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  چكيده
هاي تصـويري   بندي نمونه آوري و طبقه جمع قيطر از تاريخي ـ تفسيري  پژوهش نيا

يا آ« كه ديگو پاسخ پژوهش پرسش نيا به دارد يسع 80و  70، 60 هاي مربوط به دهه
جامعه در هر مقطـع زمـاني ارتبـاط معنـاداري     ها و الگوي فرهنگي پوشاك  بين رسانه
خصـوص در   اگر مد را به عنوان ابزاري قدرتمند براي انتشار فرهنگ بـه  »وجوددارد؟

وگوي فرهنگي بـروز   بين جوانان قلمداد كنيم، در جامعه، بين مد و رسانه نوعي گفت
كه نوعي رسانة   ها، انتخاب الگوي پوشاك افراد ـ با افزايش تنوع و تكثير رسانه. كند مي

ي كه طور بهگردد،  تري مي تر و پيچيده ـ تابع عوامل متنوع شود مي هويتي آنان محسوب
، بلكـه برآينـد   پـذير نيسـت    ديگر كنترل آن توسط يك قدرت صـاحب رسـانه امكـان   

گيـري مـد را رقـم     شمار اشكال گوناگون است كـه جهـت   ها با بي گيري رسانه جهت
ها، اهميت امكان دخالت آگاهانه را در  رسي روند تغيير رسانهاين پژوهش با بر. زند مي
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  .فرهنگ، مد و الگوي پوشاك، رسانه :ها دواژهيكل
  

 مقدمه. 1

هـاي مختلـف    تابوي موجود در خصوص پژوهش و اظهارنظر كارشناسي در مـورد جنبـه  «
تـوان   بدون انجـام پـژوهش نمـي   . آرايي، مد و زيباسازي بدن، بايد شكسته شود ظاهررفتار 

قالـه،  در ايـن م  .)155: 1389شهابي، (» شوق انجام هدايت را در دل خود و ديگري كاشت
نخست، به واگشايي سه مفهوم فرهنگ، مد و رسانه پرداخته و سپس ارتباط اين سه را بـاز  

شمار رسانه در ترويج فرهنگ بررسي  را به عنوان يكي از بيكرد؛ همچنين، نقش مد  خواهيم
هـا را در   هاي تاريخي، ارتباط سبك پوشش و رسانه كرده و در بخش ديگر، با مقايسة نمونه
شدن شـرايط حـال، بـه     داد؛ در نهايت، با مشخص سي سال اخير مورد ارزيابي قرارخواهيم

  .پردازيم رست ميارائة راهكاري در جهت هدايت مد به سمت و سوي د
  

  مفاهيم. 2
  .ميپرداز يمدر اين بخش به واگشايي سه مفهوم اولية فرهنگ، مد و سبك پوشش و رسانه 

  
  فرهنگ 1.2

 يفكر ،يماد ،يمعنو بخش زيتما وجوه همجموع كلمه، عام يمعنا در را فرهنگ ونسكوي
 هنـر،  و ديـ آ  ميشمار به ياجتماع گروه اي جامعه كي يژگيو كه كند يم قلمداد ياحساس و
 شـود  يمـ  شـامل  را باورهـا  و هـا  سـنت  ،يارزشـ  نظام بشر، ياساس حقوق ،يزندگ ةويش
)UNESCO, 2003.(  

 ةويشـ  مصـرف،  و هيـ ته ةويش مردم، پوشش و شيگو ةويش آن در كه است يمتن فرهنگ
 روزمـره  يزنـدگ  ةويشـ  و هـا  ارزش كردن ياجتماع و يافشان دست ةويش فضا، و زمان ميتقس

 .)214: 1379 الل،( رديگ يم شكل
  ــ  ءك از اشـيا تحرّ اي بي فعال است و نه مجموعه فرآينديكه  ـ   يك فرهنگ اجتماعي

كند و آن را  مي  از رسانه براي ايجاد تعامل بين واقعيت و تخيل و تاريخ و اسطوره استفاده
گيـرد   ارميكـ  اي براي رسيدن به يك اتفاق نظر اجتماعي در امور روزانه بـه  به عنوان وسيله

  ).32: 1385والكر و چاپلين، (
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 هـر رفتـار و عمـلِ   . ناپذيرنـد  انفكـاك  ،همزيست و در عمـل  ،فرهنگ و ارتباطات در روابط
رسـانه  . شود مي رويدادي فرهنگي محسوب ،فرهنگي رويدادي ارتباطي است و هر كنش ارتباطي

هـاي گروهـي از يكسـو     رسـانه . شـود  ست كه از طريق آن فرهنگ به افراد منتقل مـي ي اا دروازه
آينـد و از سـوي ديگـر محملـي      مـي  شـمار  ي بهعانعكاس زندگي روزمره و تعامل با فرهنگ جم

  ).180: 1388 دهشيري،(پردازند  رسانند و به خلق معاني فرهنگي مي ها را مي هستند كه پيام
  
  مد و سبك پوشش 2.2

تشخيص ماهوي شخصـيت  مد به عنوان صورتي ظاهري از افكار عمومي، شاخصي براي 
با اين نگاه، مد گوياي يك نياز در برقراري ارتباط با جمع است و از ايـن  . اجتماعي است

سـازد و مسـئوليت فـردي و     فرد و جمع را در قضاوت خـود هوشـيار و متعهـد مـي     ،رو
دارد كـه مـد    بسـتگي  ارزش يك جامعه به كيفيت افكار عمـومي . ندك گروهي را بارور مي

همان افكار عمومي است كـه   ةن است و يا به عبارتي ديگر، هر جامعه شايستاي از آ گونه
  ).18: 1390 الزار،(داراست 
  :است گونه تعريف كرده مد را اين )Slater( اسالتر

تجـدد   ةهاي زندگي كه وجـه مشخصـ   ها، كاالها، ظاهر افراد و سبك تغيير مستمر در ذائقه
كننـدگان   همنوايي بـا سـبك زنـدگي مصـرف    مطابق مد روز بودن، يعني . شود مي وبسمح

اند  پيشتاز و به عبارت ديگر پيروي از كساني كه از نظر منزلت در باالي نردبان مد قرارگرفته
  ).Slater, 1997: 157( كنند مي خاص، آنها را به مد روز تبديل ءو با مصرف اشيا

به صـنعت مـد    ،هاي جديد هاي قديمي و ساختن شيوه تكامل مستمر، ابداع مجدد شيوه
 .)6 :1386تاتنهايم و سيمن، (بخشد  هيجان و جذابيت مي

كـه   )Custom( بـرخالف رسـم   .طبقاتي است ةگيري مد مستلزم وجود يك جامع شكل
كنـد،   عمـل مـي   )Movement( هنجاري ايستاست، مد به شكل پويا و همچون يك جنـبش 

طبقاتي، طبقـات بـاال يـا بـه      ةدر يك جامع. مبتني بر تفكيك و تقليد است چراكه مد اساساً
هاي ثابت، خودشـان را   ها يا نشانه توانند با استفاده از سمبل اصطالح نخبگان اجتماعي، نمي

هاي ظاهري و بيروني زندگي و رفتارشان از سوي  ويژگي ،بنابراين. از ديگران متمايز سازند
هـا يـا طبقـات     گـروه  از سـوي نيز تر  كه اين طبقات پايين گردند تر تعقيب مي طبقات پايين

نخبـه   ةدهـد، امـا طبقـ    يند يك خصلت عمودي به مد مـي آاين فر. شوند تر تعقيب مي پايين
تـر از آنهـا ديگـر قابـل      تقليد طبقات پايين ةكه به واسط شود همواره متوجه اين واقعيت مي
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پذيري هستند كه نقـش   پذيري و فرهنگ يكي از عوامل و ابزارهاي مهم جامعه  ها رسانه
در  هـا  انسـان امـروزه،  . كننـد  يمهاي گوناگون زندگي افراد ايفا مهمي در رشد و تحول جنبه

و  ننـد يب يمـ ، دنيـا را از ايـن منظـر    شـند ياند يمـ ، شوند يماي متولد  معرض نهادهاي رسانه
رفتارهاي خود را بر اساس الگوهاي برگرفتـه از كتـاب، مجلـه، روزنامـه، فـيلم، مـاهواره،       

، پردازنـد  يمـ به آن  ها رسانهيكي از مقوالتي كه . دهند يمتلويزيون، راديو و اينترنت سامان 
بـدين ترتيـب،   . نوعي نفوذ و تأثيرگذاري در ميان اعضاي جامعـه و مخاطبـان خـود اسـت    

بـه قواعـد دلخـواه     دارند يمبا ترغيب، تشويق، تبليغ و حتي ارعاب، مخاطبان را وا ها رسانه
از طريـق معرفـي هنجارهـاي خـاص اجتمـاعي و       ها رسانه. صاحبان رسانه اعتقاد پيداكنند

سازي در بـين افـراد جامعـه     باعث همنوايي و همسويي و به نوعي فرهنگ انندتو يمالگوها 
تنها به كانـال   در ارتباط خود با فرهنگ، نه رسانه). 22: 1390فر و ابوالحسني،  حسني(شوند 

تنها بر پاية شناخت،  است؛ پيامي كه نه شده  ارتباطي، كه فراتر از آن، به اصل پيام بدل) مسير(
و در صدد تغيير سـاختارهاي فرهنگـي، اجتمـاعي و     شود يمت هم مبادله كه بر اساس قدر

ايـن حركـت ارتبـاطي ـ     . سازي فكري و رفتاري اسـت  سياسي و برقراري نوعي از همسان
هـاي گونـاگون فـردي، اجتمـاعي و      در صحنه ها رسانهشاخص عملكرد  نيتر مهمفرهنگي 

  ).97: 1390فر و روشندل اربطاني،  سلطاني(فرهنگي است   ميان
  

  مد به مثابة رسانة شخصي. 3
، شـند ياند يم آنهااند، از طريق  در ارتباط ها رسانهاي با  گسترده به طورازآنجاكه افراد اجتماع 

 آنهـا و رفتارهاي خود را بـر اسـاس الگوهـاي برگرفتـه از      شناسند يم آنهادنيا را از رهگذر 
در عصـر  ايـن درحـالي اسـت كـه      .)21: 1390فـر و ابوالحسـني،    حسـني ( دهند يمسامان 

مندي  ها به پايان رسيده و مخاطبان با بهره بودن رسانه طرفه اطالعات و ارتباطات، دوران يك
اي در دنياي جديد ارتباطي دارند و  كننده از قدرت انتخاب و گزينش اطالعات، نقش تعيين

اي جمعي برخوردارند ه سازي اجتماعي از طريق رسانه اي در فرآيند فرهنگ از سهم فزاينده
  ).205: 1388 دهشيري،(

از  .هاي مكتوب، ماهواره و اينترنت باشد ويديويي، رسانه لميتواند تلويزيون، ف رسانه مي
اگـر  . پوشاكي باشد كه معرف هويت و سبك زندگي افراد اسـت  تواند يرسانه م ،ديگر سو

ميـان سـبك    قطعـاً  ،بـدانيم ها و باورها  ها، نگرش ارزش ةافراد را مجموع» هويت اجتماعي«
تـوان خويشـاوندي    مي ،هاي آن الگوي مصرف پوشاك يا مد است لفهؤزندگي كه يكي از م
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تواند عمل كنـد   مي» هويتي ةرسان«هر سبك زندگي به عنوان يك  ،بنابراين. ساختاري يافت
ـ  ،هاي سبك زندگي لفهؤو نوع پوشاك نيز به عنوان يكي از م د هـويتي افـرا   ةرسـان  ةبه منزل

  ).28: 1382 نيكزاد فرخي،(است 
نيم و در پاسخ اين دسـت  ك  عمومي برخورد مي ةها، از يكسو به رسان در بررسي رسانه

تواند نوعي از آن باشد  د و پوشاك ميناردهاي شخصي و هويتي افراد قرار ها، رسانه رسانه
مبناي هـدف   بر صدد استانداردكردن رفتار افراد كه در ،هاي عمومي رسانه). 1378 گيدنز،(

 ةند كه در بازخورد اين پيام، اطالعات را از طريق رسـان ا به انتقال پيام مشغول ،خود هستند
هـم   بـر  از وهـا   هـر دو نـوع ايـن رسـانه     ،د و به عبارتينكن شخصي و هويتي دريافت مي

  .تأثيرپذير و تأثيرگذارند
» ها براي آنكـه بگوينـد  در جهان مدرن، بسياري از افراد و شايد بتوان گفت اكثريت آن«

كيسـتند، نيـاز بـه آن دارنـد كـه      » بداننـد «كيستند و حتي در بسـياري مـوارد بـراي آنكـه     
، نـه در جريـان   اش ژهيـ هويت در شكل خاص و و«). 1389فكوهي، (كيستند » دهند نشان«

حديث نفس و تفحص از هستي خود در انزوا، بلكه از خالل مواجهه با غير در بيـرون از  
با  كه  در نتيجه، ازآنجايي). 60: 1384كچوئيان، ( »آورد برمي سر) فردي و جمعي(هستي ما 

ها  ترشدن رسانه ر و متنوع و در عين حال پيچيدهترشدن و متكثّ ما با شخصي ،گذشت زمان
ـ    شـان  يهويتي افراد يعني پوشاك و سبك زنـدگ  ةمواجهيم، روند رسان ر و نيـز رو بـه تكثّ
  .گذارد پيچيدگي بيشتر مي

  
  سازي از طريق رسانه و مد فرهنگ. 4

 اصول اعتقادات، افكار، تيتثب ضمن توانند يم رگذاريثأت ييروين عنوان به يجمع يها رسانه
 به نسبت يعموم يها نگرش در اصالح موجبات ات،ياخالق و هنجارها ها، ارزش ،يمعان

 ابداعات، رفتارها، كار، و حيتفر ها، هيرو و روندها ،ياجتماع رسوم و آداب ها، سنت
 و نمادها ن،يقوان هنر، زبان، ،يزندگ يها سبك ها، مهارت ها، ياورفنّ ابزارها، ها، دانش
 يالگوها ستارها،يا قيطر از يجمع يها رسانه ،واقع در. آورند فراهم را ياجتماع ينهادها
 به يده جهت احساسات، جييته ها، ارزش يريپذ جامعه ،يشناخت ريتفاس اصالح ،يرفتار
 يفرهنگ يمهندس توان از ،ياجتماع اتيذهن و ريتصاو باورها، به يده شكل ،يعموم افكار

  .)20: 1388 ،يريدهش( برخوردارند
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 يسو از و هستند جامعه يفرهنگ بستر و ياجتماع بافت از متأثر خود كسوي از ها رسانه
 رگذاريثأت و روشنگر و فعال يگريباز عنوان به ،فشرده ارتباطات و اطالعات عصر در ر،گيد
 هـا،  مهارت ها، عادت به يده شكل در فرهنگ از توانند يم ي،فرهنگ و ياجتماع يرفتارها بر
 يعموم افكار بر شگرفت يريتأث سان نيبد و ببرند وافر يا بهره يكنش يراهبردها و ها وهيش

 يـة نظر كه است يصورت در يساز فرهنگ ةعرص در ها رسانه مثبت يرگذاريتأث. باشند داشته
 دگاهيـ د و »يغـات يتبل« افـت يره بر »يرسان يآگاه« كرديرو ،»يدستكار« يةنظر بر »ارتباطات«
 ارتباطـات  كـه  اسـت  فراگـرد  نيا در. باشد غالب و حاكم »تيمحدود« نگرش بر »رقابت«

 اساس بر و سازد يم فراهم را گريكدي از ها ملت يريفراگ و ها فرهنگ ةنديفزا تعامل موجبات
  ).203: همان( شود يم يمنته يفرهنگ ريثأت به ،متقابل درك

سه  :دكرمجزا و در عين حال مرتبط به يكديگر تقسيم  ةتوان به شش الي ها را مي فرهنگ
) باورها(نخست  ةالي. دهند مي را تشكيل آن ةبعد پوست ةفرهنگ و سه الي ةنخست، هست ةالي

سوم  ةالي ؛به معني بايدها و نبايدهاست) ها ارزش(دوم  ةالي و بيني و اعتقادات به معناي جهان
نمادهـا و  ( هـارم چ ةاليـ  ؛هاسـت  بـه معنـاي الگوهـاي رفتـاري برآمـده از ارزش     ) هنجارها(

د و بـه  نده رفتارهاي اجتماعي را شكل مي) ها و آداب و رسوم آيين(پنجم  ةالي و )ها اسطوره
ها،  اوريششم را فنّ ةالي ؛دنشو عي منجرميكردن عادات و عاليق اجتما پذيري و دروني جامعه
كـه فرهنـگ    اسـت دهد و ناظر بر محيط و فضاي نـويني   مي ها تشكيل ها و نوآوري مهارت

 هـاي اجتمـاعي و الگوهـاي    گيرد و مظهر تعامل و تبادل كنش عمومي در بستر آن شكل مي
 ةالي ،در انتخاب پوشش ،كه اشاره شد ييها هياز ميان ال). 180: همان(آيد   شمارمي ارتباطي به

ارتباط بيشتري با انتخاب پوشش و محتواي  ،شامل نمادها چهارم ةسوم يعني هنجارها و الي
 ،ل و تغيير ايجـاد كنـد  نخست تحو ةتواند در سه الي نمي  رسانه. شود مي ديدهمعنايي پوشاك 

بـه تعميـق و    گذاري و هنجارسازي، پردازي، ارزش بلكه بيشتر تالش دارد از رهگذر انديشه
بـا  . ها و هنجارها در فرآيند تعلـيم و تربيـت اجتمـاعي مبـادرت ورزد     ت باورها، ارزشيتثب

 ها نييها، آ هنمادها و اسطورفرهنگ شامل  ةل در پوستاين، رسانه از قابليت ايجاد تحو وجود
 برخـوردار  يرفتـار  يالگوسـاز  و يريپـذ  جامعه ،ينمادساز رهگذر از ها ياورو رسوم و فنّ

 ينخســت در راســتا يــةال ســه يســاز نــهينهاد يبــرا رســانه تــالش ب،يــترت نيبــد. اســت
 يـة ال سه يساز نهينهاد يبرا رسانه اهتمام و شود يقلمداد م) Acculturation( يريپذ فرهنگ

موجبات  )Culture Building( يساز فرهنگ نديفرآ. شود يم محسوب ييگرا فرهنگ ،يرونيب
 گرايي دهي اجتماعي را از رهگذار تعامل  بخشي و مشاركت اصالحمحتواسازي، ساختاريابي، 
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سازي از طريق رسانه به معناي انتقال محتويات فرهنگي شامل  فرهنگ. سازد مي جوامع فراهم
، سـنت   هايي است كه بر رفتار، پوشش ها، افكار، مفاهيم و ارزش اعتقادها، تصاوير، برداشت

  ).182: 1388 ،يريدهش(د رگذا ميثير أو سبك زندگي افراد در جامعه ت
بـه دو صـورت    ،ويـژه از رهگـذار رسـانه    بـه  ،سازي گفت فرهنگ توان يم ،در مجموع

مي، پايدار و پويا و يپذيري فرآيندي دا فرهنگ. پذيرد مي گرايي انجام پذيري و فرهنگ فرهنگ
جملـه  نه مقطعي و موقتي است كه متضمن پذيرش انتقال عناصر قوي فرهنـگ ديگـري از   

 ةهاي فكري فرهنگ ديگري است كـه تغييـر در شـيو    باورها و مقدسات آن و نيز اخذ مدل
فرهنگ در اثر تماس  ةگرايي، به معناي تغيير پوست فرهنگ ،در مقابل ؛شود مي تفكر را موجب

بيرونـي   ةدهنده است و به اين دليل كه ايـن نـوع تغييـرات در اليـ     ده با فرهنگنگير فرهنگ
ها قابليت اين  ترتيب، رسانه بدين. پذيرد، از رواج بيشتري برخوردار است مي فرهنگ صورت

پـذيري بـا تبيـين يـا تغييـر عاليـق و منـافع         گرايي و فرهنگ را دارند كه در فرآيند فرهنگ
سـازي فرهنـگ    بـه درونـي   هـا صـرفاً   رسـانه . سـازي مبـادرت ورزنـد    اجتماعي به فرهنگ

سـازي را   فرهنـگ  ،لـذا  .كننـد  ، اصالح و منتقـل مـي  بلكه همچنين آن را ابداع ،پردازند نمي
اي برخـوردار اسـت و از    يك فرآيند ارتباطي دانست كه از عناصـر پويـا و واسـطه    توان يم

ها و انتظارات بازتوليد و بـا تعامـل نمـادين     ها، سنت، زبان، واكنش مفاهيم، ايده ،رهگذر آن
  ).184- 145: همان(شوند  اصالح مي

بـا اسـتفاده از   را شار مـدهاي بيگانـه و نـاهمخوان بـا فرهنـگ بـومي       با اين تفاسير، انت
گرايي درنظرگرفـت كـه    سازي با رويكرد فرهنگ توان نوعي فرهنگ هاي گوناگون مي رسانه
بـه  . آورد مـي  تر را فراهم هاي عميق موجبات تغيير در بخش ،فرهنگ ةرفته با تغيير پوست رفته

ـ    بر اليهثيرگذاري أمد از طريق ت ،عبارت ديگر اوري، هاي سطحي فرهنگ نظيـر تغييـر در فنّ
توليد كرده زهاي گذشته را با هها و اسطور كند و يا نماد هاي جديد خلق مي نمادها و اسطوره

از ايـن  . گذارد ثير ميأباورها ت ها و نهايتاً رفته بر روي هنجارها، ارزش دهد و رفته يا تغيير مي
  ).3شكل (گيرد  سازي پيش رو مي   ر فرهنگگرايي را د مد رويكرد فرهنگ ،رهگذر

 ،هـا و هنجارهـاي داخلـي    سازي در جهت تثبيت و تقويت باورهـا، ارزش  براي فرهنگ
طراحـان مـد    آنچه طراحان خصوصاً ،اما. رسد نظرمي مد بهآگيري از هر دو رويكرد كار بهره

ريـق توليـدات   آميـز فرهنگـي از ط   توانند بدان مبادرت ورزنـد، گفتمـان مسـالمت    بيشتر مي
انـدك   توان اميد داشت انـدك  مي ،با تقويت فرهنگ در سطح پوسته. ملموس فرهنگي است

  .تر فرهنگي نيز اصالح و ارتقا يابد هاي عميق اليه
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  )نگارندگان(هاي فرهنگ  ثير بر اليهأمد و ت .3شكل 

  
: يزمـان  ةباز( پوشش يالگو رييتغ روند در ها رسانه نقش يريتصو يررسب. 5
  )80 تا 60 ةده

پژوهشـي از   ،در بـين جوانـان   شها در روند تغيير الگـوي پوشـ   ثير رسانهأبراي بررسي ت
 80و  70، 60 هـاي  هاي تصـويري مربـوط بـه دهـه     بندي نمونه آوري و طبقه طريق جمع

در طول ايـن پـژوهش، نخسـت، دو عامـل رسـانه و      . پذيرفت توسط نگارندگان صورت
پوشش جوانان هريك به شكل مجزا در طول هر دهه ارزيابي گرديد؛ سـپس، بـه شـكل    

، بـر  انـد  آمـده وجود بـه  هـا  رسانهو ستارگاني كه از درون  ها رسانهتصويري، تأثير مستقيم 
هاي اين  ة دادهسيمقاالگوي پوشش جوانان جامعه مورد بررسي قرارگرفت و در پايان، با 

سه بازه زماني، كيفيت و كميت اين تأثيرگذاري و تأثيرپذيري با يكديگر مقايسه و نتـايج  
  .قابل توجهي حاصل گرديد

  
  )1369تا  1360هاي  سال(دهة شصت  1.5

در  هـا  رسـانه اي كه در مورد اين بازه زماني حايز اهميت اسـت، معـدودبودن    نخستين نكته
همـين  در اين دوره شاهد الگوپذيري مستقيم جامعه از  مين دليل،به ه. طول اين دهه است

  .هستيم )هستند هاي تلويزيوني سينما و شبكه آنها نيتر مهمكه ( هاي داخلي رسانهمعدود 
ـ     نظرمي نكتة ديگر اينكه به  يش از اينكـه جامعـه  رسد بر اساس فضـاي كلـي جامعـه، پ



 )جريان مد در جامعه: موردي بررسي( ها در هدايت فرهنگ عمومي نقش رسانه   82

  

 خصوصاً سينماي اين دهه اسـت  ها رسانهاين رد، پذيها تأثير  از رسانه باشد تا فرصت داشته
دفـاع  درگيـر   كشـور كـه   ازآنجـايي . دنگير بر اساس موضوعات اصلي جامعه شكل ميكه 

ايـن شـرايط    ةكنند نيز بيشتر بازگو شوند يماكران  اين دورهكه در  ييها لميف ،است مقدس
دارد و چون تنها هاي جامعه  سعي در انتقال ارزش ها رسانهحاكميت از طريق همين  .است
  .هاي موجود در اختيار او هستند، تا حد زيادي در اين راه موفق است رسانه

آنهـا   كـه  ازآنجـايي هاي خارجي نيز وجوددارند، امـا   هاي داخلي، رسانه عالوه بر رسانه
راحتـي   و نفوذشان به درون جامعـه بـه   قدرتمندي در اين دوره در اختيار ندارند يها كانال
پوستر از طريق نوارهاي كاست و  بيشتر و فرهنگ غربي ها ارزشيست، انتقال پذير ن امكان

، افتـد  يمـ  اتفـاق  در بـين مـردم   اين دوره معروف و ستارگان موسيقي خوانندگانو عكس 
و تفريحـات   هـا  مشـغله آوري و آرشيو ايـن تصـاوير يكـي از     كه شاهد آنيم كه جمع چنان

هـاي   بـه خانـه   ويدئو ة، با ورود آهستة شصتده در پايان .رود يمشمار جوانان اين دهه به
 آنجلسي، روند تأثيرپذيري و تقليـد در ظـاهر افـراد    ويدئوهاي لوس موزيكانتشار و  مردم
هـاي داخلـي از قـدرت     رسانه دهه،گفت در اين  توان يم نابراين،ب. ابدي يم مرور افزايش به
  .برخوردارنددر تأثيرگذاري بر فضاي جامعه نظيري  بي

  
  )1379تا  1370هاي  سال(دهة هفتاد  2.5

چشـد و در آرامشـي    هاي دهة هفتاد طعم روزهاي پس از جنگ را مـي  كشور در سال
هـاي   شـبكه تنوع بيشتر با تر شده و جامعه  امكانات رفاهي گسترده. برد مي سر نسبي به

مردم فرصت دارند به سينما بروند؛ بنـابراين، صـنعت سـينما    . استتلويزيوني مواجه 
مسائل مربـوط   ةبيشتر بازگوكنندو  عاشقانه ،سينمايي يها لميتم اغلب فرونق يافته و 

وارد گشـته و   هـا  خانهبه اكثر و ئويد ،از ديگر سو. خانواده و ازدواج استجوانان،  به
جوانـاني كـه تـا    . سي داغ استآنجل ويدئوهاي لوس هاي خارجي و موزيك بازار فيلم

، دنديشـن  يمـ صوت و نواركاست  پيش از اين تنها صداي خوانندگان را از طريق ضبط
را هم ببينند و  شان عالقهويدئوهاي مورد  و موزيك ها كنسرتتا  اند افتهاكنون فرصت ي

ي هـا  ة دهة هفتـاد، بـا ورود رايانـه   ادامدر . الگوبرداري كنند آنهادر بسياري موارد از 
بنـابراين، ارتبـاط جوانـان بـا     . گردد يم تر عيسرو  تر آسانخانگي، انتقال اطالعات نيز 

سـرعت در   دي به ديسك و سي ِداده مانند فالپي  دنياي خارج، از طريق ابزارهاي انتقال
  .حال افزايش است
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هاي جمعي، شاهد ظهور ستارگان بيشتري در  شدن رسانه در دهة هفتاد، همراه با گسترده
اگـر در كـل دهـة    . ، موسيقي و حتي ورزش هستيم)خصوص ستارگان زن به(عرصة سينما 

شصت تعداد ستارگان سينما با انگشتان دست قابل شمارش بود و اكثر جوانان بـه تقليـد از   
ة جديدي از الگوپذيري مـواجهيم كـه در   ويش، اكنون در دهة هفتاد، با پرداختند يماين افراد 

  . فتدا يم مدت اتفاق كوتاه

  )نگارندگان( 80تا  60 ةارتباط ستارگان با الگوي پوشش در سه ده. 1جدول 

ستارگان
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الگوي پوشاك جوانان
 

 60ةده 70ةده 80 ةده

  
  )1389تا  1380هاي  سال(دهة هشتاد  3.5

ايـن   در. قابل مقايسـه بـا گذشـته نيسـت     ها رسانهدر دهة هشتاد، سرعت افزايش و تكامل 
 ابنـد ي ير و تنوع ماي خارجي، تكثّه هاي داخلي براي رقابت با رسانه رسانه سواز يك ،ها سال

 ،از سـوي ديگـر   ؛مواجه هسـتيم  نيز هاي تلويزيون داخلي  با افزايش تعداد شبكهدر نتيجه و 
شـدن   همگـاني اينترنـت و  با ظهـور  و فراتر رفته، ئويدسطح از  نيز هاي خارجي رسانهنمود 

 ،ناپذير اينترنت قابليت فراگير و كنترل. شود يمتغييرات چشمگيري ظاهر  ،ماهواره در جامعه
ة دوم ايـن دهـه،   مـ ينمرور در  بهخصوص بر قشر جوان دارد؛ و  ثيرگذاري قابل توجهي بهأت

 درگيـر نـوعي  اقشـار جامعـه را بـه     ةكه هم ببوك و يوتيو چون فيس هاي اجتماعي شبكه
هيچ محدوديتي هويت خود  كه مردم بي شوند يم هاي شخصي تبديل خود به رسانه ،كنند يم

  .گذارند يثير مأو نيز بر ديگران ت دارند يرا از طريق فيلم و عكس ابراز م
  

  از ديد مخاطبان ها رسانهمقايسة تأثيرگذاري . 6
اي تأثيرگـذاري بيشـتري بـر     در شرايط حـاكم بـر جامعـه در هـر دوره     ها رسانهاينكه كدام 

هاي مؤثري  را بر اساس قابليت ها رسانهتا در شرايط حال،  كند يم، كمك اند داشتهمخاطبان 
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 49آماري  ةاز جامع 1375كه در سال  از صالحي، مبناي تحقيقي بر. بندي كنيم كه دارند رده
تلويزيـون  ، 75هاي ارتبـاط جمعـي مربـوط بـه سـال       سانهاز ميان ر ،است نفر به عمل آمده

ها، ماهواره و پـس آن ويـديو    ترتيب نشريات مرتبط با پوشاك پس از آن به و ثيرأبيشترين ت
   .اند ها بر الگوي پوشاك افراد بوده ثرترين رسانهؤم

  )1375صالحي، ( يارتباط مد و ديگر وسايل ارتباط جمع. 2 جدول
 فيرد لهينوع وس يفراوان يدرصد فراوان

 1 ونيزيتلو 2 4,08

 2 نمايس 0 0

 3 ودئيو 13 26,5

 4 ماهواره 16 32,6

 5 پوشاكبامرتبطاتينشر 1 36,6

 6 گرانيددنيـ دانياطراف 3 6,1

در  اًخصوصـ (هـا   رسانه ،از مقطع زماني اين تحقيق تا كنون گونه كه ذكر آن رفت، ن هما
بـر جديـدترين    بنـا  .اند تر شده رتر و متكثّ متنوع ،تر شخصيتر،  پيچيده) فضاي مجازي ةحوز

كـه   شـوند  مي اينترنتي محسوب انكاربر 1390جمعيت ايران در سال  %46،9آمارها بيش از 
تحقيقي  ،از اين رو). 122: 1390 عبداللهيان و يحيايي،(دهند  مي غالب آنها را جوانان تشكيل

گيري تصـادفي از بـين جوانـان     اري به روش نمونهآم ةجامع )نفر 47(همين تعداد  با حدود
هـاي يادشـده از طريـق     لفـه ؤشـد و م  انجـام  1391ساكن تهران توسط نگارندگان در سـال  

به بررسي ارتباط مد و ديگر  3جدول . پرسشنامه و مصاحبه مورد بررسي مجدد قرارگرفت
  . پردازد وسايل ارتباط جمعي مي

  )1391نگارندگان، ( يرتباط جمعارتباط مد و ديگر وسايل ا. 3 جدول
 فيرد لهينوع وس يفراوان يدرصد فراوان

 1 ونيزيتلو 2 4.25

 2 نمايس 6 12.76

 3 ويديو 3 6.38

 4 ماهواره 16 34.04

 5 پوشاكبامرتبطاتينشر 1 2.12

 6 گرانيددنيـ دانياطراف 19 40.42
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ـ   ،سـال  16در ايـن   ،شـود  مشاهده مـي  4شكل طور كه در  همان ثير تلويزيـون  أميـزان ت
شدت كـاهش يافتـه،    هاي ويديويي به ثير فيلمأثير سينما بيشتر شده، ميزان تأتغييري نكرده، ت

نشريات مرتبط بـا   آيد و نقش مي حساب قدرت در ترويج مد بهپراي  ماهواره همچنان رسانه
ديگـران   نقش اطرافيان و ديـدن  ،به عالوه. است شدت كمرنگ شده مد به ةپوشاك در توسع

نيـز  ثير مـاهواره  أاز ت 91ثير آن در سال أطوري كه تبه  ،شدت افزايش يافته ها به ل در اين سا
  . به مراتب بيشتر است

 
  )نگارندگان( 1391و  1375ثيرپذيري مد از رسانه در مقاطع زماني أميزان ت ةمقايس .4شكل 

جديـد اينترنـت بـه     ةشد كه چنانچه گزينـ  شوندگان پرسيده  از پرسش ،در همين بررسي
 4كه نتايج آن در جدول  ،كنند ها كدام را انتخاب مي بار از بين گزينه ها اضافه كنيم، اين گزينه

  :قرارگرفت
  )1391نگارندگان، ( تاينترن رفتنارتباط مد با ديگر وسايل ارتباط جمعي با درنظرگ .4 جدول

 فيرد لهينوع وس يفراوان يدرصد فراوان

 1 ونيزيتلو 1 2.12

 2 نمايس 3 6.38

 3 ودئيو 1 2.12

 4 ماهواره 15 31.91

 5 پوشاكبامرتبطاتينشر 1 2.12

 6 گرانيددنيـ دانياطراف 19 40.42

 7 نترنتيا 7 14.89
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جديـد در ايـن    ةاينترنت به عنوان يـك رسـان   ،شود مي طور كه در جدول مشاهده همان
همچنـان مـاهواره از    ،البته ؛به خود جلب كندتوجهي  است كه مخاطبان قابل ها توانسته سال

كه مخاطب ماهواره بيشـتر از   بير كردعچنين ت توان اين مي. توجهي برخوردار است ثير قابلأت
كه مخاطب اينترنت عالوه بـر   درحالي ،كند پذير است و در برابر آن منفعل عمل ميثيرأآن ت

ايـن قابليـت   . ثير بگذاردأت آن كه بر رويثيرپذيري از فضاي اينترنت، توانايي اين را دارد أت
در ميـان  . ثيرگـذار نيـز باشـند   أثيرپـذيري، ت أشود كه كاربران آن عالوه بر ت مي اينترنت باعث

اي هسـتند كـه قابليـت تعامـل بـا       ديدن اطرافيان و اينترنت دو گزينه ،شده عنوان هاي لفهؤم
 ،دوم ةهاي يكسويه و دو گزينـ  هرسان ،اول ةگزين 5 ،به عبارت ديگر ؛مخاطب خود را دارند

  .ثيرگذاري داردأهاي دوسويه هستند كه در آن كاربر نيز قابليت مشاركت و ت رسانه
  

 گيري نتيجه. 7

ضـمن  ، ثيرپذيري از يكديگر را دارندأو تبر هم ثيرگذاري أت يتفرهنگ و رسانه هر دو قابل
با تبيين يـا تغييـر عاليـق و منـافع      ،پذيري گرايي و فرهنگ توانند در فرآيند فرهنگ اينكه مي
در  ،هـا  از طريق رسـانه  ،اي از زمان مدها در بازه. سازي مبادرت ورزند به فرهنگ ،اجتماعي

هـاي زنـدگي متفـاوتي     ها ممكن است سبك يابند كه اين جمعيت بين جمعيتي گسترش مي
مـد از طريـق    .يابـد  هاي زندگي، مد انعكاس متفـاوتي مـي   به تناسب اين سبك .باشند داشته

هاي جديـد   اوري، نمادها و اسطورههاي سطحي فرهنگ نظير تغيير در فنّ ثيرگذاري بر اليهأت
رفته بر  دهد و رفته توليد كرده يا تغيير ميزها و اسطورهاي گذشته را با كند و يا نماد خلق مي

ـ   ها و نهايتـاً  روي هنجارها، ارزش يكـرد  مـد رو  ،از ايـن رهگـذر  . گـذارد  ثير مـي أباورهـا ت
شد، رسانه و مد هركدام  بنا بر آنچه گفته .گيرد سازي پيش رو مي   گرايي را در فرهنگ فرهنگ

خود به آن هنجاري كه خـود   ةگر ويژ اساس خاستگاهشان، خواستار بهنجاركردن استفاده بر
روز  هاي گوناگون روزبه اين درگيري و كشمش بين صاحبان رسانه. دانند هستند مطلوب مي

ـ   چراكه روزبه ،يابد يفزوني م هـا افـزوده    ر و پيچيـدگي و توانـايي رسـانه   روز به تنـوع، تكثّ
 ،شـود  يشدت احسـاس مـ   آنچه اهميتش به ،ها رقابت بين رسانه بازارِ در اين آشفته. شود مي

 . هويتي خود است ةنقش كاربران در خلق رسان
، آل است سمت ايدهخواستار حركت به ساز، در دنيايي كه  مد به عنوان عنصري فرهنگ

وگـوي افـراد    ، عرصه و ابـزاري بـراي گفـت   تصويركشيدن انسان بهنجار بهبيش از  تواند يم
هـا   جديد در اين سـال  ةاينترنت به عنوان يك رسان. شان باشد جامعه از طريق رسانة هويتي
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 و دليـل ايـن امـر آن اسـت كـه     توجهي به خود جلـب كنـد    است كه مخاطبان قابل توانسته
 آن ثيرپذيري از فضاي اينترنت، توانايي اين را دارد كه بـر روي أاينترنت عالوه بر تمخاطب 

ثيرپـذيري،  أشود كـه كـاربران آن عـالوه بـر ت     مي اين قابليت اينترنت باعث. بگذاردنيز ثير أت
  .ثيرگذار نيز باشندأت

صـر  در ع. هم بخشي از فرهنگ و هم نوعي رسانه قلمـداد كـرد   توان يمبنابراين، مد را 
يي كــه قابليــت تعامــل و مشــاركت بيشــتر را بــراي كــاربر هــا رســانهحاضــر، آن دســته از 

دهي به فرهنـگ عمـومي جامعـه از مطلوبيـت      ، نظير مد و اينترنت، در جهتكنند يم فراهم
  .بيشتري برخوردار هستند
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