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چکیده
یکی از پدیده هایی که امروزه به صورت امری فراگیر درآمده و درگیری ذهنی باالیی برای
زنان و جوانان ایجاد کرده ،مدگرایی است .بدین جهت ،هدف از انجام این پژوهش شناسایی علل و
پیامدهای گرایش زنان به مد با استفاده از نظریه داده بنیاد است .پژوهش از نظر روش اجرا ،کیفی،
از بعد هدف ،بنیادی و روش مورد استفاده ،نظریه دادهبنیاد است .جامعه آماری تحقیق تعداد 30622
نفر از دانشجویان خانم دارای سن  18-30سال ساکن شهرهای خرمآباد میباشد .که با استفاده از
روش نمونهگیری نظری ،در این پژوهش پاسخهای دریافتی پس از مصاحبه تعداد نمونه با  24نفر
به اشباع رسید .در تئوری داده بنیاد از رهیافت نظاممند که با اثر استراوس و کوربین شناخته می
شود ،درواقع کدگذاری باز ،محوری و انتخابی استفاده گردیده است .برای دستیابی به روایی و پایایی
این پژوهش ،توافق بین دو کدگذار(دانشجو و استاد راهنما) وجود داشته و نیز نتایج این تحقیق را
به افراد با شرایط مشابه؛ یعنی دانشجویان خانم جوان دیگر نیز تعمیم داد .نتایج مقاله نشان داد که
رفتارهای رقابتی ،عوامل اجتماعی ،تأیید و تحسین دیگران ،تعلق و تأثیرات گروهها ،مدگرایی برای
لذت بردن ،خصوصیات روانشناختی ،درگیری ذهنی با مد ،کمبودها ،عوامل موقعیتی ،نمایش قدرت،
فرهنگ و سبک زندگی ،ایدهآلگرایی ،برندگرایی و عوامل بازاریابی و شبکههای اجتماعی بر مدگرایی
مؤثر بوده که این عوامل در  5دسته شرایط محوری ،علی ،زمینهای ،مداخلهگر و راهبردی و همچنین
پیامدهای مدگرایی دسته بندی و در نهایت مدل علل و پیامدهای گرایش زنان به مد با استفاده از
نظریه داده بنیاد ارائه گردید.
واژه های کلیدی :مد ،مدگرایی ،علل مدگرایی ،پیامدهای مدگرایی ،نظریهپردازی داده بنیاد.

 1دکتری ،گروه مدیریت ،استادیار ،دانشگاه حضرت معصومه (س) ،قم ،ایران.
 2کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت ،دانشگاه حضرت معصومه (س) ،قم ،ایران.
 3کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت ،دانشگاه حضرت معصومه (س) ،قم ،ایران.
* نویسنده مسئول مقالهmoeini61@yahoo.com :
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مقدمه
گستره مد به اندازه گستره زندگی انسان است و تمامی شئون آن را دربرمیگیرد .اگرچه ،مد
همواره در میان همه نسلها و در همه دورهها وجود داشته ،اما در دوره معاصر بهویژه در چند دهه
اخیر ،مد و مدگرایی به افراطیترین حد خود رسیده است ( .)Kabiri & et al. 2018که دراین میان،
مد لباس به عنوان یکی از صنایع فرهنگی پرطرفدار جامعه معاصر ضمن برخورداری از نقشی تعیین
کننده در رشد اقتصادی جوامع ،در انتقال ایدههای فرهنگی به سایر جوامع و رشد و پویایی هرچه
بیشتر فرهنگ بومی بهویژه در عرصه نمادها و جلوههای عینی و ملموس فرهنگی ،از نقشی غیرقابل
انکار برخوردار بوده است ) .)Afrough and Mehrabanifar, 2017لذا ،مدگرایی ،به ویژه در حوزه
مصرف ،از جمله مطرح ترین مسائل اجتماعی در عصر حاضر به شمار میرود ،که نه لزوما برای رفع
نیازهای زیستی ،بلکه برای برآوردن اهداف اجتماعی صورت میگیرد ( .)Hatami & et al. 2015مد
و مدگرایی پدیدهای است که کما بیش در میان همه اقشار وجود دارد؛ پدیده مد تنها اختصاص به
اقشار مرفه جامعه ندارد و اقشار فرودست و کم درآمد نیز درگیر مد و پیامدهای ناشی از آن هستند
( )Shephard et al 2016مدها بیشتر برای سلیقه طبقات مرفه جامعه طراحی میشود و اولین کسانی
که از مدها برای متمایز شدن استفاده میکنند ،عموما طبقات مرفه جامعه هستند؛ حال طبقات
ضعیفتر جامعه که اکثرا نیم نگاهی به نوع و شیوه زندگی آنها دارند ،در جهت همرنگی با آنها حرکت
کرده و با پیروی کردن از نوع زندگی آنها ،سعی در از بین بردن فاصله های طبقاتی دارند Salehi
) .)and Romani, 2015مد اشاره به یک سبک (به عنوان مثال لباس ،کیف و کفش) دارد که به طور
گستردهای توسط یک گروه از مصرف کنندگان در یک زمان معین پذیرفته میشود (.)Joung, 2014
با وجود آنکه مد و مدگرایی کل گستره زندگی اجتماعی را دربر میگیرد ،پوشاک و آرایش
شاخص ترین کاالیی است که از مد تأثیر میپذیرد ) .)Mirjalili, 2013لباس به عنوان یکی از مهم
ترین مؤلفههای مرتبط با هویت ،بارزترین نماد فرهنگ و ارزشهای یک جامعه است Azari and et
) .)al 2016چراکه ،نوع پوشش ما نه تنها بر احساس ما از شخصیت مان تأثیر مهمی دارد ،بلکه در
اجتماع نیز بر نگرش افراد به شخصیت و منزلت اجتماعی تأثیر دارد .لباس و پوشاک نشان دهنده
شأن و طبقه و شخصیت فرد هستند .بنابراین سبک پوشش هر فرد باعث میشود که هویت شخصی
خویش را به نمایش بگذارد ).)Al-Hosseini Al-Modarressi & et al, 2015
امروزه مد به یک تجارت بزرگ تبدیل شده است؛ و ساالنه چیزی بیش از یک تریلیون دالر در
جهان صرف پوشاک و کفش میشود .بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ،میزان مصرف پوشاک و
لباس در ایران حدود دوازده میلیارد دالر (پنجاه هزار میلیار تومان) اعالم شده است .کارکردهای

261

فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه ،سال یازدهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

( & Fischer

اجتماعی و ارزشهای اقتصادی به طور قابل توجهی روی مد و لباس تأثیرگذار است
.)2011 ,Ahlstrom
بر مبنای دیدگاه جامعه شناختی ،مقوالتی چون الگو و فرهنگ مصرف ،سبک زندگی ،رهبران
مد ،بدن آگاهی ،در تبیین گرایش به مد مطرح میشود .بی تردید پدیده مد با طبقه اقتصادی
اجتماعی افراد ،نقش رسانههای جمعی ،فرآیند جهانیسازی و نظام سرمایهداری مرتبط است

Rafaat

) .)Jah, 2007وبلن انگیزشهای اجتماعی برای رفتار رقابت آمیز و چشم و هم چشمی را پایه و
اساس تبیین پدیده مصرف مدرن قرار میدهد ) .)Ghaderi and Rezaei, 2014نقش رسانهها نیز در
این زمینه انکار ناپذیر است چرا که رسانهها از طریق معرفی هنجارهای خاص اجتماعی والگوها می
توانند باعث همنوایی و همسویی و به نوعی فرهنگ سازی در بین افراد جامعه شوند

Khorshidian

) .)and et al, 2014در دیدگاه روانشناسی نیاز انسانها به خودنمایی و زیبایی زمینه مدگرایی را
فراهم میسازد ) .)Rafaat Jah, 2007بسیاری از مصرف کنندگان که بر تصمیمهای دیگران در زمینه
مد تاثیر میگذارند (رهبران ایده در مد) ،از اینکه با سبک خریدشان شناخته شوند ،لذت میبرند
) .)Esfidani and et al, 2014همچنین میتوان گفت که نیاز به تنوع طلبی ،همانندسازی و جلب
توجه دیگران ،باعث گرایش به مد در جوانان میشود ) .)Ghanbari Talab, 2013اگرچه ،پیروی از
مد همیشه بد نیست و میتواند جوانان را از لحاظ روحی ارضا کند و حتی در پیشرفت جامعه نیز
مفید باشد .اما در جوامع امروزی به علت تأکید بیش از حد بر زیبایی و تصاویر ارائه شده در مجلههای
مد ،سینما و رسانهها ،توجه به ظاهر و بدن در بین زنان شکل افراطی به خود گرفته است و همین
موضوع باعث میشود که مد به عنوان یک مسأله اجتماعی قلمداد شود

Babamiri and et al,

) .)2011چراکه ،برخی افراد کاال را نه صرفا بر اساس کارکرد بلکه به منظور بهبود وجهه اجتماعی
خود و یا منحصربهفرد کردن خود از دیگران خریداری میکنند ).)Mirabi and et al, 2013
با مطالعه و مرور ادبیات و پیشینه پژوهش ،این نتیجه حاصل گردید که؛ در طول تاریخ بشری
مد همواره وجود داشته و منحصر به عصر حاضر نمیباشد .مدگرایی از رنگ و نوع لباس گرفته تا
نوع گفتار روزمره و محاوره و معاشرت اجتماعی و حتی طرز راه رفتن و غذا خوردن را تحت تأثیر
قرار داده است .یکی از جلوههای بارز مد به ویژه در بین قشر جوان جامعه پیروی از مد جهانی در
انتخاب نوع لباس و پوشش است .لباس بیش از هر چیزی میتواند نشان دهنده هویت انسانی-
اجتماعی پوشنده آن باشد ) .)Azari and et al, 2016مد میتواند به عنوان بخشی از فرهنگ مصرف
کنندگان در نظر گرفته شود که از طریق مصرف مد هویت خود را تعریف میکنند و آن را برای
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برقراری ارتباط و انتقال هویت اجتماعی و ابراز و ارائه خود به کار میبرند .مشتریان محصول را نه
تنها برای ویژگیهای عملکردی آن ،بلکه برای انتقال هویت خود خریداری میکنند (& Hassan
 .)2016 ،Harunاز نظر فرهنگی معموال علی رغم اشتراکات زیاد در دو جنس ،زنان به لحاظ احساسی
بودن واکنش هایشان نسبت به محیط ،عاطفیتر میباشند و بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرند .بنابراین
تقلید و گرایش به الگوهای برتر ،با طبیعت بیولوژیکی زنان تناسب بیشتری دارد .زنان ازطریق
مدگرایی سعی دارند هویت خود را به گونهای متمایز شکل دهند و از طریق نمایش ذوق وسلیقه
خود به کسب منزلت اجتماعی بپردازند ).) Poor Yousefi & et al. 2009
تحقیقات نشان داده است که زنان بیشتر از مردان درگیر مد میشوند و البته مردان بیشتر درگیر
اتومبیل هستند .همچنین نشان میدهد که زنان از نظر خودشان بیشتر از مردان مدهای خالقانهتری
ایجاد میکنند و باید این را به عنوان درگیری بیشتر در نظر گرفت .و همین موضوع باعث شده است
که مجالت و فروشگاههای پوشاک زنان را بیشتر بازار هدف خود قرار دهند ( .)O'Cass, 2004
برجستگی مد در هویت بخشی به زنان و پارادوکس توجه به جسم و روح ،زنان را با چالشهای
هویتی در ابعاد مختلف مواجه میسازد که نیازمند سیاست گذاریهای فرهنگی است Rafaat Jah,
) .)2007بدین جهت ،اهمیت و ضرورت و مفهوم مد چون ،مدها الگوهای فرهنگیای هستند که
توسط بخشی از جامعه پذیرفته میشوند ،دارای یک دوره نسبتا کوتاه هستند و سپس فراموش
میشوند ) )Honarvaran, 2012و بحث مدگرایی به لحاظ گستره تاثیر آن در جامعه است .مد و
مدگرایی تنها موج احساسی نیست و عقبه فکری دارد که این طرز فکر ممکن است در جامعه شیوع
یافته و به تدریج ریشه بدواند.
علل گرایش به مد :در باب گرایش به مد عوامل متعددی شده است طوری که ،توسعه و بیان
هویت شخص از خود ،یکی از زمینههای برجسته گرایش به مد در میان مصرف کنندگان است.
مصرف کنندگان برای ابراز هویت خود و یا برای بلند پروازی مد را انتخاب میکنند (Do & , 2013
 .)Leeجدول 1دربرگیرنده خالصه علل گرایش به مد می باشد.
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جدول  -1علل گرایش به مد.
ردیف

عناصر اصلی

1

تاثیرات گروهها

2

تأثیر رسانهها بر فرهنگ و مد

3

پایگاه اجتماعی

4

متمایز کردن خود از دیگران

5

ابراز عقیده و رهبری مد

6

ابراز هویت و شخصیت اجتماعی

7

درگیری ذهنی با مد

8

مادیگرایی

زیرمجموعه عناصر اصلی
گروههای مرجع
نیاز به مورد توجه قرار گرفتن از سوی افراد جامعه (بخصوص
هم سن و ساالن)
روحیه تأثیرپذیری جوانان و نوجوانان (الگوگیری از دیگران)
مدگرایی و التزام ناشی از دوستی
همرنگی اجتماعی(فشار همنوایی)
رقابت و چشموهمچشمی

9

آگاهی مد

10

دانش مد

11

علل فردی و روانی

12

سبک زندگی و مدگرایی

طبقه اجتماعی
موقعیت اقتصادی

نوگرایی و استقالل طلبی
اعتماد به نفس در تصمیمگیری
جبران حقارت
ابراز مخالفت از سوی نوجوان و جوان
ضعف اراده و اختیار

پیامدهای مدگرایی :با توجه به اینکه بیشتر مدهای رایج در بین جوانان برگرفته از الگوهای
بیگانه و غیر خودی است ،میتوان گفت که مدگرایی به معنای جدید آن ،نوعی از خود بیگانگی و
تقلید از فرهنگ غربی را القا میکند ) .)Shojaei, 2009جوامعی از این پدیده آسیب جدی خواهند
دید که جوامعی تقلید کننده باشند .چرا که مدها و تولیدات جامعه مدگرا جزئی از فرهنگ همان
جوامع به حساب میآیند و در واقع آنها در حال طی کردن مسیر فرهنگی خود میباشند ،اما مصرف
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این مدلها و مدها در جوامع تقلیدکننده در بعضی مواقع ضد ارزش و باعث تخریب هویتی و فرهنگی
اعضای آن جوامع در همه ابعاد خواهد شد ).)Piltan and Talebi, 2013
علل و عوامل گرایش به مد طیف گستردهای را دربر می گیرد ،و تحقیقات فراوانی در زمینه
عوامل گرایش به مد ،صورت گرفته است ( .)Hatami & et al. 2015اما در بیشتر مطالعات ،به بررسی
جنبههای اجمالی و خاصی از مسئله پرداخته شده است .لذا در این تحقیق قصد بر آن است که
مدلی جامعتر از تحقیقات پیشین برای عوامل و محرک های گرایش زنان به مد ارائه و به این سؤال
اساسی پاسخ داده شود که:
مدل علل و پیامدهای گرایش زنان به مد با استفاده از نظریه داده بنیاد چگونه است؟
پیشینه پژوهش
در این راستا ،مطالعات علمی و دانشگاهی در زمینهی مد و مدگرایی در سالهای اخیر ،بیشتر
کانون توجه و تمرکز پژوهشگران قرار گرفته است .بخارایی و رفیعی Bokharaeei and Rafiei,
) )2016در تحقیق خود تحت عنوان"زنان و گرایش به مد" به گونهای سنخشناسی از الگوی پوشش
زنان دست یافتند که ،این سنخها بر حسب نگرش زنان به مد عبارتند از :مد انطباقگرایانه ،مد
واسازانه و مد التقاطی .مد انطباقگرایانه ناظر بر عالقه افراطی زنان به مصرف لباسهای مد روز
است؛ این تیپ زنان در تالش بیوقفه و مستمر به سمت همنوایی و همرنگی با مدهای روز ،میروند
تا بر وجه اجتماعی خود بیافزایند .زنان منسوب به سبک واسازانه در پی انداختن شیوههای تثبیت
شده و جایگزینی آنها با اقالم بعضاَ نا متعارف و ویژه هستند .این دسته از زنان به پیروی کورکورانه
از مدهای رایج لباس زنانه تن نمیدهند ،این افراد با سبک خاص پوشش خود شکلی جدید می-
آفرینند .سبک التقاطی نیز در میانه آنها قرار دارد و ترکیبی از ویژگیهای هر دو طیف را منعکس
میکند .زنان منسوب به این گروه نه کورکورانه و نه با اشتیاقی وصفناپذیر از مدهای رایج لباس
پیروی میکنند و نه به شیوهای کامال تأملی لباس میپوشند.
ایزدی ) )Izadi, 2016در تحقیق خود تحت عنوان " بررسی عوامل مؤثر بر مدگرایی (عفاف و
حجاب) در ببین دانشجویان دانشگاه مازندران" متغیرهای مدگرایی و عفاف و حجاب را مورد بررسی
قرار دادند .نتایج نشان داد؛ بین متغیر همرنگی اجتماعی و مدگرایی رابطه معناداری وجود دارد و
بین متغیر دینداری و مدگرایی رابطه معناداری وجود دارد که جهت رابطه معکوس و منفی است.
افراسیابی و همکاران ) )Afrasiabi and et al, 2016در تحقیق خود تحت عنوان " عوامل مرتبط
با مدگرایی در بین جوانان شهر یزد " متغیرها و عوامل مرتبط با مدگرایی را مورد بررسی قرار
دادند .نتایج نشان داد؛ بین متغیرهای استفاده از رسانههای جمعی ،منزلت جویی ،مصرف گرایی،
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جهت گیری اخالقی فراغتمدارانه ،مقایسه اجتماعی ،همنوایی اجتماعی و مدگرایی ،رابطه معنادار
وجود دارد .همچنین بین افراد مجرد و متأهل در مدگرایی تفاوت معناداری وجود دارد.
قادری و رضایی ) )Ghaderi and Rezaei, 2014در تحقیق خود با عنوان "رابطه سرمایه فرهنگی
و گرایش جوانان به مد" به بررسی سرمایه فرهنگی و ابعاد آن و ارتباط آن با گرایش به مد پرداختند،
نتایج تحقیق آنها نشان داد که بنابر نظریه فمنیستهای رادیکال ،بین زنان و مردان از لحاظ گرایش
به مد تفاوت وجود دارد؛ یعنی زنان بیش از مردان به مد گرایش دارند و هرکدام انگیزه متفاوتی
دارند .همچنین در این تحقیق بین دو متغیر نیاز به کسب منزلت و گرایش به مد رابطهای مثبت به
دست نیامد.
پیلتن و طالبی ) )Piltan and Talebi, 2013در تحقیق خود با عنوان "بررسی عوامل اجتماعی
گرایش به مد در بین نوجوانان" تأثیر عوامل اجتماعی را بر مدگرایی نوجوانان را بررسی کردند که
بر اساس نتایج حاصل از تحقیق آنها میزان استفاده از رسانههای جمعی و میزان استفاده از رسانههای
خارجی ،میزان استفاده از رسانههای داخلی و الگوپذیری از هنرمندان با گرایش به مد رابطه معنادار
از نوع مستقیم وجود دارد ،اما بین الگوپذیری از مربیان با گرایش به مد رابطه معنادار از نوع معکوس
وجود دارد.
در تحقیق معیدفر و حقیقی ) )Moeidfar and Haghighi, 2011با عنوان "عوامل اجتماعی
گرایش جوانان تهرانی به مد" نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین دو متغیر مقایسه اجتماعی و
همرنگی اجتماعی با میزان مدگرایی فرد رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد .همچنین میزان استفاده
از رسانههای جمعی و درآمد خانوار با میزان مدگرایی فرد رابطه غیرمستقیم و مثبت دارد و متغیر
تحصیالت با مدگرایی رابطه غیرمستقیم و منفی دارد .میزان مدگرایی در دختران و جوانان مجرد
بیشیتر از پسران و جوانان متأهل است.
جین 1و همکاران ) )Jain & et al, 2017رفتار خرید برای کاالهای مد لوکس با استفاده از
چارچوب تئوری رفتار برنامهریزی شده را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد؛ هنجار ذهنی مهم
ترین عامل تعیین کننده قصد خرید برایر کاالهای مد لوکس است .لئونگ 2و لئو Leung & Lo,
) )2015متغیرهای عوامل روانی و اجتماعی آگاهی مد و رفتار خرید در میان مصرف کنندگان سه
گروه سنی  23-18و  29-24و  35-30سال را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که؛ آگاهی
مد بر خودپنداره تأثیرگذار بوده و قرار گرفتن در معرض رسانهها تأثیر مثبت بر آگاهی مد دارد.

Jain
Leung

1
2
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بینگ )Bing, 2014) 1متغیرهای ارزش خرید ،سطح تحصیالت ،درآمد خانوار و تعداد دفعات خرید
و مدگرایی را بررسی کردند .نتایج نشان داد که؛ خرید ارتباط مثبت و معنادار با درآمد خانوار دارد
و مدگرایی ارتباط مثبت و معنادار با میزان تحصیالت دارد .خاره )Khare, 2014) 2متغیرهای جمعیت
شناختی و اثرات جهانی شدن مصرفکننده بر درگیری با پوشاک مد را بررسی نمودند .نتایج نشان
داد که؛ نوع شهر ،درآمد و تحصیالت در پیشبینی درگیری با پوشاک مد مصرف کنندگان هندی
مهم است و درگیری با پوشاک مد تحت تأثیر جهانگرایی ،عوامل فایده گرا و اثر هنجاری اجتماعی
قرار گرفته است.
سواالت پژوهش
سؤالهای اصلي
.1
.2

عوامل مؤثر بر گرایش به مد در زنان کدام است؟
مدل گرایش به مد در زنان چگونه است؟

سؤالهای فرعي
.1
.2
.3
.4

شرایط علی اثرگذار گرایش زنان به ؟ چیست؟
شرایط زمینهای اثرگذار گرایش زنان به ؟چیست؟
شرایط مداخلهگر گرایش زنان به مد چیست؟
پیامدهای مدگرایی در زنان چیست؟

روش پژوهش و ابزار پژوهش
تحقیق حاضر از نظر روش اجرای آن ،تحقیق کیفی ،از لحاظ هدف ،از نوع تحقیقات بنیادی و
روش مورد استفاده در این تحقیق ،نظریه داده بنیاد میباشد .جامعه آماری این تحقیق ،تعداد
 30622نفر از دانشجویان خانم دارای سن  18-30سال ساکن شهرهای خرمآباد است که با استفاده
از نمونهگیری نظری تا رسیدن به اشباع نظری که در این پژوهش  24نفر بود ،انجام گردید  .چراکه،
در پژوهش کیفی نمونه کوچک و به صورت هدفمند انتخاب میشود ،بدین معنی که قضاوتهای
پژوهشگر بر اساس اطالعات قبلی او ،مبنای انتخاب نمونه قرار میگیرد ) .)Delavar, 2012در تعریف
مدگرایی این طور بیان شده است که فرد ،سبک زندگی و پوشش خود را مطابق آخرین الگوها قرار
دهد؛ در این تحقیق با مشاهده افرادی که نوع پوشش آنها مطابق آخرین مدل لباس و مد روز بوده
Bing
Khare

1
2
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و سپس پرسش چندین سؤال و اثبات مدگرا بودن آنها ،به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدهاند .لذا،
نمونهگیری به روش نمونهگیری نظری انجام میشود .ازآنجاکه ابزار اصلی انجام در این پژوهش
مصاحبه است ،نمیتوان از قبل مشخص کرد که چه تعداد افراد بایستی در این مطالعه انتخاب شوند
تا پدیده موردعالقه در مطالعه کیفی بهطور کامل شناسایی شود .بر همین اساس ،تعیین حجم نمونه
در تحقیقات کیفی فرمول خاصی ندارد ،نمونهگیری تا جایی ادامه پیدا میکند که به حالت اشباع
تئوریکی برسد یعنی نظرات افراد پاسخ دهنده به هم شبیه شود و پاسخهای دریافتی و متغیرهای
یافته شده به تکرار برسد .در این پژوهش پاسخ های دریافتی پس از مصاحبه با  24نفر به اشباع
رسید.
روایی و پایایی پژوهش :در تحقیقات کیفی برای افزایش اعتماد و اعتبار درونی از روش کنش
متقابل سه گانه استفاده می شود .در واقع مثلث سازی به جستوجوی ثبات و همخوانی بین یافته-
های حاصل از مشاهدهگرهای مختلف ،ابزارهای مختلف ،روشهای مختلف مشاهده در زمانها،
مکانها و موقعیتهای مختلف اشاره میکند .مثلث سازی عبارت است از مقایسه اطالعات برای
تعیین اینکه آیا همگرایی در مورد یک مفهوم یا یافته وجود دارد یا نه .که در این پژوهش از .1 :
مثلث سازی دادهها :جمع آوری دادهها در زمانها ،مکانها و از افراد مختلف .الف) زمانی ب) مکانی
ج) شخصی  .2مثلث سازی نظری :ارزیابی دادهها از دیدگاههای مختلف؛  .3مثلث سازی روش
شناختی :استفاده از روشهای مختلف جمعآوری دادهها ،برای سنجش اعتبار تحقیق استفاده شده
است .در یک نتیجهگیری کلی برای دستیابی به روایی و پایایی بخش کیفی این تحقیق عالوه بر
رعایت اصول گفته شده در باال ،توافق بین دو کدگذار (دانشجو و استاد راهنما) وجود داشته و نیز
نتایج این تحقیق را می توان به افراد با شرایط مشابه؛ یعنی دانشجویان خانم جوان دیگر نیز تعمیم
داد و مدل به دست آمده را برای گرایش آنان به مد ارائه کرد.
یافته های پژوهش
در مرحله اول افراد مدگرا شناسایی و موضوع مورد پژوهش برای افراد توضیح داده میشد و در
ادامه از مصاحبهشونده خواسته میشد که نتیجهگیری کند و علت یا علل اصلی گرایش خود به مد
را بیان کند تا در مقولهبندی راهگشا باشد .برای نمونه؛ در یکی از این مصاحبهها ،یکی از افراد علت
گرایش خود به مد را چنین بیان نمود که " با این مدل لباس و آرایشم نشون میدم که کجا و در
چه محلهای زندگی میکنم" و با تجزیهوتحلیل این بیان ،مفهوم «ابراز هویت و طبقه اجتماعی»
استخراج گردید .در مصاحبهای دیگر ،شخص علت گرایش خود به مد را "خیلی دوست دارم صاحب
سبک و مد خاصی بشم" بیان نمود .که نشان از مفهوم « تمایل به مرجع بودن » میباشد .دیگر
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فردی در مصاحبه علل گرایش به مد خود را "داشتن چیزهای جدید ،آدم رو به زندگی امیدوارتر
میکنه" بیان میکند که مفهوم «لذت از خرید چیزهای جدید» میتواند دلیل گرایش به مد باشد.
که در ادامه تمامی مصاحبهها و نحوه مفهومگذاری و سایر مراحل به طور مفصل بیان گردیده است.
همچنین ،اگر در خالل مصاحبهها یافته جدیدی به دست میآمد ،در مصاحبه با دیگر افراد و پرسش
و بررسی رفتار استفاده میشد .برخی از سؤاالت که جنبه عمومی داشتند ،از همه افراد پرسیده
میشد؛ مصاحبهها و تحلیلها به طور همزمان انجام میگرفت و با گذشت زمان تسلط بر موضوع
افزایش یافته و اشکاالت و ابهامات زدوده میشد .و مراحل کدگذاری باز ،محوری و انتخابی به ترتیب
انجام گردید.
✓ درمرحله اول شامل؛ کدگذاری باز ،پس از انجام چند مصاحبه اولیه کدگذاریها آغاز شده
و در هر مرحله مصاحبهها مورد بازبینی قرار گرفته و سعی میشد تا با توجه به مبنای مورد مطالعه،
عنوان مناسبی برای تمها انتخاب شوند .تعداد کدهای استخراج شده اولیه  448عدد بوده که تعدادی
از آنها به علت بیارتباط بودن با موضوع حذف و پس از غربالگری تعداد آنها به  291عدد (260
عدد کدهای علل گرایش به مد و  31عدد کدهای پیامدهای مدگرایی) رسید .بخشی از نحوه
کدگذاری باز و گزارههای مربوط و فراوانی آنها در مصاحبهها ،در جدول 2و  3آورده شده است.
جدول :2بخشي از کدگذاری باز گزاره های مصاحبه (علل گرایش به مد)
ردیف
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

کد
لباسهای مد رو می پوشم تا قیافم با کالستر بشه
لباسهای مارک رو دوست دارم چون پرستیژ بیشتری دارند
همه برا کسی احترام قائل میشن که لباس گرون و مد روز بپوشه
همیشه دوست دارم لباسهایی بپوشم که از بقیه باالتر باشم
دوست دارم وقتی لباس مارک و گران قیمت میپوشم بقیه بدونند که لباس
مارک پوشیدم
ترجیح میدم لباسهایی بپوشم که یه سر و گردن از بقیه باالتر باشم
زمانی که حالم بده بیشتر خرید میکنم اینطوری حالم خوب میشه
حوصلهم سر بره ترجیح میدم برم خرید
زمانی که دلم گرفته خرید میرم تا حالم خوب بشه
با خرید کردن روحیهم تغییر میکنه و حالم عوض میشه
تا حدی به مادیات اهمیت میدم که نیازمند دیگران نباشم
مادیات خیلی برام مهم و ارزشمنده
افراد مادیگرا بیشتر پیگیر مد هستن
هر مدل لباسی که دوست داشته باشم میپوشم و هیچ قید و بندی برام
مهم نیست
به رسم و رسومات پایبند نیستم
اصال پایبند عرف نیستم و نظر دیگران برام مهم نیست

فراوانی
3
1
3
3

پرستیژ

1

قدرت طلبی

2
4
2
4
2
1
1
3
3
1
2

مفاهیم

تغییر شرایط
نامناسب
روحی
مادیگرایی
عدم پایبندی
به رسم و
رسومات
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جدول  :3بخشي از کدگذاری باز گزاره های مصاحبه (پیامدهای مدگرایي)
ردیف

کد

فراوانی

1

مد خوبه چون سطحی از آراستگی و شیک پوشی رو به همراه داره

2

2

مد رو دوست دارم چون شیک پوش میشم

3

3

مد تغییر ذائقه ست و چون باعث میشه که زندگی رو از حالت
یکنواختی و کسلی در بیاره خیلی الزم

4

4

مد خوبه چون هر چند وقت یه بار یه تغییر و تنوع ایجاد میکنه

4

5

مد باعث ایجاد اشتغال برا خیلیها شده

2

6
7
8
9
10
11
12
13
14

اگر تولید کنندههای داخلی مد رو طراحی و تولید کنن باعث رونق
اقتصادی میشه
از خرید بعضی از مدها پشیمون میشم
وقتی بر اساس هیجان یه مد خاص رو خرید میکنم معموال
پشیمون میشم
بعضی وقتها شده برم قرض کنم ولی مدهای جدیدی که میاد و
دوست دارم رو میخرم
چون خیلی از این مدها از غرب وارد میشه باعث لطمه زدن به
تولیدات داخلی و مشکالت اقتصادی میشه
قبل از اینکه لباس بخرم خیلی فکر میکنم و زمان صرف پیدا کردن
مدلهای مختلف میکنم و اینطوری کلی زمانم هدر میره
خیلی اوقات زمانهای طالیی عمرم رو صرف فکر کردن و گشتن تو
بازار و انتخاب لباس کردم
هر مدی رو که دوست داشته باشم میخرم و پایبند به اصول خاصی
نیستم
هر مدی رو امتحان میکنم و برام مهم نیست که خوبه یانه

3

مفاهیم
آراستگی و زیبایی

تغییر و تنوع

رونق اقتصاد

3
2
1
2

احساس پشیمانی

مشکالت اقتصادی و
مالی

3
هدر دادن زمان
3
1

بی قید بودن

2

✓ در مرحله دوم شامل؛ کدگذاری محوری ،هدف ایجاد مجموعه سازمان یافتهای از کدها و
مفاهیم اولیه است که نتیجه بررسی دقیق و تفصیلی گزارههای هر مصاحبه در مرحله کدگذاری باز
است .تمرکز این مرحله بیشتر بر کدها و مفاهیم است؛ البته ممکن است کدها و مفاهیم جدیدی
نیز در این مرحله ظهور یابند در نتیجه وظیفه اصلی ،مرور و بررسی کدهای اولیه و حرکت به سوی
سازماندهی موضوعات ،مفاهیم ،دستهبندیها و تعریف محور مفاهیم اصلی در تحلیل است .از این
رو پرسشهایی که در مرحله کدگذاری محوری این پژوهش مطرح خواهند شد ،عبارتند از:
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 )1آیا میتوان چندین مفهوم مرتبط با یکدیگر را برای ایجاد یک دستهبندی کلیتر با هم ترکیب
کرد؟
 )2آیا میتوان دسته بندیها را درون یک توالی یا تسلسل ،سازماندهی کرد؟
در این مرحله ،به منظور پاسخگویی به نخستین پرسش (دسته بندی مفاهیم)؛ گزارههای مربوط
به علل گرایش به مد دسته بندی شدهاند .برای مقولهبندی از هر سه منبع گفته شده توسط کاربین
و استراوس استفاده شده است؛ یعنی از زبانی که به وسیله آگاهی دهندگان به کار میرود .به عبارتی
مانند نمونه؛ در مقولهبندی مفاهیم مرتبط با علل گرایش به مد؛ مفاهیم (تمایز و منحصر به فرد
بودن) و (رقابت و چشم و همچشمی) در مقوله "رفتار رقابتی" ،مفاهیم (تنوع طلبی)( ،تفریح و
سرگرمی) و (لذت از خرید چیزهای جدید) در مقوله "مدگرایی برای لذت بردن" ،مفاهیم (اعتماد
به نفس باال)( ،استقالل طلبی)( ،خود شیفتگی) و (ابراز مخالفت از طرف جوانان) در مقوله "
خصوصیات روان شناختی" ،مفاهیم (تأیید دیگران) و (جلب توجه و خودنمایی) در مقوله " تأیید و
تحسین دیگران" ،مفاهیم (برقراری ارتباط با دیگران)( ،ابراز هویت) و (همرنگی اجتماعی) در مقوله
" عوامل اجتماعی" دسته بندی گردیده است .و در مقولهبندی مفاهیم مرتبط با پیامدهای مدگرایی،
مفاهیم (احساس گناه و عذاب وجدان)( ،احساس پشیمانی) و (مشغله ذهنی زیاد) در مقوله
"مشکالت روانی" ،مفاهیم (مشکالت مالی)( ،هدر دادن زمان) و (هزینه فرصت از دست رفته) در
مقوله "مشکالت مالی" ،مفاهیم (آراستگی و زیبایی) و (تغییر و تنوع) در مقوله "ارضای نیازهای
فطری" ،مفاهیم (بی قید بودن)( ،از خود بیگانگی فرهنگی) و (پیروی افراطی و بدون آگاهی از مد)
در مقوله " تضعیف فرهنگ" و مفاهیم (رونق اقتصادی) در مقوله "رشد تولید" دسته بندی گردیده
است.
در این مرحله شرایط علی ،زمینهای ،محوری ،مداخلهگر و راهبردی شناسایی تا مدل نهایی به
کمک آنها استخراج گردد .در تمامی این مراحل پژوهشگر از مقایسه دائمی یافتهها استفاده کرده و
در صورت نیاز تغییرات جدید اعمال شده اند .که در جداول4و 5به طور کامل نحوه دسته بندی و
سازماندهی علل گرایش به مد و پیامدهای گرایش به مد آورده شده است.
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جدول  :4دسته بندی و سازماندهي علل گرایش به مد
ابعاد

محور

شرایط علی

علل روان شناسی

رفتار رقابتی
عوامل اجتماعی

مقوله محوری

درگیری ذهنی با مد
تأیید و تحسین دیگران
ایدهآل گرایی
کمبودها
عوامل بازاریابی و شبکههای اجتماعی

شرایط مداخلهگر
نمایش قدرت

شرایط راهبردی

مدگرایی برای لذت بردن
فرهنگ و سبک زندگی

شرایط زمینهای

تعلق و تأثیرات گروهها
عوامل موقعیتی

مؤلفه
اعتماد به نفس باال
استقالل طلبی
خود شیفتگی
ابراز مخالفت از طرف جوانان
تمایز و منحصر به فرد بودن
رقابت و چشم و هم چشمی
ابراز هویت و طبقه اجتماعی
برقراری ارتباط با دیگران
همرنگی اجتماعی
دغدغه ذهنی
وسواس در پوشش
آگاهی مد
تأیید دیگران
جلب توجه و خودنمایی
اهیت ظاهر
به روز بودن
خود کم بینی
تغییر شرایط نامناسب روحی
تأثیر شبکههای اجتماعی
تبلیغات و ترفیعات بازاریابی
ارزیابی شخصیت دیگران
مادیگرایی
برندگرایی
تمایل به مرجع بودن
قدرت طلبی
پرستیژ
تنوع طلبی
تفریح و سرگرمی
لذت از خرید چیزهای جدید
نگرش دینی
عدم پایبندی به رسم و رسومات
نقش خانواده
گروههای مرجع
پیوندهای اجتماعی با دوستان و هم ساالن
موقعیت اقتصادی
فشار محیطی
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جدول  :5دسته بندی و سازمان دهي پیامدهای گرایش به مد
ابعاد

مؤلفه

پیامدهای منفی فردی

مشکالت روانی

پیامدهای مالی

مشکالت مالی

پیامدهای اجتماعی

تضعیف فرهنگ

پیامدهای مثبت فردی

ارضای نیازهای فطری

پیامدهای مثبت اقتصادی

رشد تولید

مفاهیم
احساس گناه و عذاب وجدان
احساس پشیمانی
مشغله ذهنی زیاد
هدر دادن زمان
مشکالت مالی
هزینه فرصت از دست رفته
بی قید بودن
از خود بیگانگی فرهنگی
پیروی افراطی و بدون آگاهی از مد
آراستگی و زیبایی
تغییر و تنوع
رونق اقتصادی

✓ سومین مرحله کدگذاری در روش مفهومسازی بنیادی ،کدگذاری انتخابی است .در این
مرحله از کدگذاری ،نظریه پرداز دادهبنیاد ،یک نظریه از روابط فیمابین مقولههای موجود در مدل
کدگذاری محوری به نگارش درمیآورد .در یک سطح اصلی ،این نظریه شرحی انتزاعی برای فرآیندی
که در پژوهش مطالعه میشود ،ارائه میدهد .لذا ،در این پژوهش با در نظر داشتن مطالعات اولیه،
نظرات مصاحبه شوندگان و تحلیل دادههای گردآوری شده توسط روش مفهومسازی بنیادی ،مدل
پیشنهادی که طی احصاء مفاهیم حاصل شده بود ،ترسیم شد.
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نمودار  -1علل و پیامدهای گرایش به مد

بحث و نتیجه گیری
نتایج و یافتههای این پژوهش نشان داد که نیاز افراد به خرید برای تنوع طلبی ،تفریح و سرگرمی،
وجود رفتارهای رقابتی ،دوری از احساسات و حاالت بد روحی و خود کم بینی و رسیدن به رضایت
خاطر حاصل از مالکیت چیزهای جدید و نو در حال افزایش است .در بسیاری از مواقع مدگرایی به
دلیل علل روانشناسی (اعتماد به نفس باال در تصمیمگیری ،استقالل طلبی ،خودشیفتگی و ابراز
مخالفت از طرف جوانان) روی میدهد .در تحقیقات لئونگ و لئو ) )Leung & Lo, 2015و وو 1و
همکاران ) )Wu & et al. 2015نیز تأثیر ابراز هویت و عوامل اجتماعی بر مدگرایی به اثبات رسیده
است .نیاز به جلوهگری ،یکی از نیازهای افراد در جامعه است؛ این نیاز افراد را بر آن میدارد که با
تعویض و تغییر هر روزه لباس و آرایش خود و خریدن لباسهای گرانقیمت و مد روز ،درصدد جلب
توجه دیگران برآیند و نگاههای اطرافیان را به خود معطوف دارند .تحقیق شجاعی ))Shojaei, 2009

Wu

1
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با تحقیق حاضر همراستا می باشند .هالوک کوکسال )Haluk Koksal, 2014) 1به نقش درگیری
ذهنی مصرف کننده با مد پرداخته و رابطه آن با مدگرایی را اثبات کردهاند .که در این پژوهش نیز
صدق میکند .همچنین نتایج این پژوهش ،با رابطه نیاز به منحصر به فرد بودن و درگیری ذهنی با
مد در تحقیق اسفیدانی و همکارانش ) )Esfidani & et al, 2014به اثبات رسیده است .ارتباط
مدگرایی و انتقال هویت اجتماعی در تحقیق جین و دیگران ) ، )Jain & et al, 2017منحصر به فرد
بودن و رفتارهای رقابتی در پژوهش جنتینا 2و دیگران ) )Gentina & et al, 2016و کانگ Kang,
) ،)2010درگیری ذهنی با مد و جذاب و به روز بودن در تحقیق یانگ و مائو )،)Yang & Mao 2007
به اثبات رسیده است .از دیگر متغیرهای شناسایی شده موثر بر مد ،تأثیر پذیری از خانواده دوستان
و گروههای مرجع از جمله عوامل کلیدی مؤثر بر جوانان به سمت محصوالت مد است .پیلتن و
طالبی ) )Piltan and Talebi, 2013در تحقیق خود به تأثیر پذیری از خانواده و دوستان اشاره
کردهاند .مام الهی و علمی ) )Mam Elahi and elmi 2013در پژوهش خود رابطه مدگرایی و گروه-
های مرجع را اثبات کردهاند .یافتههای تحقیق حاکی از آن بود که فرهنگ و سبک زندگی از مقوالت
مهم و تأثیرگذار بر گرایش به مد هستند .در تحقیق آذری و دیگران ) )Azari and et al, 2016در
تحقیق خود نقش فرهنگ بر مدگرایی را اثبات کردند و یانگ ومائو ،)Yang & Mao 2007) 3صالحی
و رومانی) ،) Salehi and Romani, 2015الحسینی مدرسی و دیگران Al-Hosseini Al-
) )Modarressi & et al, 2015در پژوهش خود به رابطه منفی بین مدگرایی و دینداری دست
یافتند .از دیگر عوامل تأثیرگذار برگرایش به مد ،عوامل موقعیتی؛ یعنی موقعیت اقتصادی و فشار
محیطی میباشد .در تحقیق بینگ ) )Bing, 2014ارتباط مدگرایی و سطح درآمد و موقعیت اقتصادی
به اثبات رسیده است .اما در تحقیق الحسینی مدرسی و دیگران & Al-Hosseini Al-Modarressi
) )et al, 2015رابطه معناداری بین مدگرایی و وضعیت اقتصادی پیدا نشده است .هیونجی و لی
( )Hyunji & Lee, 2015نقش عوامل موقعیتی بر مدگرایی را به اثیات رسانده است.
محدودیتهای تحقیق  :هر پژوهشی ،با توجه به ماهیت ،هدف و روش خاص خود ،از ابتدای کار
یعنی؛ انتخاب موضوع تا مراحل اجرا ،تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری دارای محدودیتهایی میباشد.
بنابراین این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نیست .مهمترین محدودیتها در تحقیق حاضر به
شرح زیر است:

1

Haluk Koksal
Gentina
3
Yang & Mao
2
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با توجه به اینکه نتایج تحقیق محدود به دوره جمعآوری دادهها و انجام تحقیق است لذا قابلیت
تعمیم قطعی به دورههای زمانی دیگر را ندارد و انجام تحقیقات مشابه در دورههای زمانی آتی
ضرورت دارد.
با توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق دانشجویان خانم ساکن شهر خرمآباد بودند ،نتایج
تحقیق ،قابلیت تعمیم قطعی به سایر افراد مدگرا را ندارد.
توصیههای کاربردی تحقیق :از آنجا که یکی از عوامل مؤثر بر مدگرایی ،الگوپذیری جوانان از
گروههای مرجع (بازیگران ،ورزشکاران ،خوانندگان و هنرپیشگان) و سایر هم سن و ساالن و دوستان
است؛ لذا باید الگوهای مناسبی در عرصههای اجتماعی ،علمی ،هنری و ورزشی ارائه شود تا مانعی
بر انتخاب الگوهای نامناسب گردد.
نتایج تحقیق نشان داد که عده زیادی به قصد تفریح و سرگرمی و برای پر کردن اوقات فراغت
خود به سمت محصوالت مد میروند ،پس مسئولین باید برای جوانان که درصد بزرگی از جمعیت
کشور را تشکیل میدهند ،برنامه عملی برای پر کردن اوقات فراغت داشته باشند.
بازاریابان و تولیدکنندگان پوشاک باید تالش بیشتری برای درک ویژگی مصرف کنندگان و رفتار
خرید مدگرا داشته باشند و با استفاده از استراتژیهای پیشرفته بازاریابی فرصتهای خرید بیشتری
هم از طریق ارائه محصوالت مد و جدید و آگاه کردن آنها از طرحها و سبکهای جدید و هم از نقطه
نظر لذت طلبی (مانند طراحی زیبای مغازه ،طراحی و بسته بندیهای جذاب و حراج ) برای مشتریان
خود ایجاد کنند تا سهم بیشتری از بازار رقابتی را بدست آورند.
متصدیان امور فرهنگی باید به این مسئله توجه کنند که پوشاک و مد لباس ارتباط تنگاتنگی
با فرهنگ ما دارد و برای کمرنگ نشدن فرهنگ ایرانی_اسالمی باید اقدامات مناسبی مانند طراحی
و تولید لباس و مدهای جدید متناسب با فرهنگ خودی و ترویج آنها انجام دهند.
به دلیل اینکه یکی از علل مهم و کلیدی گرایش به مد ،چشم و هم چشمی و تجملگرایی است،
رسانهها (مخصوصا صدا و سیما) میتوانند با تولید برنامهها و سریالهایی در این زمینه ،سادهزیستی
را ترویج و بستری فراهم کنند که چشموهمچشمی و رفتارهای رقابتی کاهش یابد.
پیشنهادهایی برای محققین آتی  :جامعه آماری در نظر گرفته شده برای این تحقیق افراد دارای
سن  18-30سال بود .عالقمندان میتوانند این تحقیق را بر روی افراد کمتر یا بیشتر از این بازه
سنی نیز انجام دهند.
این تحقیق بیشتر بر مجموعه علل و عوامل تأثیرگذار بر مدگرایی تمرکز داشت ،لذا پیشنهاد
می شود که در تحقیقات آتی به ارائه راهکارهایی مناسب برای پدیده مدگرایی پرداخته شود.
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 به عوامل مدگرایی بر، در تحقیقات آینده،تحقیق صورت گرفته بر روی زنان انجام شده است
.روی مردان پرداخته شود
 قشر دانشجویان خانم در یک رده سنی معین در نظر گرفته،در این پژوهش جامعه آماری را
 بنابراین پیشنهاد میشود تا در پژوهشهای آتی این مطالعه در مورد اقشار مختلف جامعه و،است
.با درآمدهای مختلف نیز بررسی شود
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