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Abstract
The purpose of this study was to examine the
structural model of the effects of self-esteem and
appearance schemas on clothing choice style. The
study was an applied and predictive research. The
population included all students studying at
Sepahanshahr universities in 2019-2020 academic
year, from which 192 female students were
selected using the convenient sampling method.
The scales for assessment used in the study were
Functions of Clothing (FC), Self-Esteem (SE),
Appearance Schemas Inventory (ASI), SelfObjectification Beliefs, and Behaviors Scale
(SOBBS), in addition to the demographic
questionnaire. The results showed that self-esteem
and appearance schemas affected clothing
functions including “individuality”, “security”,
and “mode” positively, and “camouflage”
negatively. Self-esteem had the greatest impact on
the function of "mode" and also predicted selfobjectification ("body as self") negatively. Selfobjectification ("the body as self") also indirectly
(with the mediating role of the "self-evaluation
schema") predicted all the functions of clothing
(i.e., individuality, security, and mode) positively
except for camouflage which was predicted
negatively. Self-objectification ("body as self")
and appearance schemas (self-evaluation) seem to
play a mediating role in the relationship between
self-esteem and functions of clothing. It is
concluded that self-esteem and various aspects of
body image (self-objectification and appearance
schemas) influence the clothing choice style.
Keywords: Self-Esteem, Self-Objectification,
Appearance Schemas, Clothing Choice Style
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چکیده
، بررسی مدل ساختاری تأثیر عزتنفس،هدف از پژوهش حاضر
.خودشئانگاری و طرحوارههای ظاهر بر سبک انتخاب لباس بود
 جامعه. کاربردی و از نوع پژوهشهای پیشبین بود،روش پژوهش
آماری شامل کلیه دانشجویان مشغولبهتحصیل در دانشگاههای
 از بین این. بود1398-99 سپاهان شهر اصفهان در سال تحصیلی
 دانشجوی دختر بهطور در دسترس انتخاب شدند و به192 افراد
 عزتنفس،)FC( پرسشنامههای کارکردهای لباس پوشیدن
 مقیاس باورها و،)ASI(  طرحواره های مربوط به ظاهر،)SE(
) و پرسشنامه اطالعاتSOBBS( رفتارهای خودشئانگاری
 نتایج معادالت ساختاری نشان دادکه.زمینهای پاسخ دادند
 میتوانند،)عزتنفس و طرحوارههای ظاهر (خودارزیابی
 بهطوری که،کارکردهای لباس پوشیدن را تحتتأثیر قرار دهند
 امنیت و «مد بودن» را بهصورت مثبت و استتار را،فردیت
 عزتنفس بیشترین تأثیر را بر.بهصورت منفی پیشبینی میکنند
 همچنین میتواند خودشئانگاری (بدن،کارکرد «مد بودن» دارد
 خودشئانگاری.بهعنوان به خود) را بهصورت منفی پیشبینی کند
 میتواند بهطور غیرمستقیم (با نقش،(بدن بهعنوان به خود) نیز
واسطهای«طرحواره خودارزیابی») همه کارکردهای لباس پوشیدن
 امنیت و «مد بودن» را، بهطوری که فردیت.را پیشبینی کند
.بهصورت مثبت و استتار را بهصورت منفی پیشبینی میکند
خودشئانگاری (بدن بهعنوان به خود) و طرحوارههای ظاهر
(خودارزیابی) در رابطه بین عزتنفس و کارکردهای لباس پوشیدن
.نقش واسطهای دارند
 طرحوارههای، خودشئانگاری، عزتنفس:واژههای کلیدی
 سبک انتخاب لباس،ظاهر
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مقدمه
لباسها ،عملکردی فراتر از کارکرد فیزیکی خود مبنی بر پوشانندگی ایفا میکنند .هر فردی میتواند انتخابهای
متفاوتی برای لباسهای خود داشته باشد که یک سبک را تشکیل میدهد .هر سبک لباسی ،با خود پیامهایی
را به همراه دارد (موریس .)1977 ،لباس پوشیدن بهعنوان یک ابزار ارتباطی غیرکالمی ،نوعی ابراز خود است
(دمهورست .)1999 ،ادبیات گستردهای در مورد نقش لباسها وجود دارد (بیچ ،کینکید و اسکوفیلد -تامسچین،
 )2005که در یک زمینه میانرشتهای بررسی میشود و پژوهشهای مختلف از رشتههایی چون انسانشناسی،
جامعهشناسی و پژوهشهای فرهنگی را کنار هم قرار میدهد (انتویسل و ویلسون .)2001 ،واضح است که
لباس پوشیدن ،یک رفتار هدفمند و قابلکنترل است .افراد معموالً هدفمندانه انواع مختلف لباس را در بافت
های متفاوت اجتماعی انتخاب میکنند .باوجوداین ،تحقیقات کمی در مورد رفتارهای روزمره مدیریت ظاهر
(مثل سبک مو یا لباس پوشیدن) وجود دارد .شاید به این دلیل است که به اشتباه ،مسائل جزئی و کماهمیتی
در نظر گرفته میشوند (فریث و گلیسون .)2004 ،در حالی که افراد روزانه در حال انتخاب لباس هستند و اکثر
اوقات لباس پوشیدهاند (تیگمن و لیسی.)2009 ،
سوئینی و زینوس ( ،)1989معتقدند که لباس پوشیدن سه هدف عمده را دنبال میکند :تقویت خودپنداره،
ایجاد احساس خوب در مورد خود و ایجاد یک برداشت مطلوب برای دیگران .همچنین لباسها ،نمادی از
فردیت و منحصربهفرد بودن ،استقالل و اهمیت ،تعلق و هویت اجتماعی هستند که همه این موارد ،الزمه حفظ
و تقویت عزتنفس هستند (بانیستر و هاگ .)2004 ،روانشناسی اجتماعی لباس پوشیدن ،نشان داده است که
لباسها میتوانند کارکردهای مختلفی برای افراد داشته باشند (کیسر ،)1997 ،از جمله :استتار ،1فردیت ،2امنیت،3
مُد بودن 4و راحتی .5استتار ،یعنی پوشاندن بخشهایی از بدن که فرد از آنها راضی نیست .فردیت ،یعنی
پوشیدن لباسهایی که فرد را از دیگران متمایز میکند ،امنیت یعنی پوشیدن لباسهایی که باعث میشود فرد
به خود مطمئنتر باشد و احساس بهتری نسبت به خود داشته باشد« .مُد بودن» ،یعنی پوشیدن لباسهای شیک
و مُد روز و «راحتی» ،یعنی پوشیدن لباسهایی که فرد با آنها راحت است (گارل و گارل .)1979 ،در تحقیق
تیگمن و لی سی ( )2009لباسها اساساً برای عملکردهای مثبت مثل امنیت ،مُد بودن و راحتی انتخاب میشدند.
افرادی که از زندگی خود رضایت دارند ،بیشتر برای نشان دادن هویت متمایز خود از لباسها استفاده میکنند
(کارکرد فردیت) (چنج ،یورچیسین ،واچراوسرینگکان و هودجز .)2013 ،معموالً دانشجویان دختر لباسهایی را
انتخاب میکنند که میتواند کاستیهای ظاهر آنها را پنهان کند و برای آنها احساس امنیت ایجاد میکند،
1. camouflage
2. individuality
3. assurance
4. fashion
5. comfort
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ضمن اینکه مُد هستند و فردیت آنها را نشان میدهند (کانگ ،جانسون و کیم.)2013 ،
تحقیقات مختلفی به بررسی عوامل پیشبینیکننده ترجیح لباس پرداختهاند و نشان دادهاند که انتخاب
لباس با خودپنداره ،عزتنفس ،ابراز خود ،شخصیت و خُلق فرد رابطه دارد (مودی ،کیندرمن و سینها2010 ،؛
تروتمن ،ورثی و لوکن .)2007 ،عزتنفس ،یعنی احساس ارزشمندی خود و جنبه مثبت خودپنداره را نشان می
دهد (کیسر .)1997 ،اون ( )1991گزارش کرد که سبک لباس ،میتواند خودپنداره افراد را بهبود بخشد ،بهویژه
وقتی نسبت به خودشان ادراک منفی دارند .در واقع ،افرادی که نسبت به خود احساس منفی دارند از لباس به
عنوان وسیلهای برای افزایش روحیه و تقویت خودپنداره استفاده میکنند .همچنین از نظر او ،لباس یک موضوع
شخصی و هیجانی مهم و یک وسیله بسیار مهم برای تعریف ،تصحیح یا افزایش عزتنفس فرد است .زنان
زیادی احساس میکنند ارزش آنها با جذابیت ظاهری و الغری ارتباط دارد (فالون1990 ،؛ روزن.)1990 ،
طبق نظر اون و پرهام ( ،)1994انتخاب لباس تحتتأثیر جنبههایی از خودپنداره ،مثل تصویر -تن است.
امروزه در تحقیقات مربوط به تصویر -تن مفهوم خودشئانگاری و طرحوارههای ظاهر نیز ،در ارتباط با انتخاب
لباس مطرح شده است (فردریکسون و رابرتز1997 ،؛ تیگمن و اندرو .)2012 ،خودشئانگاری ،زمانی رخ می
دهد که زنان بدن خود را همانند یک شئ در نظر میگیرند که برای لذت دیگران بهوجود آمده است (درایدن
و اندرسون )2019 ،و به موجب آن ظاهر را محور خودپنداره خویش قرار داده و دائماً ظاهر خود را بررسی می
کنند (رابرتز ،کالوگرو و گروین .)2018 ،خودشئانگاری ،یعنی درونیسازی یک مشاهدهگر که خودفیزیکی را
زیر نظر دارد .فردریکسون و رابرتز ( )1997نظریهخودشیءانگاری را بهعنوان تبیینی برای نارضایتی تصویر بدنی
و اهمیت ظاهر برای زنان مطرح کردند .آنها در تعریف اولیه خود از نظریه شئانگاری عنوان کردند که زنان
تحتتأثیر فرهنگ و اجتماع ،خودشئانگاری را میآموزند .طبق این نظریه ،افراد استانداردهای فرهنگی بیرونی
را برای خود ،درونیسازی میکنند و افرادی که شئانگاری بدن و ایدهآل الغر بودن را درونیسازی کنند «خود
شئانگاری» باالتری دارند.
همچنین خودشئانگاری ،بهعنوان شکلی از خودآگاهی یا نگرانی در مورد اینکه بدن فرد از نظر دیگران
چطور بهنظر میرسد ،توصیف میشود .بهعبارت دیگر «خودشئانگاری» ،یعنی تمایل برای درونفکنی یک
دیدگاه سوم شخص که بدن فرد را برحسب ارزش و جذابیت آن برای دیگران ارزیابی میکند نه برحسب ارزش
و کارکرد آن برای خود فرد (فردریکسون ،هندلر ،نیلسن ،اوبار و رابرتز .)2011 ،برمبنای این نظریه ،بعضی از
تأثیرات اجتماعی فرهنگی زنان را به سمت شئانگاری سوق میدهند ،آرمانهای اجتماعی که به اهمیت ظاهر
زنانه توجه میکنند و این تمایل که زن بهعنوان یک شیء در نظر گرفته میشود ،نتایج منفی زیادی را به
همراه دارد ،برای نمونه فردریکسون و رابرتز ( )1997دریافتند که خودشئانگاری با مشکالت سالمت روانی و
فیزیکی مانند نارضایتی بدنی ،اضطراب و اختاللهای خوردن همراه است .تحقیقات نشان داده است ،این
مشاهدهگر که پیوسته در حال نظارت بر ظاهر بیرونی است (خودشئانگاری) ،با برخی پیامدهای منفی دیگر
مثل تصویر -تن ضعیف (درایدن و اندرسون ،)2019 ،روانآزردگی ،کمالگرایی ،خودشیفتگی (کاروت و
اندرسون ،)2018 ،افسردگی (جونز و گریفیت ،)2015 ،کاهش عملکرد جنسی ایمن (اندرسون ،هلند و هسالم،
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 ،)2018عزتنفس پایین (کالگرو و تامپسون ،)2009 ،آشفتگی در عملکرد شناختی ،اضطراب در مورد ظاهر،1
و شرم از بدن 2رابطه دارد (آدامز ،تایلر ،کالوگرو و لی2017 ،؛ کالوگرو2011 ،؛ کالوگرو ،تنتلف -دان و تامپسون،
2011؛ کوهن ،نیوتن -جان و اسالتر2018 ،؛ مهاک ،فریدمن و کاسین2018 ،؛ رابرتز ،کالوگرو و گروین2018 ،؛
شافر و همکاران)2018 ،؛ اما تحقیقات منظمی در مورد رابطه بین انتخاب لباس و خودشئانگاری انجام نگرفته
است ،هرچند پیچارد و تیگمن ( )2005نشان دادند در ورزشکارانی که لباس گشاد میپوشند ،نسبت به
ورزشکارانی که لباس تنگ میپوشند خودشئانگاری و خودمراقبتی 3کمتر است.
عامل دیگری که میتواند بر انتخاب لباس اثر داشته باشد ،طرحوارههای مربوط به ظاهر است .بهنظر می
رسد که تحول این طرحوارهها موضوع مهمی در ایجاد نارضایتی از بدن باشد (آرگیریدز و ککلی.)2013 ،
براساس نظر مارکوس ،4خودطرحواره یعنی ساختارهای شناختی برای پردازش اطالعات مربوط به خود که از
تجارب شخصی و اجتماعی مشتق میشوند (کش ،ملنایک و رابوسکی .)2004 ،طرحوارههای مربوط به ظاهر،
اهمیت ظاهر برای یک حس فردی از خود را منعکس میکند (کش )2011 ،و با کمالگرایی ،عزتنفس و
اختالالت خوردن رابطه دارد (کش ،ملنایک و رابوسکی .)2004 ،افرادی که طرحوارههای مربوط به ظاهر در
آنها زیاد است ،اهمیت زیادی برای ظاهر فیزیکی خود قائل هستند و خود را براساس اینکه چطور بهنظر
میرسند ،ارزیابی میکنند (یانگ .)2007 ،این طرحوارهها دارای دو بُعد هستند :برتری انگیزشی 5و برتری
خودارزیابی .6برتری خودارزیابی ،نشاندهنده باور فرد به این است که احساس او از خودش با ظاهر جسمانی او
تعریف میشود .این بُعد نشان میدهد که ظاهر فرد تا چه حد تعیینکننده خودارزشمندی 7اوست .برتری
انگیزشی توجه به ظاهر فرد و مشغولیت با رفتارهای آراستن ظاهر 8است و میزان تالش فرد برای حفظ یا بهبود
ظاهر را نشان میدهد .بهطور کلی ،وقتی سطح سرمایهگذاری بر ظاهر افزایش مییابد ،میزان رضایت از بدن،
ظاهر و احساس جذاب بودن کاهش مییابد (آرگیریدز و ککلی.)2013 ،
این نتایج منجر به این پیشبینی شد که تصویر -تن با استفاده از لباسها برای کارکردهای مختلف ،رابطه
دارد .بنابراین ،در این پژوهش به بررسی رابطه سبک انتخاب لباس و برخی از جنبههای تصویر -تن (مثل
خودشئانگاری و طرحوارههای ظاهر) و عزتنفس پرداخته شده است .با توجه به اینکه بیشترین میزان خودشئ
انگاری و توجه به ظاهر معموالً در زنان و در ابتدای بزرگسالی گزارش شده است (راد و لنون2000 ،؛ تیگمن
و لینچ )2001 ،و با افزایش سن و ورود به دوران میانی و پایانی بزرگسالی رو به کاهش میرود (گرینلیف،
2005؛ رابرتز)2004 ،؛ بنابراین زنان جوان بیش از همه در معرض خودشئانگاری و آثار نامطلوب آن هستند.
1. appearance anxiety
2. body shame
3. self-surveillance
4. Markus
5. motivational salience
6. self-evaluative salience
7. self-worth
8. grooming behavior
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بههمین دلیل ،نمونه این پژوهش از بین زنان جوان انتخاب شد .در مجموع با توجه به مطالب بیان شده؛ هدف
از پژوهش حاضر ،طراحی و آزمودن مدلی از متغیرهای عزتنفس ،خودشیءانگاری و طرحوارههای ظاهر به
عنوان پیشبینهای سبک انتخاب لباس در جوانان است .بدینمنظور ،مدل پیشنهادی پژوهش بنابر پیشینه
های پژوهشی موجود (عزتنفس بهعنوان پیشبین ،خودشیءانگاری و طرحوارهای ظاهر بهعنوان متغیرهای
میانجی و سبکهای انتخاب لباس بهعنوان مالک) طراحی و موردآزمون واقع شده است .این مدل در شکل
 ،1نشان داده شده است.
طرحوارههای
ظاهر

عزتنفس

خودشئانگاری

انتخاب لباس
فردیت

استتار

امنیت

مُد بودن

راحتی

شکل  -1چهارچوب نظری پژوهش

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روش پژوهش ،کاربردی و از نوع پژوهشهای پیشبین است .جامعه آماری تمام دانشجویان دختر دانشگاههای
سپاهانشهر اصفهان در سال  1398بودند (با حدود تقریبی  4000دانشجو) .از آنجا که در روش معادالت
ساختاری به ازای هر متغیر پنهان  20نفر نمونه الزم است (هومن )1384 ،و در مدل ارائه شده در این پژوهش
نُه متغیر پنهان وجود دارد؛ بنابراین  180نفر نمونه الزم است .با در نظر گرفتن احتمال اُفت 250 ،نفر از این
دانشجویان به شیوه در دسترس انتخاب شدند که از این میان  192پرسشنامه که بهطور کامل پاسخ داده شده
بود وارد تحلیل شد.

ابزار سنجش
مقیاس اطالعات زمینهای :شامل سؤاالتی در مورد سن ،قد ،وزن و سطح درآمد بود .شاخص توده بدنی با
تقسیم وزن به مجذور قد محاسبه شد .همچنین از افراد خواسته شد که مشخص کنند هرچند وقت یک بار
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خرید لباس انجام میدهند (هفتگی ،ماهانه ،فصلی ،شش ماه یک بار ،ساالنه و بیشتر).
پرسشنامه کارکردهای لباس پوشیدن :)FCQ( 1کارکردهای لباس پوشیدن با استفاده از مقیاس اون
و پرهام ( )1994ارزیابی شد .در این مقیاس از افراد خواسته میشود کارکردهای بالقوه لباس پوشیدن را در یک
مقیاس لیکرت (از کامالً مخالفم= 1تا کامالً موافقم= )5درجهبندی کنند .آیتمها پنج عامل را پوشش میدهند:
مُد بودن ،راحتی ،استتار ،اطمینان و فردیت .برای هر زیرمقیاس نمرات با هم جمع شده و میانگین آن محاسبه
میشود .پایایی درونی آن در این پژوهش برای کل آزمون  0/75و برای هریک از زیرمقیاسهای فردیت،
استتار ،امنیت و مُد بودن بهترتیب عبارت است از 0/85 ،0/47 ،0/77 :و .0/50
پرسشنامه عزتنفس روزنبرگ :)SEQ( 2مقیاس عزتنفس روزنبرگ ( )1965که بیشترین کاربرد برای
سنجش عزتنفس را دارد ،شامل  10گویه است که خواننده باید به هریک از آنها براساس یک مقیاس لیکرت
چهار درجهای پاسخ دهد .در تحقیقات مختلف مقدار آلفای آن  0/72تا  0/87بهدست آمده است (کالین،
 .)2000در این تحقیق آلفای آن  0/91بهدست آمد.
پرسشنامه خودشئانگاری :)SOBBS( 3برای ارزیابی خودشئانگاری ،از مقیاس باورها و رفتارهای
خودشئانگاری استفاده شد .این مقیاس پایایی ( )0/92و اعتبار سازه قابلقبولی داشته (لیندنر و تنتلف -دان،
 )2017و دارای دو عامل است :گرفتن دیدگاه مشاهدهگر نسبت به بدن (اغلب به اینکه بدنم چطور باید بهنظر
برسد فکر میکنم) و در نظر گرفتن بدن بهعنوان «خود» (بدن من چیزی است که در مقابل دیگران به من
ارزش میدهد) .عامل اول نُه سؤال و عامل دوم پنج سؤال را به خود اختصاص داده و در مجموع دارای 14
سؤال است که در یک مقیاس لیکرت پنج درجهای از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) نمرهگذاری می
شود .برای بهدست آوردن نمره کل ،نمرات میانگین دو عامل با هم جمع میشوند و نمرات باالتر بیانگر
«خودشئانگاری» بیشتر هستند (سیگل و کالوگرو .)2019 ،آلفای کرونباخ در این پژوهش برای کل مقیاس
 0/92و برای هریک از عوامل  0/91و  0/77بود.
پرسشنامه طرحوارههای مربوط به ظاهر :)ASI( 4این پرسشنامه میزان سرمایهگذاری طرحوارهای
ناکارآمد بر ظاهر را اندازهگیری میکند (کش2003 ،؛ راستیکاس و هابلی .)2005 ،این پرسشنامه شامل 20
گویه و دو زیرمقیاس است :برتری انگیزشی و برتری خودارزیابی .برتری انگیزشی نشاندهنده مشغولیت فرد با
ظاهر خود است (رفتارهای آراستن ظاهر) (تمام تالشم را میکنم تا از لحاظ جسمانی جذاب باشم) ،و برتری
)1. Functions of Clothing Questionnaire (FCQ
)2. Self Esteem Questionnaire (SEQ
)3. Self-Objectification Beliefs and Behaviors Scale (SOBBS
)4. Appearance Schemas Inventory (ASI
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خودارزیابی ،نشاندهنده این است که چطور فرد باور دارد که ظاهر جسمانی او تعیینکننده خود -ارزشمندی
اوست (ظاهر من مسئول بیشتر چیزهایی است که در زندگیام اتفاق میافتد) .پاسخدهندگان گویهها را در یک
ال مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5نمرهگذاری میکنند .از مجموع آنها نمره
مقیاس لیکرت  5درجهای از کام ً
کل بهدست میآید (کش .)2003 ،این مقیاس ویژگیهای روانسنجی مناسب را دارد (آرگیریدز و ککلی،
 .)2013طبق نظر کش ،ملنایک و رابوسکی ( )2004همسانی درونی این مقیاس رضایتبخش بوده است .برای
مقیاس کلی آلفا  0/88و برای عامل برتری خودارزیابی  0/82و برای عامل برتری انگیزشی  0/92گزارش شده
است (کش .)2003 ،آلفای کرونباخ در این پژوهش برای کل مقیاس  0/92و برای هریک از عوامل  0/89و
 0/83بود.
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ،مدل مفهومی پژوهش با استفاده از معادالت ساختاری در نرمافزار AMOS
و با روش حداکثر احتمال برآورد موردبررسی قرار گرفت.

یافتهها
الف) توصیف جمعیت شناختی
میانگین سن شرکتکنندگان ( 28/94انحراف استاندارد )7/92 ،بود 135 .نفر از آنها ( 70/3درصد) دانشجوی
دوره کارشناسی و مابقی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد بودند 103 .نفر ( 53/6درصد) مجرد و  89نفر ()46/4
متأهل بودند.
ب) توصیف شاخصها
اکثریت افراد گزارش کردهاند که بهصورت فصلی ( 41/7درصد) یا ماهانه ( 26درصد) خرید لباس دارند .میانگین
شاخص توده بدنی ( 23 /56انحراف معیار= )8/08بود که در دامنه نرمال قرار دارد .براساس نقطه برش استاندارد
(گارو و وبستر 19/8 )1985 ،درصد از نمونه کمبود وزن داشتند (شاخص توده بدنی کمتر از  54/7 ،)20درصد
وزن نرمال داشتند (شاخص توده بدنی بین  20تا  19/8 ،)25درصد اضافه وزن داشتند (شاخص توده بدنی
بیشتر از  ،)25و  5/2درصد چاق (شاخص توده بدنی بیشتر از  )30بودند .میانگین و انحراف استاندارد هریک از
متغیرها در جدول  ،1آمده است.
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جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد هریک از متغیرها
میانگین

انحراف استاندارد

کارکردهای لباس پوشیدن
استتار
فردیت
امنیت
مُد بودن
راحتی
عزتنفس
خودشئانگاری
«دیدگاه مشاهدهگر»
«بدن بهعنوان خود»
طرحوارههای ظاهر
برتری انگیزشی
برتری خودارزیابی

2/98
2/71
3/9
3/46
4/03
21/33
2/53
2/75
2/13
2/94
2/86
3

0/42
0/72
0/72
0/69
0/81
4/13
0/71
0/83
0/68
0/46
0/37
0/59

همانطور که در جدول  ،1مشاهده میشود کارکرد راحتی و بعد از آن کارکرد امنیت ،بیشتر از همه مورداستفاده
قرار میگیرد 51 .درصد افراد گزارش کردهاند که در انتخاب لباس رنگهای شاد را ترجیح میدهند و  26درصد
نیز گزارش کردهاند که رنگهای تیره را ترجیح میدهند ،برای  23درصد باقیمانده هر دو رنگ ترجیح یکسانی
دارند .در افرادی که رنگ تیره را ترجیح میدهند ،کارکرد استتار بهطور معنادار بیشتر از افرادی است که رنگ
شاد را ترجیح میدهند  P>0/01و  .)t=7/72مقایسه میانگینها حاکی از آن بود که عزتنفس ،کارکردهای
لباس پوشیدن و طرحوارههای ظاهر براساس سن ،شاخص توده بدنی و سطح درآمد تفاوتی ندارند .مدل مفهومی
پژوهش با استفاده از معادالت ساختاری در نرمافزار  AMOSو با روش حداکثر احتمال برآورد موردبررسی
قرار گرفت .نتایج حاکی از برازش نسبی مدل بود ( RMSEA=0/07 ،CFI=0/82و  .)RMR=0/1شکل ،2
ضرایب مسیر استاندارد معنادار در مدل را نشان میدهد.
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سؤال 2

سؤال 3

سؤال 1

سؤال 6

سؤال 5

سؤال 4

177

سؤال 2

سؤال 8

سؤال 3

سؤال 5
سؤال 7

سؤال 5

عزتنفس

سؤال 8

طرحواره
خودارزیابی

-0/26

بدن بهعنوان خود
(خودشئانگاری)

0/79

سؤال 8

سؤال 9

سؤال 13
0/91

سؤال 12

سؤال 1

سؤال 13

سؤال 4
مشاهدهگر بدن
(خودشئانگاری)

سؤال 14
سؤال 15

سؤال 6
سؤال 7

0/48

سؤال 9

سؤال 19
-0/36
0/42

0/64

سؤال 10

0/80

0/23
0/41

سؤال 11

0/63

-0/64

-0/40

سؤال 12

0/61

سؤال 14
0/27

راحتی

فردیت

0/40

استتار

0/91

امنیت

0/51

0/89

0/81مُد بودن

سؤال 5

سؤال 4

سؤال 3

سؤال 2

سؤال 1

سؤال 17

سؤال 16

سؤال 14

سؤال 12

سؤال 11

سؤال 10

سؤال 9

سؤال 8

سؤال 6

سؤال 19

سؤال 20

شکل  -2مقادیر استاندارد مدل معادالت ساختاری (فقط ضرایب معنادار گزارش شده است
)P>0/05

در ابتدا ،تحلیل تأییدی پرسشنامهها و آزمون مدل اندازهگیری (رابطه بین متغیر پنهان و شاخصهای آن) انجام
گرفت .سؤاالتی که بارعاملی معنادار نداشتند یا با حذف آنها مقدار آلفا افزایش مییافت و یا کشیدگی و چولگی
نامناسب (بیشتر از  1و کمتر از  )-1داشتند ،حذف شدند .سپس آزمون مدل ساختاری انجام گرفت .با توجه به
نتایج تحلیل ،کارکرد فردیت بهطور مثبت توسط عزتنفس و طرحواره خودارزیابی پیشبینی میشود .در مجموع
این دو متغیر 40 ،درصد از واریانس این کارکرد را تبیین میکنند و اثر طرحواره خودارزیابی بر آن بیشتر است.
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کارکرد استتار بهطور منفی توسط عزتنفس ،طرحواره خودارزیابی و خودشئانگاری (مشاهدهگر بدن) پیشبینی
میشود .در مجموع این سه متغیر 91 ،درصد از واریانس این کارکرد را تبیین میکنند و اثر طرحواره خودارزیابی
از همه بیشتر است .کارکرد امنیت بهطور مثبت توسط عزتنفس و طرحواره خودارزیابی پیشبینی میشود .در
مجموع این دو متغیر 51 ،درصد از واریانس این کارکرد را تبیین میکنند و اثر طرحواره خودارزیابی بر آن بیشتر
است .در مورد کارکرد «مُد بودن»  89درصد از واریانس توسط عزتنفس و طرحواره خودارزیابی تبیین شده
است و اثر عزت نفس بیشتر بوده است .در مجموع اثر طرحواره خودارزیابی بر کارکردهای لباس پوشیدن
(فردیت ،امنیت و استتار) بیشتر از عزتنفس بوده است؛ اما در مورد کارکرد «مُد بودن» اثر عزتنفس بیشتر
است .به این صورت که هرچه عزتنفس باالتر باشد ،این کارکرد هم بیشتر است .کارکرد راحتی نیز بهطور
مثبت توسط عزتنفس و طرحواره خودارزیابی پیشبینی میشود .در مجموع این دو متغیر 27 ،درصد از واریانس
این کارکرد را بهطور یکسان تبیین میکنند.
همچنین عزتنفس ،میتواند خودشئانگاری (مؤلفه «بدن بهعنوان به خود») را بهصورت منفی پیشبینی
کند .بهاینمعنا که هرچه عزتنفس فرد بیشتر باشد ،خودشئانگاری کمتر است .خودشئانگاری (مؤلفه «مشاهده
گر بدن») ،میتواند کارکرد استتار را بهصورت منفی پیشبینی کند .طرحواره خودارزیابی نیز ،میتواند همه
کارکردهای لباس پوشیدن را تحتتأثیر قرار دهد ،بهطوری که فردیت ،امنیت ،راحتی و «مُد بودن» را بهصورت
مثبت و استتار را بهصورت منفی پیشبینی میکند .طرحواره انگیزشی با متغیرها رابطه معنادار نداشته و از مدل
حذف شد .اثرات استاندارد غیرمستقیم متغیرها روی یکدیگر در جدول  ،3ارائه شدهاند.
جدول  -3اثرات استاندارد مستقیم ،غیرمستقیم و کلی متغیرها
اثر
مستقیم
0
0

اثر غیر
مستقیم
-0/2
-0/23

-0/2
-0/23

عزتنفس← فردیت

0/23

-0/13

0/1

عزتنفس← مُد بودن

0/79

-0/13

0/67

عزتنفس← امنیت

0/47

-0/13

0/34

عزتنفس← استتار

-0/36

0/22

-0/14

0
0
0
0

0/5
0/49
0/51
-0/87

0/5
0/49
0/51
-0/87بدنبهعنوانخود

عزتنفس← طرحواره خودارزیابی
عزتنفس← «مشاهدهگر بدن»

«بدنبهعنوانخود»← فردیت
«بدنبهعنوانخود»← مُد بودن
«بدنبهعنوانخود»← امنیت
«بدنبهعنوانخود»← استتار

اثر کلی

مسیر
عزتنفس← بدنبهعنوانخود← خودارزیابی
عزتنفس← بدنبهعنوانخود← مشاهدهگر
بدن
عزتنفس← بدنبهعنوانخود← خودارزیابی←
فردیت
عزتنفس← بدنبهعنوانخود← خودارزیابی←
مُد بودن
عزتنفس← بدنبهعنوانخود← خودارزیابی←
امنیت
عزتنفس← بدنبهعنوانخود← خودارزیابی←
استتار
بدنبهعنوانخود← خودارزیابی← فردیت
بدنبهعنوانخود← خودارزیابی← مُد بودن
بدنبهعنوانخود← خودارزیابی← امنیت
خودارزیابی
مشاهدهگر بدن

استتار
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بررسی اثرات غیرمستقیم نشان داد که خودشئانگاری (مؤلفه «بدن بهعنوان به خود») نیز ،میتواند بهطور
غیرمستقیم (با نقش واسطهای«طرحواره خودارزیابی») همه کارکردهای لباس پوشیدن را پیشبینی کند (جدول
 .)3همچنین این نتایج حاکی از آن است که خودشئانگاری (مؤلفه «بدن بهعنوان به خود») و «طرحواره
خودارزیابی» در رابطه بین عزتنفس و کارکردهای لباس پوشیدن نقش واسطهای دارند.

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش ،ارزیابی رابطه بین سبک انتخاب لباس با عزتنفس و جنبههایی از تصویر -تن (خودشئ
انگاری و طرحوارههای ظاهر) بوده است .نمونه شامل  192نفر با میانگین سن ( 28/94انحراف استاندارد=)7/92
بود .اکثریت آنها گزارش کردهاند که بهصورت فصلی یا ماهانه خرید لباس دارند .در جوامع امروزی ،مُد بودن
و خرید کردن ،تبدیل به یک سبک زندگی برای زنان شده است و برای بسیاری از زنان خرید کردن راهی برای
بهبود خلق و لذت بردن است که اصطالحاً به آن یک «خردهدرمان »1گفته میشود (تیگمن و لیسی.)2009 ،
میانگین شاخص توده بدنی ( 23 /56انحراف معیار= )8/08و در دامنه نرمال بود 51 .درصد افراد در انتخاب
لباس رنگهای شاد و  26درصد رنگهای تیره را ترجیح میدادند .در افرادی که رنگ تیره را ترجیح میدهند،
کارکرد استتار بهطور معنادار بیشتر از افرادی است که رنگ شاد را ترجیح میدهند و این یافته با این تصور که
رنگ تیره عیوب را میپوشاند و فرد را الغرتر نشان میدهد ،هماهنگ است .بیشترین کارکردهای مورداستفاده،
راحتی و امنیت بودند و در پژوهشهای تیگمن و اندرو ( )2012و تیگمن و لیسی ( )2009نیز ،دقیقاً همین
کارکردها بیشترین میانگین را داشتند .در کارکرد امنیت افراد لباسهایی را برای پوشیدن انتخاب میکنند که
روحیه آنها را بهتر میکند ،باعث میشود احساس بهتری داشته باشند و به خود مطمئن باشند و اکثر افراد
لباسها را به همین منظور انتخاب میکنند .همچنین میانگین خودشئانگاری  2/53بود که تقریباً مشابه دیگر
نمونههای استرالیایی (هارپر و تیگمن )2008 ،و آمریکایی (فردریکسون ،رابرتز ،نول ،کویین و توئنگ)1998 ،
است.
نتایج معادالت ساختاری حاکی از آن بود که هم عزتنفس و هم طرحواره خودارزیابی میتوانند تقریباً همه
کارکردهای لباس پوشیدن را تحتتأثیر قرار دهند ،بهطوری که فردیت ،امنیت ،راحتی و «مُد بودن» را به
صورت مثبت و استتار را بهصورت منفی پیشبینی میکنند .در واقع ،هرچه عزتنفس بیشتر باشد ،استفاده از
کارکرد فردیت ،امنیت ،راحتی و بهویژه «مُد بودن» بیشتر است ،در حالی که کاکرد استتار کمتر میشود.
تحقیقات قبل نیز رابطه بین عزتنفس و انتخاب لباس را نشان داده است (اون1991 ،؛ اون و پرهام1994 ،؛
یونگ و میلر2006 ،؛ تاندل و هنمن .)1994 ،در تحقیقات مختلف رابطه بین خودپنداره و آنچه که فرد میپوشد،
نشان داده شده است (دابلر و گالر1984 ،؛ پیاسنتینی و مایلر2004 ،؛ رایان .)1953 ،تامبس ( )2010نیز معتقد
است که مُد ،روی خودپنداره و احساسات درونی افراد اثر میگذارد .اون ( )1991میگوید ،انتخاب لباس افراد
1. retail therapy
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انعکاسی از احساس آنها نسبت به خودشان است و همچنین انعکاسی است از آنچه آنها مایلند دیگران در
آنها ببینند .گرچه مازلو لباس پوشیدن را همردیف نیازهای فیزیولوژیک میداند؛ اما شواهدی وجود دارد که
نیازهای سطح باالتر-مثل تعلق و عزتنفس -نیز میتواند با لباس پوشیدن ارضا شود (اون.)1991 ،
این یافته که با افزایش عزتنفس کارکرد فردیت بیشتر میشود ،نشان میدهد افرادی که نگرش مثبت
نسبت به خود دارند احتمال بیشتری دارد که از لباس برای افزایش احساسات در مورد خود و برای نشان دادن
خود به دیگران استفاده کنند .در کارکرد فردیت ،افراد لباسهایی را برای پوشیدن انتخاب میکنند که غیرمعمول
هستند ،باعث میشوند فرد در نظر دیگران جلوه کند ،متفاوت بهنظر برسد و متمایز شود .این کارکرد ،نشان می
دهد که فرد از لباسها برای بیان هویت متمایز خود استفاده کنند .همچنین نتایج حاکی از رابطه مثبت بین
عزتنفس و کارکرد امنیت بود .این یافته مشابه پژوهشهای اون و پرهام ( )1994و واتسون ،بالنکو ،هانت-
هرست و مدودو ( )2010است که رابطه مثبت بین تصویر -تن و کارکرد امنیت را نشان دادند .همچنین این
یافته ،مؤید این ایده است که لباس پوشیدن میتواند بهعنوان یک ابزار ارتباطی غیرکالمی و معنادار برای بیان
خود استفاده شود (دمهورست .)2005 ،در واقع ،در کارکرد امنیت نیز فرد لباسهایی را ترجیح میدهد که باعث
میشود به خود مطمئنتر باشد و احساس بهتری نسبت به خود داشته باشد؛ بنابراین میتوان انتظار داشت که
با عزتنفس رابطه مثبت داشته باشد .همچنین رابطه مثبت عزتنفس و کارکرد راحتی نیز از لحاظ منطقی
قابلانتظار است .زیرا افرادی که در انتخاب لباس به راحت بودن آن نیز توجه دارند .در واقع ،بهراحتی بدن خود
بیشتر اهمیت میدهند تا اینکه بدن آنها چطور بهنظر میرسد؛ اما کارکرد مُد بودن نیز ،با عزتنفس رابطه
مثبت داشته است .شاید بتوان اینگونه استدالل نمود که افراد با عزتنفس باال از آنجا که برای خود ارزش
قائل هستند و دوست دارند بهترینها را برای خود فراهم کنند (پوشاک ،خوراک و  ،) ...و همچنین از طرف
دیگر ،از دیده شدن نمیترسند ،ترجیح میدهند لباسهای مُد روز و شیک را برای پوشیدن انتخاب کنند .به
عالوه ،شاید این که گروه نمونه از جوانان بودند (میانگین سنی  )28/94بر این یافته مؤثر باشد .زیرا این کلیشه
وجود دارد که مُد توسط جوانان تعریف و هدایت میشود و افراد میانسال عالقهای به آن ندارند (دمهورست،
)1999؛ بنابراین کمتر احتمال دارد که لباسهای خود را براساس مُد انتخاب کنند (شورتر ،براون ،کوئینتون و
هینتون .)2008 ،شاید با افزایش سن ،دیگر جنبههای زندگی (مثل شغل ،مادری و  ) ...بیشتر موردتوجه قرار
میگیرند .در کارکرد استتار افراد لباسهایی را برای پوشیدن انتخاب میکنند که بخشهایی از بدن را می-
پوشانند ،گشاد و آزاد هستند ،توجه دیگران را جلب نمیکنند و تیره رنگ هستند .فردی که از عزتنفس باالیی
برخوردار باشد ،دلیلی برای پوشاندن بخشهایی از بدن خود ندارد؛ چرا که ارزشمندی خود را وابسته به ظاهر
بدنی نمیداند و از اینکه توجه دیگران بهسمت او جلب شود هراسی ندارد.
همانطور که گفته شد ،طرحوارههای ظاهر دارای دو مؤلفه هستند؛ خودارزیابی و برتری انگیزشی .نتایج
نشان داد ،تنها مؤلفه خودارزیابی در مدل باقی ماند و عزتنفس بهطور غیرمستقیم روی این بُعد از طرحواره
های ظاهر اثر داشته و میزان آن را کاهش میدهد ،به این صورت که ابتدا روی خودشئانگاری (بدن بهعنوان
خود) اثر میگذارد و آن را کاهش میدهد و خودشئانگاری (بدن بهعنوان خود) روی طرحواره خودارزیابی اثر
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میگذارد .این مؤلفه نشان میدهد که ظاهر فرد تا چه حد تعیینکننده خودارزشمندی اوست .در طرحواره
خودارزیابی فرد همواره ظاهر خود را ارزیابی میکند و اگر در یک روز مشخص از ظاهر خود راضی نباشد،
نمیتواند در مورد هیچچیز احساس خوبی داشته باشد .تحقیقات دیگر نیز نشان دادهاند که این بُعد از طرحواره
های ظاهر شکل ناسازگارتری از سرمایهگذاری بر ظاهر است و با عزتنفس پایین رابطه دارد (تیگمن و لی
سی2009 ،؛ کش ،ملنایک و رابوسکی .)2004 ،در واقع ،عزتنفس پایین باعث میشود که خودارزشمندی فرد
وابسته به ظاهرش شود .در حالی که بُعد برتری انگیزشی در طرحوارههای ظاهر با پیامدهای منفی رابطه ندارد.
در طرحوارههای ظاهر (انگیزش) فرد معتقد است ظاهر هر کس مسئول چیزهایی است که در زندگی او اتفاق
میافتد و ظاهر بخش مهمی از شخصیت فرد است ،بههمین دلیل ،همواره مراقب ظاهر خود هست .برتری
انگیزشی ،توجه به ظاهر فرد و مشغولیت با رفتارهای آراستن ظاهر است و میزان تالش فرد برای حفظ یا بهبود
ظاهر را نشان میدهد و این با عزتنفس رابطهای ندارد .در واقع ،حتی افرادی که دارای عزتنفس باال هستند
نیز ،انگیزه برای رسیدگی به ظاهر خود را دارند؛ ولی از ظاهر برای ارزیابی خودارزشمندی خود استفاده نمیکنند.
بنابراین ،انگیزه داشتن برای مراقبت از ظاهر و بهتر کردن آن ،بیخطر است و پیامد منفی برای فرد ندارد .شاید
بههمین دلیل است که عزتنفس با کارکرد مُد بودن لباس رابطه مثبت باالیی داشته است.
1
از لحاظ منطقی ،سه کارکرد غالب لباس پوشیدن در این که چطور با نگرانیهای ارائه خود رابطه دارند،
کامالً از یکدیگر متفاوتند و برایناساس ،بهطور متفاوتی با صفت «خودشئانگاری» رابطه دارند .در این تحقیق
خودشئانگاری (بُعد مشاهدهگر) مستقیماً روی کارکرد استتار اثر داشت و این کارکرد را بهطور منفی پیشبینی
میکرد .همچنین خودشئانگاری (بدن بهعنوان خود) بهطور غیرمستقیم و بهواسطه تأثیر بر طرحواره خودارزیابی
توانست روی کارکردهای لباس پوشیدن (مُد بودن ،فردیت و امنیت) اثر بگذارد و آنها را افزایش دهد .بهاین
صورت که خودشئانگاری (بدن بهعنوان خود) روی طرحواره خودارزیابی اثر دارد و طرحواره خودارزیابی روی
کارکردهای لباس پوشیدن .انتخاب لباسها برای «مُد بودن» ،جایی بیشتر میشود که بر ظاهر و مطابقت با
ایدهآلهای بیرونی تأکید وجود دارد .در حمایت از این تعریف ،انتخاب لباسها برای «مُد بودن» بهطور مثبت
و غیرمستقیم توسط «خودشئانگاری» قابلپیشبینی بود.
همچنین عزتنفس ،میتواند خودشئانگاری (بدن بهعنوان به خود) را بهصورت منفی پیشبینی کند .به
اینمعنا که هرچه عزتنفس فرد بیشتر باشد ،خودشئانگاری کمتر است .این یافته با تحقیقات قبلی (چوما و
همکاران2010 ،؛ کالگرو و تامپسون )2009 ،هماهنگ است .تحقیقات قبلی نشان داده است که نارضایتی از
ظاهر جسمانی با احساس خودارزشمندی و عزتنفس رابطه دارد (فریستاد و رایز2004 ،؛ گانم ،دهر ،و موررا،
2009؛ تیگمن2005 ،؛ رابینز ،هندین و ترزسنیوسکی )2001 ،و در راستای این ایده ،برخی تحقیقات رابطه
منفی بین خودشئانگاری و عزتنفس را نشان دادهاند (آدامز و همکاران2017 ،؛ بارزوکی ،واحدی ،نورمحمدی
و کالنتری2018 ،؛ الویر و همکاران2005 ،؛ مککینلی2006 ،؛ استرلن ،مهافی و تیگمن .)2003 ،میتوان
1. self-pressentational concerns
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استدالل کرد که ظاهر بدنی میتواند بهعنوان یک شاخص ارزش شخصی در نظر گرفته شود؛ بنابراین با تأثیر
بر شناخت اجتماعی (یزدانفر ،شهنی ،حاجی و عالیپور ،)1398 ،مبنایی برای تحقق اجتماعی باشد .بهاین
ترتیب ،الزم است که فرد از بدن خود مراقبت کند تا بتواند از طریق ظاهر بدنی ،موفقیت و قدرت شخصی خود
را به دیگران نشان دهد .در خودشئانگاری (بدن بهعنوان خود) فرد معتقد است که جذاب بودن ظاهر مهمتر
از شخصیت واقعی افراد است و بدن افراد چیزی است که در مقابل دیگران به آنها ارزش میدهد .در واقع،
فرد براساس ظاهر بدنی در مورد خودش قضاوت میکند و ارزش خود را وابسته به بدن خود در نظر میگیرد؛
اما وقتی عزتنفس فرد باال باشد ارزشمندی خود را به عوامل مختلفی (غیر از بدن) اسناد میدهد؛ بنابراین
کمتر دچار خودشئانگاری میشود.
بهطور کلی ،این پژوهش به بررسی بیشتر نقش لباس پوشیدن در تجربه افراد از بدن خود پرداخت و نشان
داد که عزتنفس به وضوح نقش مهمی در انتخاب لباس دارد .انسانها در هر روز از زندگی خود به انتخاب
لباس میپردازند؛ بنابراین انتخاب لباس یک رفتار مهم مدیریت ظاهر است ،اما در ادبیات تحقیق موردغفلت
قرار گرفته است .وجود همبستگی بین جنبههایی از تصویر -تن و سبک انتخاب لباس نشان میدهد که انتخاب
لباس ،نه اتفاقی است و نه جزئی و بیاهمیت (فریث و گلیسون .)2004 ،از محدودیتهای تحقیق ،میتوان به
حجم کم نمونه ،استفاده از پرسشنامههای خودگزارشی و روش نمونهگیری در دسترس اشاره نمود .محدودیت
دیگر اینکه تحقیق از نوع مقطعی بوده است ،شاید در یک طرح طولی بتوان علتهای ایجاد تفاوتهای فردی
در خودشئانگاری و پیامدهای مختلف آن را بهتر بررسی نمود .پیشنهاد میشود که تحقیق روی نمونههای
بزرگتر و در گروههای سنی مختلف و با استفاده از روشهای نمونهگیری دیگر انجام گیرد .همچنین به احتمال
زیاد ،انتخاب لباس با حالتهای خُلقی مثل افسردگی و ویژگیهای شخصیتی رابطه دارد و الزم است در
تحقیقات آتی این متغیرها مدنظر قرار گیرند .همچنین میتوان متغیرهای دیگر مثل شاغل بودن یا نبودن زنان
را نیز مدنظر قرار داد.
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