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آراستن و احیای مجدد ارزشهاي ملی و قومی نهفته اما حاکم در هنر
و فرهنگ ایرانی ،آنها را دوباره در زندگی امروز به کار گیرد[.]6
پوشــاک گیالن زمین همچون دیگر ســکونتگاههای انســانی ،در
گذشتههای این سرزمین ریشــه دارد .آثار مکشوفه در گیالن ،سوابق
زندگی در این منطقه را تا چهل و اندی هزار سال به عقب کشانده است.
تامل در آثار مکشــوفه ،به خصوص در چراغعلی تپه رودبار ،کهنترین
اسنادی اســت که تزیین بر روی دامن ،پیراهن ،پیشانیبند ،زیورهای
سینه و نمونه گوشواره را نشان می-دهد .آثار مکشوفه از نواحی رستم
آباد رودبار ،وجود پایافزار را نیــز ،همزمان با یافتههای تپه چراغعلی
نشان میدهد .پوشــاک به تنهایی ،معرف کار ،اندیشه ،سلیقه و مکان
زندگی انسانهاست[.]8-7
نخســتین بار ،واژه «زیباییشناســی» از سوی «الکســاندر گوتلیب
بومگارتن»  ،فیلســوف آلمانی قرن  18اســتفاده شد که به شناخت از
طریق حواس و علم حسی اطالق میشد .او بعدها این واژه را در معنای
فهم زیبایی با احساسات ،بخصوص در هنر ،بهکار برد .هر چند با توجه
زیبایی یک پدیــده -می توان گفت با
بــه معنی آن -درک انســان از
ِ
اینکه زیبایی واژهای نوین است اما درک زیبایی ،پدیدهای تازه نیست و
قدمتی به عمر تاریخ بشر دارد[ .]9ادراک زیبایی به حساسیت ادراکی
یعنی ذوق محتاج اســت که خود زاییــده فرهنگ و محیط اجتماعی
است[.]10
هویت به معنی «چه کســی بودن» از نیاز طبیعی انســان ،به شناخته
شدن و معرفی شــدن به چیزی یا جایی نشات میگیرد .این احساس
نیاز به تعلق ،نیازی ذاتی و اساســی است که در هر فرد وجود دارد .به
عبارت دیگر هویت ،نوعی نمادسازی و پدیدهای فرهنگی است که افراد،
گروههــا ،اقوام یا مکانها برای احراز موجودیت خود و تمایز از دیگران
اتخاذ میکنند .یکی از رایجترین شیوههای تعیین هویت همانا گزینش
نام و نامگذاری است به طوری که هیچ فرد ،گروه ،قوم یا مملکتی بدون
نام پیدا نمیشود[.]11
مقوله هویت ملی در ابتداییترین شکل خود ،با نوعی احترام به مرزهای
جغرافیایی یک کشــور و پذیرش آن توسط کسانی ارتباط دارد که در
درون آن مرزها قرار دارند و همگی در میثاقی مشــخص و مشترک در
باب جامعهای عالیه سهیماند[ .]12هویت ملی دایر بریک واحد مستقل
سیاسی به نام کشور است و بر این اساس همه افرادی که دارای تابعیت
کشوری باشند ،هویت ملی مربوط به آن کشور را دارند[.]13
مهمترین عناصر تشکیلدهنده هویت ملی ،الف) وجود سازمان سیاسی
واحد ب) فرهنگ ،زبان و دین مشــترک پ) پیشینه مشترک تاریخی
ت) سرزمین مشترک می باشد[.]15-14
مولفهها و عناصر هویت ملی در ایران ،ســابقه دیرینه و طوالنی دارد و
اندیشمندانی که درباره هویت ایرانی سخن گفتهاند در مورد مولفههای
آن اختــاف نظر دارند و هر کدام زاویهای را برای تبیین هویت ایرانی
انتخاب میکنند که در مجموع در سه مقوله قابل ذکر است ،مقوله اول:
برخی زبان را پایهایترین مولفه هویت ایرانی میدانند .زبانی که با همه
آمیختگیهایش با زبان بیگانه ،اصالت خود را حفظ کرده است .مقوله
دوم :برخی دیگر نگاهشان به سوی تاریخ و سرنوشت مشترک ایرانیان
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شــکل( -)1لباس بانوان تالش منطقه کوهستانی کرگانرود در غرب گیالن(روستای
لورون) []17

بوده و تاریخ ایران را به عنوان مولفه بنیادی هویت ملی برمیشــمارند.
این دســته با الهام از نظریه «ویلیام هنوی» شرقشناس و ایرانشناس
مشــهور ،عقیده دارند «تــا ندانیم که بودهایــم ،نمیتوانیم بدانیم که
کیستیم ».مقوله سوم :برخی دیگر بر عنصر دین و مذهب تشیع تاکید
دارند.
در مجمــوع هویت ایرانی دســتکم در تاریخ جدید خــود همواره از
ســاختمانی ترکیبی و به بیانی دیگر اختصاصی برخوردار بوده اســت.
در ســطح عام آن ،ترکیبهایی چون هویت ایرانی ،اسالمی و غربی را
میبینیم؛ تجلی این سه عنصر در دوران معاصر ،هویت ایرانی معاصر را
ساخته است[.]16
برای بررسی لباس بانوان ،استان گیالن به گیالن شرقی ،گیالن غربی و
با اندکی مسامحه به گیالن مرکزی تقسیم شد؛ در نتیجه شهرستانهای
آستانه اشرفیه ،الهیجان ،لنگرود ،رودسر ،املش و سیاهکل جزو گیالن
شــرقی ،شهرستانهای فومن ،شفت ،تالش ،ماسال ،رضوانشهر ،آستارا
جزو گیالن غربی ،و شهرســتانهای رشــت ،رودبار ،صومعه ســرا و
بندرانزلی در گیالن مرکزی قرار گرفتند [.]18-17

شکل ( -)2لباس بانوان ماسال از روبه رو و پشت []17
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شکل ( -)3لباس کامل بانوان تالش ویسرود -درودخان(شفت) []17

در ادامه انواع لباسهای محلی استان گیالن بر اساس مشاهده و ثبت
بوسیله دوربین عکاســی ارائه می گردد .شکل ( )1لباس بانوان تالش
منطقه کوهستانی کرگانرود در غرب گیالن را نشان میدهد.
در شکل ( )2لباس بانوان بخش ماسال از روبه رو و پشت مورد بررسی
قرار گرفت .ماسال یکی از مناطق دارای قدمت و سنت استان گیالن می
باشد .در شکل ( )3لباس کامل بانوان تالش منطقه ویسرود -درودخان
مورد بررسی قرار گرفت .یکی از موارد مهم در این لباس ،وجود جلیقه
بر روی لباس بانوان بوده که نمود خاص خود را دارد.
شکل ( )4لباس کامل بانوان تالش خوشابری مشاهده میگردد .در این
منطقه بانوان به غیر از استفاده از جلیقه تقریبا روسری خود را شبیه به
بانوان ماسال سر میکنند با این تفاوت که چانه خود را نیز میپوشانند.
در شکل ( )5پیراهن دختران و بانوان جوان املش به نام چابکی مشاهده
میشود .در این روستا از دو نوع لباس استفاده می-گردد یکی از آنها
لباس روزمره یا همان پیراهن چابکی اســت و دیگری شکل ( )6لباس
مهمانی و مجالس عروسی میباشد .بر پایین دامن این لباس با نوارهای
الوان ،طرحهای رنگی را ایجاد مینمایند.
در شــکل ( )7پیراهن بانوان جوان منطقه لنگرود و همچنین سربند و

شکل ( -)4لباس کامل بانوان تالش خوشابری []17

شکل ( -)5چابکی ،پیراهن دختران و بانوان جوان املش(روستای دعوای الت) []17

کالهک آنها مشــاهده شد .این لباس جهت مهمانی و مجالس شادی
اســتفاده شده و سربند و جلیقه ،دارای سکه یا پولک یا تزئینات جهت
زیبایی است.
 -2ضرورت انجام تحقیق
با رونق محصوالت صنعتی ،بیم آن میرود که ســنتهای اصیل ایرانی
بهدست فراموشی سپرده شــود .همانگونه که با تغییر زبان یک قوم،
هویت فرهنگی آن هم تغییر مییابد و یا حتی از میان میرود ،با تغییر
و تحول لباس ســنتی یک قوم نیز کم و بیــش هویتزدایی آن قابل
مشاهده است.
 -3اهداف تحقیق
 تلفیــق طرح و رنگ لباسهای ســنتی گیالن با لباسهای معاصر وطراحی مانتو برای بانوان جوان به تناسب فرهنگ ایرانی.
 شناسایی ساختار عمومی البسه محلی گیالن از بُعد طراحی و مبانیطرح و رنگ.
 بررســی مفهوم هویت اجتماعی ،فرهنگی و بازاریابی و تاثیر آنها درلباسهای ایرانی امروز.

شکل ( -)6لباس مهمانی بانوان املش(روستای دعوای الت) []17
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آماری طراحان لباس و فروشندگان
پرسشــنامه ،اطالعاتی از دو جامعه
ِ
مانتو ،جمعآوری گردید .برای تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه از آمار
توصیفی و نیز آمار اســتنباطی (به کمک نرم افزار  )SPSS v22استفاده
شــده اســت .آزمون کولمگروف-اسمیرنوف برای بررســی نرمال بودن
متغیرها ،آزمون  tتک نمونه مستقل و مقایسه دو جامعه ،جهت بررسی
فرضیات تحقیق ،آزمون فریدمن جهت رتبهبندی متغیرهای طراحی مورد
استفاده قرار گرفت.
 -6جامعه آماری
یک گروه ،متخصصین طراحی پوشاک بانوان و گروه دیگر ،فروشندگان
شکل ( -)7پیراهن مهمانی دختران و بانوان جوان اتاقور بلوردکان لنگرود []17
فروشــگاههای معتبر لباس بانوان در گیالن کــه در بخشهای طراحی،
 -4فرضیات و سئواالت پژوهشی
بازاریابی ،تولید و فروش مانتو فعالیت میکردند .به دلیل آشنایی با مباحث
مولفه هویت اجتماعی ،هویت فرهنگی ،بازایابی ،دیدگاه ،طراحی لباس و پرسشنامه به عنوان نمونه به تعداد  30تن از متخصصین طراحی پارچه و
طرح اصلی لباس بر روی طراحی مانتو بانوان جوان بر اساس هویت ملی و لباس که مسلط به طراحی مانتو بودند و  30نفر از فروشندگان فروشگاههای
فرهنگی ایرانی متاثر از البسه گیالن ،تاثیر معناداری دارد.
بزرگ عرضه مانتو ،مورد بررسی قرار گرفتند .سرمایهگذاری برروی تحقیق
در بازار ،برای شناسایی و گردآوری سلیقه مصرفکنندگان و طراحی لباس
 -5روش تحقیق
با اســتفاده از رنگهای متنوع و شاد ،موجب میشود طرفداران پوشاک
تحقيقات را از نظر هدف ميتوان به تحقيق بنيادي ،كاربردي و اقدامپژوهي ایرانی در بازار به مرور افزایش پیدا کنند[.]20
طبقهبندي كرد .روش تحقيق حاضر از اين جهت كه نتايج آنرا ميتوان
در فرايند ارتقاء بینش مدیــران در زمینه طراحی و دوخت لباس (مانتو  -7روش نمونه گیری
برای جوانان) به خدمت گرفت ،از نوع «كاربردي» ميباشد .تحقيقات را با توجه به اینکه مباحث پرسشــنامه تخصصی اســت و پایاننامه دارای
از نظر ميزان كنترل محقق بر متغيرهاي تحقيق ميتوان به آزمايشــي و پتانسیل صنعتی شدن میباشــد لذا جامعه آماری به استناد تخصص و
غيرآزمايشي طبقهبندي كرد؛ تحقيق آزمايشي روشي نظامدار و منطقي مهارت پاسخدهندگان ،با استفاده از روش نمونهگیری گزینشی انتخاب شد.
پژوهشي «اگر اين كار تحت شرايط كنترل
براي پاســخ دادن به پرسش
ِ
شــدهاي انجام گيرد چه خواهد شد؟» اين در حالي است كه در تحقيق  -8بحث و نتیجه گیری
غيرآزمايشي روابط بين متغيرهاي دســتكاري نشده مطالعه ميشود و  -1-8متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها
شامل انواع توصیفی ،تحقيق علي -مقايسهاي يا تحقيق پسرويدادي و متغیرهای تحقیق شامل جواب سواالت پرسشنامه در  6بخش از مولفههای
نيز تحقيق همبستگي ميباشد[ .]19بر همين اساس روش تحقيق حاضر طراحی مانتو میباشد.
از نوع « توصیفی» است ،چراکه به توصیف شرایط و واقعیتهای موجود
میپردازد .برای جمع آوری اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه  -2-8نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه
تحقیــق از روش کتابخانهای ،و برای تأیید یا رد فرضیات پژوهش ،روش مقدار آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه  0/913و متغیرها بزرگتر از  0/7بوده
پژوهشــی استفاده شده اســت؛ به این منظور ،به صورت ميداني و روش اســت لذا پرسشنامه دارای پايايي قابل قبول است .با توجه به اینکه عدد
جدول ( -)3آزمون کولمگروف – اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن داده ها در سطح اهمیت از دیدگاه فروشندگان
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عوامل تشکیل دهنده طراحی
مانتو از دیدگاه فروشندگان

تعداد

حداکثر تفاوت

متغیرهای نرمال

آماره Z

سطح معناداری
آزمون
0/147

میانگین

انحراف معیار

قدر مطلق

مثبت

منفی

بازاریابی

30

3/4267

0/66795

0/139

0/139

-0.128

0/139

دیدگاه

30

3/3250

0/78000

0/128

0/128

-0.089

0/128

0/200

طراحی لباس

30

3/0519

0/54098

0/088

-0/087

-0.088

0/088

0/200

طرح اصلی لباس

30

3/0000

0/53962

0/145

0/145

-0.122

0/145

0/106

هویت اجتماعی

30

2/7333

0/69149

0/250

0/156

-0.250

0/250

0/135

هویت فرهنگی سیاسی

30

2/1467

0/70844

0/127

0/127

-0.097

0/127

0/200
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جدول ( -)4آزمون کولمگروف – اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن داده ها در سطح اهمیت از دیدگاه طراحان
عوامل تشکیل دهنده طراحی
مانتو از دیدگاه فروشندگان

تعداد

حداکثر تفاوت

متغیرهای نرمال

آماره Z

سطح معناداری
آزمون
0/221

میانگین

انحراف معیار

قدر مطلق

مثبت

منفی

بازاریابی

30

2/7067

0/53751

0/174

0/174

-0/174

0/174

دیدگاه

30

2/6750

0/4557

0/132

0/091

-0/132

0/132

0/193

طراحی لباس

30

2/7556

0/43073

0/129

0/071

-0/129

0/129

0/200

طرح اصلی لباس

30

3/1556

0/40337

0/170

0/097

-0/170

0/170

0/227

هویت اجتماعی

30

1/7278

0/66879

0/222

0/222

-0/138

0/222

0/201

هویت فرهنگی سیاسی

30

1/7333

0/60875

0/143

0/143

-0/114

0/143

0/121

آلفای کرونباخ کل پرسشنامه به  1نزدیک است لذا پرسشنامه از وضعیت نرمال بودن جامعه و متغیرها قبول شده و فرض  1رد میشود .در نتیجه
کلیه متغیرها در طراحی مانتو بانوان جوان براساس هویت ملی و فرهنگی
بسیار عالی پایایی برخوردار میباشد.
متاثر از البسه گیالن از دیدگاه طراحان لباس و فروشندگان مانتو از جامعه
نرمال برخوردار میباشند.
 -3-8آزمون کولمگروف-اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن دادهها
برای بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق از آزمون کولمگروف-اسمیرنوف
 -4-8آزمون  tبرای آزمون فرضیهها
به شرح جدول  3و  4استفاده شده است.
از آنجاییکه مقدار ســطح معناداری آزمــون در تمام متغیرها از دیدگاه برای بررسی فرضیههای تحقیق از آزمون  tتک نمونه مستقل به شرح
طراحان و فروشــندگان مانتو از  0/05بیشتر است فرض صفر مبتنی بر زیر استفاده شده است.
جدول ( -)5طراحی آزمون  tبرای آزمون فرضیه ها از دیدگاه فروشندگان
t value=3

عوامل تشکیل دهنده طراحی
مانتو

تعداد

میانگین

t

بازاریابی

30

3/4267

3/499

0/6761

دیدگاه

30

3/3250

2/282

0/6163

0/0337

طراحی لباس

30

3/0519

0/525

0/2539

-0/1502

0/0604

طرح اصلی لباس

30

3/0000

0/000

0/2015

-0/2015

1/000

هویت اجتماعی

30

1/8722

-8/724

-0/8634

-1/3922

0/000

هویت فرهنگی سیاسی

30

2/1467

-6/597

-0/5888

-1/1179

0/000

تفاوت در سطح اطمینان

سطح معنادار آزمون

باالیی

پایینی
0/1772

0/002
0/030

جدول ( -)6طراحی آزمون  tبرای آزمون فرضیه ها از دیدگاه طراحان
t value=3

عوامل تشکیل دهنده طراحی
مانتو

تعداد

میانگین

t

تفاوت در سطح اطمینان

سطح معنادار آزمون

باالیی

پایینی

بازاریابی

30

2/7067

-2/989

-0/0926

-0/4940

0/006

دیدگاه

30

2/6750

-3/907

-0/1549

-0/4951

0/001

طراحی لباس

30

2/7556

-3/108

-0/0836

-0/4053

0/004

طرح اصلی لباس

30

3/1556

2/112

0/3062

0/0049

0/043

هویت اجتماعی

30

1/7278

-10/419

-1/0225

-1/5220

0/000

هویت فرهنگی سیاسی

30

1/7333

-11/397

-1/0394

-1/4940

0/000
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 -5-8نتایج آزمون  tبرای آزمودن فرضیهها از دیدگاه فروشندگان

متاثر از البسه گیالن ،تاثیر معناداری دارد و با توجه به اینکه میانگین
مولفه 2/146میباشد ،در بازه تاثیر زیاد رو به تاثیر متوسط قرار دارد.

فرضیه  :1از دیدگاه فروشــندگان ،مولفــه «بازاریابی» بر روی طراحی
مانتو بانوان جوان بر اساس هویت ملی و فرهنگی ایرانی متاثر از البسه
گیالن ،تاثیر معناداری دارد و با توجه به اینکه میانگین مولفه  3/4می  -6-8نتایج آزمون  tبرای آزمودن فرضیهها از دیدگاه طراحان لباس
باشد و در بازة تاثیر متوسط رو به تاثیر کم قرار دارد.
فرضیه  :1از دیدگاه طراحان لباس ،مولفه «بازاریابی» بر روی طراحی
مانتو بانوان جوان بر اساس هویت ملی و فرهنگی ایرانی متاثر از البسه
فرضیه  :2از دیدگاه فروشندگان ،مولفه «دیدگاه» بر روی طراحی مانتو گیــان ،تاثیر معناداری دارد و با توجه بــه اینکه میانگین مولفه 2/7
بانوان جوان بر اساس هویت ملی و فرهنگی ایرانی متاثر از البسه گیالن ،میباشد ،در بازه تاثیر زیاد رو به متوسط قرار دارد.
تاثیر معناداری دارد و با توجه به اینکه میانگین مولفه  3/3میباشد ،در
بازه تاثیر متوسط رو به تاثیر کم قرار دارد.
فرضیه  :2از دیدگاه طراحــان لباس ،مولفه «دیدگاه» بر روی طراحی
مانتو بانوان جوان بر اساس هویت ملی و فرهنگی ایرانی متاثر از البسه
فرضیه  :3از دیدگاه فروشندگان ،مولفه «طراحی لباس» بر روی طراحی گیــان ،تاثیر معناداری دارد و با توجه بــه اینکه میانگین مولفه 2/7
مانتو بانوان جوان بر اساس هویت ملی و فرهنگی ایرانی متاثر از البسه میباشد ،در بازه تاثیر زیاد رو به متوسط قرار دارد.
گیالن ،تاثیر معنادار ندارد.
فرضیــه  : 3از دیدگاه طراحان لبــاس ،مولفه «طراحی لباس» بر روی
فرضیه  :4از دیدگاه فروشــندگان ،مولفه «طرح اصلی لباس» بر روی طراحی مانتو بانوان جوان بر اساس هویت ملی و فرهنگی ایرانی متاثر
طراحی مانتو بانوان جوان بر اساس هویت ملی و فرهنگی ایرانی متاثر از البسه گیالن ،تاثیر معناداری دارد و با توجه به اینکه میانگین مولفه
از البسه گیالن ،تاثیر معناداری ندارد.
 2/7میباشد ،در بازه تاثیر متوسط رو به زیاد قرار دارد.

فرضیه  :5از دیدگاه فروشــندگان ،مولفــه «هویت اجتماعی» بر روی فرضیه  :4از دیدگاه طراحان لباس ،مولفه «طرح اصلی لباس» بر روی
طراحی مانتو بانوان جوان بر اساس هویت ملی و فرهنگی ایرانی متاثر طراحی مانتو بانوان جوان بر اساس هویت ملی و فرهنگی ایرانی متاثر
از البسه گیالن ،تاثیر معناداری دارد و با توجه به اینکه میانگین مولفه از البسه گیالن ،تاثیر معناداری دارد و با توجه به اینکه میانگین مولفه
 1/87میباشد ،در بازه تاثیر زیاد رو به تاثیر بسیار زیاد قرار دارد.
 3/1است ،در بازه تاثیر متوسط رو به کم قرار دارد.
فرضیه  :6از دیدگاه فروشندگان ،مولفه «هویت فرهنگی -سیاسی» بر فرضیــه  :5از دیدگاه طراحان لباس ،مولفه «هویت اجتماعی» بر روی
روی طراحی مانتو بانوان جوان بر اســاس هویت ملی و فرهنگی ایرانی طراحی مانتو بانوان جوان بر اساس هویت ملی و فرهنگی ایرانی متاثر
جدول  -7طراحی آزمون  tمستقل مقایسه میانگین دو جامعه
عوامل تشکیل دهنده
طراحی مانتو
بازاریابی
دیدگاه
طراحی لباس
طرح اصلی لباس
هویت اجتماعی
هویت فرهنگی سیاسی
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گروه

میانگین

مرد

3/4476

زن

3/3778

مرد

3/3929

زن

3/1667

مرد

3/0847

زن

2/9753

مرد

3/0873

زن

2/7963

مرد

2/0159

زن

1/5370

مرد

2/2286

زن

1/9556

تفاوت میانگین

F

-0/06984

0/434

-0/22619

0/000

-0/10935

0/380

-0/29101

1/048

-0/47884

0/541

-0/27302

1/182
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تفاوت در سطح اطمینان %95
باالیی

پایینی

0/48427

0/62395

0/86808
0/55666
0/55666
1/03691
0/85184

0/41570
0/33797
0/33797
0/07324
0/30581

سطح معنادار آزمون
0/515
0/990
0/543
0/543
0/468
0/286
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جدول  -8آزمون فریدمن برای رتبهبندی مولفههای طراحی مانتو از دیدگاه فروشندگان

جدول ( -)10آزمون فریدمن برای رتبهبندی مولفههای طراحی مانتو از دیدگاه طراحان

تعداد

30

تعداد

30

کای – مربع

96/801

کای – مربع

81/515

درجه آزادی

5

درجه آزادی

5

سطح معنادار آزمون

0/000

سطح معنادار آزمون

0/000

از البسه گیالن ،تاثیر معناداری دارد و با توجه به اینکه میانگین مولفه
 1/7است ،در بازه تاثیر زیاد قرار دارد.

رتبــه مولفههای طراحی مانتو از دیدگاه فروشــندگان به شــکل زیر
میباشد:
 -1هویت اجتماعی
 -2هویت فرهنگی
 -3طرح اصلی لباس
 -4طراحی لباس
 -5دیدگاه
 -6بازاریابی

برای بررســی فرضیه ادعای عدم تســاوی عوامل موثر بر روی طراحی
مانتو بانوان جوان بر اســاس هویت ملی و فرهنگــی ایرانی از دیدگاه
مردان و زنان ،از آزمون مستقل مقایسه میانگین دو جامعه به شرح زیر
استفاده شده است.
از آنجاییکه مقدار ســطح معنادار آزمون در آزمون مســتقل مقایسه
میانگین دو جامعه در تمام مولفههای موثر بر طراحی مانتو بیشــتر از
 0/05است پس فرض یک قبول میشود لذا تمام مولفهها در طراحی
مانتو جوانان بر اساس هویت ملی و فرهنگی ایرانی متاثر از البسه گیالن
از دیدگاه زنان و مردان متفاوت میباشند.

ب) آزمون فریدمن از دیدگاه طراحان لباس

جدول ( -)9میانگین رتبهها و رتبهدهی آزمون فریدمن

جدول ( -)11میانگین رتبهها و رتبهدهی آزمون فریدمن

فرهنگی -سیاسی»

فرضیه  :6از دیدگاه طراحان لباس ،مولفه «هویت
بر روی طراحی مانتو بانوان جوان بر اساس هویت ملی و فرهنگی ایرانی
متاثر از البسه گیالن ،تاثیر معناداری دارد و با توجه به اینکه میانگین
مولفه  1/7است ،در بازه تاثیر زیاد قرار دارد.
 -7-8آزمون  tمستقل مقایسه میانگین دو جامعه

با توجه به اینکه مقدار سطح معنادار آزمون کوچکتر از 0/05است ،در
نتیجه وضعیت مولفههای طراحی مانتو جوانان متفاوت است و اختالف
معناداری بین این بخشها وجود دارد .به منظور رتبهبندی این عوامل
از جدول میانگین رتبهها استفاده شده است.
رتبه مولفههای طراحی مانتو از دیدگاه طراحان لباس ،به شــکل زیر
میباشد:
-1هویت اجتماعی و فرهنگی
 -2بازاریابی
 -3دیدگاه
 -4طراحی لباس
 -8-8آزمون فریدمن
به منظور رتبهبندی مولفههای طراحی لباس از آزمون فریدمن استفاده  -5طرح اصلی لباس
شده است.
 -9طراحی لباس به وسیله نرمافزار CLO Enterprise
الف) آزمون فریدمن از دیدگاه فروشندگان
با توجه به اینکه مقدار سطح معنادار آزمون کوچکتر از  0/05است ،در در این بخش ،پس از بررســی نتایج آماری بهدست آمده از پرسشنامه
نتیجه وضعیت مولفههای طراحی مانتو جوانان ،متفاوت است و اختالف و نظرات پاســخدهندگان و همچنین با توجه به اصول و عناصر بصری
معناداری بین این بخشها وجود دارد .به منظور رتبهبندی این عوامل مطرح شده در تحقیق ،شش طراحی مورد توجه قرار گرفت که در زیر
ارائه میگردد.
از جدول میانگین رتبهها استفاده شده است.
عوامل

میانگین رتبه ها(فریدمن)

رتبه عوامل

عوامل

میانگین رتبه ها(فریدمن)

رتبه عوامل

بازاریابی

5/03

6

بازاریابی

3/98

2

دیدگاه

4/63

5

دیدگاه

4/02

3

طراحی لباس

4/10

4

طراحی لباس

4/12

4

طرح اصلی لباس

3/85

3

طرح اصلی لباس

5/22

5

هویت اجتماعی

1/23

1

هویت اجتماعی

1/83

1

هویت فرهنگی سیاسی

2/15

2

هویت فرهنگی سیاسی

1/83

1
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شکل  -8طرح نرمافزاری شماره  ،1از (الف) نمای جلو( ،ب) نمای پشت و (پ) نمای پهلو

شکل  -10طرح نرمافزاری شماره  ،3از (الف) نمای جلو( ،ب) نمای پشت و (پ) نمای پهلو

شکل  -9طرح نرمافزاری شماره  ،2از (الف) نمای جلو( ،ب) نمای پهلو و (پ) نمای پشت

شکل  -11طرح نرمافزاری شماره  ،4از(الف) نمای جلو( ،ب) نمای پهلو و (پ) نمای پشت

شکل  -12طرح نرمافزاری شماره  ،5از (الف) نمای جلو( ،ب) نمای پهلو و(پ) نمای پشت

شکل  -13طرح نرمافزاری شماره  ،6از(الف) نمای جلو( ،ب) نمای پهلو و(پ) نمای پشت

 -1-9طرح نرمافزاری شماره 1

دارد .آبی و نارنجی ،مکمل هم هستند.

این لباس بر اســاس طرح اولیه شماره  ،1به شکل سه بعدی و رنگی،
در سه نما شبیهسازی شده است .رنگهای سفید و خاکستری ،تنالیته
رنگهای خنثی هستند که در کنار رنگ گرم زرشکی ،از خنثی بودن
آنها کاسته شده است.

 -2-9طرح نرمافزاری شماره 2

 -4-9طرح نرمافزاری 4

این لباس بر اساس طرح شــماره  ،8شبیهسازی شده است .رنگهای
موجود در آن ،ســرمهای ،قرمز و سفید میباشد .بین رنگ سرمهای و
قرمز ،تضاد سرد و گرم و هماهنگی رنگهای اولیه ،وجود دارد.

این لباس بر اساس طرح اولیه شماره  ،2شبیهسازی شده است .پیراهن
در زیر و مانتو روی آن طراحی شــده و ســه رنگ ســفید ،خردلی و این لباس بر اساس طرح شماره  ،14شبیهسازی شده است .رنگهای
فیروزهای در آن دیده میشــود .تضاد رنگ سرد فیروزهای و رنگ گرم سبز ،قرمز ،آبی و مشکی در آن بکار رفته است .سبز و قرمز مکمل هم
خردلی ،نوعی تعادل ایجاد کردهاست.
هستند .سبز و آبی نیز دارای هماهنگی رنگهای مشابه میباشند.

 -3-9طرح نرم افزاری شماره 3

 -5-9طرح نرمافزاری 5

 -6-9طرح نرمافزاری 6

این لباس بر اســاس طرح اولیه شماره  7و دارای رنگهای سفید ،آبی ،بر اســاس طرح اولیه شماره  12و با کمی تغییرات ،شبیهسازی شده
سرمهای ،سرخابی و نارنجی است .بین رنگ آبی و سرمهای هماهنگی اســت .رنگهای سرمهای و ســرخابی در آن به چشم می-خورد .بین
تکرنگی ،و بین آبی و ســرخابی نیز هماهنگی رنگهای مشابه وجود ســرخابی و سرمهای ،هماهنگی رنگهای همخانواده و تضاد رنگ گرم

12

مجله علمي  -علوم و فناوري نساجي و پوشاک ،دوره جدید ،شماره  ،8زمستان 1397

شناسایی و تحلیل تنوع فرم و رنگ پوشاک محلی ...

ملیحه شفا و همکاران

و سرد وجود دارد.
 -10تصویر لباسهای دوخته شده

در شــکل ( )14تصاویر مانتوهای دوخته شده مشاهده میگردد .تمام
مانتوها بر اســاس طرحهای نرم افزاری و همچنین متغیرهای مهم در
آنالیزهای آماری دوخته شدهاند.
 -11نتیجهگیری

مردم اســتان گیالن ،به دلیل تنوع اقلیمــی طبیعت ،عالقه زیادی به
تنوع رنگها دارند و به دليل سرســبزي منطقه و آب و هواي معتدل،

رنگهاي پرمايه و درخشان را دوست دارند .لباسهای سنتی به دليل
تنوع و زیبایی خاصشــان میتوانند منبع قابــل توجهی از الهام براي
طراحان و هنرمندان باشــند و حفظ ،آراستن و احیای آنها به عنوان
بخشــی از میراث فرهنگی کشور ،سبب افزایش اعتماد به نفس ملی و
جلوگيري از بی هویتی نســل جوان میگــردد .به همین دالیل ،برای
انطباق دادن لباس ایرانی با دوران معاصر و در عین حال دوری از تقلید
محض از سایر فرهنگها ،میتوان از لباسهای سنتی الهام گرفت .برای
دستیابی به این اهداف به شناسایی ساختار عمومی البسه محلی گیالن
از بُعــد طراحی و مبانی فرم و رنگ ،پرداخته شــد و با در نظر گرفتن
اصول و عناصر بصــری در طراحی لباس و همچنین نظر متخصصین

شکل( -)14طرحهای نهایی دوخته شده (الف) نمای جلو طرح ( 1،ب) نمای کنار طرح ( ،1ج) نمای پشت طرح ( 1،د) نمای کنار طرح ( ،2ذ) نمای کنار طرح ( 2،ر) نمای
پشت طرح ( ،2ز) نمای جلو طرح ( ،3س) نمای کنار طرح ( ،3ش) نمای پشت طرح ( ،3ص) نمای جلو طرح ( ،4ض) نمای کنار طرح ( ،4ع) نمای پشت طرح ( ،4ف)نمای
جلو طرح ( ،5ق) نمای کنار طرح ( ،5ک) نمای پشت طرح  ( ،5ل) نمای جلو طرح ( ،6م) نمای کنار طرح ( ،6و) نمای پشت طرح 6
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پوشاک و نساجی ،از طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطالعات آن،
طراحیهای اولیه انجام شــد .سپس شش طرح منتخب در نرمافزار به
شکل گرافیگی ،اجرا گردید و در نهایت برای رسیدن به اهداف کاربردی
پژوهش ،شش طرح منتخب دوخته شد.
در تمام این طرحها تزئین چین و خطوط افقی ،که جزء مهمی از لباس
سنتی گیالن میباشد ،بهکار رفته و از فرم برشهای جلیقه و الجاقبا و
رنگ و طرح پارچههای ســنتی الهام گرفته شده است؛ چند تکه بودن
لباس به صورت زیر و رو ،عالوه بر لباس ســنتی گیالن ،در لباسهای
قدیم ایرانی نیز به شــکل ردا روی قبا و یا قبا روی قمیص ،بهچشــم
میخورد.
در این طرحها ،انواع خطوط عمودی ،مورب ،افقی و منحنی مشــاهده
میشود و یکنواختی را از طرح دور میکند .تعادل ،تناسب و هماهنگی
بین اجــزای طرح وجود دارد و رعایت این اصــول و عناصر بر زیبایی
بصری آن میافزاید؛ گشادی این لباسها در حد متوسط است و راحتی
الزم را برای پوشــنده ،ایجاد میکند که از دیدگاه هر دو جامعه آماری
زیبایی بصری و راحتی ،اهمیت بســیار زیاد رو به زیاد دارد .گشادی و
بلندی مناسب این طرحها و پوشش مطلوب آنها ،با هویت اجتماعی و

فرهنگی جامعه ایرانی متناسب است که بر اساس نتایج آماری ،باالترین
درجه اهمیت را از دیدگاه دو جامعه ،دارا می باشد.
 -12پیشنهادات

یکــی از نمودهای فرهنگ و هنر غنی ایرانــی ،در ارزشها و هنرهای
قومی نهفته اســت؛ بازشناسی ،تقویت و آراســتن این هنرها ،موجب
ماندگاری و احیای مجدد آنها میگردد .در عین حال ،بروز ســاختن
آنها پویایی را در این عرصه رقم میزند و مهمتر از همه اینکه در عصر
ارتباطات و جهانی شــدن ،ما را از تقلید محض که معضلی فرهنگی-
اجتماعی است ،دور نگه میدارد .تلفیق هنر سنتی و مدرن در پوشاک،
نوآوریهایی به همراه دارد که بر جاذبه و بازارپسندی لباس میافزاید.
از آنجا که عالق Iذاتی انسان به زیبایی و نوآوری ،شادابی را به ارمغان
میآورد ،تولیدکنندگان و طراحان لباس با بکارگیری خالقیت ،در کنار
زیبایی بصری و رنگهای شاداب و نیز راحتی در این لباسهای تلفیقی،
میتوانند توجه جوانان را جلب نمایند .همچنین لباسهایی برگرفته از
هنر و فرهنگ ایرانی ،سبب افزایش اعتماد به نفس ملی و جلوگيري از
بیهویتی نسل جوان میگردد.
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In this research, it has been tried to design clothes that shows art and taste, civilization, culture and original
identity of Iranian people. In this way, types of designs and variety of colors in traditional clothes of different
regions in Gilan are examined and identified, so that they can be used in designing women's uniform cloth
(gown) according to how they fit into visual primary principles and results of questionnaires. A method of this
research is a descriptive way and its purpose is an "applied" one. The library method and the research methodology have been used, respectively, to collect information on the subject literature and research background,
and to collect data on confirmation or disproof of research hypotheses; for this purpose, a field-work questionnaire was used to collect from two statistical communities: clothes designers and gown sellers included 60
individuals. Descriptive- statistical analysis and inferential statistics were used to analyze the questionnaire
data. In the inferential statistics, SPSS software was used to perform statistical analysis of the questionnaire.
So, the Kolmogorov-Smirnov test was used for normalization of variables; consequently, independent one
sample t-test and comparison of two communities, and Friedman's test were applied respectively to study and
examine hypotheses and to rank designing variables. According to study of major statistical results obtained
from the research questionnaire, consideration of significant components effects on design of gown, based
on statistical community’s viewpoints, as well as considering the visual principles and elements presented in
the research, twenty dress designs was done with Etude, among which six selected designs were presented
graphically in CLO Enterprise software. Finally, six types of gowns are sewn in order to fulfill the research
objectives, based on these six designs.
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