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چكيده

تعريف گذارندتوان  احساس راحتي فرد تحت شرايط محيطي كه روي جسم فرد تاثير نميراحتي روانشناختي را مي 
با آنچه كه خودش مي خواهد ل ذهني آن شرايط محيطي و مقايسه فرد با تجزيه تحليدر تين احساس،. نمود

پخش (ني در اين پروژه سعي بر آن بوده است كه از طريق مطالعه ميدا. كنداحساس راحتي يا عدم راحتي مي
تاثير پارامتر هايي اجتماعي و ) اندازه از بدن افراد18(دانشجويان دختر دانشگاه يزد و گرفتن سايز بين) پرسشنامه

- نتايج نشان مي. ش و تصور از بدن افراد بررسي شودعالقه، ارزمحل زندگي،فردي  راحتي مثل معيارهاي اجتماعي،
افراد نمونه در انتخاب پوشش بيشتر از پدر و مادر و دوستانشان تاثير مي گيرند، معيار اجتماعي غالب در هر دهد،

بود و اكثريت افراد در انتخاب پوشش تاثير كمي ) هاي اجتماعيسنت( شهري براي راحتي در انتخاب پوشش عرف 
تخاب لباس سعي مي كردند طوري لباس همچنين اكثريت دختران در ان.كشور محل زندگيشان مي گرفتنداز 

.را بپوشاند و زيباتر ديده شوندبپوشند كه ايرادات اندامشان 

راحتي روانشناختي، پوشاك، خانواده، امنيت اجتماعي: كلمات كليدي

مقدمه- 1

راحتي دو نوع . كه فرد در آن واقع شده استاست راحتي يك احساس و قضاوت رواني از پوشاك تحت تاثير شرايط محيطي 
حالت فيزيولوژيك راحتي يعني تخمين راحتي فرد توسط .رواني-است حالت اول راحتي فيزيولوژي و حالت دوم راحتي روحي

جسم انسان مثال زماني كه فرد درون لباسي احساس خنكي مي كند و اما راحتي روانشناختي را مي توان  احساس راحتي فرد 
د تاثير نمي گذارند بلكه به صورت مستقيم يا غير مستقيم براي فرد شرايط را فراهم تحت شرايط محيطي كه روي جسم فر

مي كنند كه فرد با تجزيه تحليل ذهني آن شرايط محيطي و مقايسه  با آنچه كه خودش مي خواهد احساس راحتي يا عدم 
چيزهايي را معرفي مي كند كه فرهنگ جامعه .كند تعريف نمود براي مثال فرهنگ يكي از همين عوامل استراحتي مي

.ممكن است براي فرد قابل پذيرش باشد يا نباشد و روي راحتي او تاثير گذارد

هاي اصلي يكي از روش.]1[فرد در يك جامعه و در زماني معين اشغال مي كنداجتماعي، مقام و موضعي است كه يكموقعيت 
احراز موقعيت يا رتبه خاص . سته� گذاري بر اساس موقعيتهاي اجتماعي موجود، ارزشبراي توزيع افراد جامعه در موقعيت

كه سازمان بنابراين تفكيك اجتماعي . سازداجتماعي، احراز كننده را از دريافت پاداش و حيثيت خاص اجتماعي برخوردار مي
]2[.هاي اجتماعي همراه استاجتماعي طبعاً به آن نيازمند است، ضرورتاً با ارزشيابي موقعيت

اي برخوردار شوند، بلكه بايد از خصايص ويژهنميمراتب اجتماعي وارد هاي اجتماعي بالضروره در مجموعه سلسلههمه موقعيت
]3[.باشند تا در آن قرار گيرند
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.فاوت هستندشناسان مختلف متكننده موقعيت اجتماعي در هر جامعه و در ديدگاه جامعههاي تعيينها و شاخصهمالك
ها، سطح واسطه اين شاخصهدر واقع به. هاي بسياري از قبيل شغل، آموزش و پرورش، ازدواج و ثروت وجود دارندشاخصه

]4[.گرددموقعيت اجتماعي افراد در جامعه شناسايي مي
توان به وضع و هاي رواني و نوع ارزيابي اجتماعي جامعه نسبت به جايگاه فرد ميواسطه ميزان قدرت، نوع مالكيت، پاداشبه

. موقعيت فرد در جامعه پي برد
:توان بيان كردكننده موقعيت اجتماعي را در چند عامل ميطور خالصه عوامل تعيينبه
نياكان يا اصل و نسب؛. 1
.هاي مادي فرد و خانواده ويوضع تمكن؛ شامل اموال و دارايي. 2
مفيد بودن يا كارآمد بودن عملي فرد . 3
ميزان و نوع تحصيالت. 4
.خصوصيات بيولوژيكي؛ در برخي از جوامع مردان از پايگاه باالتري نسبت به زنان برخوردارند. 5
در برخي از جوامع جوانان و در برخي ديگر . ت بيشتري برخوردارندهاي سني خاصي از منزلسن؛ در هر يك از جوامع گروه. 6

]5[.سالمندان
تصور از بدن يك تصور ذهني است هيچ چيزي كه بين تجربه ذهني افراد از بدنشان و دركي كه از مشاهده بيرون دارند ارتباط 

تعداد بسيار زيادي از زنان كه (ايجاد كند وجود ندارد اين پيچيدگي  ذهني تحريف سايزي افراد از بدنشان را مشخص مي كند 
تقدند كه آنها خيلي سنگين تر از آنچه به نظر مي آيند هستند و برخي كه به شدت تجربه بي اشتهايي عصبي را دارند مع

تصور از بدن انعطاف پذير است و با اطالعات . )واقعيشان ماهيچه دارندماهيچه اي هستند معتقدند كه كمتر نسبت به اندام 
از افرادي كه اجزاي خود را جراحي ) ي دارندخيال(جديد تغيير مي كند در برخي موارد افراد احساس مي كنند كه اندام عجيب 

كرده اند گزارش شده از اينكه عضوشان را از دست داده اند  احساس آرامش مي كنند تعداد زيادي از زنان احساس چاقي مي 
ي قد هستند و مرداني كه خيلي احساس  الغري يا چاقي مي كنند در حال- وزن) يا زير متوسط(كنند اگر چه در واقع متوسط 

بين دانشجويان ) پخش پرسشنامه(در اين پروژه سعي بر آن بوده است كه از طريق مطالعه ميداني . ]6[كه واقعا نرمال هستند
تاثير پارامتر هايي اجتماعي و فردي  راحتي مثل معيارهاي ) اندازه از بدن افراد18(دختر دانشگاه يزد و گرفتن سايز 

.تصور از بدن افراد بررسي شوداجتماعي، محل زندگي، عالقه، ارزش و

تجربيات. 2

در مجموعه خوابگاه دختران دانشگاه يزد به ) پخش پرسشنامه(اطالعات به دست آمده در اين پروژه از طريق مطالعه ميداني 
از بدن وي نيز )  اندازه18(دست آمده است انجام كار بدين صورت بود كه به هر فرد پرسشنامه اي داده مي شد و اندازه هايي 

گرفته مي شد شماره روي پرسشنامه هر فرد با شماره اندازه ها بررسي مي شد كه مثل هم باشند و اندازه همان فردي كه 
:هداف پروژه شاملا.پرسشنامه را پر كرده است داشته باشيم

فرد بررسي تاثير عواملي چون اجتماع، مكان زندگي عاليق فرد و تصور از بدن افراد روي راحتي-1

مقايسه تصور افراد از اندامشان با آنچه كه برايشان ايده آل است-2

مقايسه نظر افراد در مورد اندامشان با سايز واقعي افراد-3

.ارائه شده است1نمونه اي از پرسش نامه در شكل 
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پرسشنامه

”عوامل موثر بر راحتي روانشناختي در پوشاك"

)پوشاك(مهندسي نساجي 

:    سن-1

: تاهلوضعيت-2

متاهل)بمجرد)الف

شهر-3

هستيد؟زيرازگروههايشماجزكداميك-4

غيرمذهبي)جمقيدمذهبي)بمعموليمذهبي)الف

هستيد؟زيرازموقعيتهايتاثيركداميكبيشترتحتپوششدرانتخاب-5

ورزشكاران)جبازيگران)بپدرومادر)الف

دوستان)ودانشگاهكاركنان)هروحانيون)د

هيچكدام   )ي

دارد؟بيشترتسلطازمواردزيركداميكپوششدرموردميكنيدزندگيشماكهدرشهري-6

دينيدستوراتواحكام) ج)عرفي(اجتماعيسنتهاي)بحكومتيقوانين)الف

دهيد؟مينشانالعمليعكسچهاستجامعهآنمعيارهايبرخالفشماپوششكهايدرجامعه-7

.مدهميتطبيقآنهابامعيارهايراخودم)الف

.وآنهارامتقاعدكنمبجنگمبامعيارهاميكنمسعي)ب

.ميكنمجامعهمعيارهايمطابقراپوششم،مضرباشدبرايم،باجامعهاگرمخالفت)ج
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پوشيد؟ميلباسيبرويدچگونه) ازايرانخارج(ديگرجغرافياييمكانبهاگرشما-8

.فشارنيستمتحتازنظرفرهنگيچونميپوشمبازتريلباسهاي)الف

.پوشمميلباسآنهامثلباشندمنطقهآنهرجورمردم)ب

.پوشمميجورلباسيكشرايطدرهمه)ج

پوشيد؟ميلباسيچگونهكنيدانتخابخودتانرااگرشماپوششتان-9

.باشمنزديكمعيارجهانيپوششبهكهميپوشملباسي)الف

.پوشمميمحليلباس)ب

.داردتاكيدبرآنومعرفيجامعهكهميكنمانتخابراپوششي)ج

)رنگودرطرحباتغييرات.(باشدكشورمفرهنگپذيرشموردكهپوشمميلباسي)د

است؟الوايدهشماجذاببرايپوششينوعچه-10

كامالباز)دراحت) جوپوشيدهمتنوع)بپوشيدهكامال)الف

)افراد مهماني خانم هستند(پوشيد؟ميلباسيبرويدچگونهمهمانيبهاگرشما-11

.بيايدچشمبهانداممكهپوشمميلباسايگونهبه)الف

.بپوشاندراانداممنقصهايكهپوشمميلباسي)ب

.نشودديدهاصالانداممكهپوشمميلباسايگونهبه)ج

.ميكنمرگيرد دوريقراديددرمعرضاندامموجاهاييكهدرمهمانيازشركت)د

هستند؟شماالگوي،انداموپوششزيردرازمواردكداميك-12

ومدلهابازيگران)بمادرياخواهر)الف

.)تابع نظر خودم هستم. (الگويي ندارم)دوآشناياندوستان)ج

است؟نزديكشمااندامبه،ازتصاويرنظرشماكداميكبه-13

است؟آلايدهاندامشماازتصاويربرايكداميك-14

است؟آلمردايدهازنظريك،ازتصاويركداميكبه نظر شما -15

نمونه پرسشنامه اين پژوهش: 1شكل 



مشخص شده استمربوط به پاسخ دهندگان 

سن 18 19 20
درصد  3.49 12.71 28.92

.

نزده1918

سن 51148
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تحليل پرسشنامه

مربوط به پاسخ دهندگان پراكندگي سن و درصد هر كدام از سن ها 

پراكندگي سن1نمودار

درصد پراكندگي سن 1جدول 

21 22 23 24 25
25.68 17.2 5.7 1.7 2 0.24

.دارندقرار 22تا 20نشان مي دهد كه بيشتر افراد در رنج سني 

وضعيت تاهل را نشان داده است

وضعيت تاهل: 2نمودار 
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نتايج و بحث. 3

تحليل پرسشنامه-تجزيه3-1

پراكندگي سن و درصد هر كدام از سن ها 1و جدول1در نمودار 

26 28 نزده
0.24 0.24 2

نشان مي دهد كه بيشتر افراد در رنج سني 1و نمودار 1جدول 

وضعيت تاهل را نشان داده است2جدولو2نمودار 
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وضعيت تاهل
درصد

استان اصفهان فارس
درصد 42.39 16.2

استان خراسان بندرعباس
درصد 0.49 0.49

.با توجه به نمودار و جداول بيشتر افراد به ترتيب از استان هاي اصفهان، فارس و يزد بودند

نزده

سن 8

٦

درصد وضعيت تاهل2جدول 

مجرد متاهل
87.78 11.97

.درصد افراد مجرد بوده اند 80نتايج نشان مي دهد كه حدود 

شهر ها نشان داده شده استترتيب 3و جدول سن افراد نمونه 

پراكندگي شهر3نمودار 

درصد شهر ها 3جدول 

يزد شهركرد كرمان خوزستان
15.2 5.47 5.47 1.9

درصد شهرها3جدول ادامه 

بندرعباس البرز لرستان بوشهر زاهدان
0.49 1.49 1.49 0.24 0.74

با توجه به نمودار و جداول بيشتر افراد به ترتيب از استان هاي اصفهان، فارس و يزد بودند

وضعيت مذهبي افراد را نشان مي دهد

نزده262524232221201918

18723691031165114

نزده
0.24

نتايج نشان مي دهد كه حدود 

سن افراد نمونه 3در نمودار

تهران ايالم نزده
1.9 0.49 1.9

قم ياسوج اراك
0.74 0.99 0.49

با توجه به نمودار و جداول بيشتر افراد به ترتيب از استان هاي اصفهان، فارس و يزد بودند

وضعيت مذهبي افراد را نشان مي دهد4و جدول4نمودار-

28
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وضعيت مذهب
درصد

هيچكدام) دوستان  ر) 

صد افراد تاثير گذار در تصميم گيري

��د�

��د�
��اوا�� 3

��د�و

��اوا�� 4

٧

وضعيت مذهبي4نمودار 

درصد وضعيت مذهبي4جدول 

معمولي مقيد غير مذهبي
84.03 12.46 2.74

.نتايج نشان مي دهد كه اكثر افراد مذهب داشتند و عده اي از آن ها مقيد بودند

تاثير افراد در انتخاب پوشش دختران را نشان مي دهد

افراد زير هستيد؟در انتخاب پوشش بيشتر تحت تاثير كداميك از 

) كاركنان دانشگاه  و) روحانيون   ه) ورزشكاران   د) بازيگران    ج

افرادي موثر در تصميم گيري افراد5نمودار 

صد افراد تاثير گذار در تصميم گيريدر5جدول
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نتايج نشان مي دهد كه اكثر افراد مذهب داشتند و عده اي از آن ها مقيد بودند

تاثير افراد در انتخاب پوشش دختران را نشان مي دهد5و نمودار 5جدول 

در انتخاب پوشش بيشتر تحت تاثير كداميك از - 5

بازيگران    ج) پدر و مادر  ب) الف
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افراد موثر پدر و مادر دوستان
درصد 45.63 24

؟ 

معيار هاي اجتماعي قوانين حكومتي
درصد

اين نتيجه نشان دهنده اين است كه در ايران سنتهاي اجتماعي يعني عرف هر  منطقه بر پوشش افراد مسلط است  و مي توان 
ديد كه در هر منطقه اي پوشش متفاوت است و در مورد يك لباس خاص ممكن است نظرات متفاوتي داشته باشندبه عالوه 
در واقع مي توان گفت كه راحتي افراد بيشتر تحت تاثير 

در جامعه اي كه پوشش شما برخالف معيار هاي آن جامعه است چه عكس العملي نشان مي دهيد؟

.�ا��-
�
��"(
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��اوا�� 22
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دوستان روحانيون ورزشكاران كاركنان بازيگران
2.24 1.24 1.24 0.74

.نتايج نشان مي دهد كه اكثر افراد تحت تاثير پدر و مادر و دوستان هستند

در شهري كه شما زندگي مي كنيد در مورد پوشش كداميك از موارد زير تسلط دارد

احكام ديني) اجتماعي   جسنتهاي ) 

تاثير محل زندگي بر راحتي افراد نشان داده شده است

معيارهاي اجتماعي موثر بر راحتي6نمودار 

درصد معيار هاي اجتماعي6جدول 

قوانين حكومتي سنتهاي اجتماعي احكام ديني
5.48 75 18.7

اين نتيجه نشان دهنده اين است كه در ايران سنتهاي اجتماعي يعني عرف هر  منطقه بر پوشش افراد مسلط است  و مي توان 
ديد كه در هر منطقه اي پوشش متفاوت است و در مورد يك لباس خاص ممكن است نظرات متفاوتي داشته باشندبه عالوه 

در واقع مي توان گفت كه راحتي افراد بيشتر تحت تاثير .د حدود كامل و دقيقي براي پوشش افراد تعيين كن

در جامعه اي كه پوشش شما برخالف معيار هاي آن جامعه است چه عكس العملي نشان مي دهيد؟

خودم را با معيار هاي آن ها تطبيق مي دهم

كنم با معيار ها بجنگم و آن ها را متقاعد كنم

اگر مخالفت با جامعه برايم مضر باشد خودم را با آن ها مطابقت مي دهم
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هيچكدام نزده
24 0.99

نتايج نشان مي دهد كه اكثر افراد تحت تاثير پدر و مادر و دوستان هستند

در شهري كه شما زندگي مي كنيد در مورد پوشش كداميك از موارد زير تسلط دارد-

) قوانين حكومتي   ب) الف

تاثير محل زندگي بر راحتي افراد نشان داده شده است6و جدول 6در نمودار 

احكام ديني نزده
18.7 0.74

اين نتيجه نشان دهنده اين است كه در ايران سنتهاي اجتماعي يعني عرف هر  منطقه بر پوشش افراد مسلط است  و مي توان 
ديد كه در هر منطقه اي پوشش متفاوت است و در مورد يك لباس خاص ممكن است نظرات متفاوتي داشته باشندبه عالوه 

حدود كامل و دقيقي براي پوشش افراد تعيين كندناقانون نمي تو
.عرف هر منطقه است 

در جامعه اي كه پوشش شما برخالف معيار هاي آن جامعه است چه عكس العملي نشان مي دهيد؟- 7

خودم را با معيار هاي آن ها تطبيق مي دهم) الف

كنم با معيار ها بجنگم و آن ها را متقاعد كنمسعي مي) ب

اگر مخالفت با جامعه برايم مضر باشد خودم را با آن ها مطابقت مي دهم) ج

�اد
��



عكس العمل افراد در مقابل خالف هنجار بودن

درصد

گزينه اول را انتخاب كرده اند يعني اين افراد احساس ناراحتي نمي كنند و سريع با جامعه همگام مي شوند 
درصد افراد گزينه ب را انتخاب كرده اند كه اين يعني افراد به شدت در چنين جامعه اي احساس ناراحتي مي كنند و 
درصد افراد در صورتي كه دچار مضراتي شوند 

.درصد افراد به اين گزينه جواب ندادند

برويد چگونه لباسي مي پوشيد؟

��اوا��

٩

عكس العمل افراد در مقابل خالف هنجار بودن7نمودار 

درصد گزينه ها 7جدول

الف ب ج
18.45 31.67 48.88

گزينه اول را انتخاب كرده اند يعني اين افراد احساس ناراحتي نمي كنند و سريع با جامعه همگام مي شوند 
درصد افراد گزينه ب را انتخاب كرده اند كه اين يعني افراد به شدت در چنين جامعه اي احساس ناراحتي مي كنند و 

درصد افراد در صورتي كه دچار مضراتي شوند 48.88ر نمي گذارند معيار هاي خود را به خاطر جامعه تحت هيچ شرايطي كنا
درصد افراد به اين گزينه جواب ندادند2.24.با جامعه همگام مي شوند كه اين به معني ميزان متوسط راحتي است 

برويد چگونه لباسي مي پوشيد؟) خارج از ايران(اگر شما به مكان جغرافيايي ديگري 

نيستمفشارتحتازنظرفرهنگيچونپوشم

پوشمميلباسنهاآمثآلباشند

پوشمميجورلباس

تاثير مكان جغرافيايي بر راحتي افراد نشان داده شده است

��د�
ا�3

بج

بجا�3

74188127

ج نزده
48.88 2.24

گزينه اول را انتخاب كرده اند يعني اين افراد احساس ناراحتي نمي كنند و سريع با جامعه همگام مي شوند درصد افراد 18.45
درصد افراد گزينه ب را انتخاب كرده اند كه اين يعني افراد به شدت در چنين جامعه اي احساس ناراحتي مي كنند و 31.67

معيار هاي خود را به خاطر جامعه تحت هيچ شرايطي كنا
با جامعه همگام مي شوند كه اين به معني ميزان متوسط راحتي است 

اگر شما به مكان جغرافيايي ديگري - 8

پوشمميزتريبالباسهاي)الف

منطقهآنهرجورمردم)ب

جورلباسيكشرايطدرهمه)ج

تاثير مكان جغرافيايي بر راحتي افراد نشان داده شده است8و جدول 8نمودار
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تاثير مكان جغرافيايي در راحتي افراد

درصد

درصد گزينه الف را انتخاب كردند يعني در جامعه ايران ناراحت هستند و در مكان ديگر نوع پوشش خود را تغيير مي 
درصد گزينه ج را انتخاب كردند كه بدين معني است كه مكان جغرافيايي روي تصميم آن ها براي انتخاب 
درصد گزينه ب را انتخاب كردند به اين معني كه در هر محيطي خود را با جامعه تطبيق مي دهد و 

ا�3

ا�3
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١٠

تاثير مكان جغرافيايي در راحتي افراد8نمودار 

رصد گزينه هاد8جدول 

الف ب ج
28.92 7.9 62.59

درصد گزينه الف را انتخاب كردند يعني در جامعه ايران ناراحت هستند و در مكان ديگر نوع پوشش خود را تغيير مي 
درصد گزينه ج را انتخاب كردند كه بدين معني است كه مكان جغرافيايي روي تصميم آن ها براي انتخاب 
درصد گزينه ب را انتخاب كردند به اين معني كه در هر محيطي خود را با جامعه تطبيق مي دهد و 

.دب نكردندرصد هيچ گزينه اي را انتخا0.49

پوشيد؟ميلباسيچگونهكنيدانتخابراخودتان

باشمنزديكمعيارجهانيپوششبه

داردتاكيدوبرآنمعرفيجامعهكهكنم

)ورنگدرطرحباتغييرات.(باشدكشورمفرهنگپذيرشمورد

تاثير عالقه در راحتي افراد را نشان مي دهد
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ج نزده
0.49

درصد گزينه الف را انتخاب كردند يعني در جامعه ايران ناراحت هستند و در مكان ديگر نوع پوشش خود را تغيير مي 28.92
درصد گزينه ج را انتخاب كردند كه بدين معني است كه مكان جغرافيايي روي تصميم آن ها براي انتخاب 62.59دهند ، 

7.9پوشش تاثيري ندارد، 
0.49احساس ناراحتي ندارند و 

راخودتاناگرشماپوششتان-9

بهكهپوشمميلباسي) الف

پوشمميمحليلباس) ب

ميانتخابراپوششي) ج

موردكهميپوشملباسي) د

تاثير عالقه در راحتي افراد را نشان مي دهد9و جدول9نمودار 
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گزينه ها الف

درصد 16.7

از وضعيت پوشش جاري )  گزينه ج(درصد افراد
درصد تمايل دارند پوششي مطابق با فرهنگ جامعه ولي با تغييرات در طرح و رنگ را استفاده كنند يعني 
رند و دوست دارند از پوششي كه مطابق فرهنگ جامعه ولي با تغييرات در طرح و 
درصد افراد دوست تمايل دارند كه با دنيا در زمينه پوشش همگام باشند يعني كمترين راحتي 
نيم بيشترين راحتي را افرادي كه گزينه 
ج را زده اند داشتند سپس گزينه د و سپس گزينه ب و درنهايت كساني كه گزينه الف را زده اند راحتي بيشتري داشتند به 

ا�3

ا�3
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١١

تاثير عالقه در راحتي9نمودار 

درصد گزينه ها9جدول 

نزده ج

2.99 17.45 17.45

درصد افراد17.45با توجه به پاسخ هاي داده شده به اين سوال مي توان گفت كه فقط 
درصد تمايل دارند پوششي مطابق با فرهنگ جامعه ولي با تغييرات در طرح و رنگ را استفاده كنند يعني 

رند و دوست دارند از پوششي كه مطابق فرهنگ جامعه ولي با تغييرات در طرح و بيشتر افراد پوشش مورد عالقه خود را ندا
درصد افراد دوست تمايل دارند كه با دنيا در زمينه پوشش همگام باشند يعني كمترين راحتي 16.7

نيم بيشترين راحتي را افرادي كه گزينه درصد افراد تمايل داشتند لباس محلي بپوشند پس اگر دسته بندي ك
ج را زده اند داشتند سپس گزينه د و سپس گزينه ب و درنهايت كساني كه گزينه الف را زده اند راحتي بيشتري داشتند به 

.درصد افراد به اين سوال پاسخ ندادند

است؟الوايدهجذابشمابراي

كامالباز)راحت   د) جوپوشيدهمتنوع

تاثير ارزش بر راحتي را نشان مي دهد
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د د

17.45 62.09

با توجه به پاسخ هاي داده شده به اين سوال مي توان گفت كه فقط 
درصد تمايل دارند پوششي مطابق با فرهنگ جامعه ولي با تغييرات در طرح و رنگ را استفاده كنند يعني 62.09رضايت دارند 

بيشتر افراد پوشش مورد عالقه خود را ندا
16.7رنگ باشد استفاده كنند 

درصد افراد تمايل داشتند لباس محلي بپوشند پس اگر دسته بندي ك2.99را دارند و 
ج را زده اند داشتند سپس گزينه د و سپس گزينه ب و درنهايت كساني كه گزينه الف را زده اند راحتي بيشتري داشتند به 

درصد افراد به اين سوال پاسخ ندادند0.74عالوه 

برايپوششينوعچه-10

متنوع)بپوشيدهكامال)الف

تاثير ارزش بر راحتي را نشان مي دهد10و جدول10نمودار 



تاثير ارزش هاي فردي بر راحتي پوشاك

كامال پوشيده
درصد 4.73

درصد پوشش راحت و 22.44درصد متنوع و پوشيده را دوست دارند و
.درصد به اين سوال پاسخ نداده اند

و�
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١٢

تاثير ارزش هاي فردي بر راحتي پوشاك10نمودار 

درصد گزينه ها10جدول 

كامال پوشيده متنوع و پوشيده راحت كامال باز
72 22.44 0.24

درصد متنوع و پوشيده را دوست دارند و72درصد كامال پوشيده برايشان ايده آل است و
درصد به اين سوال پاسخ نداده اند0.48درصد پوشش كامال باز را ايده آل مي دانند و 

11�)افراد مهماني خانم هستند(پوشيد؟ميلباسيچگونه

بيايدچشمبهانداممكهپوشم

بپوشاندراانداممنقصهاي

نشوداصالديدهانداممكهپوشم

ميكنمدوريقرارگيردديددرمعرضانداممكهوجاهايي

در راحتي را نشان مي دهدتاثير تصور از بدن 
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كامال باز نزده
0.24 0.48

درصد كامال پوشيده برايشان ايده آل است و4.73
درصد پوشش كامال باز را ايده آل مي دانند و 0.24

چگونهبرويدمهمانيبهاگرشما

پوشمميلباسايگونهبه)الف

نقصهايكهپوشمميلباسي)ب

پوشمميلباسايگونهبه)ج

وجاهاييدرمهمانيازشركت)د

تاثير تصور از بدن 11و جدول11نمودار 
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الف
درصد 39.4

درصدگزينه الف را انتخاب كرده اند يعني هيچ تصور بدي نسبت به بدنشان 
درصد افراد گزينه ب را انتخاب كرده اند يعني به 

را زدند يعني لباس كامال پوشيده درصد افراد گزينه ج
درصد افراد هيچ جوابي به 1.9درصد افراد گزينه د را انتخاب كردند يعني در مهماني شركت نمي كنند 

اين سوال ندادند  از اين جواب ها مي توان گفت كه بيشتر افراد تصور بدي نسبت به اندامشان ندارند و يا از قسمت هايي از 

ا�3

ا�3
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١٣

تاثير تصور از بدن در راحتي: 11نمودار 

درصد گزينه ها: 11ل جدو

ب ج
38.65 16.2 3.74

درصدگزينه الف را انتخاب كرده اند يعني هيچ تصور بدي نسبت به بدنشان 39.4با توجه به جواب هاي داده شده به اين سوال 
درصد افراد گزينه ب را انتخاب كرده اند يعني به 38.65ندارند و درمهماني لباسي مي پوشند كه اندامشان به چشم بيايد ، 

درصد افراد گزينه ج16.2گونه اي لباس مي پوشند كه ضعف هاي اندامشان به چشم بيايد 
درصد افراد گزينه د را انتخاب كردند يعني در مهماني شركت نمي كنند 

اين سوال ندادند  از اين جواب ها مي توان گفت كه بيشتر افراد تصور بدي نسبت به اندامشان ندارند و يا از قسمت هايي از 
.شان نارضايتي دارند كه با پوشيده لباس مناسب سعي در برطرف كردن آن دارند

هستند؟شماالگوي،واندامپوششزيردر

وآشناياندوستان) جمدلهاوبازيگران) ب

)تابع نظر خودم هستم

هاي افراد در مورد پوشش و اندام را نشان مي دهدالگو 
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د نزده
3.74 1.9

با توجه به جواب هاي داده شده به اين سوال 
ندارند و درمهماني لباسي مي پوشند كه اندامشان به چشم بيايد ، 

گونه اي لباس مي پوشند كه ضعف هاي اندامشان به چشم بيايد 
درصد افراد گزينه د را انتخاب كردند يعني در مهماني شركت نمي كنند 3.74مي پوشند و 

اين سوال ندادند  از اين جواب ها مي توان گفت كه بيشتر افراد تصور بدي نسبت به اندامشان ندارند و يا از قسمت هايي از 
شان نارضايتي دارند كه با پوشيده لباس مناسب سعي در برطرف كردن آن دارندبدن

زيردرازمواردكداميك-12

بخواهريامادر)الف

تابع نظر خودم هستم(الگويي ندارم ) د

الگو 12جدول و 12نمودار 



الگوي دانشجويان در مورد پوشش و اندام

گزينه ها مادر يا خواهر
درصد 16.45

درصد 16.45درصد افراد در مورد پوشش و اندام تابع نظر خودشان هستند 
درصد بازيگران و مدل ها  را انتخاب 2.73

.در هر منطقه اي عرف تعين كننده ي پوشش غالب و حد اكثر  ميزان راحتي براي افراد است 

در آن زندگي مي كنند نبودند و در همه جا تقريبا يك نوع 
پوشش را دنبال مي كردند ولي تعداد زيادي هم در ايران احساس ناراحتي مي كردند و در كشور هاي ديگر پوشش راحت تري 

.رنگ را دوست داشتند

بيشتر افراد الگويي خاص براي اندام و پوشش نداشتند و تعدادي مادر يا خواهر و دوستان را به عنوان الگو هاي تاثير گذار 
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الگوي دانشجويان در مورد پوشش و اندام12نمودار 

درصد گزينه ها12جدول 

مادر يا خواهر دوستان بازيگران و مدل ها هيچكدام
10.22 2.73

درصد افراد در مورد پوشش و اندام تابع نظر خودشان هستند 70مطابق با جواب هاي داده شده به اين سوال 
2.73درصد دوستان ، 10.22آن ها مادر و خواهرانشان را به عنوان الگو معرفي كردند 

.درصد آن ها به اين سوال پاسخي ندادند

:ل داده ها مي توان نتايج كلي زير را گرفت

.افراد بيشتر در انتخاب پوشش تحت تاثير والدين هستند و سپس دوستانشان 

در هر منطقه اي عرف تعين كننده ي پوشش غالب و حد اكثر  ميزان راحتي براي افراد است 

در آن زندگي مي كنند نبودند و در همه جا تقريبا يك نوع بيشتر افراد در انتخاب پوشش تحت تاثير مكان جغرافيايي كه
پوشش را دنبال مي كردند ولي تعداد زيادي هم در ايران احساس ناراحتي مي كردند و در كشور هاي ديگر پوشش راحت تري 

بيشترين تعداد افراد پوشش متناسب با فرهنگ جامعه ولي با تغييرات در طراحي و

بيشتر افراد الگويي خاص براي اندام و پوشش نداشتند و تعدادي مادر يا خواهر و دوستان را به عنوان الگو هاي تاثير گذار 
.براي پوشش و اندام مي دانستند
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هيچكدام نزده
70 0.49

مطابق با جواب هاي داده شده به اين سوال 
آن ها مادر و خواهرانشان را به عنوان الگو معرفي كردند 

درصد آن ها به اين سوال پاسخي ندادند0.49كردند و 

نتيجه گيري .4

ل داده ها مي توان نتايج كلي زير را گرفتاز تجزيه تحلي

افراد بيشتر در انتخاب پوشش تحت تاثير والدين هستند و سپس دوستانشان - 1

در هر منطقه اي عرف تعين كننده ي پوشش غالب و حد اكثر  ميزان راحتي براي افراد است - 2

بيشتر افراد در انتخاب پوشش تحت تاثير مكان جغرافيايي كه-3
پوشش را دنبال مي كردند ولي تعداد زيادي هم در ايران احساس ناراحتي مي كردند و در كشور هاي ديگر پوشش راحت تري 

.را انتخاب مي كردند

بيشترين تعداد افراد پوشش متناسب با فرهنگ جامعه ولي با تغييرات در طراحي و-4

بيشتر افراد الگويي خاص براي اندام و پوشش نداشتند و تعدادي مادر يا خواهر و دوستان را به عنوان الگو هاي تاثير گذار -5
براي پوشش و اندام مي دانستند
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با توجه به همه اين موارد مي توان گفت كه برآوردن راحتي كامل براي يك فرد در جامعه امري دشوار است چون افراد با 
جامعه وظيفه خانواده و سيستم هاي ذهني متفاوت و قدرت تحليل هاي متفاوت و ساختار بدني مختلف هستند و در اين ميان 

رزش هاي افراد و خود را به يكديگر نزديك كند و  با آگاهي دادن به افراد پوششي اي مهم را به عهده دارد و آن اين است كه ا
.را كه هم مطابق هنجارهاي جامعه هم تامين كننده راحتي فرد است گسترش دهد
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