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 چکیده:

و پرسشنامه توسط ایشان دبانوی جوان در منطقه دو تهران با تکمیل  120در این تحقیق علل استفاده بانوان از پوشش نابهنجار با انتخاب تصادفی 

ی شد. رسشنامه بررسملی سواالت پحتوایی و محاسبه روایی واگرا تایید شد. روای سازه با محاسبه بار عام -بررسی شد. روایی پرسشنامه به شکل صوری

د که ویژگی های لباس و نشان دا PLS Smart و SPSS 22 پایایی با محاسبه آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی تایید شد. تحلیل آماری داده ها با

گر در گ کنار یکدیدمان رنر عدم توجه به چیفرد، همزمان عامل اشاعه خرده فرهنگ پوشش نابهنجار است لیکن فاکتور دوم موثرتر از اولی است. تاثی

د است. طبقه ر سایر موارش از اثلباس، سازگاری لباس با اندام، سلیقه مصرف کننده و میل به زیباتر به نظر رسیدن بانوان در ترویج این خرده فرهنگ بی

بی، نمایش قاید مذهعنامناسب اثر می گذارد. فرار از اجتماعی بیش از اعتقاد مذهبی، صفات شخصیتی فرد و مشخصه فرهنگی او بر انتخاب پوشش 

اب، کیفیت و جذ ارچه باطبقه اجتماعی، خود برتربینی و تمایل به تک بودن، جوان را به سوی این سبک از پوشش سوق می دهد. ناتوانی در تولید پ

 .اع را حادتر می نمایدناکارآمدی برخی از طراحان لباس، آموزش نا صحیح در کنار برخی دیگر از سیاستها اوض

 خرده فرهنگ، فرهنگ غیرمتعارف پوشش، پوشش جوانان، تهاجم فرهنگی، سازگاری لباسکلید واژه: 

Parameters affecting the choice of unconventional clothing 

by youth [Case study: Tehran, District No. Two] 

N. S. Mosavi, A. R. Moghassem* , A.R. Hoseinpour Kasgary 

Department of Textile Engineering and Apparel, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran 

armogh@yahoo.com 

In this study, we investigated the important parameters affecting the choice of female clothing by conducting a survey including two 

questionnaires among 120 women in Tehran. The divergent and structural validities of the questionnaires were confirmed by the form-

content method and calculating the factor weight of the questionnaire questions. The reliability of the questionnaire was confirmed by 
calculating Cronbach's alpha and also calculating the combined reliability coefficient. Statistical analysis of data in SPSS22 and Smart PLS 

software showed that clothing and individual characteristics are important factors for the choice of female dresses. We found the second 

factor more important than the first one. Some other important parameters on choosing unconventional clothing were found to be neglecting 
the color combination, its compatibility with the body, consumer choice and the desire to be more attractive. Social class traits influence the 

choice of inappropriate clothing more than person's personality, her religious beliefs, and cultural characteristics. Avoiding  religious beliefs, 

highlighting the social class, self-exaltation and the desire to be unique lead women to choose unconventional clothing style. Inability to 
produce quality and attractive fabrics, inefficiency of some fashion designers, inadequate training and policies make the situation worse. 
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 مقدمه  -۱

 دربه ایران  و با ورود لباس غربیز زمان رضاخان اپوشش 

ب نتخابا آنکه ا. ]1[ قرار گرفتصدر مسائل فرهنگی جامعه 

ت اسراد در اختیار اف یبارزترین نماد فرهنگبه عنوان آن 

از هتک وی مصونیت رای بزن پوشش  ،از گذشته لیکن

فرهنگ و  ،اقتصادتوسعه  .]2[ه است داشتحرمت اهمیت 

این  .]3[ استشده سبک پوشش منجر به تغییر ارتباطات 

 سبک پوششگاهی  .روبرو استمتضاد رویکرد دو با  تغییر

برانگیختن و  جامعه هنجارشدن دار بدون خدشه ،جدید

ش دیگران به سبک پوشتوجه و زمانی  واج می یابدردیگران 

در . ]4[به آن واکنش نشان می دهندشود و جلب میجدید 

گ لباس غیرمتعارف به عنوان نوعی خرده فرهنتمام ادوار، 

 فرهنگ اصیلاین در حالی است که  .]4[ مشاهده شده است

از  غرب و دارد ساله هزار چند لباس قدمت مد ایرانی در

 ایران در طراحی لباس الهام گرفته است. فرهنگ غنی

 وبومی  هنوز در استفاده از پوشش طراحان کشورمتاسفانه 

د. موفق نبوده انچندان مد  سالمی جهت ارائها -عناصر ایرانی

سادگی  را برده و به بهره تیخالء نها نیاز ا بیگانه کشورهای 

 بانظام سرمایه داری . ندنموده ارخنه  جوانانفرهنگ در 

د، نیاز به مد جدی مکان، زمان، شناخت زی دقیق،یر برنامه

 رهیخ غاتیتبل و سازی لمیف هنر اطالعات، فناوری رییبکارگ

 و هکرد دنبال را حوزه نیا در اهداف خود ای ماهواره کننده

 .]5[ شده اندبا آن همسو  آگاهانه نا و آگاهانه جوانان کشور

 بر جوامع گره لباس و پوشش با هنجارها و ارزشهای حاکم

ر دخورده است و می تواند به عنوان یکی از ابزارهای مهم 

جهت شناخت فرهنگ و هویت ملی و حتی وقوع تحول در 

 و هارزشاتغییر  .]6[ساختار فرهنگی یک جامعه به کار رود

سبب دور شدن مردم  ،سوق دادن آن به سوی فرهنگ بیگانه

ه جوانان ب د.خواهد شدان از اصالت خویش و عدم پایبندی ب

. هستند دلیل تمایل به دنیای غرب، هدف اصلی دشمن

 و سفانه عدم ارائه لباس منطبق بر مد و سلیقه جوانانامت

ناهمگون با پوششی  کهعدم مدیریت قاچاق کاال باعث شد 

کشور گسترش یابد. چنانچه نتوان بر این در  عرف عمومی

ر و مهاش افزایدر سبک پوشش  نابسامانی ،مسئله غلبه نمود

مقابله با این از همین رو است که  .ناممکن می شودآن 

  رد.ذاری فرهنگی داگ به کار گسترده و سرمایه نیاز ،جریان

با این تفاسیر، مسئولیت جامعه و قشر آگاه جهت ریشه یابی 

انحرافات مد و شناخت عوامل رغبت جوانان به پوشاک 

غیرمتعارف دو چندان شده است. همچنین احساس 

مسئولیت برای یافتن راهکارهای مناسب جهت مبارزه با این 

نوع از تهاجم فرهنگی و آسیب اجتماعی قوی تر می گردد. 

 تحقیقات متعدد در رابطه با عوامل موثر بر بدحجابی و غرب

زدگی جوانان از جمله تاثیر رسانه، اینترنت، ماهواره انجام 

پوشش  شده است لیکن علل رغبت جوانان به استفاده از

نابهنجار که اخیرا بیشتر از گذشته مشاهده می شود از منظر 

عوامل مربوط به لباس و شخص مصرف کننده مطالعه و 

 تحلیل نشده است. 

 انبانوتحقیق حاضر تالش می نماید با ارائه پرسش نامه به 

جوانان که در منظر عموم به استفاده از این نوع لباس 

جهت برتن کردن این نوع دلیل ایشان  ،مبادرت می ورزند

م لباس را شناسایی و نسبت به ارائه راه حل شایسته اقدا

نماید. در این پژوهش فرض شده است که تفکر برتر یا 

به جوانان متفاوت بودن نسبت به سایرین، عامل جذب 

فرهنگ پوشش غیرمتعارف می باشد. ظاهر، کیفیت، فرم و 

یب تواند بر ترغطراحی البسه نامتعارف آنگونه است که می 

 راتجوانان در استفاده از آن موثر باشد. از سوی دیگر تفک

مذهبی، طبقه اجتماعی، ویژگی های فرهنگی و شخصیت 

 جوان بر تمایل او به فرهنگ پوشش نابهنجار موثر است. 

 ادبیات پژوهش -2

مجموع رفتار اکتسابی و ویژگی اعتقادی اعضای به فرهنگ 

، مذهب ،چه در ابتدا زبان اگر. ]7[گفته می شود  جامعه

بودند عنوان عناصر تشکیل دهنده فرهنگ  آداب و رسوم به

هنجارها وارد شد. سپس ها در فرهنگ ارزش ،تدریج کن بهیل

هنر، تکنولوژی و اقتصاد نیز به حیطه عناصر  ،در کنار علم

عالوه بر فرهنگ حاکم  .]4[ اضافه شدآن تشکیل دهنده 

لف دارای فرهنگ ویژه خود هستند که های مختامعه، گروهج

از ه مجموعه ای ب 1فرهنگخرده شود.فرهنگ خوانده میخرده

اطالق اجتماع بخشی از افراد ها، رفتار و طرز زندگی ارزش

 .]5[ می باشدجامعه عمومی از فرهنگ متفاوت که میشود 

برای مشروعیت  جامعهاز هی نشانه مبارزه گرو فرهنگخرده

رفتار و شیوه زندگی خود در برابر فرهنگ به بخشیدن 

فرهنگ نوعی نقد بر خردهبه عبارتی دیگر  .]8[ استعمومی 

 . ]9[ شوندمی نظام اجتماع محسوب

هستند  فرهنگخردهسازندگان ترین ها مهماقوام و اقلیت

 داردهایی اشاره به شیوه انفرهنگ جواندر این میان  .]10[

کند. مفهوم بزرگسال متمایز می خود را ازجوان با آن که 

                                                 
1 Subculture 
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در جامعه آمریکا و اروپا مطرح شد اولین بار  2فرهنگ جوانی

دن، ش صنعتیدوره همزمان با این واژه در ایران . ]11[

شهرنشینی و مهاجرت از روستا ، المللیگسترش ارتباطات بین

به دلیل تفاوت در فرهنگ جوانان  .]12[به شهر مشاهده شد 

ظهور  .از فرهنگ بزرگساالن متفاوت باشد ،ایشان سن و سال

با مطرح شدن هنجارها و ارزشهای  یخرده فرهنگ جوان

طیف وسیعی از . آیددر سنین خاص پیش میو مشترک 

فرهنگ جوانی بیانگر مجموعه دغدغه فکری، الگو و دیدگاه 

خانواده، محیط و مشکالتی می برخاسته از شرایط  یاجوانان 

 ست.ا مواجه باشد که جوان با آن

های و گروه دختران جوان همانند پسران، دارای فرهنگ

باشند. گروه، نقش مهمی در بستر اجتماعی متفاوت می

 ،ن. برخی از دخترادارد یآموزشی، فواصل اجتماعی و جنسیت

 کههستند دختران جوانی  ،دارند. دسته دیگررهنگ مذهبی ف

. اند داده فرهنگی متمایل به فرهنگ غرب را در خود پرورش

عوامل  این دختران جوانی در شکل گیری خرده فرهنگ

 . اولین این عوامل گروه همساالن میفراوان دخالت دارد

  .استوردپسند واقع شدن یکی از اهداف جوانان باشد. م

گذارد. جنگ هدید خارجی تأثیر مستقیم بر رفتار جوان میت

، پس از جنگ. شودموجب وحدت و همبستگی جوانان می

زمینه قطع  شود و شاهده میان مدر نهضت جوان یشکاف

، اظهار عالقه هبه الگوهای منحط بیگانتمایل رابطه با گذشته، 

 .]13[ به مدرنیسم و الگوهای جهانی فرهنگ آماده می شود

برخی از فعالیت ها مانند مدلینگ، سینما و مانند آن خاصه 

. ]14[ باشدموثر  انفرهنگ جوان در دنیای غرب می تواند بر

توانند می های جمعی بر اساس نوع موضع گیری رسانه

آشفته سازند. یکی از عوامل  یاهنجارهای اجتماعی را تقویت 

خصوص در جوامع ه مؤثر بر شکل گیری فرهنگ جوانی ب

فرهنگ  .]13[ اعتقادات است، دینی و در اقلیّت های مذهبی

قادی، های اعتکه فاصله کند رشد می جوانی وقتی بیشتر

جوان با شود. جوانان و نسل قبل بیشتر  اخالقی و روحی

ادامه تحصیل در دانشگاه، اطالعات، شناخت، ارزش و 

و این است  که در دوره مدرسه نیاموختهمی آموزد  یهنجار

تاریخ لباس در   .]15[ مسائل بر فرهنگ او موثر خواهد بود

شش تغییرات در پو، جهان هر کجا تقابل فرهنگی روی داد

به وجود آمد. تأثیر فرهنگ هلنی پس از سقوط نیز 

می و تأثیر فرهنگ تأثیر فرهنگ عربی و اسال ،هخامنشیان

                                                 
2 Youth Culture  

در  .]17-16[ است نمونه آن ،اروپایی از دوره صفویه به بعد

در انظار عمومی  بانوانآنکه تمایل به حضور با دوره ساسانیان 

کردند ده میدرباری از نوعی چادر استفا بانوان لیکنکم بود 

م به بعد از ورود اسال .پیشین نیز معمول بود که در دوران

با  .]18[ دتلقی شبدن زن تکلیف شرعی  اندنپوش ،ایران

دوگانگی در  ،ورود دنیای مدرن و مظاهر آن به جامعه ایران

یک سو گفتمان پوشش دینی  مشاهده شد.گفتمان پوشش 

ت ایرانیان هوی ،است که با پشتوانه حداقل چهارده قرن

مسلمان را تشکیل داده و در طرف دیگر گفتمانی وارداتی 

است که با انتقاد از وضع پوشش موجود، آزادی هرچه بیشتر 

  .در پوشش را دنبال کرده است
رب غ به یرانیاناز زمان قاجار و با سفر ا یراندر ا ییمدگرا

 یی،مؤثر در گسترش مد و مدگرا یرویدو ن. ه استآغاز شد

 یهاباسلاطالع از  ،از دوره قاجار پیش. و جوانان بودند بانوان

ان زم . در]19[ محدود بود یرانیا بانوان یاندر م ییاروپا

 یشافزا یلبه دل1320از سال  پهلوی سلطنت محمدرضا شاه

 تحول لباس و یرس ،یکاییو آمر یغرب یبا کشورها ارتباط

ز پس ا .]16[ شد یشترب یهمگون شدن آن با البسه خارج

های یاماز پ یاریانعکاس بس در نقش پوشاک ،انقالب یروزیپ

 یبا وضوح هر چه تمام آشکار شد. قسمت یاسیو س یفرهنگ

سازی و ساده صورت ها در لباس مردان بهیامپ یناز ا

 یتجل یشینپ ییگراپوشاک در تقابل با تجمل یرایگیپیب

شش وپ یرش، آن هم در پذبانوانتبلور آن در لباس  اوج .کرد

جنگ و  یانپا با .]20[ مشاهده شداحیای حجاب  و یاسالم

 آن و تأثیر یاسیو س یرفتن الزامات خاص اقتصاد یاناز م

وج مو ماهواره، دوباره  یدئوچون و ییهاجانبه رسانههمه

 یشو افزا هایریگدر جامعه آغاز شد. کاهش سخت ییمدگرا

 مؤثر بود. بر آن هم  یواردات البسه خارج

ال با یاربس ینترنتبه علت ظهور ا 80تحول مد در دهه  سرعت

و  آمدیمد در جامعه م یکهر سال  یدکه شا یبه طور بود

چندان کهنه نه یهااز مدافتاده به لباس یابرچسب دمده 

ر بازا یآشفتگ 80اواخر دهه  در. خوردیداخل کمدها م

 یععرصه وس ینز اغفلت ارا متوجه  یراندولتمردان ا ،پوشاک

لباس به  یطراحبه بیشتری توجه  و باعث شد نمود یقابتر

س مد و لبا یساماندهو داشته باشند  یفرهنگ یبزاراعنوان 

  .]4[ایندنموزارت ارشاد واگذار یک وزارتخانه به نام به را 

انتخاب پوشاک متعارف یا غیر متعارف از فرهنگ جامعه 

داتی به گرایش افراطی به مدهای وار نظر .]4[برمی خیزد 

غربی، امروزه اقدام جهت ریشه یابی با هدف آگاه سازی افکار 
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عمومی، به خصوص اقشار جوان و نوجوان که در  معرض این 

گرایش به  ،به عالوه .آسیب ها قرار دارند ضرورت یافته است

سقوط ارزش های اجتماعی، برچسب  مد به گونه افراطی،

نسلی و ضرر مادی شکاف ، والدین و فرزندان میانتضاد ، انحراف

. گرایش جوانان به مد غیرشایسته، زمینه را به دنبال داردفراوانی 

مد مقوله   .]21[ کندمهیا میرا بی هویتی و مصرف گرایی آنان 

 گسترش رشد تکنولوژی،با بوده و گسترده آن  تو تحوال

شدن جهانی. پیوند خورده استدرآمد  و ترسانه، تحصیال

به گونه ای  ر زندگی انسان گذاشته استانکار بتأثیر غیرقابل

. ]22[ استباخته  ر کشورهای اسالمی رنگحجاب دکه 

در ساختار خرده فرهنگ ارکردهای نامناسب ک ریشه

 رشد، بحران هویت، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران

عدم تعادل بین نیاز جوانان و امکانات جامعه به  ،جمعیت

قراری بیو گ شکاف فرهن، خصوص در زمینه اقتصاد

در   .]23[ استنهفته اجتماعی پس از خاتمه جنگ تحمیلی 

یابی، ابراز وجود بازی، فرایند هویتفرهنگ ماشینپس خرده

همچنین اثر  .خوردتوجه جنس مخالف به چشم می و جلب

های فرهنگی و فضاهای تفریحی بر گرایش کمبود زیرساخت

 ای هر سبکمعن .]24[ مشهود استرانی به سمت اتومبیل 

هایی نظیر مردانگی یا نسبتی که با مقولهمیان لباس از از 

-ها یا ضد ارزشنقش اجتماعی ارزش ،منزلت ،طبقه ،گیبانوان

 . ]1[ شودکند درک میها و ساختارهای اجتماعی برقرار می

ای ارتباطی تحت تأثیر پوشش و حجاب به عنوان رسانه

برای . صادی استساختار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقت

توان تنها به نیروهای انتظامی می نمیبرقراری حجاب اسال

. ]3[ را نادیده گرفتهای عمومی متوسل شد و مشارکت

آنچه  .استسه دوره شامل  وسینمای ایران بازتاب جامعه 

حجاب سنتی و کامل در تحقیر شود امروز مشاهده می

ارزشی یا  یرچنان که به عنوان لباس غآن استسینمای ایران 

 ،بدر اوایل انقال .]25[ شودلباس طبقات پایین معرفی می

سطوح تمام های دینی و اعتقادی در پذیرش و عمل به ارزش

در گسترده چرخشی  اکنوناما  .]26[ اجتماعی پر رنگ بود

یل یکی از دال .شودهنجارهای فرهنگی و دینی مشاهده می

اری از کسانی بسی .]27[ زدگی جامعه استغرب این چرخش

 .انداند پوشش چادر را برگزیدهب به دنیا آمدهکه پیش از انقال

اند پوشش مانتو را ب متولد شدهافرادی که بعد از انقال

سو متأثر از شرایط فرهنگی، اند. این تفاوت از یکبرگزیده

اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه و از سوی دیگر متأثر از 

تلویزیون، ماهواره و  .]28[ استخانواده فضای حاکم بر 

پوشاک  شود که افراد در خریدهای تبلیغاتی سبب میآگهی

مد، زیبایی و  ت باهایی مانند مطابقویژگیبه به میزان زیاد 

درصد  54تقریباً  .]29[ مارک بودن اهمیت دهندیا خارجی 

در نتیجه به  کنند.تهرانی حدود پوشش را رعایت نمی بانوان

زمینه عدم ، گرایی بیش از حد توجه کردهق مصرفاخال

 در .]30[ گرددمیفراهم عدم امنیت در جامعه و  لاستقال

سال اخیر گرایش روزافزون جوانان به ویژه جوانان  چند

نتایج تحلیلی مشاهده می شود. تهرانی به خرده فرهنگ 

، اجتماعی، طبقه بیانگر وجود رابطه بین پایگاه اقتصادی

 مشارکتبا خرده فرهنگ و عدم ارتباط  هوطناننگرش جهان

با محل سکونت و جنس  سن، درجه مذهبی بودن، سیاسی،

ها باعث خرده فرهنگ  .]31[ استوابستگی به خرده فرهنگ 

بد حجابی، چون فرهنگی مشکالت آسیب شدید اجتماعی و 

شود. ها میعدم رعایت شئونات و عدم احترام به ارزش

انتقال ابزار مهمترین از جمله  های جدید ارتباطیفناوری

مناطق معین با در . خرده فرهنگ باشد خرده فرهنگ می

 نخست تأثیر .]32[ است تبهکاری رابطه مستقیم پیدا کرده

در مرحله بعد  .های مد بر آگاهی و شناخت دختران استشبکه

و کمترین میزان تأثیر روی داده تأثیر در نگرش و بعد عاطفی 

  .]33[ مشاهده می شودن فتار جواناربر 

درصد از مفاهیم مطرح شده در محتوی اشعار  16/54

-یبه مفاهیمی اختصاص دارد که نشان از انفعال، بموسیقی 

ل به تمای ،با افزایش سن .]34[ ارادگی و وادادگی جوان دارد

 بهمیانسال یا مسن بیشتر افراد  .یابدمدگرایی کاهش می

هایی که با عرف جامعه ذهبی یا پوششم -های سنتیپوشش

درصد از  1/21 .]35[ دارندباشند گرایش می هماهنگ 

حقق منور و دانشگاه ، پیاماسالمی دانشجویان دانشگاه آزاد

ر بی دمی پذیرند. بدحجااردبیلی حجاب برتر یا همان چادر را 

. مشهود است اسالمی دانشجویان دانشگاه آزادمیان 

ی رضایت بیشتری از زندگ رنددانشجویانی که حجاب برتر دا

ا بوضعیت سکونت  ، تحصیلینیمسال بین  .]36[ دارند

  .]37[ وجود داردبه حجاب رابطه معناداری دانشجو نگرش 

سبک زندگی  و داری بین هویت مذهبیرابطه مثبت معنی

گرایش به حجاب وجود دارد. همچنین متغیرهای با مذهبی 

، اطیعاتی و ارتبالطهای اتصور از بدن، مدیریت بدن، فناوری

موسیقیایی مدرن، سبک مشارکتی  و های ورزشفعالیت

های فراغتی جدید رابطه منفی با گرایش به جدید و سبک

  .]38[ اندحجاب داشته
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 یقروش تحق -3

 ،و از نظر هدف یمایشیپ یفی،از نوع توص تحقیق حاضر

 جوان در بازه بانوانی پژوهش، جامعه آمار .است یکاربرد

دارای ساکن در منطقه دو شهر تهران  40تا  15سنی 

امکان نابهنجار و برخالف عرف جامعه می باشد. پوششی 

ز اارائه تصاویری از این نوع پوشش به دلیل برهنگی برخی 

 . وجود نداردنقاط بدن و رعایت شئونات 

ناهنجاری پوشش مفهومی کیفی است لیکن در این هر چند 

ال ه می نماید که ظاهری کامتحقیق داللت بر برخی از البس

ا یگی مغایر با پوشش اکثریت افراد دارد. به عنوان مثال پار

کوتاهی شلوار به گونه ای که منجر به آشکارشدن بدن 

ه، یق شود، کوتاهی لباس زیر مانتو، باز شدگی بیش از اندازه

ر ه به هویدا شدن البسه زیر منجکنازکی بیش از حد لباس 

ر پوشش نابهنجار در نظعنوان مصایق  گردد و مانند آن به

 گفته شده است.

 تعیین حداقل نمونهبه منظور یکی از قواعد شناخته شده 

در  Smart PLSتحلیل عاملی با کمک نرم افزار الزم در 

ائه ار PLSکتاب مدلسازی ساختاری با استفاده از نرم افزار 

دارند که حداقل حجم شده است. نویسندگان اظهار می

 واز د روش برابر با بزرگترین مقدار حاصلدر این الزم  نمونه

 گیریهای مدل اندازهضربدر تعداد شاخص 10الف(  قاعده:

گیری های اندازهکه دارای بیشترین شاخص در میان مدل

ضربدر بیشترین روابط  10مدل اصلی پژوهش است ب( 

موجود در بخش ساختاری مدل اصلی پژوهش که به یک 

 .]39[ شوندمیمتغیر مربوط 

عوامل متغیر به  بیشترین شاخص مربوط ،این پژوهش در 

(. الف قاعدهبر اساس عامل فرعی مستقل است ) 4 بافردی 

یشترین روابط ب ب،محاسبه تعداد نمونه طبق قاعده جهت 

موجود در بخش ساختاری مدل که به یک متغیر مرتبط 

  شود.معین می شوند می

 فرعی مربوط بهمتغیر های ، اضرح ا توجه به مدل تحقیقب

 رابطه به متغیرهای دیگر 4امل فردی  با وعمتغیر اصلی 

فوق از روش ب  خورد. بدین ترتیب طبق قاعدهپیوند می

. خواهد بودنفر  80نیاز حداقل حجم نمونه مورد الذکر 

ه بنفر را  120 عتبار،اافزایش به منظور مقاله نگارندگان 

 اب کرده اند. انتخعنوان نمونه آماری 

می باشد.  گیری احتمالی و تصادفی سادهنمونهشیوه 

با استفاده از به شکل میدانی و  پژوهشاولیه اطالعات 

اثر نخست، شد. در قسمت جمع آوری دو بخشی پرسشنامه 

انتخاب این سبک بر  (متغیر مستقل اصلی اول)ویژگی لباس 

ام ظاهر و با سه عامل فرعی به نجوان  بانوان از پوشش توسط

 21و طراحی لباس و با کمک لباس ، فرم کلی لباس کیفیت

متغیر )تاثیر ویژگی فرد  ،سوال سنجش شد. در بخش دوم

با چهار عامل جزئی با عناوین اعتقادات  (مستقل اصلی دوم

ویژگی های مذهبی، طبقه اجتماعی، شرایط فرهنگی و 

 است.  شدهارزیابی سوال  28یری از فرد و با بهره گ یشخصیت

 ابعسواالت پرسشنامه بر پایه مطالب مندرج در مقاالت و من

له علمی استفاده شده در تحقیق که بخشی از آن در ذیل مقا

دو طی پرسشنامه  1رواییدرج شده است طراحی گردید. 

کسب نظر  قیاز طر یو ظاهر یصورابتدا به صورت مرحله 

 ازا واگر ییرواسپس با محاسبه و  دییو کارشناسان تا دیاسات

استخراج شده  انسیوار نیانگیشاخص م طریق تعیین

(AVE)  .ارزیابی شد 

که پرسشنامه اسبه بارعاملی سواالت حروایی سازه از طریق م

 به تایید رسید.به آن پرداخته میشود در قسمت نتایج و بحث 

در  3ضریب آلفای کرونباخبا محاسبه نامه پرسش 2ایاییپ

ضریب پایایی  محاسبهین همچنو  SPSS22افزار نرم

 مقدار آلفای کرونباخ و ضریب  .( سنجیده شدCR) ترکیبی

بین صفر و یک همیشه عددی پایایی ترکیبی برای هر متغیر، 

باشد،  7/0باالتر از عدد محاسبه شده چنانچه مقدار  است.

 . مطلوب برخوردار خواهد بودپایایی از پرسشنامه 

ایایی ابزار سنجش نتایج بدست آمده حاکی از تایید پ

محاسبه پارامترهای آماری  تحلیل اطالعات اولیه باباشد. می

انجام  ی بانوان به سواالت پرسشنامههامرتبط به پاسخ

به پاسخ  دربه گزینه های موجود بدین منظور  گرفت.

ارزش اختصاص داده شد. عبارت خیلی ، پرسشنامه سواالت

 4، زیاد با عدد 3د ، متوسط با عد2، کم با عدد 1کم با عدد 

تجزیه و تحلیل  .ه استجایگزین شد 5و خیلی زیاد با عدد 

 Smartو  SPSSها و اطالعات با استفاده از نرم افزار داده

PLS  .انجام شده است 

ثر اهدف از تحلیل آماری انجام شده تعیین و مقایسه میزان 

گذاری متغیرهای اصلی، فرعی و سواالت پرسشنامه که در 

عد بیان خواهند شد بر انتخاب پوشش نامتعارف سطور ب

 جوان است.  بانوانتوسط 

 نتایج و بحث -۴

                                                 
1 Validity 
2 Reliability 
3 Cronbach’ Alpha 
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 ارزیابی پایداری پرسشنامه -۱ -۴

که نشان دهنده قابلیت اعتماد و ثبات مقدار آلفای کرونباخ 

در و محاسبه پرسشنامه و سواالت مندرج در آن می باشد 

 ،ت این جدولاطالعابا توجه به  آمده است. 1شماره  جدول

بنابراین چنانچه تحقیق  اال برخوردار است.داری بپرسشنامه از پای

از همین پرسشنامه اجرا شود حاضر در مکانی دیگر و با استفاده 

 و پذیرش آن وجود دارد. حاصل امکان استناد به نتایج 

 پرسشنامه و متغیرهای مستقل اصلی و فرعی تحقیق آلفای کرونباخمقادیر  -۱جدول 

 طراحی فرم کلی ظاهر و کیفیت شخصیت فرد شرایط فرهنگی طبقه اجتماعی اعتقاد مذهبی تغیر تحقیقم

 0.87 0.74 0.71 0.73 0.83 0.76 0.75 آلفای کرونباخ

 7 7 7 7 10 6 5 تعداد سواالت

 

مطالعه ویژگی های عمومی پاسخ دهندگان به  -2 -۴

 سواالت

به سواالت،  پاسخ دهندگان مطالعه ویژگی های عمومی

در تمام پاسخ دهندگان می باشد. از تحلیل داده دوم مرحله 

 با ،چهار سالهدر طبقات جهشی سال با  40-20بازه سنی 

از پاسخگویان  %3/23 .انتخاب شدنفر  20مساوی فراوانی

 %5/32کاردانی،  5/15دارای مدرک تحصیلی دیپلم، 

پاسخ  .کارشناسی و مابقی کارشناسی ارشد و باالتر بودند

شاغل نیمی از انان محصل، دانشجو و به پرسشنامه دهندگان 

ایشان الباقی متاهل و  ،نفر پاسخ دهندگان 51می باشند. 

 ،از پاسخ دهندگان در طبقه مالی متوسط %55. ندمجرد

ضعیف مالی طبقه در  %8/10و  با درآمد باالطبقات  1/34%

ت در فرمت به دلیل تعدد جداول از درج اطالعا قرار دارند.

 جدول اجتناب شده است.

 بررسی اعتبار فرض های اصلی و فرعی پژوهش -3 -۴

فرضیات تحقیق، نرمال بودن  سنجش اعتبارقبل از 

با استفاده از  ی مستقل اصلی و فرعی پژوهشمتغیرها

. این بررسی شداسمیرنف بررسی  -آزمون گلموگروف

ا یمتریک اآزمون پارراهنمای محقق در استفاده از 

تحقیق  جهت ارزیابی صحت و سقم فرضیاتناپارمتریک 

مقدار  2جدول شماره درج شده در برپایه اطالعات است. 

برای کلیه متغیرها کمتر از انجام شده داری آزمون معنی

و به معنی عدم پذیرش فرض نرمال بودن توزیع  05/0

 ست. ا متغیرها

 قراردادی ارزشآماره های مرتبط با متغیرها براساس -2 جدول

 سطح معنی داری سمیرنفا -آماره کولموگروف کشیدگی چولگی انحراف معیار پاسخ میانگین متغیرهای تحقیق

 0.000 0.127 0.06- 0.77- 0.75 3.2 اسبظاهر و کیفیت ل

 0.000 0.156 0.73- 0.62 0.71 3.18 فرم کلی لباس

 0.047 0.082 0.12 0.84- 1.07 3.08 طراحی لباس

 0.000 0.141 0.01 0.02- 0.62 2.34 مذهبیاعتقادت 

 0.000 0.127 0.03 0.81- 0.84 2.81 طبقات اجتماعی

 0.040 0.081 0.11- 0.67- 0.8 2.74 شرایط فرهنگی

 0.042 0.083 1.84 0.80 1.02 3.10 شخصیت مصرف کننده

 0.000 0.146 0.25- 0.13- 0.74 3016 عوامل وابسته به لباس

 0.020 0.089 0.41- 0.31- 0.61 2.75 هعوامل مصرف کنند

ضریب با محاسبه صحت یا عدم صحت فرض های تحقیق 

فرض اصلی سنجش شد.  ای اسپیرمنهمبستگی رتبه

، عوامل یوجود رابطه معنی دار میان عوامل فردتحقیق 

 بانواناز سوی وابسته به لباس و انتخاب پوشش نامتعارف 

ارائه  3شماره دول نتایج تحلیل انجام شده در ج. است

 بین به اطالعات جدول، رابطه توجه باشده است. 

متغیرهای اصلی مستقل تحقیق و انتخاب پوشش نابهنجار 

از سوی . معنی دار و بسیار ارزشمند است بانواناز سوی 

دیگر آزمون فرض وجود رابطه معنی دار میان پارامترهای 

تمایل و  2جدول شماره  مستقل فرعیِ تحقیق، مندرج در

 به پوشش نامتعارف را تاییر کرده است.  بانوان
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 نامتعارف فرد، لباس و انتخاب پوشش ویژگیمیان جهت تعیین رابطه همبستگی اسپیرمن  آزمون -3 جدول

 تحقیق اصلی هایمتغیر مقادیر محاسبه شده انتخاب پوشش نامتعارف لباسویژگی  فردیویژگی 

 منضریب همبستگی اسپیر 1 0.939 0.907
 

 نامتعارف پوششانتخاب 
 سطح معناداری 0.000 0.000 0.000

 تعداد 120 120 120

 همبستگی اسپیرمنضریب  0.939 1 0.740
 

 لباسویژگی 
 سطح معناداری 0.000 0.000 0.000

 تعداد 120 120 120

  همبستگی اسپیرمنضریب  0.907 0.740 1

 یسطح معنادار 0.000 0.000 0.000 فردویژگی 

 تعداد 120 120 120

 

 پوشش نامتعارفو انتخاب وابسته به لباس مستقل فرعی عوامل جهت تعیین رابطه میان آزمون همبستگی اسپیرمن  -۴ جدول

 متغیرهای مستقل فرعی مقادیر محاسبه شده ظاهر و کیفیت لباس فرم کلی لباس طراحی لباس انتخاب پوشش نامتعارف

 همبستگی اسپیرمنب ضری 1 0.628 0.689 0.815
 

 ظاهر و کیفیت لباس
 سطح معناداری --- 0.000 0.000 0.000

 تعداد 120 120 120 120

 همبستگی اسپیرمنضریب  0.628 1 0.628 0.757
 

 فرم کلی لباس
 سطح معناداری 0.000 --- 0.000 0.000

 تعداد 120 120 120 120

 همبستگی اسپیرمنضریب  0.689 0.628 1 0.867
 

 طراحی لباس
 سطح معناداری 0.000 0.000 --- 0.000

 تعداد 120 120 120 120

 همبستگی اسپیرمنضریب  0.815 0.757 0.867 1
 

 پوشش نامتعارفانتخاب 
 سطح معناداری 0.000 0.000 0.000 ---

 تعداد 120 120 120 120

 

 پوشش نامتعارففرد و انتخاب وابسته به قل فرعی مستعوامل جهت تعیین رابطه آزمون همبستگی اسپیرمن  -5 جدول

 متغیر مستقل فرعی مقدار محاسبه شده اعتقاد مذهبی طبقه اجتماعی شرایط فرهنگی شخصیت انتخاب پوشش نامتعارف

 همبستگی اسپیرمن 1 0.281 0.238 0.264 0.442
 

 اعتقاد مذهبی
 سطح معناداری --- 0.002 0.009 0.000 0.000

 تعداد 120 120 120 120 120

 همبستگی اسپیرمن 0.281 1 0.597 0.562 0.783
 

 طبقه اجتماعی
 سطح معناداری 0.002 --- 0.000 0.000 0.000

 تعداد 120 120 120 120 120

 همبستگی اسپیرمن 0.238 0.597 1 0.545 0.709
 

 شرایط فرهنگی
 سطح معناداری 0.009 0.000 --- 0.000 0.000

 تعداد 120 120 120 120 120

 همبستگی اسپیرمن 0.264 0.562 0.545 1 0.729
 

 شخصیت
 سطح معناداری 0.004 0.000 0.000 --- 0.000

 تعداد 120 120 120 120 120

 همبستگی اسپیرمن 0.442 0.783 0.709 0729 1

 سطح معناداری 0.00 0.000 0.000 0.000 --- انتخاب پوشش نامتعارف

 تعداد 120 120 120 120 120
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 بار و رتبه متغیرهاتحلیل میزان اعت -۴ -۴

و  به منظور بررسی تاثیر عوامل مستقل فرعی وابسته به لباس

 PLS افززار نرمی معادالت ساختاری در محیط سازمدلفرد از 

ی سزاز ادهیز پهای حاصل از در ادامه یافته ه است.استفاده شد

 بررسزی  ،رای این مزدل . گام اول از اجمی شود ارائهاین مدل 

 هزای مدلبخش برازش  دودر  برازش مدل است. برازش مدل

 .انجام شده است برازش مدل کلیو  گیریاندازه

 

 گیریبرازش مدل اندازه -۴-۴-۱

 کزه  دباش می کلی مدل از بخشی به مربوط گیری،اندازه مدل

. اسزت  آن بزه  سؤاالت مربوط همراه به متغیر یک دربرگیرنده

 پایزایی،  رمعیزا  سه گیری،اندازه هایمدل برازش یبررس برای

 .محاسبه و تحلیل شده است روایی واگرا و همگرا روایی

 

 پایایی و روایی همگرا -۴-۴-2

 آلفای ،عاملی بار ضرایب معیار سه توسط شاخص، پایایی

 شود.می سنجش پایایی ترکیبی و  کرونباخ

 

 عاملی ضرایب بار -۴-۴-3

 هایشاخص همبستگی مقدار محاسبه قطری از عاملی بارهای

 مقدار اینچنانچه  .شوندمی محاسبه سازه آن با سازه یک

 که است مطلب این مؤید ،باشد 4/0عدد  از بیشتر یا و برابر

 خطای واریانس از آن، هایشاخص و سازه بین واریانس

 مدل آن مورد در پایایی و بوده بیشتر سازه آن گیریاندازه

 بودن مناسب مالک بنابراین. است قبولبلقا گیریاندازه

 پس چنانچه .]39[باشدمی 4/0 عدد  عاملی بارهای ضرایب

 سؤال آن باشد 4/0 از کمتر سؤاالتی عاملی بار مدل، اجرای از

سایر معیارها تحت تأثیر آن قرار  بررسی تا شودمی حذف

عاملی سؤاالت بیشتر  تمامی بار 1 نگیرد. مطابق شکل شماره

از سواالت الزم کدام حذف هیچ لذااست محاسبه شده  4/0از 

 برخوردار است. پایایی مناسباز  و مدلنبوده 

 

 و پایایی ترکیبیهمگرا  ییروا آلفای کرونباخ، -۴-۴-۴

ر پایایی ترکیبی میزان همبستگی سؤاالت یک بعد به یکدیگ

. کندگیری را مشخص میهای اندازهبرای برازش کافی مدل

چند روش  ایدو  قیاز طر صهیچند خص ای کی هرگاه

ها دو گیریزهاندا نیا نیب یگیری شود همبستگاندازه

 نیب یسازد. اگر همبستگیشاخص مهم اعتبار را فراهم م

گیری زهرا اندا یواحد یصهیهایی که خصنمرات آزمون

د . وجواستاعتبار همگرا  ینامه داراکند باال باشد، پرسشمی

 دیکه آزمون آنچه را که بااز این نانیاطم یبرا یهمبستگ نیا

 .]39[است یضرور سنجد،یشود م دهیسنج

 استخراج انسیوار نیانگیم ،همگرا ییرواتعیین  به منظور

(AVE)  و پایایی مرکب(CR) همگرایی شود. محاسبه می

 AVEو  7/0بزرگتر از  CRروایی زمانی تایید می شود که 

 قادر پنهان متغیریک  هک معنی این به باشد. 5/0 زبیش ا

 طوربه را های خودشاخص واریانس از نیمی از بیش است

 شاخص تحقیق این در اینکه به توجه دهد. با توضیح متوسط

 تمامی برای (AVEشده )استخراج واریانس میانگین

 همگرای روایی محاسبه شد 5/0بیش از  تحقیق متغیرهای

 و (CRترکیبی ) پایایی ضریب. شودمی تأیید مدل متغیرهای

. سنجندرا می گیریاندازه ابزار پایایی کرونباخ، آلفای ضریب

 قدارم اینکه به توجه با دهد،می نشان 6 دولداده های ج

های متغیر تمامی برای کرونباخ آلفای و ترکیبی پایایی ضریب

 متغیرهای هایسؤال پایایی است 7/0 عدد از بیشتر پژوهش

 .باشندمی پذیرشقابل حد در پرسشنامه در موجود

 

 نتایج روایی همگرا، پایایی مرکب و آلفای کرونباخ -6جدول 

 (Alpha>0.7) ضریب آلفای کرونباخ (CR>0.7) ضریب پایایی ترکیبی (AVE>0.5) میانگین واریانس استخراجی متغیرهای پژوهش

 0.821 0.877 0.591 لباس تیفیظاهر و ک

 0.730 0.830 0.551 لباس یفرم کل

 0.856 0.896 0.637 لباس یطراح

 0.782 0.850 0.532 یاعتقاد مذهب

 0.813 0.873 0.586 یطبقه اجتماع

 0.843 0.903 0.654 یفرهنگ طیشرا

 0.884 0.832 0.702 تیشخص

 0.741 0.743 0.589 انتخاب پوشش نامتعارف
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 روایی واگرا -۴-۴-5

 یک تگیهمبس میزان قایسهم واگرا، روایی بررسیبا هدف 

 ایرس با سازه آن همبستگی مقابل در هایششاخص با سازه

 ود.شانجام می  الکر و فورنل روش از استفاده با هاسازه

 AVE میزان که است قبولقابل سطح در وقتی واگرا روایی

 و سازه آن بین اشتراکی واریانس از بیشتر سازه هر برای

  نبی گیهمبست ضرایب مقدار مربع یعنی) دیگر هایسازه

 7 شماره جدول در که گونههمان. باشد مدل در( هاسازه

 مکنون متغیرهای AVE جذر مقدار است،نشان داده شده 

 بیشتر هاآن میان همبستگی مقدار حاضر، از پژوهش در

 حاضر، پژوهش در که داشت اظهار توانمی اینرو از. است

 با بیشتری تعامل مدل، در( مکنون متغیرهای) هاسازه

 دیگر، بیان به. دارند دیگر هایسازه با تا خود هایشاخص

 .است مناسبی حد در مدل واگرای روایی
 نتایج روایی واگرا -7جدول 

 متغیرهای پژوهش تیفیظاهر و ک لباس یفرم کل لباس یطراح یاعتقاد مذهب یطبقه اجتماع یفرهنگ طیشرا تیشخص انتخاب پوشش

 اسلب تیفیظاهر و ک 0.769       

 لباس یفرم کل 0.635 0742      

 لباس یطراح 0.633 0.621 0.798     

 یاعتقاد مذهب 0.314 0.642 0.522 0.729    

 یطبقه اجتماع 0.448 0.534 0.682 0.587 0.765   

 یفرهنگ طیشرا 0.321 0.621 0.567 0.298 0.430 0.808  

 تیصشخ 0.532 0.651 0.398 0.365 0.709 0.743 0.837 

 انتخاب پوشش نامتعارف 0.698 0.769 0.509 0.598 0.489 0.786 0.650 0.767
 

 رازش مدل ساختاریب  -۴-۴-6

ای هبعد از برازش مدل PLSها در مطابق با الگوریتم داده

رسد. مدل گیری نوبت به برازش مدل ساختاری میاندازه

ی گیری به سؤاالت )متغیرهاساختاری برخالف مدل اندازه

ا همراه ب و تنها متغیرهای پنهان وتوجهی نداشته آشکار( 

 گردد.بررسی میرا  روابط میان آن

 

یا ( CV red) افزونگی شاخصو  2R معیار -7-۴-۴

  بین یاآزمون ارتباط پیش
2R گیری و معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازه

-به کار می اختاریسازی معادالت سبخش ساختاری مدل

زا بر یک که یک متغیر برون استرود و نشان از تأثیری 

های ازهسمربوط به  2R هرچه مقدارگذارد. زا میمتغیر درون

زای مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است. درون

عنوان مقادیر ضعیف،  به 67/0و  33/0، 19/0سه مقدار 

 .]39[ده استمتوسط و قوی برای برازش مدل معرفی کر

 

مناسب بوده و  427/0عدد  2R، مقدار 8مطابق با جدول 

 . می نمایدبودن برازش مدل ساختاری را تائید 

است. این  Q2 دومین شاخص برازش مدل ساختاری، شاخص

بینی قدرت پیش ه استمعیار که توسط گیسر معرفی شد

 ایشان کند. به اعتقادزا را مشخص میهای درونمدل در سازه
، باید استقبول هایی که دارای برازش ساختاری قابلدلم

ه زای مدل را داشته باشند. ببینی متغیرهای درونقابلیت پیش
ها که اگر در یک مدل، روابط بین سازهاست ین معنی ا

 شده باشند، درستی تعریفبه
ها ها تأثیر کافی بر یکدیگر گذاشته و از این راه فرضیهسازه

 به 35/0و  2/0، 15/0 سه مقدار .شوندمی  درستی تائیدبه
شده بینی کم، متوسط و قوی تعیین قدرت پیشعدد عنوان 

متغیرها در جدول  2Qمربوط به شاخص  . مفادیر]39[است
درج شده است. با عنایت به مقدار  شده دادهنمایش  8ه شمار

 است.بینی قوی دارای قدرت پیشمدل برازش شده 
 

 

 Q2 مقادیر ریب تعیین ومقادیر ض -8جدول 

 2Qمقادیر R2 مقادیر متغیرهای پژوهش

 0.567 0.427 انتخاب پوشش نامتعارف

 برازش مدل کلی -۴-۴-8

بخش مدل  برای بررسی برازش مدل کلی که هر دو

ه تنها یک معیار بکند کنترل می گیری و ساختاری رااندازه

زیر  این معیار از طریق رابطه .شوداستفاده می GOFنام 

 شود.محاسبه می
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   (1) 

 (2)    

 

Communalities  نشانة میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه

دل مزای های دروننیز مقدار میانگین مقادیر سازه 2Rاست و 

 مقادیر ضعیف، متوسط 36/0و  25/0، 10/0است. سه مقدار 

 هستند.  GOFو قوی برای 

شده محاسبه 467/0برابر با عدد  GOFمقدار که آنبا توجه به 

 .بسیار قوی خواهد بودبرازش مدل کلی پژوهش لذا 

گیزری، مزدل سزاختاری و    پس از بررسی برازش مزدل انزدازه  

مدل کلی، تاثیر متغیرهای مستقل فرعزی بزر متغیزر وابسزته     

افززار  مدل اجراشزده در محزیط نزرم    تحقیق ارزیابی می شود.

PLS شده است.ارائه ای زیرهبه شرح شکل 

 

 
 مدل ساختاری پژوهش در حالت ضریب استاندارد -۱شکل 
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 معناداری حالت در ساختاری مدل -2شکل

 

 tمقدار آماره  2با عنایت به نتایج مندرج در شکل 

وابسته به لباس  یعوامل مستقل فرع ریتاثبرای  آمدهدستبه

، برای 911/6ظاهر و کیفیت لباس برابر با از جمله عامل 

، برای عامل فرم کلی 569/2عامل طراحی لباس برابر با 

های وابسته به فرد یعنی ، و برای عامل057/3لباس برابر با 

، برای عامل طبقه 908/3عامل اعتقاد مذهبی برابر با 

، برای عامل شرایط فرهنگی برابر با 090/8اجتماعی برابر با 

ی اگونهبهاست  983/1و برای عامل شخصیت برابر با  461/3

یر تأثرو ینازااست  96/1بیشتر از  آمدهدستبهکه این مقادیر 

ید قرار تائها بر روی انتخاب پوشش نامتعارف مورد این عامل

 گیرد. می

از بین  آمدهدستبهاز طرفی با عنایت به مقدار ضریب مسیر 

اس عامل ظاهر و کیفیت مربوط به لب موردنظرهای عامل

دارای بیشترین ضریب مسیر و از بین  289/0لباس با مقدار 

های مربوط به فردی، عامل طبقه اجتماعی با عدد عامل

این دو عدد نشان  دارای بیشترین ضریب مسیر است. 355/0

دهد که عقاید و تفکرات فرد مصرف کننده به عنوان می
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امل وابسته به لباس بر انسان عاقل مقداری اثرگذارتر از عو

 مبحث تمایل به سمت خرده فرهنگ پوشش نامتعارف است. 

به عبارت دیگر پوشش وابستگی بیشتری با تفکر و ویژگی 

له های درون فرد داشته و توجه به ویژگی های لباس در مرح

ر، بعد قرار دارد. یعنی به عنوان عامل اصلی، ذهن و افکا

می دهد. باید اذعان انسان را به سوی پوشش خاص سوق 

کرد که تفکرات و خواسته های درونی فرد، در ظاهر و 

دا جکیفیت لباس نمایان می شود. یعنی دو مقوله از یکدیگر 

د آنچه فرد از لباس و ظاهر خود انتظار دارد بوجو .نیست

رد موا . با این وجود برخیاستآورنده افکار و خواسته های او 

ای هی از شخصیت جدا از ویژگی مانند عقاید مذهبی یا ابعاد

لباس است و شاید همین عامل موجب برتری عوامل وابسته 

ال . مثباشدبه مصرف کننده نسبت به عوامل وابسته به لباس 

بی مخالفت با سیاست حاکم یا مخالفت با عقاید تحمیلی مذه

حکام سبب می شود فردی بدون توجه به زیبایی، قیمت و 

 د. کیفیت خریدار لباسی باش

راد اف با توجه به نتایج می توان ذعان نمود که موقعیت مکانی

ر پاسخ دهنده یعنی آنکه ایشان در کدام نقطه از شهر و د

-یی مکدام شهر از یک استان و در کدام استان از ایران زندگ

 کنند بر جواب و نتایج تحقیق مؤثر است. لذا نتایج این

 یازندارد بلکه ن تحقیق قابلیت استفاده در تمامی کشور را

ه باست تا برای هر استان یا منطقه تحقیق مستقل انجام و 

 بندی نهایی رسید. این امر به تفاوت فرهنگ، اعتقاداتجمع

است.  اجتماعی افراد آن ناحیه وابسته -دینی و شرایط مادی

هد ای به نقطه دیگر تغییر خوااین ویژگی ها  که از نقطه

 نمود.

ط مرتب اثرگذار فرعی در ارتباط با عواملهای به عنوان متغیر

شود که اثر فرم کلی لباس، ظاهر و با لباس مشاهده می

کیفیت و طراحی لباس بر انتخاب فرهنگ نامتعارف پوشش 

 باشد. لذا بهمی 569/2، 911/6، 057/3به ترتیب اعداد 

توان درک نمود که ظاهر و کیفیت لباس تولید راحتی می

ین اایر موارد بر تمایل به پوشش است. شده اثرگذارتر از س

ر امر نقش نساجان، دوزندگان و طراحان را در تقویت بازا

ر دهد. همانگونه که در حال حاضالبسه جوانان  نمایش می

موجود در این بخش واقف هستند. کیفیت  همگی به ضعف

 پارچه و دوخت در جایگاه برتر قرار گرفته است. 

زمینه تولید پارچه زیبا و جذاب به  متاسفانه صنایع ایران در

دلیل مشکالت متعدد صنعت نساجی به هیچ عنوان قابلیت 

رقابت با کشورهای مانند ترکیه، چین، ژاپن و کره ندارد. 

همچنین همانگونه که قبال عنوان گردید خود نمایی، برتر 

نشان دادن فرد بعد از پوشیدن یک لباس و دیگر مباحثی که 

نجی سواالت مرتبط با لباس و فرد خریدار در بخش اعتبار س

در همین فصل تشریح شده است موجب می شود که ظاهر 

لباس از نظر مصرف کننده پراهمیت جلوه نماید. در این 

راستا رسالت طراحان آشکار می شود. طراح لباس الزاما باید 

بسیاری از موارد و خواسته ها را به هنگام طراحی مد نظر 

واند پوشاکی با ظاهر مناسب و جوان پسند ارائه قرار دهد تا بت

بندی قطعاً در نقاط مختلف ایران و بر اساس کند. این رتبه

 های مصرف کنندگان متفاوت خواهد بود.افکار و خواسته

های اثرگذار فرعی جزئی مرتبط فرد مصرف در بخش متغیر

شود که اثر عوامل مذهبی، اجتماعی، کننده مشاهده می

 فرهنگی بر تمایل به پوشش نامتعارف به ترتیب شخصیتی و

 است. قواعد مذهبی 983/1و  461/3، 090/8، 908/3اعداد 

. طراحان را در تولید آثار بدیع و جذاب محدود می نماید

به  ست.گاهی زیبایی الزاماً همراه با گذشتن از برخی مرزها ا

دهد که وظیفه طراحان لباس هر حال این اعداد نشان می

د تر از طراحان لباس دیگر مناطق دنیا می باشان سختایر

و  زیرا در عین پوشیده و اسالمی بودن لباس، طراحی مناسب

به  م نهکه نمایش اندابه روز اجرا و ارائه می گردد. در حالی

ان معنی لخت بودن خود عامل زیباتر شدن لباس در بدن بانو

د به عقای خواهد بود. با این وجود و خوشبختانه عدم توجه

مذهبی چندان بر حرکت جوانان به خرده فرهنگ های 

د تقاناهنجار موثر نیست. لذا هنوز می توان ریشه مذهب و اع

د را حتی در جوانانی که شاید به ظاهر شبیه مابقی نباشن

 مشاهده نمود.

ان نش در باالترین رتبه عوامل اجتماعی قرار دارد. این رتبه

نمایش خود در اجتماع می  عاملدهد که جوانان لباس را می

ده دانند. با نگاهی به سواالت مطرح شده در این بخش مشاه

می شود که نقش خانواده، همساالن، سفر خارجی یا به 

ه عبارت دیگر ارتباط با دنیا و شرایط مادی که خود در س

 در مورد قبل اثرگذار است حائز اهمیت است. این چهار مورد

 ن عواملی که در رغبت به خرید وفصل دوم تحقیق به عنوا

پوشش موثر است مطرح شد. دیگر محققین نیز در تحقیقات 

ر انگخود به نتایج مشابه رسیده اند. این پاسخ در حقیقت بی

رابطه جامعه و هنر می باشد. لباس برای عرضه شدن در 

 جامعه برتن می شود. از سویی تغییر شرایط کشور و جهان

 شده است. بنابراین انتظارات ازسبب تغییر نگرش افراد 

 پوشاک نیز متناسب با آن دچار دگرگونی شده است.
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. در این میان متعلق به شرایط فرهنگی می باشد اخررتبه 

این شرایط نیز با توجه به سواالت مطرح شده در آن در 

د، فراابرگیرنده جهانی شدن، اثر خانواده، تغییر شرایط مادی 

رل مردم و تحصیالت می باشد. سیاست های حکومت در کنت

لذا همچنان می توان به چند بعدی بودن مبحث طراحی 

 لباس اذعان نمود. 

 میان سواالت مربوط بزه ظزاهر و  در این تحلیل نشان داد که 

مناسزب در لبزاس    یترکیزب رنگز  کیفیت لباس، عدم وجزود  

 بزانوان  517/23و  923/23با رتبه  عرضه شده در بازار کشور

بزه  نزگ  رمتاسزفانه  بهنجار سوق می دهد. لباس ناخرید را به 

عنززوان فززاکتوری بسززیار مززوثر در زیبززایی لبززاس در صززنعت 

فرهنگ غلط آن، مغفول مانده است. شاید دلیل پوشاک ایران 

ی بز جامعه، نگاه منفی افراد به برخی از رنگ هزا و اعتقزادات   

   مذهبی مردم باشد.اساس 

ا انزدام مصزرف   سازگاری لبزاس بز  فرم کلی لباس، در بخش 

. بزرای  معرفزی شزد  کننده دارای بیشترین میانگین رتبه ای 

زیبا شدن و بهتر جلوه نمزودن مسزاله حیزاتی     ،جوان بانوان

 اجازه طراحیاست که احتماال طراحان بدان توجه ننموده یا 

 عرضه خود به جامعزه ان در پی جوان چنین لباسی را ندارند.

این قشزر از  باس برای . لذا در تولید لندو حتی جنس مخالف

فزرد عنایزت   تغییر ظزاهر و جزذابیت   موضوع باید به جامعه 

ویژه داشت. از همین رو یکی از دالیزل اسزتفاده از پوشزش    

رار از زشزتی لخزت بزودن    فحتی در جوامع نخستین بشری 

، کنزار  ی آن، بزرش هزا  تناسب لباس با بدنبیان شده است. 

 اجزاطرح کلی اه به همریکدیگر قراردادن قطعات و تزیینات 

 به وجود آورنده زیبایی در پوشش و فرد خواهند بود.

بزه   فزرد در نظزر گزرفتن سزلیقه     ،طراحی لباسدر مبحث  

ایزن نتیجزه نشزان     مهم ترین گزینه می باشد.عنوان خریدار 

می دهد که طراح لباس قبل از خلق اثر هنری خزویش بایزد   

و استه هزای ا افکار و خو ،به سلیقه و مخاطب را کامل بشناسد

   واقف باشد.

عقاید مذهبی  ،فردسواالت مربوط به اعتقاد مذهبی در بین 

بزا   بزانوان از سزوی  پوشزش نامتعزارف   انتخاب  درباطرافیان 

الزامزی   .بیان شزده اسزت  موثرتر  987/18میانگین رتبه ای 

محدوده آزادی طراحزان در   ،است ضمن رعایت احکام شرع

ابسززتان و سززرمای خلززق لبززاس معززین شززود. در گرمززای ت 

آسایش فرد تحت شعاع لباس نامناسزب و پوشزش    ،زمستان

اجباری تحمیل شده قرار نگیرد. رسیدن به نقطه هماهنگی 

و خواسزته، تمایزل، سزلیقه، آسزایش و     دیزن  میان الزامزات  

مساله مهمی است که بایزد  مزد نظزر سیاسزت      بانوان راحتی

 .قرار گیردگذاران عرصه پوشاک 

ه ایجاب خزانواد ، فردطبقه اجتماعی بخش ت سواالبا توجه به 

مهم تر از سزایر مسزائل مطزرح     811/36 میانگین رتبه ایبا 

کزت و  پوشزیدن   ،همانگونه که در جامعزه مزردان  . شده است

وی و از شخصیت یا جایگاه اجتمزاعی   ودیمی تواند نمشلوار 

ن مساله نیز الزاما باید ای بانوانتلقی گردد در پوشاک خانواده 

ه ظ گردد به طوریکه طراحان با در نظر گرفتن تفاوت طبقلحا

ار تولیدات خود قزر طراحی و اجتماعی افراد، تنوع را سرلوحه 

 دهند.  

از میزان   063/15 بزا میزانگین رتبزه ای    تبلیغات مزاهواره ای 

در گذشته سواالت فرهنگی مهم تر از بقیه معرفی شده است. 

طراحزی لبزاس   به دلیل بی سزوادی و یزا کزم سزوادی افزراد      

ه کز به دلیل آگاهی افزراد  اکنون و چندان مهم نبوده است اما 

ارتباطزات  ناشی از تحصیل، فضای مجازی، رسزانه، مزاهواره و   

می باشد لباس مظهر شخصیت و اعتبار است. طراحی لبزاس  

 وو تغییر از هنر به علزم، مطالعزات وسزیع    بدل گشته به علم 

سزواالت  از مجمزوع   .تنیازمند استغییر در نگرش طراحان را 

با خرید لباسی متعلزق  سوال ، فردشخصیتی ویژگی مربوط به 

احساس تعلق به آن گروه در من بوجزود مزی   به گروه خاص، 

من همیشه محصوالت و برندهایی را که مورد تحسزین  و  آید

بزا میزانگین رتبزه ای     خریداری مزی کزنم   دیگران قرار گیرد

 . ختصاص داده استباالترین جایگاه را به خود ا 253/9

 نتیجه گیری -5

 ،در کشور حاکمیت سیاسی و اعتقادی نظام اسالمینظر به 

لید طراحی و تومردم در دینی های ارزشاعتقادات و توجه به 

 است. سیاستمداران در صدد هستند تا لباسیلباس الزامی 

ارائه و از فرهنگ و مد کشور متناسب با فرهنگ و مذهب 

ز از همین رو طراحی لباس با الهام اغربی دوری گزینند. 

گذاران و طراحان عناصر سنتی و بومی مدنظر سیاست

 اک کشور وپوشتنوع  ،قرار گرفت. در چند سال اخیرپوشاک 

ز برخی ا ،شده است. با این وجودبیشتر انوان خاصه لباس ب

که نامتعارف و بر خالف را جوانان سبک خاصی از پوشش 

است انتخاب نموده اند. کشور  شئونات اعتقادی و فرهنگ

 ریشه یابی مساله بسیار پراهمیت است زیرا در صورت عدم

سخت و آن در آینده شیوع یافته و حل این درد  ،توجه

  پیچیده خواهد شد.

جوان به  بانوانعلل تمایل  یژوهش حاضر به منظور بررسپ

 بانوانانجام شد. از جامعه خرده فرهنگ پوشش نامتعارف 
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سال  40-15 یدوده سنتهران در محنطقه دو مدر ساکن 

 49نامه با پرسشدو  .دیانتخاب گرد ینفر 120 یانمونه

ازطریق آماری  آنو اطالعات حاصل از ایشان ارائه سؤال به 

  شد. لیحلت

نتایج تحقیق بیان کننده این مهم می باشد که رابطه 

ی با تمام زیر مجموعه ها لباسویژگی های میان معناداری 

موضوع و خود با اجزای تشکیل دهنده ویژگی فرد ، دخو

پوشش به خرده فرهنگ  بانوانتمایل تحقیق یعنی 

جامعه آماری تحقیق، اثر از نظر عارف وجود دارد. نامت

ویژگی اثر بیش از نامتعارف  شدر جذب به پوشویژگی فرد 

ظاهر و کیفیت لباس در انتخاب آن پوشش بر  .استلباس 

طبقه  ،پاسخ دهندگانجح می باشد. فرم و طراحی آن ار

ب در انتخا یفردمهمترین عامل از میان عوامل را اجتماعی 

  پوشش نامتعارف بیان کرده اند.

جامعه سلیقه ، توجه به بدنلباس با تناسب ، ترکیب رنگ

، فرد و اطرافیان عقاید مذهبی، در طراحی لباسهدف 

ی به معنالبته نه و موقعیت خانواده طبقه اجتماعی نمایش 

 ازهمه جانبه  تبلیغات ماهواره ایتفاخر از طریق لباس، 

مهم ترین مسائلی  منحصر بفرد بودنو میل به فرد سوی 

جوان به پوشش نامتعارف و  بانواناست که منجر به جذب 

  ناهنجار می شود.

هنگام خلق اثر هنری خزویش بزه   طراح لباس به بهتر است 

ارتبزاط   گزاه باشزد.  ویژگی های شخصیتی و روانزی جزوان آ  

رشته تحصیلی طراحی دوخت با دیگر رشته ها مانند جامعه 

شناسی و روانشناسی بیش از پیش آشزکار مزی شزود زیزرا     

مخاطب طراحان لباس، انسان به عنوان موجودی پیچیده و 

آنچزه جوانزان را بزه سزوی خزرده فرهنزگ        ناشناخته است.

در طراحزی  کشزور  سوق مزی دهزد ضزعف    پوشش نابهنجار 

برگزاری دوره از طریق  وشاک است. توانمند سازی طراحانپ

خواهزد  مفیزد  ارتباط با طراحان بزرگ و برقراری های ویژه 

محزدوده آزادی   ،ضمن رعایت احکام شرعمناسب است  .بود

  طراحان در خلق لباس معین شود.

سنتی بودن افکار طراحزان، نبزود ایزده هزای نزو در صزنعت       

ر عامزل دیگزر کزه متاسزفانه در     طراحی پارچه و لباس و بسیا

 دانشکده ها و دانشگاه های برگزار کننده دوره هزای آمزوزش  

طراحی دوخت و لباس مشاهده می شود مشکلی است که در 

 ،طراحزی لبزاس  علزم   بازار و جامعه خود را نمایان مزی کنزد.  

تفزاوت   .مزی طلبزد  ر نگرش طراحزان را  یوسیع و تغی همطالع

شود و آنچه در فضزای مجزازی    میان آنچه در بازار عرضه می

قابل مشاهده است عدم دستیابی بزه ایزن هزدف در طراحزی     

 لباس و مانتو کشور را نشان می دهد.  

صنعت نساجی در برطرف شدن مشکالت احیای مجدد 

 تغییر شرایط کشور و جهان .خواهد بودصنعت پوشاک موثر 

 سبب تغییر نگرش افراد شده است. 

شاک نیز متناسب با آن دچار بنابراین انتظارات از پو

دگرگونی شده است. این مساله باید از سوی متولیان امر و 

طراحان درک شود. جهانی شدن، تاثیر تفکرات خانواده، 

تغییر شرایط مادی افراد، سیاست های حکومت در کنترل 

مردم و تحصیالت سبب چند بعدی بودن مبحث طراحی 

علم ی بودن جهانی شدن سبب چند بعدلباس شده است. 

 طراحی لباس شده است. 

 مراجع -6

 خألهای قانونی و انحرافات ،ف. ،بداغی، م. ،احمدیه ]1[

 .1381، تهران ،بانوانکتاب  ،اجتماعی

 ،ن.، صنعتی شرقی، م.عظیمی هاشمی،  ،م.آدمیان،  ]2[

 علمی فصلنامه، بانوان سبک پوشش شناختی جامعه تحلیل

 .1391چهارم، مارهش سوم، سال جامعه، و زن پژوهشی

زار بررسی رفتار خرید اجتماعی مد در با، م.اسفیدانی،  ]3[

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی  ،پوشاک تهران

 .1393، نوین

سادات  ،.و، دهاقین ،م.، حبیبید.،، طالبیان، ا.، چاوشی ]4[

 ،دیدگاه جوانان و میانساالن در مورد حجاب برتر ،س.، انوری

 م رفتاری، جلد چهارم.علو

ت انتشارا ،طراحی لباس تأثیر و تدابیر خطی، م. الهی، ]5[

 .1393، جمال هنر

، ا. ،داودی رکن آبادیا.، ، زارع نیکوپرور یزدی ]6[

آسیب شناسی طراحی ح.، ، حاتمی نسب ش.، ،زادهنایب

، 35 ، شماره پیاپی3، شماره 9، دوره در ایرانپارچه و لباس 

 .1399، 16-5ص 

ه های فرهنگی جامعبندیصورتم.،  ،مهاجر ،ر.کاک، با ]7[

 .1386،انتشارات آگاه ،تهران ،مدرن

http://jbs.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DB%8C
http://jbs.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DB%8C
http://jbs.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://jbs.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://jbs.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C
http://jbs.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C
http://jbs.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%86
http://jbs.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%86
http://jbs.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://jbs.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://jbs.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://jbs.ir/article-1-12-fa.pdf
http://jbs.ir/article-1-12-fa.pdf
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اهمیت و جایگاه طراحی لباس در سیمای ، آ. ،برزگر ]8[

بخشی به اسالمی ایران )نقش طراحی لباس در شکلجمهوری 

شناسی و معنا در تلویزیون با مطالعه موردی ساختار زیبایی

دانشگاه صدا و سیمای جمهوری  ،سریال مدار صفر درجه

 .1389، هنرهای نمایشی ، اسالمی ایران

، نی، چاپ تهران ،شناسی سیاسیجامعه، ح. ،بشیریه ]9[

 .1388، هفدهم

 مد، عوامل اجتماعی گرایش به ح.طالبی،  ،ف.پیلتن،  ]10[

بررسی عوامل اجتماعی گرایش به مد در بین نوجوانان )مورد 

، مطالعه دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر میناب(

 .1392، جامعه شناسی مطالعات جوانان

 ،هنشر آگ، تهران، فرهنگ مطالعات جوانان، م.ذکایی،  ]11[

1386. 

 .172،1379،شماره  جعفری، فهیمی، ماهنامه تدبیر، ]12[

 دکتری هرسال، یاجتماع راهی دو ،م. ،گانهی یجواد ]13[

 .1383،مدرس تربیت دانشگاه شناسی جامعه

 ها در پوشش،نظام نشانه ، ع.، کشفی، م.جوادی یگانه،  ]14[

 شماره سال دهم، ،بانواننامه شورای فرهنگی اجتماعی فصل

38 ،1386. 

 از پس سینمای در بانوان پوشش  ،م. ،جوادی یگانه ]15[

، شماره 4مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره  ،اسالمی انقالب

11 ،63 ،1387. 

 بانوان پوشش و زندگی سبک ،م. ،فرجی ،ن. ،حمیدی ]16[

، 1، شماره 1دوره   ایران، فرهنگی تحقیقات نشریه ،تهران در

65 ،1387. 

 ذهنی پیچیدگی بررسی، ا. نوروزی، ،.ک حیدرزاده، ]17[

 محصوالت و باور فایده محصوالت شناخت بر خرید

ان، کنندگگیری خرید مصرفجویانه در فرایند تصمیملذت

 .1389، 87 های مدیریت، شمارهپژوهش

 به گرایش ،س. ،هاشمی ،ع. ،وحانیر ،ب. ،خواجه نوری ]18[

 بانوان موردی: )مطالعه زندگی متفاوت های سبک و حجاب

، 3، شماره 23، دوره جامعه شناسی کاربردی، (شیراز شهر

 .1391، 47پیاپی 

انی و اشک بانوانمطالعه تطبیقی  ،ا.حدیدی،  ،ا.دور، دا ]19[

 -109 ،1، شماره بانوانپژوهش ، یونانی در دوران هلنیستی

128 ،1388. 

یتی منشور ترب»(، 1374دبیرخانه شورای عالی جوانان ) ]20[

ی شورای عالی ، تهران، انتشارات دبیرخانه«واننسل ج

 جوانان.

مجله  ،سبک زندگی و هویت فرهنگخرده، م. ،ذکایی ]21[

 .1381، 20-21، شماره رشد آموزش علوم اجتماعی

دی و اقتصا رسی تأثیر عوامل اجتماعیبر، م.والفقاری، ذ ]22[

: نفرهنگی بر سبک زندگی و الگوی مصرف افراد در شهر تهرا

 ،مرکز و جنوب شهر تهران مطالعه موردی مناطق شمال

 .1389، انشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهند

هامی ستهران، شرکت ، آناتومی جامعه ،ف.پور، رفیع ]23[

 .1387، مانتشار، چاپ پنج

، ورتهران، آوای ن ،جامعه شناسی جوانان، ر. ،ربّانی ]24[

1380. 

نگرش ، م.، لطفی، م.مستاجران،  ،م. ،رجالیف ]25[

دانشجویان دختر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

ر و برخی عوامل مؤث بانواناصفهان نسبت به حجاب و پوشش 

، 430-424، 3 ، شماره8دوره تحقیقات نظام سالمت،  ،بر آن

1391. 

برررسی میزان رعایت حجاب برتر در ، س.رجبی،  ]26[

ه علمی ترویجی، شمار ،دانشجویان و تاثیر آن بر شادکامی

25 ،7- 26 ،1389. 

 اریابی،، مدیریت بازع.، ابراهیمی، و.، داور، ا.روستا،  ]27[

 .1383، انتشارات سمت

ه انواع گرایش دانشجویان ب ،ع.دشتیه، ، س.زاهد،  ]28[

 -101 ،1ت اجتماعی ایران، شماره ی مطالعاهمجل ،حجاب

124 ،1385. 

شناسی با تأکید بر نگاهی به جامعه، پ.، سازگارا ]29[

 ./1377، کویر، چاپ اولتهران،  ،فرهنگ

ر بستر تاریخ پوشش ایرانیان د، ف.سلیمی،  ]30[

 .1388، 42د، شماره نشریه رش شناسی، تهران،مردم

جامعه شناسی  ،ا. ،منوچهری فر ،م.زاده,  سهراب ]31[

در کشورهای  بانوانپوشش تاثیر جهانی شدن بر پوشش 

دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم  ،اسالمی

ه وسستربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران، تهران، م

م برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سا

 .1395، ایرانیان

نشر  ها و لباس ایرانیان،، اروپاییپناهی، س. شریعت ]32[

 .1372، قومس

  ،شناسی جوانانمبانی جامعهک.،  ،راسخ ،.بشفرز،  ]33[

 .1383، چاپ دوم ،نشر نی ،تهران

رهنگ فتعلق به خردهع.،  ،فرخیم.،  ، ذکایی،م.هابی، ش ]34[

 .1387، 12مطالعات جوانان. شماره  ،ر شهر تهرانجوانان د

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/541172
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/541172
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/541172
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/541172
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/541172
https://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=17728&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B5%D8%AF%D8%A7+%D9%88+%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&qd=6
https://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=17728&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B5%D8%AF%D8%A7+%D9%88+%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&qd=6
https://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C&qd=4
https://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C&qd=4
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/135641/%d9%81%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa_%d9%be%db%8c%d9%84%d8%aa%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/56078/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1059083/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%28%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%a8
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1059083/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%28%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%a8
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1456/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=8145
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=2676
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=2676
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=50824
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=127
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=33763
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=101466
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=85625
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4003
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4003
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انحرافات اجتماعی و خرده فرهنگ های ، ن.، صارمی ]35[

 .1379، دانشگاه علوم انتظامی ناجا ،معارض

 ،مفاهیم و نظریه های فرهنگی، س.صالحی امیری،  ]36[

 .1386، انتشارات ققنوس

 بررسی رفتارهای مشتری، ا.، غنیمت، .طباطبایی، س ]37[

  مشتریان، ایی با تاکید بر اعتماددر بازاریابی چند مجر

 .1391، ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی

 یریدرگ میان رابطه بررسی، ف.فر، نیک .،م عبدالوند، ]38[

ت مدیری (،)برند تجاری نشان و نام به تعهد و محصول ذهنی

 .1390، 13بازاریابی، شماره 

با  یرمعادالت ساختا یمدلساز ،.رضازاده، آ ،ع. ،یداور ]39[

سازمان انتشارات جهاد  ، جلد دوم،PLS فزارانرم

 .1393،یدانشگاه

 
 

 

 

 


