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مطالعة تطبيقي فرهنگ پوشش دختران و پسران جوان در دو منطقه از 
  شهر تهران

  
  2اعظم فالح سفيدكوه 1جاه، رفعتمريم 

  
  ) 10/09/98 ، تاريخ پذيرش 05/08/97 (تاريخ دريافت

  
  چكيده
را نمايان  جامعه فرهنگ و هانگرش و هاارزش مردم پوشاك نوع و پوشش فرهنگ

 در رو، ازاين. هستند آن فرداي كنندة ترسيم و جامعه فعال و نوجو قشر جوانان كند. مي
شده  مطالعه آن بر مؤثر عوامل و تهران شهر جوانان ششپو فرهنگ حاضر، پژوهش

 منطقة دو را در ساله 35 تا 18 پسران و دختران پيمايشي، روش با پژوهش اين. است
 تحت بررسي قرار داده است. شيوة تهران ) شهر16(منطقة  پايين و )2باال (منطقة 

مطابق  .است بوده نامه پرسش هاداده گردآوري تكنيك و ايخوشه گيري نمونه
 تفاوت شده بررسي در مناطقِ دختران و پسران پوشيدن لباس سبك توصيفي، هاي يافته

 دو در زنانه هاي مهماني نيز در زن پاسخگويان پوشش سبك. است نداشته معناداري
 در زنانه هاي مهماني در باز يقه هاي لباس از استفاده اما نداشت، معناداري تفاوت منطقه
 زنان و مردان ميان رنگ لباس، لحاظ به. است بوده 16 منطقة زنان رابرچهارب 2 منطقة
 و 2منطقة  در روشن هاي رنگ از استفاده ميزان اما نشد، مشاهده معناداري تفاوت
 هاي يافته با توجه به. است بوده بيشتر 16منطقة  در تيره هاي رنگ از استفاده ميزان

 خريد معيارهاي فرهنگي، سرماية تحصيالت، سن، با مردان پوشش سبك تبييني،
 ديني بندي پاي .دارد معنادار و مستقيم بستگي هم آنان هاي نگرش و ها ارزش و پوشاك
 اين دهد؛ به معنادار نشان مي و معكوس قوي بستگي نيز با سبك پوشش هم مناسكي

_______________________________________________________ 
        rafatjah@ut.ac.ir                      شناسي دانشگاه تهران . دانشيار گروه انسان١

 azam_fallah@yahoo.com                        ارشد دانشگاه علم و هنر (نويسنده مسئول) . كارشناس٢
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پوشش  در باشد، مدگرايي بيشتر مناسكي بعد در مردان ديني بندي پاي هرچه كه معنا
مطابق . شود مي بيشتر رسمي و سنتي پوششي تمايل آنان به سبك و كمتر نانآ

بستگي  پاسخگويان هم هاي نگرش و ها ارزش با متغير هاي پژوهش، سبك پوشش يافته
در  رابطه اين دهد: معناداري دارد، اما براي دختران و پسران نتيجة متفاوتي را نشان مي

 هاي نگرش و ها ارزش هرچه است؛ يعني معكوس ميان دختران در و مستقيم پسران ميان
 بيشتر است. اين الگو در مدرن پوشش سبك به گرايش آنها تر باشد، سنتي دختران
با  عمومي فضاهاي در و با پوشانندگي كمتر هاي لباس و زنانه پوشش با سبك ها مهماني
  دهد. خود را نشان مي) گرانه جلوه( غيراسالمي پوشش

  
 و هاارزش مدگرايي، پوشاك، خريد و انتخاب معيارهاي پوشش، كسب :كليدي واژگان
  . ديني بندي پاي ها،نگرش

  
  مقدمه و بيان مسئله

ها، نوع  ها نوع پوشش آنهاست. در بسياري از فرهنگ ترين وجوه زندگي انسان يكي از مهم
و ملتي در هر قرن پيش، هر قوم  تا يك ،تقريباًكند. پوشش جايگاه اجتماعي افراد را مشخص مي

(متناسب با موقعيت كرد كه كمابيش در بستري طبيعي به تن مي ششيگوشه از جهان، پو
، موقعيت اجتماعي، فرهنگيعوامل  با اهنگو هموهوايي و سن و جنس)  جغرافيايي و آب

پوشاك مردم در دورة پيشامدرن تا  ) شكل گرفته بود.اعتقادات مذهبي و هاي اقتصادي فعاليت
كرده است.  دي جايگاه طبقاتي و هويت فرهنگي، قومي و اجتماعي آنان را نمايان ميحدود زيا

در درون كشورها نيز با توجه به موقعيت جغرافيايي، سطح اقتصادي، باورهاي ديني و 
داري و  با رشد سرمايه اما، هايي در نوع پوشش افراد وجود داشت. هاي اقليمي، تفاوت ويژگي

كنندة  يكي از عوامل تسريع ي پوشاك و فرهنگ پوشش دگرگون شد.گسترش مدرنيته، الگوها
  ذكر شده است.ارتباطات افراد و جوامع اين تغيير، گسترش 

در جوامع مدرن، با گسترش شهرنشيني، تبديل شهرها به مراكز مهم توليد صنعتي و عرضة 
گ پوشش هاي جديد زندگي، الگوها و فرهن خدمات و كاالهاي مصرفي و نيز پيدايش سبك

اي شد. از طرفي، مدهاي گوناگون براي پوشاك  خوش تغييرات سريع و گسترده افراد دست
مدت در شهرها، پوشاك  سبب تكثر پيوندها و روابط اجتماعي كوتاه ايجاد شد و از طرف ديگر، به

هاي فردي و اجتماعي  هاي فيزيكي اهميت بيشتري در ايجاد تشخص و تمايز هويت و ويژگي
ها،  ها و ارتباطات اجتماعي و فناوري، اين دگرگوني دنبال توسعة رسانه ن پيدا كرد. بهشهرنشينا

يافته و غالباً شهري پديد آمد، به نقاط ديگر جهان راه پيدا  كه نخست در جوامع مدرن و توسعه
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ويژه در اجتماعات شهري، جاي خود را به  گونه بود كه الگوي بومي و محلي پوشاك، به كرد. اين
  هاي مد روز داد. هاي جديد و تبعيت از لباس كسب

پوشش و  با مواجهه نوع اسالمي، انقالب از پس ويژه به و اخير صدسال طي جامعة ايران، در
 در .است بوده همراه فراوان هاي فرازونشيب اسالمي، با ويژه در موضوع حجاب به مديريت آن،

گيري  عوامل مؤثر بر شكل هويت، رونيبي الية مثابة به پوشش، درنظرگرفتن با تحقيق، اين
يكي از نيازهاي  پوشيدن، لباس. ايم داده امروز را هدف واكاوي قرار پوشش در جوانان الگوهاي
 و سابقه بشر، تاريخ طول اندازة به تقريباً كه است اي پديده و انساني شئون از شأني اساسي و

 اجتماعي و فردي مختلف خصوصيات با پديده اين. دارد گسترش زمين جغرافيايي پهنة قدر به
 زيادي ارتباط هر فرد پوشش سبك. پذيرد است و از عوامل گوناگوني تأثير مي ارتباط در انسان

 نمادهاي اهميت جديد، دنياي در آنكه ويژه به دارد؛ او منزلت و جايگاه و اجتماعي شخصيت با
 زندگي سبك و اجتماعي طبقة ادافر پوشاك نوع است و يافته افزايش بدني كردارهاي و ظاهري

  كند. آنها را نمايان مي
 از مردم پوشاك اختالف گيرد. از اين گذشته، سرچشمه مي فرهنگ جامعه از پوشش نوع
 نهادهاي .پذيرد مي تأثير نيز اقتصادي و اجتماعي عوامل اقليمي، جغرافيايي، هاي ويژگي

 شكل گوناگون هاي عرصه در مردم نيازهاي و زندگي مختلف هاي جنبه فراخور به اجتماعي
 از بعد بوده است، نيازهايشان و افراد خود آنها اولية منشأ اگرچه و اند يافته استقرار و گرفته
 پوشاك عرصة در. دهند مي قرار تأثير تحت را افراد رفتارهاي و ها كنش جدي طور به ايجاد،

 از. گذارند مي اثر افراد پوشش ةنحو بر اجتماعي نهادهاي همة كه كرد ادعا جرئت به توان مي
 با كدام هر حكومتي، و سياسي و اقتصادي نهادهاي دين، تا گرفته، آموزشي نهادهاي و خانواده
  .كنند مي را متأثر مردم پوشش نحوة و سبك متفاوت، هاي درجه

اي كه به  ترين دوره مهمهاي جهان است و ترين جمعيتكشور ايران صاحب يكي از جوان
جوانان به  ،دهد، دورة جواني است. در اين دوره موقعيت اجتماعي هر فرد شكل ميهويت و 

كسب تشخص و شايستگي براي احراز پايگاه ارزشمند تمايل دارند. كنترل ظواهر فيزيكي و 
هاي  شهري چون تهران كه در آن فرد در گروه هم در كالن پوشيدن، آن ويژه شيوة لباس به

كه غالباً فرصت كافي براي شناخت  كند، درحالي يت زيادي پيدا ميشود، اهم متعددي درگير مي
هاي مدرن، كه در آن، سبك زندگي و  ويژه در زمينه شخصيت و خلقيات هم وجود ندارد؛ به

شود. جوانان در چنين موقعيتي  مصرف و سليقه عامل تشخص و تمايز اجتماعي محسوب مي
  كنند. غالباً هويت خود را در فرهنگ پوشش متجلي مي
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آلود كه از سويي تحت تأثير تفكر  مطالعة فرهنگ پوشش جوانان، در اين وضعيت تناقض
ها و امكانات زندگي در شهر مدرن تهران و از سوي ديگر تحت انضباط و قواعد  مدرن و آزادي

پرسش اساسي اين است كه در  برآمده از نهادهاي مختلف قرار دارد، محور پژوهش حاضر است.
خواه جامعه هستند، در انتخاب پوشاك خود چه  روز، جوانان، كه قشر نوگرا و تحولتهران ام

گيرند؛ چه عواملي بر اين معيارها و انتخاب سبك پوشش آنها تأثير  معيارهايي را در نظر مي
كند؛ و جنسيت يعني  گذارد؛ جايگاه طبقاتي چه تفاوتي در سبك پوشش افراد ايجاد مي مي

ويژه در  وضع كنوني، كه زنان ملزم به رعايت قواعد بيشتري در ظاهر و به زنانگي و مردانگي در
  كند.  پوشيدن دو جنس ايجاد مي پوشش خود هستند، چه تفاوتي در سبك لباس

  
  پيشينة پژوهش

در زمينة پوشش و فرهنگ پوشش، تحقيقات متعددي صورت گرفته است، اما اكثر اين 
بينيم كه به طور خاص به فرهنگ پوشش تحقيقي را مياند و كمتر تحقيقات به زنان پرداخته

  در ميان دختران و پسران شهر تهران پرداخته باشد.
شناختي سبك پوشش تحليل جامعه«طي پژوهشي با عنوان  )1391همكاران ( و آدميان

در زمينة پوشش  "مدگراـ  غيرسنتي"، "مدرن شبهـ  سنتي"، "مذهبيـ  سنتي"، به سه سنخ »زنان
مدرن در اين ميان بيشترين فراواني را دارد. آنها  شبهـ  اند كه سبك پوشش سنتي فتهدست يا
اند كه بين سليقه، سرماية اقتصادي و فرهنگي و ميزان مصرف با سبك پوشش زنان  دريافته

  رابطة مستقيم وجود دارد.
 همكاران، و زاده(سراج» پوشش زنان و احساس امنيت در فضاهاي عمومي«در پژوهش 

دهد،  هاي جنسي را كاهش مياند كه اگرچه پوشش بدن مزاحمت )، محققان دريافته1394
كند و اين احساس بيشتر با ساختار روابط جنسيتي در جامعه احساس امنيت زنان را تأمين نمي

  مرتبط است.
» سرماية فرهنگي، مديريت ظاهر و جوانان«نتايج تحقيق پيمايشيِ ديگري با عنوان 

) نشان داد كه هرچه ميزان سرماية فرهنگي افراد بيشتر باشد، 1388همكاران، (ابراهيمي و 
كند و از سوي ديگر، الگوي رايج مديريت ظاهر نحوة مديريت ظاهر نيز اهميت بيشتري پيدا مي

  هاي مرتبط با دنياي مدرن متأثر است. در ميان جوانان، از نوگرايي و مؤلفه
)، 1388(بهار و زارع، » ران: با تأكيد بر نحوة پوشش زنانبندي مد در تهسنخ«در پژوهش     

 كنندگان، تقاضاي مصرف و سليقه است از: عبارت مد نشر در مؤثر عواملها نشان داد كه  يافته
  هاي غيررسمي. و رسانه كنندگان پوشاك، كشور، توزيع از خارج در مد صنعت عوامل
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دريافت كه » گرمثابة يك نظام داللت هشناختي بدن بمطالعة انسان«) در 1389سيارپور (
كند آگاهي دارند، ولي هايي كه بدنشان بازنمايي ميشده كمابيش از معاني و هويت زنان مطالعه

دهد. هايي منطبق نيست كه جامعه به بدن زنانه نسبت مياين آگاهي هميشه با معناها و هويت
ة بدن و پوشاك آرماني زنان دروني هاي فرهنگي را دربار اگرچه شماري از اين زنان كليشه

بندي به باور  هاي فرهنگي و اجتماعي بيشتر، آنها را از پايمندي زنان از سرمايهاند، بهره كرده
توانند در بازنمايي بدن خويش و از جمله سازد، تا جايي كه ميهاي جنسيتي رها ميكليشه

  ند.انتخاب پوشش خود، با آگاهي، استقالل و آزادانه عمل كن

: فرهنگي قواعد تفسير الگوهاي« عنوان با خود پژوهش طي) 1392(باستاني و همكاران 
 پژوهشي به ،محور داده يةروش نظر با ،»جوانان پوشش غيررسمي و رسمي هنجارهاي ارزيابي

 از حاكي پژوهش اين يج. نتاپرداختندجوانان دختر و پسر شهر تهران  از شماري كيفي دربارة
توجه كند،  ياسيس نظام به مدلول مورد نظر صرفاًكه  يستن يحجاب دال ةلمقو كه است آن

بودن را  ياز كنشگران مفهوم اخالق يكهر  يب،ترت يناست. بد ياخالق يعبلكه مدلول آن امر وس
 توان يم ،. در مجموعگيرند يكار م همجدد ب يرخود با تفس ياجتماع ينةو زم يتبر حسب موقع

  اند. يرفتهپذ يدرون يهنجار ةمثاب بهرا ده حجاب شون  گفت جوانان مصاحبه
) به سه موضوع شناسايي معناي كلمة 1992 1(الن راچ و آيچر،» لباس و هويت«پژوهش 

مثابة  مثابة ابزار ارتباطي، و لباس به لباس، كاركردهاي لباس با تأكيد بر كاركرد اجتماعي آن به
باس در برابر كلمات مرتبط، مانند ظاهر، ابزار هويت پرداخته است. در اين پژوهش، كلمة ل

كار رفته و تفاوت يا تشابه آن بررسي شده است. از  جامه، پوشاك، زينت، لباس محلي، و مد به
منزلة  اند. كاركرد لباس به اي براي ارتباط مطالعه كردهمنزلة وسيله اين گذشته، لباس را به

بپردازند، در كانون توجه قرار  "خود"و  "هويت" توانند به توليد وسيلة آن مي ابزاري كه افراد به
تواند در مطالعة فرهنگ پوشش جوانان گرفته است. هر سه موضوع مطالعه در اين پژوهش، مي

  رسان باشد. بخش و ياري و كاركردهاي آن الهام
  

  پيشينة نظري
  مصرف نمايشي تورستاين وبلن

 طبقة مرفه،ماعي، در كتاب مهم خود شناس، اقتصاددان و منتقد اجتتورستاين وبلن، جامعه
گراي زمان خود را تحليل كند. از نظر او، كسب پايگاه معتبر  هاي جامعة ماديسعي كرد واقعيت

: 1392گراي جديد، مستلزم برخورداري از ثروت است (وبلن،  و ارج و احترام در دنياي مادي
_______________________________________________________ 
1. Ellen Roach & Eicher 
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ت كافي نيست، بلكه بايد آنها نشان ). البته، او بر اين باور بود كه فقط داشتن ثروت يا قدر78
آيد و كسي كه دست ميداده و مصرف شوند؛ زيرا اعتبار فقط با آشكاركردن قدرت و ثروت به

تبع آن، لباس نشانة ميزان توانگري فرد است  ثروت بيشتري دارد، داراي قدرت بيشتر است و به
هزينه براي تهية لباس، اين رو، صرف هزينه براي آن معقول و پذيرفتني است. صرف  و ازاين

ها دارد كه لباس هميشه در معرض ديد ديگران است و با يك نگاه، مزيت را بر ديگر روش
كند. لباس خوب شاهد آشكاري بر موفقيت مالي وضعيت مالي شخص را به بيننده معرفي مي

  فرد است.
شوند؛ بنابراين، ل ميبازتاب حرمتي است كه ديگران براي انسان قائ 1از نظر وبلن، حرمت نفس

دست  آميز محبوب جامعه، چنين احترامي بههاي رقابتنيافتن در كوشش دليل توفيق اگر شخص به
  ).1380به نقل از كوزر،  43: 1389جاه،  نياورد، از فقدان آن رنج خواهد برد (رفعت

كه در نگرد. او معتقد است در جامعه افرادي وبلن به مد همچون نتيجة مصرف نمايشي مي
پردازند و از اين رويه از كاالها و خدمات ميطبقات باال (مرفه) قرار دارند بيشتر به استفادة بي

  تر نيز چون احساس كنند برتري طبقة خود را نمايش دهند. طبقات پايين طريق سعي مي
كم  كنند تا دست كنند كه شيوة زندگي طبقات مرفه، برتر و موجد امتياز است، تالش ميمي

نظر  پردازند. بهرو، به تبعيت از آنها مي هاي طبقات مرفه را داشته باشند؛ ازاينبخشي از ويژگي
آميز درآمده، اغلب از طبقات باال شروع  صورت مصرفي نمايشي و اسراف وبلن، پديدة مد، كه به

شاك شده و به طبقات پايين هم سرايت كرده است. بنابر ديدگاه وبلن، در جوامع جديد، نوع پو
هم اهميت بيشتري يافته و هم جنبة تقليد از مدهاي رايج در ميان طبقة مرفه پيدا كرده است 

  ).1392(وبلن، 
  

  جورج زيمل به پديدة مدرويكرد 
  شناس آلماني، معتقد است، در جوامع اوليه، افراد هويت خود را از گروه  زيمل، جامعه

يابي فردي شده جوامع مدرن، فرآيند هويت رو، بسيار همگن بودند، اما در گرفتند؛ ازاينمي
كند تا هويتي را كه دوست دارد نظر او، در شهرهاي بزرگ امروزي، شخص مصرف مي است. به

شود نظر او، مدشدن هر چيز به ازمدافتادن آن منجر مي ). به14: 1386براي خود بسازد (زيمل، 
  منزلت است.پيوستگي با افراد همدهندة  حال، نشان و مد نماد تمايز طبقاتي است و درعين

داند. از منظر او، اگرچه دنياي زيمل تمايل افراد به مد را حاصل كشمكش فرد و جامعه مي
نحوي  هايي هم براي او ايجاد كرده است؛ بهمدرن آزادي را براي فرد به ارمغان آورده، محدوديت

_______________________________________________________ 
1. Self-Esteem  
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واسطة آن هويت خود  برند تا بهياي همچون مد پناه مكه افراد براي حفظ آزادي خود به پديده
هاي فرهنگي زندگي، و فرآيندي ). او مد را تغيير غيرمتمركز جنبه16را تعريف كنند (همان، 

يابي به منافع بيشتر با تكيه بر  داند كه بر اثر كشمكش ميان طبقات متضاد بر سر دستمي
رنگي با  م ميل به هم). زيمل معتقد است كه مد ه18شود (همان، فراگرد تمايز حاصل مي

  سازد. كند و هم ميل به جدايي و ممتازبودن از ديگران را برآورده ميديگران را ارضا مي
كند و هم تأييد اكثريتي را كه فرد با پيروي از مد هم خود را متفاوت و بديع احساس مي

). 1392و طالبي، ، به نقل از پيلتن 44: 1395آورد (فرقاني، دست مي كنند بهمانند او رفتار مي
-تر جامعه سرايت ميداند كه به طبقات پايين عالوه، زيمل آغاز مد را از طبقة مرفه جامعه مي به

دنبال بروز  كند، مفهومي كه به اي طبقاتي معرفي مي). او مد را پديده16: 1386كند (زيمل، 
ن تحرك اجتماعي، يافت هاي قشربندي اجتماعي پا گرفته است؛ به اين معنا كه با اهميتشكل

هاي عمل و ذوق و سليقة افتند كه با تقليد از شيوهاعضاي يك طبقه از مردم به اين هوس مي
رنگ آنها شوند، تا روزي خود بتوانند  اعضاي طبقة اجتماعي برتر از خود، به طور نمادين هم

بر فرودستان  احتماالً مانند آنها به قدرت دست يابند. مد در واقع اعمال نفوذ طبقة فرادست
ـ ميان  چه مادي و چه فرهنگي طوري كه طبقات فرادست هميشه خواهان تمايز ـ است، به

اند و هر گاه شكل خاصي از مد عمومي شود، براي حفظ تمايز خود از آن خودشان و فرودستان
آورند. نوع آرايش چهره و ظاهر، نوع استفاده از  جويند و به مدهاي جديدي روي ميدوري مي

باس و پوشش خاص، استفاده از وسائل خاص، نوع تزئين وسائل منازل، و حتي نحوة ل
  ).1384، به نقل از بودن، 45: 1395گفتن از جملة اين مدهاي تمايزآفرين است (فرقاني،  سخن

  
  پير بورديو و سبك زندگي

ل اصلي ، بر خالف ماركس كه طبقة اقتصادي را عامتمايزبورديو در اثر درخشان خود با نام 
دانست، عامل ديگري به نام سبك زندگي را در تحليل تمايزهاي  تمايزهاي اجتماعي مي
بر سرماية اقتصادي به  يابي افراد مطرح كرده است. سبك زندگي عالوه اجتماعي و فرآيند هويت

 و ها جايگاه بورديو، نظر به سرماية فرهنگي، سرماية اجتماعي و سرماية نمادين نيز مربوط است.
 برعكسِ و آفريند مي مشابهي زندگي هاي سبك و ها سليقه مشابه، اجتماعي هاي موقعيت
 اين. كند مي گذاري نشانه و بازتوليد را مختلفي اجتماعي طبقات فرهنگي، مصرف الگوهاي
 فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، سرماية از فرد مندي بهره ميزان بر مبتني اجتماعي، موقعيت

 سطح شامل( فرهنگي منابع و) اقتصادي سرماية( مادي منابع هب دسترسي درجة است.
 و كند مي تعيين را فرد سرماية سهم) فرهنگي كاالهاي از استفاده نحوة و ميزان و تحصيالت
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 از اجتماعي مراتب سلسله يك شود، نمي توزيع برابر طور به افراد ميان در منابع اين ازآنجاكه
 با توان مي طوري كه به كند، مي ظهور پسند نخبه و پسند مهعا فرهنگي هاي فعاليت و ها گزينه

 نقل ، به24: 1390 جاه، رفعت( زد حدس را آنها اجتماعي طبقة افراد، قريحه و سليقة مالحظة
  .)1385شكوري،  از

سليقه يكي از مفاهيمي است كه بورديو براي توضيح و تبيين مفهوم سبك زندگي از آن 
هاي فرهنگي، اقتصادي و  شناختي دارد و به سرمايه نايي زيباييسليقه مبكند.  استفاده مي

گيرد مربوط است. ظاهراً سليقه  واسطة جايگاه طبقاتي در اختيار فرد قرار مي اجتماعي كه به
هايي است كه ماهيت  گيرد، اما محصول منش صورت مستقل و در فضاي اجتماعي شكل مي به

شناختي نيست، بلكه مستلزم پرورش فرهنگي است  يبايياي ز طبقاتي دارند. سليقه صرفاً پديده
. اهميت سليقه )43: 1382فاضلي، (هاي طبقاتي وابسته است  ها در جايگاه و به تركيب سرمايه

هاي زندگي روزمره و  ها و معيارهايي است كه در انتخاب ها و نگرش دهي به ارزش در شكل
  گيرد. ويژه در عرصة انتخاب پوشاك صورت مي به
  

  يافتن ظواهر بدني در مدرنيتة متأخر آنتوني گيدنز: اهميت
در ديدگاه گيدنز، بدن جايگاه خود و هويت شخصي است و همواره نظارت و كنترل بر بدن و 

تلقي شده، اما در دورة  "خود"چهره در روابط متقابل روزمره اهميت داشته، و عامل صالحيت 
هاي دروني و  ب قدرت و بازانديشي درباب انضباطصورت كانوني براي كس معاصر، بدن انسان به

وسيلة آن روايت  بيروني درآمده است. كنترل منظم بدن يكي از ابزارهاي اساسي است كه فرد به
او نيز از وراي همين روايت در  "خود"حال  كند و درعين معيني از هويت خويش را حفظ مي

نياز به ارزيابي مثبت ديگران است و هم  گيرد. اين هم ناشي از معرض تماشاي ديگران قرار مي
يك بخش  "خود"نظر گيدنز،  پارچگي. به شناختي فرد به احساس يك ناشي از نياز روان

گيري  گيرد. از نظر او، تأثير ساختارها در شكل اجتماعي دارد كه تحت تأثير ساختارها شكل مي
رها حالتي انفعالي دارد، اما امكان ويژه انسان مدرن، در مقابل ساختا غالب است و فرد، به "خود"

كند. از جمله اينكه كساني  تصور مي "خود"مقاومت در برابر ساختارهاي اجتماعي را نيز براي 
گيري هويت فردي خود در برابر ساختارها مقاومت كنند، كه از امنيت  توانند در مسير شكل مي

ه مراوده با اشخاص صالح و گيرد و منوط ب اي كه در دوران كودكي شكل مي شناختي هستي
  مند باشند. قابل اعتماد در اين دوران است بهره

كند هويت شخصي با  داند. او فرض مي آفرين مي گيدنز تمايز ميان خود و جامعه را مشكل
هويت اجتماعي تفاوت دارد. از نظر گيدنز، هويت شخصي پديدة مدرني است كه افراد آن را بر 
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نامة شخصي دارند. گيدنز  هاي ابراز وجود، هويت و زندگي روشفهمند كه از  حسب دركي مي
حال، بازار  شود. بااين گرايي تباه مي معتقد است كه در جوامع امروزين سبك زندگي با مصرف

شود. استدالل گيدنز  كند و بنابراين باعث افزايش فردگرايي مي ظاهراً آزاديِ انتخاب عرضه مي
بهاي  ها و نيز راهبردهاي بازاريابي، به هاي رسانه ذر انواع روايتاز رهگ "خود"اين است كه تغيير 

  ).1394گيرد (گيدنز،  دادن استقالل عمل صورت مي گذاشتن از معناي شخصي و ازدست مايه
كند؛ چه دربارة  دهي فرهنگي و اجتماعي پيروي مي كنترل بدن هميشه از نوع سازمان

و چه در زمينة پوشاك، كه آن نيز تابع نوعي  هاي جنسي هاي غذايي و چه درباب رژيم رژيم
اي براي عرضة نمادين خويشتن است. نوعي  ها، لباس آشكارا وسيله رژيم است. در همة فرهنگ

دادن به قالب بيروني روايتي كه فرد براي هويت شخصي خويش برگزيده است. پوشاك،  شكل
نامة  كردن برخي وجوه زندگي نهانطور كه نوعي وسيلة خودنمايي است، ابزار مهمي براي پ همان

). در مقابلِ الگوهايي كه دربارة زيستن، نحوة آراستن بدن و 1396شخصي نيز هست (جنكينز، 
اي كه گاه به استقالل و  گونه گيرد؛ به هايي صورت مي شود، همواره مقاومت مصرف تبليغ مي

كند و با توجه به  مبادرت مي گيري انجامد. فرد با آگاهي به تصميم آزادي از الگوهاي رايج مي
گزيند كه با  زند و سبكي را براي زندگي و مصرف برمي هاي خود به انتخاب دست مي ارزش

اي  هويت شخصي او هماهنگ و موجد احترام به خويشتن باشد. گيدنز مدرنيته را همانند آينه
كند و همين به  مي كند كه فرد با نگاه مداوم به آن، در خود و معيارهايش بازنگري توصيف مي

پذيرند و نوعي  عبارتي، افراد از ساختارها (مدرنيته) تأثير مي انجامد. به رشد فردگرايي مي
  گيرند. كار مي شان به مقاومت نيز در مقابل ساختار براي بازآفريني هويت شخصي

نظر گيدنز، زناني كه در جامعة پيشامدرن از فعاليت اجتماعي محروم بودند، گشودگي  به
كنند. در جوامع جديد، زنان از  آلود تجربه مي طرزي كامل، ولي تناقض اخير دورة مدرن را به

تري از امكانات دارند و از سوي ديگر، در فرهنگ  سويي فرصت آزمودن خود را در طيف وسيع
 هاي افراطي زنان براي اعمال ماند. فعاليت ها به روي آنان بسته مي مردساالر بسياري از اين راه

توان گفت اين  كنترل بر بدن نوعي اعتراض و پاسخ فعاالنه به كثرت ظاهري امكانات است. مي
دهد و داعية هويت شخصي بازانديشانه و  ها نوعي احساس كمال و قدرت به زنان مي فعاليت

گرايي در ميان زنان، كه كمتر در عرصة  عرضة پيكري مطلوب را دارد. از سوي ديگر، مصرف
و سبك زندگي را  "خود"د عمومي و توليد براي بازار حضور دارند، طرح كلي عمومي و تولي

طلبي، به  دهد. نياز فردي به استقالل شخصي، هويت پايدار و كمال تحت تأثير قرار مي
كند  شود كه بازار عرضه مي كردن كاالهايي مبدل مي پايان به داشتن و مصرف نيازمندي بي

شناختي و در نتيجه اعتماد به نفس زنان  چقدر امنيت هستينظر او، هر  ). به1394(گيدنز، 
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رويه در ميان آنان بيشتر خواهد بود. اين احساس  كمتر باشد، مدگرايي و تمايل به مصرف بي
  در آنان رابطه دارد. "خود"امنيت در زنان مستقيماً با پنداشت از 

  
  چارچوب نظري

نظر او، اگرچه دنياي مدرن  داند. بهمعه ميزيمل تمايل افراد به مد را حاصل كشمكش فرد و جا
نحوي كه افراد  هايي هم براي او ايجاد كرده است؛ بهها رها كرده، محدوديت فرد را از قيد سنت

براي كسب منزلت و احراز جايگاه و هويت ممتاز و برتر به مصرف كاالهاي مد روز متوسل 
. با داند يمجامعه  مرفه ةخاص طبقو  يطبقات يا دهيرا پد ييو مدگرا مدشوند. زيمل  مي

 و قهيذوق و سل از كنند يم يسعيافتن تحرك اجتماعي، اعضاي طبقات متوسط و پايين  اهميت
  . ابنديدست  تشخص بهتا  نندك ديتقل خود از باالتر ياجتماع ةطبق ياعضا عمل يهاوهيش

سبك زندگي  .است دهكر ديكأت يزندگ سبك رب ي،اجتماع يزهايتما ليتحل در ،بورديو
بر سرماية اقتصادي به سرماية فرهنگي، سرماية اجتماعي و سرماية نمادين افراد مربوط  عالوه

هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي متأثر است  سرمايهاست. سبك زندگي هر فرد از مجموعة 
هاي سبك زندگي را در زندگي روزمره تشكيل  كه فرد در اختيار دارد. آنچه اساس انتخاب

گيرند، اما مستلزم پرورش  ها در فضاي اجتماعي شكل مي دهد، سليقه و قريحه است. سليقه مي
دهي به  . اهميت سليقه براي پژوهش ما در شكل)43: 1382فاضلي، (فرهنگي نيز هستند 

ويژه در عرصة  هاي زندگي روزمره و به ها و معيارهايي است كه در انتخاب ها و نگرش ارزش
  گيرد. مي انتخاب پوشاك صورت

 و ياجتماع ،ياقتصاد يةسرمايابيم كه  با توجه به نظريات زيمل، بورديو و گيدنز، درمي
؛ به اين ترتيب كه ندك ه فراهم ميهر فرد در جامع يرا برا يخاص ياجتماع تيموقع ،يفرهنگ

 يارهايو مع ها نگرش ها، ارزشبا  هقيسل د.گذارن يم اثرافراد  ةقيسل اي حهيبر قر ها اين سرمايه
 ييآنها قابل شناسا قيدارد و از طر قيوث يگوناگون ربط يدر انتخاب و مصرف كاالها افراد

 ةنحوو  جسميبر ظواهر  ي،فردو چه در بعد  يچه در بعد اجتماع ،هنجارهاها و  ارزشاست. 
 ةنيزم در يفرهنگ يةسرما گوناگون، يها هيسرما انيم از ازآنجاكهگذارند.  يم ريثأت پوشش
 افراد يزندگ سبك در تر روشن دينموتر و  پررنگ ينقش قهيسل يريگ شكلو  يفرهنگ پرورش
  .رديگ قرار  شتريب يواكاوهدف  است ستهيشا دارد،

 نيتكودر  يمهم نقش همواره رانيا ةدر جامع "يدارنيد" عاملازآنجاكه  ،حال نيدرع
هوري اسالمي باعث هويت فردي و اجتماعي افراد دارد، و از طرف ديگر، نظام سياسي جم

يافتن قواعد و قوانين و ضوابط ديني در زندگي روزمرة مردم شده، شايسته است كه تأثير  اهميت
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بندي ديني و نوع  ويژه آنكه پاي اين عامل بر سبك پوشش جوانان در نظر گرفته شود؛ به
ن منظر داري در ميان طبقات و اقشار مختلف جامعه بسيار متفاوت است. دقيقاً از همي دين

توان  ايم. مي است كه اين عامل و تأثير آن را بر سبك پوشش افراد در كانون توجه قرار داده
گرايي در ميان همة اقشار و طبقات،  گفت امروزه با توجه به غلبة اقتصاد نوليبرالي و رواج مصرف

هاي  ارزشبندي به  داري و پاي شود. با وجود اين، دين سبك زندگي تقريباً يكساني تبليغ مي
هاي  دست جامعه رواج بيشتري دارد، تأثير مهمي بر انتخاب معنوي، كه اغلب در طبقات پايين

 گذارد. ها و از جمله در سبك پوشش برجاي مي زندگي روزمره در همة زمينه
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
       

  
  
 

  الگوي نظري پژوهش
  

  هاي پژوهش فرضيه
 باال و پايين شهر تفاوت وجود دارد.بين فرهنگ پوشش و سبك پوشاك جوانان دو منطقة  .1
 پايگاه اقتصادي و اجتماعي با سبك پوشش جوانان رابطه دارد. .2
  گذارد. سليقه از طريق تعيين معيارهاي خريد و مصرف بر سبك پوشش جوانان تأثير مي .3

 پوششسبك

 اقتصادي پايگاه

 سرماية فرهنگي

 )ترجيحاتنظام(سليقه

 مصرفوخريدمعيارهاي سرماية اجتماعي (اعتماد به نفس)

 بندي دينيميزان پاي
 ها نگرش و ها ارزش

 جنسيت
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 گذارد. هاي جوانان بر سبك پوشش آنان تأثير مي ها و نگرش ارزش .4
 گذارد. ن تأثير ميسرماية فرهنگي بر سبك پوشش جوانا .5
 گذارد. بندي ديني بر سبك پوشش دختران و پسران تأثير مي ميزان پاي .6
 ميان دختران و پسران از نظر سبك پوشش و عوامل مؤثر بر آن تفاوت وجود دارد. .7

 
  روش پژوهش

براي گردآوري اطالعات مربوط به موضوع مطالعه اين پژوهش با روش پيمايش انجام گرفته و 
اي  گويهدهاي چن صورت مقياس ها به بيشتر سؤالاست. نامه استفاده شده  ز پرسش(متغيرها) ا

 دست به را 1هم امكان شناخت مقاصد ذهني ،بر باالبردن ميزان پاسخگويي مطرح شده كه عالوه
تحليل و  2تحليل عاملي را، از جملهآماري  ةهاي پيشرفت كارگيري آزمون دهد و هم به مي

  د.ساز مي ميسر ي،رگرسيون
شده در اين پژوهش، از ميان دختران و پسران شهر تهران انتخاب شدند كه در  افراد مطالعه

سال قرار داشتند. انتخاب اين گروه سني از اين جهت بود كه افراد در اين  35تا  18محدودة 
اند و عواطف دوران نوجواني را پشت سر گذاشته و به ثبات نسبي و استقالل  دورة سني جوان

بندي مناطق از مقاله  براي دستهاي انجام شد و  روش خوشه گيري به اند. نمونهي رسيدهشخصيت
نوشته رفيعيان و شالي  "يافتگي تهران به تفكيك مناطق شهري تحليل فضايي سطح توسعه"
يافته، مناطق  به عنوان مناطق توسعه 6و  3، 2، 1) استفاده گرديد. در اين مقاله مناطق 1391(
 21، 20، 16، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 4يافته، مناطق  وان مناطق نسبتاً توسعهبه عن 7و  5

به عنوان مناطق  19و  18، 17، 15يافتگي متوسط و مناطق  مناطقي با توسعه 22و 
يافته،  نيافته ذكر گرديده است. در اين پژوهش به صورت تصادفي از مناطق توسعه توسعه

نيافته يك منطقه انتخاب گرديد. بدين ترتيب  و مناطق توسعه يافتگي متوسط مناطقي با توسعه
يافتگي متوسط  اي با توسعه به عنوان منطقه 16به عنوان منطقه توسعه يافته، منطقه  2منطقه 

  .نيافته انتخاب شده است به عنوان منطقه توسعه 17و منطقه 
محدودة سني  ، تعداد جوانان1395سال  وس و مسكنفطبق اطالعات سرشماري عمومي ن

با نفر بوده است. حجم نمونه  79414، 16نفر و در منطقة  169700، 2مورد نظر در منطقة 
 178معادل نامه،  آمده از آزمون مقدماتي پرسش دست هاي به استفاده از فرمول كوكران و آماره

. بعد از بودند 2نفر متعلق به منطقة  110و  16نفر آنان متعلق به منطقة  68نفر تعيين شد كه 

_______________________________________________________ 
1. Subjective Meanings 
2. Factoror Alysis 
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نفر تحت مطالعه قرار گرفتند. در هر  170هاي مخدوش، در نهايت،  نامه كنارگذاشتن پرسش
 85دختر و  85منطقه، نسبتي مساوي به دخترها و پسرها اختصاص يافت؛ يعني در مجموع 

  پسر تحت بررسي قرار گرفتند.
كه از طريق  بودشهر تهران در  16و  2مناطق هاي ساختماني  بلوك گيري، چارچوب نمونه

با  ،اين شرح كه ابتدا هب  اي احتمالي متناسب (از نظر اندازه) انتخاب شد، گيري چندمرحله نمونه
هاي هر  و متناسب با حجم بلوك اين دو منطقههاي ساختماني در  توجه به تعداد كل بلوك

توجه به  با ،هاي نمونه خانوارهاي بلوك مياناز  ،بلوك انتخاب شد و سپستعدادي  ،منطقه
و با افراد واقع در محدودة سني مورد نظر در ميان  ندتعدادي خانوار انتخاب شدحجم نمونه، 

 سنجش براي و صوري اعتبار روش از ها، شاخص اعتبار سنجش برايمصاحبه شد. خانوارها 
  ايم. گرفته بهره كرونباخ آلفاي روش از تحقيق، هاي شاخص پايايي

  
  انانمتغير وابسته: سبك پوشش جو

سبب  تفكيك زنان و مردان جوان بررسي شد و در موضوع زنان، به به "سبك پوشش جوانان" 
تفكيك فضاهاي عمومي و فضاهاي  قواعد خاصي كه بايست در فضاهاي عمومي رعايت كنند، به

  خصوصي مطالعه صورت گرفت.
 سبك پوشش كامالًبراي شناخت سبك پوشش مردان در فضاهاي اجتماعي مختلف، چهار 

 يا كاپشن و كتان شلوار و پيراهن( اسپرت نسبتاً، )كتان يا جين شلوار و شرت تي( اسپرت
 و شلوار و كت( رسميو  )اي پارچه شلوار با مردانه بلوز يا شوميز پيراهن( رسمي نسبتاً، )جليقه
 پايايي متغير تأييد شد. براي شناسايي 63/0در نظر گرفته شد كه با آلفاي  )مردانه پيراهن

نحوة پوشش زنان در فضاهاي اجتماعي گوناگون، چهار سبك پوشش چادر، مانتو و مقنعه يا 
روسري كامالً پوشيده، مانتو نسبتاً آزاد و روسري يا شال، و مانتو اندامي يا جلوباز و روسري يا 

شناسايي سبك پايايي نيز تأييد شد. براي  67/0آمدن آلفاي  دست شال شناسايي شد و با به
 مجلسي هاي زنانه نيز مقياسي با سه گوية لباس زنان در فضاهاي سربسته و مهماني پوشش
 61/0دامن با آلفاي  و كت يا شلوار و پوشيده، كت نسبتاً و دار مدل مجلسي باز، لباس نسبتاً

  تدوين شد.
  



 مطالعة تطبيقي فرهنگ پوشش دختران و پسران جوان در دو منطقه از شهر تهران

  

73  

  متغيرهاي مستقل
ر است، متغيرهاي مستقل، كه تأثير آنها بر نوع و سبك پوشش جوانان هدف پژوهش حاض

ها و  ها، ارزش اجتماعي فرد، سليقه يا نظام ترجيحـ  پايگاه اقتصادي اند از سرماية فرهنگي، عبارت
  داري. هاي مرتبط با ظواهر بدني، و دين ها و نگرش هاي اجتماعي، ارزش نگرش

يافته  يا تجسم 1متجسد : بورديو معتقد است سرماية فرهنگي به سه شكلسرماية فرهنگي
عبارتي ساليق  هاي رواني فرد به استفاده از كاالهاي فرهنگي يا به مايالت و گرايشيا ذهني (ت

، كامپيوتر، محصوالت اي چون كتاب(ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي 2يافته فرهنگي)، عينيت
فرهنگي مثل مدرك تحصيلي) وجود دارد ـ  (مدارك واقعي علمي 3شده هنري و...)، و نهادينه

هاي  سرماية فرهنگي با سنجش معرف). در اين پژوهش، 1385بخش،  از تاجنقل  (بورديو، به
هاي محبوب، ميزان  مندي به مطالعه، كتاب ميزان تحصيالت فرد و ميزان مطالعة كتاب، عالقه

دست آمد  به 68/0هاي مورد عالقه در ماهواره و تلويزيون با آلفاي  تماشاي تلويزيون، نوع برنامه
  فت.و تحت بررسي قرار گر
هاي استاندارد متغيرهاي  اين متغير از مجموع نمره :اجتماعيـ  پايگاه اقتصادي

تحصيالت، درآمد، نوع شغل، هزينة تقريبي خانوادة فرد و نيز شغل و تحصيالت والدين فرد با 
  ساخته شده است.62/0آلفاي كرونباخ 

هاي انتخاب و خريد و از جمله معيار معيارهاي خريد و مصرف واسطة اين متغير به سليقه:
پايايي آن  72/0پوشاك و نيز از طريق يك مقياس ليكرت سنجيده شد كه با توجه به آلفاي 

  تأييد شد.
ها انعكاس نيازهاى مادى و روانى انسان و  رزش: اهاي اجتماعي افراد ها و نگرش ارزش

ز جمله احساسات اتعابير گوناگون،  تبلور وضعيت ارتباط متقابل و روابط اجتماعى هستند كه به
ها، نوعى الگوى اجتماعى و  كنندة رفتار، نگرش بنيادى ناظر بر اهداف، و آرمان عميق و تعيين

مفهوم نگرش  ).30: 1390(قنبري و همكاران،  شوند معيارى براى تنظيم رفتار قلمداد مى
ها بر رفتار،  رش. دربارة تأثير نگستايا افراد يا عقايد مختلف  اشيا دربارةما معناي ديدگاه  به

(كريمي، نظران علوم اجتماعي مطرح است  هاي گوناگوني در ميان صاحب ها و ديدگاه بحث
هاي اجتماعي در محور چگونگي پوشاك فرد در جامعه، با  ها و نگرش متغير ارزش). 1376

_______________________________________________________ 
1. Embodied 
2. Objectified 
3. Presuppositions 
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دست آمد كه مؤيد پايايي  به 77/0سنجيده شد كه آلفاي آن معادل استفاده از مقياس ليكرت 
  الي آن است.با

: اين متغير با يك ها و نگرش فرد در خصوص عوامل برازندگي در منظر عام ارزش
دست آمد و  به 66/0اي تحت سنجش قرار گرفت كه آلفاي آن معادل  گويه مقياس ليكرت نُه

  مؤيد پايايي اين سنجه است.
ز يك مقياس : اين متغير نيز با استفاده اهاي مرتبط با ظواهر فيزيكي ها و نگرش رزشا

دست آمد كه پايايي آن را در  به 69/0گيري شد و آلفاي آن معادل  اي اندازه و در سطح فاصله
  دهد. حد مقبولي نشان مي

داري مناسكي و  اين متغير در پژوهش حاضر در دو بعد دين :داري بندي ديني يا دين پاي
مال، تجارب و دانش ديني بر ناظر بر تأثير باورها، اع 1بعد پيامدي پيامدي بررسي شده است.

عبارت ديگر، پيامدهاي اعتقادات و رفتارهاي ديني را در زندگي  زندگي روزمرة پيروان است. به
اظر بر انجام يك سلسله اعمال عمدتاً ن كند، اما بعد مناسكي (اعمال ديني) افراد مطالعه مي

اعمال و مناسك مشخصي  عبارت ديگر، اي فردي يا جمعي است. به بيروني براي انجام فريضه
). پايايي 1392جاه،  آورند، مانند نماز و روزه (رفعت جا مي است كه پيروان هر دين آن را به

  تأييد شد. 69/0و بعد پيامدي با آلفاي  67/0هاي بعد مناسكي با آلفاي  گويه
  

  هاي پژوهش يافته
 توصيفي هاي يافته

 حدود و 2منطقة  جوانان چهارم سه از يشسال است و ب 26 به قريب پاسخگويان ميانگين سني
 كه 2منطقة  ميان جوانان در دانشگاهي مجردند. ميزان تحصيالت 16منطقة  جوانان از نيمي
 است. 16 منطقة از اي معنادار بيشتر گونه به شود، مي محسوب تهران شهر مرفه مناطق جزو

وي زياد ( ميزان به 2 منطقة جوانان اجتماعي پايگاه شد، بيني مي پيش كه طور همان
حال،  بااين. است 16 منطقة جوانان اقتصاديـ  اجتماعي پايگاه از باالتر معناداري و )32/0كرامر=

  مشاهده نشد. معناداري منطقه تفاوت دو ميان پاسخگويان فرهنگي، لحاظ سرماية به
بندي ديني پاسخگويان در دو بعد مناسكي و پيامدي سنجيده شده است. شاخص  پاي

درصد پاسخگويان، به ميزان  39داري مناسكي جمعيت تحقيق حاكي از آن است كه حدود  ندي
درصد از آنها، به مقدار زياد يا نسبتاً زياد، به انجام مناسك ديني  61كم يا نسبتاً كم، و 

بندي مناسكي،  لحاظ پاي بستگي و معناداري حاكي از آن است كه به ي همها آمارهبندند.  پاي
_______________________________________________________ 
1. Consequence 
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بندي ديني مناسكي در  و معناداري ميان دختران و پسران وجود ندارد، اما پاي تفاوت مهم
بندي ديني مناسكي در دو  بوده است. تفاوت پاي 2باالتر از جوانان منطقة  16جوانان منطقة 

  منطقه نسبتاً درخور توجه و معنادار است.
 درصد 20 ه قريب بهها نشان داد ك لحاظ سبك پوشش مردان در فضاهاي اجتماعي، يافته به
 30 حدود و اسپرت، نسبتاً لباس درصد 47 ،)كتان يا جين شلوار و شرت تي( اسپرت لباس آنها،

  .پوشند مي) مردانه پيراهن و كت و شلوار( رسمي يا رسمي نسبتاً لباس درصد
لحاظ آماري، تفاوت معناداري با يكديگر  ، به16و  2پوشيدن پسران مناطق  سبك لباس

 28، پوشش اسپرت و 16درصد پسران منطقة  72آمده نشان داد كه  دست ا ارقام بهندارد، ام
درصد بوده است. در  37و  63ترتيب،  ، به2درصد پوشش رسمي دارند. اين آمار در منطقة 

  رواج بيشتري دارد. 16مجموع، پوشش اسپرت و نسبتاً اسپرت در ميان جوانان منطقة 
 با آنان چهارم سه اجتماعي، فضاهاي در دختران پوشش نحوة به مربوط هاي يافته مطابق

 و شوند مي حاضر جامعه در موها، پوشش بدون شال يا روسري و مانتو يعني غيراسالمي، پوشش
 چادر، يا پوشيده كامالً روسري يا مقنعه و مانتو يعني اسالمي، پوشش از چهارم ايشان يك

 16و  2 منطقة دختران ميان اجتماعي، فضاهاي در پوشش نحوة نظر از. كنند مي استفاده
  .نشد مشاهده معناداري آماري تفاوت

. گرفت قرار بررسي تحت نيز زنانه هاي مهماني در دختران و زنان هاي لباس و پوشش سبك
 از درصد 51 باز، نسبتاً هاي لباس از جوان زنان درصد 20 حدود كه دهد مي نشان ها داده

 استفاده كت و دامن يا كت و شلوار از درصد 30 و وشيدهپ نسبتاً و دار مدل هاي پيراهن
 اما در ندارد، وجود 16 و 2 منطقة نمونة جمعيت بين معناداري آماري تفاوت. كنند مي

 برابر سه) درصد 25( 2 منطقة دختران در باز نسبتاً هاي لباس از استفاده زنانه، هاي مهماني
 و كت( رسمي و پوشيده هاي لباس از استفاده مقابل، در و است) درصد 8( 16منطقة  دختران
 37,5( 2 منطقة دختران برابر ونيم يك ،16 منطقة جوان ميان دختران در) دامن و كت يا شلوار

  .است بوده) 25 مقابل در
 مطابق آنان، دوسوم حدود يعني جوانان، بيشتر پوشاك، خريد و انتخاب معيارهاي لحاظ به

 و انتخاب را خود پوشاك كاربردگرايانه با توجه به معيارهاي آنان سوم يك و مدگرايانه معيارهاي
 اما نداشت، معناداري تفاوت منطقه دو در پاسخگويان خريد معيارهاي. كنند مي خريداري
پسران براي  معيار كه طوري به داشت؛ معناداري تفاوت مردان و زنان پوشاك خريد معيارهاي

داشتند. اين نتيجه مؤيد نظريات  تر معيار مدگرايانه دختران بود و تر كاربردگرايانه پوشاك خريد
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گيدنز دربارة گستردگي امكانات دردسترس زنان در مقابل محدوديت آنان در جامعة مردساالر 
  آورد. دنبال مي گرايي و مدگرايي در زنان را به است كه رواج مصرف

 اينكه از بيشتر يزيكي،ف ظواهر و دربارة پوشاك پاسخگويان اكثر هاي نگرش و ها ارزش
 نداشت، معناداري رابطة افراد سكونت منطقة با متغير اين. است بوده نوگرايانه باشد، گرا سنت

 و ها ارزش طوري كه به نشان داد؛ اما معناداري ،)24/0( ضعيف نسبتاً رابطة جنسيت با اما
  .است بوده دختران از تر گرايانه سنت قدري پسران هاي نگرش

  
 استنباطي و تبييني ايه يافته

مردان در دو منطقة باال و  و زنان تفكيك به افراد پوشش سبك حاضر، پژوهش وابستة متغير
 .است پايين شهر تهران بوده

  
  تفكيك جنس بستگي متغيرهاي مستقل تحقيق با سبك پوشش به جدول روابط هم

  زنان مردان 
ضريب متغيرهاي مستقل

  بستگي هم
سطح

 معناداري
 ضريب

  بستگي مه
 سطح

  معناداري
  0,621  0,064 0,008 0,293 سن

  0,156  0,181 0,083 0,194 ميزان تحصيالت
  0,132  - 0,202 0,543 0,071 اجتماعيـپايگاه اقتصادي
  0,315  0,129 0,034 0,236 سرماية فرهنگي

  0,000  - 0,454 0,002 -0,343 بندي ديني در بعد مناسكي پاي
  0,159  0,189 0,012 0,282 معيارهاي خريد پوشاك

  0,001  - 0,456 0,002 0,369 هانگرشو ها ارزش
  

 كه شد مشخص تحقيق، مستقل متغيرهاي با مردان پوشش سبك متغير رابطة بررسي از
 هاي نگرش و ها ارزش و پوشاك، خريد داري، معيارهاي دين فرهنگي، سرماية تحصيالت، سن،

 معناداري و مستقيم بستگي هم آنان پوشش سبك با ظواهر فيزيكي و پوشاك درباب پسران
 فرهنگي سرماية و باالتر تحصيالت از دارند، بيشتري سن كه جواناني ديگر، عبارت به. دارد

 زمينة در هايشان نگرش و ها ارزش و مدگراتر آنان پوشاك خريد معيارهاي برخوردارند؛ بيشتري
 و ورزش غذايي، رژيم رعايت ظاهر، آراستگي به يعني است؛ تر نوگرايانه فيزيكي ظواهر و پوشاك

را رعايت  تري مدرن پوشش سبك دارند و گرايش بيشتر و شكل رنگ نظر از ها لباس هماهنگي
 بيشتر آنها پوشاك در روشن و شاد هاي رنگ و مدرن و اسپرت پوشاك از استفاده و كنند مي
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 مردان پوشش سبك با عناداريم و معكوس باال، بستگي هم ديني بندي پاي ديگر، طرف از. است
 پوشش سبك باشد، بيشتر مناسكي بعد در فرد ديني بندي پاي هرچه كه معنا اين به دارد؛
 پايگاه ديگر، سوي از. شود ديده مي بيشتر رسمي و سنتي پوشش سبك و كمتر آنها در مدگرا

  .مردان ندارد پوشش سبك با اي رابطه پيامدي، بعد در آنها داري دين و افراد اجتماعيـ  اقتصادي
 هاي آزمون طريق از نيز دختران پوشش سبك بر تحقيق مستقل متغيرهاي تأثير ميزان

 ها و ارزش و ديني مناسك به بندي پاي متغير دو زنان، در كه داد نشان نتايج. شد بررسي آماري
 سبك با هابقية متغير. دارد معناداري و) 45/0(باال  بستگي هم پوشش سبك با هر دو، ها، نگرش
 به دختران بندي پاي هرچه آمده، دست به هاي آماره طبق. نداشتند اي رابطه دختران پوشش
 فضاهاي در آنها پوشاك باشد، گراتر سنت آنها هاي نگرش و ها ارزش و بيشتر ديني مناسك
 تر رسمي و تر كالسيك نيز ها مهماني در و تر است نزديك اسالمي پوشش به و تر پوشيده عمومي

 پوشاك و بدني ظواهر با مرتبط هاي نگرش و ها ارزش متغير آنكه توجه جالب نكتة .شود مي
 دختران گروه در رابطه اين ولي دارد، بستگي هم آنها پوشش سبك با پسر، و دختر پاسخگويان

 و ها ارزش كه دختراني كه است معني بدان اين است؛ مستقيم پسران گروه در و معكوس
 فضاهاي در و باز لباس و زنانه پوشش با سبك زنانه هاي مهماني در دارند، گرا سنت هاي نگرش

   شوند. ديده مي) شال يا روسري و اندامي مانتوهاي( غيراسالمي پوشش عمومي با
  

  گيري بحث و نتيجه
 مشابهي زندگي هاي سبك و ها سليقه مشابه، اجتماعي موقعيت و جايگاه بورديو، بنا به گفتة 

 و بازتوليد را مختلفي اجتماعي طبقات فرهنگي، مصرف الگوهاي رعكس،ب و آفريند مي
 اقتصادي، سرماية از فرد مندي بهره ميزان بر مبتني اجتماعي، موقعيت. كند مي گذاري نشانه

ها و منابع مادي و فرهنگي  دسترسي افراد جامعه به سرمايه ازآنجاكه است. فرهنگي و اجتماعي
 و ها گزينه از اجتماعي مراتب سلسله اي، نيست، در هر جامعهيكسان و توزيع آنها برابر 

 مالحظة با توان مي طوري كه به كند، مي ظهور پسند نخبه و پسند عامه فرهنگي هاي فعاليت
 اي در نظر گيدنز، مدرنيته همانند آيينه زد. حدس را آنها اجتماعي طبقة افراد، قريحه و سليقة

كند. همين امر به  به آن، در خود و معيارهايش بازنگري مي توصيف شده كه فرد با نگاه مداوم
عبارتي، افراد در مواجهه با ساختارهاي مدرن هم از آنها متأثر  انجامد. به رشد فردگرايي مي

گيرند.  كار مي شان به شوند و هم در برابر آنها نوعي مقاومت را براي بازآفريني هويت شخصي مي
او هم معتقد است كه خواني دارد؛ زيرا  ديدگاه فردگراي زيمل هم شناختي گيدنز با رويكرد روان
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كند تا هويتي را كه دوست دارد براي خود بسازد.  در شهرهاي بزرگ امروزي، شخص مصرف مي
  منزلت است.حال، نشانگر پيوستگي با افراد هم نظر او، مد نماد تمايز طبقاتي است و درعين به

ة طبقاتي سبك پوشش جوانان، به مقايسة جنسيتي نحوة بر مقايس در اين مطالعه، عالوه
بر تبليغ  ايم؛ زيرا از طرفي، در جامعة كنوني ايران، عالوه پوشش دختران و پسران نيز پرداخته

هاي سنتي زنانه، قواعد و ضوابط پرشماري براي نحوة پوشش زنان تعيين و اعمال  هويت
آميز) سبب بروز تفاوت  گونة سلبي (يعني مقاومت گونة ايجابي و هم به شود كه هر دو، هم به مي

بيان گيدنز، با  شود. از طرف ديگر، به در نحوة پوشش دختران و پسران و عوامل مؤثر بر آن مي
كند؛ زيرا آنان،  گسترش مدرنيته، اوضاع زنان در مواجهه با مدگرايي و الگوهاي مصرف تغيير مي

بينند،  وسيع از امكانات را در مقابل خود مي ناگاه، پس از محدوديت تاريخي بزرگي، طيفي
ها و  يابي آنان به اين انتخاب هاي دست كه فرهنگي كه همچنان مردساالر باقي مانده، راه درحالي

رو، بسياري از  كند. ازاين هاي جديد را محدود مي امكان حضور در اجتماع براي كسب هويت
به كنترل بدن و ظواهر فيزيكي و آزمايش طور افراطي  آلود به زنان در اين وضعيت تناقض

  پردازند. مدهاي گوناگون مي
  زمينة كه بود اين پژوهش نتايج ترين طبقاتي در سبك پوشش، مهم جايگاه لحاظ تأثير به

 .گذارد مي اساسي تأثير آنها مصرفي رفتارهاي بر كنند، مي زندگي آن در جوانان اي كه اجتماعي
بستگي دارد، اما از  پوشش جوانان هم طور مستقيم و كمي، با سبك بهاجتماعي، ـ  پايگاه اقتصادي

هاي اجتماعي هر طبقه، درباب پوشش، معيارهاي  ها و نگرش طريق آنچه تحت عنوان ارزش
 از كنند مي سعي خريد و مصرف و نيز سرماية فرهنگي بررسي كرديم، مشخص شد كه افراد

 توان مي خالصه، طور به. كنند استفاده خود اجتماعي و اقتصادي جايگاه نمايش براي پوشش
خواني بيشتري دارد كه در تحليل  هاي ما با ديدگاه بورديو هم در اين زمينه يافته گفت
ويژه سرماية  بر جايگاه طبقاتي، به سبك زندگي و مصرف و به هاي اجتماعي، عالوه تفاوت

  فرهنگي و سليقه توجه كرده است.
نتايج نشان داد كه سن، تحصيالت،  ان در سبك پوشش،از نظر تفاوت دختران و پسر

ي ها نگرشو  ها ارزشبندي به مناسك ديني، معيارهاي خريد پوشاك، و  سرماية فرهنگي، پاي
بستگي مستقيم و معناداري دارد.  پسران در پوشاك و ظواهر بدني، با سبك پوشش آنان هم

يالت باالتر و سرماية فرهنگي بيشتري عبارت ديگر، جواناني كه سن بيشتري دارند، از تحص به
در زمينة  شانيها نگرشو  ها ارزشتر است،  برخوردارند، معيارهاي خريد پوشاك آنان مدگرايانه

است؛ يعني به آراستگي ظاهر، رعايت رژيم غذايي، ورزش و  تر انهينوگراپوشاك و ظواهر بدني 
تري دارند و از  سبك پوشش مدرن از نظر رنگ و شكل بيشتر گرايش دارند، ها لباسهماهنگي 
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بندي  كنند. از طرف ديگر، پاي هاي شاد و روشن استفاده ميپوشاك اسپرت و مدرن با رنگ
بستگي زياد، معكوس و معناداري دارد؛ به اين معنا كه هرچه  ديني با سبك پوشش مردان هم

پوشد و سبك  اس ميبندي ديني فرد در بعد مناسكي بيشتر باشد، كمتر با توجه به مد لب پاي
  شود. پوشش سنتي و رسمي در او بيشتر ديده مي

طور كلي، مدگرايي، چه در زمينة ارزشي و نگرشي و چه در زمينة رفتاري،  به زنان، در
بندي ديني و مناسكي، با سبك  ها و پاي ها و نگرش است. اما، دو عامل ارزشبيشتر از پسران 
سبب تعديل يا كاهش مدگرايي در زنان جوان بستگي قوي دارد و آنچه  پوشش آنان هم

دادن قابليت تأمل در  شود، به سرماية فرهنگي آنان مربوط است. سرماية فرهنگي با افزايش مي
دادن هدف و غايت زندگي و تعديل  بندي ديني با نشان هاي مختلف زندگي روزمره، و پاي جنبه

تي و مدرن و بازتعريف هويت مطلوب هاي زنانة سن گرايي، سبب مقاومت در برابر هويت مصرف
ترين نمود آن در سياست بدن، از جمله الگوهاي پوشش و ظواهر بدني،  شود كه روشن مي

  مشهود است.
 پوشش سبك با پسر و دختر پاسخگويان هاي ها و نگرش ارزش متغير آنكه درخور تأمل نكتة

است؛  مستقيم پسران گروه در و معكوس دختران گروه در رابطه اين ولي دارد، بستگي هم آنها
 تمايل مدرن پوشش به سبك دارند، گرا سنت هاي نگرش و ها ارزش كه دختراني كه معني بدان

 دختران دربارة كه ديگري يافتة با همراه بتوان شايد را يافته دهند. اين نشان مي بيشتري
 جنسيتي هاي اوتتف بر مدگرايي بيشتر دختران در مقايسه با پسران، يعني آورديم، دست به

هاي خانوادگي  هاي سنتي زنانه كه در نقش سو، از هويت زنان، ازيك. حمل كرد مردان و زنان
اند و از سوي ديگر، با طيف وسيعي از امكانات دنياي مدرن آشنا  شود فاصله گرفته خالصه مي

شان هاي مختلف اجتماع است كه در وضعيت كنوني براي اند كه مستلزم حضور در عرصه شده
شدن و تشخص،  آلود، براي مدرن رو، بسياري از زنان در اين وضعيت تناقض ممنوع است؛ ازاين

مصرف كاالهاي مد روز هاي ظاهري بدن و  سو با تبليغات مصرفي، به كنترل و تغيير جنبه هم
  برد. كنند ارزش و منزلت آنان را نزد ديگران باال مي آورند كه تصور مي روي مي
ويژه تحصيالت  وضعيتي، زناني را كه در اثر افزايش سرماية فرهنگي، به ينهمه، چن بااين

 مواجه هويت بحران گيرند، با عالي، در مقابل وضع موجود رويكردي انتقادي در پيش مي
 و دهند تشخيص را مدرن و سنتي زنانة هاي هويت در موجود تضاد بتوانند سازد. اگر ايشان مي
بر اين بحران غلبه  كنند، ايجاد خود براي بازانديشانه هويتي ها، هويت اين بازتعريف و نقد با

اي دست خواهند يافت كه متضمن رويكرد  آگاهانه و جديد زندگي سياست به و خواهند كرد
  .جديد به بدن و پوشاك نيز هست
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هاي گيدنز در زمينة بروز بحران هويت براي زنان در مواجهه با مدرنيته و نيز رويكرد  تحليل
رديو در خصوص اهميت سرماية فرهنگي در چگونگي سبك زندگي و مصرف كاالها در اين بو

نظران تأكيد  هاي ميداني ما كمك شاياني كرد. هردو اين صاحب پژوهش، به فهم بهتر يافته
) اعتماد از آنان برخورداري و( اجتماعي اند كه هر چقدر سرماية فرهنگي افراد و سرماية كرده
 احراز براي گوناگون كاالهاي و بدني ظواهر از استفاده و مختلف مدهاي به لتوس باشد، بيشتر
  خواهد شد.  كمتر طلبي تشخص و برتر هويت
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  هاي سبك پوشش جوانان) (گويه ضميمه
ها و  سبك پوشش جوانان كه متغير اصلي اين پژوهش است براي زنان و مردان با شاخص

هاي متفاوتي تحت سنجش قرار گرفته است. پوشش زنان، به سبب الزام آنها به رعايت  گويه
فضاهاي اجتماعي تفكيك  قواعد پوشش اسالمي در فضاهاي عمومي، از طريق سه مقياس به

هاي  فضاهاي اختصاصي سربسته/ مهماني، و هاي اجتماعي روزمره موقعيتو  عمومي
ته است. دو مقياس اول داراي چهار گويه و مقياس سوم داراي سه هدف سنجش قرار گرف زنانه

ندرت و  هاي هميشه، غالب اوقات، گاهي اوقات، به گويه بوده و هر سه مقياس شامل پاسخ
مانتو معمولي نسبتاً اندامي و . 1اند از:  هاي دو مقياس اول عبارت وقت بوده است. گويه هيچ

. مانتو و مقنعه يا روسري كامالً پوشيده 3د و روسري يا شال . مانتو نسبتاً آزا2روسري يا شال  
 . چادر4و 

 و دار مدل مجلسي . لباس2باز  نسبتاً مجلسي لباس. 1اند از:  هاي مقياس سوم عبارت گويه
  دامن و كت يا شلوار و . كت3پوشيده  نسبتاً

غالب  هميشه  فضاهاي اجتماعي عمومي -1
  اوقات

گاهي 
  توق هيچ  ندرت به  اوقات

         مانتو معمولي نسبتاً اندامي و روسري يا شال
         مانتو نسبتاً آزاد و روسري يا شال

         مانتو و مقنعه يا روسري كامالً پوشيده
            چادر

غالب  هميشه  هاي اجتماعي روزمره موقعيت- 2
  اوقات

گاهي 
  وقت هيچ  ندرت به  اوقات

         المانتو معمولي نسبتاً اندامي و روسري يا ش
         مانتو نسبتاً آزاد و روسري يا شال

         مانتو و مقنعه يا روسري كامالً پوشيده
            چادر

غالب  هميشه  فضاهاي اختصاصي زنانه - 3
  اوقات

گاهي 
  وقت هيچ  ندرت به  اوقات

         لباس مجلسي نسبتاً باز-1
         دار و نسبتاً پوشيدهلباس مجلسي مدل-2

         يا كت و دامنكت و شلوار-3
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براي شناخت سبك پوشش مردان در فضاهاي مختلف اجتماعي كه محدوديت مشخصي 
هاي هميشه، غالب اوقات، گاهي اوقات،  اي كه داراي پاسخ ندارد، از يك مقياس چهارگويه

  هاي اين مقياس به شرح ذيل است: وقت بود استفاده شد كه گويه ندرت و هيچ به
 يا كاپشن و كتان شلوار و . پيراهن2اسپرت)  كتان (كامالً يا نجي شلوار و شرت تي .1

 . كت4رسمي)  اي (نسبتاً پارچه شلوار با مردانه بلوز يا شوميز . پيراهن3جليقه (نسبتاً اسپرت) 
  مردانه (كامالً رسمي) پيراهن و شلوار و

چگونگي پوشش درفضاهاي مختلف
غالب   هميشه  اجتماعي (براي مردان)

  وقت هيچ  ندرت به  اوقات گاهي  اوقات

         شرت و شلوار جين يا كتان)كامالً اسپرت (تي
نسبتاً اسپرت (پيراهن و شلوار يا كتان و كاپشن يا

  جليقه)
        

نسبتاً رسمي (پيراهن شوميز يا بلوز مردانه با
  اي)شلوار پارچه

        

         رسمي (كت و شلوار و پيراهن مردانه)
  

از آنان پرسيديم كه معموال ًكدام دسته لحاظ رنگ،  اي شناسايي سبك پوشش جوانان بهاز اين گذشته، بر
-هاي شاد، رنگ ها را به سه مقولة رنگ پاسخ كنند.پسندند و استفاده مي هاي زير را در پوشاك خود مي از رنگ

-ايش او به رنگاي كه هرچه نمرة فرد بيشتر باشد، گرگونه هاي تيره تقسيم كرديم، بههاي روشن و رنگ
  هاي شاد و روشن در پوشاك بيشتر است.

  
غالب  هميشه هاي مورد استفاده در پوشاك رنگ

  اوقات
گاهي 
  وقت هيچ  ندرت به  اوقات

هاي روشن و شاد مثل صورتي، زرد، آبي، رنگ-1
  سبز 

        

هاي روشن اما خنثي مثل خاكستري، كرم، رنگ-2
  طوسي 

        

         اي، دودي، سورمههاي تيره مثل مشكي رنگ-3
 


