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سالة شهر شـيراز در   49تا  15پوششي زنان است. جامعه آماري پژوهش، زنان گروه سني 
زن  550تعداد  اي چند مرحله،گيري تصادفي خوشهباشند كه به شيوة نمونهمي 1396سال 

 53سـاخته شـامل   ها، پرسشنامة محققاند. ابزار گردآوري دادهبه عنوان نمونه انتخاب شده
ها از مـدل  ) بوده است. براي تجزيه و تحليل داده79) و پايايي(%65سازه(%گويه با  روايي
  استفاده شده است.  Amosافزار تاري و نرممعادالت ساخ

گيـري پوششـي   % از زنـان مـورد مطالعـه جهـت    38دهند كه نتايج تحقيق نشان مي
گيـري پوششـي سـكوالر    % جهت5/11گيري اعتدالي و %  جهت5/50بنيادگراي اسالمي، 

و ) 36/0اي بـا بارعـاملي(  بينـي توسـعه  جهـان هـاي  كننـده اند. در اين روند، تعيينداشته
گرايـي بـا   ) در مقيـاس جهـاني، مصـرف   63/0هاي جديد ارتباطي با بارعاملي ( رسانه

ــا بارعــاملي( -  )، پايگــاه اقتصــادي56/0بارعــاملي( ــا 41/0اجتمــاعي ب ) و خــانواده ب
) و نياز به تأييدخواهي 53/0گرايي با بارعاملي() در سطح محلي و لذت37/0بارعاملي(

گيري پوششي زنان  ر يك رابطة ساختاري، جهت) در سطح فردي، د42/0با بارعاملي(
  بخشند.  را شكل و جهت مي
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هـاي جديـد ارتبـاطي،     اي، رسانه بيني توسعه گيري پوششي زنان، جهان جهت :ها كليدواژه
  گرايي، تأييدخواهي. گرايي، لذت مصرف

  
  . مقدمه و بيان مسئله1

فرآينـد   ،سـاز سـنتي   تمنابع هويمراجع و و تضعيف  ها و چارچوبشدن شرايط دگرگون 
كرده استمتمايز از قبل را سازي در جهان كنوني  تهوي  مراجـع و   ،د. با بسط فرآينـد تجـد

كـه قـدرت   جـايي  تـا   ،و تحليـل رفتـه  اضمحالل تدريج رو به  به ،بخش تمنابع سنتي هوي
گيـدنز بـراي توصـيف ايـن      د.نده از دست ميرا  كنشگرانه معنادهي ببراي استيالي خود 

رها شدن از با  ها پديدهيعني؛  .كند استفاده مي) Disembedment(ندگيكاز جاشرايط از مفهوم 
بـراي افـراد فـراهم    را  يجديـد هاي  و انتخابامكانات  ،ها و عملكردهاي محلي قيد عادت

كنـده  برشخصي است. اين   آورند كه يكي از اين امكانات، حق انتخاب و ساخت هويت مي
بخشـي از   هاي سـنتي، هاي سـاختار  از موقعيت فرهنگي -  ت اجتماعيهاي هوي شدن ريشه
، 1377 گيرد(گيـدنز  قرار مي »مدرنيته«يا  »دتجد«ست كه تحت عنوان اتر  هاي كلي دگرگوني

26.( ةرهايي فرد از داير ةزمين ،د(مدرنيته)فرآيند تجد ساز  تتنگ نهادها و عوامل سنتي هوي
شود كـه   گر مي صورت رفتارهايي جلوه به ت شخصيهويه و در اين شرايط، آوردرا فراهم 

ت شخصـي از آن  دنـ آي وجود مـي  به )Reflexiveبازتابي(طور  به بازتـابي اسـت كـه    رو  . هويـ
 گيـدنز (اسـت ظـاهر و عملكردهـا   نمـاي  بـه    دربردارنده خودنگري مداوم، رسيدگي دائمي

1387 ،145 -144( .  
ها كه از خصايص ذاتي دنياي مدرن و  ساز و تغيير مداوم هويت ر شدن منابع هويتمتكثّ

مـورد  ايـران  پوششي زنان جامعـه امـروز     گيري توان در ارتباط با جهت معاصر است را مي
ـ      تتقابل هويمطالعه قرار داد. در اين راستا؛  كـانون   ،ت سـنتي هـاي مـدرن بـا اشـكال هوي

هاي پوشـش زنـان و مـردان نيـز در      و نماي ظاهر يا سبك استت هاي پيرامون هوي بحث
وسـيله فرهنـگ    سو به ها و مناقشات قرار دارد؛ چرا كه شيوة پوشش از يك كانون اين تقابل

شود و از سوي ديگر، افراد جامعه هستند كه تـالش دارنـد تـا پوشـش و      اسالمي تعيين مي
ـ   هويت واسـطة تمـايالت و سـليقة     ا آن و بـه خود را همسو با اين فرهنگ و يا غيرهمسو ب

تـرين   شخصي خود، با بسترهايي غير از فرهنگ اسالمي، بسازند. در حقيقت، يكي از مهـم 
ساز در جامعه ايران، فرهنگ اسالمي است كه در جنس، رنـگ و الگـوي    منابع سنتي هويت
چند دهة  شود. از طرف ديگر در هايي را براي پوشش زنان و مردان قائل مي پوشش، تفاوت
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هاي جديد ارتباطي و به تبع آن رشد ارتباطات  واسطة روند توسعه و گسترش رسانه اخير به
ساز مدرن در ايران فراهم آمده است كه  فرامحلي، زمينة رشد تنوعي از مراجع و منابع هويت

  اند.  ساز سنتي و ديني را با چالش مواجه كرده مراجع و منابع هويت
ت تمراجع و منابع هويهاي مـدرن بـا بسـتري غيـر از      يابي ساز ديني براي مقابله با هوي

انـد. چنانچـه از دهـة اول انقـالب،      فرهنگ اسالمي، تاكنون راهكارهاي متفاوتي بكار گرفته
سازي جامعه بـه   حجابي و بدحجابي؛ كار پاك منظور مبارزه با خودنمايي زنان در قالب بي به

زا  ميته و بعدها نيروي انتظامي سپرده شد. به دليـل مسـئله  نهادهاي امنيتي و انتظامي چون ك
هاي بسيج و ستادهاي امر به معروف و نهي از منكر نيز با سازماندهي  بودن موضوع، نيروي

ها و هنجارهاي فرهنگ اسـالمي   هاي رسمي ضامن اجراي ارزش تشكيالتي در كنار نيروي
توسـط   1395ماتي كـه از اول ارديبهشـت   ها، يكي از آخرين اقـدا  شدند. در ادامة اين تقابل

آن براسـاس  بـود كـه   » گشت ارشاد نامحسـوس «نيروي انتظامي به اجرا گذاشته شد، طرح 
 بـدحجابي مانند  اتيو تخلفشدند فعاليت ، مشغول نيروي نامحسوس امنيت اخالقي انهزار

منيت اخالقي . البته؛ سابقه فعاليت رسمي پليس ادهند را به پليس امنيت اخالقي گزارش مي
گـردد؛ امـا    و ... به دهة اول انقالب باز مي» گشت خواهران زينب«، »گشت ثاراهللا«در قالب 

توان دال بر محقّق نشـدن   را مي 1395احيا و اجراي طرح گشت ارشاد نامحسوس در سال 
زا شدن پوشـش زنـان در    گذار در عرصة حجاب و عفاف و مسئله اهداف نهادهاي سياست

رو و بر اساس مسئلة مطرح شده، سؤال اصـلي پـژوهش    ايران دانست. از اينجامعه كنوني 
فرهنگي در سطوح جهاني، محلي و فـردي و   - هاي اجتماي كننده حاضر اين است كه تعيين

سالة شـهر شـيراز را    49تا  15هاي پوششي زنان  گيري در يك فرايند مرتبط، چگونه جهت
  بخشند؟ شكل و جهت مي

  
  ت نظري . پيشينه و ادبيا2

عوامل تأثيرگذار بر هويت و سبك  ،هاي گوناگون از منظرهاي مختلف تحقيقات و پژوهش
بخشـي از ايـن   متناسـب بـا تحقيـق حاضـر     كـه  انـد   پوشش زنان را مورد بررسي قرار داده

  شوند. ارائه ميها  پژوهش
گيري ارزشـي   عوامل مؤثر در جهت«) در پژوهشي به بررسي 1390معدني و خسرواني(

گيري ارزشي مادي، تلفيقي  اند. در اين تحقيق سه جهت پرداخته» دي/فرامادي دانشجويانما
گيري غالب در ميـان دانشـجويان مـورد     و فرامادي مورد بررسي قرار گرفته است كه جهت
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گيري تلفيقي بوده است. همچنين در اين تحقيق، بين جنسيت، ميزان گرايش  بررسي، جهت
گيري ارزشي رابطه نسبتاً قوي و معنادار مشـاهده   ندگي و جهتمذهبي، ميزان رضايت از ز

هـاي ارتبـاطي، محـل سـكونت، قشـر       شده است. عالوه بر اين، بين ميزان استفاده از رسانه
  گيري ارزشي رابطه معنادار اما نسبتاً ضعيف مشاهده شده است. اجتماعي و جهت

گرانـه   شناختي نقش مداخلـه  همطالعه جامع«) در تحقيقي به 1393زاده و همكاران( عباس
» ها بر گرايش زنان به زيبايي با عمـل جراحـي   متغير پذيرش اجتماعي در تأثيرگذاري رسانه

درصد از افراد مورد مطالعه براي دستيابي  35دهد كه  اند. نتايج اين تحقيق نشان مي پرداخته
ايش، نياز بـه تأييـد و   اند كه در اين گر به زيبايي، به دستكاري در نماي ظاهر گرايش داشته

 21/0هاي جديد ارتباطي بـا ضـريب تـأثير     و رسانه 49/0پذيرش اجتماعي با ضريب تأثير 
درصد از تغييرات  31اند. در اين تحقيق، متغيرهاي مذكور در مجموع  نقش به سزايي داشته

  د.ان متغير وابسته يعني گرايش به عمل زيبايي و دستكاري در نماي ظاهر را تبيين كرده
به مطالعـه  » گرايي: از اجبار تا لذت مصرف«) در پژوهشي با عنوان1395ربيعي و رفيعي(

انـد. در ايـن تحقيـق، بـين      گرايي در ميان ساكنان شهر تهران پرداخته شناختي مصرف جامعه
گرايي رابطة معنادار مشاهده شده اسـت. بـه ايـن معنـا كـه،       منطقة محل سكونت و مصرف

هر تهران بيش از ساير منـاطق شـايق بـه خريـد و اسـتفاده از اقـالم       ساكنان مناطق باالي ش
اند. همچنين در اين تحقيق بين سن، جنس و وضعيت تأهل بـا   مصرفي و غيرضروري بوده

گرايي رابطة معنادار مشـاهده نشـده اسـت. از ايـن رو، نويسـندگان اسـتدالل        ميزان مصرف
ت كـه زنـان و جوانـان مجـرد را طرفـدار      هاي آنان، نقيض باور رايجي اس كنند كه يافته مي

كننـد كـه    گيـري مـي   دانند. بنابراين نويسندگان نتيجه گراي كاالهاي روزآمد مي مصرف لذت
شمول، محدود به سن و جنس خاصي نيست. در عـين   اي همه گرايي به مثابة پديده مصرف

نـوعي  جـويي و   گر آن است كه مصـرف، محملـي بـراي لـذت     حال، نتايج اين تحقيق بيان
  استراتژي براي تمايز طلبي است.

سـازي فرهنـگ و    هـا و جهـاني   ) در پژوهشي به بررسي رابطة بـين رسـانه  2009ردي(
يابي چهار نسل از زنـان آفريقـاي جنـوبي پرداختـه      سازي فرهنگ بر هويت تأثيرات جهاني

هـاي جديـد ارتبـاطي و     دهـد كـه رونـد توسـعه، رسـانه      است. نتايج اين تحقيق نشان مـي 
اند. بـا   سازي هويت زنان با فرهنگ غرب داشته اي در همگن كننده گرايي نقش تعيين صرفم

سازي كامالً مطلق نبوده است چرا كه زنان هر نسل، خالقانه از لباس  اين حال، روند همگن
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ت اجتمـاعي    و پوششي استفاده كرده فرهنگـي چنـد وجهـي آنـان      - اند كه بيان كننـده هويـ
  است.		بوده

بـه بررسـي تـأثيرات    » يـابي در مدرنيتـه   هويت«) در پژوهشي با عنوان 2011(هرمنزدتير
كند كه مدرنيتـه   توسعه و مدرنيزاسيون در جامعه ايسلند پرداخته است. نويسنده استدالل مي

ها و باورهاي افراد جامعـه، آزادي آنهـا    با بهبود شرايط مادي زندگي، ضمن تغيير در نگرش
هاي  ا افزايش داده اما در عين حال، موجب كاهش اهميت سيستميابي ر در انتخاب و هويت

هاي متعددي بـراي   ها شده است. از طرفي، اگرچه افراد گزينه ها يعني خانواده پشتيبان سنت
گرهاي اندكي براي انتخاب گزينه درسـت   يابي در اختيار دارند اما راهنماها و هدايت هويت

رسـد مـردم نسـبت بـه      ارند. عالوه بر اين، به نظـر مـي  يا رفتار و كردار مناسب در اختيار د
اند در حالي كه زندگي اجتماعي بيشتر از  گذشته از انتخاب و آزادي بيشتري برخوردار شده

گذشته تحت كنترل و نظارت درآمده است چراكه در جامعه مدرن افراد به نهادها و شرايطي 
  دارند.اند كه خود كنترل آنها را در اختيار ن وابسته شده

بـه بررسـي   » سبك پوشش، فرهنگ مصرف و هويت«) در پژوهشي با عنوان2014دنيز(
كند كه اگرچه حجاب و عفـاف   علل تغيير لباس زنان تركيه پرداخته است. دنيز استدالل مي

عملي مذهبي تحت احكام اسالم است اما اين عمل جسماني، تنها تحـت تـأثير دسـتورات    
هاي ناشـي از شـرايط زنـدگي در دنيـاي مـدرن، از جملـه:       مذهبي قرار ندارد بلكـه فشـار  

كننـد. در   گرايي نيز پوشش زنان مسلمان را مديريت مي هاي جديد ارتباطي و مصرف رسانه
اين شرايط، تفاسير دستورات ديني دربارة پوشش نيز با ابهامات زيادي مواجه شـده اسـت.   

از هويت زنان تركيه است اما  دهد كه اگرچه حجاب بخش مهمي نتايج اين تحقيق نشان مي
هايي  هرگونه ممنوعيت، مقررات، فشارها و تغييرات اجتماعي اثر مستقيمي بر  مصرف البسه

  روند. كار مي عنوان حجاب به دارد كه به
ها و خـانواده بـر تصـور بـدني      رسانه«) در پژوهشي اسنادي به بررسي تأثير2015موي(
آمده است، در فرآينـد الگوپـذيري، عوامـل مختلـف      پرداخته است. در اين تحقيق» جوانان

كننـد. در حـالي كـه خـانواده بـه عنـوان عامـل اصـلي          هاي متفـاوتي را ايفـا مـي    مسئوليت
فرهنگـي جامعـه را انتقـال دهـد،      - هـاي اجتمـاعي    پذيري در تالش است تا ارزش جامعه
برخي ديگر برتري دارنـد.  كنند كه برخي از نماي بدني نسبت به  ها اين باور را القا مي رسانه

ها تـأثير متفـاوتي بـر دختـران و پسـران       دهد كه خانواده و رسانه نتايج اين تحقيق نشان مي
ويژه رفتار و رابطة مادر؛ بيشتر دختران را تحت تـأثير قـرار    دارند. در حالي كه خانواده و به
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ه بـدن خـود بـا آنـان،     ها با ارائه تصاوير بدني دختران به پسران براي مقايسـ  دهد، رسانه مي
دهند. با اين وجود، هر دو جنس براي مشـابه شـدن بـا     پسران را بيشتر تحت تأثير قرار مي

هاي جامعه را ناديده بگيرند بلكـه حاضـرند تـا     اي نه تنها حاضرند تا ارزش هاي رسانه مدل
  كنند.		سالمت خود را نيز قرباني
خارجي انجـام گرفتـه در زمينـة    هاي داخلي و  شود، اغلب پژوهش چنانچه مشاهده مي
گيري پوششي را تنها در يك سطح مـورد مطالعـه   هاي جهتكنندهپوشش و حجاب، تعيين

اند. بنابراين، پژوهش هاي سطوح مختلف غفلت ورزيدهكنندهاند و از بررسي تعيين قرار داده
هر سـه   پوششي را در  گيري فرهنگي جهت- هاي اجتماعي كننده حاضر بر آن است كه تعيين

جهاني، محلي و فردي مورد مطالعه قرار دهد. چراكه نويسندگان پژوهش حاضـر معتقدنـد   
گيري پوششي زنـان هسـتند و    كننده جهتكه سطوح مختلف در يك رابطة ساختاري تعيين

  بنابراين، ضروري است كه به صورت همزمان مورد بررسي قرار گيرند.
  

  . چهارچوب نظري پژوهش3
اضر بر اين استدالل استوار است كه پوشش زنان مورد مطالعه، در بستر فرض تحقيق ح پيش

يابنـد.   فرهنگي خرد، ميانه و كالن، شـكل و جهـت مـي    - اي از تغييرات اجتماعي  مجموعه
گيري پوششي زنان، نياز به تدوين چـارچوب   هاي جهت كننده بنابراين، براي شناخت تعيين
در سطوح مختلف فراهم آورد. با ايـن وصـف، در    هاي الزم را نظري است كه بتواند تبيين

هـاي سـطح كـالن، ميانـه و خـرد       تدوين چارچوب نظري پژوهش حاضر تركيبي از نظريه
هـاي، توسـعه خطـي در برابـر      استفاده شده است. به اين ترتيب كه در سطح كالن از نظريه

بـاب تجـدد و    هاي جديد ارتباطي و نظرية گيـدنز در  هاي رسانه توسعه چند خطي،  نظريه
هاي بودريار در باب  يابي در دنياي مدرن استفاده شده است. در سطح محلي از نظريه هويت

مصرف، نظرية بورديـو دربـارة مصـرف و طبقـات اجتمـاعي و نظريـة نقـش خـانواده در         
هـاي مقايسـه اجتمـاعي فسـتينگر در بـاب نيـاز بـه         پذيري و در سطح خرد از نظريه جامعه

گرايي استفاده شـده اسـت. بـا     نظرية بنتام و استوارت ميل در باب لذت پذيرش اجتماعي و
اين توضيح كه نقطة عزيمـت تحليـل نظـري تحقيـق حاضـر از نظريـة سـطح كـالن و از         

  شود. هاي توسعه و نوسازي خطي در برابر توسعه چند خطي آغاز مي نظريه
ـ  طور كلي، روند توسعه و نوسـازي جوامـع در حـال توسـعه را مـي      به وان بـه دو دسـته   ت
بينـي   خطي و توسعه چندخطي تقسيم نمود كه متناسب با هـر مسـير، جهـان    توسعه تك كلي، 
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بخشـد. در   هاي افراد جامعه را شكل و جهت مـي  كند كه رفتارها و نگرش خاصي نيز بروز مي
در آن  فرهنگـي  - اجتمـاعي  اتكه تغييـر دارد پيشرفت حالتي تكاملي  خطي، روند توسعه تك

طــور  انســاني بــه ةجامعــدر ايــن نگــاه،  دارنــد.تــدريجي  يپيشــرفتبــا ســويه  يــك فراينــدي
اي بـدوي بـه    ناپذيري در راستاي يك جهت(اروپايي يا آمريكايي شـدن) و از مرحلـه   اجتناب
رشـد اقتصـادي    ةنظريـ ). 40و  27: 1388خواهنـد كرد(سـو،   سـير  طـي م اي پيشرفته  مرحله
معتقـد اسـت بـا يـك      اين دسته است. روستو هاي نظريه بانفوذترين از يكي )Rostow(روستو

توان جريانات توسعه را به پنج مرحله تاريخي تقسيم نمـود كـه از مرحلـه     بررسي تاريخي مي
گـذرد و در نتيجـه، بـه مرحلـة      مـي  شرايط پيشيني خيز، خيز و بلوغ اقتصـادي جامعه سنتي، 
). Rostow, 1960: 2-6(ســت تـرين مرحلـه رشـد اقتصـادى ا     رسد كـه عـالى  مىمصرف انبوه 

بيني منـتج از الگـوي رشـد رسـتو بـر آزادي فـردي، حقـوق خصوصـي، فردگرايـي و           جهان
گرايي يا بيشـترين خرسـندي،   گرايي استوار است. بر اين اساس، در اين نگاه، اصل فايده فايده

نيــا و همكــاران، مــالك رفتــار عقالنــي و اخالقــي انســان و ســعادت جامعــه اســت(مظفري
1395:  166  .(  

تكامـل  شدن، بـر   اروپايي همان يا خطي تك جديد، ضمن نفي پيشرفت اما در نوسازي
سـوي   جوامع به ةكه تحوالت هماست پذيرفته شده اين روند در شود. تأكيد مي چندخطي

بلكـه هـر منطقـه و هـر جامعـه تكامـل        ؛شده نيست پيش تعيين از يك هدف و يك شكلِ
تواند مسير خـاص   هر يك از كشورهاي جهان سوم ميبنابراين،  .خود را دارد مخصوص به

بيني منتج از ايـن رويكـرد،   ). جهان60- 68: 1388(سو، خود را به سمت توسعه دنبال نمايد
 هـاي غيرمـدرن و غيرغربـي   به نفع احياي انواع فرهنگرا زندگي مدرن  ةتفكر و شيو ةشيو

 ,Escobarشود( جو تأكيد ميصرفهزندگي سبك بر بومي، هاي كنار گذاشته و بر اساس سنت

1995: 102-108(.  
خطي و چنـدخطي، تبيـين ايـن مسـئله     هدف تحقيق حاضر از تشريح روند توسعه تك

بينـي زنـان مـورد    كه جهانبيني زنان دارند؟ و ايناست كه اين روندها چه ارتباطي با جهان
رفتـه اسـت؟ و ايـن    مطالعه تحت تأثير كدام يـك از رونـدهاي توسـعه شـكل و جهـت گ     

گيـري  گيـري ارزشـي و بـه تبـعِ آن جهـت     يابي و جهتها چه تأثيراتي بر هويتبيني جهان
  پوششي زنان بر جا گذاشته است؟

به گيدنز فرهنگي سطح كالن بر سطوح خرد، بحث تأثيرگذاري تغييرات اجتماعي ـ   در
يابي در دنيـاي مـدرن   تيابي در دنياي مدرن پرداخته است. گيدنز با طرح بحث هوي هويت
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جهـاني شـدن در دوران    ةت شخصي و پديـد كه تغيير شكل هويپردازد ميموضوع به اين 
 حتـي  تـر،  روشـن  عبـارت  به دهند. مي تشكيل را جهاني و محلي ديالتيك 		خر دو قطبأمت

 بسـيار  اجتمـاعي  هاي تماس با مستقيماً نيز شخصي زندگي خصوصي بسيار وجوه تغييرات
ـ   .)1387دارد(گيدنز،  ارتباط دامنه پر و 		وسيع گيدنز با توجه بـه ماهي د كـه فـرد را   ت تجـد
معتقد است اين امـر پيامـدهاي    ،دهد هاي ممكن قرار مي روي تنوع غامضي از انتخابررود

وزمـره در  رشـيوه زنـدگي   آن اسـت كـه   يكـي از ايـن پيامـدها    . گوناگوني بـه دنبـال دارد  
هـاي مطلـوب بـراي     و محـيط  عمـل طرز  ت تغذيه،عاداپوشش،  مانند: سبكعملكردهايي 

يـا ظهـور سياسـت زنـدگي     انتخاب شـيوه زنـدگي   البته  .يابند م ميمالقات با ديگران تجس
سياست زنـدگي بـه واقـع سياسـت     . شود ميافراد  هايي است كه نصيب مشروط به فرصت

در ايـن   .سازمان يافته اسـت  يطوري بازتاب ق ساختن خويشتن در محيطي است كه بهمتحقّ
توان دگرگـونش   يعني چيزي كه مي شود،مي به طرح بازانديشيده تبديل »خود«بازتابندگي، 
  ).1387(گيدنز، ريزي نمود قالباز نو ي آن را كرد و حتّ

اي  كننده هاي جديد ارتباطي نقش بسيار تعيينيابي در دنياي مدرن، رسانهدر روند هويت
هـاي   هاي جديد اعم از شـبكه ازان بر اين باورند كه رسانهپرداند. بسياري از نظريهپيدا كرده
هـاي غربـي، تصـورات     سازي فرهنگي حول ارزشاي در راستاي همگناي و رايانهماهواره

افراد جوامع را تغيير، معناي هويت فرهنگي را بازتعريف و ساختار شخصيت و ساختارهاي 
ها جديد را تغييـر و  )، هدف رسانه2007كنند. چن(كالن جوامع را دستخوش دگرگوني مي

داند كه هاي بيان و زمينة فرهنگي ميتحول در سه عامل فرهنگي، يعني الگوهاي تفكر، شيوه
دهنـد. از  ، رفتار افراد يك جامعـه را شـكل و جهـت مـي    هاي فرهنگي به عنوان نماد ارزش

اي قادرنـد تـا   اهوارههـاي اجتمـاعي و مـ   هاي شبكهها، با اين فرض كه برنامهرو، رسانه اين
  & ,Chenها را دگرگون كننـد( هاي فرهنگي را تغيير دهند؛ تالش دارند تا اين ارزشارزش

Zhang, 2010( .)هاي جديد با ايجاد ابهـام، هـرج و   ) نيز معتقد است رسانه2011باگداسرين
ب، رسـانند. بـه ايـن ترتيـ    هاي سنتي بـه اوج مـي  مرج فرهنگي را در راستاي تغيير فرهنگ

هاي سنتي، مانع بازسازي يا تجديد هاي جهاني با متزلزل كردن ثبات و استقالل هويت رسانه
سازي زمان و فضـا  ). فشردهIbidشوند(هاي سنتي ميبينيساختار الگوهاي فرهنگي و جهان

) 1990هاي جديد ارتباطي اسـت. در ايـن زمينـه، هـاروي (    هاي بارز رسانهاز ديگر ويژگي
اند كه مـردم  اي زمان و فضا را درهم فشردهها جديد جهاني، به اندازهكه رسانهمعتقد است 
 .)Harvey, 1990انـد( كنند ديگر فضـاي محلـي، ملـي و جهـاني منسـوخ شـده      احساس مي
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شـوند؛ فضـايي را   هـاي جديـد اعمـال مـي    سازي زمان و فضا كه با همگرايي رسانه فشرده
هنگي در جوامع مختلف به شـكل مجـازي ظهـور    فر - اند كه در آن هويت اجتماعيساخته

گيـرد،   هـاي جهـاني شـكل مـي    فرهنگي جديدي كه توسط رسانه- كند. هويت اجتماعيمي
هـاي خـاص و   فـرد گـروه  معناي هويت فرهنگي سنتي را كه محصول تعامالت منحصر به

 هـاي جديـد ديگـر محصـول    دهند. هويت ها بود؛ تغيير مياحساس تعلق اعضاي اين گروه
هـايي   پيشرفت تاريخي(زمان) و مكاني(سرزميني) در فرآيند تشخّص نيستند؛ بلكه با ويژگي

 ,Belayكنند( مانند: زودگذر، مستقل، سازگار، تعاملي و چندگانه به صورت مجازي ظهور مي

رسـاند تـا دريـابيم قـرار     هاي جديد ارتباطي به تحقيق حاضر ياري ميرسانه نظريه. )1996
ها و هنجارهاي جامعه بـه همـراه   ها چه پيامدهايي براي ارزشاين رسانه گرفتن در معرض

گيـري ارزشـي و بـه تبـعِ آن     تـا چـه حـد بـر جهـت      هاي اين رسانهدارد. مواجهه با برنامه
  گيري پوششي زنان مورد مطالعه تأثيرگذار بوده است.  جهت

يـد ارتبـاطي   هـاي جد عالوه بر تغييرات ارزشي، براي گسـترش سـلطة و نفـوذ رسـانه    
تـوان بـه ترغيـب و تـرويج     ه مـي اند كه از آن جملـ پيامدهاي مختلف ديگري نيز برشمرده

گرايـي،   فرهنگي ناشي از مصرف- اشاره كرد. براي تحليل پيامدهاي اجتماعي گرايي مصرف
ر بـراي تحليـل مصـرف از تأكيـد     يادربوگر تحقيق حاضر بوده اسـت.  نظرية بودريار ياري

كه در جامعـه  ميكند ل ستدالكند؛ او ايا ارزش مصرف آغاز مي» استفادهارزش «ماركس بر 
ــرفي،  و بلكه معاني ، ها نيستدي آنكرركاي سويههاف به مصرف معطوء شياف امصرمصـ

ــد. از اميشوف مصرء شيااه اين همردنماي نشانهها ــر، ين نـ ي معناو نشانهها ف مصرمنظـ
دي تأييد هويّت فرده و عااي ابره كنندفهويّتي مصرزة خدمت ساخت سادر ين كاالها دنما
و ست كه همة كنشها ه امطلق شدازه ندآن اتا ف مصراز ين تلقي است. اجتماعي و ا
ن، مكان، ما، زتجربههات، خدما، كاالهارن مُدن نساد. ابر ميگيررن را درمدن نساي اهارفتار

د خوو ليد كند توزباد را هويّتي خوام ميكند تا قوف مصررا » دحتي «خوو نشانهها ، بطروا
ن را شادخودن، كرف حين مصراد فربودريــار، اعم زشناساند. بهزباخــود و ديگــران  به را 

ه نگيزو در اين بـين، ا ميكنند ف ه مصرـهستند كي چيزدم آن نتيجه مر، در تعريف ميكنند
بودريـــــار، ست(اتشخّص و تمايز ي جووبلكه جست، نسانيي اهازنياآوردن نه برف مصر

ت از طريـق تكنيـك     ). از اين 1390 ت و ارائـه هويـهـاي   رو، تأكيد بيش از حد بر شخصـي
انـداز، سـبك زنـدگي بـا      هاي زندگي معاصر است. در ايـن چشـم   طراحي بدن از مشخصه

گراي معاصر فرديت  بازسازي بدن و تحول هويت شخصي همراه است. در فرهنگ مصرف
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شود  ز سبك زندگي تضمين ميافراد، حق لذت بردن از مصرف، خودابرازي و خودآگاهي ا
هاي فرديت و سليقه و احساس داشـتن   و بدن، سبك آرايش، انتخاب لباس و غيره شاخصه

بر اين اساس، سؤال تحقيـق حاضـر    .)Featherstone, 2007: 81(سبك زندگي مصرفي است 
آن است كه آيا فضاي جامعة مورد مطالعه امكانات جديدي را براي مصرف بـه روي افـراد   

ده و آنها را از قيد و بند ساختارهاي سنتي رهانيده است؟ آيا فزوني كاالهـاي مصـرفي   گشو
گيـري ارزشـي افـراد و بـه تبـعِ آن       با گسترش آزادي عمل افـراد، باعـث تغييـر در جهـت    

 گيري پوششي آنان شده است؟  جهت

شـده  براي انسان مدرن لذت، نه به عنوان يك حق، بلكه به مثابه فلسفة زندگي نهادينـه  
منـدي از خوشـبختي، عاشـق بـودن،      كننده ملزم به بهره است. در اين فلسفه، انسان مصرف

گويي و مورد تملق واقع شدن، فريبندگي و فريفته شدن، سرخوشي و پويايي اسـت و   تملق
در تقرير بنتام از فلسفة لذت است. تفكر بنتـام از  » بيشترين لذت و سعادت«اين همان اصل

كه، هر انساني بالطبع شناختي مبتني است؛ به اين معنا گرايي رواني لذتفلسفة لذت، بر نوع
خواهان كسب لذت و دفع الم است و منظور او از لذت و الم، لـذت و آالم حسـي اسـت،    

گرايانـه   ). فلسـفة لـذت  185: 1388كند(ميل، تواند آن را تجربه يعني چيزي كه هر كس مي
وان فلسفة اخالق و زندگي رواج يافت با نقدهاي بسياري در اروپا به عن 18بنتام كه از قرن 

از سوي فيلسوفان مشهور از جمله جان استوارت ميل مواجه شد. ميل قالب فكري فلسـفة  
و نفع شخصي بنـا كـرده   » خودمحوري«دانست كه اساس لذت را بر بنتام را هواپرستانه مي

ا به خوشبختي به معناي بنتامي آن رو، ميل سعي كرد تا اصالح نفس يا تربيت راست؛ از اين
محور از لذت را با تمركز بر جنبـة زيباشـناختي و    پيوند دهد؛ بنابراين، ميل يك تفسير كيفي

رغم تمام تـالش فالسـفه بـراي تلفيـق      ). اما به20: 1389كيفيت اخالقي ارائه كرد(اعواني، 
گرايي بنتـام بـه   سفة لذتفلسفة بنتام با اخالق و شرافت در زندگي روزمرة انسان مدرن، فل

گرا با شدت و گرايي جامعه مدرن تبلور يافته و اخالق مصرفمثابه روح مدرنيته در مصرف
گرايي مشخصة بارز جامعه ضعف در كل جهان حاكم شده است، به نحوي كه اكنون، لذت

بر اين اساس، سؤال تحقيق حاضر آن است كه در  .)Lin, 2008: 71-73مصرفي معاصر است(
جـويي بـه حاشـيه رانـده شـده؟ و      امعه مورد مطالعه تا چه اندازه اخالق قناعت و صرفهج

ها  گرايانه تا چه اندازه تثبيت شده است و مصرف، تسليم شدن به اميال و انگيزه اخالق لذت
  كند؟  و لذت بردن از زندگي را توصيه و تشويق مي
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هاي جديد ارتباطي زمينـه را   گرايي به مدد رسانه گرايي، گسترش مصرف عالوه بر لذت
براي بروز نياز به تأييدخواهي در افراد جامعه فراهم آورده است. بر اسـاس نظريـة مقايسـة    

ــد و  )Festinger(فيســتينگر )Social  comparisons(اجتمــاعي ــراي تأيي ــروي محركــي ب ، ني
رد را صورت خودآگـاه يـا ناخودآگـاه فـ     اعتباربخشي در وجود همة افراد وجود دارد كه به

ها و غيره، خود را با ديگـران مقايسـه    دارد تا از نظر نماي ظاهر، زيبايي، عقايد، قابليت وامي
دهنـد؛ فـرد احسـاس رضـايت      فرد را مورد تأييد قـرار مـي  » ديگران«نمايد. حال وقتي اين 

كند؛ اما اگر فرد مورد تأييد و پذيرش ديگران قرار نگيـرد، عملكـرد فـرد دچـار اخـالل       مي
يابـد. بـر اسـاس ايـن نظريـه، افـراد بـراي تأييـد و          د و نارضايتي فـرد افـزايش مـي   شو مي

اند تا نماي ظاهر مطلوبي را از خـود بـه نمـايش     اعتبارخواهي از ديگران، همواره در تالش
ها، مدهاي الغر و زيبـا را بـه عنـوان الگوهـاي     كند كه رسانهفستينگر استدالل مي .بگذارند

اي، در اختيـار زنـان قـرار    د و براي مقايسه، از طريق هزاران پيام رسانهاستاندارد زيبايي تولي
رو، اين امـر موجـب   دهند. از آنجا كه دستيابي به اين مدها عمالً غيرممكن است؛ از اين مي

بـه ايـن    .)Kinley, 2010: 318(كاهش رضايت از نماي ظاهر در ميان مخاطبان خواهـد شـد  
ترتيب، زنان جامعه براي پذيرش و مورد تأييد واقع شدن توسط اطرافيان همواره در تالش 
خواهند بود تا با دستكاري در نماي ظاهر خود، نياز به تأييدخواهي را ارضاء نمايند. بحـث  

هـاي جديـد ارتبـاطي و    رساند تا دريابيم رسـانه مقايسه اجتماعي به تحقيق حاضر ياري مي
انـد و  رايي تا چه اندازه نياز به تأييدخواهي را در زنان مـورد مطالعـه توليـد كـرده    گمصرف

گيري پوششـي زنـان مـورد مطالعـه     كنندة جهتاندازه تعيين احتماالً اين تأييدخواهي تا چه
  است؟		بوده

فرهنگي در سطح نظام، براي نهادها و طبقـات   - از منظر اينگلهارت، تغييرات اجتماعي 
سطح محلي پيامدهايي به همراه دارد؛ وي به نقش تغييرات ارزشي خـانواده و   اجتماعي در

توان  كند. اين تغييرات را ميگيري ارزشي اعضاي خود اشاره ميطبقات اجتماعي در جهت
با استفاده از نظرية بورديو توضيح داد. بورديو منطق عمل افـراد و نهادهـا را در ارتبـاط بـا     

واره در نظـر بورديـو، مجموعـة    دهـد. عـادت  آنهـا توضـيح مـي   ) Habitusهـاي(  واره عادت
هاي پوشش، نحوة غذا خوردن، چگونگي ارتباطات اجتمـاعي و  هايي مانند: سبكواره طرح

هايي  ها يا ميدان ... است كه هر فرد در طول زندگي خود براساس برخورد و تماس با محيط
آموزشـي و گـروه همسـاالن كسـب      هـا، نهادهـاي  مانند: طبقة اجتمـاعي، خـانواده، رسـانه   

طبقة خانواده يا يك شرايط اجتماعي يك  . به اعتقاد بورديو)88- 93: 1380 ،(بورديوكند مي
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دهنـده و محـرك اسـت،    ساخت وارهاز آنجا كه عادتو  كند واره را توليد ميعادت ،خاص
ل واره يـك محصـو  عـادت در نظـر بورديـو    .كنـد را هدايت و كنترل مـي اعضاء هاي كنش

پيشينة خانوادگي و طبقـاتي او  بر فرد عمل  شيوةكه و حاوي اين نكته است اجتماعي است 
طبقـات اجتمـاعي و   حاكم بـر خـانواده يـا    ميان فضاي از منظر بورديو  .نهاده شده است بنا

هايي  ها و انتخابوارهميان عادتبه عبارتي، وجود دارد، ها تطابق اعضاي آنفضاي رفتاري 
غـذاخوردن، ورزش  لبـاس پوشـيدن،   همچـون،   يياجتماعي در عرصة رفتارهـا كه عامالن 

). 31- 33دهنـد؛ سـنخيت وجـود دارد(همـان،     كردن، موسيقي نواختن و غيره صورت مـي 
معرف فضاهاي فرهنگي فرد، ت هر ت و يا هويها ضمن معرفي شخصي واره عادت ،بنابراين
نظرية بورديو به تحقيق حاضر است. يافته تربيت و رشد هايي است كه فرد در آنها  و ميدان
اجتماعي تا چه اندازه  - رساند تا دريابيم فضاي حاكم بر خانواده و پايگاه اقتصادي  ياري مي

  گيري پوششي زنان مورد مطالعه است؟ گيري مصرف و جهت كننده جهت تعيين
  
  هاي پژوهش فرضيه 1.3

  فرضية اصلي 1.1.3
گيري پوششي  فرهنگي در مقياس فردي، محلي و جهاني جهت - هاي اجتماعي  كننده تعيين
  بخشند. ساله شهر شيراز را شكل و جهت مي 49تا  15زنان 

  هاي فرعي فرضيه 2.1.3
  گيري پوششي زنان تأثيرگذار است. اي بر جهت بيني توسعه جهان

  گيري پوششي زنان تأثيرگذارند.  هاي جديد ارتباطي بر جهت رسانه
  گيري پوششي زنان تأثيرگذار است.  تگرايي بر جه مصرف

  گيري پوششي زنان تأثيرگذار است. اجتماعي بر جهت - پايگاه اقتصادي 
  گيري پوششي زنان تأثيرگذار است. گيري ارزشي غالب خانواده بر جهت جهت
  گيري پوششي زنان تأثيرگذار است. گرايي بر جهت لذت

  تأثيرگذار است. گيري پوششي زنان نياز به تأييد اطرافيان بر جهت
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  شناسي پژوهش روش. 4
پژوهش حاضر به روش پيمايشي انجام گرفتـه اسـت. جامعـة آمـاري، شـامل كليـة زنـان        

باشـند كـه بـر اسـاس      مـي  1396سالة ساكن شهر شيراز در سـال   49تا  15هاي سني  گروه
ساده  گيري تصادفي برآورد شده كه به روش نمونه 638948تعداد  1394سالنامة آماري سال 

نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اسـت.   Design Effect( ،550(1و با اعمال شاخص اثر طرح
اي چند مرحله است. ابزار گردآوري  گيري خوشه گيري در تحقيق حاضر، نمونه شيوة نمونه

سؤال است كه با استفاده از تحليل عاملي، مقـدار   53ها، پرسشنامه محقق ساخته شامل  داده
% بـرآورد شـده اسـت. از    79% و مقدار پايايي آن با روش آلفاي كرونباخ 65ه آن ساز روايي

فرهنگي در سطوح جهـاني، محلـي و فـردي در يـك      -  هاي اجتماعي كننده آنجا كه  تعيين
دهند؛ بنابراين، براي تجزيه و  گيري پوششي زنان را شكل و جهت مي رابطة ساختاري جهت

هـا، از مـدل معـادالت     كننـده  ري روابط ميان ايـن تعيـين  گي تحليل روابط ساختاري و اندازه
  استفاده شده است. Amosافزار  ساختاري و نرم

  
  . تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها5

خطي يا  نوع برداشت و طرز تفكري كه يك جامعه در مسير توسعه تك اي: بيني توسعه جهان
زيربنـاي فكـري، اعتقـادي،     كند و اين طرز تلقي چندخطي دربارة جهان و هستي كسب مي

بخشند. در اين تحقيق  هاي اخالقي اعضاي آن جامعه را شكل و جهت مي رفتاري و ارزش
هـا بازتـاب نگـرش     اي با پنج گويه سنجيده شده است. محتواي كلي گويه بيني توسعه جهان

پاسخگويان در اين موضوع بوده است كه براي پيشرفت و توسعه كشور قائل به پيـروي از  
  ها و الگوهاي داخلي. لگوهاي توسعه و پيشرفت غربي هستند يا استفاده از ظرفيتا

 بـه  كـه  اينترنـت  بـر  مبتني هاي اي و كانال هاي ماهواره جديد ارتباطي: شبكه هاي رسانه
صورت همزمان با طيف وسيعي از مخاطبان ارتباط برقرار كننـد   دهند تا به مي اجازه كاربران

 Carr(شخصي، محتواهايي را توليد و با ديگران به اشـتراك بگذارنـد  هاي  و بر مبناي ارزش

and Hayes, 2015: 50.( ها از شانزده گويه استفاده شده است: شش گويه براي سنجش رسانه
هـاي خـارجي؛ شـش گويـه بـراي      هـاي رسـانه  براي سنجش ميزان و نوع استفاده از برنامه

هاي داخلي و چهـار گويـه بـراي سـنجش     انههاي رسسنجش ميزان و نوع استفاده از برنامه
  بوك و اينستاگرام. آپ، تلگرام، فيسهاي اجتماعي: واتسميزان و نوع استفاده از شبكه
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توان رفتار پايداري در مصرف كاال و اشياء دانست كه گرايي را ميگرايي: مصرفمصرف
گرا ميل بـه  مصرف گيرد. در رفتاربر پاية ارضاء حس رضايت و افزايش مطلوبيت شكل مي

). در ايـن تحقيـق   Chapman, 2005: 30شـود( تملك كاالي بهتر تبديل به اوقات فراغت مي
هـا  گرايانه از پنج گويه استفاده شده است كه محتواي كلي گويهبراي سنجش رفتار مصرف

  بازتاب رفتار مصرفي پاسخگويان است.
ادي و اجتماعي است كه از آن هاي اقتصتركيبي از شاخص اجتماعي: - پايگاه اقتصادي 

هـا   شود. اين شاخصبراي ارزيابي موقعيت يك فرد يا خانواده نسبت به ديگران استفاده مي
در تحقيـق حاضـر بـراي     ).Okioga, 2013: 38(د از: شغل؛ درآمد و سطح تحصيالت عبارتن

ت و هايي مانند: شغل، درآمد، سطح تحصـيال  اجتماعي از شاخص - تعيين پايگاه اقتصادي 
  امكانات رفاهي خانواده استفاده شده است. 

گيـري   جهـت  )Webster(گيري ارزشي خانواده: بر اساس تعريف فرهنـگ وبسـتر   جهت
شود و بنا به  وسيلة افراد يا يك گروه اجتماعي پذيرفته ميارزشي، اصول اخالقي است كه به
خواهي، تساهل مدني  گيري افراد نسبت به فردگرايي، آزاديتعريف اينگلهارت شامل جهت

گيــري ارزشــي بــه دو نــوع مــادي و فرامــادي تقســيم باشــد. در نظــر وي جهــتو ... مــي
گيـري ارزشـي مـادي يـا      ). در اين تحقيق جهـت 84: 1391شود(جهانگيري و ابوترابي،  مي

فرامادي غالب در خانواده مد نظر مي باشد. براي سنجش آن از چهار گويـه اسـتفاده شـده    
  سازد. گيري ارزشي غالب در خانواده را آشكار ميها، جهتكلي گويه است كه محتواي

ها  جويي سبك اخالقي است كه بر پاية آن، ارزش مصرف اشياء و كاال گرايي: لذت لذت
شود. در اين تفكر، لذت از مصرف تنهـا چيـزي   با ميزان كسب لذت و دفع آالم ارزيابي مي

در اين تحقيق براي سنجش  ).Holmberg&Ohnfeldt, 2010: III(است كه ارزش واقعي دارد 
هـا بازتـاب گـرايش بـه      گرايي از پنج گويه استفاده شده است كه محتواي كلـي گويـه  لذت

  گرايانه پاسخگويان است. اخالق لذت
نياز به تأييد ديگران: حس عاطفي كه به موجـب آن فـرد نيازمنـد آن اسـت تـا توسـط       

بـراي   .)Subhani. et al., 2011:  184(رد تأييد قـرار گيـرد  ديگران پذيرفته شود و رفتارش مو
هـا ميـزان ايـن    سنجش تأييدخواهي از چهار گويه استفاده شده است كه محتواي كلي گويه

  سازد. احساس را در پاسخگويان آشكار مي
گيـري پوششـي در تحقيـق حاضـر، پيـروي از      گيري پوششي: منظـور از جهـت   جهت

با هنجارهاي رسمي پوشش و حجـاب جامعـه اسـت. بـراي     الگوهاي همسو يا غيرهمسو 
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گيري پوششي زنان مورد مطالعه، ابتدا شش الگوي پوششي به آنها ارائه شده و تعيين جهت
گيري رفتاري، عاطفي و اعتقادي آنها مورد سنجش قرار گرفته است. سپس با نه گويه جهت

گراي بنيـادي، اعتـدالي و   المگيري كلي: اسدر انتها، شش الگوي مذكور در قالب سه جهت
گيـري پوششـي هـر كـدام از      اند و به اين ترتيب وضـعيت جهـت   بندي شده سكوالر دسته

  پاسخگويان مشخص شده است.
  

  هاي پژوهش . يافته6
  هاي توصيفي يافته 1.6

% از پاسـخگويان متأهـل و   5/49، در تحقيـق حاضـر   1هاي جدول شـماره   با توجه به داده
% از زنـان مـورد   38گيري پوششي،  اند. به لحاظ جهت % از پاسخگويان نيز مجرد بوده5/50

گيـري پوششـي    % داراي جهت 5/50گيري پوششي بنيادگراي اسالمي،  مطالعه داراي جهت
  اند.  گيري پوششي سكوالر بوده ت% نيز داراي جه5/11اعتدالي و 

  گيري پوششي  . وضعيت تأهل و جهت1جدول شمارة 
  وضعيت تأهل پاسخگويان

  جمع كل  مجرد  متأهل  
  550  277  273  فراواني
  100%  50/%5  49/%5  درصد

  گيري پوششي وضعيت جهت
 جمع كل سكوالر اعتدالي بنيادگراگيري پوششي  جهت

  550  64  277  209  فراواني
  100%  11/%5  50/%5  38%  درصد

  
% مربـوط بـه گـروه    19، بيشينة سن پاسـخگويان بـا   2هاي جدول شماره  بر اساس داده

باشـد. از نظـر    ) مي45- 49% مربوط به گروه سني(8) ساله و كمينة سن آنها با 30- 34سني(
% مربوط بـه ديـپلم و كمينـة    5/35سطح تحصيالت، بيشينة سطح تحصيالت پاسخگويان با 

از  26باشـد. همچنـين %  ليسانس و بـاالتر مـي  % مربوط به فوق5/6تحصيالت آنها با  سطح
اند. از نظر سـطح درآمـد   % نيز كمتر از ديپلم بوده15ديپلم و % فوق17پاسخگويان ليسانس، 
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 400/3تـا   5/1% مربوط بـه درآمـد بـين    5/47خانواده، بيشينة درآمد خانواده پاسخگويان با 
 400/7تا  5/5هايي با درآمد بين % مربوط به خانواده5/1و كمينة درآمد با ميليون تومان بوده 

ميليون تومـان، درآمـد    400/1ها كمتر از % از خانواده38ميليون بوده است. همچنين درآمد 
ميليـون   5/7هـا نيـز بـاالتر از    % از خـانواده 2ميليون تومان و درآمد  400/5تا  5/3% بين 11

% از پاسـخگويان  5/66دهد كـه  ت اشتغال پاسخگويان نيز نشان ميتومان بوده است. وضعي
% مشـاغل  5/2% كارمنـد،  5/13% داراي شـغل آزاد،  5/15انـد.  دار/دانشجو) بـوده بيكار(خانه

  اند. % نيز داراي مشاغل مديريتي و باالتر بوده2خدماتي و كارگري و 

  خگويان. وضعيت سن، سطح تحصيالت، اشتغال و درآمد پاس2جدول شماره 
  توزيع گروه سني پاسخگويان

گروه 
  جمع كل  45 -  49  40 -  44  35 – 39  30 -  34  25 -  29  20 -  24  15 -  19  سني

  550  45  52  77  105  87  88  96  فراواني
  100%  8%  9/%5  14%  19%  16%  16%  17/%5  درصد

  توزيع وضعيت تحصيلي پاسخگويان
  جمع كل  ليسانس و باالترفوق   ليسانس  فوق ديپلم  ديپلم  كمتر از ديپلم  

  550  36  142  93  195  84  فراواني
  100%  6/%5  26%  17%  35/%5  15%  درصد

  وضعيت اشتغال پاسخگويان
  جمع كل  مديريت و باالتر  كارمند  كار آزاد  خدماتي و كارگري  بيكار  

  550  10  74  86  12  368  فراواني
  100%  2%  13/%5  15/%5  3/%5  66/%5  درصد

  خانواده به ميليون تومانوضعيت درآمد 
  جمع كل  5/7باالتر از   400/7تا  5/5بين   400/5تا  5/3بين   400/3تا  5/1بين   400/1كمتر از   

  550  11  8  60  263  208  فراواني
  100%  3%  1/%5  11%  47/%5  38%  درصد

  
  هاي استنباطي يافته 2.6

اي اسـتفاده شـده اسـت: مرحلـه اول      براي اجراي مدل اين پژوهش، از رويكرد دو مرحلـه 
نياز مرحله دوم  توان آن را پيش برآورد مدل و مرحله دوم آزمون مدل. در مرحله اول كه مي
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هاي تدوين شده؛ حائز حداقل معيارهـاي علمـي   ايم تا بدانيم مدلدانست؛ به دنبال آن بوده
هـاي   گيري قبل از وارد شـدن در مـدل  هاي اندازهيا خير؟ بنابراين مدلتعريف شده هستند 

اند و بعد از اطمينان از مطلوبيت پارامترهـا  گيري و تحليل قرار گرفتهساختاري؛ مورد اندازه
هـاي  ، برآورد پارامترهاي چهار مـدل 3هاي جدول شماره اند. دادهوارد مدل ساختاري شده

گيـري تـدوين شـده    هاي اندازهشود، مدلند؛ چنانچه مشاهده ميدهگيري را نشان مياندازه
فرهنگي سطح جهاني، محلي و فردي هر چند با اصالحات - هاي اجتماعيكنندهبراي تعيين

شوند. در مرحله دوم هاي گردآوري شده حمايت مياند اما توسط دادهمورد تأييد قرار گرفته
گيـري، بـه بـرآورد پارامترهـا و     هاي انـدازه مدلو پس از اطمينان نسبي از قابل قبول بودن 

آزمون كلي مدل پرداخته شده است. در استفاده از مدل مرتبه دوم براي تحقيق حاضر ابتـدا  
ها، با نامشخص بودن كل مـدل  به دليل نامشخص بودن برخي پارامترها در اين نوع از مدل

شـود.  افـزار مـي  بات توسط نرمايم. وضعيتي كه باعث بروز خطا در انجام محاسمواجه بوده
افـزار  بنابراين براي مشخص شدن مدل و انجام محاسبات، الزم بود بر اساس پيشـنهاد نـرم  

هـاي تعريـف شـده بـين     برخي پارمترها از حالت آزاد خارج شـوند و برخـي كوواريـانس   
هاي دو سويه رسم شده بين متغيرهاي خطا) از مـدل حـذف شـوند.    متغيرهاي خطا(پيكان

هـاي  افزار و خارج كردن برخي از وزنراين، با حذف برخي موارد پيشنهادي توسط نرمبناب
؛ درجـه آزادي مثبـت شـد و امكـان     1رگرسيوني از حالت آزاد و ثابت كردن آنها برابـر بـا   

  برآورد كليه پارامترهاي آزاد در مدل فراهم گرديد.

  گيري  هاي اندازه هاي كلي برازش مدل . شاخص3جدول شماره 

  ها شاخص
  )1مدل(
  هاي جهاني تعيين كننده

  )2مدل(
  هاي محلي تعيين كننده

  )3مدل(
  هاي فردي تعيين كننده

  )4مدل(
  گيري پوششي جهت

  اصالح شده  اصلي  اصالح شده  اصلي  اصالح شده  اصلي  اصالح شده  اصلي
2CMIN/DF 2/5  7/2  8/5  3  9/4  9/2  4/4  8/2  

3Chi 270/5  719/2  160/7  010/3  461/6  901/2  402/5  894/2  
4P 042/0  068/0  027/0  071/0  039/0  063/0  047/0  074/0  

5CFI  89/0  93/0  87/0  90/0  88/0  91/0  89/0  92/0  
6RMSEA  059/0  032/0  085/0  046/0  067/0  041/0  063/0  039/0  
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  گيري پوششي. فرهنگي جهت - اجتماعي هاي  كننده . مدل معادالت ساختاري تعيين1مدل شماره 

  

 ايبيني توسعهجهان

 هاي جديد ارتباطيرسانه

 نياز به تأييد اطرافيان

گراييلذت  

اجتماعي-پايگاه اقتصادي  

 خانواده

 فردي

 محلي

 جهاني

گيري جهت
 پوششي

 بنيادگراي اسالمي

 اعتدالي

 سكوالر

58/٠  

53/٠  

32/0  

41/0  

56/0  

37/0  

53/0  

42/0  
31/0

 
38/0

 

36/0
 

59/
0

 

46/
0

 

39/

36/0  

63/0  

 گراييمصرف
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دهد، مدل معادالت ساختاري تدوين شده بـا  نشان مي 4هاي جدول شماره چنانچه داده
شود هـر پـنج   باشد. چنانچه مشاهده ميها؛ در حد قابل قبول ميتوجه به مجموعة شاخص

هاي بـرازش مقتصـد   % باالتر هستند. مقادير شاخص90شاخص برازش تطبيقي و مطلق از 
برآورد شـده اسـت.    79/2كاي اسكوئر به درجه آزادي نيز % باالتر هستند. نسبت 50نيز از 

برآورد شده است. به اين ترتيب، با توجه به  045/0ريشه دوم ميانگين مربعات باقيمانده نيز 
ه برازش قابـل  گيري كرد كه مدل تدوين شدتوان نتيجهها، ميمطلوبيت نسبي همة شاخص

  شود. هاي تجربي پشتيباني ميداده قبولي دارد و توسط

  هاي كلي برازش مدل معادالت ساختاري . شاخص4جدول شماره 

هاي برازش  شاخص  هاي برازش تطبيقي و مطلق شاخص
  مقتصد

نسبت 
اسكوئر به  كاي

 درجه آزادي

ريشه دوم 
ميانگين مربعات 

  باقيمانده

 7RFI 8NFI 9CFI  10TLI 11IFI 12PCFI 13PNFI  CMIN/DF  RMSEA  

  01/0تا  08/0بين   3تا  2بين   60تا  50بين   مطلوب هستند 90ها باالتر از  شاخصمقادير اين   مورد انتظار

  045/0  79/2  %54  %57  %91  %92  %91  %93  %92  محاسبه شده

  
  ها . آزمون فرضيه7

هاي تحقيق حاضر با در نظر گرفتن ميزان بارعاملي و سطح معنـاداري مـورد آزمـون     فرضيه
همبستگي شاخص با عامل مربوطـه اسـت. مقـدار آن بـين     اند. بارعاملي، معرف  قرار گرفته

شود. بر اين اساس، هرچه يك  صفر و يك است و مانند هرگونه همبستگي ديگر تفسير مي
تر باشد، در تفسير آن عامل بايـد وزن بيشـتري بـه آن     شاخص در يك عامل به يك نزديك

گيـري  هـاي جهـت  كننـده ، مقدار بارعاملي تمامي تعيين2شاخص داده شود. نمودار شماره 
هـاي  ، رسانه5و جدول شماره  2هاي نمودار شماره دهد. بر اساس دادهپوششي را نشان مي

اجتمـاعي بـا   - كننده و پايگاه اقتصاديبيشترين نقش تعيين 81/0جديد ارتباطي با بارعاملي 
. دهنـد گيري پوششي زنـان نشـان مـي   كننده را در جهتكمترين نقش تعيين 43/0بارعاملي 
، 71/0گرايـي بـا بارعـاملي    هـا بـه ترتيـب بارعـاملي عبارتنـد از: مصـرف      كنندهساير تعيين

، نياز به تأييد با بارعاملي 59/0اي با بارعاملي بيني توسعه، جهان62/0گرايي با بارعاملي  لذت
گيـري  اي را بـا جهـت  ؛ همگي همبسـتگي قابـل مالحظـه   54/0، خانواده با بارعاملي 57/0

و بـاالتر) و   3/0دهند. به اين ترتيب؛ با توجه به بارعاملي قابل قبول(ن نشان ميپوششي زنا
هـايي ماننـد:   ها و مقادير قابل قبول شـاخص كننده، همة تعيين05/0سطح معناداري كمتر از 
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اسـكوئر بـه درجـه    ، نسـبت كـاي  ) =042/0RMSEA(ريشه دوم ميانگين مربعات باقيمانـده 
هـاي فرعـي   )، تمـامي فرضـيه   =28Chi(اسـكوئر دار كـاي و مق ) =79/2CMIN/DF(آزادي

هاي كنندهتوان ادعا كرد كه مجموعة تعيينگيرند. بنابراين ميپژوهش مورد پذيرش قرار مي
  دهند.گيري پوششي زنان جامعه را شكل و جهت ميفوق در يك رابطة ساختاري جهت

  

  
  گيري پوششي.  فرهنگي جهت - هاي اجتماعي  كننده گيري تعيين . مدل اندازه2مدل شماره 

  هاي فرعي پژوهش . نتايج آزمون فرضيه5جدول شماره

نتيجه   سطح معناداري  بار عاملي  هاي فرعي پژوهش فرضيه
  آزمون

  01/0  59/0  گيري پوششي تأثيرگذار است اي بر جهت بيني توسعه جهاني

ضيه
 فر
مي
تما

ش 
ذير

پ
 

عي 
 فر
اي
ه ش

ژوه
پ

  

  00/0  81/0  گيري پوششي تأثيرگذارند هاي جديد ارتباطي بر جهت رسانه
  00/0  71/0  پوششي تأثيرگذار استگيري  گرايي بر جهت مصرف

  02/0  43/0  گيري پوششي تأثيرگذار است پايگاه اقتصادي اجتماعي بر جهت
  01/0  54/0  گيري پوششي تأثيرگذار است خانواده بر جهت

  01/0  62/0  گيري پوششي تأثيرگذار است گرايي بر جهت لذت

ايبيني توسعهجهان  

هاي جديد ارتباطيرسانه  

به تأييد اطرافيان نياز  

گراييلذت  

گراييمصرف  

اجتماعي-پايگاه اقتصادي  

 خانواده

گيريجهت
 پوششي

59/0  81/0  

71/

43/0  

54/0  

62/0

57/0  
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  00/0  57/0  تأثيرگذار استگيري پوششي  نياز به پذيرش و تأييد اطرافيان بر جهت
28Chi= 79/2 CMIN/DF=  045/0RMSEA=   

  
فرهنگي سطوح جهاني، محلي  -  هاي اجتماعي كننده ، مدل ساختاري تعيين3مدل شماره 
هـاي   كننـده  شـود تعيـين   دهد. چنانچه مشاهد مـي  گيري پوششي را نشان مي و فردي جهت

گيري پوششـي زنـان را    فردي جهتفرهنگي در هر سه سطح جهاني، محلي و  -  اجتماعي
هاي سطح جهاني  كننده ، تعيين6هاي جدول شماره  بخشند. بر اساس داده شكل و جهت مي

هـاي سـطح    كننـده  و تعيين 51/0هاي سطح محلي با بارعاملي  كننده ، تعيين64/0با بارعاملي 
ننده هسـتند.  كن دهي به پوشش زنان تعيين دهي و جهت ، در شكل48/0فردي نيز با بارعاملي 

همـة   08/0به اين ترتيب؛ با توجه بـه بارعـاملي قابـل قبـول و سـطح معنـاداري كمتـر از        
هـايي ماننـد: ريشـه دوم ميـانگين مربعـات      هـا و مقـادير قابـل قبـول شـاخص     كننده تعيين

) و  =07/3CMIN/DFاسـكوئر بـه درجـه آزادي (   )، نسبت كـاي  =047/0RMSEAباقيمانده(
گيرنـد. بـه ايـن    ) فرضية اصلي پژوهش مورد پذيرش قرار مـي  =13Chiاسكوئر(مقدار كاي
فرهنگي در سه سطح كالن، محلي و  -  هاي اجتماعي كننده توان ادعا كرد كه تعيين ترتيب مي

   دهند. گيري پوششي زنان جامعه را شكل و جهت مي فردي و در يك رابطة ساختاري جهت

فرهنگي سطوح جهاني، محلي و فردي  -  هاي اجتماعي كننده : مدل ساختاري تعيين3مدل شماره 
  گيري پوششي.  جهت

هاي كنندهتعيين
 جهاني

 هايكنندهتعيين
 محلي

هاي كنندهتعيين
 فردي

گيري پوششيجهت

64/0  

51/0  

48/0  

29/0
 

27/0
 

32/0
 27/0
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  . نتايج آزمون فرضية اصلي پژوهش6جدول شماره

سطح   بار عاملي  پژوهشهاي اصلي  فرضيه
  نتيجة آزمون  معناداري

  057/0  64/0  گيري پوششي تأثيرگذار است هاي جهاني بر جهت كننده تعيين
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  063/0  51/0  گيري پوششي تأثيرگذار است هاي محلي بر جهت كننده تعيين
  071/0  48/0  گيري پوششي تأثيرگذار است هاي فردي بر جهت كننده تعيين
13Chi= 07/3 CMIN/DF=  047/0RMSEA=   

  
  گيري . نتيجه8

فرهنگـي   - هـاي اجتمـاعي   كننـده شـناختي تعيـين  هدف اصلي تحقيق حاضر تبيـين جامـه  
فرض حاكم بر اين هدف آن است ساله بوده است. پيش 49تا  15گيري پوششي زنان  جهت

ميانـه و خـرد و در يـك رابطـة     فرهنگـي در سـطوح كـالن،    - هاي اجتماعيكنندهكه تعيين
بخشـند.  گيري پوششي زنان جامعه را شـكل و جهـت مـي   پيوسته جهتساختاري و به هم

فرهنگـي سـطح    -  هاي اجتماعي كننده بنابراين، الزمة دستيابي به هدف مذكور بررسي تعيين
كالن و اثرات آن بر سطوح ميانه و اثرات سطوح ميان بر سطوح خرد بـوده اسـت. در ايـن    

هـاي جديـد ارتبـاطي بـه عنـوان       استا، ابتدا روند توسـعه و نوسـازي و گسـترش رسـانه    ر
دهـد كـه    هاي سطح كالن مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج اين بررسي نشان  مي كننده تعيين

خطي يا به تعبيـري پيـروي از الگوهـاي فكـري، رفتـاري و       اي تك بيني توسعه اتخاذ جهان
گيري پوششي  در گرايش به جهت 59/0غرب با بارعاملي ها و فرهنگ  پوششي حول ارزش

بينـي كـه موجـب    هاي هنجاري اين جهانكننده خواهد بود. داللتاعتدالي يا سكوالر تعيين
شـود؛ بـر حـق    جذابيت و اتخاذ آن از سوي افراد جوامع در حال توسعه و به ويژه زنان مي

توار است. وجـه مشخصـة ايـن    گرايي اسآزادي فردي، حقوق خصوصي، فردگرايي و فايده
آن است، يعني در پي معيارهاي بهتر زيستن براي افراد جامعـه از  » هنجاري بودن«بينيجهان

طريق سامان دادن به مناسبات اجتماعي نابرابر است. قوام ايـن وجـوه هنجـاري در سـطح     
اساس نتايج  جويانه و تأييدخواهي زنان جامعه نمايان كرد. برتوان در رفتار لذتخرد، را مي

 57/0و نياز به تأييد و پذيرش با بارعـاملي   62/0گرا با بارعاملي تحقيق حاضر اخالق لذت
گرا كه برآمده اند. در اخالق لذتكننده بودهگيري پوششي زنان مورد مطالعه تعييندر جهت

ر و هم به مثابه فلسفة زندگي، محـرك رفتـا  گرايي بنتام است و از قرن هجدهاز فلسفة لذت
شود و منظور از معرفي مي» اصالت لذت«كردار انسان مدرن بوده است، مالك رفتار انسان، 
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هاي اعتدالي يا سكوالر احساس و توان آن را مثالً از طريق پوششلذت، لذتي است كه مي
رو، تجربه كرد. اساس اين نوع از لذت بر خودمحوري و نفع شخصي استوار است. از ايـن 

هـا و  فتار، كردار و اخالق ديگر نه رضايت خداوند و نه پايبنـدي بـه ارزش  معيار و مالك ر
مندي و خوشبختي است. اين هنجارهاي جامعه بلكه تالش براي بدست آوردن حداكثر بهره

فرهنگي  بخش از نتايج تحقيق با نظرية اينگلهارت در خصوص پيامدهاي تغييرات اجتماعي
هـاي  گيري ارزشي افراد جامعـه از ارزش معه و جهتسطح كالن بر رفتار و كردار افراد جا

  جويي و ابراز وجود همسو است. هاي فرامادي مانند آزادي، لذتمادي به ارزش
به همين ترتيب، نياز به تأييد و پذيرش نيز كه مكانيسمي رواني بر پاية مقايسه اجتماعي 

طـي و البتـه مناسـبات    خاي تـك بيني توسـعه است، از درون هنجارهاي برابرخواهانه جهان
هاي جديد ارتباطي شود. در اين بين، رسانهاجتماعي نابرابر جوامع در حال توسعه عيان مي

ها به عنوان يك وسيلة فرهنگـي بـا   اي دارند. رسانهكنندهنقش بسيار تعيين 81/0با بارعاملي 
در درون هاي كلي فرهنگ را كه هاي تجربه، فلسفة زندگي و نگرشفراهم كردن چارچوب

دهنـد.  كنند، سازمان مـي آنها افراد جامعه رفتارها، كردارها و تعامالت اجتماعي را تفسير مي
هايي را كه افـراد زنـدگي اجتمـاعي را    ها با به نظم درآوردن تجربه افراد جامعه، شيوهرسانه

هـايي  رو، فـرض كند. از ايـن ريزي ميدهند را قالبكنند و به آن واكنش نشان ميتفسير مي
هـا قـرار   جويي و مقايسه اجتماعي كه در پس خصلت كلي توليد و پخش رسانهمانند لذت

ها از طريق هزاران پيـام  دارند، تأثير بسيار عميقي بر رفتار اجتماعي افراد جامعه دارند. رسانه
 هاي زيبا، جوان و الغر را به عنوان استاندارهاي زيبايي در اختيـار زنـان قـرار   تبليغاتي مدل

دهند ها اجازه ميآورند. رسانهدهند و به اين ترتيب، امكان مقايسه را براي آنها فراهم ميمي
بـا زنـان ديگـر مقايسـه كننـد؛ ايـن مقايسـه از طريـق بـه           را خـود  مـداوم  طـور به زنان تا

پذير شده است. اما از آنجا كه دستيابي بـه   ها شخصي امكانگذاري تصاوير و عكس اشتراك
شود تـا نارضـايتي از نمـاي    آل عمالً غيرممكن است، اين امر موجب ميهاي ايدهاين مدل

ظاهر در ضمير زنان نهادينه شود. اين نارضايتي، زنان را به تالش بـراي بـازنگري و كنتـرل    
دارد كه اين امر با هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه اسـالمي  ظاهر فيزيكي خود وا مي
اين ترتيب، زنان از يك سو تحـت فشـار اسـتانداردهاي جـذابيت     در تعارض قرار دارد. به 

گـذاري بـر ظـاهر    ظاهري براي تأييد و پذيرش اجتماعي قرار دارند كـه از طريـق سـرمايه   
فيزيكي قابل دسترس هستند و از سوي ديگر تحت فشار هنجارهاي اجتمـاعي و فرهنگـي   

كنند. ذاب بر آنان اعمال ميهايي را براي دسترسي به ظاهري ج جامعه هستند كه محدوديت
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زنان جامعه براي فرار از اين فشار دوگانه كه موجب آشفتگي افكار و تصوير منفي از نماي 
شود در تالش هميشگي براي دستكاري نماي ظاهر و نظارت بر آن خواهنـد  ظاهر آنان مي
همـين   توان نمودهاي متفاوت آرايشي را ميهاي متنوع پوششي و سبكگيريبود كه جهت

ها به حساب آورد. نتايج اين بخش از تحقيق، ضمن تأييـد و برجسـته كـردن نظريـة     تالش
ها در فراهم آوردن زمينـة مقايسـه   كننده رسانهمقايسه اجتماعي فستينگر در باب نقش تعيين

ها بـر  گرانه رسانهزاده و همكاران در خصوص نقش مداخلهاجتماعي، با نتايج تحقيق عباس
به پذيرش اجتماعي و تأثيرات ارضاء اين نياز بر دستكاري در نماي ظاهر، همسو  توليد نياز

  نمايد.است و اين نتايج را تأييد مي
فرهنگي سطح كالن عالوه بر سطوح خرد پيامدهايي نيز  - هاي اجتماعي كنندهاما تعيين

اي  توسعهبيني  براي سطوح محلي به همراه دارد. در سطح محلي، تأثير هنجارهاي جهان
گرايي جوامع در حال توسعه نمود  هاي جديد ارتباطي در مصرفخطي و رسانهتك
 71/0گرايي با بارعاملي  دهد، مصرف يابد. چنانچه نتايج تحقيق حاضر نيز نشان مي مي

گيري پوششي زنان مورد مطالعه داشته است. اين بخش از  اي در جهت كننده نقش تعيين
گرايي در دنيا مدرن است، ية بودريار در باب مصرف و مصرفنتايج تحقيق كه مؤيد نظر

با نتايج تحقيق ربيعي و رفيعي و همچنين نتايج تحقيق ردي در باب فرهنگ مصرف و 
شود، نيروي ايدئولوژيك جامعه يابي همسو است. چنانكه بودريار يادآور ميهويت

لق جامعه مصرفي مصرفي  بر گرايش به خوشبختي استوار است؛ خوشبختي مرجع مط
آيد. اين خوشبختي از گرايش طبيعي افراد به است و دقيقاً معادل رستگاري به حساب مي

گيرد كه خوشبختي در شود، بلكه از اين واقعيت نشئت مي تحقُّق آن براي خود ناشي نمي
بخش ايدة برابري است. خوشبختي براي اين كه حامل ايدة برابري  برگيرنده و تجسم

گيري باشد. در اين شرايط، مصرف و كاال د از طريق كاالها و آسايش قابل اندازهباشد، باي
تواند در راستاي يابد(زيرا در اختيار داشتن اشياء و كاالها ميبخش مي كيفيت نجات

كند كه مصرف كاال دستيابي به پايگاه اجتماعي فرد كاركرد داشته باشد) و فرد را قانع مي
ها،  كند، موجب برطرف شدن نقص نزديك مي» اشخود واقعي«به عالوه بر اينكه او را 

 شود. در واقع، مصرف اشياء و كاالها دركمال مطلوب و تشخُّص وي نزد ديگران مي
 جتماعيا و ديفر هويّت تأييد و دهعاا ايبر هكنندفهويّتي مصر زةسا ساخت خدمت
هاي زنان جامعه را درك كرد. توان رفتارهاي پوششي و كنشمي تلقي ينبا ا. گيردقرار مي

 حتي و نشانهها ،بطروا ن،مكا ن،ماز ،تجربههاهاي آرايش، هاي متنوع، سبكآنها پوشش
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و  دخو به را دخوو  كنند توليدزباترميم و  را دخو هويّتي امقو تا ميكند فمصر را »دخو«
 ينشانهها ،كاالها فمصر يبهجا ادفرا مع مصرفياجو از طرفي در. شناساندزبابه ديگران 

 از بيش رو،ينا از و نشانه جز نيستند يچيزء شياا ايرز ميكنند فمصر را هاآن به طمربو
 هجايگا بر اللتد جهت درشوند  فمصر نسانيا يهازنيا به پاسخگويي ايبر آنكه

اين بخش از نتايج تحقيق مؤيد نظرية ند. رومي ركا به تمايز و تشخص كسب و جتماعيا
فرهنگي است چرا كه پايگاه  - در تمايزبخشي اجتماعي بورديو در باب نقش مصرف

هاي  كننده كه از تعيين 54/0و خانواده با بارعاملي 0/ 43اجتماعي با بارعاملي  - اقصادي
هاي سطوح كالن، در  كننده اند به واسطه تأثيرپذيري از تعيين اجتماعي سطح محلي بوده

بخشند. با اين تبيين كه، توسعه  ميسطح خرد، رفتار و كردار زنان جامعه را شكل و جهت 
و رونق اقتصادي در سطح نظام كه با سطح نسبي رفاه و تجربة وفور كاالهاي مادي و به 

يافته همراه است، منجر به آن  اقتصادي افزايش -  تعبير اينگلهارت كاميابي اجتماعي
قشرها و  ها،هاي ارزشي جامعه و نهادهاي اجتماعي مانند خانواده شود تا اولويت مي

هاي فرامادي متحول شود. به اين معنا كه،  هاي مادي به ارزشطبقات اجتماعي، از ارزش
يابند در نسبت با افرادي كه مرفه پرورش مي ها و طبقات اجتماعيافرادي كه در خانواده

گرايانه كمتر هاي مادييابند؛ ارزشها و طبقات اجتماعي فقير جامعه پرورش ميدر خانواده
جويي، تأييدخواهي و ابراز وجود براي آنان هاي فرامادي مانند: آزادي، لذتند و ارزشدار

هاي از اهميت بيشتري برخوردار است. نتايج اين تحقيق نيز مؤيد آن است كه ارزش
هاي ارزشي زنان مورد مطالعه جويي، تأييدخواهي و ابراز وجود جزء اولويتفرامادي لذت

  گيري پوششي اعتدالي و سكوالر آنان نمايان بوده است.در جهتبوده است كه بازتاب آن 
بينـي   اي مانند جهـان  كنندهبندي نهايي، نتايج تحقيق حاكي از آن است كه تعييندر جمع

گرايي، هايي مانند: مصرفكنندههاي جديد ارتباطي در مقياس كالن، تعييناي و رسانهتوسعه
هـايي   كنندهارزشي خانواده در سطح محلي و تعيينگيري  اجتماعي و جهت- پايگاه اقتصادي

گرايي و نياز به پذيرش و تأييد در سطح فردي در يك رابطة ساختاري و پيچيده مانند: لذت
گيري پوششي زنان جامعه هستند. از اين رو، كننده جهتدر ابعاد اجتماعي و فرهنگي، تعيين

تنها علل روانشناختي يا خـانوادگي و يـا    هاي درهم تنيده بهكنندهتقليل مجموعة اين تعيين
شود) نه تنها گمراه  ها مكرّر مشاهده مي هاي جديد ارتباطي(چنانچه در برخي پژوهشرسانه

  كننده خواهد بود بلكه نتايج دور از واقعيتي را به همراه خواهد داشت.
  گردد. هاي زير پيشنهاد ميبا توجه به نتايج تحقيق حاضر توصيه
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  و پيشنهادهاي تحقيق ها . توصيه9
خطي يا اروپايي شدن،  اي تك بيني توسعه دهد كه جهان نتايج تحقيق حاضر نشان مي ـ

هاي سكوالر را به همراه دارد. به اين معنا كه، يكـي   پيامدهايي چون گسترش پوشش
اي  بينـي توسـعه   گيري پوششي را رقم بزند، جهان تواند جهت از امور زيربنايي كه مي

گيري پوششـي معتـدل يـا غيرسـكوالر      هتاست. بر اين اساس براي تقويت يك ج
اي افراد جامعه به سمت تفهيم نگرش چند خطـي   بيني توسعه شود جهان پيشنهاد مي

بينـي تـك خطـي را آموختـه باشـد، بـه راحتـي         اي كه تنها جهـان  سوق يابد. جامعه
نهـد.   هاي پوششي خاص فرهنگ بومي را كنـار مـي   هاي فرهنگي نظير ارزش ارزش

ريـزي بلنـد مـدت از راه     اي چند خطي نيازمند يـك برنامـه   توسعه بيني ترويج جهان
 آموزش است. 

% آنهـا در  90اي و حـدود   هاي متنوع مـاهواره  از زنان مورد مطالعه از برنامه 65% ـ
دهـد كـه    انـد. همچنـين نتـايج تحقيـق نشـان مـي       هاي اجتماعي فعال بوده شبكه
گيـري پوششـي   را در جهتكننده  هاي جديد ارتباطي بيشترين نقش تعيين رسانه

بنـابراين، هـيچ نوشـدارويي بـراي جلـوگيري از       زنان مورد مطالعه داشته است.
هـاي جديـد ارتبـاطي و توسـعه تـأثير ايـن        گسترش روزافزون استفاده از رسانه

ويژه نسبت به نماي ظاهر خود وجود ندارد.  ها و رفتار زنان به ها بر نگرش رسانه
ه باشد، آن راه، افزايش آگاهي و بصيرت زنان جهت تنها اگر يك راه وجود داشت
 هاست. استفاده آگاهانه از اين رسانه

اي فراگير شده اسـت   گرايي تبديل به پديده هاي تحقيق نشان داد كه مصرف يافته ـ
گيـري پوششـي زنـان     كه يكي از پيامدهاي آن تحت الشعاع قرار گـرفتن جهـت  

هاي تفريحي و ورزشي براي  ا و محيطه رو، الزم است برنامه جامعه است. از اين
ت  زنـان فــراهم شــود تـا جــايگزين پرســه   هــا و  يــابي در فروشــگاه زنــي و هويـ

  هايپراستارها شود.
گيري ارزشي غالب در خانواده و قشـرهاي   دهد كه جهت نتايج تحقيق نشان مي ـ

دهنـد. بنـابراين، بـا     اجتماعي، رفتار پوششي اعضاء خود را شكل و جهـت مـي  
هـاي اصـيل و    نقـش خـانواده و قشـرهاي اجتمـاعي در انتقـال ارزش     توجه به 

هـاي   سـازي  فرهنگي بـا برنامـه   -  اخالقي، ضروري است كه نهادهاي اجتماعي
 ها به تقويت نقش خانواده بپردازند. فرهنگي، از طريق رسانه -  اجتماعي
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  ها نوشت پي
گيـري  كننـدهاي جهـت  تي تعيـين شناخ تبيين جامعه«اين مقاله مستخرج از رساله دكتري با عنوان* 

در سـامانه پژوهشـگاه علـوم و     1305883باشد كه طرح پيشنهادي آن بـا كـد    مي» پوششي زنان
  فنĤوري اطالعات ايران(ايرانداك) ثبت شده است.

تـر از يـك كـه نشـان دهنـدة ميـزان همبسـتگي         ) شاخصي است بـزرگ Design Effectاثر طرح( .1
ها بـدون افـزايش    اين اصل استوار است كه افزايش تعداد نمونهگروهي است، منطق آن بر  درون
ها و در نتيجه افزايش قابل تـوجهي در   تواند منجر به افزايش واريانس درون خوشه ها مي خوشه

 ).Kaiser et al, 2006: 199-200(گيري شود دقت نمونه

2 - )CMIN/DF (اسـت و   5 تـا  1اسكوئر به درجه آزادي مقدار اين شاخص بين نسبت كاي
  تر است. تر باشد مطلوب نزديك 3و  2هرچه به 

3 - )Chiمطلوب است.  3تا  2اسكوئر: اندازه اين شاخص بين ) كاي  
4 - )p(  مطلوب است. 08/0تا  05/0سطح معناداري: مقدار اين شاخص بين  
5 - )CFI(  مطلوب است. 90شاخص برازش تطبيقي: مقدار اين شاخص نزديك  
6 - )RMSES 05/0دوم ميانگين مربعـات باقيمانـده: انـدازه ايـن شـاخص كمتـر از       ) ريشه 

   مطلوب است.
7 - )RFI (.شاخص برازش نسبي  
8 - )NFI ( بونت. –شاخص برازش بنتلر  
9 - )CFI (.شاخص برازش تطبيقي  

10 - )TLI ( لوئيس. –شاخص برازش توكر  
11 - )IFI (.شاخص برازش افزايشي  
12 - )PCFI ( مقتصد.شاخص برازش تطبيقي  
13 - )PNFI (شاخص برازش هنجار شده.  
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