بررسی اثر بخشی مصوبه  724شورای فرهنگ عمومی و اجرایی در حوزه حجاب و عفاف
(مورد مطالعه سازمانها دستگاههای اجرایی شهر کرمان)
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی سازمانها در اجرای مصوبه  724شورای فرهنگی انجام شده است .در ایتن پتژوهش بتا
استفاده از ابزار مصاحبه ،پرسشنامه و مشاهده به تحلیل کمی و کیفی فعالی.های انجام شده در این حوزه پرداخته شده است.
این پژوهش با استفاده از پرسشنامه میزان رعای .حجاب و عفاف در سازمانهای منتخب و کتل ستازمانهای دولتتی کرمتان از
دیدگاه مراجعان را مورد بررسی قرار داده اس .نتایج نشان داد که از نظتر پاستخگویان  744نفتر در ستازمانهای دولتتی در
حوزه پوشش ،رفتار زنان با مردان همکار ،رفتار مردان با زنان همکار و رفتار با ارباب رجوع از جنس مختالف و نحتوه تعامتل بتا
ارباب رجوع بدحجاب ،شئون پذیرفته شده رعای .میشود مهمترین پیشنهادات مبتنی بر دستاوردهای تحقیق عبارتند از:
از آنجایی که مصوبه  724شورای عالی انقالب فرهنگی با هدف درگیر کتردن ستازمان هتا در امتر تترویج حجتاب و عفتاف بته
سازمانها ابالغ گردیده اس ،.به نظر میرسد که هنوز سازمانها عمالً و عمیقاً درگیر این مصوبه نشتدهاند ،لتذا نیتاز است .کته
راهکارهایی برای افزایش این امر ارایه گردد از جمله آموزشهایی مبنی بر این که ایتن مصتوبه تنهتا جنبته تشتریفاتی نتدارد و
دقیقاً باید اجرا گردد سازمانهایی که مستقیماً با امر ترویج حجاب و عفاف سرو کار دارند مانند تبلیغات اسالمی ،بستیج ،ستتاد
امر به معروف و نهی از منکر بیش از سازمانهای دیگر در امر اجرای مصوبه موفق بودهاند که این امر طبیعی اس.؛ لذا بته نظتر
میرسد وجود واحدهایی در سایر سازمانها که منحصراً به این امر بپردازنتد میتوانتد موفقیت .اجرایتی ایتن مصتوبه در ستایر
سازمانها را هم افزایش دهد
کلید واژگان :سازمان ،مصوبه  ،724حجاب و عفاف ،اثر بخشی ،شهر کرمان

مقدمه و بیان مسأله
باید در هر سازمان ،کارایی و اثربخشی را با هم دید ،چون ممکن اس .سازمان کارایی داشته باشد ،لکن خدمات/محصتو
ارائه شده ،مطلوبی .الزم را نداشته باشد؛ یا میزان دس.یابی به اهتداف در حتد پتایین باشتد در ایتن وتورت میگوینتد
سازمان ،اثربخش نیس .و چه بسا ممکن اس .سازمان به هدفها برسد اما با هزینه بسیار زیاد ،باز میگویند سازمان کتارا
نیس .فرآیند کارایی و اثر بخشی و بهره وری در یك سیستم را میتوان به وورت زیر بیان کرد
بنیاد و اساس موفقی ،.اثربخشی اس .در حالی که کارایی ،اولین شرط بقاء پس از دس.یابی به موفقی .اس .دراکتر ،در بیتان
تفاوت کارایی و اثربخشی ،به دوگانگی بین این دو ،از نظر زمانی اشاره میکند و اینکه زمان در کتارایی ،عامتل متتداو ولتی در
اثربخشی ،عامل قاطع به شمار میرود شکار فرو.ها ،نیاز به حساسی .شدید نسب .به زمان دارد تنها برنامه ریتزی بتر طبتق

زمان کافی نیس ،.بلکه به وضوح ضرورت برخورد هوشیارانه با فرو.های مناسب به وجود آمده احستاس میگتردد از ایتن رو
بررسی اثر بخشی سازمانی یکی از مفیدترین راهها برای بررسی موفقی .یك سازمان اس .در این پتژوهش هتدف بررستی اثتر
بخشی مصوبه  724در حوزه حجاب و عفاف در سازمانهای شهر کرمان اس .این مصوبه در سا  5831توست شتورای عتالی
انقالب فرهنگی تصویب شد تا بیس .و شش سازمان را در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب درگیر سازد آیتا ستازمانهای متذکور
توانستهاند در این سا ها راهکاری اتخاذ نمایند تا این مصوبه به اهداف خود برسد؟
در نظام جمهوری اسالمی ایران به عنوان یك نظام اسالمی از روزهای او استقرار بر امر حجاب و رعای .آن به عنوان یك امتر
دینی و هنجار اجتماعی تاکید ویژهای وورت گرف .قوانینی برای مبارزه با بی حجتابی بته تصتویب رستید و دستتورالعملهای
مختلفی برای چگونگی رعای .حجاب در جامعه تعیین گردید از آنجا که حجاب و عفتاف پدیتده ارزشتی و متذهبی مهمتی در
ایران تلقی میگردد اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزشهای مداوم و بنیادین میباشد لذت درونی کردن حجتاب و پتذیرش آن
نه به کاربرد جبر و قهر بلکه به کار مداوم اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد بر این اساس در سا  5837شتورای فرهنتگ عمتومی
کشور مصوبهای را ارایه نمود که بر اساس آن وظایف و خ مشیهای ستازمانهای دولتتی و اجرایتی بترای تعمیتق و نهادینته
کردن فرهنگ حجاب و عفاف تعیین شده اس .حا سوا اولی این تحقیق عبارت اس .از اینکه پس از گذش .نزدیتك بته 4
سا از این مصوبه و ابالغ آن به دستگاههای اجرایی تا چه حد دستگاهها در رسیدن به اهداف این مصوبه موفق بودهاند؟
هدف کلی:
تعیین اثر بخشی مصوبه  724شورای فرهنگ عمومی و اجرایی در حوزه حجاب و عفتاف در ستازمانها و دستتگاههای اجرایتی
شهر کرمان
اهداف جزیی:
 تعیین دیدگاه مراجعین به سازمانهای دولتی در خصوص رعای .حجاب و عفاف در سازمانهای اجرایی شهر کرمان تعیین دیدگاه مراجعین به سازمان آموزش و پرورش در خصوص رعای .حجاب و عفاف در این سازمان تعیین دیدگاه مراجعین به دانشگاه علوم پزشکی در خصوص رعای .حجاب و عفاف در این سازمان تعیین دیدگاه مراجعین به شهرداری در خصوص رعای .حجاب و عفاف در این سازمانکلیات و مفاهیم تحقیق:
مفاهیم″کارایی″ ،″اثربخشی ″و″بهره وری ،″همواره با بهبود روشها و سیستمها و به طور کلی ،بهبود سازمان ،مطرح بتوده و
از اهمی .خاوی برخوردار اس .در فرهنگ سازمانی ،غالباً این مفاهیم به جای یکدیگر به کار میروند ،در حالیکه کامالً مفهتوم

جداگانهای دارند پیتر دراکر ،این تفاوت را به این وورت بیان میکند :کارایی ،انجام دادن وحیح کار و اثربخشتی ،انجتام دادن
کار وحیح اس.
″اثربخشی ″میزان دس.یابی به اهداف سازمان را میسنجد به بیان دیگر ،اثرات خدمات/محصو را بر جامعته ،کمتی کترده و
مشخص میکند که خدمات /محصو ارائه شده تا چه میزان با استانداردها و اهدافی که آن سازمان به خاطر آن به وجود آمتده
مطابق .میکند اثربخشی ،یك مفهوم کیفی اس .و میزان رضای .مشتری را از خدمات/محصو ارائه شده نشان میدهد
در کتب لغ .فارسی نیز برای واژهی «حجاب» معنای مختلفی مانند « :پترده ،ستتر ،نقتابی کته زنتان چهترهی ختود را بته آن
میپوشانند ،روی بند ،برقع ،چادری که زنان سرتاپای خود را بدان میپوشانند » معتین ،5841 ،ج  / 5874: 5عمیتد: 5834 ،
 114آمده اس .در کل میتوان گف .حجاب به معنی پوشش ،بدیهیترین تعریفی اس .که میتوان بته آن اشتاره کترد بته
نظر میرسد واژه «ستر» در طو زمان به «پوشش» تغییر یافته اس .که زن در پس پوششی مانند حجاب ختود را در جامعته
از گزندهای مختلف مصون میدارد چنان که «حجاب در علومی چون عرفان و طب و شاید دیگر علوم اوطالح خاوی دارد؛ اما
این واژه در قرآن و حدیث نیز با عنای .به همین معنای لغوی به کار رفته و معنای خاوی پیدا نکترده است .در دوران متتخخر
این واژه معنای اوطالحی خاوی پیدا کرده و به پوشش خاص زنان اطالق شده اس » .اکبری2 : 5844 ،
«شهید مطهری در مورد واژه «ستر» و تغییر آن به «پوشش» مینویسد« :مورد استعما کلمهی [ستر به پوشتش در مفهتوم
حجاب در مورد پوشش زن یك اوطالح نسبتاً جدیدی اس .در قدیم و مخصوواً در اوطالح فقها ،کلمهی «ستر» که به معنی
پوشش اس .به کار رفته اس .فقها چه در کتاب الصلوه و چه در کتاب النکاح که متعرض این مطلب شدهاند ،کلمه ستتر را بته
کار بردهاند ،نه کلمهی حجاب را  5لزوم پوشیدگی زن بر اساس شش دلیل قطعی قابل اثبات اس .که هر یك به تنهتایی بترای
اثبات ضرورت حجاب کافی اس -5 : .قرآن کریم -2 ،روایات شریفه -8 ،سیره ی اهل بی .علیهالسالم -7 ،بتراهین عقلتی،
 -1فطرت و طبیع .انسانی و تاریخ نکته مهم در بررسی حجاب از نظر دین مبین اسالم ،تنها یك بُعدی نبوده ،بلکته همتهی
ابعاد و جوانب شخصی .زن مسلمان در بُعد مادی و معنوی را مدّ نظر قرار داده اس .از این روی در ایتن میتتوان بته حجتاب
فیزیکی بدن ،حجاب در نگاه ،گفتار ،رفتار و در قلب را میتوان اشاره کرد
گفتنی اس ،.حقیق .عفاف ،امری درونی اس ،.اما حفظ واجبات و محرمات نیز شرط مقدم آن اس .و جزئی از عفاف اس.؛ لذا
اگر روح عفاف بر شخص حاکم باشد ،گذشته از حدود الزامی در سایر رفتارها و حرکات ،در نگتاه ،ستخن و نتوع پوشتش تتخثیر
خواهد نهاد و از میزان توجهات خواهد کاس ،.ولی اگر روح عفاف حاکم نباشد ولو حدود الزامی رعای .شود ،نمایشگری خود را
در وور مختلف نشان خواهد داد غفاری 25:5835،در واقع حفظ پاکدامنی منحصر به نحوه پوشتش نیست .بلکته هتر نتوع
رفتاری که موجب جلب توجه شود باید اجتناب نمود
نظریههای اثر بخشی سازمانی

اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی اس .که یك سازمان با استفاده از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع ختود و بتدون
فرسوده کردن غیر ضروری اعضا و جامعه خود ،اهدافش را برآورده میکند در واقع اثربخشی سازمانی ،درجه نزدیکی یتك
سازمان به هدفهایش را نشان میدهد به عبارت دیگر اندازهای اس .که یك سازمان به اهدافش تحقق میبخشد ستید
جوادین78:5833،
مد های مختلفی برای بررسی میزان اثربخشی سازمانی ایجاد شتدهاند ایتن تنتوّع در متد ها بته دلیتل ماهیّت .مفهتوم
اثربخشی ،به ویژه مرزهای نامشخص آن و به دلیل مفهومی سازیهای متنوع ستازمانهایی است .کته متد های مختلتف
اثربخشی را به کار میگیرند میر سپاسی212:5835،
مدل هدف : 1به طور کلی ،مد هدف نیل به هدف  ،اثربخشی را به عنوان تحقق کامل یا حتداقل بخشتی از
اهداف سازمان تعریف میکند
مد سنّتی اثربخشی ،متّکی بر نوعی از سازمان به عنوان مجموعهای از اجزایی اس .که گترایش بته رستیدن بته اهتداف
دارند در این دیدگاه یا مد  ،اثربخشی به عنوان رسیدن یا حصو به پیامدهای سازمانی تعریتف میشتود در ایتن متد ،
تمرکز به طور زیادی بر رسیدن به اهداف و مقاود اس.
هدفهای عملی ازجمله هدفهای مهمی هستند که در این روش مورد توجه قرار میگیرند اگر سعی شتود از هتدفهای
عملی و نه هدفهای رسمی استفاده شود ،نتایج بسیار بهتری به دس .خواهد آمد معموالً هدفهای رسمی بته وتورت
تجریدی و انتزاعی هستند و سنجش یا اندازهگیری آنها مشکل اس .هدفهای عملی نشاندهنده فعالی.هتایی هستتند
که سازمان واقعاً آنها را انجام میدهد
در سازمانهای تجاری برای سنجش اثربخشی سازمان از روش مبتنی بر تخمین هدف یا نیل به هتدف استتفاده میشتود؛
زیرا میتوان هدفهای تولیدی شرک .را به آسانی اندازهگیری کرد معموالً سازمانها عملکرد خود را بر حسب سودآوری،
رشد ،سهم بازار و بازده سرمایهگذاری اندازهگیری میکنند
مدل سیستمی 2:مد سیستمی در حالی که اهمی .اهداف را نادیده نمیگیرد ،بر ابزارهای مورد نیتاز بترای
رسیدن به اهداف خاص ،کسب منابع و فرآیندها تمرکز دارد در این مد  ،مفهوم سازمان در دیتدگاه سیستتم بتاز ریشته
دارد؛ که درون دادها به فرآیندها تبدیل درون داد به برون داد شده و برون دادها به عنوان بخشی از یك کتل نگریستته
میشوند ،نه به عنوان متغیرهای مستقل
رویکرد سیستمی نسب .به اثربخشی چنین اظهار میدارد که ستازمانها متشتکل از قستم.های فرعتی مترتب بته هتم
هستند اگر قسمتی از این سیستم ضعیف عمل کند ،اثر عملکرد ضعیف آن ،بر عملکرد کل سیستم مؤثر واقع میشود
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اثربخشی ،مستلزم آگاهی و تعامالت مؤثر با عوامل محیطی اس .مدیری .نمیتواند روابت حستنه ختود را بتا مشتتریان،
عرضهکنندگان مواد اولیه ،مؤسسات و نهادهای دولتی ،اتحادیهها و عوامل مشتابه کته قتدرت مختدوش نمتودن عملیتات
باثبات سازمان را دارا هستند ،نادیده بگیرد
مدل ذینفعان استراتژیك 3:ذینفعان استراتژیك به عنوان گروهی از افراد تعریتف میشتوند کته نفعتی در
سازمان دارند به طور ویژهتر ،عوامل استراتژیك میتوانند با در نظر گرفتن افرادی که به طور قانونی برای سازمان فعالی.
میکنند کارکنان ،مشاوران ،نمایندگان ،اعضای هیئ .مدیره و غیره و افرادی که کامالً بیترون ستازمان هستتند و بترای
خودشان کار میکنند و یا بر اقدامات اعضای سازمان تخثیر میگذارند یا از آنها تخثیر میپذیرند ،تعریف نمایند
این مد  ،با اضافه کردن انتظارات گروههای ذینفع قوی مختلف که تح .تخثیر سازمان قرار دارند ،حیطه دو مد قبلتی
را توسعه و گسترش میدهد بنابراین ،سازمان به عنوان مجموعهای از عوامل درونی و بیرونتی نگریستته میشتود کته در
متورد مجموعتته پیهیتدهای از موانتتع و اهتتداف متذاکره و توافتتق میکننتد در ایتتن متتد  ،مالکتان ،کارکنتتان ،مشتتتریان،
تهیهکنندگان ،اعتباردهندگان ،جامعه و دول ،.گروههای ذینفعی هستند که باید بته منظتور تضتمین اثربخشتی و بقتای
سازمان راضی شوند
رویکرد ذینفعان استراتژیك چنین فرض میکند که مدیران ،مجموعه اهدافی را دنبا میکنند که این مجموعته اهتداف
انتخابی ،خواستههای همه ذینفعانی که منابع مورد نیاز جه .بقای سازمان را کنتر میکننتد ،در بتر دارد هی کتدام از
اهدافی که مدیران انتخاب میکنند عاری از ارزش نیستند خواه این اهداف به طور دقیق تعیین شوند یا به طتور ضتمنی،
به منافع برخی از ذینفع ها نسب .به برختی دیگتر ،توجته بیشتتری معطتوف خواهنتد داشت .متدیران بایتد بتا تعیتین
ذینفعهای کلیدی و مؤثر بر بقای سازمان و قدرت نسبی هرکدام و همهنین با توجته بته انتظتارات هتر یتك از آنهتا از
سازمان ،سعی در برآورده نمودن نیازهای آنان نماید
مدل ارزشهای رقابتی 7:رویکرد ارزشهای رقابتی با این فرض شروع میشود کته بترای ارزیتابی اثربخشتی
سازمانی ،بهترین معیار وجود ندارد مفهوم اثربخشی ،فینفسه مفهومی ذهنی است .و اهتدافی کته یتك ارزیتابی انتختاب
میکند ،متکی به ارزشهای شخصی ،ترجیحات و منافع فردی اس .این رویکرد ،استدال میکنتد کته عناوتر مشتترکی
وجود دارند که در هر فهرستی از معیارهای اثربخشی قرار گرفته و میتوانند به شیوهای باهم ترکیب شده و مجموعهای از
ارزشهای رقابتی را ایجاد کنند هرکدام از این مجموعه ارزشها ،مد اثربخشی منحصر به فرد را تعریف میکند
مدل عدم اثربخشی 5:این مد  ،با تمرکز بر عواملی که از عملکرد موفق ستازمان جلتوگیری میکننتد و بتا
نگریستن به سازمان ،به عنوان مجموعهای از مشکالت و خطاها یك دیدگاه متفاوتی ارائه میکند فرض اوتلی و پایتهای

3

- Strategic-Constituencies Model
- Competing-Values Model
5
- Ineffectiveness Model
4

این مد این اس .که سادهتر ،درس.تر و سودمندتر است.؛ کته بیشتتر ،مشتکالت و نقصهتا عتدم اثربخشتی را بایتد
مشخص کنیم تا معیار شایستگیها را اثربخشی بنابراین ،اثربخشی سازمانی به عنوان نبود عوامل عدم اثربخشی تعریتف
شده اس.
روش شناسی تحقیق
این پژوهش یك تحقیق کمی توویفی میباشد در این قسم .از یك پرسشنامه پژوهشگر ساخته برای سنجش نگرش مراجعه
کنندگان به سازمانهای دولتی در خصوص رعای .حجاب و عفاف در سازمانهای دولتی انجام شد
جامعه آماری
جامعه آماری بخش او این پژوهش عبارت اس .از کلیه سازمانهای نام برده شده در مصوبه مورد نظر
جامعه آماری بخش دوم این پژوهش عبارت اس .از مراجعه کنندگان به  7سازمان از کل ستازمانهای مزبتور ایتن ستازمانها
عبارتند از آموزش و پرورش ،شهرداری و علوم پزشکی کرمان از بین این مراجعه کنندگان بر اساس جتدو لتین  744نفتر بته
عنوان نمونه انتخاب میشوند شیوه نمونه گیری نیز به وورت اتفاقی ساده خواهد بود
ابزار پژوهش
در این پژوهش از ابزار چندگانه برای بررسی مسخله تحقیق استفاده شده اس .بترای ارزیتابی عملکترد ستازمانها در خصتوص
مصوبه  724از یك چك لیس .که بر اساس آیتمهای پیش بینی شده مصوبه مذکور تنظیم گردیده بود استتفاده شتد در کنتار
آن از مصاحبههای عمیق نیمه ساختار یافته نیمه تنظیم شده سود جسته شد سواالت این مصاحبهها هم بر اساس آیتمهتای
پیش بینی شده در مصوبه مذکور تهیه و تنظیم شده بودند عالوه بر این از تکنیك مشاهده هم برای تکمیل اطالعتات استتفاده
شده اس.
برای پیمایش نیز از یك پرسشنامه پژوهشگر ساخته  21سوالی استفاده شد این سواالت در دو حوزه تنظیم شده بودند حتوزه
او  ،رعای .حجاب و عفاف توس کارکنان سازمانها به طور کلی حوزه دوم رعای .حجاب و عفاف در سازمان خاوی کته فترد
به آن مراجعه داشته اس.
روایی و پایایی پرسشنامه
برای سنجش روایی از روایی ووری استفاده شده اس .ابتدا پرسشنامه تهیه شده به پنج نفر از واحب نظتران فعتا در حتوزه
حجاب و عفاف ارایه گردید و پس از اخذ نظرات اوالحی ایشان ،پرسشنامه نهایی تایید گردید برای پایایی ابتدا  84پرسشتنامه

تکمیل گردید ضریب آلفای کرونباخ برای بخش او پرسشنامه  4833و برای بخش دوم  4834به دس .آمد که هتردو نشتان از
پایایی باالی ابزار دارد
روش تجزیه و تحلیل اطالعات
از آمار توویفی و شاخصهای پراکندگی مرکزی برای تحلیل اطالعات استفاده خواهد شد
نتایج تحقیق
جدو شماره یك میزان موافق .پاسخگویان با هر یك از گویههای مربوط به رعای .حجاب و عفاف در سازمانهای شهر کرمان
را نشان میدهد
جدو شماره  -5میزان موافق .مراجعه کنندگان با رعای .حدود حجاب و عفاف در سازمانهای شهر کرمان به طور کلی
گویه

خیلی زیاد زیاد

تا حدودی

کم خیلی کم اصالً

پوشش کامل مو و بدن خانمها در سازمانها

5283

2881

77

382 5281

5

پوشش کارکنان مرد طبق موازین فرهنگ اسالمی

5782

8882

81

1

781

-

پوشش کارکنان زن طبق موازین فرهنگ اسالمی

5783

8481

8383

881 5281

-

برخورد کارکنان مرد با ارباب رجوع زن بر حسب مووازین 5583

5381

7182

381 54

5

اسالمی
برخورد کارکنان زن با ارباب رجوع مرد بر حسب مووازین 5581

88

8182

382 183

482

اسالمی
برخورد کارکنان مرد با همکواران زن بور طبوق مووازین 5481

22

72

5581 5281

581

شرعی
برخورد کارکنان زن با همکاران مورد بور طبوق مووازین 55

2883

71

383 5481

483

شرعی
2582

383

عملکرد سازمانهادرمنع ورود ارباب رجوع بدحجاب

481

2482

2382

53

عملکرد سازمانها در انجام امور افراد بد حجاب

5482

5581

8482

53 5482

5783

فرق گذاشتن کارکنان بین مراجعین با حجاب و بد حجاب

381

5783

8282

57 53

5281

همانگونه که جدو فوق نشان میدهد 77 :درود پاسخگویان معتقدند که پوشش متو و بتدن خانمهتا در ستازمانها تتا
حدودی خوب و کامل اس .یعنی حال .معمولی دارد  2881درود معتقدند که این پوشش خیلی زیاد است .و تنهتا یتك
درود معتقدند که این پوشش اوالً کافی نیس 81 .درود پاسخگویان معتقدند که پوشتش متردان کارمنتد تتا حتدودی

مطابق موازین شرعی میباشد  8882درود معتقدند این تطابق زیاد اس .و  781درود معتقدند خیلتی کتم است .هتی
پاسخگویی گزینه اوالً را انتخاب نکرده اس.
در مورد تطابق پوشش خانمهای کارمند با موازین شرعی 8383،درود معتقدند این تطابق تا حدودی رخ داده اس8481 .
درود معتقدند این تطابق زیاد و  5787درود معتقدند خیلی زیاد اس .تنها  881درود آن را خیلی کم ارزیابی کردهانتد
هی پاسخگویی گزینه اوالً را انتخاب نکرده اس.
 7182درود پاسخگویان معتقدند برخورد کارکنان مرد با ارباب رجوع زن تا حدودی بر اساس موازین شرعی است5381 .
درود آن را زیاد و  5583درود آن را خیلی زیاد ارزیتابی کردهانتد  381دروتد میتزان آن را کتم میداننتد و یتك دروتد
معتقدند اوالً این تطابق وجود ندارد در خصوص نگرش نسب .به برخورد کارکنان زن بتا اربتاب رجتوع مترد بتر حستب
موازین اسالمی باید گف .که  8182درود تا حدودی آن را مطابق میدانند  88درود آن را زیاد 5581،درود خیلی زیتاد و
 382درود آن را خیلی کم ارزیابی کردهاند فق  482درود هی تطابقی را در این بتین مشتاهده نکردهانتد در خصتوص
نگرش نسب .به برخورد کارکنان مرد با همکاران زن بر طبق موازین شرعی باید گف .کته  72دروتد معتقدنتد کته ایتن
تطابق تا حدودی وجود دارد  22درود آن را زیاد و  5481درود آن را خیلی زیتاد ارزیتابی کردهانتد در حتالی کته 5581
درود آن را خیلی کم و  581درود آن را اوالً ارزیابی کردهاند
در مورد نگرش نسب .به برخورد کارکنان زن با همکاران مرد بر طبق موازین شرعی باید گف .که  71درود پاستخگویان
تا حدودی به این انطباق باور دارند  2883درود پاسخگویان معتقدند که این برخوردها تا حد زیادی منطبتق بتر متوازین
شرعی اس 55 .درود معتقدند خیلی زیاد و  383درود معتقدند خیلی کم اس.
 2382درود پاسخگویان نگرش نسب .به عملکرد سازمان ها در منبع ورود ارباب رجوع بدحجاب ارزیتابی نستبتاً مطلتوبی
داشتهاند  2582درود ارزیابی خیلی نامطلوب و  2482درود ارزیابی مطلوب داشتهاند  383درود ارزیابی کامالً نتامطلوب
از این امر داشتهاند
درود افراد مورد مطالعه عملکرد سازمانها در انجام امور افراد بد حجاب را تا حدودی مطلوب ذکر کردهاند  5783دروتد
کامالً بد و  5482درود آن را بد ارزیابی کردهاند بر اساس تحلیل سوا بازی که در همین خصتوص مطترح گردیتد بایتد
گف .که از نظر اکثر پاسخگویان باید برخورد جدیتر اما مالیم و منطبق با رأف .و ادب فرهنگ ایرانی – اسالمی وتورت
پذیرد
 8282درود پاسخگویان معتقد بودند که در سازمانها تا حدودی بتین متراجعین بتدحجاب و بتا حجتاب فترق و تفتاوت
گذاشته میشود  53درود این تفاوت را کم و  5781درود آن را خیلی کم ارزیابی کردهاند در حالی کته  5783دروتد آن
را زیاد و  381درود ،خیلی زیاد ارزیابی نمودهاند  5281درود معتقدند که اوالً تفاوتی بین این دو گروه گذاشته نمیشود
با تحلیل سوا باز به این نتیجه رسیدیم که از نظر اکثر پاسخگویان ،در سازمانها مراجعین بتد پوشتش در اولویت .قترار
نمیگیرند

جدو شماره  -2میزان موافق .مراجعه کنندگان با رعای .حدود حجاب و عفاف در آموزش و پرورش شهر کرمان
گویه

خیلی زیاد

زیاد

تا حدودی کم

خیلی کم اصالً

پوشش کامل مو و بدن خانمها در سازمانها

75

87

58

54

2

-

پوشش کارکنان مرد طبق موازین فرهنگ اسالمی

51

25

83

51

3

5

پوشش کارکنان زن طبق موازین فرهنگ اسالمی

21

88

83

2

-

-

برخورد کارکنان مرد با ارباب رجوع زن بر حسب موازین 27

23

81

4

2

-

اسالمی
برخورد کارکنان زن با ارباب رجوع مرد بر حسب موازین 23

82

83

2

-

-

اسالمی
برخورد کارکنان مرد با همکاران زن بور طبوق مووازین 54

23

15

8

5

-

شرعی
برخورد کارکنان زن با همکاران مرد بور طبوق مووازین 51

82

73

5

-

-

شرعی
عملکرد سازمانهادرمنع ورود ارباب رجوع بدحجاب

57

25

81

57

3

7

عملکرد سازمانها در انجام امور افراد بد حجاب

54

57

74

53

4

3

1

12

53

1

1

فرق گذاشتن کارکنان بین موراجعین بوا حجواب و بود 4
حجاب

همانگونه که جدو شماره دو نشان میدهد مراجعه کننتدگان بته آمتوزش و پترورش کرمتان دیتدگاههای زیتر را بیتان
داشتهاند 58 :درود پاسخگویان معتقدند که پوشش مو و بدن خانمها در سازمانها تا حدودی خوب و کامل است .یعنتی
حال .معمولی دارد  75درود معتقدند که این پوشش خیلی زیاد اس .و تنها دو درود معتقدند کته ایتن پوشتش خیلتی
کم اس 83 .درود معتقدند پوشش مردان در این سازمان تا حدودی منطبق بتر متوازین شترعی است 25 .دروتد ایتن
انطباق را زیاد و  51درود آن را خیلی زیاد برآورد کردهاند تنها یك دروتد هی گونته انطبتاقی را مشتاهده نکردهانتد در
مورد پوشش خانمها در این سازمان 83،درود معتقدند تا حدودی 88،درود زیاد و  21درود خیلی زیاد این پوشتش بتا
موازین شرعی تطابق دارد هی کس پوشش خانمها در این سازمان را بدون انطباق با موازین دینی ارزیابی نکترده است.
 23درود افراد معتقدند که برخورد مردان در این سازمان با ارباب رجوع خانم بسیار زیاد مطابق متوازین شترعی است .و
تنها دو درود این انطباق را خیلی کم ارزیابی کردهاند  81درود معتقدند این انطباق تتا حتدودی وجتود دارد در متورد
نگرش نسب .به برخورد کارکنان زن با ارباب رجوع مرد بر حسب موازین اسالمی باید گف .که  83دروتد معتقدنتد ایتن
انطباق تا حدودی وجود دارد  82در ود آن را زیاد و  23دروتد آن را خیلتی زیتاد میداننتد تنهتا دو دروتد آن را کتم

ارزیابی کردهاند و هی کس ارزیابی کامالً نامطلوب و منفی از این مسخله نداشته اس .در مورد نگرش نستب .بته برختورد
کارکنان مرد با همکاران زن بر طبق موازین شرعی باید گف .که  15درود این انطباق را تا حدودی موجود میداننتد 23
درود آن را زیاد و  54درود خیلی زیاد میدانند  8درود این انطباق را کم و  5درود آن را خیلی کم ارزیابی کردهاند
جدو فوق در مورد نگرش نسب .به برخورد کارکنان زن با همکاران مرد بر طبق موازین شرعی میباشد و نشان میدهتد
که  73درود پاسخگویان معتقدند این انطباق تا حدودی وجود دارد  82درود آن را زیاد و  51درود آن را خیلتی زیتاد
میدانند؛ و تنها یك درود معتقدند این انطباق به میزان کمی وجود دارد  81درود افراد عملکرد ستازمان در متورد منتع
ورود افراد بدحجاب به سازمان را تا حدی مطلوب ارزیابی کردهاند  25درود آن را در حد خوبی میدانند و  7دروتد آن را
کامالً نامطلوب ارزیابی کردهاند  74درود افراد معتقدنتد ستازمان مزبتور عملکترد نستبتاً مطلتوبی در انجتام امتور افتراد
بدحجاب دارد و  3درود آن را خیلی نامطلوب ارزیابی کردهاند با تحلیل سوا باز مشخص شد کته اکثتر افتراد معتقدنتد
سازمان باید دق .بیشتری در ارایه خدمات به افراد بدحجاب داشته باشد  12درود افراد اظهار داشتهاند که این ستازمان
بین ارباب رجوع با پوششهای متفاوت تا حدی تفاوت قابل میشود  4درود معتقدند این تفاوت گذاری بسیار زیاد است.
و  1درود میزان آن را زیاد ارزیابی کردهاند در مجموع با تحلیل سوا باز وابسته به این ستوا میتتوان گفت .کته اکثتر
پاسخگویان معتقد بودند که کارکنان سازمان سو گیری مثب.تری نسب .به افتراد بتا حجتاب و رعایت .کننتدگان حتدود
دارند
جدو شماره  -8میزان موافق .مراجعه کنندگان با رعای .حدود حجاب و عفاف در شهرداری شهر کرمان
گویه

خیلی زیاد زیاد

تا حدودی کم

پوشش کامل مو و بدن خانمها در سازمانها

5481

24

پوشش کارکنان مرد طبق موازین فرهنگ اسالمی

24

74 2183

پوشش کارکنان زن طبق موازین فرهنگ اسالمی

2583

برخورد کارکنان مرد با ارباب رجوع زن بر حسب موازین 5481

84

8181

8183

71 2281

خیلی کم

اصالً

785 2583

4834

583 5281

-

281

-

54

281 5583

483

اسالمی
برخورد کارکنان زن با ارباب رجوع مرد بر حسب موازین 28888

84

8583

281 5281

-

اسالمی
برخورد کارکنان مرد با همکواران زن بور طبوق مووازین 5388

84

7782

1

483

581

شرعی
برخورد کارکنان زن با همکاران مورد بور طبوق مووازین 2281

7384 2481

888

-

-

شرعی
عملکرد سازمانهادرمنع ورود ارباب رجوع بدحجاب

5481

81 5185

1 5387

5

عملکرد سازمانها در انجام امور افراد بد حجاب

51

8281 5382

22

185

882

فرق گذاشتن کارکنان بین مراجعین با حجاب و بد حجاب

5281

83 5481

51

52

7

جدو شماره سه به طور خالوه نشان میدهد که مراجعه کنندگان به شهرداری کرمتان نظترات زیتر را بیتان داشتتهاند:
 8181درود پاسخگویان معتقدند که پوشش مو و بدن خانمها در سازمان تا حدودی ختوب و کامتل است .یعنتی حالت.
معمولی دارد  5481درود معتقدند که این پوشش خیلی زیاد اس .و تنها  785درود معتقدند که این پوشش خیلتی کتم
اس .کمتر از یك درود اوالً آن را مناسب نمیدانند  74درود معتقدند پوشتش متردان در ایتن ستازمان تتا حتدودی
منطبق بر موازین شرعی اس 2183 .درود این انطباق را زیاد و  24درود آن را خیلی زیاد بترآورد کردهانتد  583دروتد
این انطباق را در سطح خیلی کم ارزیابی کردهاند در متورد پوشتش خانمهتا در ایتن ستازمان 8183،دروتد معتقدنتد تتا
حدودی 84،درود زیاد و  2583درود خیلی زیاد این پوشش با موازین شرعی تطابق دارد هی کس پوشتش خانمهتا در
این سازمان را بدون انطباق با موازین دینی ارزیابی نکرده اس.
 5481درود افراد معتقدند که برخورد مردان در این سازمان با ارباب رجوع خانم بسیار زیاد مطابق موازین شرعی است .و
تنها دو و نیم درود این انطباق را خیلی کم ارزیابی کردهاند  71درود معتقدند این انطبتاق تتا حتدودی وجتود دارد در
مورد نگرش نسب .به برخورد کارکنان زن با ارباب رجوع مرد بتر حستب متوازین استالمی بایتد گفت .کته  8583دروتد
معتقدند این انطباق تا حدودی وجود دارد  84در ود آن را زیاد و  28828درود آن را خیلی زیاد میداننتد  5281دروتد
آن را کم ارزیابی کردهاند و هی کس ارزیابی کامالً نامطلوب و منفی از این مسخله نداشته اس.
در مورد نگرش نسب .به برخورد کارکنان مرد با همکاران زن بر طبق موازین شترعی بایتد گفت .کته  7782دروتد ایتن
انطباق را تا حدودی موجود میدانند  84درود آن را زیاد و  5388درود خیلی زیاد میدانند  1درود این انطباق را کتم و
 483درود آن را خیلی کم ارزیابی کردهاند جدو فوق در مورد نگرش نسب .به برخورد کارکنان زن با همکاران مترد بتر
طبق موازین شرعی میباشد و نشان میدهد که  7384درود پاسخگویان معتقدند ایتن انطبتاق تتا حتدودی وجتود دارد
 2481درود آن را زیاد و  2281درود آن را خیلی زیاد میدانند؛ و تنها  888درود معتقدند این انطبتاق بته میتزان کمتی
وجود دارد  81درود افراد عملکرد سازمان در مورد منع ورود افراد بتدحجاب بته ستازمان را تتا حتدی مطلتوب ارزیتابی
کردهاند  5185درود آن را در حد خوبی میدانند و  5درود آن را کامالً نامطلوب ارزیابی کردهاند
 8281درود افراد معتقدند سازمان مزبور عملکرد نسبتاً مطلوبی در انجتام امتور افتراد بتدحجاب دارد و  882دروتد آن را
خیلی نامطلوب ارزیابی کردهاند با تحلیل سوا باز مشخص شد که اکثر افراد معتقدند سازمان باید دق .بیشتری در ارایه
خدمات به افراد بدحجاب داشته باشد
 83درود افراد اظهار داشتهاند که این سازمان بین ارباب رجوع با پوششهای متفاوت تا حدی تفاوت قائل میشود 5281
درود معتقدند این تفاوت گذاری بسیار زیاد اس .و  5481درود میزان آن را زیتاد ارزیتابی کردهانتد  7دروتد معتقدنتد

چنین تفاوت گذاری وجود ندارد در مجموع با تحلیل سوا باز وابسته به این سوا میتوان گفت .کته اکثتر پاستخگویان
معتقد بودند که کارکنان سازمان سو گیری مثب.تری نسب .به افراد با حجاب و رعای .کنندگان حدود دارند
جدو شماره  -7میزان موافق .مراجعه کنندگان با رعای .حدود حجاب و عفاف در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گویه

خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی اصالً
کم

پوشش کامل مو و بدن خانمها در سازمانها

5383

2781

8483

585 887 5383

پوشش کارکنان مرد طبق موازین فرهنگ اسالمی

24

21

72

585 288 183

پوشش کارکنان زن طبق موازین فرهنگ اسالمی

24

8881

8383

- 282 181

برخورد کارکنان مرد با ارباب رجوع زن بر حسب موازین 25

2183

7183

585 585 183

اسالمی
برخورد کارکنان زن با ارباب رجوع مرد بر حسب موازین 24

85

74

- 585 481

اسالمی
برخورد کارکنان مرد با همکواران زن بور طبوق مووازین 5484

2582

8384

585 181 5484

شرعی
برخورد کارکنان زن با همکاران مورد بور طبوق مووازین 24

21

7888

- 282 181

شرعی
عملکرد سازمانهادرمنع ورود ارباب رجوع بدحجاب

484

5585

1288

383 381 5887

عملکرد سازمانها در انجام امور افراد بد حجاب

5582

5181

8383

384 5582 5383

فرق گذاشتن کارکنان بین مراجعین با حجاب و بد حجاب 5181

2582

8888

282 381 5381

نتایج جدو شماره چهار نشان میدهد که نقطه نظرات مراجعه کنندگان به دانشگاه علوم پزشکی کرمتان بته شترح زیتر
میباشد 8483 :درود پاسخگویان معتقدند که پوشش مو و بدن خانمها در سازمان تا حدودی خوب و کامل است .یعنتی
حال .معمولی دارد  5383درود معتقدند که این پوشش خیلی زیاد اس .و تنها  887درود معتقدند که این پوشش خیلی
کم اس .یك و یك دهم درود اوالً آن را مناسب نمیداننتد  72دروتد معتقدنتد پوشتش متردان در ایتن ستازمان تتا
حدودی منطبق بر موازین شرعی اس 21 .درود این انطباق را زیاد و  24درود آن را خیلتی زیتاد بترآورد کردهانتد 288
درود این انطباق را در سطح خیلی کم ارزیابی کردهاند  585درود هی گونه انطباقی مشاهده نکردهاند در متورد پوشتش
خانمها در این سازمان 8383،درود معتقدند تا حدودی 8881،درود زیاد و  24درود خیلی زیاد این پوشتش بتا متوازین
شرعی تطابق دارد هی کس پوشش خانمها در این سازمان را بدون انطباق با موازین دینی ارزیابی نکرده اس 25 .درود
افراد معتقدند که برخورد مردان در این سازمان با ارباب رجوع خانم بسیار زیاد مطابق متوازین شترعی است .و تنهتا 585

درود این انطباق را خیلی کم ارزیابی کردهاند  7183درود معتقدند این انطباق تا حدودی وجتود دارد در متورد نگترش
نسب .به برخورد کارکنان زن با ارباب رجوع مرد بر حسب موازین اسالمی باید گف .که  74درود معتقدنتد ایتن انطبتاق
تا حدودی وجود دارد  85در ود آن را زیاد و  24درود آن را خیلی زیاد میدانند  481درود آن را کم ارزیابی کردهاند و
هی کس ارزیابی کامالً نامطلوب و منفی از این مسخله نداشته اس.
در مورد نگرش نسب .به برخورد کارکنان مرد با همکاران زن بر طبق متوازین شترعی بایتد گفت .کته  8384دروتد ایتن
انطباق را تا حدودی موجود میدانند  2582درود آن را زیاد و  5484درود خیلی زیاد میدانند  5484درود این انطباق را
کم و  181درود آن را خیلی کم ارزیابی کردهاند
جدو فوق در مورد نگرش نسب .به برخورد کارکنان زن با همکاران مرد بر طبق موازین شرعی میباشد و نشان میدهتد
که  7888درود پاسخگویان معتقدند این انطباق تا حدودی وجود دارد  21دروتد آن را زیتاد و  24دروتد آن را خیلتی
زیاد میدانند؛ و تنها  181درود معتقدند این انطباق به میزان کمی وجود دارد
 1288درود افراد عملکرد سازمان در مورد منع ورود افراد بدحجاب به سازمان را تا حدی مطلوب ارزیتابی کردهانتد 5585
درود آن را در حد خوبی میدانند و  383درود آن را کامالً نامطلوب ارزیابی کردهاند
 8383درود افراد معتقدند سازمان مزبور عملکرد نسبتاً مطلتوبی در انجتام امتور افتراد بتدحجاب دارد و  384دروتد آن را
خیلی نامطلوب ارزیابی کردهاند با تحلیل سوا باز مشخص شد که اکثر افراد معتقدند سازمان باید دق .بیشتری در ارایه
خدمات به افراد بدحجاب داشته باشد
 8888درود افراد اظهار داشتهاند که این سازمان بین ارباب رجوع با پوششهای متفاوت تا حتدی تفتاوت قائتل میشتود
 5181درود معتقدند این تفاوت گذاری بسیار زیاد اس .و  2582درود میتزان آن را زیتاد ارزیتابی کردهانتد  282دروتد
معتقدند چنین تفاوت گذاری وجود ندارد
بحث و نتیجه گیری
این پژوهش به بررسی دیدگاه شهروندان کرمانی نسب .به وضعی .حجاب و عفتاف در ستازمانهای دولتتی شتهر کرمتان
اختصاص یافته بود که خالوهای از نتایج در اینجا ذکر میگردد:
 72درود از پاسخگویان تا حدودی نه کم نه زیاد به ادارات و سازمانهای دولتی مراجعه داشتهاند؛ و  483دروتد آنهتا
کمترین نسب .خیلی زیاد به سازمانها مراجعه کرده بودند
 77درود پاسخگویان معتقدند که پوشش مو و بدن خانمها در سازمانها تا حدودی ختوب و کامتل است .یعنتی حالت.
معمولی دارد  2881درود معتقدند که این پوشش خیلی زیاد اس .و تنها یك درود معتقدند که این پوشش اوتالً کتافی
نیس.
 81درود پاسخگویان معتقدند که پوشش مردان کارمند تا حدودی مطابق موازین شرعی میباشد  8882درود معتقدنتد
این تطابق زیاد اس .و  781درود معتقدند خیلی کم اس .هی پاسخگویی گزینه اوالً را انتخاب نکرده اس.

در مورد تطابق پوشش خانمهای کارمند با موازین شرعی 8383،درود معتقدند این تطابق تا حدودی رخ داده اس8481 .
درود معتقدند این تطابق زیاد و  5787درود معتقدند خیلی زیاد اس .تنها  881درود آن را خیلی کم ارزیابی کردهانتد
هی پاسخگویی گزینه اوالً را انتخاب نکرده اس 2 .درود پاسخگویان معتقدند برخورد کارکنان مرد با ارباب رجتوع زن
تا حدودی بر اساس موازین شرعی اس 5381 .درود آن را زیاد و  5583درود آن را خیلتی زیتاد ارزیتابی کردهانتد 381
درود میزان آن را کم میدانند و یك درود معتقدند اوالً این تطابق وجود ندارد در خصوص نگترش نستب .بته برختورد
کارکنان زن با ارباب رجوع مرد بر حسب موازین اسالمی باید گف .که  8182درود تا حتدودی آن را مطتابق میداننتد 88
درود آن را زیاد 5581،درود خیلی زیاد و  382درود آن را خیلی کم ارزیابی کردهاند فق  482درود هی تطابقی را در
این بین مشاهده نکردهاند
در خصوص نگرش نسب .به برخورد کارکنان مرد با همکاران زن بر طبق موازین شرعی باید گف .که  72درود معتقدنتد
که این تطابق تا حدودی وجود دارد  22درود آن را زیاد و  5481درود آن را خیلی زیاد ارزیابی کردهانتد در حتالی کته
 5581درود آن را خیلی کم و  581درود آن را اوالً ارزیابی کردهاند
در مورد نگرش نسب .به برخورد کارکنان زن با همکاران مرد بر طبق موازین شرعی باید گف .که  71درود پاستخگویان
تا حدودی به این انطباق باور دارند  2883درود پاسخگویان معتقدند که این برخوردها تا حد زیادی منطبتق بتر متوازین
شرعی اس 55 .درود معتقدند خیلی زیاد و  383درود معتقدند خیلی کم اس.
 2382درود پاسخگویان نگرش نسب .به عملکرد سازمان ها در منبع ورود ارباب رجوع بدحجاب ارزیتابی نستبتاً مطلتوبی
داشتهاند  2582درود ارزیابی خیلی نامطلوب و  2482درود ارزیابی مطلوب داشتهاند  383درود ارزیابی کامالً نتامطلوب
از این امر داشتهاند  5783درود کامالً بد و  5482درود آن را بد ارزیابی کردهاند بر اساس تحلیتل ستوا بتازی کته در
همین خصوص مطرح گردید باید گف .که از نظر اکثر پاسخگویان باید برخورد جدیتر اما مالیم و منطبق با رأف .و ادب
فرهنگ ایرانی – اسالمی وورت پذیرد
 8282درود پاسخگویان معتقد بودند که در سازمانها تا حدودی بتین متراجعین بتدحجاب و بتا حجتاب فترق و تفتاوت
گذاشته میشود  53درود این تفاوت را کم و  5781درود آن را خیلی کم ارزیابی کردهاند در حالی کته  5783دروتد آن
را زیاد و  381درود ،خیلی زیاد ارزیابی نمودهاند  5281درود معتقدند که اوالً تفاوتی بین این دو گروه گذاشته نمیشود
با تحلیل سوا باز به این نتیجه رسیدیم که از نظر اکثر پاسخگویان ،در سازمانها مراجعین بتد پوشتش در اولویت .قترار
نمیگیرند
الزم به ذکر اس .که این پژوهش در مورد چرایی ،چیستی ،اخالقی بودن یا نبودن ،بر حق بودن دول .در شکل دهتی بته
فرهنگ حجاب و عفاف و استانداردهای کمی .و کیفی .نمیباشد بلکه مسخله اوتلی چگتونگی ایفتای نقتش حکومت .در

شکل دهی به فرهنگ حجاب و عفاف میباشد به همین لحاظ به ارزیابی شهروندان از میزان رعای .حجاب و عفاف توس
سازمانهای دولتی به عنوان کارگزاران حکومتی پرداخته شده اس.
رعای .حجاب و عفاف مانند هر پدیده اجتماعی و فرهنگی دیگر محصو تاریخ دیرپای نهادهای اولیه هر جامعهای است.
اولین نهاد موثر در این حوزه خانواده میباشد ،خانواده وظایف متعددی به عهده دارد از جمله آموزش و اجتمتاعی کتردن
نسل جدید نحوه پوشش و نحوه تعامل با دیگر اعضای جامعه بر اساس الگوهای ارایه شده در ختانواده آموختته میشتود
بنابراین چگونگی عملکرد خانواده در حوزه حجاب و عفاف نقش مهمی در رفتارهای نسل تربی .شده توس خانواده دارد
نهاد دین ،وظایف متعددی مانند ایجاد مبانی اخالقی و ارزشی ،تقوی .انسجام بین افتراد ،ایجتاد همبستتگی در جامعته و
تقوی .ارزشهای انسانی بر عهده دارد بنابراین پایه گذاری ،تقوی .و استمرار رفتارهای عفیفانته و نحتوه پوشتش تتا حتد
زیادی به شیوه انجام وظیفه این نهاد مربوط اس.
نهاد اقتصاد ،با هر نوع گرایش ایدئولوژیك تولید ،توزیع و مصرف کاالها و خدمات را بته عهتده دارد ایتن نهتاد بتا تعیتین
ترکیب این سه فعالی .میتواند حجاب و عفاف در جامعه تعریف و باز تعریف نماید متثالً نظتام اقتصتاد سترمایه داری بتا
هدف کسب سود هرچه بیشتر میتواند حدود حجاب و عفاف را تا حد زیادی تخریب نماید
نهاد آموزش ،افزایش سطح آگاهی ،کمك به اجتماعی شدن افراد ،ایجتاد تحتو در جامعته از طریتق تحقیتق و پتژوهش،
ا نتقا میراث فرهنگی و آماده سازی اعضای جامعه برای ایفای نقش در ارکان مختلف جامعه بر این اساس شیوه پوشتش
اعضای جامعه و همهنین رعای .مرزها و حدود رفتاری از طریق نهاد آموزش قابل آموزش و انتقا میباشد
نهاد سیاس ،.اعما قدرت قانونی ،نهادینه سازی هنجارها از طریق تصویب قوانین ،ایجتاد نظتم ،و از جملته کارکردهتای
این نهاد میباشد؛ لذا نهاد حکوم .هم نقش مهمی در تثبی .هنجارهای اجتمتاعی از طریتق تصتویب قتوانین دارد ایتن
هنجارها میتواند در خصوص شیوه پوشش هم باشد
عدم تعاد بین این نهادها بر روی یك پدیده فرهنگی یا اجتماعی میتواند مخرب و ناتوان کننتده باشتد متثالً در حتوزه
حجاب اگر نهاد مذهب به شیوهای رفتار نماید و چهار نهاد دیگر به شتیوهای دیگتر عمتل نماینتد ،در اوتل یتك انستجام
رفتاری به وجود نمیآید و در دراز مدت فرد را دچار تعارض مینماید
ساز و کارهای متعددی در جامعه برای نهادینه سازی حجاب و عفاف وجود دارد در این پتژوهش ستعی بتر آن بتوده کته
نقش نهاد حکوم .که به نوعی با نهاد مذهب عجین شده اس .بررسی شود زیرا عمالً مصوبه  724شتورای عتالی انقتالب
فرهنگی در حوزه نهاد سیاس .به تصویب رسیده و در این حوزه نیز اجرایی میشود
برای تحقق حجاب و عفاف در جامعه سه ساز و کار مهم وجود دارد سازوکارهای شناختی ،هنجاری و اجباری ساز و کتار
شناختی ،از شتاب کم ولی ثبات بیشتری برخوردار اس .این مکانیزم میتواند حجاب را به امری عادی ،دائمی و پذیرفتته
شده تبدیل نماید مکانیزمهای هنجاری از شتاب و ثبتات متوستطی برخوردارنتد و موجتب تعهتد بته حجتاب میشتوند
مکانیزمهای اجباری از شتاب و سرع .زیاد و ثبات کم برخوردارند پیامدهای کاربرد هر یتك از ایتن مکانیزمهتا متفتاوت
اس : .مکانیزم شناختی به مسلم و بدیهی فرض کردن حجاب استاندارد منجر میشتود ،مکتانیزم هنجتاری بته تعهتد بته

حجاب استاندارد و مکانیزم اجباری به مقاوم .در برابر حجاب استاندارد منجر خواهد شد در اینجا الزم اس .بته کتارکرد
اجبار در کنتر و نهادینه کردن دق .شود اجبار در مراحل اولیه بیشتر حال .کنترلی دارد ولی پس از متدتی در وتورت
وجود مکانیزمهای شناختی و هنجاری به درونی شدن در فرد منجر میشود یعنی چون فترد از وجتود عامتل کنتتر در
جامعه آگاه اس .سعی میکند به خود کنترلی روی بیاورد در این حالت .مرکتز کنتتر فترد از بیترون بته درون انتقتا
مییابد وقتی گفته میشود حجاب نهادینه شده اس .به عبارتی گفته میشتود کته نحتوه رعایت .حجتاب تحت .کنتتر
جامعه در آمده اس .با این مباحث میتوان نتیجه گرف .که شورای انقالب فرهنگی با ابالغ مصوبه  724سعی کرده اس.
که سه ساز و کار شناختی ،هنجاری و اجباری را با هم ترکیب نماید البته وزن بیشتر در این مصتوبه بته ستاز و کارهتای
شناختی و هنجاری داده شده اس.
این پژوهش نشان داد که از نظر پاسخگویان بخش عمدهای از کارکنان سازمانهای درگیر در این مصوبه هنجار حجتاب و
عفاف را رعای .مینمایند ،لذا برنامه ریزان میتوانند با استفاده از ساز و کار هنجاری به امر ترویج حجتاب و عفتاف کمتك
نمایند یکی از عوامل مهم در ساز و کار هنجاری تغییر رفتار ،استفاده از پاداش و تنبیه اس .نتایج این پژوهش نشان داد
که هم مصوبه و هم مجریان مصوبه در سازمانها توجه نسبتاً کمی به تشویق و پاداش افراد موفق در این حوزه نمودهانتد؛
لذا این بخش باید مورد توجه جدیتر قرار گیرد
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