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  شناختی مدگرایی در بین جوانان شهر یزدجامعه بیینت
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٦/١٠/١٣٩٤: تاریخ دریافت مقالھ  
  ٧/١١/١٣٩٤:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

تحوالت فرهنگی و اجتماعی معاصر  هاي اجتماعی مدرن است که هم زادهترین پدیده مهممدگرایی یکی از 

بررسی مـدگرایی جوانـان    ،هدف این تحقیق. به شمار می آیدبسیاري از تغییرات فرهنگی  ریشه بروزو هم 

نز، مبناي نظري براي طرح فرضیه چندمتغیره، نظریـات بوردیـو، گیـد   . در یک رویکرد جامعه شناختی است

. پژوهش در قالب یک مدل سـاختاري و چنـدمتغیره طـرح شـده اسـت      بالو، تاجفل و ترنر است و فرضیه

 29تـا   15جوانان نفر در میان  400اي با حجم اي چندمرحلهگیري خوشهمطالعه به روش پیمایشی، با نمونه

میانگین شاخص کلی مدگرایی پـایین تـر از    نتایج نشان داد. انجام شد شهر یزد با استفاده از پرسشنامه ساله

مدگرایی خانواده، مـنش، همنـوایی اجتمـاعی،    ناشی از  ترتیببیشترین تأثیرات بر مدگرایی به. متوسط است

هاي کلـی بـرازش و همچنـین ضـرایب سـاختاري و      برآورد شاخص. استدینداري و دلبستگی به خانواده 

تواند به بهبـود مـدل   هرچند برخی اصالحات در آن می -.کندمیشده را تأیید  گیري، کلیت مدل طرحاندازه

 .در مطالعات آینده کمک کند

  گرایی، جوانان، خانواده، دینداري و منشمد :واژگان کلیدي
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 مقدمه

و اجتماع . ترین چالش هاي سبک زندگی در جوامع معاصر تبدیل شده استمد و مدگرایی به یکی از مهم

. کندهاي مختلف با سرعت قابل مالحظه اي تغییر میجنبهاست و  تغییرهمواره در حال  یانسانفرهنگ 

جهانی، بنیاد مالی و فکري جوامع  انقالب عظیم فناوري اطالعاتی و ارتباطی نیز با تحقق بخشی به دهکده

) 1387همکاران،  ادیبی و(.تابد و تأملی برنمیگونه انزواگرایی  که هیچ است؛ به گونه ايدگرگون نموده را

یکی از . کشورها شده است تمامگیر  دامن ها تأثیرپذیري از سایر فرهنگ و شدن و رنگ باختن مرزها جهانی

قدر در  این واژه امروزه این. است "مدگرایی"ه ب موسوم ايکه براي همه بارز است، ظهور پدیده  نتایج آن

 "مد" از واژه رایجدرك . کندراحتی مفهوم آن را درك می زبان فارسی استعمال شده است که هرکسی به

تواند شامل موارد شود، اما واقعیت آن است که مد میعموماً به طرز لباس پوشیدن افراد محدود می

 موسیقی، طرز آرایش ظاهر خود،انتخاب  نظیر نحوهگوناگونی از زندگی روزمره باشد؛ موضوعاتی 

المعارف  دائره) 1387مزینانی،(. آنو حتی حرفه و کار و مانند  ، نوع تفریحاتدکوراسیون منزل، اتومبیل

هاي نسبتاً زودگذر کنش در آرایش شخصی یا طرز گفتار و بسیاري دیگر مد را شیوه ،تطبیقی علوم اجتماعی

 برخوردار دوام و دیرپاییاز  تفاوت مد با رسم در آن است که برخالف رسم که . کند از رفتارها تعریف می

  )126:1377مهر،شایان(.باشدخاطر تازگی آن میباشد، تازه است و تبعیت از آن بیشتر بهمی

 با وجود .می باشدمدرن هاي رفتار جمعی است که بیشتر خاص جوامع مدرن و پستلیکی از شک ،مد

هاي ارتباطی چون نولوژيتک واسطه در جوامع سنتی نیز به علت گسسته شدن مرزهاي کشورها به این،

ر و رفته الگوهاي خاصی از رفتا ها و نیز مهاجرت افراد به کشورهاي مختلف، رفتهاینترنت، رسانه ماهواره،

 و نوعی بحران هستندهاي جوامع سنتی  پرتغییر و در تضاد با ارزش اغلبکند که اندیشه رواج پیدا می

گرایی، اسراف ي جز تجملا نتیجهکند که رو ایجاد میافراد دنباله را در بین هویت یا شکاف نسلی و نابرابري

معیدفر و ( .ندارد پیساس محرومیت بیشتر براي قشر ضعیف در اح ن جامعه وردو مصرفی ک

  )1387حقیقی،

ن و اکه سبک زندگی مردم آن مورد توجه بسیاري از محقق است هاي شاخص فرهنگی یزد از جمله شهر

ها و باورهاي اصیل همواره زبانزد بوده  پایبندي مردم این استان به سنت. سایر شهرها قرار دارد ساکنان

هاي اخیر در امان نمانده و شاهد تحوالت  فرهنگی در دهه از امواج تغییراتاین شهر  ،با این وجود. است

 هاي شهر و مقایسه توان با گذري کوتاه به خیابان شواهد مؤید این ادعا را می. جدي در این زمینه بوده است

ها  و گسترش ارتباط با سایر شهرها و فرهنگ ها ن، رسانهاورود مهاجر .آن با چند سال قبل مالحظه نمود

باشد  شهرتواند هم فرصتی براي تعالی فرهنگ این  تغییراتی را فراهم نموده است که در درازمدت می زمینه
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و برخی برخی از این تغییرات مثبت و سازنده  .سازدجدي در تغییرات فرهنگی را فراهم  چالش هايو هم 

ارتباطات اجتماعی، پوشش و آرایش، نوع رفتار جوانان و  شیوه رسان بوده است؛ چنان که آسیب  دیگر

  .تغییرات جدي است تعامل مردم با یکدیگر، سبک مصرف و الگوهاي فرهنگی در حال تجربه

شهر و مردم را  آشکار و پنهان چهره که تعویضدر حال مدام در این میان، رواج مدهاي جدید و 

هاي تغییر فرهنگی  و زمینهترین امواج  مدگرایی یکی از مهم. آید ، بیش از هرچیز به چشم میکند دگرگون می

تحوالت فرهنگی و اجتماعی معاصر است و  هم خود زاده مد. است که پیامدهاي بسیاري را به دنبال دارد

مدها، بخشی از الگوهاي فرهنگی  ؛بسیاري از تغییرات فرهنگی باشد ساز و موتور محرکه تواند زمینه هم می

پذیرد و سپس از بین ي از زمان میاها را در برهه جامعه، آن شوند و بخشی ازهستند که در جامعه ایجاد می

اقشار هر اجتماعی  هاي رایج اجتماعی معاصر است که کم و بیش در میان همهمد یکی از پدیده. روندمی

 اي اي، ارتباطات گستردههاي جدید رایانهآوريامروزه با گسترش وسایل ارتباط جمعی و فن. شوددیده می

ها، باورها و هاي گوناگون برقرار شده و موقعیت افراد در شناخت و فهم ارزشامع و فرهنگمیان جو

که هاي موجود سبب شده است زمینه بسا چه -تر گشته استتر و مشکلانتخاب هنجارهاي مطلوب، پیچیده

نوعی   آورند و جوامع به يخویش رو هاي جامعهافراد به الگوها، رفتارها و هنجارهاي متضاد با ارزش

عنوان یک  فرآیند اجتماعی که تغییرات و نتایجی  از این جهت، بررسی مد به .فرهنگی دچار شوند استحاله

  )1391کرباسیان، (.یابدرا در سطح اجتماع به دنبال دارد، ضرورتی مضاعف می

در این مسیر الزم است . ترین کنشگران اجتماعی در عرصه تولید و انتقال فرهنگ هستند جوانان مهم

هاي  مد و آرایش و نیز چالش هاي تغییرات نگرشی و رفتاري جوانان در زمینه براي شناخت عوامل و ریشه

ن و شهر یزد، جامعه ایرا )2: 1391فرهنگی و کیانا، (.هاي منظمی صورت بگیرد هویتی آنان پژوهش

بنابراین بخشی از . دهد ان را تحت تأثیر قرار میآن، همههاي فرهنگی بیش از  جریان اي جوان است که جامعه

 منظور به پژوهشاین . سازي جامعه است پرداختن به قشري اثرگذار و مهم در فرهنگ پژوهشاهمیت این 

     دیدگاهی  از ی در میان جوانان شهر یزدمدگرای به بررسی پدیده گویی به بخشی از این نیاز،پاسخ

عنوان حامالن اصلی فرهنگ نسل آینده تا چه میزان با  راستی جوانان به به .پرداخته است شناختیجامعه

روند؟ چرا و تا چه حد جوانان رفتار و نوع  کنند؟ چرا افراد به دنبال مد می امواج مدگرایی همراهی می

هاي کلیدي است که  ها پرسش کنند؟ اینپوشش و حتی گفتار خود را طبق آخرین مدهاي رایج تنظیم می

هاي جدي در این زمینه  شود و حتی نگرانی هاي مختلف مطرح می ها و تریبون ند مدام در روزنامههرچ

این پژوهش به دنبال تبیین . انجام نشده است هاآن به ، اما مطالعات علمی چندانی براي پاسخوجود دارد

  .شناختی مدگرایی و طراحی مدلی براي بررسی آن استجامعه
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  پیشینه پژوهش

به این نتیجه رسیدند  و آمریکایی ايکرهتطبیقی بین دانشجویان  در پژوهش) 2006( ٢و فورنی ١پارك

در  ند،رگرایانه نسبت به دانشجویان ایاالت متحده دااي، میانگین بیشتري در خرید لذتدانشجویان کرهکه 

ید، دانشجویان ایاالت متحده خر در متغیر انگیزه .تر بوداي پایینی دانشجویان کرهکه میانگین مدگرایحالی

       همچنین نتایج نشانگر این بود که مدگرایی و خرید .اي داشتندتري از دانشجویان کرهمیانگین باال

   .خرید داشتند مثبت و معناداري با انگیزه گرایی، رابطهگرایانه و مصرفلذت

گرایی تأثیر قابل توجهی بر ماديخود به این نتیجه رسیدند که  در مطالعه) 2012( ٤و بوگور ٣هوریگان

هویت خریداران تفریحی، جستجوي اطالعات جدید و تصمیم به خرید،  ،همچنین .پوشاك داردمدگرایی 

   .دارند مثبت و معنادار با مدگرایی رابطه

 گرایی، سابقه، ماديکه خودبینی به این نتیجه دست یافتنددر تحقیقی ) 2013( ٦و ال صحن ٥ال دین

معناداري با قصد خرید  رابطه ،گرایی، انطباق و درآمدفرد بودن، تصویر از خود، قوم خرید و نیاز به منحصربه

که مدگرایی در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند ) 2013( ٨و گو ٧سان. لوکس دارندو هاي مد مارك

در ) 1393(اسفیدانی و همکاران. مدگرایی تابعی ازکاهش ناهماهنگی شناختی و نفوذ همساالن است

. سال پرداختند20 پژوهشی به بررسی رفتار خرید اجتماعی مد در بازار پوشاك تهران و در میان افراد باالي 

ت و معناداري بین میزان نشان می دهد رابطه مثب ،یافته هاي این پژوهش که با روش پیمایش انجام شده

مادي گرایی و نیاز به   ،همچنین. درگیري ذهنی با پوشاك مد و ابعاد مختلف رفتار خرید وجود دارد

خود نشان  در مطالعه) 1387( مزینانی. منحصربه فرد بودن با درگیري ذهنی با پوشاك مد رابطه مثبت دارد

منفی و معنادار وجود  یرپذیري از فرهنگ بیگانه رابطههاي ملی و دینی و تأثبین پایبندي به ارزشکه داد 

موسوي و  .یابدهاي ملی و دینی، تأثیرپذیري از فرهنگ بیگانه کاهش میدارد؛ با افزایش پایبندي به ارزش

در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که دو متغیر خانواده و عرف اجتماعی در مرحله ) 1390( همکاران

نتایج بررسی  .اي، اثر بیشتري دارندهاي ماهوارهدختران در استفاده از مدهاي ترویجی در شبکهتغییر رفتار 

نشان داد که خانواده، ازخودبیگانگی در جامعه، رشد وسایل ارتباط جمعی و تغییرات ) 1391(کرباسیان

هاي همسال، وهپرشتاب اجتماعی، طوالنی شدن دوران آموزش، رشد شهرنشینی، تمایل به گروه و فشار گر
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ترین عوامل  هاي مروج و خالء مدسازي در جامعه از مهمفرد در جامعه، وجود گروه نیازهاي ارضا نشده

  .مدگرایی هستند

  پژوهش چارچوب نظري

فرهنگی و  نیروي تغییرات عنوان بهدر سطح کالن یک کنش، نگرش و  عنوان بهدر سطح خرد مدگرایی 

 عنوان بهفرهنگی و نه  - یک جریان تاریخی عنوان بهمدگرایی را نه  ،تحقیقن ای. اجتماعی قابل بحث است

و  ها یژگیودر واقع به معناي  ،منش. کندمی یک کنش و منش اجتماعی تعریف  عنوان بهیک نگرش، بلکه 

ي فرد را در زندگی ها کنش برآمده از موقعیت اجتماعی است و ي شناختی و فردي است کهریگ جهت

، ساختارها و موقعیت شکل ها دانیممانند موتوري درونی است که در ارتباط با ؛ کند یم روزمره هدایت

ي ها نشکي بین موقعیت اجتماعی و ا واسطهمنش مدگرا، . کند یمفرد را هدایت  ذائقه رفتارها وو  ردیگ یم

یک کنش اجتماعی معنادار، تحت تأثیر موقعیت اجتماعی قرار  عنوان بهدر این نگاه، مدگرایی  .است يفرد

  .دارد

کنند که خود را با گروه شبیه کنند و با سمتی حرکت میافراد با مدگرایی، به ،٢و ترنر ١از دیدگاه تاجفل

هویتی در گروه به از یک سو،  آنها می خواهند .نماینداحساس همرنگی ، نددار  تعلقگروهی که به آن 

خارج از گروه، احساس تمایز  با اعضاي ،کنند و از سوي دیگر نفس اعتمادبهو احساس  یابنددست جمعی 

به عنوان . ن پست مدرن نیز مورد توجه قرار گرفته استانقش تمایز و هویت در دیدگاه متفکر. داشته باشند

فرآیند  .بخشدهویت می هاظریه بودریار هر کاال را باید یک نشانه در نظر گرفت که به انساناز ن ،مثال

      دهد که فرد چه کسی است و چه کسی نشان می دهد ور واقع همین کار را انجام میمدگرایی هم د

یابی انسان در دوران جدید از طریق مصرف و مدگرایی، براي بودریار هویت دبنابراین فرآین. خواهد باشدمی

  )150:1381، ٣باکاك(.اساسی است

 )358-355: 1372 ترنر،(: از عبارت اندکند که  اصل یاد می 7بالو در طرح نظریه مبادله خود از 

تظار داشته باشد، اي ان هرچه که یک شخص، نفع بیشتري از دیگري در انجام فعالیت ویژه :اصل اول

  .که آن شخص آن فعالیت را بروز دهد، بیشتر است احتمال این

که وظایف   هاي بیشتري را با دیگري مبادله کند، احتمال این هرچه یک شخص، پاداش :اصل دوم

  .متعاقب را هدایت کند، بیشتر است وجود آید و مبادالت ها به بین آن يا دوطرفه
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هرچه وظایف داد و ستد یک رابطه مبادله بیشتر نقض گردد، طرفین محروم، براي فتوادهی  :اصل سوم

  .دنشو مستعدتر می ،اند هایی که هنجار داد و ستد را نقض کرده منفی علیه آن

 آید، فعالیت کمتر، با رونیهاي انتظاررفته بیشتري از نشر یک فعالیت ویژه ب هرچه پاداش :اصل چهارم

  .ودش تر می ارزش

اي بیشتر برقرار شوند، تمایل بیشتري براي اداره مناسب، توسط  هرچه روابط مبادله :اصل پنجم

  .هنجارهاي مبادله وجود دارد

هرچه هنجارهاي مشروع در یک مبادله، کمتر تحقق یافته باشند، طرفین محروم، براي  :اصل ششم

  .شوند ستعدتر میاند، م هایی که هنجارها را نقض کرده فتوادهی منفی علیه آن

که سایر  تر باشند، احتمال این اي بین واحدهاي اجتماعی باثبات و متعادل هرچه روابط مبادله :اصل هفتم

  .شود تر شوند، بیشتر می ثبات اي نامتعادل و بی روابط مبادله

تواند مدگرایی می .دست آوردن نفع فردي باشدبراي به تواند یممدگرایی ، 1با توجه به نظریات بالو

مطابق با انتظاراتی که جامعه از او دارد، خود را وسیله زیرا فرد بدین احترام گروه و جامعه باشد، انندهبرانگیز

که خاص بودن خود را اثبات کنند، رو به مدگرایی دیگر این است که افراد براي این نکته. دهدتطبیق می

  .برندخاص بودن را می ، نفعبیشترها با مدگرایی آن ،در واقع. آورندمی

از که انسان مدرن را داشته  ها زندگی خصوصی انسان برايپیامدهایی  معتقد است دوران مدرن 2گیدنز

 هسته مدام دستخوش تغییر است و  ٣بازاندیشی ریهویت انسان مدرن تحت تأث .جدا کرده است آنماقبل 

رشد و توسعه زندگی شخصی از « :دیگو یگیدنز م .شود یواقعی هویت افراد ساخت و تجدید ساخت م

 .»اند طور مستند به توصیف این پدیده پرداخته به نگاران خیو تار شود یعصر تجدد آغاز م يها نخستین دوره

 آشکارسازي یا سازي پنهان براي مهمی وسیله آنکه بر عالوه پوشاك، گیدنز از نظر )137: 1378گیدنز، (

 اصول و آداب لباس زیرا ،شود می محسوب نیز خودنمایی وسیله نوعی است، شخصی زندگی مختلف وجوه

 و شواهد آورندهفراهم نیز بدن حرکات دیگر و چهره حاالت .زندمی پیوند شخصی هویت به را رایج

 طور به بتوانیم که این براي، دیگر عبارت به .ستها آن به مشروط روزمره ما ارتباطات که است هایی نشانه

 و مداوم نظارتی باشیم قادر باید شویم، شریک اجتماعی روابط بازنمایی و تولید در دیگران با مساوي

 مسئول پیش از  بیش ما" در دنیاي معاصر وي نگاه از .کنیم اعمال خویش بدن و چهره بر آمیز موفقیت

                                                           
1  Blaw 
2  Giddens 
3
 Reflexivity  
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 گرفته فاصله بیشتر سنتی جامعه از ما اجتماعی هاي فعالیت محیط چه هر و شویم  می خویش بدن طراحی

 از وجهی هم بدنی کردارهاي و ظاهري نماي امروزه . کنیم می احساس بیشتر را مسئولیت این فشار باشد،

 هشد تقویت اجتماعی عناصر و نیروها وسیله به که شده فردي هویت ابراز وسیله هم و است اجتماعی هویت

 اقتصادي اجتماعی، امکانات تجاري، هاي آگهی فشار، هاي گروه تأثیر تحت ما رروزگار د لباس و مد ."است

- 86: 1382گیدنز، (.هاي فردي تا تفاوت هستند اجباري استانداردهاي مروج بیشتر که است عواملی دیگر و

و بعضی از انواع نماهاي ظاهري و  شوند یاجتماعی م يا طور فزاینده ر ما بهپیک، مدرن عصر در) 87

بدین معنی که درست برعکس عصر ماقبل مدرنیته،  ؛ابدی یکردارهاي بدنی انسان عصر مدرن اهمیت ویژه م

ها بوده  اجتماعی آن بیانگر هویت ،ها باشد هویت شخصی آن دهنده نماي ظاهري افراد قبل از آنکه نشان

زیرا  ناصر تشخص و حضور در اجتماع باشد،تواند یکی از عمیبنابراین مدگرایی و توجه به مد هم  .است

در عصر مدرنیته نماي ظاهر و  ،گفته گیدنز از طرف دیگر به. ستها آناین امر بیانگر هویت اجتماعی 

اي متفاوت با سایر افراد جامعه رفتار گونهکوشد بهبنابراین هرکسی می .بینی نیستکردارهاي ما قابل پیش

  .داشته باشدتفاوت  ها آنکند تا با 

 ؛ به طوري کهمی دانستمتوسط جدید  هاي اصلی فرهنگ طبقهجویی را یکی از ویژگیلذت 1بوردیو

را اساساً بخشی  "اخالق تفریح"بوردیو . جویی داده استاخالق پیشین کار و ریاضت جاي خود را به لذت

تواند خود را از جدید می جویی، این طبقهبر لذتبا اتخاذ سبک زندگی مبتنی . دانداز بازي تمایزگذاري می

تواند حاکم می شناختی با طبقهاش متمایز کند و با ابزار مخالفت مستقیم اخالقی و زیباییرقباي اجتماعی

مفهوم منزلت اجتماعی و  که خواستمیبوردیو  )36:1392گرونو، (.بکشدمشروع غالب را به چالش  سلیقه

راهی براي مجزا کردن روش زندگی یکی   مثابه منزلتی از الگوهاي خاص مصرف به يها که گروه يا استفاده

بوردیو . هاست و ارزش ها دهیها، نمادها، ا از دیگري کنند را با این ایده ترکیب کند که مصرف متضمن نشانه

، باکاك( .تحلیل کرد دار شهییک دسته از نیازهاي زیستی ر يعنوان ارضا معتقد است که مصرف را نباید به

97:1381(  

  

  هاي پژوهشتبیین فرضیه

  :پژوهش حاضر در پی پاسخ به دو سؤال اصلی بوده است

  بر روي مقیاس مدگرایی، موقعیت جوانان شهر یزد در کجا قرار دارد؟  

 منش و همنوایی اجتماعی، مدگرایی خانواده، هاي دینداري، دلبستگی به خانواده، از بین متغیر

  یک بیشتر است؟ کدام رابطه و شدت رندمعنادار دا با مدگرایی رابطهیک کدام

                                                           
1. Bourdieu 
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در  .ساختاري است ر قالب مدل معادلهترکیبی و چند متغیره د هاي پژوهش مبتنی بر یک فرضیهفرضیه

شوماخر و (.شودصورت جداگانه، فرضیات در قالب یک مدل ارائه میفرضیات به جاي ارائهاین مدل به

مدگرایی دینداري، دلبستگی به خانواده، رود که مدگرایی تابعی از بر این مبنا انتظار می )1388لوکس، 

مدگرایی خانواده و اثر دینداري، دلبستگی به خانواده،  ،همچنین .اده، منش و همنوایی اجتماعی باشدخانو

پژوهش در  فرضیه ،اساسبر این  .باشدصورت مستقیم میصورت غیرمستقیم و منش بهبه همنوایی اجتماعی

  :قالب مدل زیر مطرح شده است

  عوامل مرتبط با مدگرایی: 1نمودار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  روش شناسی پژوهش

آماري پژوهش را جوانان  جامعه .است شدهباشد که با روش پیمایشی انجام می کمیاین پژوهش از نوع 

. نفر است 1390،151927سرشماري سال ها براساس شهر یزد تشکیل دادند که تعداد آن ساله 29تا  15

گیري و جبران نفر برآورد شد که براي کاهش خطاي نمونه 384، ١حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران

از  ،هامنظور رعایت شرط تصادفی بودن آنبه .نفر در نظر گرفته شد 400، تعداد مخدوشهاي پرسشنامه

و  20 نسخه SPSSافزار ها با استفاده ازنرمداده ،همچنین . اي استفاده گردیداي چندمرحلهگیري خوشهنمونه

AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت22نسخه ،.  

مقیاس هاي  .ساخته استفاده شده استمحقق ها از پرسشنامهآوري دادهدر پژوهش حاضر براي جمع

منظور انجام بهسطح سنجش متغیرها همین اساس،  موجود در پرسشنامه از نوع لیکرت طراحی شد و بر

  صوري  رواییهاي پرسشنامه داراي مقیاسخرده. اي در نظر گرفته شده استفاصلههاي آماري، آزمون

و  تحلیل عامل مورد بررسی قرار گرفتمتغیر وابسته با استفاده از روش  همچنین روایی سازه .اندبوده

                                                           
1Cohran 

  :منش

  مدارانه گیري اخالقی فراغت جهت -

 منزلت جویی -

  گراییمصرف -

 

  :مدگرایی

 اعتراضی - 

 فراغتی - 

 هویتی -

  :متغیرهاي فرهنگی

 دینداري - 

 دلبستگی به خانواده - 

 مدگرایی خانواده -

 اجتماعیهمنوایی 
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 ولاآن را در جد نتایجدست آمده است که با استفاده از آلفاي کرونباخ به مستقل متغیرهاي ضرایب پایایی

  :بینیممی زیر

  

  متغیرهاي مستقلهاي مربوطه به گویه آلفاي کرونباخضریب سطح سنجش و : 1دول ج

هاتعداد گویه نوع متغیر متغیر  آلفاي کرونباخ سطح سنجش 

ايفاصله 5 مستقل همنوایی اجتماعی  75/0  

ايفاصله 6 مستقل دلبستگی به خانواده  85/0  

جوییمنزلت ايفاصله 5 مستقل   72/0  

گراییمصرف ايفاصله 5 مستقل   76/0  

مدارانهفراغت گیري اخالقیجهت ايفاصله 9 مستقل   63/0  

ايفاصله 19 مستقل منش  74/0  

ايفاصله 9 مستقل دینداري  85/0  

ايفاصله 6 مستقل مدگرایی خانواده  87/0  

  

عالوه به .است تحقیق نمونهکه بیانگر کفایت  باشدمی 922/0برابر با  KMO، مقدار 2بر اساس جدول 

تحلیل عاملی تأییدي . دهد بین متغیرها همبستگی وجود داردنشان می) > 001/0P(معناداري آزمون بارتلت 

عامل مدگرایی اعتراضی، فراغتی و  3 ،هاي مدگراییآیتم از گویه 1با چرخش واریماکس در نهایت با حذف 

  .مدگرایی را تبیین کند درصد از واریانس سازه 25/51 کرد که قادر استتأیید را هویتی 

  

  و پایایی مقیاس مدگرایی رواییتعیین : 2جدول

  آیتم

  

  هاعامل

مقدار 

  ویژه

واریانس 

  شدهتبیین
  آلفا

  هویتی  فراغتی  اعتراضی

  مدگرایی
وزن 

  عاملی

وزن 

 عاملی

وزن 

 عاملی

 مانده هرکس که به مد توجه نکند، او را فردي عقب

  .دانم می
588/0  

    06/4  31/20  82/0  

ابزاري در دست من براي مخالفت با  ،پیروي از مد

  .جامعه است
801/0  

  585/0  .کنماحساس تمایز از دیگران می ،با پیروي از مد

  769/0  .هاي جامعه استمدل لباس من اعتراضی به ارزش

  510/0  .ترمهرچه بیشتر از مدهاي روز تقلید کنم، محبوب

  499/0هاي اعتراضی جدید راك و رپ زیاد به موسیقی
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  .دهمگوش می

  براي نشان دادن آزادي خود از مد روز پیروي

  .کنممی
558/0  

ها تقلید من از مدل مو و لباس بازیگران و خواننده

  .کنممی

  

562/0  

42/3  10/17  81/0  

  579/0  .مد است هاي من پیروي ازیکی از سرگرمی

ها و اخبار شبکه در اوقات فراغت به مطالعه

  .پردازممیمجالت مد 
715/0  

مدل موهاي خود را مطابق آخرین مد روز انتخاب 

  .کنممی
619/0  

  618/0  .پوشملباسی که مدش رفته باشد، نمی

  535/0  .پیروي از مد براي من یک نوع سرگرمی است

کنم دیگران را به استفاده از مد تشویق  سعی می

  .کنم
417/0  

لباس احساس غرور  وسیلهبا جلب توجه دیگران به

  .کنممی

  

546/0  

76/2  83/13  73/0 

از مد روز  براي پذیرفته شدن در جمع دوستان

  .کنمپیروي می
619/0  

نوع پوشش و آرایشم  رهبه قضاوت دیگران دربا

  .دهم اهمیت می
716/0  

دست آوردن شخصیت از مد روز پیروي  براي به

  .کنممی
514/0  

مدل لباس و موي خود را مطابق با دوستانم انتخاب 

  .کنممی
467/0  

پوشش و آرایش خود را همانند افراد معروف  شیوه

  .کنم میانتخاب 
503/0  

  922/0  جهت متناسب بودن اندازه نمونه KMOآزمون 

جهت درست بودن تفکیک  Bartlettآزمون 

  هاعامل
000/0Sig=  190DF= 

8/2786Chi- 

Square=  

 90/0  ضریب آلفاي کرونباخ کل مقیاس مدگرایی
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  تعریف نظري و عملیاتی متغیرهاي تحقیق :3جدول 

  تعریف عملیاتی  نظري تعریف  نام متغیر

  اجتماعیهمنوایی 

یندي است که طی آن، آهمنوایی یا همرنگی، فر

شخص احساس فشار خیالی یا واقعی از سوي 

گروه نسبت به خودش کرده و در نتیجه، رفتار 

  )62:1380بیرو، ( .دهد خویش را تغییر می

 .پذیرممی را زیادي تأثیر خود دوستان از من.1

 .هستم جمع تصمیم تابع.2

 .هستم دیگران انتظارات برآوردن پی در من. 3

 .کنممی جماعت همرنگ را خود. 4

  .کنم عمل دیگران نظر خالف ندارم معموالدوست. 5

دلبستگی به 

  خانواده

، دلبستگی ند عاطفی که فرد با خانواده داردبه پیو

  .گویندبه خانواده می

 گذرانید؟ می خانواده با را خود فراغت اوقا حد چه تا. 1

 کنید؟ می شادي و آرامش احساس خانواده در حد چه تا. 2

 شما مشکالت و ها حرف به حد چه تا شما والدین. 3

 دهند؟ می گوش

 ؟دیبر یم لذت خود خانواده کنار در زندگی از حد چه تا. 4

 کنید؟ می دل درد خود مادر و پدر با حد چه تا. 5

 والدین مانند فردي آینده در اریدد دوست میزان چه تا. 6

  باشید؟ خود

  جوییمنزلت

عنوان قسمتی از منش فرد است و منظور از آن به

دست آوردن منزلت باال در گرایش فرد براي به

  .باشدجامعه می

 .باشم نزدیکانم از باالتر دارم دوست.1

 .باشم دیگران محبوب دارم دوست.2

 جامعه در باال مقام آوردن دسته ب براي زیادي تالش.3

 .کنممی

 .باشم مشهور افراد جاي دارم دوست.4

  .دهدمی شخصیت انسان به بودن معروف.5

  گراییمصرف

قع بیش از حد نیاز مصرف گرایی در وامصرف

گرایی با نمادها و عالیم مصرف .کردن است

سبک زندگی،  کنندهخاص خود امروزه بیان

- بازنمایی    مثابه بهها آلتمایالت، تفکرات و ایده

هویت عامالن آن، کارکردهاي جدیدي یافته  کننده

در عصر حاضر افراد تمایل دارند هویت . است

کنند با خود را با کاالها و خدماتی که مصرف می

خصوص مصرف گوناگونی و تنوع مصرف، به

کاالها یا خدماتی که نام و مارك مشهور دارند، 

  )1391موسوي و احمدي، . (معرفی کنند

 مهم برایم معتبر مارك و برند ايوسیله هر خرید در. 1

 .است

 .برممی لذت زیاد، خرید از. 2

 را آن خرید توانایی ولی، ارمد دوست را چیزي وقتی. 3

 .کنممی شدید ناراحتی احساس ندارم،

 .برممی لذت پول کردن خرج از من. 4

 خریداري آید،می بازار به که جدیدي چیز هر دارم تمایل. 5

  ...) ماشین، خانه، لباس، وسایل(. کنم
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گیري جهت

-فراغتاخالقی 

  مدارانه

اي از منش افراد، زندگی عنوان جنبهمفهوم بهاین 

گیري جهت .کندشخص را هدایت می روزمره

  .سمت تفریح یا کار باشدتواند بهاخالقی فرد می

 .است شده ساخته خوشگذرانی براي انسان.1

 .خواهممی تفریح براي را پول من.2

 .است تفریح نیازمند انسان روحیه.3

 .است بردن لذت زندگی از هدف.4

 تفریح به دوستان با رفتن من، زندگی عالیق از یکی.5

 .است

 .است کار تفریح بهترین.6

 .رسممی بخواهم هرچه به زیاد کار با.7

 .برممی لذت کارکردن از من.8

  .است شده آفریده کار براي انسان.9

  دینداري

پذیرش تمام یا بخشی از  :عبارت است ازدینداري 

ي که طوربه؛ عقاید، اخالقیات و احکام دینی

شخص دینداري خود را ملزم به تبعیت و رعایت 

یغمایی، حشمت( .از این مجموعه بداند

کسی است که با آگاهی دیندار،  )190:1380

به اصول و شعائر یک مذهب ) اگرچه در حداقل(

 ؛کندین را اتخاذ میدر نظر و عمل، پیروي آن د

که این پیروي بر زندگی اجتماعی و  چنان

  )156:1373انوري، . (گذاردغیردینی او تأثیر می

  

  دهید؟شما اعمال زیر را در چه حد انجام می

 یومیه ينمازها. 1

 جماعت نماز. 2

 رمضان ماه روزه. 3

 صدقه و انفاق. 4

 امامزادگان زیارت. 5

 دعا خواندن. 6

  :کنید بیان زیر هايجمله مورد در را خود نظر

 دانید؟می مذهبی فرد یک را خود حد چه تا. 1

  دارید؟ اعتقاد خداوند وجود به اندازه چه تا. 2

  باوردارید؟ قیامت روز وجود به اندازه چه تا. 3

  مدگرایی خانواده

شخص  کند که خانوادهاین مفهوم مشخص می

اعم از خواهر، برادر، پدر و مادر و همچنین 

  .دارند گرایش چه حد به مد تابستگان 

 .کندمی عوض بار یک چندوقت هر را خانه وسایل مادرم.1

 .است مهم بودن روز مد امخانواده براي.2

 .پوشدمی روز مد هايلباس پدرم.3

 .کنندمی تبعیت روز مد از برادرم و خواهرم.4

 .کنندمی حرکت روز مد با مطابق بستگانم.5

  .شودمی صحبت روز مدهاي مورد در ما خانواده در.6

  

  ي پژوهشهایافته

درصد از پاسخگویان  5/79 .درصد زن بودند 47درصد از پاسخگویان مرد و  53پاسخگو،  400از مجموع 

 5/31مورد مطالعه داراي تحصیالت لیسانس هستند که  بیشتر افراد نمونه .درصد متأهل بودند 5/20مجرد و 

درصد از افراد  3/23درصد داراي تحصیالت فوق دیپلم  و  3/9 -دهنددرصد حجم نمونه را تشکیل می
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 پاسخگویان )بیشتر(درصد  35 .باشندکه داراي تحصیالت دیپلم میدهند نمونه را پاسخگویانی تشکیل می

درصد از پاسخگویان داراي  3/4 ،همچنین .را گزارش کرده اندهزار تا یک میلیون تومان  500درآمد بین 

درصد درآمد بین یک میلیون تا یک میلیون و پانصد هزار تومان،  3/15هزار تومان،  500تا  0درآمد بین 

میلیون تا دو میلیون و پانصد  درصد دو 3/6درصد بین یک میلیون و پانصد هزار تا دو میلیون تومان،  8/21

  .باشنددرصد داراي درآمد دو میلیون تومان به باال می 6هزار تومان و 

درصد پایین  1/77درصد متوسط و  3/18درصد از پاسخگویان باال،  6/4میانگین شاخص کلی مدگرایی 

صد از پاسخگویان در 5میانگین مدگرایی اعتراضی : همچنین وضعیت ابعاد آن بدین شرح است .بوده است

درصد از پاسخگویان  8/8میانگین مدگرایی فراغتی  .درصد پایین بوده است 3/85توسط و درصد م 8/9 باال،

درصد از  5/11همچنین میانگین مدگرایی هویتی  .درصد پایین بوده است 3/72توسط و درصد م 19باال، 

توان گفت که جوانان در مجموع می. درصد پایین بوده است 6/62درصد متوسط و  31پاسخگویان باال، 

  .شهر یزد، داراي مدگرایی پایینی هستند

  تحلیل مدل و آزمون فرضیه

هاي شاخص :دو معیار به انجام رساندتوان بر مبناي تحقیق را می عنوان فرضیهشده بهتحلیل مدل تدوین

  :حاصل به شرح زیر است نتایجترین بدین ترتیب مهم. کلی و جزئی

 منظور به. دهد که مدل از برازش نسبتاً خوبی برخوردار است هاي برازش مدل نشان می شاخص .1

کاي تحت  از آنجا که مربع. بررسی برازش مدل پیشنهادي چند شاخص مورد توجه قرار گرفت

آزادي  کاي بر درجه که از تقسیم مربع -کاي نسبی از شاخص مربع ،گیرد تأثیر حجم نمونه قرار می

حساب شده که مطلوب به 19/3کاي نسبی برابر  شاخص مربع. استفاده شده است - آید دست میبه

دامنه تغییرات . نیز محاسبه شده است شاخص دیگري با عنوان شاخص نیکویی برازش. آید می

بیانگر  ،باشد تر یکشده به یک نزد هر چه مقدار محاسبه - ص مذکور بین صفر و یک استشاخ

 ریشه ،همچنین .به دست آمده است 95/0معادل  GFIدر مدل حاضر، . برازش بهتر مدل است

باشد که در مدل ) 8/0در برخی منابع کمتر از ( 1/0خطاي میانگین مجذورات تقریب باید کمتر از 

باشد  9/0نیز باید بیشتر از  IFIوCFI، NFI، NNFIهاي مؤلفهمیزان . است 07/0شده برابر  ارائه

ا و ه با توجه به شاخص. است 93/0و  90/0، 90/0، 93/0که در مدل تحت بررسی به ترتیب برابر 

  .مدل از برازش مطلوبی برخوردار استکه توان گفت  می آموسافزار  هاي نرم خروجی
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دهد ترین نتایج نشان مینظري و تجربی موجود، مهم شده بر مبناي پیشینهدر مدل ساختاري تدوین .2

مستقیم و  ترتیب بیشترین تأثیراتو همنوایی اجتماعی به ، منشهاي مدگرایی خانوادهکه سازه

تر از ضعیف دلبستگی به خانوادهدینداري و که اثر در حالیند، داررا بر روي مدگرایی  غیرمستقیم

هرچند که اثر این دو متغیر هم همانند سایر متغیرهاي دیگر تفاوتشان با صفر  -هاستسایر سازه

  .معنادار است

هاي مدگرایی و منش مورد تأیید قرار گرفتند و تفاوتشان با صفر گیري براي سازهاندازه يهامدل .3

ها مورد تأیید قرار وسیله دادهشده بههاي تدویندهد که اعتبار مدلبود و این نشان میمعنادار 

  .گرفت

  برازش براي مدل ساختاري مدگرایی هايشاخص: 3جدول

 هابندي شاخصگروه نام شاخص اختصار مدل  برازش

GFI>%90 95/0  GFI شاخص نیکویی برازش 
 هاي برازش مطلقشاخص

AGFI>%90 91/0 AGFI شدهشاخص نیکویی برازش اصالح 

NNFI>%90 90/0 NNFI شاخص برازش هنجار نشده 

 هاي برازش تطبیقیشاخص
NFI>%90 90/0 NFI شاخص برازش هنجار شده 

CFI>%90 93/0 CFI شاخص برازش تطبیقی 

IFI>%90 93/0 IFI شاخص برازش افزایشی 

 شاخص برازش مقتصد هنجار شده PNFI 58/0  درصد 50باالتر از 

 هاي برازش مقتصدشاخص
RMESA<%10 07/0 RMESA میانگین مربعات خطاي برآورد يریشه 

 CMIN/DF 19/3  5مقدار زیر 
کاي اسکوئر بهنجار شده به درجه 

 آزادي

  

درصد اثرگذاري کل، داراي بیشترین تأثیر  52مدگرایی خانواده با  دهد که متغیرنتایج جدول پایین نشان می

. است غیرمستقیمدرصد اثر  16درصد اثر مستقیم و  36طوري که این متغیر داراي باشد؛ بهبر مدگرایی می

درصد اثر مستقیم و  47که این متغیر داراي  چناندرصد اثرگذاري کل، رتبه دوم را دارد؛  47متغیر منش با 

متغیر در این درصد اثرگذاري کل، سومین  26متغیر همنوایی اجتماعی با  .باشدبدون اثر غیرمستقیم می

متغیر  .باشددرصد اثر غیرمستقیم می 13درصد اثر مستقیم و  13این متغیر داراي  -باشدتحلیل مسیر می

 9درصد اثر مستقیم و  10ي این متغیر دارا - باشدگذاري کل، چهارمین متغیر میدرصد اثر 19دینداري با 

این  .یل مسیر، دلبستگی به خانواده استآخرین متغیر در این تحل .باشدصورت منفی میغیرمستقیم به درصد
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صورت منفی تأثیرگذاري این متغیر به -باشدم و بدون اثر غیرمستقیم میدرصد اثر مستقی 14متغیر داراي 

  .باشدمی

قیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل تحقیق بر مدگراییاثرات مست نتایج محاسبه :4 جدول  

  نام متغیر
  ضرایب اثر

  کل
  اثر غیرمستقیم  اثر مستقیم

  523/0*  164/0**  359/0**  مدگرایی خانواده

  469/0*  -  469/0*  منش

  257/0**  131/0**  126/0*  همنوایی اجتماعی

  -187/0*  -089/0*  -098/0*  دینداري

  -143/0**  -  -143/0**  دلبستگی به خانواده

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

  

  مدل ساختاري عوامل مرتبط با مدگرایی :2نمودار

  

  
Chi–square = 693/92                  df = 29                      P = 000/0                  RMESA = 07/0  
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گیريبحث و نتیجه  

اساس  بر. هدف بررسی متغیرهاي جامعه شناختی مرتبط با مدگرایی در میان جوانان انجام شداین تحقیق با 

مدگرایی خانواده، مهم ترین متغیر اجتماعی مرتبط با مدگرایی جوانان مورد نتایج آزمون فرضیه ها و مدل، 

بیشتر میزان مدگرایی در فرد تبع آن  بهشخص مدگراتر باشند،  به عبارت دیگر، هرچه خانواده. مطالعه است

که بر نقش خانواده در )1391(و کرباسیان) 1390(هاي موسوي و همکاراناین نتایج با یافته .خواهد شد

جوان ایرانی با وجود حضور نهادها و عوامل محیطی مختلف، . مدگرایی تأکید کرده اند، همخوانی دارد

ن خانواده هم تأمی. تأثیر خانواده تنظیم می کند همچنان بخش قابل مالحظه اي از کنش هاي خودرا تحت

هرچه . آیدشمار می ه بفرد  و هم تعیین کننده بسیاري از الگوهاي کنش کننده نیازهاي مادي و عاطفی

 يمدگرایی بیشتراز خانواده الگوبرداري با د، فرد نباش ي داشتهبیشتر دنباله روي از مد بویژه والدین، خانواده

چنانچه والدین و خانواده نگرشی مدگرایانه داشته باشند، زمینه به بیان دیگر، . هداز خود نشان می د

منفی بین دلبستگی به خانواده و اي  از سوي دیگر، رابطه .مدگرایی فرزند خانواده نیز تقویت می شود

ایی داشته باشد، مدگر خود هرچه فرد دلبستگی بیشتري به خانوادهبه طوري که مدگرایی مشاهده شد؛ 

 .همخوانی داشت) 1391(و کرباسیان ) 1390(مکاران این یافته با نتایج تحقیق موسوي و ه .کمتري دارد

 ی شخص دارد واین محققان هم در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که خانواده، نقش مهمی در مدگرای

هاي خانواده امل آن، ارزششاید یکی از عو -واند عاملی در مدگرایی کمتر باشدتدلبستگی به خانواده می

به نظر می رسد افرادي که  عالوه بر این،. باشد که باعث جلوگیري از مصرف و مدگرایی بیشتر می شود

     علق خاطر دارند، نیاز کمتري به هویت یابی از طریق مد احساستموضوعات مهمی براي دل بستن و 

کنشگرانی که . همیت این نهاد در هویت یابی فرد استدلبستگی به خانواده، نشان دهنده ا ،در واقع .می کنند

ضمن . در فضاي سالم خانواده هویت خود را می یابند، نیاز چندانی به مدگرایی براي کسب هویت ندارند

اینکه بخشی از ابعاد مدگرایی به اعتراض و فراغت مرتبط می شود که خانواده در کاهش این نیازها نقش 

  .محوري دارد

، بیش از حد نیاز گرایی در واقعمصرف. مدگرایی در خانواده در کنار مصرف گرایی تبلور می یابدالگوي 

 سبک زندگی، تمایالت، کنندهخاص خود بیان عالئمگرایی با نمادها و مصرف ،امروزه .مصرف کردن است

حاضر افراد تمایل دارند در عصر . کننده هویت عامالن آن استبازنمایی  مثابه بهها و آلتفکرات و ایده

خصوص مصرف به یا با گوناگونی و تنوع مصرف کنندهویت خود را با کاالها و خدماتی که مصرف می

 ،در این تحقیق )1391موسوي و احمدي، .(کاالها یا خدماتی که نام و مارك مشهور دارند، معرفی کنند

د بیشتر مصرف کند و این مصرف براي هرچه فر. گرایی و مدگرایی مشاهده شدرابطه مثبتی بین مصرف

) 2006(این یافته با نتیجه تحقیق پارك و فورنی  .آوردیابی باشد، شخص رو به مدگرایی بیشتري میهویت
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منظور از . عالوه بر مصرف گرایی، منزلت جویی نیز رابطه معناداري با مدگرایی نشان داد .همخوانی داشت

 ياین متغیر رابطه مثبت و معنادار .آوردن منزلت باال در جامعه است تدسگرایش فرد براي به ،جوییمنزلت

کند، مدگرایی دست آوردن منزلت باال در جامعه انتخاب میهایی که فرد براي بهیکی از راه. با مدگرایی دارد

نتیجه این محققان به این  .همخوانی دارد) 2013(تحقیق ال دین و ال صحن این یافته با نتیجه. بیشتر است

ن اومصرف گرایی و منزلت جویی به عن .فرد بودن، عاملی در مدگرایی است رسیدند که نیاز به منحصربه

گیري جهت. جهت گیري اخالقی نیز از اهمیت برخوردار است ،عالوه بر آن. ابعادي از منش تعریف شدند

مدارانه گیري اخالقی فراغتهرچه فرد جهتیعنی، سمت کار یا تفریح باشد؛ تواند بهاخالقی فرد می

. زیرا محور زندگی چنین شخصی فراغت و تفریح است ه باشد، مدگرایی در او بیشتر است،بیشتري داشت

نظر این محققان، هویت خریداران به .هماهنگ بود) 2012(تحقیق هوریگان و بوگور  این یافته با نتیجه

منزلت جویی و جهت گیري اخالقی، در کنار  مصرف گرایی، .تفریحی باعث مدگرایی بیشتر خواهد شد

منش یا عادتواره در واقع به معناي  ،نظر بوردیوبه. یکدیگر، منش اجتماعی کنشگران را شکل می دهد

مانند  ،کند یمي فرد را در زندگی روزمره هدایت ها کنشي شناختی و فردي است که ریگ جهتو  ها یژگیو

فرد را  ذائقه رفتارها وو  ردیگ یم، ساختارها و موقعیت شکل ها دانیمموتوري درونی است که در ارتباط با 

شود که چه نوع نقشی را باید از یک ، به حضار یادآور می»منش«اعتقاد دارد که  1گافمن .کند یمهدایت 

ریتزر، . (مأبانه ال، سبک و طرز رفتار پزشکبراي مث-نمایشگر در یک موقعیت معین انتظار داشته باشند

افراد مدگرا نوعی از منش را درونی کرده اند که به پیروي از رفتارهاي نو ومتفاوت دامن  )293- 292: 1389

  .می زند

باشد، میزان مدگرایی در او  ترهرچه شخص دیندار یعنی، منفی با مدگرایی داشت؛اي  رابطه ،دینداري

 دنتوانکنند، میقناعت و غیره میهاي دینی که تشویق به عدم اسراف، مصرف کمتر، ارزش .بودکمتر خواهد 

از آنجا که استفاده از برخی مدهاي آرایشی و  ،دیگر از طرف. عاملی در کاهش مدگرایی شخص باشند

  .یابدافراد کاهش میپوششی مغایر با دستورات دینی است، با افزایش دینداري، مدگرایی 

خیالی یا واقعی از سوي گروه یندي است که طی آن، شخص احساس فشار آهمنوایی یا همرنگی، فر

نتایج حاکی از آن بود  )62:1380بیرو، .(دهد و در نتیجه، رفتار خویش را تغییر می می کندنسبت به خودش 

هرچه افراد همنوایی به طوري که معنادار و مثبتی بین همنوایی اجتماعی و مدگرایی وجود دارد؛  که رابطه

 این نتیجه با  .ها بیشتر خواهد بوددگرایی در آنخود داشته باشند، میزان م بیشتري با اطرافیان و جامعه

به این نکته دست ) 2013(سان و گو  .همخوانی دارد )1391(کرباسیانو ) 2013(سان و گوهاي تحقیق یافته

                                                           
1. Goffman 
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ل را هاي همسافشار گروهنیز ، )1391(کرباسیان  و یافته بودند که نفوذ همساالن عاملی در مدگرایی است

  .بود ریافتهعاملی در مدگرایی د

نتایج تحقیق نشان داد میزان مدگرایی جوانان یزد در سطح باالیی قرار ندارد، میزان دینداري آنان باالست 

می این امر نشان  .ن مدگرایی جوانان استو میزان مدگرایی خانواده آنان بسیار نزدیک و هماهنگ با میزا

از قدرت  همچنان هاي سنتی در این شهرت گذار به سر می برد، اما ارزشکه شهر یزد در وضعی با آن دهد

  .بسیار باالیی برخوردارند و میزان پایبندي افراد به هنجارها باالست

  پیشنهادها

  :گرددارائه می زیر هايدر پایان با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد

با توجه به اینکه دلبستگی به خانواده در میان جوانان شهر یزد در سطح مطلوبی قرار دارد و مدگرایی . 1

 الزم است آگاهی والدین از مدگرایی و اثرات آن بر ی دارد،با مدگرایی خانواده هماهنگنیز جوانان یزد 

عمده  که شاید بتوان ادعا کردبراساس نتایج این تحقیق . فرزندان، بیش از پیش مورد تأکید قرار گیرد

بنابراین چنانچه خانواده ها در . شکل می گیرد "خانواده مدگرا" گرایش به مد در میان جوانان در ارتباط با

رفتار خرید و مصرف خود را به درستی تنظیم کنند، می توانند در  موضوع نگاهی آگاهانه داشته باشند واین 

  .ایفا نمایند یمناسب نقش زمینه مصرف و کاهش مدگرایی جوانان

تواند عامل مهمی در کاهش میگرایی و خرید و جلوگیري از تجملمتعادل در مصرف  تقویت منش. 4

تواند عاملی نمایی کاالها و عدم تبلیغ اسراف و غیره در جامعه میپرهیز از بزرگ. مدگرایی جوانان باشد

  .به شمار آیدمهم در تقویت این منش در جامعه 

  .مد نظر قرار گیردباید  توجه به باورهاي دینی در جهت اصالح رفتارهاي مصرفانه و مدگرایانه -3

  .صورت پذیرد مطالعه و برجسته سازي جهت گیري اخالقی کارمدار و قناعت مدار در شهر یزد -4

   .با جدیت دنبال گردد در بستر مدگرایی) فخرفروشی(پیشگیري از گسترش فرهنگ تفاخر -5
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Fashionism is an important social phenomena of modern societies that resulted 
from contemporary socio-cultural evolutions and simultaneously lead to cultural 
and social changes. The aim of this research was to a sociological analysis of 
fashionism among the youth of Yazd city. Theoretical frame was based on a 
multivariate hypothesis Bourdieu , Giddens , Blaw, Tajfel and Turner theories. 
In addition ،the empirical literature has had a role in entering some variables 
into the model. The research method is survey in which 400 of youth of Yazd 
were selected based on a multi-stage cluster sampling method and data gathered 
by a questionnaire. The results showed that fashionism is under scale. Family 
fashionism, Habitus, social conformity, religiosity and attachment to family was 
more influencial variables on youth fashionism. The estimation of the global 
goodness-of-fit indices and the structural and measurement coefficients totally 
confirmed the model, although there are some recommendations for 
modification of the hypothesized model. 

Keywords: Fashionism, Youth, Family, Religiosity and Habitus 

  


