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خدیجه حاتمی ،كارشناس ارشد جامعهشناسي ،دانشگاه تبريز ،ايران
ایوب کواسمی ،دانشيار ،گروه علوماجتماعي دانشگاه تبريز ،ايران

توکل آقایاریهیر ،استاديار ،گروه علوماجتماعي دانشگاه تبريز ،ايران
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان گرايش به مد در بين دانشجويان دانشگاه تبريز و ميزان تأثير دو انگيزه اصلي مدگرايي ،يعني همرنگیي و
تشخصطلبي بر آن است .در اين رابطه به نقش تعديلگر طبقه اجتماعي  -اقتصا دي بر انگيزه مدگرايي نيز توجه شده است زيرا به نظر ميرسد
كه مدگرايي در بين طبقات مختلف ،معاني متفاوتي داشته باشد .در اين راستا 987 ،نفر از دانشجويان به صورت نمونهگيري طبقهاي (بر حسب
دانشکده /جنسيت) انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسي قرار گرفتند و از نرمافزارهاي  SPSSو  LISRELبراي
تحليل دادهها استفاده شد .نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه ميانگين مدگرايي در بين پاسخگويان در سطح پايينتر از حد متوسط قرار
دارد .نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه متغيرهاي تشخصطلبي و همرنگي توانستهاند  6/14از تغييرات مدگرايي را تبيين كنند .بر طبق نتايج
تحليل مسير ،رابطه معنادار و مثبتي بين همرنگي و تشخصطلبي با مدگرايي وجود دارد .تأثيرات كلي طبقه اجتماعي اقتصادي بر مدگرايي به
دليل تأثيرات آن بر همرنگي و تشخصطلبي ،مثبت ميباشد و انگيزه مدگرايي در دانشجويان طبقات بیا ،،تشیخصطلبیي و در دانشیجويان
طبقات پايين همرنگي است.
کلیدواژهها :مدگرايي ،طبقه اجتماعي  -اقتصادي ،تشخصطلبي ،همرنگي
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مقدمه و بیان مسأله

هم ميل به جدايي و ممتاز بودن از ديگران را» (اسیتوتزل:4924 ،

مدگرايي از جمله مطرحترين مسائل نوپديد اجتماعي در عصر

 .)946به اين نحو كه در ميان طبقات پاييندست جامعه ،مد در

حاضر به شمار ميرود ،يعني نوعي از مصرف كه نه براي رفع

معناي رياضي آن ،چيزي است كه رايج است و به كار ميرود

نيازهاي زيستي بلکه براي اهداف اجتماعي صورت ميگيیرد.

و انگيزه پيروي از مد ،همرنگي با طبقات با،تر است .ولي در

پل هيرش ميگويد :امروزه كا،هايي توليد ميشوند كه نیه بیه

طبقات با،ي جامعه ،مد يعني آنچه " بهروز " است و آخرين
1

خاطر كاركرد واقعي شان بلکه صرفاً به سبب زيبايي ،بيان شأن

طرح ،سبک و نسخه از يک كا ،يا روش محسوب ميشود و

و منزلت افراد خريداري ميشوند (هيرش )093 :4327 ،4هرچنید

منظور «جز اولينها بودن در اسیتفاده از آخیرين میدل اسیت»

اين مصرف نمايشي ،در قرنهیاي گذشیته هیم وجیود داشیته

(اسپرس )727 :7664 ،و هدف از مدگرايي ،تشخصطلبي و تمايز

است و وبلن ( )4833از آن در ميان طبقیه اشیراف و جوامیع

از طبقات پايين تر و حراست از هويت طبقاتي است و در اين

غربي سخن گفته است اما نگريستن به آن بهعنوان يک مشکل

ميییان ،نییوع پوشییش و آرايییش ییاهري بییهعنییوان يکییي از

و مسأله اجتماعي ،خاص عصر كنوني است به اين سیبب كیه

محسوسترين جلوههاي مد ،بهعنوان مالک قضاوت در میورد

امروزه مدگرايي از مرزهاي طبقاتي و جوامع غربي عبور كرده

هويت افراد قرار ميگيرد زيرا گمنامي نسیبي و ضیربآهنیگ

است و ديگر مختص طبقه يا جامعیهاي خیاص نيسیت و «از

پرشتاب زندگي در كالن شهرهاي كنوني ،مسیتلزم روشهیاي

سییال  4326مییا شییاهد هییور مییدگرايي در كشییورهاي

كامالً بصري و گذرا بیراي ابیراز هويیت اسیت و در جوامیع

درحالتوسعه نيز بودهايم» (اسپرس .)727 :7664 ،7

توده اي امروز مد ،زبان و نمیايش یاهري هويیت محسیوب

مد به تغيير سليقه ناگهاني و مکرر همه يا بعضي از افراد و

ميشود ،مخصوصاً در شهرها كه به عقيیده زيمیل «بیا سیلطه

گروههاي خاص يک جامعه اطالق ميشود و به انجام رفتاري

حس بصري بر ساير حواس ،مشخص ميگردد» (ساوج و وارد،

خاص ،يا مصرف كا،يي به خصوص يا در پيش گرفتن سبکي

 ،404 :4984به نقل از زيمل.)4346 ،

ويژه در زندگي منجر ميشود (اسفنديار )03:4982 ،ولي در كاربرد

تأثيرات مدگرايي بر جوامیع نشیان از نيیاز بیه مطالعیه و

روزانه ،بسته به نوع طبقه افراد مد ،معاني و كیاركرد متفیاوتي

شناخت بيشتر اين پديده دارد .امروزه مدگرايي در بسیياري از

مييابد (حاتمي )9 :4937 ،و هیر طبقیه اي داراي نظیام رفتیاري،

جوامع تبیديل بیه مسیأله اجتمیاعي شیده اسیت .واژهاي كیه

خرده فرهنگ ،نظام ارزشي ،شيوه زندگي ،خاص خیود اسیت.

بییهتنهییايي بییراي توجيییه بسییياري از انتخییابهییاي تقليییدي،

كوهن ( )4309و اينگلهارت )4322( 9بر اين باورند كه نگرش

گرايشها و عاليق به اهر ذاتي و در بیاطن تحميلیي بیه كیار

فرد تابعي از طبقه اجتماعي– اقتصادي اوست (به نقیل از فیالح،

برده ميشود اما اهميت پرداختن به مدگرايي در كشیور میا از

 )404 :4982يعنییي مییدگرايي از طبقییه اجتمییاعي افییراد تییأثير

آن سبب است كه مد در ايران ،وارداتیي ،تقليیدي و نمايشیي

ميپذيرد و عالوه بر اينكه قدرت اقتصادي طبقات بیر ميیزان

است و از هويت ديني و ملي ما دور شده اسیت و در میوارد

مصرف و مدگرايي آنان تأثير ميگذارد بیر انگيیزه مصیرف و

بسياري با ارزشهاي سنتي و ديني حاكم بر كشور مانند ،ساده

مدگرايي نيز تأثيرگذار است.

زيستي و معيارهاي پوششي در تناقض قرار میيگيیرد (ذكیايي،

ميتوان گفت همانگونه كه زيمل ( )4834نيز اشاره كرده

 )44 :4981و اين مسأله در بين دانشیجويان از آن لحیاق قابیل

است« ،مد ،هم ميل به همرنگي با ديگران را ارضا میيكنید و

تأمییل اسییت كییه از يییکسییو ،جمعيییت ايیین قشییر وسییيع و
دربرگيرنده طبقات مختلفي از جامعه اسیت و از سیوي ديگیر

1

Hirsch
Aspers
3
Inglehart
2

Version

4

764

بررسي رابطه بين همرهنگي ،تشخصطلبي و طبقه اجتماعي  -اقتصادي با ميزان مدگرايي (مورد مطالعه :دانشجويان كارشناسي دانشگاه تبريز)

عمدتاً در رده سني جوان قرار ميگيرد و از ويژگيهاي جوان

ساموئل كلمن مقوله مد را يکي از اشکال رفتار جمعي و

هويت خواهي ،تنوع طلبي و مدگرايي است و شیناخت میا از

مترادف با هوس ميداند .هوسها در طول زمان الگوي خاصي

ميزان و عوامل گرايش دانشجويان به مد ،ميتواند گامي مهیم

دارند :پديد مي آيند؛ به آرامي شروع به رشد ميكننید ،كیمكیم

در جهت شیناخت نيازهیا ،روحيیات آنیان و آسیيب شناسیي

نيییرو مییيگيرنیید ،بییه اوج مییيرسییند و سییرانجام روبییه زوال

اجتماعي اين مسأله فراگير محسوب شود.

ميگذارند و از بين ميروند (كلمن.)944 :4922 ،

اگرچه مدگرايي با بسياري از عوامل اجتماعي ،اقتصیادي

بلومر معتقد است مد عرصه گستردهاي دارد و در بسياري

و فرهنگي در جامعه در تعامل است اما اين تحقيق به فراخور

از عرصییههییاي انسییاني وارد عمییل مییيشییود (نقاشییي،

توانايي و فرصت محدود خويش ،به دنبال سنجش رابطه بیين

مجسمه سازي ،موسيقي ،تئاتر ،معماري ،رقیص و دكوراسیيون

متغيرهاي همرنگي و تمايزطلبي با ميزان مدگرايي دانشجويان

خانگي ،فلسفه مدرن ،ادبيات ،سياسیت) و همیين گسیتردگي

با توجه به نقش تعديل كننده متغير طبقه اجتماعي– اقتصیادي

دامنه بايد جامعه شناسان را به اهميت پیرداختن بیه آن واقیف

است .از آنجا كه مد و میدگرايي كیل گسیتره زنیدگي را در

كند .مد تنها تحت تأثير محيطي كه در آن پديد ميآيد نيسیت

برميگيرد ،بهمنظور تحديد موضوع تحقيیق حاضیر صیرفاً بیه

بلکه ممکن است تغييرات مهم و تأثيرگذاري نيز بر آن داشیته

مدگرايي در محیدوده پوشیاک و سیبک و شیيوه آرايیش كیه

باشد (بلومر.)724-720 :4303 ،

محسوسترين عرصههاي مید محسیوب میيشیوند ،پرداختیه

مد و طبقه اجتماعي– اقتصادي :طبقه را بیرآوردي مثبیت

است .بهطور خالصه تحقيق حاضر در پي پاسخگويي به ايین

يا منفي از احترام يا پرستيژ پذيرفتیهشیده از سیوي افیراد يیا

سؤال است :گرايش به مد در بين دانشجويان دانشگاه تبريز به

موقعيت ها تعريیف كیردهانید .طبقیه ،بازتیابدهنیده عیواملي

چه ميزان است و تأثيرات متغيرهاي طبقه اجتماعي -اقتصادي،

همچون منشأ خانوادگي رفتار ،تحصيالت و ويژگيهاي مشابه

همرنگي و تمايزطلبي بر مدگرايي تا چه حد است.

است كه دستيابي به آنها يا از دست دادنشان ،سیختتیر از
به دست آوردن يا از دست دادن ثروت اقتصادي است (كیوئن،

 .)714:4929معمو ً،شیغل ،درآمید ،تحصیيالت بیه عنیوان سیه

ادبیات تحقیق

شاخص عمده طبقه اجتماعي– اقتصادي بهحساب ميآيند.

مبانی نظری
4

7

1

4

رابرت باكاک  ،نويسنده كتاب مصرف بر اين نظر اسیت كیه

مانهايم ( )4373در كتیاب ايیدئولوژي و اوتوپيیا معتقید

درگير شدن كشورهاي اروپايي در دو جنگ جهیاني پيیاپي و

اسیت نيروهیاي زنیده و گیرايشهیاي عملیي كیه زيیر نهیاد

تجربه ركود اقتصادي پايان دهه  4376و آغاز دهه  ،4396مانع

گرايشهاي نظري قرار ميگيرند به هیي روي داراي سرشیت

از آن شد كه جامعهشناسان به پديده مصرف بهقدر كافي توجه

فقط فردي نيستند ،بلکه از مقاصد جمعي گروهي [طبقیه] كیه

كنند و با پايیان گیرفتن جنیگ دوم جهیاني بیود كیه اهميیت

بنياد انديشه فرد به شمار ميروند و از جهاننگري مقرري كه او

مصرف ناگهان به چشم آمد (شیايگان .)3 :4982 ،با پيدايش نظام

در آن شركت دارد ،ناشي ميشوند (به نقل از قاسیمي.)49 :4983 ،

سرمايهداري و گسترش مصرفگرايي ،پديده مد» 9مد مربیو

عضويت افراد در قشرها و طبقات اجتماعي مختلف ،موجیب

به مصرف اجتماعي« بهعنوان يک رفتار جمعیي میورد توجیه

رشد بعضي از الگوهاي متفاوت رفتاري میيشیود (سیاروخاني،

قرار گرفت.

.)37 :4984

مد را ميتوان به صورت شکلها يا الگوهاي غيرمنطقي و
1
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ناپايدار رفتار تعريف كرد كه بیه طیور مکیرر در جیوامعي بیه

داشتن است (انوري .)4219: 4984 ،نمیايش تمیايز و برتیري در
7

وجود ميآيد كه داراي نمادهاي طبقه ثابت نبوده و اعضاي آن

رفتار و بيان و پوشش اهري .الکساندر ماري ،در طبقهبندي

بییا اسییتفاده از تقليییدهاي انتخییابي جهییتدار در جسییتجوي

بيستگانه نيازها« ،نياز به خودنمايي (تشخصطلبي)» را مطرح

بازشناسي طبقه و ابزار وجودي هستند (گولد.)204 :4920 ،

و آن را اين طور تعريف ميكند« :نياز بیه خودنمیايي و تمیايز

طبقات و افراد خواسیتار تغييیر میداومانید زيیرا سیرعت

يعني خیود را طیرف تییوجه قیرار دادن ،روي ديگیران تیأثير

تحولشان به آنان نسبت به ديگیران برتیري میيدهید ،در مید

گذاشییتن ،ديگییران را تحريییک كییردن ،كنجکییاوي آنهییا را

چيزي مييابند كه همگیام بیا تحیول سیريع خودشیان پیيش

برانگيختن و آنها را سرگرم كردن» (رفعت جاه.)410:4980 ،
جرج زيمل ( )4361اولين جامعهشناسي بود كه بهدقت به

ميرود (زيمل 4361 ،به نقل از يان كرايب.)783 :4980 ،

به نظر ميرسد طبقیه اجتمیاعي– اقتصیادي افیراد از دو

مطالعه مد پرداخت و كار خود را به منزله نقطه شروعي بیراي

طريق بر ميزان مدگرايي آنان تأثيرگذار باشید يکیي از طريیق

رهيافتي جامعه شناسانه به مید قیرار داد .او نوشیت :خيلیي از

افزايش ميل به مصرف كه در طبقات بیا،ي جامعیه بیه دليیل

دانشمندان علوم اجتماعي مید را بیهعنیوان مظهیر بیيخیردي

توان اقتصادي و ثروت بيشتر طبيعي جلوه ميكند زيرا قیدرت

ميبينند اما مد ابزاري اسیت كیه طبقیات بیا،ي جامعیه از آن

بيشتري براي خريد و مدگرايي دارد و از طريق تأثيري اسیت

همچون ابزاري براي ابراز تمايز و تشخص اسیتفاده میيكننید

كه طبقه بر انگيزه مدگرايي افراد ميگذارد ،به اين نحو كیه در

(اسپرس .)727 :7664 ،زيمل معتقد است در جوامع اوليیه ،افیراد

ميان طبقات پاييندست جامعه ،انگيزه پيروي از مد ،همرنگیي

هويت خود را از گروه میيگرفتنید؛ از ايینرو بسیيار همگین

با طبقات با،تر است ولي در طبقات بیا،ي جامعیه هیدف از

بودند اما در جوامع مُدرن فرآيند هويتيابي ،فردي شده است.

مدگرايي ،تشخصطلبي و تمايز از طبقات پايين تر و حراست

به نظیر وي در شیهرهاي بیزرم امیروزي ،شیخص مصیرف

از هويت طبقاتي است (حاتمي.)98 :4937 ،

ميكند تا هويتي را كه دوسیت دارد بیراي خیود بسیازد .وي

مدگرايي ،همرنگي ،تشخصطلبي :كرونباخ 4در طبقهبندي

تمايل افراد به مد را حاصل كشاكش فرد و جامعه ميداند .بیه

نيازها« ،نياز به تأييد و تحسين همگنان» را مطرح میيكنید .از

نظر وي اگرچه دنياي مدرن به آزادي فرد از اسارت شیده امیا

ديدگاه او انسان نيازمند به تأييد و پیذيرش همگنیان خیويش

خود محدوديتهايي را براي فیرد منجیر ايجیاد كیرده اسیت

است ،احساس تعلق به گروه از خصايص بارز انسان اجتماعي

بهنحويكه افراد براي حفظ آزادي خود به پديدههايي چون مد

است .فرد مي خواهد متعلق به گروه باشید ،گییروه دوستییش

پناه ميبرند تا بیه واسیط آن هويیت خیود را تعريیف كننید

بدارد ،قبول هنجارهیاي گروهیي و انجیام پیارهاي تکیاليف و

(حميدي و فرجي 4980 ،به نقل از زائر كعبیه .)77 :4937 ،در انتخیاب

تعهدات و عیدم انجیام بعیضي ديیگر ،از نیياز انیسان به تأييد

مد ،شخص ميتواند از احساس شرمندگي كه ممکن است در

گروه سرچشمه میي گیيرد (رفعتجیاه .)410:4980 ،همرنگیي را

غير اين صورت (عدم پيروي از مید) بیه عملیش نسیبت داده

ميتوان تغيير در رفتار يا عقايد در نتيجه اعمال فشار واقعي يا

شود اجتناب ورزد؛ درعين حال مد وسيلهاي اسیت كیه بیا آن

خيالي از طرف فردي ديگر يا گروهي از میردم تعريیف كیرد

ميتوان آزادي درون را از طريق دنبالهروي از تیوده در مواقیع

(ارونسون.)974 :4984 ،

تظاهرات بيروني حفظ كرد (به نقل از يان كرايب.)788 :4980 ،

تشخص به معني ابراز برتري و متفاوت انگاشتن خیود از

زيمل ( )4361مد و مدسازي را فرآيندي ميداند كه بیر

ديگران است (معين .)028 :4924 ،حالت ممتاز بودن و شخصيت

اثر كشمکش ميان طبقات متضاد ،بیر سیر دسیتيابي بیه منیابع

Cronbach

1

Alexander Mary

2
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بيشتر با تکيه بر فراگرد تمايز حاصل میيشیود و صیورتي از

همانطور كه بورديو گفته است ،تشخص و تمايز ميتواند تابع

تقليد و بنابراين صورتي از تشخص اجتماعي اسیت .ولیي در

منطق الگوهاي زندگي طبقات و گروههیاي فرادسیت باشید و

عينحال ضمن دگرگوني مستمر خیود يیکزمیان را از زمیان

افراد از طريق مصرف ممکن است موقعيت فرادستان را تحکيم

ديگر و يک قشر اجتماعي را از قشر ديگر متمیايز میيكنید و

كنند (فاضلي.)77 :4987 ،

مواردي را كه مربو به يک طبقه اجتماعي است متحد كیرده

وجه اشتراک نظريه بورديو و وبلن اين است كه در نظري

و آنها را از ديگران منفک میيكنید؛ يعنیي مید هیم ميیل بیه

هر دو پارادايمي وجیود دارد كیه مصیرف را عملیي ارتبیاطي

همرنگي با ديگران را ارضا ميكند و هیم ميیل بیه جیدايي و

ميداند ،به اين معنا كه مردم از طريق مصرف كا،ها و فضیاها

ممتاز بودن از ديگران را .اگر مد نتواند نياز به همرنگ شدن با

خود را تشخص ميبخشند و از ساير افراد متمیايز میيسیازند

ديگران ،يا نياز به جیدا شیدن را ارضیا كنید ،محیو میيشیود

(رک .فاضلي.)77 :4987 ،

در نظريییه بورديیو ( ،)7664مصییرف هماننیید پاسییخ بییه

(اسفنديار.)99 :4982 ،

خصوصيات واقعي مد ايجاب ميكند كه در يک موقع به

نيازهاي زيستي مطرح نميشود بلکه مصرف به منزل اسیتفاده

وسيله بخشي از يک گروه معين ،يعنیي اكثريیت عظيمیي كیه

از نظامي از نشانهها و نمادها مطرح است؛ بنیابراين میيتیوان

صرفاً در مسير پذيرش آن هستند به مرحلیه اجیرا درآيید .بیه

گفت ذائقه در نظريه بورديو همان چيزي است كه میا در ايین

مجرد آن كه يک نمونه از مد مورد قبول عام قرار گرفت ،ديگر

نوشته ،آن را مُد ميناميم .با استنبا از نظريه بورديو ميتیوان

از آن بیه صیورت مید سیخن نمیيگیوييم .هنگیامي كیه میید

علت مُدگرايي را در جايگاههاي اجتماعي افراد جستجو كیرد

گسترش يافت و عموميت پيدا كرد ،بهتیدريج بیه پايیان خیود

زيرا افراد از طريق رفتارهايي چون مُد ،سعي ميكنند جايگیاه

نزديک شده است (اسیفنديار .)99 :4982 ،اين چرخه مد ناشي از

اجتماعي خود را در مقايسه با ديگران به دست آورند يا تثبيت

نياز ثابتي است كه در ميان افراد طبقیات بیا،ي جامعیه بیراي

كنند و درعين حال جايگاه اجتماعي خود را در نظام اجتماعي

تغيير پوشش خود وجود دارد تا از اين طريق خود را از میردم

تشخيص دهند (زايركعبه.)77 :4937 ،

عادي متشخصتر و متمايز نشان دهند (اسپرس.)729 :7664 ،

وبلن جامعه شناس آمريکیايي در كتیاب خیود بیا عنیوان
«نظريه طبقه تنآسا» 4پديیده مید را بیه كمیک انگيیزشهیاي
اجتماعي رفتار رقابتآميز تبيين كیرد .از نظیر او مید مخیتص
طبقه با،ي جامعه است كه براي كسب درآمد مجبور به انجیام
كار نيستند .وقتي مد [كه به توليد انبوه رسيد از ارزش مادي و
پولي آن كاسته ميشود زيرا جنبه بديع بودن خود را كمكیم از
دست ميدهد] در سطح جامعه توسعه مييابد ،توسط طبقیات
پايين تر تقليد ميشود ،طبقات با،تر نيز همیواره بیراي حفیظ
موقعيت اجتماعي خود صور جديدتري از الگوهاي مصرف را
مي آفرينند« .مد روز بودن» معياري است كه طبقه مرفیه بیراي
بازتوليید جايگیاه مسیلط خیود تعريیف میيكننید .در واقیع
theory of the leisure class

مبانی تجربی
در تحقيییق معيییدفر و حقيقییي ( )4980بییا عنییوان «عوامییل
اجتماعي گرايش جوانان تهراني به مد» نتايج تحقيق حاكي از
آن بود كه بين دو متغير مقايسه اجتماعي و همرنگي اجتماعي
با ميزان مدگرايي فیرد رابطیه مسیتقيم و مثبتیي وجیود دارد.
همچنين ميزان استفاده از رسانههاي جمعي و درآمید خیانوار
با ميزان مدگرايي فرد رابطه غيرمستقيم و مثبت دارد و متغيیر
تحصییيالت بییا مییدگرايي رابطییه غيرمسییتقيم و منفییي دارد.
همچنين ميزان مدگرايي در دختران و جوانان مجرد بيشیتر از
پسران و جوانان متأهل است.

پژوهشي توسط پور جبلیي و خليلیي ( )4936بیا عنیوان
«بررسیي پايگیاه اقتصیادي و اجتمیاعي در مصیرف كا،هیاي
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فرهنگي شهر زنجان» انجام شده كه نتايج بيانگر رابطه معناداري

دوستان است و انتخاب نوع مدها بهشیدت تحیت تیأثير نیام

بين پايگاه اقتصادي و اجتماعي ،درآمد ،سن ،اوقات فراغیت و

تجاري آن است.
9

مصیرف كا،هیاي فرهنگیي اسیت .بیين تحصیيالت و محیل

ادليه ( )7644در تحقيقي با عنوان «جايگاه سین و طبقیه

سکونت و ميزان مصیرف كا،هیاي فرهنگیي تفیاوت معنیادار

اقتصادي اجتماعي در مید معاصیر» بیه بررسیي مید در ميیان

مشاهده ميشود و همچنين پايگاه اقتصادي و اجتماعي در نوع

دانشجويان كارشناسي نيجريهاي در چهار دانشگاه معروف اين

مصرف كا،هاي فرهنگي فرد به طور مثبتي مؤثر است (به نقل از

كشور پرداخت و بين متغيرهاي مستقل (سن و طبقه اقتصادي

پيلتن.)47 :4937 ،

اجتمییاعي) و چهییار بعیید از عییادات لبییاس پوشییيدن (تأيي ید

مهدوي و عباسي اسفجير ( )4983در پیژوهش «بررسیي

اجتماعي ،اضطراب ،ابراز وجود ،اصالت) رابطه معناداري پيیدا

ميزان تمايل به مديريت بدن و كنترل اندام و عوامل میؤثر بیر

كرد .همچنين يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه سین و طبقیه

آن» كه در بين دانشجويان دختر دانشگاه غيرانتفاعي سبز آمیل

اجتماعي اقتصادي عواملي تأثيرگیذار در ترجيحیات پوششیي

با استفاده از پرسشنامه انجام يافت ،دريافتند متغيرهیاي جلیب

دانشجويان است .با با ،رفتن سن و طبقه اجتماعي اقتصیادي

توجه ،تشخصطلبي ،تأثير دوستان و هم سا،ن ،تنیوعطلبیي و

دانشجويان در انتخاب پوششان مستقلتر عمل كرده ،همرنگي

نوگرايي ،مقاصد جنسي ،همانندسازي ،معرف طبقه اجتماعي و

كمتري دارند و كمتر دچار اضطراب ميشوند.

داشتن هويیت بیا،ترين تیأثير را در تبيیين ميیزان تمايیل بیه

كيییران و همکییاران( 1كيییران )7667 ،بییه بررسییي «عوامییل

مییديريت و كنتییرل انییدام و بییدن دارنیید .برتییريجییويي و

تأثيرگذار بر الگوهاي پوششي در دختران نوجوان» پرداختند و

تشخصطلبي از عوامل انتخاب نوع پوشیش در بیين جوانیان

هیدف ،يییافتن تییأثير عوامییل مختلفیي ماننیید طبقییه اقتصییادي

است .جواناني كه خود را برتر از ديگران و مربو به قشر مرفه

اجتماعي ،تحصيالت ،رسانهها و فشیار همسیا،ن در انتخیاب

جامعه ميدانند ،سعي ميكنند اين برتري را در پوشش ،آرايش

الگییوي لبییاس دختییران جییوان بییود .ايیین مطالعییه در ميییان

و حتي گويش خود نشان دهند و مدهاي جديد را به كار ببرند.

دانشجويان كارشناسي رشیته اقتصیاد در دانشیگاه كشیاورزي

تحقيق پيلتن و طالبي ( )4937به بررسي عوامل اجتماعي

فيصل آباد پاكستان انجام گرفت و نتايج نشیان داد كیه فشیار

گرايش به مد در بين نوجوانان دانشآموزان دختر دبيرستانهاي

دوستان و همسا،ن و طبقه اقتصادي اجتمیاعي و تحصیيالت

شهر ميناب پرداخت و نتايج بيانگر رابطه معنیادار مثبیت بیين

مهمترين عوامل در الگودهي به نحوه پوشش دختران است.

گروه دوستان ،ميزان عالقهمندي به برنامههاي رسانهها ،ميیزان
استفاده از رسانهها ،الگو قرار دادن هنرمندان و پايگاه اجتماعي

جمعبندی ادبیات تحقیق

با گرايش به مد بود.
گرانت و آر استفن )7660( 4به بررسي نحوه تصميمگيري
نوجوانان دختر در مورد خريد مد لباس و تأثيرپذيري آنها از
عالمتهاي تجاري (برنید) پرداختیهانید .روش تحقيیق آنهیا
كيفي و بهرهگيري از چهار گروه متمركز 7بود كه يافتهها حاكي
از آن بود كه تصميم گيري نوجوانیان دختیر در هنگیام خريید
تحت تأثير والیدين و تأييید گیروه همسیا،ن و همرنگیي بیا
Isabel J Grant- and Graeme R Stephen
focus groups

1
2

نظريات مطرح در مباني نظري پژوهش بيانگر آن است كه مد
از اشکال رفتار جمعي و مترادف بیا هیوس اسیت .در طیول
زمان پديد ميآيد بیه اوج میيرسید و سیرانجام رو بیه زوال
ميگذارد .اين چرخه مد ناشي از نياز ثابتي است كه در ميیان
افراد طبقات با،ي جامعه براي تغييیر وجیود دارد تیا از ايین
طريق خود را از مردم عادي متشخصتر و متمايز نشان دهند

Odeleye
Kiran et al

3
4
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در واقع از طريق مصرف كا،ها و فضیاها خیود را تشیخص

 .9بين ميزان تشیخصطلبیي و ميیزان میدگرايي دانشیجويان

ميبخشند و از ساير افراد متمايز ميسازند و بیه پديیدههیايي
چون مد پناه ميبرند تا به واسط آن هويت خیود را تعريیف
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رابطه وجود دارد.
 .1بییين طبقییه اجتمییاعي– اقتصییادي و انگيییزه (همرنگییي،
تشخصطلبي) دانشجويان از مدگرايي رابطه وجود دارد.

كنند .طبقات پايين تر نيز براي همرنگي با طبقات با،تر به مد
روي ميآورند و با انتخاب مد ،شخص ميتواند از احسیاس
شرمندگي كه ممکن است در غير اين صورت (عدم پيروي از

روششناسی

مد و همرنگي) به عملش نسبت داده شود ،اجتناب ورزد .در

تحقيییق حاضییر بییه روش پيمايشییي در ميییان  987نفییر از

حالت كلیي طبقیه اجتمیاعي– اقتصیادي افیراد از دو طريیق

دانشجويان كارشناسي دانشگاه تبريز (بر اساس آمار اداره كیل

ميتواند بر ميزان مدگرايي آنان تأثيرگذار باشد؛ يکي از طريق

آمییوزش تعییداد  44140نفییر در سییال تحصییيلي  34-37در

افزايش ميل به مصرف كه در طبقات با،ي جامعیه بیه دليیل

دانشکده هاي مختلف دانشگاه مشغول بیه تحصیيل بیودهانید)

توان اقتصادي و ثروت بيشتر طبيعي جلوه ميكند و ديگیر از

انجام گرفته است .حجم نمونیه بیا اسیتفاده فرمیول كیوكران

4

طريییق تییأثيري اسییت كییه طبقییه بییر انگيییزه مییدگرايي

محاسبه و بیا توجیه بیه توزيیع دانشیجويان برحسیب رشیته

(تشخصطلبي ،همرنگي) افراد ميگذارد ،به اين نحو كیه در

تحصيلي و جنسيت از روش نمونیه گيیري طبقیهاي متناسیب

ميان طبقات پاييندست جامعه ،انگيزه پيروي از مد ،همرنگي

استفاده شده است.

با طبقات با،تر است ولي در طبقات با،ي جامعیه هیدف از
مدگرايي ،تشخصطلبي و تمايز از طبقات پايينتر و حراست
از هويت طبقاتي است.
تحقيقات ذكر شده مؤيد تأثيرپیذيري گیرايش بیه مید از

2

عواملي چون شاخص طبقه اجتمیاعي -اقتصیادي و ابعیاد آن
(تحقيقات معيدفر ،پور رجبعلي ،پيلتن ،عباسي ،ادليه و كيران)
و همرنگي و تشخصطلبي (تحقيقات معيدفر ،عباسي ،گرانت
و آر استفن و كيران) است از جمله متغيرهاي تأثيرگذار كه در
تحقيقات پيشين به آن پرداخته شده اما در اين تحقيق میدنظر
نبوده ،ميتوان به سن ،ميزان تحصيالت خود فرد ،تأثيرپیذيري
از رسانههاي جمعي ،وضعيت تأهیل و جنسیيت افیراد اشیاره
كرد.
با توجه به مطالب ادبيات تحقيق فرضيههاي به شرح زير
قابل ارائه است.
 .4بییين طبقییه اجتمییاعي– اقتصییادي و ميییزان مییدگرايي
دانشجويان رابطه وجود دارد.
 .7بين ميزان همرنگي و ميزان میدگرايي دانشیجويان رابطیه
وجود دارد.

1

به دليل نامعلوم بودن واريانس مدگرايي دانشجويان ،ميزان دارا بودن آن p=./.4

و ميزان عدم دارا بودن آن  q= ./.4قرار داده شده است دقت احتمالي مطلوب
برابر با  d= ./.4است
7

براي احتيا

 166تعداد پرسشنامه پر شد كه بعد از حذف پرسشنامههاي

مشکوک تعداد  987پرسشنامه مورد تحليل قرار گرفت.
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جدول  -1تعداد کل دانشجویان و تعداد دانشجویان در نمونه به تفکیک جنس و دانشکده
جنس تعداد در
نام دانشکده
جنس تعداد در تعداد در
نام دانشکده
جامعه
نمونه
جامعه
77
مرد 036
علوم تربيتي و روانشناسي
46
مرد 940
ادبيات و زبانهاي خارجي
47
77
زن
40
زن 464
3
مرد 728
علوم طبيعي
3
زن 784
اقتصاد و مديريت
40
130
زن
0
مرد 480
41
مرد 143
علوم محيطي و معماري
44
زن 907
حقوق و علوم اجتماعي
46
962
زن
8
مرد 712
8
مرد 770
فيزيک
8
مرد 741
رياضي
2
764
زن
41
زن 142
79
مرد 264
كشاورزي
44
زن 949
شيمي
96
378
زن
2
مرد 721
94
مرد 321
مهندسي مکانيک
77
زن 036
مهندسي عمران
40
130
زن
8
مرد 981
تعداد طبقه در نمونه=تعداد طبقه در جامعه ×(حجمكل ÷حجم نمونه)
79
مرد 034
مهندسي برق و كامپيوتر

تعداد در نمونه

وسیله اندازه گیری :وسيله اندازه گيري در پژوهش حاضر
پرسشنامه است .براي سنجش متغيرهاي مدگرايي ،همرنگي و
تشخص طلبي از پرسشنامه محقیق سیاخته در قالیب طيیف 0
رتبه اي ليکرت استفاده گرديده گويیههیاي آن در جیدول ()7
آمده است و براي سنجيدن طبقه اجتماعي اقتصیادي ،دو بعید
ذهني و عيني آن لحاق شده است ،بعد ذهني توسط سیؤال از
خود دانشجويان در مورد تعلق طبقاتيشان در قالب يک سؤال
در سطح رتبهاي (پايين ،پايين پايين ،متوسیط پیايين ،متوسیط
با ،،با ،،با،ي با )،سنجيده شد و بیراي سینجش بعید عينیي
طبقه ،از  4شاخص مرتبه شیغلي 4پیدر ،مرتبیه شیغلي میادر،
تحصيالت پیدر ،تحصیيالت میادر و متوسیط درآمید ماهانیه
خانوار استفاده شیده اسیت .شیاخص كلیي طبقیه اجتمیاعي
اقتصادي دانشجويان از تركيیب نمیره دانشیجو در هريیک از
متغيرهاي مذكور (بعید از اسیتاندارد كیردن) در بعید عينیي و
ذهني در سطح فاصله اي حاصل آمیده اسیت .بیراي سینجش
پايايي پرسشنامه از ضرايب آلفاي كرونباخ استفاده شده اسیت
كه نتايج بررسيها در جدول ( )7آمده است.

1

براي عملياتي كردن رتبه مشاغل از طبقهبندي مشاغل برحسب يافتههاي حاصل

از فن فازي كه در سال  4984توسط حسن چاووشيان انجام يافته ،استفاده شده
است.

جدول  -2گویهها و ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
ضریبروایی=509
گویههای مدگرایی
 .4من هميشه موقع خريد ،در انتخاب رنگ لباس ،رنیگ سیال را
مالک قرار ميدهم.
 .7اگر لباسي را دوست نداشته باشم؛ آن را نمیيخیرم حتیي اگیر
خيلي باكالس و مد باشد.
" .9مد بودن" لباسي ،ارزش آن را دارد كه پول و زمان زيیادي را
براي خريدنش هزينه كنم.
 .1من نوع لباس و پوششیم را مطیابق بیا بیه روزتیرين الگوهیا و
ژورنالهاي مد انتخاب ميكنم.
 .4اينکه در اجتماع ،لباس گشاد بپوشم يا تنگ ،بستگي به اين دارد
كه كدام مد باشد.
 .0از آرايشگرم ميخیواهم كیه میدل موهیا و آرايشیم را مطیابق
جديدترين مدلها درست كند.
 .2معتقدم مدگرايي كاري عبث است.
 .8در انتخاب هر كا،يي الويت اول من مد بودن آن است.
 .3معتقدم دوام و كيفيت لباس مهمتر از مد بودن آن است.
 .46يکي از دغدغه هاي مهم زندگي من از قافله مد عقیب نمانیدن
است.
 .44اگر لباسي مد شود آن را ميخیرم حتیي اگیر احتيیاجي بیه آن
نداشته باشم.
 .47يکي از موضوعات گفتگوي هميشگي من با دوسیتانم گفتگیو
درباره مدهاي جديد است.
 .49معتقدم انسان بايد از مد پيروي كند.
 .41يکي از تفريحات و دلخوشيهاي من در زندگي دنبالهروي مد
است.
 .44من از پوشيدن لباسي كه مد روز نباشد ،دچار احساس اضطراب
ميشوم.
 .40اغلب زماني را در رسانهها براي آگاهي از مدهاي جديد صرف
ميكنم.

بررسي رابطه بين همرهنگي ،تشخصطلبي و طبقه اجتماعي  -اقتصادي با ميزان مدگرايي (مورد مطالعه :دانشجويان كارشناسي دانشگاه تبريز)
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یافتههای تحقیق

متغير مدگرايي ،همرنگي ،تشخصطلبي داراي ضرايب آلفیاي

نتايج توصيفي :از نظر متغير جنسيت بيشیتر پاسیخگويان (40

مطلوبي هستند و ميتیوان گفیت ،پرسشینامه از پايیايي قابیل

درصد) زن هستند .از نظر رشته تحصيلي تقريبیاً بیه صیورت

قبولي برخوردار است.

طبقهاي متناسب بين همه رشتهها توزيع شدهاند .منزلت شغلي
پدر اكثراً ( 01درصد) در سطح متوسط است و شیغل میادران

ادامه جدول  -2گویهها و ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
ضریبروایی=0/ 040
گویههای تشخصطلبی
 .42در مراسم سعي ميكنم لباسیي بپوشیم كیه چشیمگيیر باشید و
جلبتوجه كند.
 .48من طرفدار سادگي و زندگي بدون تجمالت هستم.
 .43دوست ندارم اهر و لباسم شبيه ديگران باشید بلکیه متفیاوت
بودن را ميپسندم.
 .76تحسين و جلب توجه ديگران برايم مهم نيست.
 .74مدل آرايش و اهرم اغلب ديگران را متحير ميكند.
 .77از اينکه در جمعي كه حاضر ميشوم ساكت باشم و بیه چشیم
نيايم متنفرم.
 .79سعي ميكنم به گونهاي رفتار كنم كه مورد توجه ديگیران قیرار
نگيرم.
 .71اغلب سعي ميكنم لباسي بخرم كیه گیران باشید و هیر فیردي
نتواندآن را بخرد.
 .74براي من خيلي مهم است كه آدم متشخصي به نظر برسم.
 .70اگر لباسي مارک معروفي را داشته باشد آن را ميخرم حتي اگر
گران باشد.
ادامه جدول  -2گویهها و ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
ضریبروایی=0/ 945
گویههای همرنگی
 .72بيشتر سعي ميكنم با آراي اكثريت موافقت نشان دهم.
 .78بيشتر اوقات نظري را ارائه ميدهم كه مطابق نظر جمع باشد.
 .73اغلب اعمالي را در جهت اينکه مورد تأييد ديگران باشیم انجیام
ميدهم.
 .96سبک آرايش و پوشیش مین بیهگونیهاي اسیت كیه در دوسیتانم
مشاهده كردهام.
 .94رفتارم بيشتر تحت تاثيرخواننیدههیا و هنرپيشیه هايسیت كیه در
رسانهها ديدهام.
 .97گاه لباسي را دوست نداشته ام اما به خاطر همرنگي با دوستان يیا
اطرافيانم پوشيدهام.
 .99الويت اول من در هر انتخابي عالقه و ميل خودم است.
 .91اگر دوستانم با عقيدهاي موافقت نشان دهند من هم موافقت نشان
ميدهم.
 .94اينکه از چراغ قرمز رد شوم يا نه ،بستگي دارد به اينكه ديگیران
هم رد ميشوند يا نه.
 .90ترجيح ميدهم بهگونهاي رفتار كنم كه بهاصطالح در مسیير رودخانیه
شنا كرده باشم.

اكثراً خانه دار ( 83درصد) است سطح تحصیيالت پیدر اكثیراً
ديپلم است و براساس فراواني تجمعي  26درصد ديپلم و زير
ديپلم هستند كیه در میورد سیطح تحصیيالت میادر فراوانیي
تجمعي  89درصد ديپلم و زيیر ديیپلم هسیتند .درآمید 6/21
خانواده پاسخگويان كمتر از يک ونيم ميليون اعالمشده است.
در مورد تعلق طبقهاي ذهني تقريباً نيمي از آنها خود را متعلق
به طبقه متوسط با ،ميدانند.
نتايج حاصل از آماره هاي توصيفي متغيرهاي تحقيیق در
جدول ( )9آمده است .اين يافته هیا نشیان میيدهید ميیانگين
گرايش به مد در بين دانشجويان  93/14است كیه مقايسیه آن
با مقدار متوسط  46/4نمايانگر آن است كه گرايش به مید در
بين دانشجويان در سطح پايينتیر از حید متوسیط قیرار دارد.
ميانگين همرنگي  72/01و مقدار متوسط آن  94است كه نشان
ميدهد ميزان همرنگي دانشجويان بيشتر از حد متوسط اسیت
در مورد متغير تشخصطلبي نيز با توجه بیه ميیانگين  99/4و
مقدار متوسط 97/4؛ ميزان تشخصطلبي در بیين دانشیجويان
در سطح پايينتر از حد متوسط قرارگرفته است .ميانگين 44/9
مقدار متوسط  44/2مربو به طبقه اجتماعي اقتصادي بيیانگر
اين است كه طبقه اجتمیاعي اقتصیادي دانشیجويان در سیطح
تقريباً متوسط قرار دارد .دقت در انیدازه آمیاره هیاي كجیي و
كشيدگي متغيرهاي تحقيق و انحراف استاندارد آنها نشیان از
نزديک بودن توزيع مقادير متغيرهاي میورد اسیتفاده بیه يیک
توزيع نرمال دارد.
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جدول -3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیر

*

ضریب کجی

انحراف
میانگین
استاندارد

ضریب کشیدگی

انحراف
استاندارد

آماره

آماره

مقدار
متوسط

کمینه بیشینه

انحراف
استاندارد

مدگرايي

93/44

41/74

6/974

6/474

.713 - 6/109

40

84

46/4

تشخص طلبي
همرنگي
طبقه اجتماعي -
اقتصادي

99/46
72/01

2/63
2/33

6/48
- 6/26

6/474
6/470

.746 - 6/641
.744 - 6/139

41
46

44
06

97/4
94

44/94

1/74

- 6/70

6/474

.713 6/284

*

6

44/24 79/44

با توجه به اينکه نمره ط بقه اجتماعي اقتصادي از مجموعه نمرات استاندارد مقادير منفي و مثبت هستند ،براي از بين بردن مقادير منفي ،كوچکترين نمره موجود

در مقادير به همه نمرات اضافه شده است و به همين سبب نمره طبقه اجتماعي اقتصادي از صفر شروع شده است.

مدل رگرسیونی

ضريب تبيين اصالح شده برابر  6/149اسیت .مقیدار ضیريب

براي پيشبيني تغييی رات میدگرايي در اثیر متغيرهیاي مسیتقل

تبيين يا واريانس تبيين شده توسط متغيرهاي مستقل در میدل

تحقيق از مدل رگرسيون به روش گامبهگام استفاده شد ،نتايج

از مدگرايي 6/14 ،است كه اين نتيجه نشان ميدهد كه مجموع

تحليلهاي رگرسيوني در جداول ( )1( ,)4آمده است .جیدول

متغيرهیاي مسیتقل بیاقي مانیده در میدل توانسیتهانید ()6/14

( )1نشان مي دهد ضريب نهايي رگرسيون چندگانه برابر است

نزديک به نيمي از واريانس متغير مدگرايي را تبيين كنند.

با  6/024و مجذور آن يعنیي ضیريب تبيیين برابیر  6/ 140و
جدول  -4ضریب همبستگی کل واریانسهای تبیین شده مدل رگرسیونی مدگرایی
سطح معنیداری

کمیت

اشتباه معیار

F

ضریب تبیین تصحیح شده

ضریب تبیین

ضریب همبستگی
چندگانه

6/666

461/0

6/ 149

46/44

6/ 024

6/ 140

با مالحظه جدول  4ميتوان چنين برداشت كرد كه با هر

پيدا ميكند و اين تأثيرات با توجه به سطح معنيداري آزمیون

واحد افزايش در شاخص تشخصطلبي ميیزان میدگرايي ،بیا

 ).666(Tمعنيدار اسیت .متغيیر پايگیاه اقتصیادي اجتمیاعي

ضريب  6/342افزايش پيدا ميكند و با هر واحید افیزايش در

شرايط باقي ماندن در مدل را نداشته و از میدل خیارج شیده

شاخص همرنگي ،ميزان مدگرايي با ضیريب  6/071افیزايش

است.

جدول  -9آمارههای مربوط به متغیرهای مستقلی که وارد مدل شدهاند.
ضرایب خام

متغیرها
B

عرض از مبدأ
همرنگي
تمايزطلبي

- 2/942
6/ 071
6/ 342

Std. Error

9/629
6/627
6/681

ضرایب استاندارد

T

Sig

Beta

6/942
6/ 100

- 7/139
8/220
44/784

6/ 67
6/666
6/ 666

برازش مدل SEM

تحليل مسير با استفاده از نرمافزار ليزرل ،ابتدا از روش تقليیل

به علت تعدد گويیههیا و سیهولت در انجیام و نمیايش میدل

دادهها بیراي كاسیتن تعیداد گويیههیا اسیتفاده شیده اسیت و

بررسي رابطه بين همرهنگي ،تشخصطلبي و طبقه اجتماعي  -اقتصادي با ميزان مدگرايي (مورد مطالعه :دانشجويان كارشناسي دانشگاه تبريز)

763

گويههاي هر يک از متغيرهاي اصلي بر اساس محتوي در سه

تحسين واقیع شیدن (گويیه هیاي؛  ،)77 ،76 ،42تنیوعطلبیي

بعد (محقق سیاخته) تركيیب شیده اسیت ،بیه ايین نحیو كیه

(گويه هاي؛  )74 ،79 ،74 ،43با هم تركيب گرديد .گويههیاي

گويههاي مدگرايي در سه بعد رفتاري (گويههاي؛ ،4 ،1 ،7 ،4

مربو به همرنگي نيز تحت سه بعد همرنگي كلي (گويههاي

 ،)40 ،44 ،8 ،0اعتقادي (گويیههیاي؛  ،)49 ،3 ،2 ،9عیاطفي

 ،)90 ،99 ،73 ،78 ،72همرنگي با دوسیتان (گويیههیاي؛ ،96

(گوي یههییاي؛  )44 ،41 ،46جییاي گرفتنیید و ضییمن تركيییب

 ،)91 ،97همرنگي با رسانه (گويه؛  )94با هم تركيب گرديد و

گويههاي هر بعد ،معرف مربو بیه همیان بعید ايجیاد شیده

به عنوان معیرفهیاي میدگرايي از آنهیا در میدل سیاختاري

است .گويههاي مربو تشیخصطلبیي نيیز تحیت سیه بعید

استفاده شده است.

تجملگرايي (گويههیاي؛  )70 ،71 ،48جلیب توجیه و میورد

شکل  -1مدل تحلیل مسیر تحقیق براساس ضرایب استاندارد

شاخصهاي برازش مدل ،حاكي از تناسب مدل ساختاري

 -4شغل مادر  -7شغل پدر  -9درآمد  -1طبقه ذهني -4

4

تحصییيالت مییادر  -0تحصییيالت پییدر  -2طبقییه اقتصییادي

برازش داده شده اسیت  .ريشیه ميیانگين مجیذورات تقريیب

اجتماعي  -8تشخصطلبي  -3همرنگیي  -46میدگرايي -44

( )RMSEAبا مقدار  6/63در سطح به نسبت قابل قبولي بوده

جلب توجه و تحسين طلبي  -47تجمیل گرايیي  -49تنیوع و
تمییايزطلبي  -41مییدگرايي در رفتییار  -44وابسییتگي بییه میید

4

(عاطفي)  -40اعتقاد بیه میدگرايي  -42همرنگیي كلیي -48

ميتواند با همديگر در رابطه باشد (به توجه به حساسيتها و محافظهكاري موجود

همرنگي با دوستان  -43همرنگي با رسانهها

در جامعه نسبت به اين موضوعات) كه در اين تحقيق براي افزايش شاخصهاي

خطاهاي اندازهگيري مربو به متغيرهاي طبقه ،منزلت شغلي والدين و درآمد

برازش مدل ،خطاهاي اندازهگيري مربو به اين متغيرها باهم آزاد ( )freeدر نظر
گرفتهشده است
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و شاخص  NFIمدل در حدود  6/34و شاخص  GFIبرابر بیا

و معناداري تحت تأثير قیرار دادهانید .متغيیر طبقیه اجتمیاعي

 36و  AGFIبرابر  84برآورد شده است .شاخص هاي برازش

اقتصادي نيز عالوه بر رابطه مستقيم معني دار معکوسي كیه بیا

ديگر مدل نيز عموماً با،ي  6/3و در سطح قابل قبولي اسیت.

مدگرايي دارد و توانسته است متغيیر میدگرايي را بیا ضیريب

با توجه به شاخصهاي مذكور ميتوان استد،ل كرد كه میدل

بتاي استاندارد  -6/41تحت تأثير قرار دهید و همچنیين ايین

ارائه شده از بیرازش قابیل قبیولي برخیوردار بیوده و انطبیاق

متغير به طور غيرمستقيم با ضیريب بتیاي اسیتاندارد  6/94بیر

مطلوبي بين مدل ساختاري با داده هاي تجربي فراهم گرديیده

روي تمايزطلبي تأثير افزايشي معنیيداري داشیته اسیت و بیا

است .مدل با( ،شکل  )4نشان ميدهد كه متغير تشخصطلبي

ضريب بتاي استاندارد  -6/44بر روي همرنگي تأثير كاهشیي

با ضريب بتاي استاندارد  6/29و متغير همرنگي نيز با ضريب

معنيداري داشته باشد و درنهايت ميیزان تیأثيرات كیل آن بیر

بتاي استاندارد  ،6/12هردو متغير مدگرايي را به شکل مستقيم

مدگرايي  6/ 64بوده است.

جدول  -6تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم کل متغیرهای مستقل بر مدگرایی
ردیف

نام متغیر

4

تشخص طلبي

6/29

7
9

همرنگي
طبقه اجتماعي اقتصادي

6/ 12
- 6/41

تأثیر کل

نوع تأثیر
مستقیم

غیرمستقیم
-

6/29

6/44

6/12
6/ 64

جمعبندی و نتیجه

به مد سخن گفت ،زندگي در كالنشیهرهاي كنیوني ،مسیتلزم

مدگرايي از جمله مطرحترين مسائل نوپديد اجتماعي و نوعي

روشهاي بصري و گذرا براي ابراز هويت است ،افراد طبقات

از مصرف است كه نه براي رفع نيازهاي زيسیتي بلکیه بیراي

با،ي جامعه براي اينكه خود را از مردم عادي متشخصتیر و

هدفهاي اجتماعي صورت ميگيرد .واژهاي كه بهتنهايي براي

متمايز نشان دهند و طبقات پايين تیر نيیز بیراي همرنگیي بیا

توجيه بسياري از انتخاب هاي تقليیدي ،گیرايشهیا و عاليیق

طبقات با،تر به پديدههايي چون مد پناه ميبرند .بورديیو هیم

به اهر ذاتي و در باطن تحميلي بیه كیار بیرده میيشیود امیا

معتقد بود كه مد ابزاري براي ابیراز تمیايز طبقیاتي اسیت .در

اهميت پرداختن به مدگرايي در كشور ما از آن جهت است كه

واقیع از طريیق مصیرف كا،هیا و فضیاها خیود را تشیخص

مد در ايران ،وارداتي ،تقليیدي و نمايشیي اسیت و از هويیت

ميبخشند و از ساير افراد متمايز ميسازند.

دينییي و ملییي مییا دور شییده اسییت و در مییوارد بسییياري بییا

نتايج و يافتههاي ايین پیژوهش نشیان داد هیر دو عامیل

ارزش ها ي سنتي و ديني حاكم بر كشور مانند ،ساده زيستي و

گرايش به همرنگي و تشخصطلبي بر میدگرايي تیأثير مثبیت

معيارهاي پوششي در تناقض قرار ميگيرد .مدگرايي در كاربرد

معنيداري داشتهاند و نتايج تحقيقات معيدفر ( ،)4980مهدوي

روزانه ،بسته به نوع طبقه افراد ،مد معاني و كیاركرد متفیاوتي

و عباسي اسفجير ( )4983كيران ( )7667گرانیت و آراسیتفن

مييابد وبلن با تمركز بر طبقهاي كه آن را "طبقه تنآسا" ناميد

( )7660نيز مؤيد اين امر بود كه همرنگیي و تشیخصطلبیي

به مطالعه الگوي مصرف تظاهرآميز و مد پرداخت ،اسپنسر مد

ميتوانند به عنوان دو انگيیزه مهیم میدگرايي بیه شیمار آينید.

را زيرمجموعهاي از نهادهیاي تشیريفاتي عنیوان كیرد .كلمین

همان طور كه زيمل نيز اشاره كرده اسیت «مید ،هیم ميیل بیه

مقوله مد را نوعي هوس اجتماعي دانست و زيمل بیا مطالعیه

همرنگي با ديگران را ارضا ميكند و هیم ميیل بیه جیدايي و

كالن شهر از تأثيرات زندگي در كالن شهرها به افزايش گرايش

ممتاز بودن از ديگران را» اما اينکه انگيزه از مدگرايي كدام يک

بررسي رابطه بين همرهنگي ،تشخصطلبي و طبقه اجتماعي  -اقتصادي با ميزان مدگرايي (مورد مطالعه :دانشجويان كارشناسي دانشگاه تبريز)

از اين دو عامل (همرنگي و تشخصطلبي) باشد ،تحت تیأثير
طبقه اجتماعي اقتصادي افراد است.

744

توسط ديگران دارند و خيلي بيشتر به فشار گروه تن ميدهنید
4

(ارونسون  .)978 :4984 ،در جوامع حاضر مصرف بیا تأكيید بیر

طبقه اجتماعي اقتصادي در پژوهش حاضیر بیه صیورت

خويشتن شناسي درجات مختلفي از امنيت و حس عزتنفیس

مستقيم تأثير منفي بر مدگرايي داشته است كیه ناهماهنیگ بیا

را به وجود مي آورد در اين ميان افرادي كه عزتنفس پیاييني

تحقيقات پيشين ازجملیه تحقيیق پیورجبلي ( )4936و پيلیتن

دارند به دليل احساس ضعف دروني تنها شيوهاي كه خیود را

( )4937است .علت امر اين ميتواند باشد كه شیاخص طبقیه

با آن ارزيابي مي كنند از طريق مشاهده آن چيزي است كیه در

اجتماعي اقتصادي عالوه بر درآمید و طبقیه افیراد از تركيیب

مالکيت دارند و مصرف ميكنند (ريحاني ،)19-11 :4988 ،درواقع

سطح سواد والدين نيز پديد آمده است اما اين نتيجیه چنیدان

با مدگرايي ،نیوعي اعتمیاد بیه نفیس كیاذب در خیود ايجیاد

درخور توجه نيست چون نتايج تحليل مسير نشان ميدهد كیه

ميكنند .پس ميتوان نتيجه گرفت ،به ايین دليیل كیه يکیي از

تأثيرات كلي طبقه اجتماعي اقتصادي به دليل تیأثيرات آن بیر

د،يل مدگرايي ،مورد تأييد و تحسين واقع شدن است ،افرادي

همرنگییي و تشییخصطلبییي ،مثبییت اسییت هرچنیید ضییريب

كه عزت نفس با،تري دارند نياز كمتیري بیه تأييید ديگیران و

تأثيرگذاري آن ناچيز و حدود يک درصد است.

ابراز وجود از طريق مد دارند .بنابراين به نظر ميرسد تیالش

تأثيرات غيرمستقيم طبقه اجتماعي اقتصادي بر میدگرايي

براي شناسايي مالکهاي صحيح به عنوان هويت و با ،بیردن

به دو طريق بوده است الف_ اين شاخص تأثير منفي بر ميزان

عزت نفس ميتواند بیه عنیوان راهکیاري بیراي حیل مسیأله

همرنگي افراد داشته است بهنحويكه با افزايش طبقه اجتماعي

مدگرايي تلقي شود همچنين همیانگونیه كیه در بيیان مسیأله

اقتصادي ميزان همرنگي دانشجويان كاهش يافتیه اسیت .ايین

اشاره شد مد در ايران در موارد بسياري با ارزشهاي سینتي و

نتيجه هماهنگ با نتايج پژوهش ادليه ( )7644است كه بر طبق

ديني حاكم بر كشور در تناقض قرار ميگيرد بنیابراين تیالش

آن با با ،رفتن سن و طبقه اجتماعي اقتصادي دانشیجويان در

براي افزايش سطح دينداري و شناساندن الگوهاي ديني نيز به

انتخاب پوششان مستقل تر عمل كرده و همرنگي كمتري دارند

عنوان راهکاري ديگر مطرح ميشود اما بررسي ميزان تیأثيري

و كمتر دچار اضطراب ميشوند.

كه اين دو عامل (دينداري و عزت نفس) ميتواند داشته باشد

ب_ تأثيرات طبقه اجتماعي اقتصادي بر تشیخصطلبیي؛

نيازمند مجالي ديگر و پژوهشهاي آتي است.

تأثيرات طبقه اجتماعي اقتصادي بر تشخصطلبي مثبیت بیوده
است و با افزايش طبقه اجتماعي اقتصادي ميزان تشخصطلبي

منابع

دانشجويان افزايش يافته است اين نتيجه مؤيد نتايج تحقيقات

اديبي سیده ،م و كريمیي ،ي« .)4934( .بررسیي رابطیه بیين

كيران ( ،)7667مهدوي و عباسي اسیفجير ( )4983اسیت كیه

سرمايه اجتمیاعي و نیوع مصیرف بیا تأكيید بیر

معتقدند جواناني كه خود را برتر از ديگران و مربو بیه قشیر

موسییییيقي ،فییییيلم و كتییییاب» ،دو فصییییلنامه
جامعه شناسي اقتصادي و توسعه ،شماره اول ص

آرايش و حتي گويش خود نشان دهند و مدهاي جديید را بیه

.4-70

مرفه جامعه ميدانند ،سعي ميكنند اين برتیري را در پوشیش،
كار ببرند.
در يک نتيجهگيري كلي ميتوان گفیت در هیر دو گیروه
آنچه موجب روي آوردن افراد به مدگرايي است ،نوعي نيیاز
به تأ ييد شدن و مورد توجه قرار گرفتن است ارونسون معتقید

ارونسون ،ا .)4984( .روانشناسي اجتماعي ،ترجمه :حسیين
شکركن ،تهران :انتشارات رشد.

استوتزل ،ژ .)4924( .روانشناسي اجتماعي ،مترجم :كاردان،
عليمحمد ،ج پنجم ،تهران :دانشگاه تهران.

است افرادي كه عزتنفس پاييني دارند ،نسبت به آنهايي كیه
عزتنفس با،تري دارند ،نياز افراطي به تأييد شدن و تحسیين

Aaronsohn

1
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اسفنديار ،س« .)4982( .واقعيت مد و مدگرايي» ،نشريه پيیام
زن ،ش  ،430ص 77-70
پورجبلي ،ر .و خليلیي ،ع« .)4936( .بررسیي نقیش پايگیاه
اقتصییادي -اجتمییاعي در مصییرف كا،هییاي

فرهنگییي» ،فصییلنامه علمییي پژوهشییي علییوم
اجتماعي ،ش  ،78ص.79-4
پيلتن ،ف .و طالبي ،ح« .)4937( .بررسیي عوامیل اجتمیاعي
گرايش به مد در بیين نوجوانیان (میورد مطالعیه

قاسییمي ،و .و همکییاران« .)4983( .شییناخت تییأثير طبقییه
اجتماعي بر نگرش نسبت به جريان نیوگرايي در
شهر اصفهان» ،نشیريه جامعیه شناسیي كیاربردي،
سال بيست و يکم ،ش  ،)92(4ص .19-08
كرايب ،ي .)4934( .نظريه اجتماعي كالسيک ،ترجمه :شهناز
مسمي پرست ،تهران :نشر آگه.
كلمن ،ج .)4922( .بنياد نظريه اجتمیاعي ،ترجمیه :منیوچهر
صبوري ،تهران :نشر ني.

دانش آموزان دختر دبيرستانهاي شیهر مينیاب)»،

كوئن ،ب .)4929( .درآمدي بر جامعهشناسي ،ترجمه :محسن

جامعه شناسي مطالعیات جوانیان ،دوره ،1ش،44

ثالثي ،تهران :انتشارات فرهنگ معاصر.

ص .01 _ 13

حیاتمي ،خ .)4937( .بررسییي عوامیل مییرتبط بیا مییدگرايي،
پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه تبريز.
دهخدا ،ع .)4947( .لغت نامه دهخدا ،ج  ،7تهران :انتشیارات
دانشگاه تهران.

گولد ،ج .)4920( .فرهنگ علوم اجتماعي ،ترجمه :مصیطفي
ازكيا [...و ديگران] ،تهران :انتشارات مازيار.

معيدفر ،س .و حقيقي ،ح« .)4980( .عوامل اجتماعي گرايش
جوانان تهراني به مد» ،فصلنامه مطالعات جوانان،
ش  ،44-41ص 492-446

ذكايي ،م .و پورغالم آرانیي ،ز« .)4981( .خیرده فرهنیگ يیا

مهدوي ،م .عباسي اسفجير ،ع« .)4983( .بررسي ميزان تمايل

مصییرف فرهنگییي :پژوهشییي در بییين دختییران

به مديريت بدن و كنترل اندام و عوامل میؤثر بیر

دانییشآم یوزان شییهر تهییران» ،نشییريه مطالعییات
فرهنگي و ارتباطات ،ش ،1ص.4 – 70

آن» ،مجله تخصصیي جامعیهشناسیي ،سیال اول،

رفعتجاه ،م« .)4980( .هويت انساني زن در چالش آرايش و

مد» ،نشريه علیوم اجتمیاعي مطالعیات راهبیردي
زنان (كتاب زنان سابق) ،ش ،98ص493- 410
زايركعبه ،ر .)4937( .بررسي ميزان مدگرايي در منطقه مرند،
پايییاننامییه كارشناسییي ارشیید ،دانشییگاه تهییران،
دانشکده علوم اجتماعي.

سیاروخاني ،ب .)4984( .درآمیدي بیر دايرةالمعیارف علیوم
اجتماعي ،جلد دوم ،تهران :انتشارات كيهان.
ساوج ،و .)4984( .جامعهشناسي شهري ،ترجمه :پیور رضیا.
ابوالقاسم ،تهران :نشرسمت.

فاضلي ،م .)4987( .مصرف و سبک زندگي ،قیم :انتشیارات
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