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Introduction
Covering as a social action, like other social actions, in a society is influenced by some social factors. Social actor
consciously uses a type of covering to influence other actors. Covering, then, as a social action is done by some social
factors that form its meaning and content. A typology of covering includes a range of covering types that
distinguishes quality of covering according to individuals’ motives and intentions in the forms of different covering
types. Society as a container and culture as a content provide these covering types for individuals. This research
attempts to study a typology of covering according to some social factors related to its types in Hamadani women.
There are two fundamental questions that this research is going to answer them. First, how is woman typology of
covering in Hamadan? And second, what are some social factors that form this typology and its constituent types?

Material & Methods
The study method is survey and its population includes
all Hamadani women aged 18-50. For gathering
information in exploratory stage, 40 women were
interviewed with a specified covering range and its
types. For studying relationships between research
variables and the covering types, a questionnaire was
designed after specifying covering types. A sample of
335 women who were selected by proportionate
stratified sampling has been estimated through Cochran
formula. The collected data were analyzed by
frequency tables, x2 test, Cramer V, and contingency
tables.
Discussion of Results & Conclusions
The research finding shows there is a covering range of
Hamadani women including four covering types:
comfort-intensive
type, modesty-intensive
type,
exhibition-intensive type, and husband-intensive type.
Hypotheses findings show that there are meaningful
relationships between every four covering types such
as influence from peer group, influence from
expectations of significant others, financial reputation
and prestige, amount of leisure time, following

husband believes, attracting opposite sex for marriage,
and marital status.
Based on the above-mentioned relationships
between the four covering types and their related social
factors, findings suggest that husband-intensive type
takes the most influence from peer groups. Peer groups
and their social actions influence attitudes towards
women type of covering. Peer groups act as a looking
glass that women look themselves into it.
Women covering types of husband-intensive and
exhibition-intensive are influenced respectively by
expectations of significant others. Significant others
and some expectations created by them cause
behavioral norms and patterns for women clothing.
Findings also show that both covering types of
husband-intensive and exhibition-intensive have the
most relationship with financial reputation and
prestige. Having high social status is a sign of wealth
and reputation. It seems that some happened social
changes during the last decades in Iran have created a
kind of exhibitive society in which women use clothing
as a symbol for showing their social statuses.
Covering types of husband-intensive and
exhibition-intensive have the most relationship with
leisure time, too. It follows that in an exhibitive
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society, having more leisure time is related to some
types of coverings. Another finding indicates that a
majority of unmarried women have a husbandintensive type of covering for attracting husband.
These women try to increase their erotic capital
through their covering. It also follows that for these
women clothing means the more erotic capital, the
more chance of finding a husband.
Finally, the research finding suggest that women
with covering type of exhibitive-intensive and
modesty-intensive have the most relationship with their
husband believes. Covering types of these women,
then, are influenced by their husband believes, whether
secular beliefs or religious ones.
Findings of this research on women typology of
clothing and its related social factors indicate that, as a
whole, there are different types of covering in a society
that form a range of covering types for it, and these
covering types are influenced by some social factors.
Keywords: Covering Types, Expectations of
Significant Others, Financial Reputation and Prestige,
Attracting for Marriage, Erotic Capital.
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چكیده 
پوشش كنشي اجتماعي (همانند كنش هاي اجتماعي دیگر) است كه از كم و كيف و محتواي جامعه تأثير ميگيرد .گونهشناسي پوشش طيفي
است كه گونههاي مختلف پوشش را در بر ميگيرد .این گونهها طبق انگيزههاي پوششي افراد در معرض تأثير و در ارتباط با عوامل اجتماعي
شکل ميگيرد .در این پژوهش گونه هاي پوشش زنان شهر همدان و عوامل اجتماعي مؤثر و مرتبط با آنها بررسي شدهاند .روش پژوهش
پيمایشي و جامعۀ آماري شامل همۀ زنان  98تا  78سالۀ ساكن شهر همدان است .ابزار گردآوري اطالعات در مرحلۀ اكتشافي براي تعيين
گونههاي پوشش و انواع آن ،مصاحبه با  08زن بوده است .بعد از مشخصشدن این گونهها پرسشنامهاي براي بررسي ارتباط متغيرها با این
گونهها ساخته شد .حجم نمونه شامل  337زن است كه با فرمول كوكران محاسبه و با روش نمونهگيري طبقهاي متناسب انتخاب شده است.
یافتههاي پژوهش نشان ميدهند گونهشناسي پوشش زنان شهر همدان دربرگيرندۀ چهار گونۀ پوششي راحتطلب ،عفتطلب ،نمایشطلب و
همسرطلب است .یافتههاي آزمون فرضيههاي پژوهش نشان ميدهند بين هر چهار گونۀ پوششي زنان با تأثيرپذیري از گروه هماالن،
تأثيرپذیري از انتظارات دیگرانِ مهم ،اشتهار و اعتباربخشي مالي ،ميزان اوقات فراغت ،وضعيت تأهل ،تمایل به جذب جنس مخالف براي
ازدواج و پيروي از اعتقادات همسر روابط معنيداري وجود دارد.
یکلیدی :گونههاي پوشش ،انتظارات دیگران مهم ،اشتهار و اعتباربخشي مالي ،تمایل به جذب جنس مخالف براي ازدواج ،سرمایۀ
واژهها 
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مقدمهوبیانمسئله

تعامالت افراد بهمنزلۀ رسانه عمل ميكند؛ ازایرنرو ،مريتوانرد

انسانها از زماني كه براي حفاظت از بدنشان در برابرر عوامرل

ظاهر بدن را به آن ه انتظار است ،تبدیل كنرد و نمرادي برراي

طبيعي  -محيطي و گرمنگهداشتن آن در برابر سررما بره فکرر

انتقال منظور و قصدي خاص باشد.

چاره افتادند ،از پوشش استفاده كردند .آنهرا ابتردا در انتخراب

پوشش در بستر اجتماعي جوامر كنش اجتماعي است كره

نوع و كيفيت پوشش آزادي زیادي نداشتند .با تحول انسران و

ماننررد دیگررر كررنشهرراي اجتمرراعي بررا تررأثيرگرفتن از عوامررل

شررکلگيررري جوامررر مرردرن و خررارجشرردن انسرران از وضررر

اجتماعي انجام مريشرود .برازیگر اجتمراعي از ایرن كرنش در

اوليه اش ،جدا از ایرن دو انگيرزه ،انگيرزه هراي دیگرري برراي

صحنۀ اجتماع استفاده ميكند تا با مقاصد مشرخص و آگاهانرۀ

انتخاب نوع پوشش به وجود آمدند :انگيزۀ حضرور در جمرر،

خود بر دیگر كنشگران اثر بگذارد؛ ازاینرو ،پوشرش برهمنزلرۀ

تعامل با دیگران ،نمایش هویت و غيره.

كنش اجتماعي از عواملي تأثير ميگيرد كه معنا و محترواي آن

انسانها هنگام تنهایي و انزوا ،به چگرونگي پوشرش خرود

را شکل ميدهد.

توجه چنداني ندارند؛ اما زماني كه در جمر قرار ميگيرند و با

گونه شناسي پوشش دربرگيرندۀ طيفي از گونه هاي پوشش

دیگران وارد تعامل ميشوند ،این حضور در جمر و تعرامالت

است كه كيفيت و چگونگي پوشش را بنا به انگيزههرا و قصرد

موجب ميشود به پوشش خود توجه كنند ()Gilman, 2002: 5؛

افراد در قالب تيپ هاي پوششري متفراوت مشرخص مريكنرد

برره عبررارتي ،هنگررامي كرره فرررد در زنرردگي روزمرررۀ خررود در

(بخشينظر .)9317 ،جامعه برهمنزلرۀ ظررا و فرهنره برهمنزلرۀ

اجتماعات ظاهر مي شود ،پوشرش او حامرل معراني اجتمراعي

مظروا این گونهها را فراهم ميكنند.

است كه از ارجاع به توجه جمر حاصل ميشرود .ایرن معراني

زنان به منزلۀ متعلق موضوع بررسي این پژوهش برا توجره

كم و كيف پوشش او را شرکل مريدهنرد .توجره بره پوشرش

به انگيزه هایي كه از پوشش دارند ،در جامعه ظاهر مريشروند؛

هنگام تعامالت اجتماعي افراد برا هرم و معراني حاصرل از آن

بنابراین ،چگونگي این ظهور را جامعره و معراني فرهنگرياش

بيانكنندۀ این است كه پوشش ساختي آگاهانره دارد و حاصرل

ایجاد ميكنند.

زندگي اجتماعي است .این ساخت آگاهانۀ پوشش در زنردگي

پوشش در ایران بيش از آنکه امري عرفي باشد ،امري دینري

اجتماعي ،بافتي اجتماعي به آن ميدهد .ایرن بافرت اجتمراعي

است و یکي از مهرمتررین مباحر

دربرارۀ نروع پوشرشهراي

پوشش را به پوست اجتماعي تبدیل ميكند؛ بنابراین ،جامعه و

بهكاررفته ازسوي زنان ،مسئلۀ حجاب است .اهميت زیرادي كره

اجتماعات آن بنا به بافت اجتمراعي پوششريشران مريتواننرد

قشر زیادي از جامعره برراي دیرن و دسرتورات دینري در امرور

پوست هاي اجتماعي برگرفته از محترواي فرهنگري  -تعراملي

زندگي خود قائلاند ،موجب شده است بازتاب دستورات دینري

جامعه داشته باشند.

در زندگي روزمره امري مشهود و نمایان باشد؛ با این حال ،همۀ

راچهيگينررز و ای ررر دو هرردا اساسرري بررراي پوشررش در

شيوههاي پوشش در ایران را نميتوان در قالب حجاب منحصرر

جامعۀ امروزي برشمرده اند؛ یکي پوشش بهمنزلۀ اصالحكننردۀ

كرد .شيوۀ پوشش بخشي از افراد جامعره نيرز برمبنراي سرنت و

اجزاي بدن و دومي بهمنزلرۀ رسرانهاي برراي ارتبراط

(Roach-

فرهنه شکل گرفته است (حميدي و فرجي.)50 :9385 ،

 .)Higgins & Eicher, 1992: 12بر این اساس از پوشش اسرتفاد

در زمينۀ پوشش زنان و انواع آن در ایران مطالعاتي انجام شده

ميشود تا هم كم وكيف كاستيهاي بدن برهوسريلۀ آن هنگرام

است كه یکي از آنها مطالعۀ مركز افکارسرنجي دانشرجویان ایرران

تعامالت اجتماعي افراد با هم جلوۀ مدنظر و مطلوب پيدا كند

(ایسپا) ( )9310است .نترای ایرن مطالعره نشران مريدهنرد 85/2

و هم اینکه پوشرش براسراس معرانياي كره در خرود دارد در

درصد از دانشجویان چادر مشکي با مقنعه و  98/7درصرد چرادر
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زهره بخشينظر و همکاران


مشکي و روسري را ميپسندند .در مجموع  02/9درصد مردم بره

پایگراه اجتمراعي و توجه به تبليغات مصرفي رسانهها از سایر

پوشش چادر تمایل نشان دادهاند 92/3 .درصد مانتو بلند و مقنعره،

متغيرها بيشتر است.

 98/1درصد مانتو بلند با روسري 8 ،درصد مانتو بلند برا شرال0 ،

حميدي و فرجري ( )9385در پرژوهش «سربﻚ زنردگي و

درصد مانتو با دامن 2/8 ،درصد مانتو كوتراه برا شرلوار 9 ،درصرد

پوشش زنران در تهرران» ،نروع پوشرش زنران در محريطهراي

كت و شلوار 9/0 ،درصد مانتو كوتراه برا سراپورت و  9/8درصرد

اجتماعي گوناگون و برخي مؤلفههاي زندگي آنان را توصريف

مانتو بيدكمه با ساپورت را ترجيح ميدهند.

كرده اند .نتای این پژوهش نه تيپ پوششي را نشان ميدهنرد:

پژوهش حاضر درصدد است گونهشناسري پوشرش را بنرا بره

پوشش به منزلۀ سبﻚ زندگي ،پوشرش مردمحور ،فشرن لرس،

عوامل اجتماعي مرتبط با گونههاي آن بين زنران در شرهر همردان

پوشش فمينيستي ،حجاب به منزلۀ تکليرف ،حجراب بره منزلرۀ

بررسي كند .از آنجا كه هدا این پژوهش گونرهشناسري پوشرش

ایدئولوژي ،حجاب سنتي ،حجاب زیبرایيشرناختي و حجراب

زنان همدان و عوامل اجتماعي مرتبط برا آن اسرت ،پرسرشهراي

بازاندیشانه.
9

بنيادي آن چنيناند :گونهشناسي پوشش زنان در این شهر چگونره

گروگان و همکاران ( )2013در پژوهش «لباس مناسب و

است؟ چه عوامل اجتماعي با شکلگيري این گونهشناسي پوشرش

تصور از خود :بررسي نظر زنران بره هنگرام پوشريدن لبراس»،

و گونههاي تشکيلدهندۀ آن ارتباط دارند؟

تجربيات زنان از پوشيدن لباس مناسب و ارتباط آن برا تصرور
از خود را بررسي كردند .نتایچ پژوهش آنهرا نشران مريدهنرد

پیشینۀپژوهش

تصور زنان از خود رابطۀ پي يده اي با لباس مناسرب و انردازۀ

دهقانيان و خيري ( )9313در پژوهش «بررسي الگوي پوشش

آن دارد .انتخاب لباس مناسب سبب افزایش اعتمادبهنفس زنان

جوانان یاسوج» نشران دادنرد الگوي پوشش سنتي و شبهمدرن

شده است .زنان ازطریق پوشش خود ضعفهاي ادراكشده از

بيشترین تعداد فراواني را به خود اختصاص داده اسرررررررت و

بدن را پنهان ميكننرد و در پري دسرتیرابي بره انردام باریرﻚ

متغيرهاي التزام دیني ،سرمایۀ فرهنگري و مصررا بره ترتيرب

ایدهآلاند.

بيشترین همبستگي را با الگوي پوشش داشتهاند.

8

تيگمان و آندرو ( )2012در پژوهش «انتخاب لباس ،وزن

آدميان و همکاران ( )9319نيرز نشران دادهانرد سبﻚهراي

و ویژگي خود عينيتبخشي» كره دربرارۀ بررسري رابطرۀ برين

پوشش سرنتي و مردرن برين جامعرۀ مطالعره شده (زنان  88تا

انتخاب لبراس و جنبرههراي تصرور بردن انجرام شرده اسرت،

 78سالۀ شرهر مشرهد) ،فراواني بيشرتري دارنرد .هم نرين بين

دریافتهاند كه در درجۀ اول بين شاخص تودۀ بردني ( )MBIو

سليقه ،سرمایۀ اقتصادي و فرهنگي و ميزان مرصرا برا سربﻚ

وزن با انتخاب لباس براي استتار بردن رابطره وجرود دارد .در

پوشش زنان همبستگي مﺜبت و معنادار وجود دارد.

درجۀ دوم بين خود عينيتبخشي با انتخاب لباس بهمنزلرۀ مرد

وزیررري و همکرراران ( )9389در پررژوهش خررود چنررين
گررزارش كررردهانررد -9 :ميل به مصرا نمایشي پوشاك نسبتاً

رابطۀ مستقيم وجود دارد؛ اما بين خود عينيتبخشي با انتخاب
لباس براي راحتي رابطۀ منفي وجود دارد.

باالسررررت -8 .بخررررش عمدهاي از نوسانات ميل به مصرا

تيگمان و السي )2009( 3به این یافته رسيدند كه زنران در

نمایشي پوشاك به طور همزمان از پایگرراه اجتماعي ،دینداري،

تمام سنين برراي افرزایش عرزت نفرس از مرد لبراس اسرتفاده

جنسيت ،سن ،انگيزۀ پيروي از دیگرانِ مهم ،توجه به تبليغات

مي كنند و بين تجربۀ خرید لباس برا پيرروي از مرد و فردیرت

مصرفي رسانه و برخر ري از اشکال تركيبي (تعاملي) آنهاسررت.
 -3اثر نسبي سه متغير انگيررررزۀ پيررررروي از دیگرررررانِ مهم،

1

Grogan et al.
Tiggemann & Andrew
3
Tiggemann & Lacey
2
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رابطۀ مﺜبرت وجرود دارد .هم نرين برين نارضرایتي از بردن و

وبلن عضوشدن در طبقرۀ ترنآسرا را برا نشرانههراي مصررا

استفاده از لباس براي پنهانكردن ضرعفهراي بردن برا تجربرۀ

تظاهري و كارنکردن و بطالت نشان ميدهد.
نظریۀ طبقۀ تن آسراي وبلرن تحليلري از كاركردهراي

خرید رابطۀ منفي وجود دارد.
رابينسرررون )2003( 9دریافت زنررران لباسهایي را بيشرررتر

پنهران « مصرررا تظرراهري » و « ضررایر كررردن تظرراهري » و

ميپوشند كه قسمتهایي از بدنشان را به نمایش بگذارند كره

ازجمله روش هاي رقابت آميز اسرت كره برراي براالبردن

از آن رضرایت دارنررد .هم نرين ،یافتههاي این پژوهش نشان

حيﺜيت فردي رواج یافته است ( وبلن.) 95 : 9382 ،

مي دهند شيوۀ پوشرش بررا وضررعيت تأهل و سن رابطه دارد.

وبلن در طبقۀ تن آسا به فراغرت متظاهرانره و خودنمایانره

هم نين زناني كه در برنامررررۀ كاهش وزن شركت ميكنند ،از

اشاره ميكند كه رابطۀ نزدیکري برا مصررا متظاهرانره دارد و

لباسهایي استفاده ميكنند كه ظاهر آنها را بهتر نشران دهرد و

اهداا این نوع فراغت نيز كسرب عرزت نفرس و بررانگيختن

تصور آنان را از بدنشان بهبود بخشد .اگررررر تصور و رضایت

رشﻚ دیگران است .این فراغت متظاهرانره و خودنمایانره كره

زنان از بدنشان افزایش پيردا كنرد با جدیت تمام برنامۀ كاهش

ازطریررق اشررتغال فرررد برره كارهرراي غيرتوليرردي نمررایش داده

وزن را دنبال و در آن موفقتر عمل ميكنند.

ميشود ،نشاندهندۀ ثروت فرد است.

جمربندي پيشينۀ پژوهش نشان ميدهد این پژوهشها بنرا

بنا به نظ ر وبلن در هر مرتب ۀ اجتماعي ،معيار تجمرل

به موضوعشان برخي عوامل اجتمراعي ،اقتصرادي ،فرهنگري و

در مصرا از راه بره كرار بسرتن معيرار كسراني اعمرال

روان شناختي مرتبط با پوشش را توصيف كررده انرد .پرژوهش

مي شود كه ازلحاظ اعتبار در سطح باالتر قرار دارند  .این

حاضر درصدد است ضمن شناسایي و یافتن گونه هاي پوشش

جریان بهویژه در جوامعي كه در آنها تمایز طبقاتي تاحردودي

زنان در شهر همدان ،این گونههراي پوشرش را در ارتبراط برا

نامعلوم است ،تا آنجا ادامه پيدا مي كند كه تمام اسرتانداردهاي

مجموعه اي از عوامل جامعهشناختي قرار دهد و سپس توضيح

مصرا از طرز تفکر باالترین طبقه تأثير ميگيرد؛ پس بهطرور

دهد كه این عوامل چگونه در شکلگيري پوشرش زنران ترأثير

كلي این طبقۀ برتر است كه تعيين ميكند جامعره كردام شريوۀ
بشناسرد (وبلرن:9382 ،

ميگذارند.

زندگي را بهمنزلۀ سبﻚ زندگي آرمراني



 .)931ازنظر او افراد در جوامر مدرن ازطریق مصرا نمایشي،

مبانینظری 

ثروت خود را به دیگران نشان ميدهند و افراد طبقۀ متوسط و

در این پژوهش براي توضيح پوشش زنان و عوامرل اجتمراعي

پایين جامعه از این رویه تقليد ميكنند.

مرتبط با آن از سه نظریۀ طبقۀ تنآسا ،خود آیينهسان و سرمایۀ

به نظر وبلن در دنياي مدرن مبناي افتخار ،منزلت اجتماعي

جنسي استفاده شده است .این سه نظریره برا مؤلفرههرایي كره

و پایگاه اجتماعي فرد است و ثروت و قدرت مالي فرد ،مبناي

دربارۀ پوشش از آنها استخراج ميشوند ،پژوهش حاضر را در

شهرت او در جامعره اسرت (اسرتوري)9382 ،؛ ازایرن رو ،مرردم

تدوین و طرح فرضيهها راهنمایي ميكنند.

محصوالت گران را نه بهدليل نياز به آنهرا ،بلکره برراي بره ر
كشيدن ثروتشان ميخرند (.)Macionis, 2018: 628
وبلن در ارائه و توضيح نظریهاش از شراخصهراي خانره،

نظریۀطبقۀتنآسا

پوشش و مد در نظر وبلن عناصر مهمياند كره طبقرۀ ترنآسرا

باغ ،غذا و داشتن حيوانات خانگي بهرره بررده اسرت؛ امرا بره

به وسيلۀ آنها براي اعتبار و منزلت اجتمراعي رقابرت مريكنرد.

پوشش و لباس بهطور خاصي توجه كرده است؛ زیررا پوشرش
و لباس بهلحاظ ویژگيشران ،بهترر از شراخصهراي دیگرر در

Robinson

1
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تشررریح نظریررۀ او كرراربرد دارنررد .ازنظررر او لبرراس ضرررورتي

اجتماعي است كه در قالب تعرامالت اجتمراعي شرکل مريگيررد

اجتماعي است و حضوریافتن در جمر متضمن لباس پوشريدن

()Tischer, 2011: 83؛ بنابراین ،جامعه و تعرامالت اجتمراعي درون

است .این ضرورت اجتماعي در قالب مصرا پوشش و لباس

آن بستر ،مبناي شکلگيرري و توسرعۀ خرود را فرراهم مريكننرد.

ازنظر وبلن نماد جایگراه و سلسرله مراترب اجتمراعي در نظرر

جامعه و خود ،دوقلوي همزادنرد ( )Abrutyn, 2016: 361و هرر دو

گرفته ميشود (.)Warde, 2017: 35

ضمن داشتن رابطۀ متقابل ،پيوند ارگانيﻚ با هم دارند.

رویکرد شارلوت گيلمن مانند رویکرد وبلن دارد .او بسطدهندۀ

جامعه در طي تعامالت اجتماعي آیينهاي را در برابرر فررد

نظریۀ طبقۀ تنآساست و معتقد است پوششهراي رایر از كراركرد

قرار مي دهد تا او خرود را در آن ببينرد .پيونرد ارگانيرﻚ برين

طبيعي خود كه محافظت از بدن و گرمشدن است ،دور شردهانرد و

جامعه و خود را ميتوان چنين بيان كرد كه جامعه با تعرامالت

بيشتر جنبۀ متظاهرانه و نمایشي به خود گرفتهاند.

تنظيمشده و هماهنگي ایجادشدهاي شکل ميگيررد كره معراني

با توجه به نظریۀ طبقۀ تن آسا دربارۀ پوشش زنران ،پاشرنۀ

مشترك دربارۀ زندگي اجتماعي را فراهم ميكنند و در این بين

بلند كفش ،لباس هاي تنه و چسبان و به طور كلي بي تروجهي

«خود» ازطریق تعامل افراد با هم تعریرف مريشرود .براسراس

به راحتي پوشنده  -كه نشانۀ آشکار لباس زنان متمدن كنروني

پيونررد ارگانيررﻚ دكرشررده در مرحلررۀ اول قواعررد و الگوهرراي

است  -گواه گویا بر آن است كه در شيوۀ زنردگي امرروز ،زن

رفتاري موردانتظار جامعه زمينۀ تعامالت را ایجراد مريكننرد و

است (وبلرن:9382 ،

در مرحلۀ دوم واكنشها و پاسخهاي افرراد بره هرم چگرونگي

 .)888ازنظر گيلمن اگر یﻚ مرد براي زینرت خرود از سراعت

تعریف ،ارائه و شکلگيري «خود» را ضمن تعامالت اجتماعي

م ي زنجيردار طال ،سردكمۀ آستين لباس از جنس المراس یرا

فراهم ميكنند.

بهطور نظري ازنظر اقتصادي به مرد وابسته

كت و شرلوار و لبراس هراي مرارك دار اسرتفاده كنرد ،درواقرر

كولي شکلگيري خود آیينهسان را بنا بره پيونرد برين جامعره و

استطاعت مالي خود را نشان داده است؛ در حالي كه اگر زن از

خود در سطح خرد جامعهشناسي توضيح ميدهد .ازنظر او هنگرامي

كاله گران قيمت ،گردنبند ،زیرورآالت و لبراس هراي مراركدار

كه فرد با دیگران تعامل برقرار ميكند و دیگران به او واكرنش نشران

استفاده كند ،نشاندهندۀ منزلت اجتماعي و استطاعت مالي مرد

ميدهند ،خود آیينهسان طي سه مرحله شکل ميگيرد:

اوست؛ درواقر ،گيلمن معتقد است زنان نمایشگاه یا تجلي گاه
اعتبار و ثروت مرداناند (.)Gilman, 2002: 79
بنا به نظریۀ طبقۀ تن آسا ،زماني كه افرراد برا ویژگري هراي
مصرفي طبقه بندي مي شوند ،سعي مي كنند بره لطرف شرباهت

الف -این واكنش به فرد امکان مريدهرد كره تصرور كنرد
چگونه او نزد دیگران ظاهر ميشود.
ب -فرد قضاوت ميكند كه چطور دیگرران او را ارزیرابي
ميكنند.

لباس هایشان روابط با افراد برخوردار را تنظيم كننرد و از ایرن

ج -فرد طري ایرن قضراوت مفهروم خرود یرا مجموعرهاي از

طریق فاصلۀ طبقاتي را بهگونه اي پنهران و برهنروعي احسراس

احساسات ،اداراكات و ایدهها را دربارۀ اینکه او چه كسري اسرت،

رضایت كنند و براساس ارزش منزلتي پوشش خود بر دیگران

شکل ميدهد (.)Dillon, 2014: 276; Giddens et al., 2017: 132

تأثير بگذارند.

احساسات ،اداراكات و ایده هایي كه كولي در قالرب خرود
آیينهسان بيان ميكند و فرد خود را برا آنهرا تعریرف مريكنرد،

ینهسان 
نظریۀخودآی 

بهعمد به این وابسته است كه او خودي را ميبيند كه دیگرران

كولي در چارچوب دیردگاه كرنش متقابرل نمرادي ،نظریرۀ خرود

آن را ارزیابي و ارائه كردهاند.

آیينهسان را طرح كرده اسرت .ازنظرر او «خرود» محصرولي كرامالً

آیينه وسيله اي است كه فرد ظاهر خود را در آن مريبينرد.
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این ظاهر كه با پوشش همراه است ،ظاهر و پوشش را برا هرم
در معرض دیدن فرد قرار مي دهد .در استعارۀ خود آیينرهسران
كولي ،كم و كيف و نحروۀ ظراهر و پوشرش «خرود» در آیينرۀ
تعامالت اجتماعي دیده ميشود .براساس خود آیينهسان اینکره
فرد چه پوششي را انتخاب كند ،سه مرحله را طي ميكند:
اول -دیگراني كه فرد با آنها در تعامل است.
دوم -واكنشها و ارزیابيهاي دیگران از پوشش فرد.
سوم -قضاوت و نظر فررد از واكرنش هرا و ارزیرابيهراي
دیگران دربارۀ پوشش خود.
طبق استعارۀ خود آیينه سان كولي ،درست همان طرور كره
فرد ظاهر خرود را در آیينره مريبينرد ،او پوشرش خرود را در
واكنش دیگران در طي تعامالت ميبيند و به ظاهر خرود طبرق
پوشش موردانتظار دیگران شکل ميدهد.
ازنظر كولي تعامالت اجتماعي كه «خود» را براساس خرود
آیينهسان ایجاد ميكنند ،به طور عمده در گرروههراي نخسرتين
انجام ميشوند؛ بنابراین ،گروههاي نخستين ترأثير دیرپرایي برر
ایجرراد و توسررعۀ خررود دارنررد

(et al., 2017: 131

.)Giddens

گروه هاي نخستين هم در فرایند جامعهپذیري اوليره و هرم در
مراحل بعدي زندگي نقش اساسي را براي فرد ایفرا مريكننرد؛
ازایررنرو ،ایررن گررروههررا بررا هسررتي و وجررود فرررد عجررين و
همبستهاند .بهگونهاي كه فرد در این گروهها دوب ميشود.
عالوه بر گروههاي نخستين ،دیگرانِ مهم نيز تأثير بسرزایي
بر فرد و نقش مهمي در شکلگرفتن «خود» دارنرد (
83

Schaefer,

 .)2012:طبق نظر جرچ هربرت ميرد« ،خرود» سراختۀ فررد

نيست؛ بلکه آن چيزي است كه دیگران مهم در نظر دارند كره
باید باشد ( .)Maseda, 2017: 184كسراني كره دیگرران مهرم را
براي فرد تشکيل مي دهند ،شامل والردین ،معلمران ،همسرران،
دوستان و گروه هماالن اند .ازنظر ميد ،گرروه همراالن برهطرور
فزایندهاي نقش دیگران مهم را ایفا مريكنرد (

Schaefer, 2012:

 .)83دیگررران مهررم و گررروه همرراالن بنررا برره تررأثيري كرره در
شکلگيري «خود» دارند ،مريتواننرد در نروع پوشرش ،درك و
تعریف فرد از ظاهرش نقش داشته باشند.

نظریۀسرمایۀجنسی 
سرمایه دارایي است كه وضعيت فررد را در بازارهراي جامعره
مشخص مي كند .افراد داراي چهار نوع سرمایهانرد :اقتصرادي،
فرهنگي ،اجتماعي و جنسي (حکريم .)33 :9319 ،ریشره و منشرأ
همۀ این سرمایه ها كميابي آنها در جوامر است و این كميرابي،
مبناي ارزش این سرمایههاست.
كاترین حکيم ،مبدع و نظریه پرداز نظریۀ سررمایۀ جنسري،
این سرمایه را نوعي دارایي در نظر ميگيرد كه با استفاده از آن
ميتوان از مزیت هاي اجتمراعي و اقتصرادي آن بهرره گرفرت.
ازنظر حکيم سرمایۀ جنسي نسبت به دیگر انرواع سررمایه سره
وجه تمایز دارد :اول ،وجه غالباً زنانرۀ سررمایه جنسري اسرت.
به گونه اي كه زنان مقدار سرمایۀ جنسري زیرادتري نسربت بره
مردان دارند

(2010: 505

 )Hakim,و سررمایۀ جنسري زنران در

روابط خصوصي و به طور بالقوه در عرصۀ عمومي بيشتر است
()Hakim, 2015: 327؛ بهدليل همين وجره غالبراً زنانرۀ سررمایۀ
جنسي است كه زنان روي این دارایي سرمایهگرذاري بيشرتري
ميكنند ( .)Hakim, 2010: 505دوم ،سرمایۀ جنسي كره آن نروع
توزیر طبقاتي را ندارد كه دیگر سررمایههرا مريتواننرد داشرته
باشند .بدون توزیر طبقاتي بودن ،سرمایۀ جنسي بيانكنندۀ این
است كه وقتي سرمایههاي اقتصرادي ،اجتمراعي و فرهنگري از
نظام قشربندي جامعه تبعيت ميكننرد ،سررمایۀ جنسري بردون
داشتن توزیر خاصي مي تواند در افراد تمام طبقههراي جامعره
ازجمله طبقه هاي باال و پایين ،وجود داشته باشد .بره عبرارتي،
مي توان افرادي را در نظر گرفت كه سرمایۀ اقتصادي ،فرهنگي
و اجتماعي ندارند؛ اما سرمایۀ جنسي دارند .مانند دختر فقيري
كه هيچ نوع سرمایهاي ندارد؛ اما زیباسرت (حکريم )35 :9319 ،و
سرمایۀ جنسي دارد .سوم ،سرمایۀ جنسي با پا به سن گذاشرتن
و پيرشدن كاهش مي یابد .به عبارتي ،جواني با سرمایۀ جنسري
همبسته است و این سرمایه برا افرزایش سرن و پيرري كراهش
ميیابد و رو به زوال ميگذارد.
سرمایۀ جنسي ازنظر حکيم از شش مؤلفۀ زیبایي ،جذابيت
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جنسي ،مهارت هراي اجتمراعي در تعامرل ،سررزندگي ،شريوۀ

داراي سرمایۀ فرهنگي در بازار اشتغال رقابرت كنرد .برراي زن

ظاهرشرردن در جامعرره و مهررارت جنسرري تشررکيل مرريشررود

زیبا بهلحاظ داشتن سرمایۀ جنسي ،زیبرایياش برراي ازدواج و

( .)Hakim, 2010: 500سرمایۀ جنسري برا در نظرر گررفتن ایرن

اشتغال یﻚ برند است ( .)Brana & Parsons, 2011: 130سرمایۀ

مؤلفه ها تركيبي از جذابيت هاي زیباشناختي ،دیداري ،ظراهري

جنسي در بازار ازدواج براي زنان امکان رقابت ایجاد ميكند و

و اجتماعي است؛ بنابراین ،هم شامل مهارتهایي ميشرود كره

در جوامر امروزي نقش فزایندهاي ایفا ميكنرد (

Green, 2013:

مي توانند آموخته یا تقویرت شروند هرم شرامل ویژگري هرایي

Hakim, 2010: 515

ميشود كه در زمان تولد معين ميشوند (حکيم.)39 :9319 ،

سرمایۀ جنسي در بازار اشتغال بازده جالبتوجهي برراي زنران

سرمایۀ جنسي ميتواند به دو شرکل ارتقرا یابرد و تکميرل
شود .یکي با جراحي هاي زیبایي و آرایش بردن و دیگرري برا

; .)40پرژوهش هرامرمش نشران مريدهرد

دارد؛ بهگونه اي كه عالوه برر ترأثير در اشرتغال زنران موجرب
افزایش درآمد آنها ميشود (.)Hamermesh, 1999: 47

استفاده از پوشش و لباس .جراحيهاي زیبایي و آرایش قيافره
و ظاهر طبيعي ،زنان را با بدن اجتماعي برگرفته از ارزشهراي

جمعبندیوارائۀالگو 


اجتماعي زیبایي منطبق مي كند .پوشرش و لبراس بره زنران در

در سه نظریۀ طرحشده ،نظریۀ طبقۀ تنآسا پوشش زنران را در

تبدیل قيافه و ظاهر طبيعي شان بره بردن اجتمراعي و برازنمود

ارتباط با به نمایش گذاشتن منزلت اجتماع آنها مطرح ميكنرد.

اجتماعي ارزشهاي سرمایۀ جنسي كمﻚ ميكند.

بر این اساس ،نشان دادن منزلت اجتماعي براال برا نمرایشدادن

شيوۀ ظاهرشدن در جامعه به منزلۀ مؤلفرۀ سررمایۀ جنسري برا

نمادهاي پوششي كه بيان كنندۀ منزلرت براال هسرتند ،در منظرر

بازنمود اجتماعي زنران ارتبراط دارد .حکريم ایرن مؤلفرۀ سررمایۀ

دیگران عيان و پيدا مي شود؛ بنرابراین ،پوشرش حامرل معراني

جنسي را شامل سبﻚ لباس ،آرایش و سبﻚ مو ميدانرد (

Hakim,

اجتماعي است كه داشتن منزلت اجتماعي را به ر ميكشاند.

 .)2010:امروزه سرمایهگذاري در شيوۀ ظاهرشردن در جامعره

در دیدگاه كنش متقابل نمادي و نظریرۀ خرود آیينرهسران،

بهطور جالبتوجهي با پوشش زنان ارتباط دارد و زنان برا رجروع

«خود» هنگام تعامالت اجتماعي برا دیگرران شرکل مريگيررد.

به گزینههاي پوششي ميتوانند در پي بهبرود و ارتقراي ظاهرشران

«خود» كه پوشش در شکلگيرري آن نقرش عمردهاي دارد ،در

برآیند .از این لحاظ است كه هزینرهكرردن برراي لبراس برهمنزلرۀ

آیينۀ دیگران دیده مي شرود؛ بنرابراین ،دیگرانري كره در دایررۀ

بخشي از پوشش در زنان با زیبایي اداركشدۀ آنهرا ارتبراط مﺜبرت

تعامالت اجتماعي با فرد قرار دارند ،در شکلدهي بره پوشرش

دارد (.)Hamermesh et al., 1999: 50

او سهم اساسي را ایفا ميكنند.

500

سرمایۀ جنسي بهمنزلۀ دارایي زنانه ،ازنظرر حکريم قابليرت

در نظریۀ سرمایۀ اجتماعي ،بنا به مؤلفههراي ایرن سررمایه،

تبدیل و تعویض با سرمایه هاي دیگر را دارد؛ ازاینرو ،حامرل

پوشش همراه با جراحيهاي زیبایي موجب بازنمود اجتمراعي

مزیت هاي اجتمراعي و اقتصرادي برراي زنران اسرت .سررمایۀ

بهتر و ارتقاي ظاهر زنان ميشود؛ بنابراین ،زنان برراي داشرتن

جنسي در بازار كار ،ازدواج ،رسانه ها ،ورزش ،هنر و تعامالت

ظاهري بهتر و انطباق این ظاهر با ارزشهاي اجتماعي زیبرایي

 .)Hakim,حکريم در مقالررۀ

ازطریق پوشش اقدام ميكنند .این اقردام بره بهبرود و ارتقراي

«جذاب برنده است و زشت بازنرده» در فعاليرتهراي رقرابتي

ظاهر بهوسيلۀ پوشش ،سرمایهاي جنسي است كره برراي زنران

امروزه بازده جذاببودن را برابر با صالحيتهاي دیگر در نظر

دارایي سرمایهاي به حساب ميآیرد .نمرودار  9الگروي نظرري

ميگيررد ( .)Hakim, 2011: 15از ایرن نظرر زن زیبرا و جرذاب

پژوهش را بنا به این سه نظریه نشان ميدهد:

روزمرره اهميرت دارد

(2010: 502

مي تواند با توجه به سرمایۀ جنسياش با زنران تحصريلکرده و
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اشتهار و اعتباربخشي مالي


گونههاي پوشش


گروههاي هماالن
انتظارات دیگران مهم
ميزان اوقات فراغت
وضعيت تأهل

جذب جنس مخالف براي ازدواج


اعتقادات همسر


نمودار-1الگوینظریپژوهش

فرضیههایپژوهش


است .حجرم نمونره برا اسرتفاده از فرمرول كروكران  337نفرر

 -9بين تأثيرپذیري از گروه هماالن با گونههاي پوشرش زنران

محاسبه شده است كه با روش نمونهگيرري طبقرهاي متناسرب

رابطه وجود دارد.

انتخاب شدند.

 -8بين تأثيرپذیري از انتظارات دیگرانِ مهم با گونره هراي
پوشش زنان رابطه وجود دارد.
 -3بين اشتهار و اعتباربخشي مالي برا گونرههراي پوشرش
زنان رابطه وجود دارد.
 -0بين ميزان اوقات فراغت برا گونرههراي پوشرش زنران
رابطه وجود دارد.
 -7بين وضعيت تأهل با گونرههراي پوشرش زنران رابطره
وجود دارد.
 -2بين تمایل به جرذب جرنس مخرالف برراي ازدواج برا
گونههاي پوشش زنان رابطه وجود دارد.
 -5بين پيروي از اعتقادات همسر با گونههاي پوشش زنان
رابطه وجود دارد.

پوشش به منزلۀ موضوعي كه این پزوهش درصدد توضريح
و بررسي آن است ،شامل همرۀ چيزهرایي اسرت كره بره بردن
پوشانده مي شود ،ازجملره سررپوش (روسرري ،چرادر ،شرال،
كاله) ،لباس و كفش است.
دامنۀ پوشش از مطالعۀ گيلمن در جامعرهشناسري پوشرش
گرفته شده است .بنا به این دامنه انگيزههایي كره مبنراي انرواع
وسررير پوشررش را تشررکيل مرريدهنررد ،برره چنررد دليررل اصررلي
تقليلپذیرند .این انگيزهها پنچ عامل زیر را در بر ميگيرند-9 :
حفاظت بدن -8گرمكردن بدن -3آرایش بردن -0عفرت و -7
نمادگرایي و بيشتر پدیدههرا را در پوشرش توضريح مريدهنرد
(.)Gilman, 2002: 7
براي اینکه مشخص شود آیرا انگيرزههراي پوششري زنران
مدنظر گيلمن با انگيزه هاي خود پاسخگویان مطابقرت دارد یرا

روشپژوهش 

نه ،مصراحبهاي اوليره برا  08زن انجرام شرد .در ایرن مطالعرۀ

براي بررسري موضروع پرژوهش و پاسرخ بره سرؤاالت آن برا

مقدماتي كه تنها روي انگيزههرا انجرام شرد و برهمنزلرۀ كراري

فرضيه هاي طرح شده ،از روش پيمایشي استفاده شد و دادههرا

اكتشافي براي انطباق انگيزهها بود ،از ميان تمام انگيزههرا تنهرا

با پرسشنامۀ محققساخته جمررآوري شردند .جامعرۀ آمراري

چهار انگيزه دربارۀ پاسرخگویان انطبراق بيشرتري داشرت .بره

شامل تمام زنان  98-78سالۀ ساكن شهر همدان است كه طبق
سرشماري نفوس و مسکن سال  9318تعداد آنها  988852نفر

همين دليل این چهار انگيزه انتخاب شدند .پاسخهاي برگرفتره
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از مصرراحبه در چهررار مقولررۀ راحررتطلررب ،9عفررتطلررب،8

جمعيت نمونه در گروه سني  39تا  37سال قررار دارد كره در

نمایشطلب 3و همسرطلب 0قرار گرفتند .پاسرخگویان عمومراً

كل  83/1درصد جمعيت نمونه را تشکيل مي دهند و كمتررین

ضمن اظهار استفاده از پوشش براي حفاظت و گرمكردن بدن،

درصد به ترتيب مربوط به گروه هاي سني  09-07سال و -78

انگيزۀ اصلي و بنيادي پوشرش خرود را یکري از چهرار مقولرۀ

 02اسررت كرره برره ترتيررب  2/1درصررد و  2/2درصررد از كررل

دكرشررده بيرران كردنررد؛ بنررابراین ،ایررن چهررار مقولرره بررهمنزلررۀ

جمعيت نمونه را تشکيل ميدهند.

مقولههاي گونههاي پوشش در پرسشنامه درج شدند.

هم نين  01/3درصرد از جمعيرت نمونره مجررد و 78/5

در پرسررشنامرره اطالعررات دربررارۀ متغيرهرراي اشررتهار و

درصد متأهلاند .بيشترین درصد افراد جمعيت نمونه در پایگاه

اعتباربخشي ،گروه هماالن ،تأثيرپرذیري از انتظرارات دیگرران

اقتصادي  -اجتماعي متوسط و با در نظر گررفتن دو زیرگرروه

مهم ،جذب جنس مخالف برراي ازدواج ،پيرروي از اعتقرادات

آن به ترتيب  33/9درصد در پایگاه متوسط بره پرایين و 81/3

همسررر و ميررزان اوقررات فراغررت جمرررآوري شرردند .اعتبررار

درصد در پایگاه متوسط به باال قرار دارند.

پرسشنامه با اعتبرار صروري (ارزیرابي متخصصران) و پایرایي
متغيرها با ضرایب آلفاي كرونبا (جدول  )9به دست آمد.
جدول-1ضرایبآلفایکرونباخمتغیرهایپژوهش 
ناممتغیر 

ضریبآلفا 

اشتهار و اعتباربخشي مالي

8/889

گروه هماالن

8/887

تأثيرپذیري از انتظارات دیگرانِ مهم

8/580

جذب جنس مخالف براي ازدواج

8/807

پيروي از اعتقادات همسر

8/510

اطالعات بهدستآمده با استفاده از نرمافرزار  ،spssجردول
فراواني ،آزمرون  ، x2وي كرامرر و جرداول تروافقي تجزیره و
تحليل شدند.
یافتهها

توزیعفراوانیجمعیتنمونهبرحسبسن 
همان طور كه در جدول  8مشاهده مي شود ،بيشرترین درصرد
9

 .گروه راحتطلب مالك انتخاب نوع پوشش را راحتي لباس ميدانستند (مﺜال:

«من لباسي را ترجيح ميدهم كه باهاش راحت باشم»).
8

 .گروه عفتطلب مالك انتخاب لباس را حفظ عفيفبودن زن ميدانستند (مﺜال:

«من لباسي را ميپوشم كه عفت منو حفظ كنه»).
3

 .گروه نمایشطلب كاركرد نمایشي لباس را مدنظر داشتند و براي جلب توجه آن

را انتخاب ميكردند (مﺜال« :من دوست دارم لباسي بپوشم كه شأن و منزلت منو
نشون بده»).
0

 .گروه همسرطلب دنبال یافتن همسر و جذب جنس مخالف بودند (مﺜال:

«دوست دارم لباسي بپوشم كه باهاش بتونم توجه پسرا رو جلب كنم»).
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جدول-2توزیعفراوانیودرصدجمعیتنمونهبرحسبسن 
سن 



وضعیتتأهل 

-98

-89

-82

-39

-32

-09

-02

88

87

38

37

08

07

78

فراواني

08

22

58

88

38

83

88

927

درصد

8/7

91/5

88/1

8331

132

231

232

0133

7835

337

988

337

كل

مجرد

988

متأهل

پایگاهاجتماعی 
پایين

متوسط

متوسط

پایين

باال

958

29

999

18

27

9838

3339

8133

9130

337

باال

988

گونههایپوشش 
توزیعفراوانیجمعیتنمونهبرحسب 

گونۀ همسرطلب قرار دارنرد .بيشرترین درصرد فراوانري افرراد

همان طور كه در جدول  3مشاهده ميشرود ،در جمعيرت

جمعيررت نمونرره برره ترتيررب در گونررههرراي نمررایشطلررب و
همسرطلب قرار ميگيرند.

نمونه  98/8درصد در گونۀ راحت طلب 83/2 ،درصد در گونۀ
عفت طلب 81 ،درصد در گونۀ نمایش طلب و  88/5درصد در

گونههایپوششزنان 
جدول-3توزیعفراوانیودرصدجمعیتنمونهبرحسب 
گونههایپوششزنان 


فراوانی 

درصد 

گونۀ راحتطلب

23

98/8

گونۀ عفتطلب

51

83/2

گونۀ نمایشطلب

15

81/8

گونۀ همسرطلب

12

88/5

كل

337

988

هاطبقآزمونفرضیههایپژوهش 


تحلیلاستنباطیداده

بهدستآمده ،بين دو متغير گروه هماالن و گونرههراي پوشرش

رابطۀبینتأثیرپذیریازگروههماالنباگونههایپوششش

زنان رابطۀ معنادار وجود دارد .شدت این رابطره برا توجره بره

زنان 

وي كرامر به مقدار ( )8/385است .براساس جردول تروافقي 7

در جدول  0رابطۀ بين متغير گروه همراالن برا گونرههراي

پوشش زنان طبق یافتههاي آزمون  x2درج شده است .با توجه

گونۀ همسرطلب ( 28درصد) بيشترین تأثيرپذیري را از گرروه
هماالن دارد.

بررره مقرررردار  )78/811( x2و سرررطح معنرررراداري ()8/888
رابطۀمتغیرتأثیرپذیریازگروههماالنباگونههایپوششزنان 

جدول-4
متغیرها 
متغيرگروه هماالن
با گونههاي پوشش زنان

کایاسكوئر 
78/811

درجۀآزادیویکرامر 
2

8/385

سطحمعناداری 
8/888


گونهشناسي پوشش زنان شهر همدان و عوامل اجتماعي مرتبط با آن
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تأثیرپذیریازگروههماالنباگونههایپوششزنان 

جدولتوافقی-5
تأثیرپذیریازگروههماالن 

گونههایپوششزنان 

گونۀ راحتطلب
گونۀ عفتطلب
گونۀ نمایشطلب
گونۀ همسرطلب
كل

پایین 

متوسط 

باال 

کل 

39

87

5

23

8832

9231

9039

9838

78

85

8

51

3237

9838

039

8332

37

79

99

15

8737

3037

8339

8138

89

07

38

12

9733

3830

2838

8835

39

87

5

23

8832

9231

9039

9838

انتظارات دیگرانِ مهم و دامنۀ پوشرش زنران رابطرۀ معنراداري

رابطۀتأثیرپذیریازانتظاراتدیگرانِمهمباگونههشای

وجود دارد .شدت این رابطه با توجه بره ويكرامرر بره مقردار

پوششزنان 

( )8/829است .براساس جدول توافقي  5به ترتيب گونه هراي

در جرردول  2رابطررۀ بررين متغيررر تأثيرپررذیري از انتظررارات

همسرررطلب ( 31/1درصررد) و نمررایشطلررب ( 5/30درصررد)

دیگرانِ مهم با گونههاي پوشش زنان طبق یافترههراي آزمرون

x2درج شده است .با توجه بره مقردار  )88/835( x2و سرطح

بيشترین رابطه را با تأثيرپذیري از انتظارات دیگرانِ مهم دارند.

معناداري ( )8/889بهدست آمده ،بين دو متغيرر تأثيرپرذیري از
جدول-6رابطۀمتغیرتأثیرپذیریازانتظاراتدیگرانِمهمباگونههایپوششزنان 
کایاسكوئر 

متغیرها 

سطحمعناداری 

درجۀآزادیویکرامر 


تأثير پذیري از انتظارات
دیگران مهم

88/835

با گونههاي پوشش

2

8/889

8/829

زنان
جدولتوافقی-7تأثیرپذیریازانتظاراتدیگرانِمهمباگونههایپوششزنان 
گونههایپوششزنان 

گونۀ راحتطلب
گونۀ عفتطلب
گونۀ نمایشطلب
گونۀ همسرطلب
كل

تأثیرپذیریازانتظاراتدیگرانِمهم 
پایین 

متوسط 

باال 

کل 

88

35

2

23

3735

9531

833

9838

90

78

93

51

87

8739

9839

8332

97

75

87

15

8238

8537

3035

8138

5

29

88

12

9837

8137

3131

8835

72

885

58

337

988

988

988

988
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رابطۀبینمتغیراشتهارواعتباربخشیمالیبشاگونشههشای

مالي و دامنۀ پوشش زنان رابطۀ معنرادار وجرود دارد .شردت

پوششزنان 

این رابطه با توجه بره وي كرامرر بره مقردار ( )8/881اسرت.

در جدول  8رابطۀ بين متغير اشرتهار و اعتباربخشري مرالي برا

براسرراس جرردول ترروافقي  1گونررههرراي همسرررطلب (30/0

گونههاي پوشش زنان طبق یافترههراي آزمرون x2درج شرده

درصد) و نمایشطلب ( 30/0درصرد) بيشرترین رابطره را برا

است .برا توجره بره مقردار  )89/373( x2و سرطح معنراداري

اشتهار و اعتباربخشي مالي دارند.

( )8/88به دست آمده ،برين دو متغيرر اشرتهار و اعتباربخشري
رابطۀمتغیراشتهارواعتباربخشیمالیباگونههایپوششزنان 

جدول-8
متغیرها 
اشتهار و اعتباربخشي مالي
با گونههاي پوشش زنان

کایاسكوئر 

درجۀآزادی 

ویکرامر 

سطحمعناداری 

89/373

2

8/881

8/88

اشتهارواعتباربخشیمالیباگونههایپوششزنان 

جدولتوافقی-9
اشتهارواعتباربخشیمالی 

گونههایپوششزنان 

گونۀ راحتطلب
گونۀ عفتطلب
گونۀ نمایشطلب
گونۀ همسرطلب
كل

پایین 

متوسط 

باال 

کل 

97

38

98

23

3031

9237

9230

9838

98

78

1

51

8531

8739

9038

8332

2

58

89

15

.90

3833

3030

.81

98

27

89

12

8333

8839

3030

8835

03

839

29

337

988

988

988

رابطۀبینمتغیرمیزاناوقاتفراغتباگونههشایپوششش


گونه هاي پوشش زنان رابطۀ معناداري وجود دارد .شدت ایرن

زنان 

رابطه با توجه به وي كرامر به مقدار ( )8/039است .براسراس

در جدول  98رابطۀ بين متغيرر ميرزان اوقرات فراغرت برا

جدول تروافقي  99بره ترتيرب گونرههراي همسررطلب (01/9

گونههاي پوشش زنران طبرق یافترههراي آزمرون x2درج شرده

درصد) و نمایشطلرب ( 37/7درصرد) بيشرترین رابطره را برا

اسرت .برا توجره بره مقردار  )29/588( x2و سرطح معنراداري

اوقات فراغت دارند.

( )8/888بهدستآمده ،بين دو متغيرر ميرزان اوقرات فراغرت و
رابطۀمتغیرمیزاناوقاتفراغتباگونههایپوششزنان 

جدول-11
متغیرها 
ميزان اوقات فراغت با
گونههاي پوشش زنان

کایاسكوئر 

درجۀآزادی 

ویکرامر 

سطحمعناداری 

29/588

2

8/039

8/888
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میزاناوقاتفراغتباگونههایپوششزنان 

جدولتوافقی-11
میزاناوقاتفراغت 

گونههایپوششزنان 

گونۀ راحتطلب
گونۀ عفتطلب
گونۀ نمایشطلب
گونۀ همسرطلب
كل

کم 

متوسط 

زیاد 

کل 

32

89

3

29

8238

8731

835

9830

07

91

90

58

3931

8337

9835

8337

81

81

31

15

8832

3738

3737

8138

38

98

70

12

8933

9038

0139

8831

909

89

998

388

988

988

988

988

رابطۀبینمتغیروضعیتتأهلباگونههایپوششزنان 


وي كرامر به مقدار ( )8/708است .براسراس جردول تروافقي

در جدول  98رابطۀ بين متغير وضرعيت تأهرل برا گونرههراي

93بيشتر مجردها در گونۀ همسرطلب ( )78/5و افرراد متأهرل

پوشش زنان طبق یافتههاي آزمون x2درج شده است .با توجه

برره ترتيررب در سرره گونررۀ نمررایشطلررب ( 37/1درصررد)،

بررره مقررردار  )18/058( x2و سرررطح معنررراداري ()8/888

راحتطلب ( 38/9درصد) و عفتطلب ( 88/8درصرد) قررار

بهدستآمده ،بين متغير وضعيت تأهل برا گونرههراي پوشرش

دارند.

زنان رابطۀ معنادار وجود دارد .شدت این رابطه برا توجره بره
رابطۀمتغیروضعیتتأهلباگونههایپوششزنان 

جدول-12
کایاسكوئر 

متغیرها 
وضعيت تأهل با

درجهآزادیویکرامر 


18/058

دامنۀ پوشش زنان

7

8/708

سطجمعناداری 
8/888



وضعیتتأهلباگونههایپوششزنان 

جدولتوافقی-13
گونههایپوششزنان 

گونۀ راحتطلب
گونۀ عفتطلب
گونۀ نمایشطلب
گونۀ همسرطلب
كل

وضعیتتأهل 
مجرد 

متأهل 

کل 

98

79

23

533

3839

9838

38

01

51

9838

8838

8332

32

29

15

8938

3731

8138

85

1

12

7835

733

8838

927

958

337

988

988

988
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رابطۀبینمتغیرجشذ جشنممخشالربشرایازدوا بشا

( )8/888بهدستآمده ،بين دو متغير جذب جنس مخالف براي

گونههایپوششزنان 


ازدواج با دامنۀ پوشش زنان رابطۀ معنادار وجرود دارد .شردت

در جدول  90رابطۀ بين متغيرر جرذب جرنس مخرالف برراي

این رابطه با توجره بره وي كرامرر بره مقردار ( )8/008اسرت.

ازدواج با گونههاي پوشش زنان طبق یافتههاي آزمرون x2درج

براساس جدول توافقي  97گونرۀ همسررطلب ( 28/3درصرد)

شده است .با توجه به مقدار  )33/333( x2و سرطح معنراداري

بيشترین رابطه را با جذب جنس مخالف براي ازدواج دارد.

جدول-14رابطۀمتغیرجذ جنممخالربرایازدوا باگونههایپوششزنان 
متغیرها 
جذب جنس مخالف براي
ازدواج با گونههاي پوشش زنان

کایاسكوئر 

درجۀآزادی 

ویکرامر 


سطحمعناداری 

33/333

2

8/008

8/888

جدولتوافقی-15جذ جنممخالربرایازدوا باگونههایپوششزنان 
جذ جنممخالربرایازدوا 

گونههایپوششزنان 

گونۀ راحتطلب
گونۀ عفتطلب
گونۀ نمایشطلب
گونۀ همسرطلب
كل

پایین 

متوسط 

باال 

کل 

2

7

9

98

9539

230

931

538

97

98

3

38

0831

9730

735

9839

2

97

92

35

9539

9138

3838

8833

8

02

33

85

8831

7139

2833

7830

37

58

73

922

83988

83988

83988

83988

رابطۀبینمتغیرپیرویازاعتقاداتهمسشربشاگونشههشای

و گونه هاي پوشش زنان رابطۀ معنادار وجود دارد .شدت ایرن

پوششزنان 

رابطه با توجه به وي كرامر به مقدار ( )8/330اسرت .براسراس

در جدول  92رابطۀ بين متغير پيروي از اعتقرادات همسرر

جدول توافقي  95به ترتيرب گونرههراي نمرایشطلرب (09/0

با گونههاي پوشش زنان طبق یافتههراي آزمرون  x2درج شرده

درصد) و عفتطلب ( 31/5درصد) بيشترین رابطه را با پيروي

اسررت .بررا توجرره برره مقرردار  )98/207( x2و سررطح معنرراداري

از اعتقادات همسر دارند.

( )8/887به دست آمده ،بين دو متغير پيروي از اعتقادات همسر
رابطۀمتغیرپیرویازاعتقاداتهمسرباگونههایپوششزنان 

جدول-16
متغیرها 
پيروي از اعتقادات همسر
با گونههاي پوشش زنان

کایاسكوئر 
98/207

درجۀآزادی 
2

ویکرامر 
8/330

سطحمعناداری 
8/887
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سرباگونههایپوششزنان 

جدولتوافقی-17پیرویازاعتقاداتهم
گونههایپوششزنان 

گونۀ راحتطلب
گونۀ عفتطلب
گونۀ نمایشطلب
گونۀ همسرطلب
كل

پیرویازاعتقاداتهمسر 
پایین 

متوسط 

باال 

کل 

95

80

1

78

7235

3830

9737

8131

0

89

83

08

9333

8232

3135

8835

5

81

80

28

8333

3235

0930

3731

8

7

8

1

235

233

330

730

38

51

78

925

988

988

988

988

نتیجه

دیگرران مهرم بررا گونرههرراي پوشرش رابطررۀ معنريدار وجررود

این پژوهش چهار مقولۀ پوششي در قالب چهار گونۀ پوشرش

دارد.گونههاي پوششي همسرطلب و نمایشطلرب بره ترتيرب

راحت طلب ،عفتطلب ،نمایش طلب و همسرطلب را در زنان

بيشررترین تأثيرپررذیري را از انتظررارات دیگررران مهررم دارنررد؛

شهر همدان تشرخيص داده اسرت .ایرن چهرار گونره پوشرش

ازاین رو ،دیگران مهم و انتظاراتي كه ایجاد ميكنند ،عواملياند

براساس مطالعۀ اكتشافي حاصل از مصاحبۀ اوليه و جمربنردي

كه در ایجاد هنجارها و الگوهاي رفتاري پوشش سرهم مهمري

مستدل و منظم مجموعه تمهاي فرعي مصاحبه و دستیابي به

را ایفا ميكنند .بر این اساس براي گونههاي پوششي ،انتظارات

تم اصلي در قالب چهار گونه پوشرش اسرتخراج شرده اسرت.

دیگران مهم در ایجراد هنجارهرا و الگوهراي پوشرش اهميرت

توضيح فراواني گونه هاي پوشش زنان جمعيرت نمونره نشران

دارد .نتيجۀ پژوهش وزیري و همکاران ( )9389برا یافترۀ ایرن

مي دهد  98/8درصد زنان گونرۀ پوشرش راحرتطلرب83/2 ،

فرضيه هماهنه است.

درصد گونۀ پوشرش عفرت طلرب 81 ،درصرد گونرۀ پوشرش
نمایشطلب و  88/5درصد گونۀ پوشش همسرطلب دارند.

یافتۀ آزمون فرضريۀ سروم نشران مريدهرد برين اشرتهار و
اعتباربخشي مالي با گونههاي پوشرش رابطرۀ معنريدار وجرود

یافتۀ آزمون فرضيۀ اول نشان ميدهرد برين تأثيرپرذیري از

دارد .گونههاي پوششي همسررطلب و نمرایشطلرب برهطرور

گروه هماالن با گونههاي پوشش رابطۀ معنري دار وجرود دارد.

مشترك بيشترین رابطه را با اشتهار و اعتباربخشي مالي دارنرد.

گونۀ پوششي همسرطلب براساس این رابطه بيشترین ترأثير را

دارابودن پایگاه اقتصادي و منزلرت اجتمراعي براال بيرانكننردۀ

بررر گررروه همرراالن دارد؛ بنررابراین ،گررروه همرراالن و تعررامالت

برخورداري و تمکن مالي است .بره نظرر مري رسرد تغييررات

اجتماعي كه بين اعضاي آن برقررار اسرت ،در شرکلدهري بره

اجتماعي روي داده در جامعۀ ایران ،جامعرهاي نمایشري ایجراد

نگرش و طرز پوشرش گونرههراي پوششري تأثيرگرذار اسرت؛

كرده است كه در آن پوشرش ،تجلري و شاخصري برراي بيران

ازاین رو ،گروه هماالن كه در محافل اجتمراعي متفراوت زنران

تمکن مالي و ثروت است .پوشش زنان بين اموال منقرولي كره

قرار دارند ،در حکم آیينهاي است كه زنان نوع پوشش خود را

دارند با همراهيكردن آنهرا در محريطهرا و محافرل اجتمراعي

در آن ميبينند.

جامعه ،مي تواند تمکن و ثروتشان را بهترر بره دیگرران نشران

طبق یافتۀ آزمون فرضيۀ دوم بين تأثيرپرذیري از انتظرارات

دهد .نتيجۀ پژوهش آدميان و همکاران ( )9319برا یافترۀ ایرن
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فرضيه هماهنه است.

یافتۀ آزمون فرضيۀ هفرتم نشران مريدهرد برين پيرروي از

یافتۀ آزمون فرضيۀ چهارم بيان ميكند برين ميرزان اوقرات

اعتقادات همسر با گونههراي پوشرش رابطرۀ معنريدار وجرود

فراغررت بررا گونررههرراي پوشررش رابطررۀ معنرريدار وجررود دارد.

دارد .گونههاي پوشش نمایشطلب و عفرتطلرب بره ترتيرب

گونرههراي پوششرري همسررطلب و نمرایشطلررب بره ترتيررب

بيشرترین رابطره را بررا پيرروي از اعتقررادات همسرر دارنررد .در

بيشترین رابطره را برا اوقرات فراغرت دارنرد .در یرﻚ جامعرۀ

اجتماعاتي كه مردساالري رواج دارد ،نوع اعتقادات همسر برر

نمایشي ،داشتن اوقات فراغت زیاد با نوع پوشش همراه است.

رفتار و پوشش زنان ترأثير دارد .مردسراالري مريتوانرد داراي

از آنجررا كرره اوقررات فراغررت برره معنرراي رهرراكردن موقررت

محتواي متفاوتي براي پوشش زنان باشد .ایرن محتروا ممکرن

ساختارهاي رسمي (مﺜل كار و فعاليت) و پرداختن به عالیق و

است سهلگيرانه یا غيرسهل گيرانه و دیني باشد .از این لحراظ

سالیق شخصي است ،داشتن اوقات فراغرت زیراد بيرانكننردۀ

زناني كه در گونۀ پوششي نمایش طلب قرار دارند ،مريتواننرد

درگيري هرچه كمتر در سراختارهاي رسرمي و داشرتن زمران

همسراني داشته باشند كره اعتقرادات سرهلگيرانره نسربت بره

زیادتر براي پرداختن به مشغوليت هاي شخصري اسرت .زنران

پوشش آنها دارند .ازسوي دیگر ،زناني كره در گونرۀ پوششري

گونۀ پوشرش همسررطلب و نمرایشطلرب ایرن مشرغوليت و

عفتطلب قرار دارند ،ميتواننرد همسرراني داشرته باشرند كره

عالیق را صرا پوشش خود ميكنند.

اعتقادات غيرسهل گيرانه و مذهبي نسبت به پوشش آنها دارند.

یافتۀ آزمون فرضيۀ پنجم نشان ميدهد بين وضعيت تأهرل

در هر دو صورت زنان برا ترأثيرگرفتن از باورهرا و اعتقرادات

با گونه هاي پوشش رابطۀ معنري دار وجرود دارد .بيشرتر افرراد

همسرانشان پوششهایشان را انتخاب ميكنند .نترای پرژوهش

گونۀ پوششي همسرطلب ،مجردند .براساس این رابطه ،تجررد

وزیررري و همکرراران ( ،)9389دهقانيرران و خيررري ( )9313و

زنان با گونۀ پوششي آنها ارتباط دارد .این گونۀ پوششي بنا بره

یاسيني ( )9317با یافتۀ این فرضيه هماهنه است.

ساختار خرود ،زنران مجررد را بره پوشرش گونرۀ همسررطلب

در مجموع نتای این بررسري دربرارۀ موضروع گونرههراي

متمایل ميكند .نتيجۀ پژوهش رابينسون ( )2003برا یافترۀ ایرن

پوشش زنان و عوامل اجتماعي مرتبط با آن بيان ميكند كه در

فرضيه هماهنه است.

درجۀ اول گونه هاي پوشش مختلفي در جامعه وجود دارند كه

طبق یافتۀ آزمون فرضيۀ ششم بين جرذب جرنس مخرالف

طيف گونههاي پوشش را براي آن تشکيل ميدهند و در درجۀ

براي ازدواج با گونههاي پوشش رابطرۀ معنريدار وجرود دارد.

دوم این گونههاي پوشش متأثر و در ارتباط با عوامل اجتماعي

گونۀ پوششي همسرطلب بيشترین رابطه را برا جرذب جرنس

شکل ميگيرند.

مخالف برراي ازدواج دارد .زنران گونرۀ پوششري همسررطلب
ازطریق پوشش خود براي ارتقا و بهبرود سررمایۀ جنسريشران

پیشنهادها 

عمررل مرريكننررد .ایررن ارتقررا و بهبررود سرررمایۀ جنسرري نرروعي

بررا توجرره برره گسررتردگي جالرربتوجرره دو گونررۀ پوششرري

سرمایهگذاري براي به دسرت آوردن همسرر اسرت؛ ازایرنرو،

نمایشطلب و همسرطلب نسبت به سایر گونههراي پوششري،

بازار ازدواج عموماً براي زنراني رواج و مطلوبيرت بيشرتر دارد

نياز به آسيب شناسي جامعۀ نمایشي و خودنمایي و تظراهر بره

كه بنا به نوع و قابليت این بازار ،سرمایۀ جنسي داشرته باشرند؛

ثررروت و دارایرري در زنرران وجررود دارد؛ ازایررنرو ،الزم اسررت

بنابراین ،جراحريهراي زیبرایي و پوشرش (در نتيجرۀ افرزایش

نهادهاي مرتبط برنامه هاي فرهنگي براي كاهش جنبۀ نمایشري

سرمایۀ جنسي در زنان) در بازار ازدواج ،مطلوبيت زنان داراي

پوشش در زنان را تدارك ببينند .ميزان باالي گونۀ پوشش زنان

پوشش همسرطلب را باال ميبرند.

همسرطلب نيز خر كرار نهرادي در زمينرۀ بسترسرازي برراي
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تسرهيل ازدواج را نشرران مرريدهرد .در ایررن زمينرره الزم اسررت
مطالعررات مربرروط برره علررل كرراهش شررانس ازدواج دختررران
فراتحليررل و راهکارهرراي الزم بررراي یررافتن شرروهر مناسررب
استخراج شوند.
هم نين براي كاهش نقش جنسيت در لبراس زنران ،بایرد
بسترهاي الزم براي مشاركت زنان در فعاليرت هراي خرارج از

وبلن ،ت .)9382( .نظریۀ طبقۀ تنآسا ،ترجمۀ :فرهنه ارشاد،
تهران :نشر ني.
وزیررري ،هررر؛ بهررروان ،ح .و یوسررفي ،ع« .)9389( .مصرررا
نمایشي پوشاك و عوامل مؤثر بر آن؛ مطالعۀ موردي
دانش آموزان دبيرستاني شراهرود» ،علروم اجتمراعي،
ش  ،8ص .983-918

منزل با توجه به افزایش سطح تحصريالت زنران ایجراد شرود؛

یاسيني ،ر« .)9317( .ارزیابي جامعهشناختي ر زیبرایيشرناختي

زیرا طبق بخشي از نتای  ،رابطۀ زنان با پوشش بيشتر در قالب

پوشاك سنتي زنان مناطق كویري ایران با تمركز برر

جنسيتي باقي مانده است .این در صورتي اسرت كره بررخالا

اقل ريم فرهنگ ري و طبيعرري» ،جامعررهشناسرري هنررر و

زنان ،رابطۀ مردان با لباس بيشتر در شرایط غيرجنسريتي تغييرر

ادبيات ،د  ،8ش  ،8ص .923-981
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