دارد.

با در نظر گرفتن وضعیت تأهل افراد و تقسیم بندی آن ها به افراد مجرد 
و متأهل میانگین پاسخ آن ها به درجه اهمیت هريک از مشخصه های مانتو 
در شــکل 4 رسم شده اســت. با توجه به اين نمودار تفاوتی در میانگین 
پاســخ ها برای افراد مجرد و متأهل وجود ندارد. به طور مختصر تفاوت را 
می توان در مشخصه های اندامی بودن و رنگ مانتو مشاهده کرد که برای 

افراد مجرد اهمیت بیشتری دارد.
از آنجايیکــه طرح مانتو يکــی از عوامل مهم در انتخــاب مانتو برای 
دانشجويان است در بخش بعدی پرسشنامه جزئیات دقیقتری از طرح و 
جزئیات طراحی مانتو مورد پرسش قرار گرفت.  سوال های مورد پرسش به 
شرح زير است و دانشجويان ارجحیت خود را با مقیاس لیکرت )1 کمترين 

ترجیح ، 5 بیشترين ترجیح( بیان کرده اند: 
-  ترجیح می دهید برای مانتو دانشگاه چه رنگی را استفاده کنید؟ 

رنگ های سرد )شامل آبی، بنفش، ...(  
رنگ های گرم ) شامل قرمز، زرد، نارنجی...(                           

رنگ های تیره   
رنگ های روشن  

- تا چه اندازه طرح های سنتی را می پسنديد؟
- آيا دکمه دار بودن مانتو را می پسنديد؟

- آيا ترجیح می دهید که مانتو کمربند داشته باشد؟

شکل 4: میانگین پاسخ ها به مشخصه های مانتو بر اساس تأهل
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- آيا طرح دار بودن سرآستین را می پسنديد؟
- چقدر ترجیح می دهید که جلوی مانتويتان زيپ داشته باشد؟

- تا چه اندازه ترجیح می دهید که قد آســتین شما متغیر باشد؟ ) دارای 
بندينک باشد( 

- تا چه اندازه مانتو کاله دار را ترجیح می دهید؟
- چقدر اضافه کردن  متعلقات به مانتو را می پسنديد؟

- چقدر ترجیح می دهید در روزهای ســرد زمستان به جای مانتو پالتو 
بپوشید؟

 شــکل 5 میانگین پاسخ  دانشجويان به جزئیات طراحی مانتو را نشان 
می دهد. همانطور که نمودار نشان می دهد رنگ های سرد و تیره بسیار 
مورد استقبال دانشــجويان قرار می گیرد. دکمه دار بودن مانتو اولويت 
باالتری نسبت به داشــتن زيپ در جلو مانتو دارد. در بین دانشجويان 
طرح های ســنتی مورد توجه نیســت. مانتــو کمربنــددار و مانتو با 
سرآستین های طرح دار نیز ارجحیت متوسط را به خود اختصاص داده 
و الزم به ذکر اســت ارجحیت افراد با پوشش چادر در داشتن مانتو با 
سرآســتین طرح دار بیشــتر از افراد با پوشش مانتو است. متغیر بودن 
طول آســتین نیز ارجحیت متوســطی دارد و در افراد در سطح مقطع 
دکتری از اين ارجحیت کاسته می شــود. دانشجويان مانتو کاله دار را 
نمی پســندند همچنین ترجیح می دهند مانتويشان نه بسیار متعلقات 

و تزئینات داشته باشــد و نه اينکه بسیار ساده باشد همچنین ترجیح 
می دهند که در هنگام ســرما از پالتو به جای مانتو اســتفاده کنند که 
می تواند توجه تولیدکنندگان را به طراحی و تولید پالتوهای دانشجويی 

معطوف کند. 
در نهايت از دانشــجويان در مورد طرح های موجود در بازار برای مانتو 
دانشگاهی پرسیده شــد و همانطور که شکل 6 نشان می -دهد بیش از 
نیمی از دانشجويان پاسخ منفی به اين سوال داده اند، نارضايتی از طرح های 

موجود در بازار را اعالم کردند.

 تحلیل آماری: عاملی
ايده اصلی در روش تحلیل عاملی، بررســی امکان توصیف مجموعه ای از 
متغیرها در قالب تعداد کم تری شاخص )مؤلفه يا عامل( به منظور توصیف 
روابط بین متغیرها است. استدالل مبنايی در روش تجزيه و تحلیل عاملّیت 
عبارت از اين اســت که اگر مجموعه ای از متغیرها براساس همبستگی 
بین آن ها گروه بندی گردند، انتظار می رود که متغیرهای هر گروه دارای 
همبستگی قوی بین هم باشــند. لیکن، همبستگی آن ها با متغیرهای 
موجود در ديگر گروه ها نسبتًا کوچک است. بنابراين، متغیرهای موجود 
در هر گروه دربرگیرنده ساختار مشخص و مختص به خود هستند که آن 
را عامل می نامند. همبستگی های مشاهده شده در درون گروه موردنظر 

شکل 6: پاسخ افراد به عالقه مندی به طرح های موجود در بازارشکل 5: میانگین پاسخ ها به جزئیات مانتو

رنگقدمحل خريدتن خوراندامی بودنبرندمدجنسطرح 

1/0000/3250/2080/1630/3550/2640/0680/1140/142همبستگی طرح

0/3251/0000/1890/220/2310/0590/1970/1770/159جنس

0/0220/031-0/2080/1891/0000/4320/1970/3070/229مد

0/1630/2220/4321/0000/3360/2940/4610/1420/142برند

0/3550/2310/1970/3361/0000/3900/1930/3060/133اندامی بودن

0/2640/0590/3070/2940/3901/0000/2960/1180/116تن خور

0/0150/123-0/0680/1970/2290/4610/1930/2961/000محل خريد

0/0151/0000/460-0/0220/1420/3060/118-0/1140/177قد

0/1420/1590/0310/1420/1330/1160/1230/4601/000رنگ

جدول1: ماتريس همبستگی
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توسط ســاختار مربوط )فاکتورها(، توصیف و مدل سازی می گردد[10]. 
تحلیل عاملی معمواًل در ســه مرحله انجام می شود. در مرحله اول برای 
تمام متغیرها، ماتريسی از همبستگی ها تشکیل می شود سپس از ماتريس 
همبســتگی، اجزای اصلی که همان فاکتورها هستند، استخراج می شود 
و در آخر عامل ها )محورها( چرخانده می شــوند تا رابطه همبستگی بین 
متغیرها و بعضی از عامل ها به حداکثر برســد. عمومی ترين روش در اين 
مرحله موسوم به واريماکس  است. از آنجايی که هدف تحلیل عاملی پیوند 
دادن چند متغیر جهت ايجاد يک عامل است، در ماتريس همبستگی، اين 

متغیرها بايد ضريب همبستگی بیشتر از 0/3 داشته باشند [11].
جدول 1 ماتريس همبستگی بین متغیرها را نشان می دهد. بايد توجه 
داشت که همه مقادير قطر اصلی اين ماتريس يک هستند زيرا همبستگی 
هر متغیر با خودش را نشــان می دهند. در ابتدا در ماتريس همبستگی، 
همبستگی مناســبی بین قیمت و راحتی با بقیه متغیرها وجود نداشت 
بنابراين اين دو متغیر حذف شده و همان طور که جدول 1 نشان می دهد 
تحلیل داده ها بدون اين دو متغیر صورت گرفته اســت. قابل توجه است 
که دترمینان ماتريس همبستگی برابر با 0/195 است که نشان می دهد 
در ســؤاالت پرسشنامه اشــکالی وجود ندارد و می توان روند کار را ادامه 
داد. جدول 2، ماتريس اجزا يا عامل های چرخیده نشده را نشان می دهد 
که شــامل بارهای عاملی ) نمرات عاملی( هريک از متغیرها در 3 عامل 

باقی مانده است. 
تفســیر بارهای عاملی بدون چرخش ساده نیست. بنابراين عامل ها به 
روش واريماکس می چرخند تا قابلیت تفســیر آن ها افزايش يابد. جدول 
3، ماتريس چرخیده شده اجزاء را نشان می دهد که شامل بارهای عاملی 
هريک از متغیرها در 3 عامل باقی مانده پس از چرخش است. اين ماتريس 
را راحت تر از ماتريس چرخیده نشده قبلی می توان تفسیر کرد. هرچقدر 
مقدار قدر مطلق اين ضرايب بیشتر باشد، عامل مربوطه نقش بیشتری در 

کل تغییرات )واريانس( متغیر موردنظر دارد.
اگــر اوزان عامل ها را مد نظر قرار دهیم، آنگاه مشــخص می گردد که 
مشخصه های )متغیر( مد، برند، تن خور و محل خريد مانتو عمدتًا توسط 

اولین عامل، مشخصه های طرح، جنس و اندامی بودن توسط دومین عامل 
و ويژگی های قد و رنگ توسط سومین عامل توصیف می گردند. معمواًل در 
تحلیل عاملی، عامل ها نام گذاری می گردند. بديهی است، اين امر وابسته 
به نوع و متن و مفاد مطالعه و متغیرهای مورد بررسی خواهد بود. اگرچه، 
در اين مطالعه نام گذاری عامل ها قدری دشوار به نظر می آيد؛ با اين وجود 
می توان عامل اول را توصیف کننده رفتارهای خريد و عامل های دوم و سوم 

را به ترتیب معیارهای تزئین يا ظاهر و تناسب يا تطابق نامید.

نتیجه گیری

در اين پژوهش 11 عامل مختلف در انتخاب مانتو دانشگاهی با توجه به 
انتخاب دانشــجويان مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعه به صورت تصادفی 
از دانشجويان دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته ها، مقاطع تحصیلی، نوع 
پوشش و وضعیت تاهل متفاوت  صورت گرفت. مهم ترين مشخصه های 
مانتو از ديدگاه دانشجويان به ترتیب تن خور، راحتی، جنس، طرح، رنگ 
و قیمت و کم اهمیت ترين مشخصه برند بودن مانتو است. مشخصه برند 
و قیمت مانتو در مقاطع تحصیلی باالتر اهمیت بیشتری به خود می گیرد. 
همچنین مشخصه اندامی بودن مانتو در مقاطع تحصیلی باالتر از اهمیت 
کمتری برخوردار است. مشخصه های مانتو در افراد با پوشش های متفاوت 
دارای درجه اهمیت تقريبًا يکسانی است و تنها در دو مشخصه راحتی و 
قد مانتو تفاوت وجود دارد همچنین در افراد متاهل و مجرد به طور مختصر 
تفاوت را می توان در مشخصه های اندامی بودن و رنگ مانتو مشاهده کرد 
که برای افراد مجرد اهمیت بیشــتری دارد. در ادامه تمرکز بیشــتری بر 
روی جزئیات طراحی مانتو داشــته و از دانشجويان در مورد اين جزئیات 
نظرسنجی صورت گرفت که می توان از آن ها برای طراحی مانتو دانشجويی 
استفاده شود؛ به طور مثال دانشجويان ترجیح می دهند مانتو انتخابیشان 
دارای رنگ ســرد و تیره، بدون کاله، بدون کمربند و . . . باشــد و الزم به 
ذکر است که طرح های موجود در بازار پاسخگوی نیاز و سلیقه دانشجويان 

اجزا 

 123

0/651--0/534طرح

--0/497جنس

-0/435-0/549مد

--0/692برند

--0/670اندامی بودن

--0/610تن خور

0/439-0/537محل خريد

-0/733-قد

-0/626-رنگ

جدول2:  ماتريس اجزا

اجزا 

 123

-0/850-طرح

-0/582-جنس

--0/611مد

--0/788برند

-0/602-اندامی بودن

--0/535تن خور

--0/781محل خريد

0/835--قد

0/821--رنگ

جدول3: ماتريس چرخیده شده اجزاء
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نیست. 
تحلیل عاملی مشــخصه های يازده گانه نشــان داد که برای خريد مانتو 

توسط دانشجويان سه عامل مهم وجود دارد که عامل اول توصیف کننده 
رفتارهای خريد، عامل دوم توصیف کننده معیار تزيین و تظاهر و عامل 

سوم توصیف کننده شاخصه تناسب و تطابق است. 
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Different factors of university manteau and their way 
of influencing people’s choices

Anis Mohammadi and Afsaneh Valipouri*

Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, Postal code: 8415683111, Isfahan, Iran

Abstract
Determining criteria and characteristics used for evaluation of manteau is always one of the concerns of stu-
dents, administrators and university officials. The purpose of this study was to identify apparel characteristics 
and personal values affecting the manteau selection considered by female students of Isfahan University of 
Technology. To this end, a questionnaire was developed based on the input of the focus group participants. 
Then, 116 individuals with the age average of ~22.5 years were randomly selected to fill the questionnaires. 
The collected data and information were analyzed using statistical descriptive and factor analyses. The results 
showed that factors such as education level (BSc., MSc. and Ph.D.), type of clothing style (chador, manteau) 
and marriage status (single , married) had more impacts on the manteau selection criteria (i.e., design, mode, 
price, comfort, fitness, brand, color, shopping, tightness, height, material). According to responses of the par-
ticipants, the main manteau characteristics were found to be comfort and fitness. The key factors affecting 
decisions concerning manteau shopping include shopping behaviors, decoration & style and suitability & 
adaptation.
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comfort
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