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درالشتواقعدرونظرخواهیتجدیدنوعیبیانگرمدبهگرایش•
استزندگیظاهریگوناگونمسائلدرتغییرونوکردنجهت
تب.داردتنگاتنگرابطهمدرنیتهظهورپدیدهباامروزجهان

واهیممفبرخیدرتحولشدنجهانیومدرنیزاسیونیامدرنیته
فضاییهبتبدیلبشرزندگیفضایداشته،همراهبهرامعیارها
استشدهسطحیکامالًوصوریزده،مصرف



سواالت پژوهش

؟ حد میباشدگرایش به مد در بین جوانان در حال حاضر تا چه میزان •

است؟افراط گونه شده -در زمینه آرایش و پوشاك-توجه جوانان به مد آیا •

فرهنگ یا به طور اخص میزان سرمایه فرهنگی جوانان با میزان گرایش آنان به مدآیا •
رابطهای دارد؟ 

؟اهش مییابدگرایش به مد کسرمایه فرهنگی توان گفت با افزایش می رابطه به چه صورت است یعنی آیا این •

و پسران وجود دارد؟میان دختران آیا در رابطه با میزان گرایش به مد تفاوتی •



رضا خان و مد

نیزایدهعودانندمیغربازتقلیدوایراندرمدگراییبنیانگذاررارضاخانبرخی•
کردند،فرساروپابهتحصیلبرایقاجاردورهدرکهایرانیمحصالناولینمعتقدند

ایرانیانایپکهشاهالدینناصروشاهفتحعلیسلطنتعصردر.آوردندایرانبهرامد
فصلد،زرقمایرانتاریخدرراحساسیدورهکهرضاشاهعصرتاشد،بازفرنگبه

برسیاسیهسلطباشاهرضاکهزمانآناز.شدگشودهایرانیانمدگراییدرمتفاوتی
گوناگونمدهایتاکنوندادتغییرراایرانمردمپوشیدنلباسشکلونحوهکشور،

لباسغییرتدیگر،عبارتبه.استگردیدهرایججوان،قشربیندرویژهبهایراندر
مملکتفرهنگینمادهایازجزئیکهماملیوسنتی

استکردهبازکشوربهخارجیمدهایورودرویبرراراهمی،شدمحسوب

•



بوردیو و مد

الگوهایوزندگیبکسبررسیبهمیباشدکنندهتعیینآنسرمایهترکیبوحجمکهموجوداجتماعیفضایازگیریبهرهبابوردیو
میشوند،عریفتآرایشیوسایلازاستفادهوپوشاكغذا،درارجحیتواسطهبهکهفضاهاییوی،عقیده.بهاستپرداختهمصرفی
شوند.ساختاراینمیسازماندهیمشابهیبنیادینساختاربراساس

گوناگونانواعکهاستمعتقدبوردیو،بنابراین.استآنکنندهتعیینسرمایهترکیبوحجمکهاستاجتماعیفضایهمانمشابه
تأثیرتحتنیزبودندمتابعوآرایشیوسایلازاستفادهلباس،نوعواستافرادمصرفالگوهایوزندگیسبککنندهتعیینسرمایه
افرادمیاندرتمتفاوهاییقریحهمیشودسبب،دهدقرارمیتأثیرتحترافردقریحهفرهنگیسرمایهکهآنجااز.داردقرارسرمایه
:ازتندعبارفرهنگیسرمایهمنبعسهاستهاقریحهپیامدبوردیونظردرنیززندگیسبکسان،بدین.بگیرندشکل

شغلیفرهنگورسمیآموزشخانوادگی،پرورش



وبلن و مد

جامعهجملهازوبلن.باشدمیمنزلتکسببهنیازوتظاهریمصرفباارتباطدروبلنبحث
استماعیاجتمنزلتواحترامتشخص،برایکنندهمصرفاستمعتقدکهاستشناسانی

یکحدوداًاماو،بوردیمشابهبحثهاییچشمگیر،مصرفبهاشارهباوبلن.کندمیمصرفکه
چشموزآمیرقابترفتاربرایرااجتماعیهایانگیزشوی.استدادهانجاماوازپیشقرن

باودهدمیقرارمدرنمصرفپدیدهتبییناساسوپایهراآنهاواستقایلهمچشمیو
مطرحاست،ردهکپیداتجلیمصرفدرکهراطبقاتیتمایزمفهوم،آساتنطبقهمفهومطرح

ویلبتها.داندمیاجتماعیجایگاهومنزلتافتخار،مبنایراثروتومالیقدرتوکندمی
استمعتقدومیداندآندادننمایشازضعیفترراافتخارکسبدرثروتکردنذخیرهنقش

ثروتبلکهتنیسکافیقدرتیاثروتداشتنفقطاعتبار،حفظوآوردندستبهبرایکه
آیدمیبدستآنکردنآشکاربافقطاعتبارزیراشود،دادهنشانبایدوقدرت

.



دیدگاه های رادیکال فمینیست

اینبرآنها.تهداشاستزنانمطالعاتبرزیادینفوذوتأثیرنظریبعدازفمینیست،رادیکالهایدیدگاه
ازایدبواندپدرساالریمؤیدقواعد،رسوم،وآدابزبان،مانندموجودفرهنگسازعناصرهمهکهباورند

ساختارهانیترینجتاریخینظرازواساسیترینراپدرساالریتنهانههارادیکالیابندتغییروبروندمیان
ساختاریرامفهومینابلکهاست،مقایسهقابلمارکسیسمدرتولیدشیوهواقتصادباکهمیدانندسرکوبی
مردانوزناندریذاتبیولوژیکیخصوصیتهایعنوانبهرازنانگیومردانگیمفاهیمکهمیکنندمحسوب

.کندمیتفسیر



فرضیه ها

در }. ارندبه مد دمردان گرایش یعنی زنان بیش از جنس و گرایش جوانان به مد رابطه وجود دارد؛ بین -1
{پایان تحقیق رد می شود

از به کسب هرچه نییعنی . داردنیاز به کسب منزلت و گرایش جوانان به مد رابطه مستقیم وجود بین -2
{در پایان تحقیق رد می شود}.منزلت بیشتر باشد، گرایش به مد نیز بیشتر خواهد بود



فرضیه ها

رمایهسمیزانهرچهیعنی.داردوجودمعکوسرابطهمدبهجوانانگرایشوآنانواعوفرهنگیسرمایهبین-3
{شودمیتاییدتحقیق،پایاندر}.بود.خواهدکمترمدبهگرایشباشد،بیشترجوانانفرهنگی

:شدخواهدنیززیرمواردشاملفرضیهاینواقعدر
سرمایهمیزانهرچهیعنی.داردوجودمعکوسرابطهمدبهجوانانگرایشویافتهتجسمفرهنگیسرمایهبین1-3-

{شودمیاییدتتحقیقپایاندر}.بودخواهدکمترمدبهگرایشباشد،بیشترجوانانیافتهتجسمفرهنگی
ر چه سرمایه یعنی ه. وجود دارد.معکوس بین سرمایه فرهنگی عینیت یافته و گرایش جوانان به مد رابطه 2-3-•

{ق رد می شوددر پایان تحقی} . بودخواهد مد کمتر فرهنگی عینیت یافته جوانان بیشتر باشد، گرایش به 
ه میزان یعنی هرچ. داردوجود . معکوس بین سرمایه فرهنگی نهادینه شده و گرایش جوانان به مد رابطه 3-3-

{قیق تایید می شوددر پایان تح}. بودمد کمتر خواهد گرایش به سرمایه فرهنگی نهادینه شده جوانان بیشتر باشد، 



فرهنگی تجسم یافتهسرمایه -1

بیشتر،بوردیودید.ازجسمیوفکریدیرپایخصائلشکلبه1:•
اینکهردکاستنتاجنکتهاینازتوانمیرافرهنگیسرمایهخواص
تجسدتلزممسوکردهمرتبطکالبدباراخودبنیادینحالتازسرمایه

صورتبهکهاستبیرونیثروتنوعییافته،تجسم.سرمایهاست
گیفرهنسرمایهصهای.استدرآمدهفردازجداییناپذیربخشی
ما،سین،ورمانادبیاتحوزهدرمهارتوعالقهمندییافتهتجسم

باشدابچندمیتکنولوژیوهنرخارجه،زبانهایکتاب،موسیقی،
.استشدهسنجیدهسؤالکه

•



:یافتهسرمایه فرهنگی عینیت -2

سرمایهشوندمند.«نوعآشکارترینوترینبدیهیازسرمایهاین
فرهنگیسرمایهبهرهآنازتوانندمیجامعهافرادکهاستفرهنگی

رسانهومادییاءاشوفرهنگیکاالهایشکلبهبیشتریافتهعینیت
نامهها،لغتکتابتصاویر،مجسمهها،،نقاشیهامجلهمانندهایی،ها،
آن،ارزبویژگیهایازومییابدوآالت...تجسمماشینابزارها،ها،

شکلدرنوعیبهسرمایهاین.استبودنانتقالقابل
به.شودحفظآننمادیجنبهمیتواندنیزواستمطرحهماقتصادی

گیفرهنسرمایهفرهنگی،کاالهایواشیاءهمهبهخالصه،طور
ایناساسیخصلتامامیگویند؛عینی

.اردگذمیآموزشیاثرآندارندگانبرکهاستایندرسرمایه



روش تحقیق

شده . استفاده ی مصاحبه اکتشافاین تحقیق بنابر ماهیت موضوع از روش کمی و در کنار آن از تکنیک در 
.  استفاده ایماست در بخش کمی از تکنیک پیمایش وروش پرسشنامه 



جمعیت آماري

مامتشاملتحقیقایندرآماریجمعیت•
نینسدرکهمیباشدشیرازشهرجوانان

.دارندقرارسال18تا29بین



:در بخش کمینمونه گیري حجم نمونه و شیوه 

شدهاستفادهاتفاقیوسهمیهاینمونه،گیریازگیرینمونهچارچوبنبودندسترسدردلیلبهحاضر،تحقیقدر
بهسکونتمحلاساسبرسپسوشدندتقسیمبرابردستهدوبهجنسبرحسبجوانانابتداکهصورتبدیناست؛
صورتهببعدمرحلهدر)ندیدگردتقسیم.شهرباالیوشهر،وسطشهر،پایینشهر(منطقهسهدربرابرتعداد

نقاشیهایگاهآموزشولیعصر،قائم،ملت،حافظ،ستاره،آفتاب،زیتون،مجتمعخرید(مراکزبهمراجعهبااتفاقی
راز،شیدانشگاههایانقالب،بازارها،آموزشگاهپاركها،دیگروموسیقی،ها،آرامگاهتفریحی،هایمکان

گردیدتوزیعآنهابیندرهاپرسشنامهوشدهانتخابجوانانیخیابان،دررهگذرجوانانکتابخانه،



بهمصاح: در بخش نمونه گیري حجم نمونه و شیوه 

.اینبهاستبودههدفمندواتفاقیگیرینمونهمصاحبهبخشدرنمونهگیریشیوه•
مطالعهموردموضوعبهکهگردیدندمشاهدهجوانانیاتفاقیطوربهکههرجاکهصورت
20نهایتاًونمودهمصاحبهآنانبادارند،گرایشمدبهظاهراًیعنیهستند،مربوط

.گرفتانجاممصاحبه



نیستم،دمتابعزیادمن:داشتاظهارپسرشوندگانمصاحبهازیکی•
ریقطازتوجهجلبامابشم،واقعتوجهمورددارمدوستکهاینبا

منفیتوجهجلبنوعیکاینمیکنمفکرچونندارمدوسترامد
وازدواجرایببیشتردخترانکهمیرسیدنظربهکلیطوربه«.است

نکتهونندمیکروزمدلباسهایپوشیدنبهاقدامدوستیبرایپسران
دوستیانهدفشکهاینباپسرانخودحتیکهبوداینتوجهجالب

شدندیدهپسنوشدندیدهقصدبهدخترانکهبودندمعتقدامابود
.هستندمدتابعازدواجبرای








