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چکیده
تغییراتی که کوويد 11در تمامی فعالیتهای بشری ايجاد کرد ،بهطور طبیعی دامن صنعت مُد را نیز
گرفت؛ در اصل يکی از صنايعی که بیشترين تأثیر را از کوويد پذيرفت ،صنعت مد بود .با توجه به
اينکه تولید پوشاک تا پیش از شیوع کوويد ،زنجیره تأمین متمرکزی نداشت ،تعطیلی اين صـنعت
سبب توقف تولید مجموعه های فصلی جديد شد .از سويی اين صنعت به دلیل زمینـههـای قابـل
نقدی که از پیش داشت ،بیشتر از قبل زير ذره بین نقد قرار گرفت و در حالی کـه زنجیـره تولیـد
متوقف شد ،به لحاظ ماهوی نیز مورد پرسش قرار گرفت .تعطیلی مراکـز تولیـد و عرضـه مـد و
قرنطینه سراسری سبب کاهش مصرف محصوالت مُد شد؛ اما تأثیرات بلندمدت آن را نمیتوان در
سراسر جهان در سطحی يکسان ارزيابی کرد .اين مقاله به بررسی تأثیرات کوويد  11بـر مصـرف
پوشاک در بین نمونه جامعه آماری زنان جوان بین  21تا  05سال تبريـز پرداختـه اسـت .جامعـه
آماری شامل  151نفر بوده و پژوهش به صورت پیمايشی انجـام گرفتـه اسـت .بخشـی از نتـايج
پژوهش نشان میدهد که به جز کاهش مصرف پوشاک و خريد (آنالين) در ايـن حـوزه ،جامعـه
آماری پژوهش در شش ماهه نخست شیوع کرونا ،پوشاک مجلسی خريداری نکـردهانـد و خريـد
پوشاک معطوف به لباس راحتی بوده است.
کلیدواژهها :مصرفکننده ،پوشاک ،کوويد ـ  ،11رفتار مصرفی ،زنان جوان تبريز.

 .2دانشجوی دکترای هنر اسالمی دانشگاه هنر اسالمی تبری گنویسنده مسئول رایانامهbabaei@tabrizau.ac.ir.com :
 .1کارشناسی ارشد هنر اسالمی دانشگاه هنر اسالمی تبری  .رایانامهasad.falsafi@yahoo.com :
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 .1مقدمه
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کووید  23یک شوک اگر نگوییم بیسابقه ،ولی دس کم کتمستابقه را در صتنع

مُتد

ایجاد کرد .با شیو کرونا نظام فکری بشر در روی زمین دچار شوک جتدی شتد .و افتراد
به این فکر افتادند که چه چی ی سبب به وجتود آمتدن ویروستی ماننتد کوویتد  23شتده
اس  .انوا پیشفر
رفتار و زیس

ها در این خصوص شکل گرف

که هر یک به نوعی بشتر و شتیوة

او را بر روی کره زمین ،عامل این فاجعه به شمار میآورد .به ایتن ترتیتب

ضرورت تغییر و تحول در نظام اندیشه انسان مطرح شد و میتوان گفت

تمتامی ستطوح

جوامع مختلف را درگیر ساخ  .انسان اثساس کرد که بایتد طتور دیگتری بیندیشتد ،بتا
محی پیرامون خود مهربانتر باشد و مسئولی

بیشتری در قبال کره زمین اثساس کند .به

عبارتی ،واکنشهای اثساسی در بدو شیو این بیماری بهشدت تمتام بتروز یافتنتد .ایتن
تکانه که در آغاز به شکل یک هیجان آنی نمایان شد؛ به نظر میرستد در منتاطق مختلتف
تأثیرات متفاوتی از خود بر جای گذاشته اس  .ایتن مستئله متیتوانست

شتامل فرهنتگ

مصرف نی باشد و بنابراین انسان اندیشید که مصرف بیرویه و لجتامگستیخته امتروز کته
مدام بهصورت مصنوعی کاالها را از رده خارج میکند ،نیاز به بازنگری و تعدیل دارد .بته
همین دلیل ،بازدارنده فکری دیگری ایجاد شد که میخواس

از سرع

مصرف بکاهتد و

از این رو شرو به زاویه گرفتن از فرهنگ مصرفی کرد.
صنع

مُد یکی از آلودهترین صنایع جهان اس

که از قضا برخی رویّههتای آن نیت

در دورة اخیر مورد تردید بوده و اکنون مصرفکننده مُد به این نتیجه رستیده است

کته

باید در شیوه مصرف خود بازنگری و بازاندیشی کند .در واقع انسان دریافتته است

کته

بقای او به بقای محیطش بستگی دارد و نمیتواند ثیات خود را قربانی مصرف بیرویه
کاال و از جمله مد کند .تبعات اقتصادی ثاصل از بحران کووید نی خود م ید بر علت
شد و اولوی های مصرفکنندگان را دچار بههمریختگی و ت ل ل کرد.
با این ثال به نظر میرسد که در ایران روند مصرف مُد تنها وابسته به شرای کووید
نبوده و عوامل دیگری همچون اف ایش قیم

پوشاک نی در این امر دخال

داشتتهانتد.

این مقاله به بررسی می ان و شیوة مصرف پوشاک زنان جتوان تبریت در دوران دو ستاله
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شیو کرونا پرداخته اس  .به این منظور جامع آماری شامل  250زن جوان بتین  10تتا
 85سال ،به پرسشنامه پاسخ دادهاند و پاسخها به شیوه پیمایشی تج یه و تحلیل شدهاند.

به مح

شیو کووید ،اندیشههای مختلفی سربرآوردند و پژوهشگران بته پتژوهش

دربارة شرای موجود پرداختند .دربارة مصرف مد نی مقاالت متعددی منتشر شد کته در
اینجا به چند نمونه از آنها اشاره میشود؛
شهبازی و ی دانبخش گ 2833در مقالهای به بررسی اهمی

متد دیجیتتال در دوران

همهگیری کرونا پرداختند .به زعم ایشان وظیفه مد دیجیتال ،ارائه امکانی به صتنع

متد

برای ابراز خود و رشدی فراتر از مدلهای تجاری اس  ،و ثتتی راهتی بترای زنتدگی
کردن به صورت پایدار ،جامع و منعطف به ثساب میآید.
بخشی گ 2833تأثیر کرونا بر صنع
داده و برای برونرف

پارچه و پوشاک کشور را متورد بررستی قترار

از این شرای راهکارهایی ارائه کرده اس .

پانتتگ و دیگتتران گ 1012مقالتتهای را بتته تتتأثیر کوویتتد  23بتتر میت ان مصتترف متتد
اختصاص دادند و بهطور موردی می ان مصرف کاالی تجملی را مطالعته کردنتد .نتتایج
این مطالعه نشان داد که مصرف گآفالین لباس در بازارهای انبوه کتره جنتوبی از زمتان
همهگیری کاهش یافته و به جای آن مصرف گآنالین رشد کترده است  .ایتن در ثتالی
اس

که فروش برندهای مُد تجملی در فروشگاههای ب رگ گآفالین نی همراه با رشتد

بوده اس .
لیو و دیگران گ 1012در مقالهای ،سیر تحول مصرف پوشاک در دوران همهگیری و
فروکش کردن آن را مطالعه کردند و به این نتیجه رستیدند کته تغییتر مصترف پوشتاک
میتواند بهعنوان سازوکاری برای مقابله با فشار روثی ناشی از بحران عمل کند.
ثسباهلل و همکاران گ 1010نی در مقالهای تأثیر ارزشها بر مصرف متد پایتدار را
در دوران کووید در کشور مال ی بررسی کردهاند .نتایج مطالعه آنان نشان متیدهتد کته
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 .2پیشینه پژوهش
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اگرچه مد با تمام شاخه های آن با شیو کووید بته تعطیلتی کشتیده شتد؛ در برختی از
شاخهها مانند مد پایدار ،مجال عر

اندام یاف .
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در ثوزه پوشاک و کرونا در ایران ،تاکنون پژوهشی منتشتر نشتده است

و بته نظتر

میرسد مقاله پیش رو ثاصل نخستین تالش در این ثوزه باشد.
 .3بحث و بررسی

1ـ .0تحوالت حاصل از کوويد ـ  11در صنعت مد
صنع

مُد یک تجارت جهانی  2.8تریلیون دالری اس

را در سراسر جهان به کار گرفته اس  .این صنع

که بیش از  800میلیون نفتر

که نشاندهنده نوعی نیروی اقتصادی

و محرک در خور توجه از تولید ناخالص داخلی جهانی اس

گگازوال و دیگران:1010 ،

 ، 2با شیو کووید دچار تعطیلی ناگهانی شد .مُد زندگی میلیونها نفر بر کترة زمتین را
تح

بشر امروز را تشکیل متیداد .ثتتی

تأثیر قرار داده بود و بخش عمدهای از هوی

توانسته بود جایگاه بدن ،باورها و طبقهبندی نیازها را مشخص کند.
بدن تا پیش از کرونا در موقعیتی نمایشی قترار داشت  .انستانهتا در موقعیت هتای
مختلف اجتماعی قرار میگرفتند و هر یک از این موقعی هتا لبتاس متفتاوتی را اقتضتا
میکرد .مد این نمایش را تسریع میکرد و میگفت

کته بایتد سترع

تغییتر نقتشهتا

اف ایش یابد و هوی ها مدام و بیوقفه در ثال دگرگونی باشتند تتا چرخته صتنع
بتواند بچرخد .مد هر روز یک هوی

آن

جدید معرفتی متی کترد و در ایتن چرخته ،بتدن

محملی برای نمایش مد بود.
با شیو کرونا بدن به فراغتی نامنتظره دست

یافت  .قرنطینته ختانگی ،دورکتاری و

جایگ ین شدن ارتباطات فی یکی با ارتباطات مجازی باع

شد که بدن فرصتی بیابد تتا

از تظاهرها و نمایشهای روزمره فاصله بگیرد .اکنون دیگر افراد میتوانستند بتدون نیتاز
چندانی به پوشش متنو  ،با لباس من ل و یا پوششهای راث تتر در عرصت ارتباطتات
ثضور یابند .دس کم در ماههای نخس

همهگیری ،نیاز به خرید لبتاس بیترون ،لبتاس

مهمانی و بهطور کلی لباس اجتما تا ثد زیادی مرتفع شد و در عو

افراد به مصرف
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لباسهای راثتی روی آوردند؛ چون بیشتر زمان خود را در قرنطینه ستپری متیکردنتد.
آنچه رخ داد ،عبارت از فراغ

بدن و رفع شدن نیاز بته ثضتور فی یکتی در روابت و

روزمره بسیار کمرنگ شد و در عو

لباسهای راثتی اهمی

از سویی ،بدن پس از مدتهای مدید خود را باز یاف

یافتند.

و انسان به این مسئله واقتف

شد که تاکنون بدن خود را برای ایجاد موقعی های نمایشی ،تح

فشار مضتاعف قترار

میداده اس  .در واقع یک سویه بدن فرهنگی میتواند تحمل سختی و تظتاهر بیشتتر و
دور شدن از طبیع

وجودی خود باشد .بهطور کلتی در ایتن وضتعی

نسبتشان با بدن به دو دسته دوس
کاالی دوس

سم

کاالهتا از نظتر

و دشمن تقسیم میشوند و بدن بتهطتور طبیعتی بته

تمایل پیدا میکند که در مورد مد میتواند شامل لباسهای راثتتی

باشد.
در دوران کرونا تعدادی از مشاغل تعطیل شدند و درآمتد ختود را از دست
گروههایی هم که درآمد خود را ثفظ کردند ،مصارف ضروری را در اولوی

دادنتد.
قرار دادند

و اقالمی مانند مد را تا ثدودی از سبد کاال ثذف کردند .در واقع به نسبتی که درآمدها
مت ل ل میشوند ،مصرف نی ثبات خود را از دس
وضعی

میدهد و سقوط متیکنتد .هتر چته

درآمد ناامنتر باشد ،مصرف محافظهکارتر میشود .اگتر بختواهیم نستبتی بتین

درآمد و مصرف برقرار کنیم ،بهطور معمول در شرای بیثبتاتی درآمتد ،مصترف بستیار
بیشتر از هر شرایطی دچار ت ل ل میشود .بنابراین در دوران کرونا ،مصرف مد به میت ان
در خور توجهی سقوط کرد و به ج متواردی کته شتامل کاالهتای بهداشتتی ،تغذیته و
سرگرمی میشد ،مصرف اقالم دیگر کاهش یاف  .در دوران همهگیتری یتک بیمتاری و
در اینجا کرونا ،مسئله اصلی ،ثفظ ثیات اس ؛ بنابراین ،نیازهایی که بهطور مستقیم بتا
ثیات انسان پیوند مییابند مورد توجته قترار متیگیرنتد .کتاهش صتادرات و واردات،
متوقف شدن نقل و انتقاالت ،قرنطینه خانگی و فاصلهگذاری اجتمتاعی ،همگتی دست
به دس

هم داداند تا در فرایند شکلگیری تقاضا اختالل ایجاد کنند.

در واقع میتوان گف ؛ نیازها به اقتضای شرای موجود تغییر یاف

و مد که پتیش از

این ثتی گاه در طبقهبندی نیازها از نیازهای ضروریتر مانند خوراک و بهداش

پیشتی
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اجتماعات بود .پس در این وضعی  ،شکل مصرف لباس تغییر کرد؛ نقش مُد در زندگی
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میگرف  ،به عقب رانده شد و از سبد مصرف بهعنوان یک کاالی غیرضتروری ،ثتذف
شد یتا مصترف آن بته کمتترین ثتد کتاهش یافت  .پتس همتهگیتری کرونتا از جنبته
شماره  76زمستان 0011

اولوی بندی نیازها نی سبب کاهش مصرف مد شد.
2ـ .0رابطه مد و مصرف
جامعه امروز به زعم بسیاری از صاثبنظران ،جامعهای مصرفی است ؛ زیترا اکثریت
غالب جامعه انسانی امروز مصرفکنندهانتد .در نظریتههتای کالستیک ،هتدف مصترف
برآوردن نیاز اس ؛ اما امروزه مصرف تنها رفع نیاز را دنبال نمیکند .انگی ه مصترف ،از
آرزوی پذیرش از طرف اجتما تا میل به اثساس رفاه و لذت بیشتتر را دربرمتیگیترد
گاسونسن . 217 :2837 ،بهخصوص در مد ،اهداف ثانویه ،یعنی اهدافی که پتس از نیتاز
به پوشاک قرار میگیرند ،پررنگتر ظاهر میشوند.
0ـ .0رفتار مصرفکننده مد در دوران کوويد ـ 11
مُد بهعنوان یک شیء آشکارا گذرا تعریف میشتود کته بتهطتور عمتده بتر استاس
ویژگیهای روانی ت اجتماعی ،متنعکسکننتدة کائقته جمعتی است ؛ امتا در عتین ثتال
رضای  ،نمایش موقعی

و شخصی

منحصر به فترد پوشتنده را بترآورده متیکنتد .در

دوران کووید با توجه به اف ایش ناامنی اقتصادی و بیثباتی سیاسی ،ستطح ه ینته بترای
محصوالت مد رو به کاهش گذاش  .در عین ثال ،انتظار میرف

که تقاضتا بترای متد

سفارشی و شخصیشده با قیم های پایینتر در سالهای آینتده رشتد کنتد گگتازوال و
دیگران. 1 :1010 ،
عوامل عمده مؤثر بر مصرف پوشاک و مُد عبارتاند از :عوامل اقتصادی و فرهنگی؛
البته این عوامل خود متشکل از پارهای عناصر هستند که اهم آنها در دوران کرونا شتامل
نگرش و باور ،شناخ  ،خودانگاره ،درآمد ،قیم

و همنوایی میشوند.

در ادامه ،به شرح این موارد و نحوة تأثیرپذیری آنها از همتهگیتری کوویتد پرداختته
خواهد شد:
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نگرش
نگرش و باور ،بازخوردهایی هستند که اثساس مصترفکننتده را دربتارة محصتول
 57 :2837؛ اما این نگرش ،امر تغییرناپذیری نیس

و ممکن اس

بر اثر عوامل مختلف

دچار تغییر شود .نگرش و باور شامل دو بخش شناختی و اثساستی است  .نگترش را
میتوان نوعی ارزیابی ساده و کلی تعریف کرد که بتهطتور معمتول نقتش عمتدهای در
شکل دادن به رفتار مصرفکننده دارد .نگرش به دو صتورت اساستی شتکل متیگیترد:
مؤلفه شناختی ت باورها ،و مؤلفه عتاطفی ت اثساستات .ایتن دو عامتل تعیتینکننتده بته
شیوههای متفاوتی به شکلگیری نگرش کمک میکنند .پس رفتار و مقاصد رفتاری یتک
فرد به نگرش او بستگی دارد .در نتیجه ،قصد مصرفکنندگان بترای انجتام دادن برختی
رفتارها با مطلوبتر شدن نگرشهایشان اف ایش متییابتد .گانگتل ،بلتک ول و مینیتارد،
877 :2335ت874
بهطور خاص ،مهمترین تغییرات مؤثر بر تقاضای مد را میتوان به این شرح خالصه
کرد :توجه به پایداری و اقتصاد دایرهای .پایداری به تازگی به یک محرک جدید مهم در
تصمیمگیریهای خرید مصرفکننتدگان تبتدیل شتده است  .پدیتدههتایی ماننتد رشتد
جهانی ،تغییرات آب و هوایی و کمبود زمین و آب در سالهای اخیر ،تشدید و

جمعی

فشارهای پایداری مربوط به فرایندهای محصول و تولید در ایتن صتنع
شده اس  .سرع
در صنع

بیشتتر مطترح

مد که در سالهای اخیر بهعنوان پدیدهای جدید بتا تتأثیرات فتراوان

ظهور کرده اس  ،مشکالتی را تشدید میکند؛ زیرا باع

مصترف زیتاد آب،

تخلیه زیاد مواد شیمیایی خطرناک ،اف ایش ضایعات و نی باال رفتتن تخلفتات از جملته
انتشار گازهای گلخانهای بیشتر میشود .مصرفکنندگان انتظار شفافی

بیشتر و بیشتری

در کل زنجیره ارزش دارند .آنان میخواهند اطالعتات بیشتتری در متورد منشتأ کتاال و
کیفی

مواد استفاده شده کسب کنند .نامهای تجاری بته ایتن چتالشهتا کته از ستم

تقاضا ناشی شدهاند ،با تالش برای شفافتر بودن پاسخ میدهند و در بسیاری از متوارد
ه ینههای مواد ،قیم گذاری ،ه ینههای نیروی کتار ،ثمتلونقتل ،وظتایف و غیتره را
مشخص میکنند .بسیاری از ابتکارات بینصنعتی به شرک ها کمک کرده تا شتیوههتای
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نشان میدهند و رفتارهای مصرفی او را ثتی در آینده نی متتأثر متیستازند گمتوالزاده،
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کاری پایدارتری را در طول چرخه عمر محصول شناسایی کنند و چنتدین نتام تجتاری
بهطور عمومی ،اهداف پایدار و استانداردهایی را برای واردات پارچته تعیتین کتردهانتد.
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آنها ابتکاراتی را برای بهبود نوآوریهتا در متواد متورد استتفاده بترای تولیتد متد رواج
میدهند گگازوال و دیگران. 4 :1010 ،
این عوامل بر نگرش مصرفکننده در خصوص می ان و چگتونگی مصترف پوشتاک
تأثیر دارد .مصرفکنندگان امروزی ترغیب به پرسش از تولیدکنندگان میشوند و دربارة
روند تولید محصول پاسخگویی بیشتری میطلبند و به همان می ان در قبال مصرف خود
مسئولی

بیشتری اثستاس متی کننتد .بنتابراین هتم اثستاس و هتم بتاور و شتناخ

مصرفکننده نسب
داش

به محصول در شرف تغییر و تحول اس  .کووید ت  23با تبعاتی کته

بر مصرف مد و پوشاک هم خواه ناخواه تأثیر گذاش

تأثیر «شناخ

و مصرفکنندگان یا تح

و آگاهی» و یا «اثساسات و عواطف» که دو مؤلفه تعیتینکننتدة نگترش

هستند ،از می ان مصرف خود کاستند.
دانش و شناخت
دانش شامل اطالعات کخیره شده در ثافظه اس  .زیرمجموعه کل اطالعات مربوط
به عملکرد مصرفکنندگان در بازار ،دانش مصرفکننده نامیده میشود گانگل ،بلتک ول
و مینیارد ، 887 :2335 ،که بهشدت بر الگوی خریتد افتراد تتأثیر متیگتذارد .شتناخ
محصول ،ترکیبی از اطالعات گوناگون ،از جمله شناخ

مصرفکننده از طبقه محصتول

و نامهای تجاری مربوط به آن و آگاهی از ویژگیهتا یتا خصوصتیات محصتول است
گموالزاده. 58 :2837 ،
از آنجا که مد و پوشاک در ثال تغییر مداوم اس  ،دانش مربوط بته آن نیت پیوستته
تغییر میکند .تقاضا برای کسب اطالعات دربارة کاالهایی از جمله مد در جهتان رو بته
اف ایش اس

و این اطالعات نقش مهمی در شکلگیتری ستلیقه مصترفکننتدگان ایفتا

می کنند .گرایش به سوی شاخههای نوپدیدی از مد ،مانند متد پایتدار مؤیتد ایتن نکتته
اس  .آگاهی مصرفکننده امروز به سرع

در ثال اف ایش اس

و نامهتای پرطرفتدار،

مد اخالقگرا را تبلیغ میکنند گتتوان گیت  . 113 :2835 ،در دوران شتیو همتهگیتری
کووید به دلیل وقفهای که در چرخ تولید و عرضه مد پدیتد آمتد ،خودبتهختود میت ان
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مصرف نی کاهش یاف

و مصرفکننده وارد بازهای شد کته ولتو بته صتورت مقطعتی،

راهی به مدهای سریع نداش ؛ اما در عین ثال ،زمینه برای تأمل بیشتر دربتارة مصترف
خودانگاره
خودانگاره اینگونه تعریف میشود؛ کلیه افکتار و اثساستات فترد کته بته ختود او
معطوف می شود و مربوط به باورها و دربرگیرنده صفات و ارزیابی فرد از ویژگتیهتای
خویش اس
هوی

گموالزاده . 55 :2837 ،بنابراین خودانگتاری تصتویری است

کته فترد از

خویش دارد .فرد با مصرف پوشاک ،هم خودانگتاره ختویش را ثفتظ و هتم بتا

استفاده نمادین از محصول ،خود را به گونهای مطلوب تعریف متیکنتد .خودپنتداره بته
باورهایی اشاره دارد کته فترد در متورد ویژگتیهتای ختود دارد و اینکته چگونته ایتن
ویژگیها را ارزیابی میکند؛ محصوالتی مانند ماشین ،مبلمان و جواهرات به تعیین خود
درک شده کمک میکنند ،چنان که به نوعی ،ما همان چی ی هستتیم کته داریتم گبلتک،
 . 283 :2333بهخصوص نمادهای فرهنگی مانند مد و مدیری

ظاهر میتوانند بهعنتوان

واسطهای برای بیان ع ت نفس فرد عمل کنند .به همتین دلیتل است
بسیار مهمی برای اعالم هوی

اس

کته لبتاس روش

گسلمون و رابول  . 257 :1003 ،خودانگتاره یتک

ساختار پیچیده و بیشتر شناختی از تعمیمات شخصی به خود اس

که شامل ویژگیهتا،

دانشها ،ارزشها ،نگرشها ،نقشها و دیگر موضوعاتی میشود که ختود افتراد آنهتا را
تعریف و پیوسته دادههایشان را در موردشان یکپارچه میکننتد؛ همچنتین خودانگتاره را
میتوان عملکرد انسان دانس

که به وسیله عوامل بیرونی به گونهای غیرمستقیم و از راه

فرایندهای مربوط به خود تأثیر میپذیرد گنتوروزی و رضتایی . 42 :2837 ،خودانگتاره
امری آموختنی اس
اجتماعی اهمی

و از تجارب گذشته فرد سرچشمه میگیرد که در میان آنها تجارب

بیشتری دارند گهمان . 41 :به همین دلیل افراد برای ایجتاد خودانگتاره

بهتر ،به مصرف کاالها و محصوالتی گترایش پیتدا متیکننتد کته تصتویر مطلتوبتتر و
متمای تری از آنان ارائه دهد .به عبارتی ،بازتاب تصویر بیرونی ،موجب رضتای

بیشتتر

فرد از خود میشود .این امر ثتی سبب میشود که افراد به میت ان بستیار زیتادی بترای
ظاهر خود ه ینه کنند و خرید بیشتر و گرانقیم تری را در رفتارشان بروز دهند.
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مد فراهم آمد.
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با شیو کووید ،مدیری
بودن کاهش یاف

و تح

ه ینه ضرورت بیشتری پیدا کترد و اهمیت

ختوشجامته

تأثیر گروه یکپارچه اجتمتا  ،بستیاری از مصترف کننتدگان
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سلیقه ها و یا ترجیحات خود را کنار نهادنتد .قرنطینته و بته ثتداقل رستیدن تعتامالت
اجتماعی ،ظاهر و پوشش را به ثاشیه برد و به همین دلیل ،خودانگتاره نیت دستتخوش
تغییراتی شد؛ بهطوریکه برای مصرفکنندگان ارائه تصویری هماهنتگ بتا کتل جامعته
اهمی

یاف

و تمای ها کنار رف .

قیمت و درآمد
می ان مصرف مد بستگی مستقیمی به قیم
اگر از مبح

محصول و درآمتد مصترفکننتده دارد.

تمای که سبب میشود بخشی از مصرفکننتدگان بترای ایجتاد آن ستراغ

کاالی گرانقیمت

برونتد بگتذریم ،اکثتر آنتان در پتی خریتد کتاالی ارزانتتر هستتند؛

بهخصوص در زمینه مد ،قیم

یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر می ان مصترف پوشتاک

اس  .میل به تنو  ،سبب تمایل به خرید بیشتر میشود و بنابراین قیم  ،شاخص مهمی
که هر چه پایینتر باشد ،می ان خرید اف ایش مییابد .در هر صورت هر چه درآمد

اس

مصرفکننده بیشتر باشد ،تمایل به خرید بیشتر خواهد داش ؛ چه محصول ارزانقیمت
و چه محصوالت با قیم

باال .با شیو کرونا ثتی گروههایی که درآمد ختود را ثفتظ

کردند ،رویکرد محافظهکارانهتری نسب

به مد در پیش گرفتند و به دلیل نگرانی ثاصل

از ابهامات آینده ،مصرف کاالهای غیرضروری و یا کمتر ضتروری ماننتد متد را کتاهش
دادند .بنابراین کووید ت  23با آنکه بر درآمد برخی گروههتا تتأثیر نگذاشت ؛ بتر میت ان
مصرف تأثیرگذار بود .به همین ترتیب در گروههایی که درآمدشان دچار ت ل ل شد و یتا
از دس

رف  ،مصرف مد و پوشاک به ثداقل رسید.

همنوايی
اثر همنوایی می انی از تقاضا برای کاالس

که تح

تأثیر می ان مصرف دیگران قترار

دارد .گموالزاده . 72 :2837 ،اثر همنوایی هنگامی ظاهر متی شتود کته شخصتی از یتک
کاالی معین ،تعدادی بیشتر گکمتر تقاضا کند ،به این دلیل که در بازار تعتدادی از افتراد
یا تمام افراد ،تعدادی بیشتر گکمتر از آن کتاال تقاضتا متیکننتد گهمانجتا  .افتراد ختواه
ناخواد ،همیشه بر یکدیگر تأثیر میگذارند ،همکالسیها ،همکتاران ،ختانواده ،دوستتان،
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افراد مشهور یا ثتی آشنایان معمولی ،میتوانند از راههای مختلف بر تصمیمهای خریتد
یکدیگر تأثیر بگذارند .در این صورت از آنان بهعنوان گتروه مرجتع استتفاده متیشتود.
آرزوها یا رفتار یک فرد مرتب اس
در دوران شیو کرونا تح

گسلمون و رابول . 411 :1003 ،

تأثیر عواملی همچون توقف عرضه محصتوالت جدیتد،

تعطیلی گسترده و سراسری مراک فروش ،ابهام در خصتوص طتول متدت همتهگیتری،
قرنطینه و به ثداقل رسیدن ثضور فی یکی افراد در اجتما  ،نوعی همنتوایی در جامعته
ایجاد شد که بهطور مستقیم بر رفتار مصرفکنندگان تأثیر گذاش  .مصرفکننده به دلیل
ثضور فی یکی کمتر در رواب اجتماعی ،به لباسهای راث تتر روی آورد و از ستویی
ضرورت خرید پوشاک نی تا ثد زیادی مرتفع شد .همنتوایی متیتوانتد خودانگتاره را
تح

تأثیر قرار دهد .به همین دلیل افرادی که در یک گتروه یتا موقعیت

ختاص قترار

می گیرند ،بدون توجه به خودانگاره ،رفتارها و از جمله پوشش و ظاهرشان را بتا گتروه
منطبق میسازند.
 .4جمعبندی

در پژوهش ثاضر تعداد  250نفر مورد پرسش قرار گرفتند .پرسشها ثتول محتور
چگونگی ،چرایی و می ان مصرف پوشاک در دوران همهگیری قرار داشت

کته عبتارت

بود از:
 .2می ان و نو خرید پوشاک شما با شیو کووید ت  23چه تغییراتی یاف
 .1آیا میدانید که صنع

و چرا؟

مد یکی از آلودهترین صنایع جهان اس ؟

 .8کووید ت  23چه تأثیری بر باورها و شناخ

شما دربتاره متد و در نتیجته میت ان

مصرفتان گذاشته اس ؟
بنابر پاسخ های ارائه شده به پرسش نخس  ،اکثتر قریتب بته اتفتاق جامعته آمتاری
پژوهش  ،در شش متاه نخست

شتیو کوویتد ،پوشتاک مجلستی و میهمتانی و بیترون

خریداری نکردهاند و خرید پوشاک بته دلیتل مقیتد بتودن بته قرنطینته و ثفتظ فاصتله
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گروه مرجع «فرد یا گروهی واقعی یا خیالی اس

کته تصتور متیشتود بتا ارزیتابیهتا،
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اجتماعی معطوف به لباس راثتی و من ل بتوده است  .در متاههتای بعتد میت ان خریتد
اندکاندک اف ایش یافته؛ اما همچنان کمتر از می ان مصرف دوران پیش از شیو کوویتد
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بوده اس  .همچنین به دلیل ابهام و نگرانی ثاصل از شرای همهگیری ،مصرفکنندگان
رویّه محافظهکارانهای نسب

به خریتد پوشتاک در پتیش گرفتتهانتد و آن را از اولویت

خریدهای خود تا ثد امکان خارج کردهاند .در واقع تترجیح دادهانتد بته لحتا متالی،
اندکی صرفهجویی و از این طریق ،بحرانهای اثتمالی را مدیری

کنند.

در پاسخ به پرسش دوم ،تعداد زیادی از جامعه آماری ،اطالعات در خور تتوجهی از
ساز و کار صنع

مد نداشتهانتد و بته تبتع آن ،مطتابق پرستش ستوم ،تعتداد انتدکی از

مصرفکنندگان به عتواملی همچتون شتناخ

و دانتش دربتارة متد اندیشتیدهانتد و از

چگونگی و چرایی متد و منشتأ و آثتار آن پرستیدهانتد .بیشتتر جامعته آمتاری در ایتن
خصوص ابراز بیاطالعی کردهاند .با توجه بته پتژوهش ثاضتر بته نظتر متیرستد کته
تصورات جامعه آماری پژوهش از مصرف مد ،صرفاً ثول محور ارزشهای سنتی کلتی
مانند قناع

و پرهی از اسراف میچرخد و دربارة ابعتاد مختلتف مصترف متد ،دانتش

چندانی در سطح عمومی جامعه وجود ندارد .بنابراین مصرفکنندگان اگر تغییر نگرشتی
هم داشتهاند ،بیشتر تابع ارزشهای فرهنگی بومی بوده است
ارزشها بازگش

و در ایتن زمینته بته ایتن

کردهاند.

همچنین بیشتر مصرفکنندگان برای همنوایی با جامعته و شترای بیرونتی ،مصترف
کمتری داشتهاند و باورها و نگرش آنان دربتاره پوشتاک و مصترف متد تغییتر چنتدانی
نکرده اس  .اکثر مصرفکنندگان ابراز کردهاند که با رفع شرای موجود ،باز هتم تمایتل
به خرید خواهند داش ؛ زیرا شرای ثاضر سبب ایجتاد کستال

و رختوت روثتی و

روانی برای آنان شده و بنابراین با رفع همهگیری ترجیح میدهند این وضعی
کنند .بهعالوه همنوایی ،با تقوی

خودانگاره ،باع

شده تا افراد از ختوشجامته نبتودن

خود اثساس ناخوشایندی نداشته باشند؛ بلکه به سم
یا گ ینههای دیگری را برای ایجاد رضای

را جبران

گ ینههای راث تتری برونتد و

درونی امتحان کنند .بتهعبتارتی ،یتک عامتل

اجتماعی مانند کووید و پیامدهای ناشی از آن ،سبب تغییر خودانگاره افراد شتده است .
اما این خودانگاره به سبب فقدان دانش و شناخ  ،به بتاور یتا نگترش تبتدیل نشتده و
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داشته اس  .این موضو به سبب برقرار نبودن ارتباط بین شرای موجتود

و بحرانهای خلق شده در صنع

مد رخ داده اس  .از سویی شکلگیری نگرش عالوه

الزم را کسب کردهاند ،به شکل آنی منجر به تغییر باور نمیشود.
با این ثال قیم
مصرف بوده اس

محصوالت نی از دیگر عوامل مهم تأثیرگتذار بتر میت ان خریتد و
و اکثری

جامعه مورد پرسش ،یکتی از مهتمتترین عوامتل متوثر بتر

می ان خرید را اف ایش قیم ها دانستهاند که به می ان در ختور تتوجهی ،ستبب کتاهش
خرید آنان شده اس ؛ به این ترتیب سعی کردهانتد از لبتاسهتایی کته دارنتد ،ثتداکثر
استفاده را ببرند و با پیروی کمتر از مد ،لباس مورد نظر خود را با ه ینه پایینتری تهیته
کنند .نتاامنی درآمتدی در دوران پانتدمی نیت ستبب شتده است

کته مصترفکننتدگان

طبقهبندی نیازهای خود را دستتکاری کننتد و برختی اقتالم ماننتد پوشتاک و متد را در
طبقههای غیرضروری قرار دهند .با وجود این ،با گذر زمان و ورود به نیمه دوم سال ،از
این بیاعتمادی کاسته شده و مصرفکنندگان بر می ان خرید خود اف ودهاند.
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