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  دهيچك
 ويـژه  به ،مردمدر جوامع امروزي مد نقش رسانه را دارد و در ميان برخي از 

 . هـدف جوانان، به ابزاري براي انتقال پيام خود به جامعه تبديل شده اسـت 
اين تحقيق بررسي عوامل مرتبط با مدگرايي جوانـان بـوده اسـت. روش     از

آماري اين تحقيق جوانان شهر يزد اسـت.    ة و جامع يپژوهش از نوع پيمايش
 ؛دسـت آمـد    ل كـوكران بـه  كه با استفاده از فرمو استنفر  358تعداد نمونه 

گـردآوري  روش . نداي انتخـاب شـد    اي چندمرحلـه   خوشهروش با  ها نمونه
ه شدساخته است كه از نظر روايي و پايايي ارزيابي   محقق  ة نام پرسشها   داده
هـاي    هاي اين پژوهش، بين متغيرهاي استفاده از رسـانه   . براساس يافتهاست

مدارانـه،    گيـري اخالقـي فراغـت     گرايي، جهت  جويي، مصرف  جمعي، منزلت
معنـادار وجـود     ة مـدگرايي رابطـ   بـا  يي اجتماعينوا همو اجتماعي، مقايسة 

دارد. بين افراد مجرد و متأهل در مـدگرايي تفـاوت معنـاداري وجـود دارد.     
بـا توجـه بـه ضـريب تعيـين       ،دهـد كـه    نتايج تحليل رگرسيوني نشـان مـي  

را درصـد از واريـانس متغيـر وابسـته      26 ،گرسـيون ر معادلةدر    شده تعديل
تـرين رابطـه را بـا     قـوي گرايـي    د. مصـرف كننـ   متغيرهاي مستقل تبيـين مـي  
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  مقدمه. 1
 معنـا  اقتصـادي  رقابـت  و بـود  نگرفتـه  شـكل  اجتمـاعي    ةطبق هنوز كه ابتدايي   جوامع در

 زيبـايي  مقولـة  به ربطي كه كردند  مي زينت و آميزي  رنگ را بدنشان مردان و زنان نداشت،
 مشخصـي  گـروه  به متعلق قرابت دليل به كه افرادي همة بود ضروري زمان آن در. نداشت
 انگشـتر،  آالت، زينـت  به فقط ها  نشانه اين. كنند گذاري نشانه خاصي شكلبه را خود بودند
 بـدن،  روي هـايي   بريـدگي  و شـكاف  صـورت  بـه  بلكه شد،  نمي محدود آن مانند و ،النگو
 تنهـا  نـه  ها نشانه اين. كرد  مي خودنمايي غيره و متنوع، هاي  شكل به آميزي  رنگ ،كوبي خال

 دورة از فـرد  هـر  كـاري  موقعيت و گروه ةكنند تعيين بلكه كرد،  مي تعيين را افراد جنسيت
 آرايـش  و مـد  به و دگرگون ها  نشانه اين طبقاتي   ةجامع گيري  شكل با. بود پيري تا كودكي
 و ،اي  قبيلـه  قـومي،  تعلقـات  نشانة بلكه نبود، اجتماعي نابرابري گر  بيان ديگر و شد تبديل

 و فرانسـه  دربـار  در تـوان  مـي  را اجتماعي تمايز و تشخص اين اوج. شد  مي تلقي گروهي
 مـردان  و دار  زمين اشراف و گانزاد شاه و شاهان. كرد مشاهده فرانسه كبير انقالب از پيش

 پـودر  را هايشـان   صـورت  پوشـيدند،   مـي  لبـاس  شكل بهترين به روز مد طبق ها آن زنان و
 آن نظـاير  و ،طـال  آالت، زينت توردار، هاي  نواال از كردند،  مي رنگ را موهايشان ،زدند  مي

 ايـن  كـه  آن تـر  مهـم  امـا  كردند، مي توجه خود ييزيبا به يتجنس دو هر. كردند  مي استفاده
 جـدا  دستان تهي از را آنان و گذاري نشانه را باال طبقات مردان و زنان آرايش لوازم و مدها
 از را آنـان  و بـود  حـاكم  طبقـة  مردان و زنان طبقاتي تمايز نشانة مد دوران آن در. كرد  مي

 بـرآورد  سـر  فرانسـه  انقـالب  از بعد كه بزرگي بورژوازي اما ،شناساند  بازمي ديگر طبقات
 و زربافـت  شلوار ديگر كه ،مردان جاي  به تا گذاشت زنان عهدة به را طبقاتي پايگاه تعيين
 را خـود  طبقاتي تمايز ديگر عوامل و زنانه مدهاي از استفاده با پوشيدند،  نمي توردار واالن

 بـه  نيـاز  و يافـت  افـزايش  توليـد  هاي  ماشين تعداد داري  سرمايه رشد با. بگذارند نمايشبه
- 102: 1381 ،همكـاران  و هنسـن ( گرفت باال ها  ماشين اين مصرف براي وسيع بازارهاي

 كاالهـاي  فـروش  منظور به مردم تودة از برآمدند درصدد زيبايي عرصة داران سرمايه). 103
 خـارج  بـاال  طبقـات  و ثروتمندان   ةمحدود از مد كه شد چنين اين و كنند برداري  بهره خود
  .شد تحميل جامعه كل بر اجتماعي روابط در و شد

و قاجـار   شـاه  شـاه و ناصـرالدين   فتحعلـي وران سلطنت ايران به د بهمد  ورود  ة تاريخچ
فرانسـه فقـط در    خصوص بهالبته در آن زمان مدهاي اروپا  ؛رسد ارتباط ايرانيان با فرنگ مي
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. از مدگرايي به مردم عادي هم تسري پيدا كـرد  رضاخان دورةدر  اما ،شد ميدربار مشاهده 
ي در گونـاگون پوشيدن مردم ايران را تغيير داد، تاكنون مـدهاي   لباس ةنحوكه  ،زمان رضاشاه

  ايران رايج شده است.
 مـردم  تـودة  ميـان  در ،يتمايزبخشـ  ويژگي بر عالوه ،انساني جوامع در امروزه مد
 بـه  مـردم  از برخـي  ميـان  در و امـروز  جهان در پديده اين. دارد را رسانه يك نقش

 مـد  گيرود ير  پي كه جايي تا است شده تبديل جامعه به خود پيام انتقال براي ابزاري
 در: گويـد   مـي  چنـين  و كنـد   مـي  ارزيابي اجتماعي ارتباطات انواع از يكي منزلة به را

 شـان   اوليـه  كـاركرد  از را محصـوالت  ايـن  مصـرفي  محصـوالت  فوران كه اي  جامعه
 آشـكار  و كننـد   مي پيدا مهمي بسيار نقش مدها ،باشد كرده دور) تغذيه و محافظت(

 اجتمـاعي  موقعيـت  بر دال هايي  نشانه فقط مبلمان و اتومبيل، كراوات، مثالً كه است
  ).129: 1380 گيرود،( است افراد

فردي در محيط اجتماعي اسـت كـه منحصـر بـه سـن خاصـي       گري   جلوه يمد نوع
اي براي  در مرحله اماشود،   را شامل مي تيهاي سني و جنسي  رده  ة رو هم  نيست و از اين

بلـوغ بـه معنـاي      ة عبـارتي دور  بـه جواني است.    اني دارد و آن دورتر بيشجذابيت  فرد
اجتماعي اسـت: در ايـن دوره   گري فردي در محيط   كه توأم با نوعي جلوه ي استجهش

علـت  همـين   بـه شود،   هاي فردي متوسل مي  گري  فرد براي نمايش تمنيات خود به جلوه
نيـا و    فـرخ ( سال كامالً مشخص است 29-19جواني خصوصاً سنين  دورانتنوع مد در 

  .)1390لطفي، 
در  امـا  ،و مذهبي كشور شناخته شـده اسـت   يفرهنگ يها استان از يكيمنزلة  به زدي
ون مـاهواره و اينترنـت،   چـ  هـم  ،هاي ارتباطي فنّاوريهاي اخير با توجه به گسترش  سال

شاهديم؛ نسل امروز ما بايد قادر باشد از طرفـي بـين عـرف،    در آن تغييرات فرهنگي را 
موقعيــت و حتـي   ،هـاي دينـي و مــذهبي    جامعــه، ارزش  ة هـاي ســنتي و ديرينـ    نگـرش 
هاي جديـدي    افكار و گرايش ،افته است و از سوي ديگراي كه در آن پرورش ي  خانواده

هاي دنياي امـروز اسـت همـاهنگي      گرفته از پيچيدگي تئكه خاص ذهن پوياي او و نش
از يـك سـو بـا نيازهـاي      ). جـوان امـروزي  1389ميرزايـي و برغمنـدي،   ( كنـد برقرار 
 و پـذيرش از سـوي دوسـتان و    ،طلبـي  طلبـي، تنـوع   هويـت خواهي، خـودآرايي،   زيبايي

هنجارهاي اجتماعي را پـيش  و ساالن مواجه است و از سوي ديگر جامعه، خانواده،  هم
و از سوي د كنسو تمايل دارد متناسب با سنش از مد استفاده   از يك .بيند  روي خود مي
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 يانتقاد و انگاز طرف جامعه د و كنوجه و شخصيت خود را نيز در جامعه حفظ  ديگر،
  نشود. ر وي واردب

نظر از عناصر مثبت و منفـي مـدگرايي، وضـعيت جوانـان در پيـروي از مـد در        صرف
نياز به تحقيق و بررسي دارد؛ سؤال اصلي تحقيـق ايـن اسـت كـه چـه       گوناگوني ها هزمين

  ؟استعواملي مرتبط با مدگرايي جوانان شهر يزد 
  

  پژوهش  ة پيشين. 2
شـود،   مـي  تلويزيـون صـحبت   و مدگرايي در مجالت و راديـو  دربارة كه دائماً با وجود اين

عوامل اجتماعي مدگرايي انجام نشده است. از اين  ةزميندر  درخور توجهيعلمي  اتتحقيق
. شـود  احسـاس مـي  كمبود جـدي  در شناسايي متغيرهاي مرتبط با اين نيروي اجتماعي  ،رو

اجتماعي گـرايش بـه مـد در ميـان     عوامل «اي را با عنوان   ) مطالعه1387( معيدفر و حقيقي
اجتمـاعي و    ة انجام دادند. نتايج نشان داد كه دو متغير مقايسـ  »تهراني ةسال29تا  15جوانان 

ميـزان اسـتفاده از    ،مستقيم و معنـادار دارنـد    ة يي اجتماعي با ميزان مدگرايي فرد رابطنوا هم
و  ،دارنـد  غيرمستقيم و مثبت  ة بطهاي جمعي و درآمد خانوار با ميزان مدگرايي فرد را  رسانه

نـين ميـزان مـدگرايي در    چ هـم غيرمستقيم و منفي دارد.   ة مدگرايي رابط بامتغير تحصيالت 
) پژوهشـي را بـا   1390( نيـا و لطفـي    است. فرخ ديگراناز  تر بيشدختران و جوانان مجرد 

نتـايج ايـن پـژوهش    انجام دادنـد.   »بررسي تأثير فضاي مجازي اينترنت بر مدگرايي« عنوان
 بـا عبارت ديگر دسترسي جوانان به اين فضا   نشان داد كه بين تعامل در فضاي مجازي يا به

) Esfidani et al., 2014( مثبت و معنادار وجود دارد. اسـفيداني و همكـاران    ة مدگرايي رابط
انجام  »رانعوامل مؤثر بر رفتار اجتماعي خريد مد در بازار پوشاك ته«پژوهشي را با عنوان 

فردبـودن   نياز به منحصـربه  باگرايي   مثبت و معناداري بين مد  ة دادند. نتايج نشان داد كه رابط
مثبت و معنادار   ة اجتماعي رابطمنزلت ي وجو جستپوشاك و در وجود دارد. بين مدگرايي 

  وجود دارد.
: مـد  پوشاك مصرف« عنوان با را تحقيقي) O'Cass and Julian, 2001( جوليان و اكاس

 و جـنس  روابـط،  تصوير، محصول تجانس خود، از تصوير مادي، هاي  ارزش تأثير   ةمطالع
 و پيمايشـي  تحقيـق  ايـن  در كاررفتـه  به روش. دادند انجام »پوشاك مدگرايي روي بر سن

 تصـوير  گرايي،  مادي جنسيت، كه داد نشان نتايج. شد آوري  جمع ايميل طريق از اطالعات
 سن بين اما ،دارند مدگرايي با معناداري و مثبت ارتباط تصوير محصول تجانس و ،خود از
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 افـراد  مدگرايي ميزان سن افزايش با يعني دارد؛ وجود معنادار و منفي   اي هرابط مدگرايي و
 در مــدگرايي« عنــوان بــا را پژوهشــي) McFatter, 2002( فــاترمــك. آيــد  مــي تــر  پــايين
 و منفـي    ةرابطـ  مدگرايي و سن بين كه داد نشان نتايج. داد انجام »زن مرفه كنندگان  مصرف

 بـين  نـين چ هـم . شـود   مـي  تر كم مدگرايي ميزان سن افزايش با يعني دارد؛ وجود معناداري
 معنـاداري  و مثبت   ةرابط مدگرايي با خودآگاهي و ،اجتماعي شأن اهميت رسانه، از استفاده
 ،اجتمـاعي  شـأن  اهميت رسانه، از استفاده چه هر كه است معني بدين امر اين. دارد وجود

 و درآمـد  بـين  امـا  ،شـد  خواهـد  تـر  بـيش  مـدگرايي  آن تبعبه ،باشد تر بيش خودآگاهي و
) Park and Forney, 2006( فــورني و پــارك. نــدارد وجــود معنــاداري   ةرابطــ مــدگرايي
 و متحـده ايـاالت  در كننـدگان   مصـرف  خريـد    ةانگيـز  فرهنگي تأثير« عنوان با را پژوهشي

 خريـد  بـا  مـدگرايي  ميـان  روابـط  بررسـي  دنبـال    به پژوهش اين. دادند انجام »جنوبي كرة
. بـود  جنـوبي كـرة  و متحـده ايـاالت  جوان كنندگان  مصرف بين خريد   ةانگيز و گرايانه  لذت

 در گرايانـه   لـذت  خريد در يتر بيش ميانگين اي  كره دانشجويان تحقيق، اين نتايج براساس
 دانشـجويان  مـدگرايي  ميـانگين  كـه    حـالي  در داشتند؛ متحدهاياالت دانشجويان با مقايسه

 از بـاالتري  ميـانگين  متحـده ايـاالت  دانشجويان خريد   ةانگيز متغير در بود؛ تر  پايين اي  كره
 خريـد  و مـدگرايي  كـه  بـود  ايـن  دهنـدة  نشـان  نتايج نينچ هم داشتند؛ اي  كره دانشجويان

 كـه  اسـت  معنـي  بدين امر اين. داشتند خريد   ةانگيز با معناداري و مثبت   ةرابط گرايانه  لذت
 تـر  بـيش  هـم  هـا   آن   ةگرايان  لذت خريد و مدگرايي باشد، تر بيش افراد خريد   ةانگيز چه هر
 بـين  در مـد  بـه  آگـاهي  و عالقـه « عنوان با را تحقيقي) Mukoko, 2012( ماكوكو. شود  مي

 از پـاييني  سـطح  كه داد نشان نتايج. داد انجام »زيمباوه گورو، كالج در دانشگاه دانشجويان
 و مـد  بـه  عالقـه  سطوح در تفاوت نينچ هم داشت؛ وجود دختر دانشجويان بين مدگرايي
) Bing, 2014( بينـگ . شـد  مـي  ديده مد به مربوط دانش و تأهل براساس آن دربارة آگاهي
 بـه  »نـادو  تاميل به اشاره با باال به رو متوسط طبقة زنان بين مد خريد« عنوان با را تحقيقي
 از اسـتفاده  بـا  شـده،  ريـزي  برنامـه  رفتار   ةنظري براساس ،تحقيق اين در بينگ. رساند انجام
 درآمـد  تحصـيالت،  سـطح  خريـد،  ارزش جملـه  از گونـاگون  عوامل سهم يكم هاي  مدل

 رو متوسط   ةطبق زنان بين كه داد نشان نتايج. كرد بررسي را خريد دفعات تعداد و ،خانوار
 درآمـد  چـه  هـر  كـه  معني بدين دارد؛ خانوار درآمد با معنادار و مثبت ارتباط خريد باال به

 مثبت ارتباط مدگرايي نينچ هم. است تر بيش ها  آن بين در خريد ميزان باشد، باالتر خانوار
 ميـزان  باشـند،  بـاالتري  تحصـيالت  داراي افراد چه هر. دارد تحصيالت ميزان با معنادار و

  .است تر بيش ها  آن در مدگرايي



  عوامل مرتبط با مدگرايي در بين جوانان شهر يزد   6

  

  مباني نظري. 3
 هـاي   نظريـه  مدگرايي و مد دربارة مستقيم طور  به شناسي  جامعه پردازان  نظريه از برخي
 خود نظريات گرايي  مصرف دربارة آنان از برخي كه   حالي در اند؛  كرده تدوين را خود
 فراگيـر  كـه  شـود   مـي  محسوب مد زماني تا پديده يك زيمل، نظر   به. اند  كرده بيان را

  :باشد نشده
چه را كه ابتدا فقـط   كه آن  اي را همگان برگرفتند، يعني به محض اين  كه نمونه  به محض اين

هـا و    بعضـي از لبـاس  دربـارة  طور كه   همان ،دادند همگان انجام دادند  تعداد كمي انجام مي
كـه مـد      گوييم. وقتـي   ما ديگر از مد سخن نمي ،افتد  اجتماعي اتفاق ميبرخي از رفتارهاي 

رسد؛ مد جذابيت عجيبـي از نظـر محـدوديت      يابد، تدريجاً به پايان كار خود مي  تسري مي
  ).Simmel, 1981: 9( زمان دارد، جذابيت شروع و پايان هم

يكـي از  ) fashion( آميز قصد داشـت كـه نشـان دهـد مـد      اي تناقض اندازه وي شايد تا
شان را حفـظ كننـد. آمـادگي      به كمك آن آزادي درونيكوشند   افراد ميهايي است كه     شيوه

هـا بازتـاب    بـودن بـه آن   وابسـته هاي جـاري و    بيروني مد  ة كنند براي تبعيت از عوامل تعيين
زنـدگي  به عوامل بيرونـي   فقطاما اين  ،نظركردن از استقالل خود است آمادگي براي صرف

دهد توجـه خـود را بـر حفـظ آزادي درونـي        شود. اين آمادگي به فرد اجازه مي  مربوط مي
آميز را درون خودش دارد.   تناقض فرايندي). از نظر او مد 180:1380ستو، ي(كيو دكنمتمركز 
هـا جـدا كنـد.     شود فرد از ديگران تبعيت كند و هم خود را از آن  ي كه هم باعث ميفرايند
بـال كـه در    هاي بـيس   (كاله ابزاري ندارند يا بسيار كم دارند  ة شوند فايد ي كه مد ميكاالهاي

 شـوند   هـاي زمـاني مـد مـي      و اغلـب بـا فاصـله    گذارنـد)   هواي معتدل از عقب بر سر مـي 
در  1990بـال در    هاي بيس  شدن كاله همگاني، يا 1960 دهةشدن پيراهن عربي در  همگاني(

). مد بسيار پارادوكسيكال است. از اين جهت كـه فـردي كـه    287 :1384 بريتانيا) (كرايب،
غرق  تر بيشكند خود   و گروه را هدايت مي است كند خود را از ديگران متمايز كرده  فكر مي

نظـر او الگـوي      هاي ممتاز جوامع دموكراتيك است. به  در گروه است و اين يكي از ويژگي
ي فرافردي به انسان چهارچوبآورد كه مانند   پديد مي بندي اجتماعي  مد مدرن نوعي صورت

اش را نشـان    هنجارهاي زمانه ي خود بهبند پاياش   دهد بدون سلب آزادي دروني  اجازه مي
 ،تر  ). به بيان كليSimmel, 1986: 57( ها تقويت كند دهد و پيوندهاي اجتماعي خود را با آن

سو و نياز به انـزوا    نياز به وحدت از يك :اردبراي تثبيت مد دو گرايش اجتماعي ضرورت د
  ).Simmel, 1981: 8( از سوي ديگر
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فراغـت  مدگرايي در ديدگاه تورستاين وبلن با مصرف در ارتباط اسـت. از نظـر وبلـن    
اي از   متظاهرانه ارتباط نزديكي با مصرف متظاهرانه دارد. وبلن فراغـت متظاهرانـه را شـيوه   

هاي امتيازات طبقـاتي بـراي كسـب      كردن فراغت و جلوه دنبال دانست كه در آن  زندگي مي
تقويـت   نفـس  عـزت شود و از اين طريـق    تأييد يا برانگيختن رشك ديگران به كار برده مي

هاي عمومي شواهدي   كوشند در جمع  پردازند مي  شود. افرادي كه به فراغت متظاهرانه مي  مي
هاي فراغـت   گذران زندگي كنند. نمونه كاركردن ازنياز  توانند بي  كه مي ارائه دهند دال بر اين

هاي مرده و علـوم غريبـه، شـناخت هنـر،       اند از: دانستن زبان  متظاهرانه از نظر وبلن عبارت
 (ديلينـي،  سواري گذراني در مسابقات اسب و وقت ،تماشاي مسابقات ورزشي ،كردن ورزش
معه است كه براي كسب درآمد مجبور به باالي جا   ةطبقاز نظر او مد مختص  ).299 :1388
تقليـد  از آن تـر    كار نيستند. وقتي مد در سطح جامعه توسعه يابد، طبقـات پـايين   دادن انجام
د. طبقات باالتر نيز همواره براي حفظ موقعيت اجتمـاعي خـود صـور جديـدتري از     كنن  مي

مرفه براي بازتوليد جايگاه   ة معياري است كه طبق »روزبودن  مد«آفرينند.   الگوهاي مصرف مي
  ).22 :1382 (فاضلي، كنند  مسلط خود تعريف مي

هـا و   مراتـب ارزش بـدن   مصرفي، سلسـله  داري يهكردن مفهوم سرما مطرحبا  ،فدرستون
بـر ايـن عقيـده     ويكنـد.   يها براي تعيين سطح زندگي خود را مطرح م قدرت انتخاب آدم

داري ايـن فرصـت را بـه     بين كاالهاي سـرمايه  داري و قدرت انتخاب است كه بازار سرمايه
 كـردن ايـن خـود    واقعـي ها به بهبود خود و  اي از انتخاب كه با تنظيم مجموعه دهد يافراد م

بـا خريـدن    گونـاگون  تيسـني و جنسـي   يها (شامل بدن و ظاهر) دست يابند. امروزه گروه
كه  كنند يداري كنوني سعي م در بازار سرمايههاي آن گروه  نمادها و نشانه در حكمكاالهايي 

(انتخاب مصارف) انتخابي  ها خاص تأكيد كنند. اغلب اين انتخاب ةجبهتعلق خود به آن به 
اند. افـراد بـراي    يابي فردي و اجتماعي تبديل شده شخصي نيست، بلكه به ملزومات هويت

كـه   ،معينيها و تضمين امنيت عضويتشان ناچارند كه طبق قوانين  اثبات تعلق خود به گروه
و آرايش بدن خود را تنظيم كنند.  ،شود، پوشش، آرايش، شكل ارائه مي» مد«عنوان  بااغلب 

مستلزم رعايت الگوهـاي مصـرفي خاصـي اسـت كـه در بـازار       ها معيارآوردن اين  دست به
  ).Featherston, 1991: 28(شوند  يداري تعيين م سرمايه

بـه   كند كه با اعطـاي هويـت و موقعيـت     تلقي ميها   بودريار كاالها را سيستمي از نشانه
بخشند   يا هويت محلي) جهان اجتماعي را سازمان مي ،(مانند جنسيت، طبقهها و اشيا   انسان

پويايي  فراينددر آراي خود به اين امر اشاره دارد كه مصرف به  وي). 229 :1391 (سيدمن،
معي است. افراد حس هويت تبديل شده است كه متضمن ايجاد احساس هويت فردي و ج
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در ايـن   يد. عنصـر اساسـ  نـ كن  كننـد توليـد مـي     چه مصرف مي  بودن را از طريق آن كسي  چه
كوشـد    چرخش از نظر بودريار ميل است. فرد از طريق مصرف اقالم معينـي از كاالهـا مـي   

  .)Bocock, 1992: 150(كسي باشد و چيزي باشد كه ميل دارد باشد 
توان عواملي را براي مدگرايي افراد در نظـر گرفـت.     شده مي  طرح با مروري بر نظريات

اي   و داراي انديشـه  ،باشخصـيت  داند كه افراد نشان دهند ثروتمند،  مياي   وبلن مد را وسيله
زادگان و ثروتمندان   اشراف شود،  كه مدي در جامعه پيدا مي  به محض اين بنابراين؛ اند خاص

از طبقات ديگر جامعه متمـايز   ها را زيرا مد قديمي ديگر آن ،روند  به سراغ اين مد جديد مي
هايي است كه افراد به محـض ثروتمندشـدن بـراي      گرايي يكي از راه  د. مد و مصرفكن  نمي

كنند كـه بـا     با اين امر ثابت مي ها آنكنند. در واقع   ارتقاي منزلت خود در جامعه انتخاب مي
خـود سـعي     ة نين با فراغت متظاهرانچ هم. ندداري مشتركي سطح خود سبك زندگ  افراد هم

وبلـن تأكيـد بـر گسـترش       ة مهم در نظري  ة اي داشته باشند. نكت  كنند تا مصرف متظاهرانه  مي
 عامـل  دو نيـ ا   واسـطة   در واقع او معتقد است كـه بـه  ارتباطات و تحركات جمعيت است. 

پـس نقـش    ؛دبو خواهد ييگرا  بر مبناي مدگرايي و مصرف هم و يظاهر همقضاوت افراد 
  كننده است.  بسيار مهم و تعيين فرايندين در اهاي جمعي   رسانه

گرايي و سبك زندگي مصرفي   بنابر نظريات فدرستون، عامل اصلي در مدگرايي مصرف
يـاز بـه   ، نفراينـد گـذر ايـن    داري به افراد تحميـل كـرده اسـت؛ در ره     است كه نظام سرمايه

گـري    بنابراين جلـوه ؛ معاصر تبديل شده است  ة گري به يكي از نيازهاي افراد در جامع  جلوه
طبق نظريات فدرسـتون   ،تواند يكي از عوامل مرتبط با مدگرايي باشد. از سوي ديگر  هم مي
مهر تأييـدي بـر    ها آنند كه نوع خريد دارهويتي مختص به خود  تيهاي سني و جنسي  گروه

تواند عاملي در مدگرايي افراد باشد. از     هم مي يتكه سن و جنس هاست؛ نتيجه اين  هويت آن
تواند عاملي   هاي مرجع مي  افراد با گروه  ة توان نتيجه گرفت كه ميزان مقايس  مرتون مي  ة نظري

و بنابراين  ابدي يدرممرجع هايي را با گروه   زيرا فرد در اين مقايسه تفاوت ،در مدگرايي باشد
چه ميـزان   كند به مدهايي كه اعضاي اين گروه گرايش دارند بگرايد. در نتيجه هر  تالش مي

  خواهد شد. تر بيشنيز  ها آنباشد مدگرايي  تر بيشهاي مرجع   افراد با گروه  ة مقايس
 گروه با يينوا هم تا دارند آن بر سعي مدگرايي با افراد ترنر، و تاجفل نظريات به توجه با

 خـارج  افراد با تمايز و گروه اعضاي با جمعي هويت دنبال   به ها  آن زيرا ،بياورند دست  به را
 هويت ها  انسان به كه بگيريم نظر در نشانه يك را كاال هر بودريار   ةنظري بنابر اگر. اند گروه از
 نشـان  واقـع  در مدگرايي. دهد  مي انجام را كار همين واقع در هم مدگرايي فرايند بخشد،  مي
 انسان يابي    هويت فرايند بنابراين باشد؛ خواهد  مي كسي چه و است كسي چه فرد كه دهد  مي
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 ديگـر،  سـوي  از. اسـت  اساسي بودريار براي مدگرايي و مصرف طريق از جديد دوران در
 بـا  ها  رسانه واقع در كند؛  مي مردم تر بيش مصرف در ها  رسانه تأثير بر بسياري تأكيد بودريار
 ندارنـد  هـا   آن بـه  نيـازي  كـه  كاالهـايي  تر بيش مصرف به را ها  آن مخاطبان بر خود تحميل
  .كند  مي ترغيب

تـوان    و مـي  انـد  با توجه به مالحظات نظري و تجربي، عوامل زير در ارتباط با مدگرايي
 مدل فرضيات زير را براي آن مطرح كرد:

  
  فرضيات پژوهش 1.3

  ؛بين زنان و مردان در مدگرايي تفاوت وجود دارد .1
  ؛بين مجردان و متأهالن در مدگرايي تفاوت وجود دارد .2
  ؛وجود دارد   بين سن و مدگرايي رابطه .3
  ؛وجود دارد   بين درآمد و مدگرايي رابطه .4
  ؛بين تحصيالت و مدگرايي رابطه وجود دارد .5
  ؛وجود دارد   مدگرايي رابطههاي جمعي و   بين استفاده از رسانه .6
  ؛جويي و مدگرايي رابطه وجود دارد  بين منزلت .7
  ؛گرايي و مدگرايي رابطه وجود دارد  بين مصرف .8
  ؛يي اجتماعي و مدگرايي رابطه وجود داردنوا همبين  .9

  ؛وجود دارد   اجتماعي و مدگرايي رابطه مقايسةبين  .10
  وجود دارد.   مدارانه و مدگرايي رابطه  گيري اخالقي فراغت  بين جهت .11
  

  روش پژوهش. 4
 يپيمايشـ  يي به فرضيات پژوهش از روشگو پاسخدر اين مطالعه براي رسيدن به اهداف و 

ه از نوع صوري و پايايي نام پرسشساخته استفاده شده است؛ اعتبار   محقق  ة نام پرسشو ابزار 
 وآماري شامل جوانان شـهر يـزد اسـت      ة آمد. جامعدست   آن با استفاده از آلفاي كرونباخ به

نفـر در نظـر گرفتـه شـد كـه بـا اسـتفاده از         358حجم نمونه با استفاده از فرمول كـوكران  
اي انتخـاب شـدند. بـراي تجزيـه و تحليـل اطالعـات از         اي چندمرحلـه   گيري خوشه  نمونه
تفاده شد. آمارهاي توصيفي شامل اس 22  ة نسخ AMOSافزار   و نرم 20  ة نسخ SPSSافزار   نرم

هـا از ضـريب     هـاي دومتغيـره و آزمـون فرضـيه      ميانگين و درصـدگيري بـود و در تحليـل   
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تحليل  بر عالوهاستفاده شده است. براي تحليل چندمتغيره نيز  Tگي پيرسون و آزمون بست هم
  رگرسيون چندمتغيره از تحليل مسير نيز استفاده شده است.

  ري و عملياتي متغيرهاي تحقيقتعريف نظ .1جدول 
نظري   تعريف  نام متغير   آلفاي كرونباخ  تعريف عملياتي 

  مدگرايي

  فراغتي

فرد سبك فراغتي در 
 رايب صرفاًمد را 

سرگرمي و 
شدن  مشغول

  .نديگز يبرم

 ها  خواننده و بازيگران لباس و مو مدل از . من1
 پيروي من هاي  سرگرمي از يكي. 2 .كنم  مي تقليد
 اخبار،  ة مطالع به فراغت اوقات در. 3 .است مد از

 موهاي مدل. 4 .پردازم  مي مد مجالت و ،ها  شبكه
. 5 .كنم  مي انتخاب روز مد آخرين مطابق را خود
 از . پيروي6 .پوشم  نمي باشد رفته مدش كه لباسي
 . سعي7 .است سرگرمي نوع يك من براي مد
  .كنم تشويق مد از استفاده به را ديگران كنم مي

81/0  

  هويتي

در سبك هويتي فرد 
با انتخاب مد معيني 

براي  كند يمسعي 
خود هويتي 

كند و خود  وپا دست
را به گروه مشخصي 

  نسبت دهد.

 احساس لباس  ة وسيل  به ديگران توجه جلب . با1
 جمع در شدن پذيرفته . براي2 .كنم  مي غرور
 قضاوت . به3 .كنم  مي پيروي روز  مد از دوستان
 اهميت آرايشم و پوشش نوع  ة دربار ديگران

 از شخصيت آوردن دست   به . براي4 .دهم  مي
 خود موي و لباس . مدل5 .كنم  مي پيروي روز  مد
ة . شيو6 .كنم  مي انتخاب دوستانم با مطابق را

 معروف افراد همانند را خود آرايش و پوشش  
  م.كن  مي انتخاب

73/0  

  اعتراضي

 اعتراضي، سبك در
 علت اين به گركنش
 خاص مد يك از

 كند مي روي دنباله
 را خود اعتراض تا
 فعلي وضعيت به

  .دهد نشان

 فردي را او نكند توجه مد به كه كس . هر1
 در ابزاري مد از . پيروي2 .دانم  مي مانده  عقب
 . با3 .است جامعه با مخالفت براي من دست
 .كنم  مي ديگران از تمايز احساس مد از پيروي

 هاي  ارزش به اعتراضي من لباس . مدل4
 روز مدهاي از تر بيش چه . هر5 .است جامعه
 هاي  موسيقي . به6 .ترم  محبوب كنم، تقليد

 گوش زياد رپ و راك جديد اعتراضي
 از خود آزادي دادن نشان . براي7 .دهم  مي

82/0  
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نظري   تعريف  نام متغير   آلفاي كرونباخ  تعريف عملياتي 

  .كنم  مي پيروي روز  مد

هاي   استفاده از رسانه
  جمعي

 جمعيهاي  رسانه
 همةند از ا عبارت

 يرشخصيابزارهاي غ
ارتباط كه بدان وسيله 

هاي بصري و يا  پيام
سمعي مستقيماً به 
مخاطبان انتقال 

(اسدي،  يابند مي
1358 :21 -22.(  

 ميزان از سؤال با تحقيق اين در مفهوم اين
 اينترنت، تلويزيون، راديو، از استفاده
 فيلم و ،مجالت ،روزنامه كتاب، ماهواره،

  .است شده سنجيده

75/0  

  جويي  منزلت

منظور از آن گرايش 
براي  فرد

آوردن منزلت  دست  به
  .استباال در جامعه 

 .باشم نزديكانم از باالتر دارم دوست .1

 .باشم ديگران محبوب دارم دوست .2

 باال مقام آوردن دست هب براي زيادي تالش .3
 .كنم  مي جامعه در

 .باشم مشهور افراد جاي دارم دوست .4

  دهد.  مي شخصيت انسان به بودن معروف .5

72/0  

  گرايي  مصرف
گرايي در   مصرف

واقع بيش از حد نياز 
  كردن است. مصرف

 معتبر مارك و برند اي  وسيله هر خريد . در1
 .است مهم برايم

 .برم  مي لذت زياد خريد . از2

 خريد توانايي ولي دارم دوست را چيزي . وقتي3
 .كنم  مي شديد ناراحتي احساس ندارم، را آن
 .برم  مي لذت پول كردن خرج از . من4

 بازار به كه جديدي چيز هر دارم تمايل. 5
 خانه، وسايل لباس،( كنم خريداري آيد  مي

  ...). و ماشين،

76/0  

گيري اخالقي   جهت
  مدارانه  فراغت

 مثابة  به ،مفهوم
اي از منش   جنبه
ة زندگي روزمر ،افراد

شخص را هدايت   
گيري   كند؛ جهت  مي

 شده ساخته گذراني خوش براي انسان .1
 .است

 .خواهم  مي تفريح براي را پول من .2

 .است تفريح نيازمند انسان  ة روحي .3

 .است بردن لذت زندگي از هدف .4

71/0  
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نظري   تعريف  نام متغير   آلفاي كرونباخ  تعريف عملياتي 
تواند   اخالقي فرد مي

سمت تفريح يا    به
  .كار باشد

 دوستان با رفتن من زندگي عاليق از يكي .5
 .است تفريح به

 .است كار تفريح بهترين .6

 .رسم  مي بخواهم چه هر به زياد كار با .7

 .برم  مي لذت كاركردن از من .8

(سؤاالت  است شده آفريده كار براي انسان .9
  معكوس شده است). 9و  ،8، 7، 6

  اجتماعي مقايسة

اين مفهوم بدين 
معني است كه فرد 
 ها  تا چه حد ويژگي

هاي خود   و توانايي
را با گروه مرجع 

  كند.  مقايسه مي

وضعيت فرد با ديگران با  ةمقايساين مفهوم با 
سؤال از منزلت و موقعيت اجتماعي، طرح 

ثروت و دارايي، ميزان تحصيالت، برخورداري 
 ،از يك زندگي آرام و راحت، ميزان تفريحات

  و ميزان درآمد سنجيده شده است.

75/0  

  يي اجتماعينوا هم

رنگي  يي يا همنوا هم
ي است كه فرايند

طي آن شخص 
احساس فشار خيالي 
يا واقعي از سوي 

خودش  دربارةگروه 
و در نتيجه،  كند مي

رفتار خويش را تغيير 
(بيرو،  دهد مي

62:1380.(  

 .پذيرم  مي زيادي تأثير خود دوستان از من .1

 .هستم جمع تصميم تابع .2

 .هستم ديگران انتظارات برآوردن پي در . من3

 .كنم  مي جماعت رنگ هم را . خود4

 ديگران نظر خالف ندارم دوستمعموالً . 5
  .كنم عمل

75/0  

  
  ها  يافته. 5

. انـد  درصـد زن  47يـان مـرد و   گو پاسـخ درصـد   53هاي تحقيق حاكي از آن است كه   يافته
يان گو پاسخ. ميانگين سني اند درصد متأهل 5/20يان مجرد و گو پاسخدرصد  3/77نين چ هم
يـان  گو پاسـخ درصـد   5/31يان بايد بيان داشت كه گو پاسختحصيالت  دربارةاست.  43/21

درصـد داراي   3/23و  ،ديـپلم  فوقدرصد داراي تحصيالت  3/9 ،داراي تحصيالت ليسانس
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 29هزار تومـان،   500 تا صفريان بين گو پاسخدرصد  3/4ة ماهان؛ درآمد اند تحصيالت ديپلم
يـك ميليـون و   ميليون تـا   يكدرصد بين  3/15ميليون تومان،  يكتا هزار  500درصد بين 

درصـد   3/6ميليون تومان،  دوتا هزار  500يك ميليون و درصد بين  8/21تومان،  هزار 500
هزار  500دو ميليون و درصد درآمد  1/18و  ،تومانهزار  500دو ميليون و ميليون تا  دوبين 
يان در حد خيلـي پـايين و   گو پاسخدرصد از  3/85به باال داشتند. مدگرايي اعتراضي  تومان
درصد  3/72. مدگرايي فراغتي ستباال در حددرصد  5و  ،درصد در حد متوسط 8/9 ،پايين

 در حددرصد  8/8و  ،طدرصد در حد متوس 19 ،يان در حد خيلي پايين و پايينگو پاسخاز 
يـان در حـد خيلـي    گو پاسخدرصد از  6/62نين مدگرايي هويتي چ هم. ستباال و خيلي باال
؛ در سـت بـاال و خيلـي باال   در حددرصد  5/11و  ،درصد در حد متوسط 31، پايين و پايين

 3/18يان مـدگرايي پـايين و خيلـي پـايين،     گو پاسخدرصد از  3/77شاخص كلي مدگرايي 
  درصد مدگرايي باال و خيلي باال دارند. 6/4و  ،سطدرصد متو

  نتايج آزمون تفاوت ميانگين مدگرايي برحسب جنسيت .2 جدول
 T (Sig) مقدار آزمون  انحراف معيار  ميانگين  متغير مستقل  متغير وابسته

 جنسيت مدگرايي اعتراضي
  73/16  19/24  مرد

578/1  115/0  
  97/15 60/21  زن

 جنسيت مدگرايي فراغتي
  72/19  15/31  مرد

295/0 -  768/0 
  98/17  71/31  زن

 جنسيت مدگرايي هويتي
  21/19  46/40  مرد

042/3  003/0  
  52/17  87/34  زن

 جنسيت مدگرايي (شاخص كلي)
  17/16  53/31  مرد

543/1  124/0  
  60/14  14/29  زن

 

و شـاخص   ،مدگرايي فراغتـي با توجه به نتايج جدول باال، ميانگين مدگرايي اعتراضي، 
اما ميانگين مدگرايي هويتي مردان  ،كلي مدگرايي زنان و مردان با هم تفاوت معناداري ندارد

لحاظ آماري معنادار است؛ بنابراين مـردان از زنـان در     است و اين تفاوت به تر بيشاز زنان 
  بعد هويتي مدگراترند.
  برحسب وضعيت تأهل نتايج آزمون تفاوت ميانگين مدگرايي .3 جدول

 T (Sig) مقدار آزمون  انحراف معيار  ميانگين  متغير مستقل  متغير وابسته
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 وضعيت تأهل  مدگرايي اعتراضي
  50/16  27/24  مجرد

129/3  002/0  
  11/15 98/17  متأهل

 وضعيت تأهل  مدگرايي فراغتي
  57/18  54/32  مجرد

367/2  018/0 
  63/19  03/27  متأهل

 وضعيت تأهل  هويتيمدگرايي 
  36/18  52/39  مجرد

616/3  000/0  
  30/18  30/31  متأهل

 وضعيت تأهل  مدگرايي (شاخص كلي)
  21/15  76/31  مجرد

490/3  001/0  
  50/15  16/25  متأهل

  
شود، ميـانگين مـدگرايي اعتراضـي، مـدگرايي       طور كه در جدول فوق مشاهده مي    همان

است و اين  تر بيشو مدگرايي (شاخص كلي) مجردان از متأهالن  ،فراغتي، مدگرايي هويتي
  .اند لحاظ آماري معنادار است؛ بنابراين مجردان مدگراتر از افراد متأهل بهتفاوت 

  مدگرايي و مستقل متغيرهاي گيبست هم آزمون .4جدول 

  مدگرايي (كلي)  مدگرايي هويتي  مدگرايي فراغتي  مدگرايي اعتراضي  متغير
  -042/0  -079/0  -002/0  -032/0  سن
  001/0  019/0  057/0  -046/0  درآمد

  018/0  -054/0  018/0  033/0  تحصيالت
  219/0**  139/0**  233/0**  186/0**  ها  استفاده از رسانه

  316/0**  326/0**  281/0**  211/0**  جويي  منزلت
  411/0**  332/0**  381/0**  344/0**  گرايي  مصرف

  229/0**  139/0**  204/0**  244/0**  مدارانه فراغتگيري   جهت
  167/0**  134/0**  157/0**  140/0**  اجتماعي مقايسة

  330/0**  369/0**  247/0**  245/0**  يي اجتماعينوا هم

.p<0/01                      .p<0/05  
  

معنـاداري بـا مـدگرايي و ابعـاد آن نـدارد؛        ة هاي جدول فوق، سن رابط  با توجه به يافته
كه اسـتفاده از     ند. در حاليدارمعناداري با مدگرايي ن  ة نين تحصيالت و درآمد هم رابطچ هم

چه اسـتفاده   معنادار و مثبت با مدگرايي و ابعاد آن است؛ هر  ة هاي جمعي داراي رابط  رسانه
  خواهد شد. تر شبيشود، مدگرايي فرد  تر بيشهاي جمعي   از رسانه
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ة جـويي و مـدگرايي و ابعـاد آن رابطـ      هاي ديگر حاكي از آن است كه بين منزلـت   يافته
دنبـال منزلـت در جامعـه باشـد، ميـزان         به تر بيشچه فرد  معنادار و مثبت برقرار است؛ هر  

عنادار م  ة گرايي و مدگرايي و ابعاد آن رابط  نين بين مصرفچ هماست.  تر بيشمدگرايي در او 
 تر بيشدنبال مصرف    به تر بيشچه فرد  و مثبت وجود دارد؛ اين امر بدين معني است كه هر

  به مدگرايي روي خواهد آورد. تر بيشاز حد نياز باشد، 
معنادار و مثبت با   ة مدارانه داراي رابط  گيري اخالقي فراغت  دهد كه جهت  نتايج نشان مي

دنبال فراغت و تفـريح     به تر بيشگيري اخالقي فرد   جهت چه مدگرايي و ابعاد آن است؛ هر
ة اجتمـاعي و مـدگرايي و ابعـاد آن رابطـ     مقايسـة ي دارد. بين تر بيشباشد، ميزان مدگرايي 

آن است كه افرادي كه خـود را بـا ديگـران      ة دهند  معنادار و مثبت وجود دارد؛ اين امر نشان  
ـ ي تـر  بيشكنند، مدگرايي   مقايسه مي تر بيش يي اجتمـاعي و  نـوا  هـم نـين بـين   چ هـم د. دارن

 تر بيشيي نوا هممعنادار و مثبت برقرار است؛ افرادي كه سعي در   ة مدگرايي و ابعاد آن رابط
  .ترندهاي مرجع دارند، مدگرا  با گروه

 ر مدگراييد مستقل متغيرهايتأثير  سنجش براي چندگانه رگرسيون .5جدول 

  متغيرهاي مستقل
رگرسيون  ضريب

  استانداردنشده
ضريب رگرسيون 
  )pمقدار احتمال (  t ةآمار  استانداردشده

B ERROR/STD  BETA  
  012/0  - 538/2    036/4  - 243/10  مقدار ثابت

  000/0  332/5  257/0  033/0  178/0  گرايي  مصرف
  000/0  445/4 200/0  037/0  165/0  يي اجتماعينوا هم

  000/0  512/3  163/0  038/0  134/0  جويي  منزلت
گيري   جهت
  مدارانه  فراغت

160/0  050/0  145/0  221/3  001/0 

  045  015/2  091/0  048/0  097/0    استفاده از رسانه
  Adjusted R square  R square  R  مدل
1  268/0  277/0 526/0  

 

) stepwise( گـام  به در اين تحقيق براي واردكردن متغيرهاي مستقل در مدل از روش گام
جا وارد مدل شـدند. از مجمـوع متغيرهـاي     صورت يك  استفاده شده و متغيرهاي مستقل به

يي اجتمـاعي،  نـوا  هـم گرايـي،    متغيـر مسـتقل (مصـرف    پـنج رگرسيون  معادلةواردشده در 
هاي جمعي) در معادله   و استفاده از رسانه ،مدارانه  گيري اخالقي فراغت  جويي، جهت  منزلت
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درصـد از تغييـرات متغيـر مـدگرايي را تبيـين كننـد.        26باقي ماندند. اين متغيرها توانستند 
يي اجتمـاعي،  نـوا  هـم گرايـي،    ترتيب متغيرهاي مصرف بهنين از بين پنج متغير مستقل چ هم

ين تـر  بيشهاي جمعي   و استفاده از رسانه ،مدارانه  گيري اخالقي فراغت  جويي، جهت  منزلت
  مدگرايي داشتند. ردتأثير را 

  ر مدگراييدمستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل تحقيق  تأثيراتة محاسب .6جدول 

  نام متغير
  تأثيرضرايب 

  كل
  غيرمستقيم تأثير  مستقيم تأثير

  270/0**  -  270/0**  گرايي  مصرف
  212/0**  -  212/0**  يي اجتماعينوا هم

  172/0*  -  172/0*  جويي  منزلت
  170/0**  074/0**  096/0*  هاي جمعي  رسانه استفاده از

  153/0**  -  153/0**  مدارانه  گيري اخالقي فراغت  جهت
  047/0*  047/0*  -  اجتماعي مقايسة

  درصد 99درصد       ** معنادار در سطح  95* معنادار در سطح 
  

روش مـدگرايي از   درمسـتقيم و غيرمسـتقيم متغيرهـاي مسـتقل      تأثيراتبراي سنجش 
 ،استفاده شده اسـت؛ تحليـل مسـير روشـي اسـت كـه در آن      ) path analysis( تحليل مسير

شـود كـه     شود و مشخص مـي   غيرمستقيم نيز محاسبه مي تأثيراتمستقيم،  تأثيرات بر عالوه
گر  متغير وابسته دارند. نتايج جدول فوق بيان دررا  تأثيرين تر بيشكدامين متغيرهاي مستقل 

درصـد   27مدگرايي دارد؛ اين متغيـر داراي   دررا  تأثيرين تر بيشگرايي   آن است كه مصرف
يي اجتماعي است؛ ايـن متغيـر   نوا همغيرمستقيم است. متغير دوم  تأثيرمستقيم و بدون  تأثير

 استجويي   . متغير سوم منزلتاستغيرمستقيم  تأثيرمستقيم و بدون  تأثيردرصد  21داراي 
مدگرايي است. متغير چهارم استفاده  درمستقيم  تأثيردرصد  17كه اين متغير هم فقط داراي 

 تـأثير درصـد   7مسـتقيم،   تـأثير درصـد   10هاي جمعي اسـت؛ ايـن متغيـر داراي      از رسانه
درصد اثرگذاري كل است. متغير پنجم در ايـن تحليـل مسـير     17و در مجموع  ،غيرمستقيم

مسـتقيم و بـدون    تأثيردرصد  15راي مدارانه است؛ اين متغير دا  گيري اخالقي فراغت  جهت
 5اجتماعي اسـت؛ ايـن متغيـر داراي     مقايسة؛ در نهايت آخرين متغير استغيرمستقيم  تأثير

مستقيم است. نمودار تحليل مسـير عوامـل مـرتبط بـا      تأثيرغيرمستقيم و بدون  تأثيردرصد 
  مدگرايي در زير نمايش داده شده است:
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 مسير عوامل مرتبط با مدگرايي تحليل .1نمودار 

  
  گيري  نتيجه. 6

هـا    آن  ة جانبـ   همـه كه بررسي ند دارهاي اجتماعي كاركردهاي آشكار و پنهان بسياري   پديده
 يپديـده و جريـان   در حكـم و موشـكافانه اسـت؛ مـدگرايي     ،مستلزم نگاه دقيق، چندبعدي

هـاي    هـا و جريـان    همانند پديـده  اما دارد،اجتماعي نشان از پويايي فرهنگي جوامع انساني 
منظـور بررسـي     خـود دارد. تحقيـق حاضـر بـه     راه هـم    هايي هـم بـه    اجتماعي ديگر آسيب
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شناختي مدگرايي و عوامل مرتبط با آن در بين جوانان شهر يزد صورت گرفته است؛   جامعه
 شـدة  عرفـي م منابع و تحقيقات داخلي و خارجي، ابعـاد مـدگرايي و عوامـل     ة پس از مطالع
نظـري،     اي هو براسـاس پشـتوان   شناسـايي  ،عوامل مرتبط بـا مـدگرايي   منزلة به ،انديشمندان

و بـا اسـتفاده از روش پيمـايش     شـد  تحقيق طرح  ة نام پرسش سپس شدندها تدوين   فرضيه
  ند.شدآوري و تحليل   هاي تحقيق جمع  داده

(شـاخص   و مـدگرايي  ،مدگرايي فراغتينتايج نشان داد كه ميانگين مدگرايي اعتراضي، 
ميانگين مـدگرايي هـويتي مـردان از     اما ،هم نداشت كلي) مردان و زنان تفاوت معناداري با

لحاظ آماري معنادار بود؛ در واقع در بعد هويتي فرضـيه تأييـد    بهو اين تفاوت  تر بيشزنان 
خـواني   ) هـم O'Cass and Julian, 2001تحقيـق اكـاس و جوليـان (     ة ؛ اين نتيجه با يافتـ شد

) به 1387خواني نداشت؛ معيدفر و حقيقي ( ) هم1387معيدفر و حقيقي (  ة با يافت اما ،داشت
ي دارند. بنابر نظريـات فدرسـتون،   تر بيشاين نتيجه دست يافته بودند كه دختران مدگرايي 

تأييد اين آوردن هويت خود نوع خريد خاصي دارند؛ علت  دست  بهبراي  تيهاي جنسي  گروه
كه هويت خود را تأييـد و   توان به اين امر نسبت داد كه مردان و زنان براي اين  فرضيه را مي

مـدگرايي در   بروزباعث  نفسه فيپردازند كه اين امر   خود مي  ة تثبيت كنند به نوع خريد ويژ
ام انجـ  تر بيششود؛ حال در اين تحقيق مشخص شد كه اين عمل از سوي مردان   جامعه مي

  مدگرايي هويتي مردان باالتر است.  ة گيرد و بنابراين نمر  مي
 ،گر آن بود كه ميانگين مدگرايي اعتراضي، مدگرايي فراغتي، مدگرايي هويتي ها بيان  يافته

لحاظ آماري معنـادار   بهو اين تفاوت  تر بيش(شاخص كلي) مجردان از متأهالن  و مدگرايي
 ز افراد متأهل بودنـد؛ ايـن يافتـه بـا نتـايج تحقيـق مـاكوكو       بود؛ بنابراين مجردان مدگراتر ا

)Mukoko, 2012دتوان  اين امر مي علت) هماهنگ بود؛ در واقع 1387( ) و معيدفر و حقيقي 
دنبـال     بـه  تـر  بـيش نـد و از سـوي ديگـر    داري تـر  بيشاين نكته باشد كه افراد مجرد وقت 

تواند يكي از كاركردهايي باشد كه مدگرايي   مخالف مي يت؛ جلب توجه جنساند يابي  هويت
شود و براي جوانـان متأهـل ايـن      در بين جوانان مجرد ديده مي تر بيشبردارد؛ اين نكته  در

  ي دارد.تر كمنكته اهميت 
معناداري بين سن و مدگرايي و ابعاد آن وجود ندارد؛ بنـابراين    ة نتايج نشان داد كه رابط
) و O'Cass and Julian, 2001نتيجه با نتـايج اكـاس و جوليـان (   اين فرضيه تأييد نشد؛ اين 

معنـادار بـا      اي هخواني نداشت؛ در تحقيقاتي كـه سـن رابطـ    ) همMcFatter, 2002فاتر ( مك
ي از افراد مسن دارند؛ در تر بيشاست نتيجه گرفته شده كه جوانان مدگرايي ه داشتمدگرايي 
ايـن   نشدنت تأييدلحصر به جوانان نبوده است؛ شايد عها من  آماري اين تحقيق  ة واقع جامع
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 آمـاري تحقيـق طبيعـي     ة فرضيه واريـانس سـني پـايين آن باشـد كـه بـا توجـه بـه جامعـ         

  رسد.  نظر مي  به
معنـاداري وجـود     ة گر آن بود كه بين تحصيالت و مدگرايي و ابعـاد آن رابطـ   نتايج بيان

) هماهنگ Bing, 2014( تحقيق بينگ  ة نتيجه با يافت ندارد؛ بنابراين اين فرضيه تأييد نشد؛ اين
چه افراد تحصيالت بـاالتري داشـته    نبود؛ او در تحقيق خود به اين نتيجه رسيده بود كه هر

  است. تر بيشها   باشند، ميزان مدگرايي در آن
 مـدگرايي  اعتراضـي،  مـدگرايي  و درآمد بين معناداري   ةرابط كه بود آن از حاكي ها  يافته
 فرضـيه  ايـن  بنـابراين  نداشت؛ وجود) كلي شاخص( مدگرايي و ،هويتي مدگرايي فراغتي،
 اين نداشت؛ خوانيهم) 1387( حقيقي و معيدفر و) ibid( بينگ نتايج با يافته اين نشد؛ تأييد

 در مـدگرايي  ميـزان  باشد، باالتر خانوار درآمد چه هر كه بودند رسيده   نتيجه اين به محققان
 يها هگرو و طبقات براي مد به دسترسي معاصر جوامع در رسد مي نظربه. است تر بيش افراد

 بـا  مقايسـه  در يتـر  بيش تنوع نيز مد از استفاده يها هزمين و يافته افزايش گوناگون درآمدي
 حـد  در مـد  به توانند مي گوناگون درآمدي يها هگرو اوضاعي چنين در. است يافته گذشته
  .كنند فكر خود توان

معنادار و مثبت بـا مـدگرايي     ة هاي جمعي رابط  گر آن بود كه استفاده از رسانه نتايج بيان
چـه   (شـاخص كلـي) دارد؛ هـر    و مـدگرايي  ،اعتراضي، مدگرايي فراغتي، مدگرايي هويتي

خواهد شد؛ ايـن نتـايج بـا     تر بيشباشد، سطح مدگرايي و ابعاد آن  تر بيشاز رسانه    استفاده
) 1390نيا و لطفي (  و فرخ ،)1387)، معيدفر و حقيقي (McFatter, 2002فاتر ( مكهاي   يافته
عـاملي بـراي مـدگرايي     در جايگاهخصوص بر اينترنت   خواني داشت؛ محققان ايراني به هم

ها با تحميـل خـود بـر مخاطبـان مـردم را بـه         بودريار، رسانه  ة تأكيد كرده بودند؛ بنابر نظري
نين وبلن معتقد اسـت كـه   چ همكنند؛   ها ندارند ترغيب مي  يازي به آنمصرف كاالهايي كه ن

بـر مبنـاي مـدگرايي و     هـم  گسـترش ارتباطـات قضـاوت افـراد هـم ظـاهري و        ة واسط  به
  گرايي خواهد بود.  مصرف
جـويي بـا مـدگرايي اعتراضـي،      منزلـت معنادار و مثبتي بـين    ة ها نشان داد كه رابط  يافته

) وجـود دارد؛ در نتيجـه ايـن    كلي و مدگرايي (شاخص ،مدگرايي هويتيمدگرايي فراغتي، 
ها هم   شود، مدگرايي آن تر بيشجويي و نياز به منزلت افراد   چه منزلت فرضيه تأييد شد؛ هر

كـه نشـان دهنـد سـبك      افراد ثروتمند براي ايـن  ،وبلن   ةنظرييابد؛ بنابر   تبع آن افزايش مي به
   هـا بـه    زنند؛ در واقـع آن   دست به فراغت متظاهرانه مي نددارافراد  ديگرزندگي متمايزي از 
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تواند همـين تـالش بـراي كسـب       دنبال كسب منزلت باالترند و يكي از داليل مدگرايي مي
  منزلت باالتر در جامعه باشد.
معناداري با مدگرايي اعتراضي، مدگرايي فراغتي،   ة گرايي رابط  نتايج نشان داد كه مصرف

تحقيق پارك و فـورني    ة و مدگرايي (شاخص كلي) دارد؛ اين يافته با نتيج ،گرايي هويتيمد
)Park and Forney, 2006خواني داشت؛ اين محققان نتيجـه گرفتـه بودنـد كـه خريـد       ) هم

شود؛ بنابر نظريات بودريار، منجر تواند به مدگرايي   گرايانه يكي از عواملي است كه مي  لذت
نين چ همگيرد؛   گرايي شكل مي  انسان در دوران جديد از طريق مصرف و مصرفيابي   هويت

گرايـي و سـبك زنـدگي      با توجه به نظريات فدرستون، عامل اصـلي در مـدگرايي مصـرف   
، نياز به فرايندگذر اين  داري به افراد تحميل كرده است؛ در ره  مصرفي است كه نظام سرمايه

گري هم   بنابراين جلوه؛ شده است شناختهمعاصر    امعود در جگري يكي از نيازهاي افرا  جلوه
  تواند يكي از عوامل مرتبط با مدگرايي باشد.  مي

معنـادار و مثبتـي     ة مدارانه رابطـ   گيري اخالقي فراغت  ها حاكي از آن بود كه جهت  يافته
و مدگرايي (شاخص كلـي) دارد؛   ،با مدگرايي اعتراضي، مدگرايي فراغتي، مدگرايي هويتي

هـا    باشـند، مـدگرايي آن   داشـته  مدارانـه   گيري اخالقـي فراغـت    جهت تر بيشچه افراد  هر
خود به آن اشـاره    ة كه وبلن در نظري ،خواهد شد؛ در واقع همين فراغت متظاهرانه تر بيش
 تـر  بـيش گرايي گيري اخالقي است كه در واقع بـه مـد    يك نوع جهت  ة دهند  كند، نشان  مي

  خواهد شد.منجر 
اجتماعي و مدگرايي اعتراضي،    مقايسةمعنادار و مثبتي بين   ة گر آن بود كه رابط نتايج بيان

و مدگرايي (شاخص كلـي) وجـود دارد؛ بنـابراين ايـن      ،مدگرايي فراغتي، مدگرايي هويتي
هـا    مـدگرايي در آن با جامعـه مقايسـه كننـد،     تر بيشچه افراد خود را  فرضيه تأييد شد؛ هر

) و اسـفيداني و همكـاران   1387معيـدفر و حقيقـي (  تحقيق    اين يافته با نتايجاست؛  تر بيش
)Esfidani et al., 2014هـاي مرجـع و     نحـوي گـروه    خواني داشـت؛ ايـن محققـان بـه     ) هم

ي اجتماعي را عاملي براي مدگرايي مطرح كرده بودند؛ مرتون معتقد اسـت كـه   وجو جست
سنجش رفتارهاي خود و ديگـران از گـروه مرجـع     ضروري درافراد براي كسب معيارهاي 

زيرا فرد وقتـي   ،تواند يكي از عوامل مدگرايي باشد  كنند؛ بنابراين گروه مرجع مي  استفاده مي
كند خود   برد و سعي مي  ها پي مي  خود با آن يها  كند، به تفاوت  خود را با ديگران مقايسه مي

  ها كند.  را شبيه آن
يي اجتمـاعي و مـدگرايي   نـوا  هـم معنادار و مثبتـي بـين     ة نتايج حاكي از آن بود كه رابط

و مـدگرايي (شـاخص كلـي) وجـود دارد؛      ،اعتراضي، مدگرايي فراغتي، مـدگرايي هـويتي  
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خـود    ة ي بـا اطرافيـان و جامعـ   تـر  بيشيي نوا همچه افراد  يد شد؛ هربنابراين اين فرضيه تأي
تحقيق معيدفر و   ة خواهد بود؛ اين نتيجه با يافت تر بيشها   داشته باشند، ميزان مدگرايي در آن

سـمتي     خواني داشت؛ از ديدگاه تاجفل و ترنـر، افـراد بـا مـدگرايي بـه      ) هم1387حقيقي (
رنگي با گروهي كه بـه   با گروه شبيه كنند و در واقع احساس همكنند كه خود را   حركت مي

خواهنـد هـويتي جمعـي در     يمها   است كه آن علتداشته باشند؛ اين امر بدين  اند متعلقآن 
كنند و از سوي ديگر بـا   نفس اعتمادبهي احساس نوع بهدست آورند و از اين طريق   گروه به

  اعضاي خارج از گروه احساس تمايز كنند.
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