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چکیده
در دههها اخمر زاان حضنر فعال در عرااههاا شايلي و تحصاملي
داشته ااا و يكي از منضنعا

مت در سبک زااوي آااان منضانع پنشاش و

پمرو از ما هند است مصرفكنناوان (زاان) ها استقبال و تقاضايي كه از ماا
هه دلمل ممل هه تيممر و تننع داراا مت ترين اقش را در وسترش پايا ما ايفاا
ميكننا و تنزيعكنناوان ما هه عننان حلقه ارتباطي همن زااان تنلماكننااوان و
در اتايت رسااه ها وروهي در وسترش پايا ماورايي اقشاي ماؤثر دارااا
مقاله حاضر ميتنااا در هتش ها سماستگذار و كارشناساي سابک پنشاش
زاان در رسااه ملّي منرد استفاد دستاااركاران رار ومرد
کلیدواژهها :سبک زااوي سبک پنشش زاان ما پنشش مامحنر سابک
پنشش زاان شتر
 1كارشناسي ارشا پژوهشگر علانم اجتمااعي و پژوهشاگر واحاا فرهناگ ماردم مركاز تحقمقاا
اااوسمما
rmyari1968@yahoo.com
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مقدمه
هشر در زااوي اجتماعي خند هه منانر اي اد ارتباط و رسااان پمام دلتنا
از اشااههايي استفاد ميكنا كه يكي از مشتندترين آاتا پنشاك است
پنشش يكي از اااليتارين حانز هاا تيممرپاذير و تيممرسااز در جتاان
پنشاك هند است هر روز مالها و طرحهايي هه عننان ما هرا زاان هه هاازار
عرضه ميشند اين انع ظتنر و هاروز ماا كاه اي ااد هرخاي حساسامتهاا
فرهنگي را در كشنر هه همرا داشته منرد تنجهه هسمار از افراد و كارشناساان
علنم اجتماعي وا ع شا است ما و تيممرا

ساريع آن از جملاه پاياا هاا

مارن در كشنرها در حال وذار هستنا امروز ها وسترش رسااهها وروهي
و تبلميا

هراامهريز شا وسمع اين تيممرا

سرعت همشتر ورفتهااا

در اين مسمر از آا ا كه ما يكي از انر ها و جلن ها مارامتاه اسات و
در انر ونااونن خنداماايي مايكناا و پمنساته در حاال تيممارا

ساريع و

همهجاابه است تهش ميشند تا انر هاا وناااونن ماا (لبااس و احان
پنشش زاان) در دور كنناي و عنامل اشر و وسترش ما مانرد هررساي ارار
ومرد

مفهوم مد
واژۀ «ما» 1واژ ا فرااسن است كه در اين زهان هه معنا طرز اسالنب
يا شمن سلمقه روش رس و هااب روز آماا اسات ايان واژ ريشاه

عاد
2

تتمن دارد و پا از جنگ جتااي اول و هه دابال افنذ تمان غرب وارد زهاان
فارسي شا است (ابنر اردوهاد

)15 :1368
1 mode
2 modus
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روش و طريقه من ت است كه طبق ذوق و سلمقه اهال زماان طارز زاااوي و
لباس پنشمان و غمر را تنام ميكنا شامن متاااول و هااب زماان در شائنن
زااوي اجتماعي را ما ميونينا » (دهتاا )2 :1352
در داير المعارف تطبمقي علنم اجتماعي تعريف ما اين وناه آماا اسات:
«ما عبار

است از شمن ها اسبتاً زودوذر كنش در آرايش شتصي ياا طارز

وفتار و هسمار ديگر از رفتارها » (شايانمتر )126 :1300
ظتنر و افنل ما ها همه سرعت آن هه طنر معمنل پنج مرحله؛ آفارينش و
اي اد ما ارائه و معرفي ما مردمپسنا كردن ما (كه در اين مرحله هاا اساتفاد
از تبلميا

و رسااهها عمنمي سعي در معرفاي ماا و كاات جاياا اسات)

تنلما اابن و زوال را پشتسرميوذارد پا از آاكه تقاضا ما هاه اوج خاند
رسما نس ازولي تقاضا و زوال ما آغاز ميشند و ها پماايش ما جاياا ماا
بلي را از دور خارج ميكننا (زارعي )151 :1356
هناهراين ما پايا ا امست كه متتص جامعه و فرهنگ خااي هاشاا هار
جامعها هنا هه مقتضاما

زماااي و مكاااي در عرااههاا وناااونن اعا از

پنشاك آرايش و ماها متتلفي را هه امايش ميوذارد ااناع ماا هاا اينكاه
عمر كنتاهي داراا ميتناانا عامل مؤثر در اي اد تيممرا

اجتماعي مثبت ياا

منفي هاشنا

سیر تاريخي مدگرايي
از اااار تاااريتي اياان پايااا از جناابش دااش ا نيي دهااه  67فرااسااه و
جنبشها ضا جنگ ايات

متحاا در دهاه  67تاا  87مامهد رواج يافات

شماره  /43پاییز 9412

فرهنگ دهتاا ما را اين وناه تعريف ميكنا« :ما ليتي فرااسن هه معناي
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مال لباس مال منسمقي ظاهر و آراياش مانرد اساتفاد هاه مارور در جتاان
ااعكاااس پماااا كاارد و حااال كااه عصاار ارتباطااا

اساات ساارعت ااتقااال و

استههردار از ااناع ماها و مالها همش از پمش شا است
اكته جالب اين است كه اين منجها هه طنر عما از ايات

متحاا امريكاا

هه تمام جتان هنيژ كشنرها جتان سنم فرستاد ميشند در كشانر ماا ها
ماورايي در تمام سطنح اجتماعي رسنخ پماا كرد است
هرخي رضاخان را هنمانوذار ماورايي در ايران و تقلما از غرب مايدااناا و
هرخي ديگر معتقااا اولمن محصههن ايرااي كه در دور اجار هرا تحصمل هاه
اروپا سفر كرداا ما را هه ايران آورداا (جهلي فراهااي )21 :1383
تاريتچه ما در ايران هه درهار اجارها ميرسا البتاه در آن زماان مااها
اروپا هنيژ فرااسه فقط در درهار مشاها ميشا امها در دور رضاخان ت ااد و
ماورايي هه مردم عاد ه تسرّ پماا كرد همپيوار

اولامن ماا هاند كاه

جنااان ايرااي از غرب ا تباس كرداا هر اين اساس مردها پمشگامان مااورايي
هنداا آاتا كه در دوران اجاار و ساالهاا اوهلمهاه حكنمات رضااخان م اال
همشتر هرا استفاد از ماال هاا غرهاي و آراساتن ظااهر خاند داشاتنا در
سالها هعا ك ك عراه را هاه زااان واواذار كردااا در ياک اگاا كلاي و
جامعاگر ماورايي را ميتانان ااشاي از عنامال و زيرسااخت هاا تااريتي
ا تصاد

اجتماعي فرهنگي و روانشناختي دااست (اما فر )24 :1397

هر چنا ماورايي و غربورايي دو مفتانم جااا از ها و دارا تعااريف
متمايز از يكايگراا سمر تحنت

تااريتي  -اجتمااعي در اياران هاه ونااها

سرانشت اين دو مفتنم را ها ه ور زد است كه هروا ستن از ماورايي هاه
ممان ميآيا مفتنم غربورايي امز هه ذهن متبادر ميشند؛ زيارا پاا از رشاا
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طرز زااوي و انع لباس را تيممر داد همچنمن در ايران و كشنرهايي اامار آن
رشا انعت در رأس شعارها رار ورفت و خملي زودتر از آن انع تفكر طرز
زااوي و آداب لباس پنشمان دستتنش تيممر شا ممل هاه اروپاايي شاان در
جامعه ايرااي هاعث شا كه هه جا هازساز و انساز چارچنب ا تصااد

ا

اجتماعي جامعه هه اماها امادها و ظناهر انعتي شان تنجهه كنناا و در ايان
ممان مت ترين اما اروپايي شان پنشمان لباسها اروپايي و ترويج ماها
غرهي هند ايراامان هر اين هاور شااا كه هايا خاند و فرهناگشاان را اروپاايي
كننا تا هه اين ترتمب از ضاعف و عقابمااااوي رهاايي ياهناا و در ردياف
كشنرها پمشرفته ارار ومرااا (پايگاا اطاهعرساااي پژوهشاكا ) هنااهراين
ماورايي و غربورايي در ايران در يک هستر فكر و دوشاادوش ها رشاا
كرد ااا در حال حاضر امز همشترين ماهايي كه در جامعه و هتصنص در هامن
جنااان رواج دارد هر ورفته از الگنها غرهي ها همان ااگمز است

مد و ارزشهاي ديني
در شكلومر سبک زااوي و پمرو از مااها هررساي اقاش ارزشهاا و
مت تر از آن تحنت

ارزشي جامعه هسمار مت است لنو و ممگل از چتار انع

ارزش اخه ي ديني  -متافمزيكي ماد و زيباشناختي ستن ميونينا كه هار
كاام ميتناانا منجا سبک زااوي هاشنا (فاضلي )92 :1382
اسهم ها همه ااناع ما متالف امسات حتّاي اماروز شاان و اانورايي در
سبک و شمن لباس پنشمان را امز هه انر

كلي پذيرفته است آاچه اسهم ها

آن متالف است پشت پا زدن هه ارزشها (پنشش شارعي پرهماز از اساراف
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فناور در اروپا سنتها منرد ااتقاد رار ورفت و جامعه هه تاريج ااايشههاا
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و ) رعايت اكردن اخهق اجتماعي و همااناساز ها همگااگاان اسات حاال
اور اين پايا ها ااحرافي در الب ما هه زاان اشان داد شناا و ممال فطار
«انورايي» و اماز امروز شان هه ااحرافا

كشما شند اسهم هاا آن متالفات

ميكنا وا امروز شان راهطه ااسان را ها وذشتهاش كه همان ساهقه تااريتي
و هنيت فرهنگي اوست طع مي كنا و وا در امتااد ديروز و ها حفظ تعلقا
ااسان هه سانتهاا و ارزش هاا پمشامن اسات اساهم هاا ايان اانع ت ااد و
امروز شان كه مطاهق ها ارزشها و همرا هاا حفاظ ااانل و مباااي اعتقااد
هاشا متالف امست

پوششي به نام مد
در وذشته ساختارها فرهنگي و اجتمااعي آحااد جامعاه را هاه رعايات
حري در ارتباطا

از جمله در ااتتاب پنشش فراميخناااا غمار

عفااف

حما ناعت همبستگيها وروهي و اعتقاد هه ارزشها اخه ي از مفاهم و
ارزش ها مقبنل اجتماعي هنداا كه هه افازايش اااار

اجتمااعي و ساتنلت

ااهح و كنترل من ر ميشااا امها در جنامع مارن ساختارها و مفاهم حاك
عفاااف و ح اااب و پااذيرش مرزهااا رفتااار و اااانل اخه ااي را تاارويج
امي كننا جااشمني فردورايي مصرفورايي و لذّ وراياي در جناماع كناناي
پمشزممنههايي هستنا كه تننع پنشش را مطاهق ممل شتصي تنجمه ميكننا
هلتار هر اين هاور است كه «در داما امروز اال ارضا غراياز امسات
هلكه تننع در ارضا غرايز است ااسان خستها كه زير وردواه تكرار زااوي
خنيش را هر فنا ميهمنا هه دابال خلق را ها جايا ميشند؛ را هايي كه متا
امست از ك ا و ها چه هافي هه وجند آما ااا مت اين است كه ااساان از ايان
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لحاه هه لحاه هه دابال تيممر البها و شكستن منااع است هرخي شابكههاا
ماهنار ا كارشان تنلما و عرضه ماها جايا است هراامه ايان شابكههاا در
 24ساعت شب و روز اشان ميدها كه ما جزء تينفک و ذاتي زااوي ااساان
شا است » (اهراهم زاد )87 :1397
امها پنشش در ايران همش از آاكه امر عرفي هاشا جنبه ديني دارد؛ چنانكه
يكي از مت ترين مباحثي كه در تنضمح ااناع پنششها زاان هايا هه آن اشاار
كرد مسئله ح اب است اهمهمهت هاتيي كه شر زياد از جامعاه هارا ديان و
دستنرا

ديني در امنر زااوي خند ايلااا منجب شاا اسات كاه هازتااب

دستنرا

ديني در زااوي روزمر امر مشتند و امايان هاشا ها اين حال همه

شمن ها پنشاش در اياران را امايتانان در ايان الاب هررساي كارد هارا
مقنله هناا اااناع پنشاش زااان در اين اا هاه تناامفي از اااناع پنشاشهاا
ميپردازي :
 .0پوشش مدمحور (تیپ اينترنتي)

مصرفكنناوان تمپ اينتراتي در اغلب منارد كسااي هساتنا كاه از ساطنح
هات سرمايه ا تصاد هتر هرد ااا آاان همشتر از خااناد ها ثروتمنا و دارا
تحصمه

در رشتههايي ماانا م منعه هنر يا زهان هستنا اين الگن مصارف

لباس در همه حنز ها عمنمي و خصناي اين افراد تسرّ ميياها ها تنجهه هه
انسان زياد ماها لباس تعريف ثاهتي از پنشش زاان اين ورو امايتانان هاه
دست داد ورااي لباسها اين تمپ تعلّاق آااان هاه وارو هاا هرخانردار از
سرمايه ا تصاد هات را الزامي ميكنا ويژوي هارز اين تمپ همانطنر كه از اام
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را ها هتنااا تكرار را كنار هزاا ما امروز جزئي از زماان ااساان اسات يعناي
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آن هرميآيا ورايشي است كه زاان اين دسته هه اخذ الگنها پنشش و آرايش
خند از اينترات و ماهنار و حركت همگاام هاا مااها جتاااي هنرپمشاههاا
مااكنها و تاترها شن لباس از خند اشاان مايدهناا( .فرجاي و حمماا
)161 :1384
 .1فشنلس( 0مطابق مد نبودن)

اين ااطهح هه وروهي اطهق ميشند كه از همچ ما پمرو اميكننا اين
تمپ شايا هه لحا ظاهر وجه تمايز اااشته هاشنا و مشاهه تمپها ديگر هه
اار آينا امها آاچه وجه تمايز اعضا اين ورو از ساير ورو ها شمرد ميشاند
ذهنمتي است كه اين زاان اسبت هه انع پنشش خند و مسئله ما دارااا؛ عنصار
مشتص اين ذهنمت مقاومتي است كه آاان در هراهر ماها لباس از خند اشاان
ميدهنا و در عنض ميكنشنا تا الگن مصرف لباسها خاند را هار اسااس
سلمقه شتصي اماز يا هاورهايي غمر از ما تعممن كنناا در مماان ايان زااان دو
ورو هرجسته هه چش ميخنرد؛ دسته اول زاااي هستنا كه ها تكماه هار عقاياا
مذهبي سعي داراا در مقاهل تتاج فرهنگي آواهااه مقاومت كننا و ها ااتتاب
پنششي كه ما امست يا خهف ما هه شمار ميرود الگان ااتتااب و هنيات
ماساتمز خاند را هاه اطاهع متاطباانشاان هرسااانا امهاا دساته دوم همشاتر
شتصمتها محافاهكار هستنا كه احساس ميكننا در جريان تيممرا

تناا

و هممشگي ماها لباس آرامش روااي خند را از دست ميدهنا و از ايان رو
ميكنشنا ها ااتتاب انعي لباس خاص كه آن را مطاهق هنيت خند ميياهنا هه
انعي سكنن شتصمتي دست ياهنا( .همان)163 :
1 fashionless
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هه لحا ظاهر امايتانان هاه تنضامح روشاني در ايان زممناه پرداخات
فممنمستها ه ماانا تمپ «فشنلا» وروهي هستنا كه همشتر هه لحا ذهنمت
و ااگمز ها خند در ااتتاب لبااس از سااير زااان متماايز مايشاناا تاا اانع
لباسهايي كه ميپنشنا در اين ا انع ايائنلنژ كه زاان در هراهار آن مقاومات
ميكننا ايائنلنژ مردساتر است و هه اين ترتمب ها هاف محن هماه ماااهر
اين ااايشه هه پنشش و آرايش خند ميپردازاا.

در ممان آاتا دست ك دو اسل را ميتنان تشتمص داد اسل اول اكننن در
دوران ممانسالي خند هه سر ميهرد عقايا و ااايشههايي هنمادوراياااه دارد و هاه
طنر عما از خاستگاهي غمردااشگاهي هرخنردار است طرفااران اين عقاياا
استفاد از هر انع پنشش و لباسي را كه درهرداراا مفااهم زااااگي هاشاا رد
ميكننا
اسل دوم وروهي هستنا كه در سنمن جنااي هه سر ميهراا؛ يعناي اماروز
در همن دااش نيان ميتنان آاتا را ديا عقايا اين ورو شااه و حااه عقاياا
اسل پمش از خند را اااارد و اگاا آااان هاه پنشاش همشاتر مبتناي هار اانعي
زيباييشناسي است اين زااان هاه جاا محاروم كاردن خاند از پنشاشهاا و
لباسها زاااها كه هه آاتا عه ه دارااا مايكنشانا تاا در ااتتااب لبااس و
پنشش خند مستقل هاشنا و ها تكمه هر سلمقه و ممل خاند و واا اماز از منااهع
ديگر اامر ما انع پنشش خند را هه وناها ااتتاب كننا كه همشتر ها شرايط
و تمايه

آاان سازوار هاشا.

هه طنر معمنل فممنمستهاا اسال اول از سارمايه فرهنگاي و ا تصااد
همشتر هتر هرد ااا و هه خااناد هايي ها درآما هات تعلق داراا و سبک زاااوي
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اهل تشتمصي در ممان آاان هه چش ميخنرد كه اشان از تعلق هه طبقه متنسط
و متنسط هه هات دارد؛ اما در منرد فممنمستها اسل دوم ضمه هه ايان شاكل
امست آاان اغلب دختران دااش ن و دااشآمنز هستنا كه از سطنح متتلاف
سارمايه ا تصااد و فرهنگاي هتار مايهرااا و وجاه اشاتراك آااان داشاتن
تحصمه

امكان مطالعه و ارتباط ها ورو ها متتلاف در زممناه مساائل زااان

است( .حمما

)65 :1380

تنوع و گستردگي مدلهاي متفاوت لباس در میان زنان
آاچه از هررسي تاريتي عنامل تأثمروذار هر پنشش زاان ايراااي هرمايآياا
حاكي از هره خنردن سمر تاري ي و مردمي حاك هار ايان حانز و تنلماا و
هازتنلما طرحهاا رااگهاا و ونااههاا از
جااااب خااند ايراامااان هااه دلماال دخالاات
دولت ها و حكنمت ها معاار است كاه
ها اين حال همچوا امز هرا هازوشت هاه
وضع اولمه تهش مفما اانر

اگرفتاه

اسااات از زماااااي كاااه دولاااتهاااا هاااا
ايائنلنژ ها متتلف اعا از متاالف و
منافااق وارد اياان حاانز شااااا و سااعي
كرداا تا كنترل آن را هه دست هگمرااا در
عمل فرهنگ طراحي و دوخات و هارش
لباس هه طنر هنمي و سنّتي از دست مردم خارج شا و اوضااع ديگار شاكل
ورفت (سمارپنر )43 :1386

سبکهاي پوششي مدمحور زنان 11

چناان هازاميامايااا و آاچه از مشاها تركمبا
يااافتن عناااار غمرايرااااي در آن اساات كااه دارا

پنشش هرميآيا اماد از را
ااامتي هااه ااااااز پماااايش

ااايشهها ت اد در زمان اجار هنيژ عتا ااار است
اكننن در خماهانها شاها ااناع متتلف تمپ پنششي زاااه هساتم زااان در
هر يک از اين تركمبها ميتناانا ها تنسل هه ايائنلنژ ها وناااونن دسات
هه ااتتاب هزانا و هار كااام را
كااه هااا ماانازين و معمارهااا
فكر شاان ساازوار همشاتر
داشته هاشا هروزيننا زيارا هار
ورو از اين پنشش ها ميتناانا
تااعي ايائنلنژ افاراد و اانع
اگرش جامعه هه آاتا هاشنا
اين تننع درحقمقات از ساه
دسااته اااالي شااامل  1مااااتن
شلنار هاه همارا پنشاش سار
 2تمپ چاادر  3تماپ كات
شلنار يا كت و دامني تشكمل شا است طبق ااام جااشمني افراد اميتناانا
هرا مثال مااتن را همرا ها كت هپنشنا هلكه تنتا ميتناانا دسات هاه ااتتااب
هزانا و فقط يكي را هروزيننا (همان)64 :
مالها متفاوتي از چادر ه اكننن و هنيژ پا از طرح سااماااهي ماا و
لباس كه از سن م لا پمگمر و تصنيب شا رواج يافته كه هه زاان عاهو
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هر رعايت ح اب آزاد عمل همشاتر مايدهاا هارا مثاال اانعي از ايان
چادرها ها اام چادر دااش نيي عرضه ميشند كاه تركمباي از چاادر ايراااي در
كنار عبا زاااه عرهي است يعني هه جاا آساتمن دارا حلقاها اسات كاه
دست از آن هه راحتي همرون مي آيا شكل ديگر تركمبي از مااتن و چادر است
هه اين ترتمب كه سر ها كههي كه هه واردن واال مايشاند يكسار پنشاما
ميشند و جلن مااتن را ها دكمه يا زيپ ميهنااا
مااتن مالها متفاوتي دارد و هار روز ماالهاا جاياا هاه آن اضاافه
ميشند هه اار ميرسا كه مااتن درحال تيممر و استحاله هاه سامت راحاتتار
شان است
در منرد راگ همچنان راگ غالب مشكي است و همشتر زاان دلمل عه اه
خند را راحتي و امنمتي ميداانا كه اين راگ هرايشان فراه ميكنا
البته اين هه معنا آن امست كه راگها ديگار اساتفاد امايشاناا هلكاه
عنصر ما هازو تناامنا است كه راگها روشنتر را جا افتاد مايكناا و
آن را حالتي معمنلي ميهتشا امها اين حالت ها مااناا ماهمات ماا زودواذر
است
هه اار ميرسا كه ما يعني آاچه طي يک دور همشتر استفاد مايشاند در
ااتتاب و وزينش زاان اقش متمي دارد امها همشتر زاان ميونينا در اانرتي
از ما تبعمت ميكننا كه هه اارشان خنشاينا هاشا عا ا ديگر امز كه ورايش
مذهبي همشتر داراا معتقااا ما هايا عهو هر زيبايي هه ح اب لطمه ازااا
هناهراين هه اار ميرسا كه ها وجند رغبت عمنمي شر جنان هه مقنله ما آاان
ورايش هه سمت ما داراا كه ها اعتقادا

و ذهنمتهايشان همتنااي همشتر

داشته هاشا و اين طنر امست كه هر چمز را ها اام ما هپنشنا
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الف) مصرفکنندگان

مصرفكنناوان يكي از عنامل مت و مؤثر در وسترش و ااتشار پاياا ماا
در جامعه هستنا چنان كه همشتر جنااان ما را مثبت ارزياهي ميكننا در وا اع
هايا وفت كه اورچه ااناعي ويژ از ما در جامعه هه روشهاا متتلاف تبلماغ
ميشند خند افراد كنشگر اماز در ايان فرايناا ساتم هساتنا و در اتم اه هاا
رويكرد مثبت كه اسبت هه اين پايا داراا آن را ميپذيراا و هه اين ترتمب
منجبا

وسترش و همهومرشان آن را فراه ميآوراا چنان كاه در هرخاي از

منارد ه اين اتفاق امي افتا و انعي خاص از ماها كه سرمايهواذار زيااد
رو آاتا كرد ااا پذيرفته اميشند كنشگران دلمل پاذيرش و دوسات داشاتن
اين پايا را در مرحله اول اماز هه تننع و تيممر و هعا از آن رضايت خااطر و
تأيما ديگران عننان ميكننا درخصنص اقش مصرفكنناوان در تيممر ما هايا
وفت كه از اار تنزيعكنناوان مصرفكنناوان هه دلمل استقبال و تقاضايي كاه
درهار ااناع ما داراا اقش االي را در وسترش ما ايفا ميكننا هر چناا كاه
جامعه ماهايي خاص را ارائه و تبلمغ ميكنا امها اين راهطاه دو جااباه اسات و
افراد ه ها پذيرش آن و تقاضاهايي كاه دارااا و اماز اساتقبالي كاه از مااها
منجند ميكننا سبب كامل شان فرآيناا ااتقاال و وساترش ياک ماا خااص
ميشناا (كنزر )256 :1382
ب) توزيعکنندگان

هراساس اارسن ي پژوهشگران درخصنص عنامل تنلما ماها جاياا در
تتااران پاسااتگنيان در هاامش از  67دراااا ماانارد عناماال خااارج از كشاانر
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(ماهنار و اينترات) را در وسترش اين پايا مؤثر دااستهااا پا از آن منارد
داخلي ماانا تلنيزينن هنرپمشهها و تنزيعكنناوان را عامال متماي در اشار و
وسترش ما شمرد ااا همچنمن از اار تنزيعكنناوان همشترين حنز فرهنگاي
هرا الگنومر

كشنرها اروپايي و پاا از آن تركماه آمريكاا و كشانرها

آسمايي هستنا (زارع و هتار )37 :1388
از اين رو هه اار ميرسا هسمار از ماها جايا از درون فرهنگ خاند
اشئت اگرفتهااا و در همشتر منارد از ديگر جنامع (هنيژ اروپا) هرخاساتهاااا و
ريشه در ارزشها آاتا داراا
در م منع تنزيعكنناوان امز هه عننان يكاي ديگار از عنامال متا اشار و
وسترش ما در جامعه عمل ميكننا يكي از اهزارهاا تنزياعكننااوان ماا در
جامعه احن چمامان است آاتا ها ارائه ماها جاياا از طرياق ويتارينهاا
خند آاتا را هه مصرفكنناوان معرفي ميكننا
ج) تولیدکنندگان

شركتها تنلما پنشاك از طريق سن ش سهيق و شناخت روحما

افراد

جامعه و ها تنجهه هه روحمه انورايي و ممل هاه اماروز شاان هار روز ماال
جايا از پنشاك را هه جامعه عرضه ميكنناا و واا هارا تبلماغ آن از افاراد
مشتنر ماانا هنرمناان و ورزشكاران هتر ميهراا
تحقمقا

متتلف درخصنص عنامل مؤثر هر تنلما ماها جاياا عاناملي

چنن واردا

پنشاك تبلمغ از شبكهها ماهنار اينترات و پنشش هنرپمشهها

را در تنلما و وسترش ماها جايا مؤثر ميداانا هه طنر كلي تنلماكننااوان
هه خاطر ااتفاع ماد از وسترش ما در جامعه استقبال مايكنناا و هاا تبلمياا
متتلف سعي ميكننا تا فروش اين اجناس را افزايش دهنا
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ما معنايي وسترد دارد و ميتنااا در منرد همه اهعاد زاااوي اماروز هاه
كار رود در اين انشتار پايا ما در شكل ااناع ما لباس و عنامال ماؤثر هار
اشر و وسترش آن (تنلماكننااوان مصارفكننااوان تنزياعكننااوان) مانرد
هررسااي اارار ورفتااه اساات اتااايج حاااال همااااگر اياان مساائله اساات كااه
مصرفكنناوان هه عننان فعهاتن االي اشار و وساترش ماا در وساترش ايان
پايا اقش مت تر ايفا ميكننا مصرفكنناوان ها وجند اينكه در هسامار از
منارد ااناع ماها وارداتي را ميپذيراا امهاا پاذيرش در اكثار مانارد آواهاااه
هند و سلمقه مصارفكنناا تاأثمر مساتقم در تارويج مااها دارد همچنامن
تنزيعكنناوان هه عننان حلقه ارتباطي همن مصرفكنناوان و تنلماكنناوان ماا
اقشي مت را در اشر ما ايفا ميكننا تنلماكنناوان امز هه دلمل ساند و منفعتاي
كه از تنلما اين وناه پنشش و پنشاك ميهراا در فراينا اشار و وساترش ماا
اقش متمي ايفا ميكننا در اتايت هايا وفت كه اقش رساااههاا جمعاي هاه
علّت وسترش انعت ارتباطا

در دور كنناي در وسترش پاياا ماا هسامار

حااائز اهمهمهات ماايهاشااا در وا ااع رسااااههااا اقااش مسااتقممي در پااذيرش و
الگنپذير افراد از پايا ما داراا افزايش ممزان استفاد از رساااههاا منجاب
ترغمب هه ما در افراد مي وردد ضمن اينكه سااخت هرااماههاايي هاا محتانا
ايرااي  -اسهمي هراساس الگنها فرهنگ هنمي و ديني در پمشگمر از ترويج
اااحمح اين پايا مؤثر خناها هند
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