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چكيده
شناخت معیارها و مشخصههایی که برای پوشاک دانشجویی میتوانند مهم و از درجه اهمیت باالتری برخوردار باشند ،همیشه
یکی از دغدغههای دانشجویان  ،مدیران و مسئولین دانشگاه است که با درجات متفاوت ،در محیطهای علمی دانشگاههای داخلی
و همچنین خارجی به طریق صریح و شفاف و در قالب آییننامهها و مقررات و یا غیرصریح به صورت توصیهها ،نمود پیدا کرده
است .در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر و مهم در انتخاب مانتو دانشگاهی دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی اصفهان پرداخته
شده است .روش تحقیق در این پژوهش استفاده از روش توصیفی -پیمایشی است .بدین منظور ابتدا پرسشنامه به روش گروه های
متمرکز تهیه گردید .در مرحله بعد 116 ،نفر با میانگین سنی  22سال به صورت تصادفی انتخاب ،و پرسشنامهها توسط دانشجویان
کامل شدند .اطالعات بهدستآمده از پرسشنامه افراد ،گردآوری و دادهها با استفاده از روشهای آماری تحلیل توصیفی و تحلیل
عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد مهمترین ویژگیهای مانتو برای دانشجویان
راحتی و تنخور آن است و عواملی مانند مقطع تحصیلی ،وضعیت تاهل و نوع پوشش دانشجویان میتواند بر انتخاب مانتو تاثیرگذار
باشد .همچنین این پژوهش نشان داده است خانم ها برای انتخاب و خرید مانتو خود سه عامل اصلی در تصمیم گیریشان نقش
اساسی و مهم را ایفا می کند که عامل اول توصیف کننده رفتارهای خرید ،عامل دوم توصیف کننده معیار تزیین و تظاهر و عامل
سوم توصیف کننده شاخصه تناسب و تطابق است.
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مقدمه

پوشاک بدن انسان را از آبوهوا و دیگر مخاطرات موجود
در طبیعت حفظ میکند .همچنین پوشاک میتواند برای
راحتی ،عفاف و نیز برای ایمنی مورد استفاده قرار گیرد.
پوشاک نشــاندهنده باورهای مذهبی ،فرهنگی و دیگر
معانی اجتماعی است .امروزه استفاده از پوشاک از جنبه
پیروی از مد و شیکپوشی نیز مورد توجه قرار گرفته است
[ .]1بر این اساس در تمام محیطهای دانشگاهی در اقصی
نقاط جهان چگونگی وضعیت ظاهری را برخاسته از شأن
محیط علم و فرهنگ خاص محیط آموزشی دانسته و در
*مسئول مکاتبات ،پيامنگارvalipouri@cc.iut.ac.ir :

مورد پرهیز از پوشــش نامناسب تاکید دارند و برای این
منظور ،بسیاری از دانشــگاههای دنیا ،بنابر ضرورتهای
محیطی ،ایمنــی و آرامش روحی و روانی متناســب با
محیط آموزش ،قوانین پوششی خاصی را برای دانشجویان
اجرا میکنند .هرچند این نوع قوانین منتقدانی دارند اما
دانشگاهها تاکید میکنند که نوع پوشش با اعتبار دانشگاه
در ارتباط است .این قوانین پوشش برای دانشجویان دختر
و پسر به صورت یکسان اجرا میشوند و تمام دانشجویان
ملزم به رعایت آنها هستند .این قوانین ویژه انضباطی در
زمینه پوشــش صرفنظر از دین و شریعت ،جهت حفظ
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و حراســت از کیان اشخاص و محیط علمی تعیین شــده است [ .]2در
ل  ،2015برکت و همکارانش تحقیقاتی بر روی پوشش دانشجویان و
سا 
عوامل متفاوتی که مورد توجه است انجام دادهاند .به طوریکه مهمترین
عوامل تاثیرگذار در انتخاب لباس دانشجویان شامل سبک شخصی (من
لباسهایم را بر اساس سلیقه شخصی خودم انتخاب میکنم) ،راحتی (من
بهگونهای لباس میپوشم که راحت باشم) ،ارائه در کالس (من زمانی که در
کالس ارائه دارم لباس رسمی میپوشم) و آبوهوا (شرایط آب و هوایی بر
لباسی که من میپوشم مؤثر است) گزارش شده است [ .]3دستهای دیگر
از دانشجویان برای انتخاب پوشش خود به مسائل اقتصادی توجه میکنند
[ .]4در پیمایشــی که توسط موسســه تحقیق بینالمللی ( )IRIصورت
گرفت ،گزارششده است که بهطور متوسط  81%درصد مصرفکنندگان
(به ترتیــب  80و  83درصد زنان و مردان) راحتی را به عنوان مهمترین
و برترین معیار و مشــخصه انتخاب پوشــاک گزینش کردند .پس از آن،
مشخصههای سهولت مراقبت و استحکام و دوام قرار داشتند [.]5
در ســال 2010در ایران  ،آزیتا ســاجقه تحقیقی با عنوان بررسی
مقايس های الگوی پوشش دانشجويان دانشگاههای دولتی ،پيام نور و آزاد
اسالمی مطالعة موردی شهر بافت انجام داده است .در اين تحقيق ،الگوی
پوشش دانشــجويان دانشگاههای دولتی ،پيام نور و آزاد اسالمی (مورد
شهر بافت) به تناسب محيط -موقعيتهای مختلف ظهور آن بررسی شده
است .تحليل دادهها نشان داد که در دانشگاههای مورد بررسی اقدام به
پوشش ناهمنوا دارای فراوانی متفاوتی بوده و استفاده از الگوی پوشش
ناهمنوا با «محیط» و «موقعیت» ،رابطه مثبــت معناداری با بروز رفتار
داشته است؛ يعنی دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی بيش از دانشجويان
دانشگاه پيام نور و دانشجويان دانشگاه پيام نور بيش از دانشجويان دانشگاه
دولتی شــهر بافت هنگام حضور در بازار برای خريد و يا حضور در نزد
دوستان برای مهمانی از پوشش ناهمنوا استفاده كردهاند؛ اما هر سه گروه
در دانشگاه به طور مشابه دارای پوشش همنوا بودهاند [.]6
در سال  ۲۰۱۱در دانشگاه راجستان در هند ،جین  ،پژوهشی تحت عنوان
ارتباط بین ارزشهای عمومی و رفتار پوشش در سنین اواخر نوجوانی و
اوایل بیست سالگی انجام داد .این مطالعه بر روی  ۱۶۰دانشجوی دختر
در دو رشتهی متفاوت بازرگانی و علوم خانهداری انجام گرفت .نتایج این
مطالعه نشان داد که در هر دو گروه از افراد مورد مطالعه ،مسائل اقتصادی
برای رفتار پوششــی دانشــجویان در اولویت قرار دارد و افرادی که جزء
قشر متوسط جامعه محسوب میشوند ،به عوامل اجتماعی بیشتر توجه
میکنند [.]7
در سال  ،2012مهری رجالی پژوهشی تحت عنوان نگرش دانشجویان
دختر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به حجاب
و پوشش زنان و برخی عوامل مؤثر بر آن انجام داد .بررسی توزیع فراوانی
دانشجویان از نظر نوع حجاب در دانشــگاه نشان داد که  48/9درصد از
دانشجویان در داخل دانشگاه با چادر ،روپوش و مقنعه بودند [.]8
در ســال  ،۲۰۱۳امارا و همکارانش پژوهشی در ارتباط با تأثیر عوامل
اجتماعی و دینی بر انتخاب پوشش دانشگاهی دختران مسلمان و مسیحی
انجام دادند .محققان تاثیرات مواردی از جمله انگیزه (روانی و اجتماعی)
و عوامل اجتماعی (سنتها ،رسانهها ،عوامل مذهبی ،سیاسی و اقتصادی)
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را در انتخاب لباس دانشجویان دختر مسلمان و مسیحی بررسی کردند.
یافتهها نشــان داده است در همهی عوامل انتخاب پوشش به جز عوامل
سیاسی بین افراد مسلمان و مسیحی اختالف وجود دارد [.]4
محیط دانشگاه نیز به دلیل شرایط خاص خود ،پوشش مناسب خود را
می طلبد .بدین ترتیب ،پوشش دانشجویی (دختران و پسران) را میتوان
طبقهای مهم در دســتههای پوششی مختلف و متنوع قرارداد .شناخت
معیارها و مشــخصههایی که برای پوشاک دانشجویی میتوانند مهم و از
درجه اهمیت باالتری برخوردار باشند ،همیشه یکی از دغدغههای نهتنها
دانشجویان بلکه مدیران و مسئولین دانشگاه است که با درجات متفاوت در
محیطهای علمی دانشگاههای داخلی و همچنین خارجی به طریق صریح
و شفاف و در قالب آییننامهها و مقررات و یا غیرصریح به صورت توصیهها،
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 ،رعایت حدود قانونی پوشش برای کلیه افراد ،عدم استفاده از
البسه کوتاه ،تنگ و نازک و عدم استفاده از پوشش محیطهای خصوصی
و تفریحی در محیطهای آموزشــی است [ .]9شناخت و بررسی عوامل
متفاوت در انتخاب مانتو دانشگاهی توســط دانشجویان دختر میتواند
راهنمای کلی و مهمی برای تولیدکنندگان مانتو دانشگاهی و همچنین
مسئوالن دانشگاهی باشد.
در این پژوهش با اســتفاده از روش تحقیق توصیفی-پیمایشی عوامل
موثر و مهم در انتخاب مانتو دانشگاهی دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی
اصفهان بررســی و با استفاده از روشهای آماری شامل دو روش عاملی و
توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت .هدف از انجام این کار ارائه عوامل مناسب
برای طراحی مانتو دانشگاهی است که از یک سوی مورد پسند دانشجویان
و از سویی دیگر مطابق با ضوابط دانشگاهی باشد .این پژوهش نشان داده
است خانم ها برای انتخاب و خرید مانتو خود سه عامل اصلی در تصمیم
گیریشان نقش اساسی و مهم را ایفا می کند که عامل اول توصیف کننده
رفتارهای خرید ،عامل دوم توصیف کننده معیار تزیین و تظاهر و عامل
سوم توصیف کننده شاخصه تناسب و تطابق است.

روش پژوهش
روش تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از روش توصیفی ـ پیمایشی است
که در قالب ابزار پژوهش پرسشنامهای و از جامعه آماری دانشجویان دختر
دانشگاه صنعتی انجام گرفت .از نظر اینکه مشخصات پوشاک دانشجویی
بررسی میشود تحقیق توصیفی است و چون در سطح دانشجویان دختر
دانشگاه صنعتی اصفهان انجام میشود تحقیق پیمایشی است .به منظور
بررسی عوامل متفاوت در انتخاب مانتو در ابتدا محتوای پرسشنامه براساس
برگزاری جلسات بحث و نظرسنجی اولیه و تشکیل گروههای متمرکز با
دانشجویان دختر در رشتهها و مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاه صنعتی
اصفهان و منابع علمی مناســب ،بعد از سنجش توسط تعدادی از اساتید
دانشکده تهیه و تنظیم شد .در این پرسشنامه ابتدا شرایط فرد پاسخدهنده
شــامل مقطع تحصیلی ،وضعیت تاهل و نوع پوشش مورد پرسش قرار
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گرفت و سپس درجه اهمیت  11عامل مختلف (طرح ،مد ،برند ،قیمت،
تنخور ،راحتی ،اندامی بودن ،محل خرید ،رنگ ،جنس و قد) در انتخاب
مانتو مورد سوال واقع شد و در قسمت آخر جزئیات مانتو مطلوب مانند
دکمه دار یا زیپ دار بودن مانتو ،داشــتن طرح سنتی و  ...مورد پرسش
قرار گرفت .از شرکتکنندگان این پیمایش خواستهشده بود تا نظر خود
را در قالب یک مقیاس درجهبندی لیکرت از بسیار زیاد (درجه  ،)5زیاد
(درجه  ،)4متوسط (درجه  ،)3تا کم (درجه  )2و خیلی کم (درجه  )1در
مقابل هر معیار مشخص کنند .تعداد و اندازه نمونه (آزمودنیها) در این
پیمایش بر اســاس روش کوکران و جدول مورگان تعیین شــد و تعداد
116پرسشنامه با ضریب اطمینان  90%بهطور تصادفی بین دانشجویان
دختر توزیع و جمعآوری گردید .میانگین سن افراد پاسخ دهنده  22سال
است .در این پیمایش تحلیل آماری دادهها به دو روش تحلیل توصیفی و
تحلیل عاملی صورت گرفت.
شکل :1میانگین پاسخها به مشخصههای مانتو

نتایج و بحث

پایایی پرسشنامهها ،تعیین همبستگی درونی سؤاالت پرسشنامه است که
تحلیل آماری :توصیفی
از طریــق ضریب آلفای کرونباخ انجام میگیرد .ضریب آلفای کرونباخ با
یک پرسشنامه خوب باید از ویژگیهای مطلوبی مانند عینیت ،سهولت در هماهنگی درونی پرســشها ارتباط تنگاتنگی دارد و مقدار آن از لحاظ
اجرا ،عملی بودن ،سهولت تعبیر و تفسیر ،روایی و پایایی برخوردار باشد نظری بین صفر تا یک اســت؛ اما قاعده کلی آن اســت که مقدار آلفای
تا به نتایج درستی منجر شود .یکی از متداولترین روشها جهت بررسی کرونباخ یک مقیاس باید حداقل  0/5باشد [.]10

شکل  :2میانگین پاسخها به مشخصههای مانتو بر اساس مقطع تحصیلی
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برای بررســی پایایی پرسشنامه با استفاده از نرمافزار ،SPSS19.0-آلفای
کرونباخ به دست آمد که برابر با  0/652بود و نشان میداد که پرسشنامه
از پایایی قابل قبولی برخوردار است.
در پرسشنامه درجه اهمیت یازده مشخصه مانتو که شامل طرح مانتو،
قیمــت ،جنس ،مد ،برند ،تن خور ،راحتی ،اندامی بودن ،محل خرید ،قد
و رنگ بود از دانشــجویان پرسیده شده است .در شکل  1درجه اهمیت
دانشجویان به هر مشخصه نشان داده شده است .همانطور که در نمودار
مشخص است مهمترین مشخصه مانتو برای دانشجویان تن خور آن است.
تن خور به معنای درســت و مناسب و زیبا قرار گرفتن مانتو بر روی تن
است .در رتبه دوم راحتی مانتو قرار میگیرد و طرح و جنس مانتو نیز در
درجه سوم اهمیت برای دانشجویان است .در درجه آخر برند مانتو است
که از کمترین درجه اهمیت برخوردار است و علت آن را میتوان کمبود
برندهای شناختهشده در بازار دانست .این نتایج با یافتههای به دست آمده
در تحقیقی دیگر که توسط ولیپوری و همکارانش برای عوامل تاثیرگذار
در خرید مانتو برای خانمها به دست آوردند تقریبًا مشابه است .آنها بیان
کردند که مشتریان برای خرید مانتو بیشتر به کیفیت و قیمت آن توجه
میکنند و پس از آن طراحی مانتو درنظر گرفته میشود .همچنین ،برند
بودن در خرید مانتو بیاثر نیست [.]11
بــا در نظــر گرفتــن مقاطع تحصیلــی افراد که در ســه دســته
کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری قرار میگیرند روند ارجحیت افراد
برای انتخاب مانتو دانشــگاهی در شکل  2مشاهده میشود .همانطور

انیس محمدی و افسانه ولیپوری

که شکل  2نشان میدهد مشــخصه طرح مانتو ارجحیت باالتری برای
دانشجویان دورهی کارشناسی دارد و در مقاطع باالتر این اهمیت کاهش
پیدا می کند.
مشــخصه قیمت برای مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از اهمیت
تقریبًا برابری برخوردار است در صورتی که در مقطع دکتری قیمت اهمیت
بیشتری دارد و افراد حاضر به خرید مانتو با هر قیمتی نیستند در صورتی
که افراد در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ممکن است برای خرید
مانتو هزینه بیشــتری متحمل شوند .مشخصه جنس مانتو برای هر سه
مقطع تحصیلی دارای اهمیت متوسط و رو به باالیی است اما با این حال
در مقطع دکتری از درجه اهمیت کمتری برخوردار است .میانگین پاسخها
به مشخصه مد برای هر سه مقطع تحصیلی در درجه اهمیت متوسط رو
به پایین قرار دارد و برای سه مقطع تحصیلی دارای اهمیت تقریبًا یکسان
است .مشخصه برند بهطور کلی درجه اهمیت پایینی به خود اختصاص داده
است اما در مقطع دکتری اهمیت بیشتری نسبت به دو مقطع تحصیلی
دیگر دارد و افراد در مقطع دکتری برند مانتو برایشان اهمیت دارد .تن خور
و راحتی مانتو از مشخصههای پراهمیت برای خرید مانتو در هر سه مقطع
تحصیلی اســت و در مقاطع تحصیلی باالتر این اهمیت بیشتر میشود.
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 این مشخصه موردعالقه دانشجویان مقطع دکتری نیست .الزم به
ذکر است که تن خور و اندامی بودن مانتو دو مشخصه مجزا از هم هستند.

شکل  :3میانگین پاسخها به مشخصه مانتو بر اساس نوع پوشش
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تنخور دارای تعاریف متعددی است که بستگی به ادراک فرد ،فرهنگ مد
و هنجار اجتماعی دارد اما به طور جامع برای عموم می توان تنخور را به
این صورت تعریف کرد که :لباس با تنخور مناسب ،مطابق با بدن انسان
است و سهولت کافی برای جنبش و حداکثر راحتی را فراهم میکند و به
صورت زیبا و مناســب بر روی اندام قرار میگیرد[ ]12درحالیکه اندامی
بودن به منزله تنگ و چسبان بودن لباس در تن برای نمایش اندام بدون
در نظر گرفتن زیبایی آن بر روی بدن است و در تضاد با گشاد بودن و شل
بودن لباس اســت [ .]5محل خرید مانتو مشخصهای است که در مقطع
کارشناسی اهمیت بیشتری دارد و افراد در این مقطع حاضر نیستند از هر
مکانی مانتو خود را خریداری کنند و ترجیح میدهند از فروشــگاههایی
که از قبل آنها را شناختهاند خرید خود را انجام دهند در صورتی که در
مقطع دکتری این مشــخصه از درجه اهمیت پایینتری برخوردار است.
مشخصه قد مانتو در مقطع کارشناسی از اهمیت پایینی برخوردار است
در صورتی که در مقاطع تحصیلی باالتر این مشخصه اهمیت بیشتری به
خود اختصاص میدهد .در نهایت مشخصه رنگ مانتو برای هر سه مقطع
تحصیلی اهمیت باال و برابری دارد.
با در نظر گرفتن پوشــش افراد و تقسیمبندی آنها به افراد چادری و
افراد مانتویی میانگین پاسخ آنها به اهمیت هریک از مشخصههای مانتو
در شکل  3رسم شده است .با توجه به این نمودار تفاوت دیدگاهی زیادی
در انتخاب مانتو برای افراد با پوشش متفاوت به چشم نمیخورد مگر در
بعضی از مشخصهها مانند راحتی مانتو که برای افراد چادری راحتی مانتو

اهمیت بیشتری دارد و همچنین افراد مانتویی قد مانتو برایشان اهمیت
بیشتری نسبت به افراد چادری دارد.
با در نظر گرفتن وضعیت تأهل افراد و تقسیمبندی آنها به افراد مجرد
و متأهل میانگین پاسخ آنها به درجه اهمیت هریک از مشخصههای مانتو
در شــکل  4رسم شده اســت .با توجه به این نمودار تفاوتی در میانگین
پاســخها برای افراد مجرد و متأهل وجود ندارد .بهطور مختصر تفاوت را
میتوان در مشخصههای اندامی بودن و رنگ مانتو مشاهده کرد که برای
افراد مجرد اهمیت بیشتری دارد.
از آنجاییکــه طرح مانتو یکــی از عوامل مهم در انتخــاب مانتو برای
دانشجویان است در بخش بعدی پرسشنامه جزئیات دقیقتری از طرح و
جزئیات طراحی مانتو مورد پرسش قرار گرفت .سوالهای مورد پرسش به
شرح زیر است و دانشجویان ارجحیت خود را با مقیاس لیکرت ( 1کمترین
ترجیح  5 ،بیشترین ترجیح) بیان کردهاند:
 ترجیح می دهید برای مانتو دانشگاه چه رنگی را استفاده کنید؟رنگهای سرد (شامل آبی ،بنفش)... ،
رنگهای گرم ( شامل قرمز ،زرد ،نارنجی)...
رنگهای تیره
رنگ های روشن
 تا چه اندازه طرحهای سنتی را میپسندید؟ آیا دکمهدار بودن مانتو را میپسندید؟ -آیا ترجیح میدهید که مانتو کمربند داشته باشد؟

شکل  :4میانگین پاسخها به مشخصههای مانتو بر اساس تأهل
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شکل  :5میانگین پاسخ ها به جزئیات مانتو

شکل  :6پاسخ افراد به عالقه مندی به طرح های موجود در بازار

 آیا طرحدار بودن سرآستین را میپسندید؟و تزئینات داشته باشــد و نه اینکه بسیار ساده باشد همچنین ترجیح
 چقدر ترجیح میدهید که جلوی مانتویتان زیپ داشته باشد؟میدهند که در هنگام ســرما از پالتو به جای مانتو اســتفاده کنند که
 تا چه اندازه ترجیح میدهید که قد آســتین شما متغیر باشد؟ ( دارای میتواند توجه تولیدکنندگان را به طراحی و تولید پالتوهای دانشجوییبندینک باشد)
معطوف کند.
 تا چه اندازه مانتو کالهدار را ترجیح میدهید؟در نهایت از دانشــجویان در مورد طرحهای موجود در بازار برای مانتو
 چقدر اضافه کردن متعلقات به مانتو را میپسندید؟دانشگاهی پرسیده شــد و همانطور که شکل  6نشان می-دهد بیش از
 چقدر ترجیح میدهید در روزهای ســرد زمستان به جای مانتو پالتو نیمی از دانشجویان پاسخ منفی به این سوال دادهاند ،نارضایتی از طرحهایبپوشید؟
موجود در بازار را اعالم کردند.
خ دانشجویان به جزئیات طراحی مانتو را نشان
شــکل  5میانگین پاس 
میدهد .همانطور که نمودار نشان میدهد رنگهای سرد و تیره بسیار تحلیل آماری :عاملی
مورد استقبال دانشــجویان قرار میگیرد .دکمهدار بودن مانتو اولویت ایده اصلی در روش تحلیل عاملی ،بررســی امکان توصیف مجموعهای از
باالتری نسبت به داشــتن زیپ در جلو مانتو دارد .در بین دانشجویان متغیرها در قالب تعداد کمتری شاخص (مؤلفه یا عامل) بهمنظور توصیف
عاملیت
طرحهای ســنتی مورد توجه نیســت .مانتــو کمربنــددار و مانتو با روابط بین متغیرها است .استدالل مبنایی در روش تجزیه و تحلیل ّ
سرآستینهای طرحدار نیز ارجحیت متوسط را به خود اختصاص داده عبارت از این اســت که اگر مجموعهای از متغیرها براساس همبستگی
و الزم به ذکر اســت ارجحیت افراد با پوشش چادر در داشتن مانتو با بین آنها گروهبندی گردند ،انتظار میرود که متغیرهای هر گروه دارای
سرآســتین طرحدار بیشــتر از افراد با پوشش مانتو است .متغیر بودن همبستگی قوی بین هم باشــند .لیکن ،همبستگی آنها با متغیرهای
طول آســتین نیز ارجحیت متوســطی دارد و در افراد در سطح مقطع موجود در دیگر گروهها نسبتًا کوچک است .بنابراین ،متغیرهای موجود
دکتری از این ارجحیت کاسته میشــود .دانشجویان مانتو کالهدار را در هر گروه دربرگیرنده ساختار مشخص و مختص بهخود هستند که آن
نمیپســندند همچنین ترجیح میدهند مانتویشان نه بسیار متعلقات را عامل مینامند .همبستگیهای مشاهده شده در درون گروه موردنظر
جدول :1ماتریس همبستگی
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طرح

جنس

مد

برند

اندامی بودن

تنخور

محل خرید

قد

رنگ

همبستگی طرح

1/000

0/325

0/208

0/163

0/355

0/264

0/068

0/114

0/142

جنس

0/325

1/000

0/189

0/22

0/231

0/059

0/197

0/177

0/159

مد

0/208

0/189

1/000

0/432

0/197

0/307

0/229

-0/022

0/031

برند

0/163

0/222

0/432

1/000

0/336

0/294

0/461

0/142

0/142

اندامی بودن

0/355

0/231

0/197

0/336

1/000

0/390

0/193

0/306

0/133

تنخور

0/264

0/059

0/307

0/294

0/390

1/000

0/296

0/118

0/116

محل خرید

0/068

0/197

0/229

0/461

0/193

0/296

1/000

-0/015

0/123

قد

0/114

0/177

-0/022

0/142

0/306

0/118

-0/015

1/000

0/460

رنگ

0/142

0/159

0/031

0/142

0/133

0/116

0/123

0/460

1/000

مجله علمي  -ترويجي علوم و فناوري نساجي و پوشاک ،دوره جدید ،شماره  ،5بهار 1397

مشخصههای مختلف مانتو دانشگاهی و نحوه اثرگذاری آنها بر ...

انیس محمدی و افسانه ولیپوری

جدول :2ماتریس اجزا

جدول :3ماتریس چرخیده شده اجزاء
اجزا

اجزا

1

2

3

طرح

0/534

-

-0/651

طرح

جنس

0/497

-

-

جنس

-

مد

0/549

-0/435

-

مد

0/611

-

برند

0/692

-

-

برند

0/788

-

-

اندامی بودن

0/670

-

-

اندامی بودن

-

0/602

-

تنخور

0/610

-

-

تنخور

0/535

-

-

محل خرید

0/537

-

0/439

محل خرید

0/781

-

-

قد

-

0/733

-

قد

-

-

0/835

رنگ

-

0/626

-

رنگ

-

-

0/821

توسط ســاختار مربوط (فاکتورها) ،توصیف و مدلسازی میگردد].[10
تحلیل عاملی معموالً در ســه مرحله انجام میشود .در مرحله اول برای
تمام متغیرها ،ماتریسی از همبستگیها تشکیل میشود سپس از ماتریس
همبســتگی ،اجزای اصلی که همان فاکتورها هستند ،استخراج میشود
و در آخر عاملها (محورها) چرخانده میشــوند تا رابطه همبستگی بین
متغیرها و بعضی از عاملها به حداکثر برســد .عمومیترین روش در این
مرحله موسوم به واریماکس است .از آنجایی که هدف تحلیل عاملی پیوند
دادن چند متغیر جهت ایجاد یک عامل است ،در ماتریس همبستگی ،این
متغیرها باید ضریب همبستگی بیشتر از  0/3داشته باشند ].[11
جدول  1ماتریس همبستگی بین متغیرها را نشان میدهد .باید توجه
داشت که همه مقادیر قطر اصلی این ماتریس یک هستند زیرا همبستگی
هر متغیر با خودش را نشــان میدهند .در ابتدا در ماتریس همبستگی،
همبستگی مناســبی بین قیمت و راحتی با بقیه متغیرها وجود نداشت
بنابراین این دو متغیر حذف شده و همانطور که جدول  1نشان میدهد
تحلیل دادهها بدون این دو متغیر صورت گرفته اســت .قابل توجه است
که دترمینان ماتریس همبستگی برابر با  0/195است که نشان میدهد
در ســؤاالت پرسشنامه اشــکالی وجود ندارد و میتوان روند کار را ادامه
داد .جدول  ،2ماتریس اجزا یا عاملهای چرخیده نشده را نشان میدهد
که شــامل بارهای عاملی ( نمرات عاملی) هریک از متغیرها در  3عامل
باقیمانده است.
تفســیر بارهای عاملی بدون چرخش ساده نیست .بنابراین عاملها به
روش واریماکس میچرخند تا قابلیت تفســیر آنها افزایش یابد .جدول
 ،3ماتریس چرخیده شده اجزاء را نشان میدهد که شامل بارهای عاملی
هریک از متغیرها در  3عامل باقیمانده پس از چرخش است .این ماتریس
را راحتتر از ماتریس چرخیده نشده قبلی میتوان تفسیر کرد .هرچقدر
مقدار قدر مطلق این ضرایب بیشتر باشد ،عامل مربوطه نقش بیشتری در
کل تغییرات (واریانس) متغیر موردنظر دارد.
اگــر اوزان عاملها را مد نظر قرار دهیم ،آنگاه مشــخص میگردد که
مشخصههای (متغیر) مد ،برند ،تنخور و محل خرید مانتو عمدتًا توسط

1

2

3

-

0/850

-

0/582

-

اولین عامل ،مشخصههای طرح ،جنس و اندامی بودن توسط دومین عامل
و ویژگیهای قد و رنگ توسط سومین عامل توصیف میگردند .معموالً در
تحلیل عاملی ،عاملها نامگذاری میگردند .بدیهی است ،این امر وابسته
به نوع و متن و مفاد مطالعه و متغیرهای مورد بررسی خواهد بود .اگرچه،
در این مطالعه نامگذاری عاملها قدری دشوار بهنظر میآید؛ با این وجود
میتوان عامل اول را توصیفکننده رفتارهای خرید و عاملهای دوم و سوم
را به ترتیب معیارهای تزئین یا ظاهر و تناسب یا تطابق نامید.

نتیجهگیری
در این پژوهش  11عامل مختلف در انتخاب مانتو دانشگاهی با توجه به
انتخاب دانشــجویان مورد مطالعه قرار گرفت .مطالعه به صورت تصادفی
از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در رشتهها ،مقاطع تحصیلی ،نوع
پوشش و وضعیت تاهل متفاوت صورت گرفت .مهمترین مشخصههای
مانتو از دیدگاه دانشجویان به ترتیب تنخور ،راحتی ،جنس ،طرح ،رنگ
و قیمت و کم اهمیتترین مشخصه برند بودن مانتو است .مشخصه برند
و قیمت مانتو در مقاطع تحصیلی باالتر اهمیت بیشتری به خود میگیرد.
همچنین مشخصه اندامی بودن مانتو در مقاطع تحصیلی باالتر از اهمیت
کمتری برخوردار است .مشخصههای مانتو در افراد با پوششهای متفاوت
دارای درجه اهمیت تقریبًا یکسانی است و تنها در دو مشخصه راحتی و
قد مانتو تفاوت وجود دارد همچنین در افراد متاهل و مجرد بهطور مختصر
تفاوت را میتوان در مشخصههای 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 دانشجویان در مورد این جزئیات
نظرسنجی صورت گرفت که میتوان از آنها برای طراحی مانتو دانشجویی
استفاده شود؛ به طور مثال دانشجویان ترجیح میدهند مانتو انتخابیشان
دارای رنگ ســرد و تیره ،بدون کاله ،بدون کمربند و  . . .باشــد و الزم به
ذکر است که طرحهای موجود در بازار پاسخگوی نیاز و سلیقه دانشجویان
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... مشخصههای مختلف مانتو دانشگاهی و نحوه اثرگذاری آنها بر

انیس محمدی و افسانه ولیپوری

.نیست
توسط دانشجویان سه عامل مهم وجود دارد که عامل اول توصیف کننده
 عامل دوم توصیف کننده معیار تزیین و تظاهر و عامل،تحلیل عاملی مشــخصههای یازدهگانه نشــان داد که برای خرید مانتو رفتارهای خرید
.سوم توصیف کننده شاخصه تناسب و تطابق است
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Different factors of university manteau and their way
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Abstract
Determining criteria and characteristics used for evaluation of manteau is always one of the concerns of students, 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 participants, 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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