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چکیده
هدف مهم که در این مقاله به آن پرداخته شده بررسی رابطه بین سبک زندگی و پوشش زنان است.
هدف از این کار توصیف نوع سبک پوشش زنان در محیط های اجتماعی باسبک زندگی است .فرضیات
این مقاله ،شامل بررسی رابطه هریک از متغیرهای مدیریت بدن ،میزان انجام فعالیت های فرهنگی و
میزان انجام فعالیت های فراغتی با پوشش زنان می باشد .این مقاله صرفًاًا به ارتباط متغیرها و مفاهیم
اجتماعی و جامعه شناختی با پدیدۀ پوشش می پردازد .این تحقیق از نظر هدف کاربردی،از نظر نحوه
گردآوری داده ها توصیفی واز نکته نظر نحوه اجراپیمایشی وبا استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد ،شیوه
نمونه گیری به صورت سهمیه ای می باشد  .جمعیت آماری این تحقیق را دانشجویان دختر دانشگاه
آزاد اسالمی واحدعلوم وتحقیقات تهران تشکیل می دهند .حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران
 003،نفر برآورد شد .نتایج نشان داد که سبک زندگی رابطه معناداری با سبک پوشش زنان دارد.
واژگان کلیدی  :سبک زندگی ،پوشش زنان ،میزان انجام فعالیت های فرهنگی ،میزان انجام فعالیت
های فراغتی.
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مقدمه

1

مفهوم سبك زندگي اولين بار در سال  1929توسط آلفرد آدلر  ،روانشناس اجتماعي ،مطرح شد.
وپس از يك دوره افول ،مجددًاًا از سال  61 91مورد اقبال انديشمندان به خصوص

عماج ه سانش  ان    

قرار گرفت .درادبيات جامعه شناسي از مفهوم سبك زن جو يزاس موهفمو تشادرب ود يگد ود      
دارد ،كي ي مربوط به دهه  ، 1920كه سبك زندگي معرف ثروت و موق يع ت اجتماعي اف غ و دار ا بل   ًاًا

ن )5391 3و دوم به
به عنوان شاخص ت ييع ن طبقه اجتماعي به كار رفته است (چ يپا ننن5 199 2؛ چ مپا ن ن
عنوان شكل اجتماعي نويني كه تنها در متن تغ يي رات مدرنيته و رشد فرهنگ

انعم ييارگ فرصم     

مي يابد (گيدنز  1991؛ بورديو  84 91؛ فدرستون 88 91 4و  1990؛ لش و يوري ) 994 1 5و در اين معنا
سبك زندگي راهي است براي تعريف ارزشها و نگرشها و رفتارهاي افراد كه اهم يارب نآ تي   
تحليلهاي اجتماعي روزبه روزافزايش مي يابد (اباذري وچاوشیان.) 1381 ،
استفاده ازسبک درانتخاب الگو شوپ ی ش  یلئاسم هلمجزا  ا تس

   

مود یناهج گنجزا دعب هک      

درکشورهای غربی بازتابی گسترده داشته ویافتن معنای آن همواره مو ودرد .تسا هدوب هجوت در     
قرن گذشته الگوی سبک پوشش ازمنظر جامعه ش عامتجا تیعقوم هناشن یتخان ییییییییی  6بو قرداما د رن   

حاضر آنچه که می پوشیم به معنای نوعی ایدۀ بدن محوری وکسب هویت است .مد 7به مثابه یکی
ازروندهای تغییر درجامعه ،باعث شده درشیوۀ زندگی وطرز تلقی گروههای مختل هژیوب ینس ف    
درمی زاب زا تیعبات رب هوالع ناناوج.دوش داجیا رییغت  ناناوج نا ا ت ر وهد

ای هنیمزرد فرصم      

                

کاال،درترکیب وابداع س زبارد ون یاه کب ا صم ر ر یغت نیرتشیب یف ی ار ت ر تاریثأتو  ا جرب ا یم            

گذارند.آنها قادرند نماد 8های رایج وقالبی راشکس هدیاو هت    ه یدامن یا نن ننن 9خودرابراس یناعم سا   

متفاوت به کار گیرن ج هک یداصتقاو یعامتجا هقبط عون هب هجوت اب یناعم نیا.د وا نآرد نان       
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قراردارند می تواند به دوشیوه نمایشی( 1دیدنی) وکاال محور 2شکل بگیرد.دربعد نمایشی ،جوان نا
هم عالئق شخصی خودرا درالگوی پوشش بکارمی برند وهم با پیوستن به گ هب لاسمه یاه هور    
پردازش وبازتولید نمادها والگوها می پردازند.اما درح راد تیروحم،الاک هک یتلا د رام عون  ککککک ککککک
ک

3

ومیزان هزینه ای که پرداخت می شود دارای اهمیت می باشد.دربعد نمایشی کنشی که مد نظر آنها
است ارسال پیام ویژه ای به ساختار کلی جامعه است.این پیام می تواند با توجه ب یسایس راتخاس ه    
،اجتماعی وم عماجره یبهذ ه گانوگ یاهریبعت ،و پ یسومو هقجالس(دشاب هتشاد ین ور  .)0931،،،،،،،، ،،،،،،،با
مطالعه تاریخچه پوشش زنان ایرانی ازآغاز تا کنون دیده می شود که بیشترین تغیی انز سابل ر ن از   
اواخر قرن نوزدهم وبا تثبیت سلسله قاجاریه آغاز شده اس جوت .ت هه ههه ب یاه هنایمزا ییاپورا دم ه     
حکومت ناصرالدین شاه آغاز شد .در جهان به وضوح م  کرد ناوت ی ک ره در اجک ک لباقت ه       
فرهنگی روی داده است در پی آن تغییراتی در لباس و پوشش هم به وجود آمده است  .البت نیا ه   
تغییرات در کشوری که ضعیف تر بوده بیشتر نمو سا هتفای د تتت تتتت .اگ پ هلأسم ر وو وووش تيمومع ار ش   
بيشتري بخشيم اين مسأله ،يکي از مسائل جدي نظريه جامعه شناسي معاصر است ،لذا مي توان آن
را مسأله اي انساني و جهاني قلمداد کرد .براي مثال مي توان از «بورديو»و «گيدنز»در جامعه شناسي
نام برد که در اين زمينه آگاهي هايي ارايه دادهاند (اسکات و لوپز5 138 ،؛ گيدنز 1382 ،؛ موريس،
 1383و فکوهي.) 1382 ،
پالومتس (  ) 2002در تحقيق خود در مورد سبك زندگي در استوني ،براساس تر يك ب سرمايه ه يا
فرهنگي و اقتصادي مورد نظر پير بورديو سه گروه تشخيص مي دهد كه هر يگدنز كبس مادك    
خاصي دارند .گروه اول كساني كه س  يداصتقا هيامر و سس س سسسسرمايه تحص رد دنراد ييالاب يلي

دروم     

سبك زندگي اين گروه ،گذراندن اوقات فراغت با تجهيزات ورزشي ،كوهنو يژولونكت و يدر
عكاسي و مصرف باالي فرهنگي ،كارهاي هنري و كلكسيون هن و يناتسبات هبلك ،هناخباتك و ير   
مصرف مكمل هاي غذايي ،گروه دوم كساني كه سرمايه اقتصادي بااليي دارند و در مو كبس در   
گها و فلزات گرانبها،
زندگي آنان مي توان به مشخصه هايي همچون داشتن اتومبيل شخصي ،سن 
ته و اهرتائت ،ا اگشيامن ههه ههههه و ا
مالقاتهاي اجتماعي در رس اروت نننه  هفاك و ا ه رسنك هب نتفر ،ا تتتتتت تتتتتت
10 Spectacular
11 Commodity Oriented
12 Brand
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فعاليتهاي سياسي اشاره كرد وگروه سوم كساني كه س يليصحت هيامر    ب كبس هك دنراد ييالا     
    

زندگي آنان با ويژگيهاي داشتن آالت موسيقي ،كم اهم يد هب نداد تي د  نويزيولت ن و شوگ 

شرفت ذهني و يادگيري زبانننه زا يجراخ يا   
دادن به راديو ،خواندن روزنامه ،اهميت دادن به پي 
دو گروه قبل متمايز مي شوند .برگ با پرسش از  47فعاليت در بين رانن  ناگد جج جججوان سو اب و يدئ   
تحليل عاملي داده ها ده الگوي سبك زندگي به دست آورده است كه شامل سبك هاي ورزش ،ي
الكلي ،عشق راندن ،فرهنگي ،رفتار زنانه ،مشاركت اجتماعي ،بالتكليف ،دوستدار فيلم ،حساس به
لباس و عشق به اتومبيل بود (برگ 994 1 ،به نقل از فاضلي.) 1382 ،فرجی وحمی  ،ید دددرپژوهشی
تحت عنوان«سبک زندگی وپوشش زنان تهران»به توصیف نوع پوش  یاه طیحمرد ش ا یعامتج     
گوناگون وبرخی مؤلف و نازیمریظن،نانآ یگدنز یاه ه ان صتقا یاه هیامرس عاو ا یگنهرفو ید

        

،پرداخته شده است که دراین تحقیق به  9تیپ متمایز پرداخته شده است .درخصوص نگرش اف دار
که حجاب را مانند تکلیف می دانند،خانواده هایی با سرمایه اقتصادی باال وسرمایه فرهنگ نییاپ ی   
که اکثرًاًا خانه دارند.تیپ دیگری که حجاب را مانند ایدئولو یژ می دانند کسانی هستند ک یاراد ه
اقشار وطبقات اجتماعی مختلفی می باشند.
اما تیپ سومی که که اغلب چادر راانتخاب می کنند حدود  45 /1درص ار ینارهت نانز زا د شا لم     
می شود .تیپ چهارم ،که اکثرًاًا دختران وزنان نوجوان را تشکیل می دهند،حجاب را به مثابه زیبایی
شناختی م رادو دنرادنپ ی ا تم یگنهرفو یداصتقا هیامرس ی و یاراد ،مجنپ هتسد.دنشاب یم طس          
تحص ب ییاه هداوناخ زاو یهاگشنادو رتالاب تالی ا گتساخ  ا م ه ذذذذذذذذذ ذذذذذذذذهبی برخاس باجح هب ،دنا هت

     

بازاندیشانه تمایل دارند .تیپ ششم که اساسًاًا پوشش رابه معنای حج شرگن یاراد،دنناد یمن با     
تنوع پوشش می باشند،حجاب را به مثابه سبک زندگی می پندارند.تیپ دیگری پوشش مد محور
(تیپ اینترنتی ) ،که سرمایه فرهنگی واقتصادی باالیی برخوردان دح هک د ووووووود 51/5درص زا د ز نان   
تهرانی را شامل می شود که نسبت به تیپ های دیگر کمت یدم چیهزا هک رگید هتسد .تسا ر

    

پیروی نمی کنند ،فشن لس نام دارد ،پوشش خود را به غیر ازمد انتخاب می کنند.تیپ آخری که
به آن پرداخته شده ،پوشش فمنیستی می باشد که ایدئولو یژ مرد س ،دنراد یرالا د نار تت تتتخاب لب سا
وپوشش خود نظر مردان رادخالت نمی دهند( نفیس  یدیمح ه و یجرف یدهم  .) 1386 ،،،،، ،،،،ا ني

مقالههه

درصدد است تا سهمي دربررسی اين مسأله داشته باشدکه چه رابطه ای بین سبک زندگی وپوشش
دربین جوانان به خصوص دانشجویان وجود دارد.جوانان نسبت به سایرگروههای اجتماعی بیشتربه
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ایجادوابداع فرهنگهای خاص خود مبادرت می ورزند.پیامداین امردرانتخ یش با و  ه ه یگدنز یا     
آش دوش یمراک  . ...بن رب نیاربا ر عوضوم یس

     سکب   

پوش ناریا ناناوج نیبرد ش یی ییییییی – ب وصخ ه ص    

دانشجویان -می تواند دریافتن نقات قوت وض راکودشابرثؤم یگنهرف یاهتسایس فع و یاه هژی     
خاص الگوی پوشش نزد جوانان رامشخص کند.همچنین به م دنک یم کمک ا ک نیا ه عوضوم       
راازجنبه های دیگری بررسی ومشکالت آن رامشخص کنیم.این مقاله می توانددرارائه راه حلهایی
ب واهنامزاس یار نها چمهو نایوجشنادو ناناوج هزوحرد یگنهرفزیر همانرب یاهد ن یارجارد نی         

         

سیاستگذاری های فرهنگی قابل استفاده باشد.دراین مقاله هدف اصلی مارابطه بین س  کب

یگدنز   

وپوشش زنان می باشد.
مالحظات نظري

درباب بدن انسان تحقیقاتی بسیارصو طمزا یمظعا شخب،تقیقحرد.تسا هتفرگ تر ا ندب تاعل

    

مربوط به متعلقات بدن است.برخی برای مطال متجا یاه لرتنکو تاماظتنا هع ا لامعا عونره،یع       
فش رب لرتنکورا ب عوضومار ند        مطال ییغت یخربودنهد یمرارق دوخ هع ر تا

سابلردار ندب    

          

پوشیدن،آرایش کردن،بدن س ت،یزا ت میژر،ییابیز یاه لمع،ندرکو یم لابند...و ییاذغ یاه        
کنند.درمیان متعلقات بدن پوش آ نیرت مهمزا ش ن بلاقرد ندب تاعلاطمزا یمهم شخب.تساه
مطالعات پوشش انجام شده است.البته پوشش اززاویه ای دیگر بامص یمو تسا هدش نیجع فر

       
    

توان پوشش رادرقالب مفهوم مصرف مطالعه کرد؛مفهومی که ازاوایل قرن بیستم ،ع یانعمرب هوال   
اقتصادی،معنای فرهنگی نیزپیداکرده است؛به وی مود یناهج گنجزا دعب هژ

فرصم حطس هک ی       

زندگی مردم افزایش یافت ومصرف گرایی رواج پیداکرد.درجریان رواج مصرف گرایی وامک نا
انتخ  یدیمح(دندش یگدنز کبس بحاصدارفا،اهالاک شنیزگو با و یجرف  .) 1386 ::: ::::::::::::::در این   
پژوهش نظریات بوردیو وگیدنز ،وبلن ،زیمل،وبر به عنوان چارچوب نظری تحقی هدافتسا دروم ق    
قرار گرفته اند؛

بوردیو در کتاب «تمایز ) 84 91(» 1نشان م یاه هورگ هنوگچ هکدهد ی  هژیو هب،صاخ ططططططط ططططططططبق تا

اجتماعی – اقتصادی ،از میان انواع کاالهای مصرفی  ،روش های لب  ،ندیشوپ سا ذغ ا  ،ندروخ    
آرایش کردن  ،مبلمان وتزئین داخلی منزل و ...انتخاب هایی را انجام می دهن یگدنز شور ات د    
مجزای خودرامشخص وخودرا از دیگران متمایز کنند.بوردیو شیوه هایی را تحلیل کرد ک رگ ه و هه ههه
Distinction

1
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های مختلف خودرا به وسیلۀ آن ازالگوهای مصرفی که شیوۀ زندگی یک گ یم صخشمار هور    
س تم دزا م یلضاف(دننک یمزیا .) 43 : 1382 ، ،،،،،،در حقیق ب دارفا هک تسا ییانبم هقئاذ تو نآ ۀطسا               
خودوطبق متم نارگید زا اردوخ ه ا ساساربو زی ردوخ نآ ا دراو( دننک یم یدنب هتسد    

            

    

ودیگران  .) 1999بر مبنای دیدگاه بوردیو  ،نوع پوشش افراد می تواند بیانگر سبک زن هقئاذو یگد   
ای خاص باشدکه منجر به متمایز شدن افراد از دیگران شود.در واقع ،یکی ازکارکردهای پوشش
 ،تمایز بخشی است.

از نظر«گيدنز»مدرنيته،دربردارنده چيزي اس يرادرب هكت ار نآ هك ت      1رواب قيرطزا يعامتجا ط    

ت .) 90 : 1380 ،ب زا
فاصله گذاري زماني ـ فضايي واستفاده بازانديشانه ازدانش مييييدانددد( ن يك ،ش تت تت
انديشي يکي از مؤلفههاي دنياي مدرن است ويکي از پيام شياديپ ،نتشيوخرد يشيدنازاب ياهد     
سبک زندگي است کههه در فرهن گگگه نردماشيپ يا    هم زا ثعبنم ناسمه یاه شزرا اب دارفا ه    
فرهنگ واحد،تقریبًاًا سبک زندگی مشابهی داش نت ددد (گ ،زندي
ناچ رادرا ا کبس یعون ی

یگدنز

گذاش انب.ت برا یگدنز کبس ،نی

یا هژیو

  

.) 13 82ام هب درفره،نردم رصعرد ا    

ک تسا ه دهاوخ درف تیوهرب یقیمعریثأت         

ر نتخاسرد ییازس هب مهس درفره و گدنز تیا ی

          

     
        

       
        

اوخواهدداشت(همان) .دراین رابطه گیدنز به بدن ووجود عمدۀ آن اشاره می کند.نم ظ یا ا ره ییییی

2

وکردار دومفهومی است که به اعتقاد اودررابطه با«خود»و«هویت شخصی» منجر به ب یتازیامت زور   

می شوند(همان) .با توجه به نظر گیدنز می توان گفت که س درفره یگدنز ۀمانربو یگدنز کب      
درخالل بازتابندگی خود،نوع انتخاب،شکل گیری هویت شخصی با تجدی رظن د    م یامنرد مواد   
ظاهری وکردارمرتبط باآن ومسئولیت درقبال آنها پدیدار می شود.

وبلن 3مبنای تحلیل خودرامصرف طبقه متوسط آمریکا قرارداده بود.ب رظن ه و نیرت مهم تورث ی      

عامل کسب منزلت است که باید نمو فرصم نآ دومن نیرتهبودشاب هتشاد یجراخ د یرهاظت        
ونمایشی است.برای نمونه ،افراد با نوع پوشش ،آرایش وزیورآالت،خود وطبقۀ خو ار د ا ریاسز ین   
متم نلبو(دننک یم زیا .) 1383 ، ،،،،،،ازنظ هاظت ندرک عیاض ۀدعاق،یو ر ر ب،الاک ی ا نداد شیامن         

    

لباس،خودراآشکارنشان می دهد.تهیه لباس بیش ازمواد مصرفی دیگر مردم را وادار می کند تاحد
1Disern Beding
2 Appearance
3 Veblen
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درخور توجهی ازراحتی وض گدنز یاه ترور ییییییی خو فرصم بولطم دحار هچنآو دنهاکب د

     

تظاهری است فراهم آورند.ازاین رو ،بسیارعادی است که شخص درمحیط رس ران سابل،یم ا یتح   
بپوشد تاخوش جلوه کند.نیاز به لباس بیش ازآنکه نوعی احتیاج باشدتبدیل به ام لیامت یر ی هدش     

است.درواقع،نگاه انتقادی وبلن وشارلوت گیلمن) 2002 ( 1به پوشش ،ناظر براین است ک شوپ ه ش   

های رایج ازکارکرد طبی یع خود که همان محافظ رگدامنو تفع،تنیز،ندش مرگ ،ت ا  یی ا تس     
دورشده وبیشتر جنبه تظاهر ونمایش به خود گرفته است.
به نظر زیمل ،مصرف کاالها وایجاد سبک های زندگی ازسویی برفرد هویت بخش بوده واز سوی
دیگرمتم و .تسا هدننک زیا ییییییییییییییی درمقاله      «م دددد د»دالی چمه(دم رییغت ددعتم ل ون                 
پوشاک،آشپزی،هنر،معماری وموسیقی)درفرهنگ مدرن رابررسی می کند ونتیجه می گیرد ،مردم
سریع تر به مدهای جدیدومتفاوت جذب می شوند؛زیرامی خواهندبه هویت شخصی متم دوخ زیا   
شکل دهند.به نظرزیمل،درجوامع اولیه،افراد هویت خودراازگروه می گرفتند.ازاین رو،بسیارهمگن
بودند؛امادرجوامع م بای تیوه دنیآرف نرد ی یو رظن هب.تسا هدش یدرف  گرزب یاهرهشرد           
،شخص مصرف می کندتا هویتی را که دوست داردبرای خود بسازد(باکاک.) 1381:26 ،
وبر درقرن بیستم طبقه رابرمبنای مصرف بخش بندی کرد .درمفهوم گروه ه د ربو یتلزنم یا ر ههه ه هههههر
طبقه نیز می توان سبک های زندگی متفاوتی رامشاهده کرد.وی درتحليلي چندبعدي به سه مفهوم
سبك زندگي ياسبك مند شدن زندگي ،تدبيرزندگي وبخت زندگي اشاره مي كن هصيصخ يو.د   
اصلي سبك زندگي راانتخابي بودن آن مي دانست وكاركرددوگانه اي براي سبك زن لیاق يگد   
است که ازيك طرف موجب تفاوت بين گروه ورد نديشخب ماجسنا بجومرگيد يوسزاو ي ن     
گروهي مي شود.به نظروی سبك زندگي بيش ازآن تساديلوترب هك و شرب ،دشاب را ب  تها ا ياهوگل      
مصرف استواراست (فاضلي.) 1382 ،
دراین مقاله بررسی کردیم که زنان در سبک زندگی خود از انواع پوشش در حوزه ه یمومع یا   
رسمی وغیر رسمی استفاده می کنند .و چون پوشش در ای ع یرما هکنآ زا شیب نار ر دشاب یف      ،
دینی است و یکی از مهم ترین مباحثی که در توضیح نوع پوشش به کار گرفته شده از سوی زن نا
مسئله حجاب است  .با این حال شیوه های پوش بلاق رد اهنت ناوت یمن ار ناریا رد ش باجح

     

1 Chalotte Gilman
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منحصر کردو شیوه پوشش بخشی از افراد جام  تنس یانبم رب هع و لکش گنهرف

هتفرگ

.تسا         

بنابراین در پوشش زنان هم اشکال دینی و هم اشکال غیر دینی پوشش را می توان دید.برای مقوله
بندی انواع پوشش های زنان ،از مصاحبه شوندگان خواسته شد ت ه سابل فیصوت هب ا ای مو در

     

استفاده خود در هریک از حوزه های عمومی رسمی وغیر رسمی ،مهم دنزادرپب سلاجمو اه ینا     
     

ونیز در اثنای مصاحبه ها ت عون زا نانآ تینهذ کرد یارب شال پو شش تروص ناش یباختنا    

گرفت.حاصل این مصاحبه ها رسیدن به «تیپولو یژ »شیوه های مختلف پوشش بو هب ریز رد هک د    
4مورد از این تیپ ها که حاصل مصاحبه های انجام گرفته از 20

نفرشد اشاره شده است – 1.حجاب

باز اندیشانه :ای رگ ن و رثکا ه ًاًا زا رف هیامرس ه تبسن  یگن ًاًا وخرب یرتالاب  ر دنراد و تالیصحت یاراد

       

دانشگاهی اند؛درسنین جوانی ومیان سالی قراردارندوازخانواده ه یا ی  یبهذم هاگتساخاب  ب هتساخر     
اندودر حوزه عمومی مانتووحجاب اسالمی رارعایت می کنندوخودرامعتقد ب نآ ماکحاو مالسا ه   
می دانندوبرای خود قایل به هویتی مذهبی اندودرعین حال دست ب ینید نورد یاه یشیدنازاب ه     
نسبت به متن دین زده اند؛یعنی معتقدندکه پوشاندن همه بدن آن طور که حکم فقهی ایج یم با   
کند ،نیست وممکن است که معتقد به مانتو های گشاد وبلند نباشند ودرعین ح یبهذم تیوه لا    
خودرا حفظ می کنند(فرجی وحمیدی.) 1386 :من به حجاب معتقدم اما نه به این صورت که حتم  ًاًا
باید مانتو گشاد پوشید ودست را تا مچ پوشاند ،به نظر من این افراط در م تسد هک تسه بهذ     
فقط تا مچ بیرون باشه(فروغ 32 ،ساله) - 2.پوشش به مثابه سبک زندگی  :برای زنان این گروه ،اساسًاًا
پوشش به معنای حجاب نیست واین تفاوت بزرگی است که آنان را متمایز می کند .اکثرًاًا در حوزه
های عمومی رسمی وغیر رسمی جامعه با لباس هایی مانند مانتو کوتاه وتنگ ظاهر م ردو دنوش ی   
صورت اجبار برای استفاده از مقنعه ،از مدل هایی استفاده م نک ی ن ر هک د ه مو دشاب ا و ار ناشیاه    
نپوشاند ودر حوزه های عمومی غیر رسمی لباس هایی راحت ت نام ر ن یاه وتنام ،هاتوک راولش د

  
    

آستین کوتاه ،مانتو یا دامن های تنگ را بر می گزیند(همان).من به حجاب اعتقادی ندارم دوست
دارم آزاد باشم ودرانتخاب نوع پوشش آن طور که دلم می خواد لباس بپوشم ،لب رتشیب وگنت سا    
دوست دارم واحساس خوبی به من دست میده ،چون همه به من میگن این طو ید لکشوخ یر ده    
می شم و مهمانی های مختلط که دعوت میشم ،در لباس پوشیدن خیلی راحتم ،بیشتر اف نوا رد دار
مهمانی ها آشنا هستن ،چون همیشه همدیگرو می بینیم وبه اونا اعتماد دارم وبو  مه ابدرمو نز ند   
در مهمانی برای من فرق نمی کنه(س رح  31 ،،س )هلا  - 3..پوشش وحم دم  ر(تیپ ا  ی رتن نت )ی :::::: :::ویژگی
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بارزاین دسته از زنان،همان طو یا  نانز هک تسا یشیارگدیآ یمرب شمان زا هک ر ن هب هتسد 

         

اخذالگوهای پوشش وآرایش خود ازاینترنت وماهواره وحرکت همگام با مدهای جهانی،هنر پیشه
ها ،مانکن ها وتاالرهای شوی لباس ازخود نشان می دهند(همان).معمو ًالًال ماهوراه م رتشیبو منیب ی    
هم از مدهای روز تبعیت می کنم ودوست دارم طبق مد روز حرکت کنم وبیشتر از لوازم آرایشی
استفاده می کنم که توی ماهواره وشبکه های جهانی تبلیغ می شه وهرروز این شبکه ها را دنبال می
کنم(ندا 20 ،ساله) - 4.فشن لس:آنچه این دسته از زنان را از سایرگروه های دیگ دنک یم زیامتم ر     
،ذهنیتی است که این زنان نسبت به نوع پوشش خود ومسئله مد دارند .عنصر مشخص ای تینهذ ن   
مقاومتی است که آنان در برابر مدهای لباس از خود واکنش نشان می دهندودر عوض می کوش دن
تا الگوی مصرف لباس های خودرا بر اساس سلیقۀ شخصی ،نی  ای زا ا ئدی و غ ییاه یژول یر ا دم ز       
تعیین کنند(همان).من اهل مد نیستم ،بیشتر دوست دارم لباسی تنم باشه که در جامعه مد نیست ،به
ای  رطاخ ن ا م ز ا راولش وتن

 یم هدافتسا رتشیب یلومعم کککککککککککککککک کککنم(رقیه  37 ، ،،س سا رب).هلا اس تالاؤس        

پژوهش،پژوهشی که تیپ سبک پوشش  ،از جمله؛ سبک پوشش ب هب ششوپ ،هناشیدنا زا

هباثم      

سبک زندگی ،پوشش فشن لس و مد محور را بررسی نمود  .اين مقاله در پي آن است كبس هك   
پوشش زنان را توصيف كرده وبه اين سئوال پاسخ دهد كه آياسبک زندگی با سبک پوشش زن نا
رابطه دارد؟آیا سرمايه فرهنگي باسبك پوشش زنان رابطه دارد ؟ آیا ارتباط جهانی باسبك پوشش
زنان رابطه دارد ؟ بنابراين فرضيه «فرهنگ جهانی به واسطه سبک زندگی،سرمايه فرهنگي و ارتباط
جهانی برنوع سبك پوشش زنان تاثير دارد ».مورد بررسي قرار مي گيرد.
روش شناسي

در این تحقیق ازروش پژوهش پیمایشی استفاده شدوداده های الزم ازطریق پرسش همان اس هبدرادنات
دست آمد.سپس براساس اصول کّمّمی ،با به کار گیری مقیاس های مناسب ،ان اهریغتم یریگ هزاد    
انجام شد.مجموعه ای از متغیرهای اصلی وفرعی دراین پ گ یریگ هزادنا دروم شهوژ ر هک تف   
شرح آن ها درجدول شماره  1ارائه شده است.
جدول ( :)1متغیرهای مورد بررسی پژوهش
متغیر اصلی

متغیر فرعی

نحوه کمی سازی

سبک پوشش

باز اندیشانه،پوشش به مثابه سبک زندگی ،فشن لس،مدمحور

رتبه بندی

سبک زندگی

مدیریت بدن،فعالیت های فرهنگی،فعالیت های فراغتی

رتبه بندی

تحصیالت والدین
درآمد خانواده

رتبه بندی
میزان درآمد

   

.............................................. 00 1پژوهشهای جامعه شناختی ،سال دهم ،شماره چهارم ،زمستان 59 13
رتبه بندی

مقطع تحصیلی
سن دانشجو

سال

تأهل دانشجو

نام گذاری
خوایگاه دانش یوج ی خ اب یصخش نامتراپآ ،ا ون ا راجیتسا،هد ی اب 

محل سکونت

   

نام گذاری

خانواده،سازمانی با خانواده

جمعیت آماری این تحقیق،دانشجویان شاغل به تحصیل دردانشگاه آزاداس یقحتو مولع یمال ق تا    
ته یلیصحت لاسرد نار

      

         -98

0931- 91هستند.شماردانشجو اد نیا نای ن گش ا سات ه ال ت یلیصح

0931دردسترس بودکه برای آن سال  6064 1نفرگزارش شده است.
در این پژوهش با درنظر گرفتن واریانس متغیر وابسته در آزمو  ینگمه نازیم،یتامدقم ن و وو وووو دقت
جمعیت نمونه تعیین شد.صفت اصلی که دراین تحقیق دنبال شد،سبک پوش نییعت یارب.تسا ش    
حجم نمونه ازفرمول کوکران استفاده شد.همچنین خطای نمونه گیری 5درصد درنظر گرفت هدش ه   
است.براساس فرمول کوکران ،حجم نمونه  300نفر برآوردشد.باتوجه به ع تسیل هب یسرتسد مد     
اسامی دانشجویان[وحتی کالس های درسی]،ازروش نمونه گیری سهمیه ای استفاده شد .
ابزار مورد استفاده در جمع آوری داده ه رد ؛ هلحرم ود یط ا مر ا هلح ول هبحاصم زا هدافتسا اب        
کیفی ودر مرحله دوم ب تسا همانشسرپ زا هدافتسا ا ا  درادن ا دش ماجن  ....... ......پرسش دوخ طسوت اه همان     
پاسخگویان پر می شد .چنانچه فردی مشکل یا ابهامی داشت  ،توسط خود پژوهشگر بر طرف می
شد.
جدول ( :)2تعریف عملیاتی وسنجش مفاهیم وشاخص های متغیر سبک زندگی
مفهوم

معرف

شاخص

 -جراحی های زیبایی(جراحی بینی  ،تاتو،استفاده از لنز های رنگی ونگ فلتخم یاه نی    

مدیریت بدن

روی بدن)
 شرکت در کالس های ورزشی(ورزش های دسته جم یع یا انفرادی مثل والیبال و تنیسو )...

میزان انجام فعالیتهای فرهنگی

 شرکت درفعالیت های هنری -بازدید ازموزه ها وآثار هنری

سبک زندگی

 رفتن به تأتروسینما میزان شرکت درکالس هایی ازقبیل ؛رقص،یوگا و.. رفتن به مراکز خرید معروف (پاساژگردی)میزان انجام فعالیتهای فراغتی

 رفتن به مهمانی های دوستانه رفتن به مهمانی های خانوادگی -رفتن به رستوران وکافی شاپ(با دوستان)

سطح سنجش

مدیریت بدن

میزان انجام فعالیتهای فرهنگی

میزان انجام فعالیتهای فراغتی

ترتیبی

ترتیبی

ترتیبی
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جدول ( :)3تعریف عملیاتی وسنجش مفاهیم وشاخص های متغیر سبک پوشش
مفهوم

معرف

شاخص

-چادر ملی -بدون آرایش -روسری بزرگ -پوشش کامل موی سر -م یاه وتنا   

حجاب باز اندیشانه

مد روز -کفش های مدروز
 -مانتو تنگ یا کوتاه یا نیم آستین  -بیرون ماندن قسمت زیادی ازمو  -روس یر

پوشش به مثابه سبک زندگی

مانتو

سبک پوشش

 -سکون در برابر تغییرات تند وهمیشگی مدهای لباس -مخالفت نسبت به مس هلئ

پ و شش ف شن لس

مدو نوع پوشش  -تعیین الگوی مصرف لباس بر اساس سلیقۀ شخصی
 -اخذ الگوی پوشش و آرای تنرتنیا زا ش   

پوشش مد محور

سطح سنجش

های شالی کم عرض/روسری های کوچک  -کت ودامن یا کت وشلوار ب نود

 -اخ  ششوپ یوگلا ذ و زا شیارآ 

  

ماهواره  -اخذ الگوی پوشش و آرایش از تاالرهای شوی لباس

حج  با ب زا     

پوش هباثم هب ش        

اندیشانه

سبک زندگی

اسمی

اسمی

پ و شش ف شن لس
ترتیبی

پوش دم ش     
محور
ترتیبی

يافته ها

يافت ياه ه        بدس داد ناشن هدمآ ت : :::::::::از بی ننن ن  300دانشجو وگخساپ ی  147 ، ،،،،،،نفر ((( ( )% 49دردوره
کارشناسی 138 ،نفر( )% 46دردوره کارشناسی ارشدو 51نفر()%5دردوره دکتری مشغول ب لیصحت ه   
بودند.ح گخساپ نایوجشناد  نس لقاد وووو وو وو وووو  18وح آرثکاد نن ن  45س تسا هدوب لا وس بلغا ن           
آن نا ((((( ()% 45 /7بی ننننن ن  18ت ااااا ا52س زگ لا ا شناد نیبرد تسا هدش شر جججججججججججججججججججججججججججججج جججججویان
پاسخگو 232 ،نفر()%77/3مجردو  68نفر( )% 22 /7متأهل بوده اند.درادامه این قسمت نتایج ب تسد ه   
آمده ارائه می شود.
آزمون فرضیه ها
رابطه بین مدیریت بدن،میزان انجام فعالیتهای فرهنگی و میزان انجام فعالیته غارف یا ت ونا اب ی اع    

سبک های پوشش(بازاندیشانه،پوشش به مثابه سبک زندگی،فشن لس ومدمحو )ر :با توجه به ض بیار

خی دو به دست آمده بین پوشش بازاندیشانه وفعالیت های فرهنگی وفراغتی وسبک زندگی رابطه
مثبت معناداری وجوددارد؛به عبارتی ،هرچه فعالیت های فرهنگی وفراغتی وس رتشیب یگدنز کب    
باش زیم نامه هبد ان ب ششوپ ا هناشیدناز

رد ز اوخرتشیب نان ههههههههههههههههههههه هدبودامابامدیریت ب هطبار ند       

معنادارنشد.همچنین بین پوشش به مثابه سبک زندگی وفعالیت های فرهنگی وسبک زندگی رابطه
مثبت معناداری وجوددارد ،یعنی هرچه فعالیت فرهنگی وسبک زندگی بیشتر باشد به هم نازیم نا   
پوشش به مثابه سبک زندگی نیز دربین زنان بیشتر می شوداما بامدیریت بدن وفعالیت های فراغتی
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رابطه معنادار نشد.براساس نتایج آزمون کندال بین پوشش فشن لس ومدیریت ب یاه تیلاعف ،ند    
فراغتی رابطه معنادارشدو نیزبراساس آزمون همبستگی پیرسون باسبک زندگی رابط  دوجو ه د درا   
،یعنی هرچه مدیریت بدن،فعالیت های فراغتی وسبک زندگی بیشترباشدبه همان میزان پوشش فشن
لس نیزدربین زنان بیشترمی شوداماپوشش فشن لس بافعالیت های فرهنگی معنادارنشد.همچنین بین
پوشش مدمحورومدیریت بدن،فعالیت های فرهنگی وفراغتی وسبک زندگی رابطه مثبت معناداری
وجوددارد؛به عبارتی هرچه مدیریت بدن،فعالیت های فرهنگی وفراغتی وسبک زندگی بیشتر باشد
به همان میزان پوشش مد محور نیز بیشتر می شود(جدول شماره.)4
جدول ( :)4رابطه سبک زندگی با انواع سبک های پوشش(بازاندیشانه،پوشش به مثابه سبک زندگی،فشن لس
ومدمحو )ر

پوشش بازاندیشانه

پوشش فشن لس

معناداری

معناداری

( کندال )TC

و(همبستگی پیرسون)r

معناداری

تعداد

( کندال )TC

معناداری

و(همبستگی پیرسون)r

X2

X2

تعداد

متغیرها

پوشش به مثابه سبک زندگی

پوشش مدمحور

320 / 97

0/ 76

340

287 / 86

0/ 07

552

TC=0/ 12

0/ 003

300

TC=0/ 19

0/ 00

300

464 / 06

0/ 00

340

314 / 54

0/ 006

552

TC=0/ 08

0/ 06

300

TC=0/51

0/ 00

300

فعالیت های فراغتی

546 / 56

0/ 00

440

341 / 23

0/ 32

330

TC=0/41

0/ 00

300

TC=0/ 20

0/ 00

300

سبک زندگی

894 / 18

0/ 03

820

9 68 /69

0/ 01

615

r=0/ 22

0/ 00

300

r=0/ 38

0/ 00

300

مدیریت بدن
فعالی یاه ت   

         

فرهنگی

df

df

رابطه بین سبک پوشش با سبک زندگی :با توجه به ضرایب همبستگی پیرسون  ،بین س شوپ کب ش   
وسبک زندگی رابطه مثبت معن ایوجشناد هک تسانعم نادب نیا.دراددوجو یرادا نننننن نننننننی ک کبس ه   
زندگی باالتری دارند ،سبک پوشش دربین آن ها نیز باالتر می رود  (.جدول شماره)5
جدول ( :)5نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک پوشش باسبک زندگی
متغیرها
سبک زندگی

سبک پوشش
ضریب

معناداری

تعداد

0/ 24

0/ 00

300

بررس تالیصحت،نس،لهأت عضو اب ششوپ کبس نیب یرامآ توافت ی

       

فا راد یدلاوو ن ،اهنآ                

درآمدخانواده و م :تنوکس لح    باتوج ب ه هه ههه نت نومزآ جیا    ،tب  ششوپ کبس نی و لهأت عضو       

افرادتفاوت معناداری وجودداردوtبه دست آمده چون مثبت می باش یگنایم نیاربانب ،د ن اهدرجم      
بیشترازافراد متأهل می باشد.براساس نتایج به دست آمده ازتحلیل واری هب جیاتن نیا هفرطکی سنا
دس نیب هکدمآ ت مآرد،دارفاردام تالیصحت،نسو ششوپ کبس دخا ون اد وکس لحمو ه نت           

       

   

سبک زندگی و پوشش زنان103 ..............................................................................................................

پاسخگویان تفاوت معناداری وجودداردواین بدین معناست که؛افرادی که وضعیت درآم هداوناخد
آن هاباالتراست ودرآپارتمان شخصی به همراه خانواده زن شردام تالیصحت ودننک یم یگد ان      
نیزباالتراست دارای سبک پوشش باالتری هستندوهمچنین افرادی ک رگرد ه و نیب ینس ه     
س ارق لا ر کبس دنراد پو .دنشاب یمارادار یرتالاب شش ام صحتو ششوپ کبس نیب ا ی تال      

      

18 - 24

         

خودافرادووالدین شان تفاوت معناداری وجود ندارد( .جدول شماره)6
جدول ( :)6نتایج آزمون  tدو نمونه مستقل و حت لیل واریانس یکطرفه پیرامون سبک پوشش و وضع
أت هل،سن ،صحت یالت افرادو والدین آنها ،درآمدخانواده و م لح سکونت.
متغیرها
وضع تأهل

سن

تحصیالت افراد

تحصیالت پدر

تحصیالت مادر

محل سکونت

درآمد خانواده

سبک پوشش
T

4/ 09

معناداری

0/ 00

تعداد

300

F

4/ 418

معناداری

0/5 00

تعداد

300

f

2/ 083

معناداری

0/ 12

تعداد

300

f

1/ 796

معناداری

0/ 10

تعداد

300

f

2/ 703

معناداری

0/ 01

تعداد

300

f

3/876

معناداری

0/ 01

تعداد

300

f

4/ 345

معناداری

0/ 002

تعداد

300

نتیجه گیری وپیشنهادات

نتایج این تحقی اد ناشن ق د کبس نیب هک 

 ششوپ و یگدنز جو یراد ینعم هطبار نانز ود     

     

دارد.آنجا که بوردیو درکتاب تمایز نشان می دهد که چگونه گروه های خاص  ،ب تاقبط هژیو ه    
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اجتماعی – اقتصادی  ،از میان انواع کاالهای مصرفی،روش های لباس پوشیدن،غذاخوردن آرایش
کردن و...انتخاب هایی راانجام می دهند تاروش زندگی مجزای خودرامشخص و خو ارد ا نارگیدز
متمایز کنند،براساس دیدگاه بوردیو،این تحقیق برطبق نتایج آزمو اب نوسریپ یگتسبمه ن رادقم      

r= 0/ 24و  Sig= 0/ 00نشان دادکه بین سبک پوشش وس گدنز کب ییییی رابطههه معن ییی داری وجود
رتالاب

دارد .می توان نتیجه گرفت که هرچه س کبس نازیم دوررتالاب یگدنز کب پو شش

یم         

رودوبا کاهش سبک زندگی انتظار می رودکه میزان سبک پوش رت نیئاپ مه ش .دیایب ....... ....در ادامه
،محقق در صدد بدست آوردن رابطه میان متغیره و لقتسم یا و ا هتسبا ززز ززززآزمون تحلی سنایراو ل   

یکطرفه استفاده کرده وجهت مقایسه میانگین بین دو گروه مجرد ومتأهل از آزمون  tاستفاده ش هد
است.

با استفاده از آزمون  tطبق نتایج به دست آمده پیرامون سبک پوشش بر حسب وضع تأه افت ل وت   

معنی داری وجود داردو این میزان براب اب تسا ر     ، t=4 / 09در س راد ینعم حط ییییی  sig= 0/ 00و

میزان  tهم مثبت می باشد.پس در نتیجه میانگین سبک پوشش گروه اول(مجرد)بیشتر از میانگین
سبک پوشش گروه دوم(متأهل) می باشد.
طبق نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه درتأییدفرض نازیم  هک میدیسر هجیتن نیا هبریز تای       

سبک پوشش افراد بر حسب سن تفاوت داردواین میزان برابراست با  F = 4/ 418ودرسطح معنی
داری  sig= 0/5 00می باشدکه به لح ظا

نیب یراد ینعم توافت یرامآ نسو ششوپ کبس    

    

وجوددارد .در فرضیه دیگری بین سبک پوشش افراد و تحصیالت م یراد ینعم توافت اهنآ ردا     

وجود داردکه این میزان برابر است با  F = 2/ 703و در س  حط

 sig= 0/ 014قابل

 یراد ینعم

قبووول اس صحتو ششوپ کبس نیب یراد ینعم توافت یرامآ ظاحل هب هک ت ی تال      

      

         

مادرافرادوجوددارد.امادرفرضیات بین سبک پوشش وتحصیالت خودافرادوهمچنین پدرانشان ،این
رابطه معنی دار نشد.درفرضیه دیگری بین سبک پوشش ودرآمدخانواده اف افت دار و یراد ینعم ت    

وجودداردکه این میزان برابراست با  F= 4/ 345درسطح معنی داری  sig= 0/ 002قابل قبول می
باش ب هکد ه پ کبس نیب یراد ینعم توافت یرامآ ظاحل و شش

دو ر هداوناخدمآ      

       

                

افرادوجوددارد.درآخرین فرضیه به دست آمده بین سبک پوشش ومحل سکونت افرادبه این نتیجه
رسیدیم که تفاوت معنی داری ب جوریغتمود نیا نی و رادد د زیم نیاو اااا ااااان براب ب تسا ر

ااا ااااF= 3/876

سبک زندگی و پوشش زنان105 ..............................................................................................................

درسطح معنی داری  sig= 0/ 01قابل قبول است پس می توان گفت بااطمینان  95درصدبین میزان
سبک پوشش دانشجویان بامحل سکونت آنها به لحاظ آماری تفاوت وجود دارد.
از آنجا که زنان درجامعه ایران از انواع سبک های پوشش د رحو ومع یاه هز م  یمسر ی و ریغ      
رسمی استفاده می کنند ویکی از مهم ترین مباحثی که از سوی آنان در پوشش به کارگرفت هدش ه   

مسئله حجاب است وطی مصاحبه های صورت گرفته به  4نو تفای تسد ششوپ کبس ع ی  م – 1:::::: :::::
پوشش باز اندیشانه ؛این دسته از افراددارای تحصیالت دانشگاهی اند و معتقد به حجابن نیعردو د   

حال دست به بازاندیشی های درون دینی نسبت به متن دین زده ان ثم،د ًالًال شوپ  ش چم ات  تسد

  

ار   

افراط در مذهب می دانندبنابراین پیشنهاد می شود اگه ما بتوانیم یک طرح تنام عون دروم رد ی و     
وپوشش این دسته از افراد داشته باشیم که از آن استقبال کنندمث ًالًال مانتویی که زیاد گشاد نباشد ودر
عین پوشش اسالمی دارای طرحی نو باشد ودر آستین این لباس (قسمت مچ)طرحهای سنتی ایرانی
با ملیله دوزی یا بافت های حریر طوری سیاه رنگ یا بندهایی درانتهای آستین مانتو طراحی شو اتد
افراد این گروه به جای اینکه آستین مانتو را کوتاه یا تا کننداز این طرح هااستقبال کنندواین ط حر
ها برای دانشگاهیان بهتر است  -2.پوشش به مثابه سبک زندگی ؛این دسته از اف هب دقتعم هک دار    
حجاب نیستند ولباس های تنگ را بیشتر ترجیح می دهند برای این گروه از افراد پیشنهاد می شود
طرح مانتو هایی که تا زانوودارای یک رویه بلند نازک باشد ومقنعه هایی ک  یاراد ه بباف ییاه ت   
سیاه رنگ شبیه موی سردر قسمت جلو یئ مقنعه طراحی شود وچون این دسته از افراد مقن ار یا هع
دوست دارند که موهایشان رها باشد وقسمتی از گلو دیده شود بنابراین در قسمت چانه مقنعه یک
حریر سیاه به حالت افتاده طراحی شود ،به نظر می رسد استقبال بیش دوش یرت و رط نیا ححح حححح ه یارب ا   
خانم ه یا ی د رتشب هک  ر متجا طیحم ا تسا رتهب دنوش یم رهاظ یمومع یع  -3............ ...........پوش دم ش   
محور(تیپ اینترنتی)؛این دسته از افراد که پوشش خود را از اینترن یم باختنا هراوهامو ت

دننک      

،اگر طرحی ریخته شود که شبیه لباس های غربی اما با طرح ورنگ های ایران غیلبت هراوهام رد ی    
شود وهزینه ای به آن اختصاص یابد طوری که انواع مدل ها در قال شوپ ب ش هب یمالسا  لکش

    

متنوع ورنگ های شاد باشد  .ریختن اینگونه طرح ها برای افرادی بهتر اس د رتشیب هک ت ر هزوح     
های عمومی غیر رسمی ظاهر می شند -4.پوشش فشن لس؛ای هک دارفا زا هتسد ن

دم هب دقتعم        

نیستند وبراساس سلیقه شخصی لباس می پوشند ،می توان گفت دسته ای به حساب می آیند که می
توان از طریق این افراد در جامعه ط  سابل یوگلاو حر ا ری ا ر رتشیب ار ین و جا نوچ ،داد نیرتشیب        
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درصد افراد جامعه را تشکیل می دهند با ریختن طرح ه عونرد  فلتخم یاه گنرو عونتم یا       
پوشش  ،می توان درجامعه پوشش اسالمی را رواج داد وبا این کار م لج یدودح ات دوش ی وی      
طرح های غربی راگرفت وطرح های ایرانی را رواج بیشتری داد.ریختن این طرح برای افرادی که
درجاهای مختلف ظاهر می شوند مناسب می باشد.
منابع
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