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 :چکیده

 انریا یسنتک پوشا از عناصر پوشاک الهام گرفته لباس نسبت به یرشته طراح دختر انیدانشجو لیتما زانیم هدف اصلی پژوهش حاضر، سنجش

به  گردید. سوال ثبت 23 متشکل از نامهتن از دانشجویان از طریق پرسش 160باشد، نظرات تحقیق که از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. در اینمی

و الت و کی ام زمون بارتآمحتوایی با  -نامه به دو روش صورینامه، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. روایی پرسشمنظور سنجش پایایی پرسش

ها نشان یافتهگرسیون خطی انجام شد. های همبستگی اسپیرمن و رو با بکارگیری آزمون spssها به کمک نرم افزار ارزیابی گردید. نتیجه و تحلیل داده

 ،یمذهبو عوامل  264/0، 379/0، 214/0، 127/0در سطح و عرضه  یگذار متیلباس، ق یپارچه و دوخت، طراح تیفیظاهر و فرم لباس، کعوامل  داد

 ده است.ار بوتاثیرگذکنندگان مصرف دیبه خر لیبر تما 223/0، و 377/0، 397/0در سطح  یفرهنگ طیو شرا یطبقات اجتماع

 مانتو، تمایل به خرید، عناصر سنتی، طراحی لباس، پوشاک ایرانی :یدیکلهای واژه
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Abstract:  
The main objective of the present study was to investigate the parameters affecting the desire of female students in clothing design for 

choosing clothes inspired by the elements of Iranian traditional clothes. One of the motivations for buying clothes is the use of historical 

elements. We surveyed 160 participants and gathered their responses to 23 questions. The Cronbach's alpha method was used to measure the 

reliability of the questionnaire. KMO and Bartlett’s tests were employed to determine the correlation in the data for factor analysis. 

Spearman’s correlation and linear regression analysis were carried out using SPSS software.  The following factors were found to affect 

consumers’ shopping behavior: appearance, the form of clothing, fabric quality and sewing, clothing design, price, supply, religious aspects, 

social classes, and cultural conditions. 
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 مقدمه-1

پوشش یا لباسی گفته می شود که در یک دورة  شیوهمد به  

 بهایج باشد. مفهوم کلی مد زمانی خاص در میان مردم ر

 .شودمی اطالق فرآیند تغییرات سبک و روش مدلهای رایج

آن  یهیکی از بخشهای تشکیل دهند مد انعکاسی از جامعه و

 یهایوهشمتاثر از ، همواره مد با توجه به اینکه. [1]است

 یعاملباشد لذا می خاص یهاو ارزش یهنجار ی،رفتار

به جامعه  یااز جامعه که و ارزش انتقال هنجار یبرا شودمی

 مشخصی از لباس اصول یهر سبک .باشدمی متفاوتیگرد

سازد. به عالوه، مُد آن می یتدارد که طراحان را ملزم به رعا

بشر  یعیطب یلو استفاده از تما شناختی زیبا بر ذوق یهبا تک

نگاه  پویا لباس را همواره یدچرخه تول ،به تنوع و تحول

از لباس  یشترلباس زنانه به مراتب ب یانم یندر ا .[2]داردیم

راستا  ینو تحوالت مُد است و در ا تغییر خوشمردانه دست

 ین. اگرفته استتحت تأثیر قرار  یزن یرانپوشش بانوان در ا

انواع پوشاک  یدارا یرانپهناور ا یناست که سرزم یدر حال

 یباشناختی،ز یو الگوها یفرهنگ یهاارزش متناسب با

 یاسالم -ایرانی حاکم بر تفکر یمنطبق با اعتقادات و باورها

 یهازنیااز  منیتا ومسکن  راک،خو مانند ،کپوشا .[3]است

 نیایرا صیلا فرهنگدر شده که  بمحسو بشر ساسیو ا لیهاو

 نه ع،تنوو  گوناگونی ینا. ستا رداربرخو دییاز ربسیا عتنواز 

 دمتعد تطبقا نمیادر  بلکه ،مختلف مناطقدر  فقط

 جنسیتیو سیاسی  دی،قتصاا هجایگا رحسبـب اعیـجتما

مرد همواره  یا زن اعم از یرانیانلباس ا. تـسا هدـش هدـید

 یها برابوده و از انواع بافته یمتنوع یهانقوش و رنگ یحاو

 یهدر اصول اول ینبنابرا .شده است استفاده دوخت لباس

 ینکه ب بودیفی متوجه نکات ظر یدلباس زنانه با یطراح

. [5و4]نمایدمی یجادا یزپوشاک زن و مرد تفاوت و تما

مورد توجه  یداز چند جهت با یرانلباس بانوان در ا ساختار

 . یردقرار گ

 :یرانلباس بانوان ادر رنگ  -1-1

 گ ورن به یرانیانمهم بوده و ا یاربس یرانرنگ پوشاک در ا 

 یهخامنشاند. در دوره داشته یاربس توجه نقش لباس خود

شد و در  مطرح عنوان نشان طبقات مختلف اجتماع بهرنگ 

 یماتدر تقس یها نقش مهمرنگ یشکماب یزها ندوره یرسا

 درباره رنگ پوشاک آنچهاند. داشته ایران مختلف اجتماع

 است که رنگ لباس یندارد ا یتاهم یراندر فرهنگ ا انزن

 نوع،مثال ت نوانعکند. به بر اساس قومیت و مناطق تغییر می

و  لوچچینش و تم رنگی لباس ها در زنان کرد با مازندارن و ب

 .ندکتوجه  بید جلنبا هالباسبا رنگ  همینطور ایل قشقایی

رات با هم متفاوت بوده و با تغیی اهلباس یطشرا ینبنابرا

نظر به بحث حجاب و اقلیمی نیز متنوع می شود. امروزه 

رسه، دانشگاه و محل کار دهای لباس بانوان در معفاف رنگ

 در سازمانهای اداری و خصوصی بر اساس معیارهای انتخاب

ها بر اساس محرمیت و زل و مهمانیشود و بانوان در منیم

 د. اما آنچه کهنکنها را انتخاب میگشرایط خانوادگی رن

رم فی سنتی اقرار دارند، رنگ و هالباس پیشکسوتان دوخت

 .[6]ده استی محلی تغییری نکرهالباس

 :یرانلباس بانوان ادر  جنس -2-1

جنس پوشاک  درخصوص یمتعدد ها و آثاردست نوشته 

که از پنبه  ییهابر پوشش بیشتر زرتشت ینوجود دارد. در د

ی محصول یشمشده است. ابر کیدشود تأیم یهو کتان ته

در  یشمیپوشاک ابر یدنپوش ینشده و بنابرا یتلق اهریمنی

لباس زربفت و  یزاسالم ن یند در است. زرتشت مذموم یند

 ین موردشده است اما زنان در ا یممردان تحر یبرا یشمیابر

 یاکه از پوست مردار  ییهالباسدارند و بجز  یشتریب یآزاد
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هر دو جنس حرام  یشود و برایم تهیه حرام گوشت یوانح

 یدن. پوشی هستنداهر جنس پارچه یدنمجاز به پوش ،است

اما در  .کراهت دارد یدشد یجز در سرما یزن یلباس پشم

نما باشد. بپوشند که نازک و بدن ید لباسیکل زنان نبا

 ینتریو اصل ینترعمده یشمیابر ی زربفتهاپارچه بهرحال

موضوع که  این بوده است. درباره یراندر ا یمحصول نساج

 یگران بها مخصوص طبقات مرفه جامعه بوده بحث یهاپارچه

بر  یلیطال دل یا یشمابر یدناز پوش یعلت نه شاید .یستن

اما  .مردم بوده باشد ی بینطبقات یهاو مخالفت با تفاوت ینف

 مانند یاهیگ یافمورد توجه قرارداد که ال یدبا یزنکته را ن ینا

 یهو ته داشتهپوست بدن  با یشتریب یو کتان سازگار پنبه

 . دراست ینزم یآبادان و مستلزم کشت و کار یافال ینا

 شود ممکنیم یهته یوانیح یافکه از ال ییهاپوشش یکهحال

زدن به موجودات زنده شود. همچنان که یبسبب آس است

با کشتن  یپوست یهالباس یشم وبا کشتن کرم ابر یشمابر

همین رابطه بسته به اقوام و در  [.7]شودیم یهته یواناتح

 شرایط اقلیمی جنس پوشاک نیز تغییرات فاحشی دیده

 [.6شود]می

 :یرانلباس بانوان اطرح و الگو در  -3-1

ای از خطوط های انتخابی در لباس که مجموعهبرش و مدل 

-های بصری و روانی خطوط میبه دلیل ویژگی باشند،می

ترین و مؤثرترین عامل برای مشخص کردن توانند اساسی

ها باشند. طرح یک اندام متناسب و برازنده نشان دادن آن

-س زمانی زیبا خواهد بود که طراح آشنایی کاملی با برشلبا

ها روی اندام و لباس داشته باشد و های گوناگون و تأثیر آن

بتواند هر قسمت از اندام را با جایگزینی برش مناسب، 

ها در لباس . طراحی برش[8]ایراد و حتی زیباتر جلوه دهدبی

-صحیح آن مبتنی بر اصولی است که با استفاده و جایگزینی

یا با ترکیب و  ،توان تغییرات مهمی در طرح ایجاد کردها می

 دوجوها با یکدیگر کار زیبایی به ها و نیز مدلتلفیق برش

. ایجاد یک برش در طرح لباس کار مهم و دشواری آورد

ها و تنظیم دقتی در ایجاد برشترین بیاست، چرا که کوچک

ر یا الغرتر از آنچه هست تتواند اندام را چاقفواصل آنها می

نمایان ساخت و به مقدار فراوانی عیوب اندامی را برطرف 

قرار دادن اولین خط حرکت یا برش روی لباس موجب  کرد.

ای که چشم به محض شود، به گونهخطای بصری می

تواند در فضای اندام ی خط در لباس به راحتی نمیمشاهده

شود. در نتیجه بدون رو میبهنفوذ کند و بالفاصله با مانعی رو

کند و مغز بدون توجه به توقف در امتداد خط حرکت می

کند. ی واقعی خط مورد نظر آن را درازتر تصور میاندازه

تر و بنابراین خط یا برش افقی در لباس اندام را پهن و عریض

تر نشان ها و خطوط عمودی آن را باریک و بلندبرعکس برش

مودی وافقی با ایجاد خطای دید موجب های عدهند. برشمی

ای دیگر دیده شود، ها به گونهشوند طول و پهنای انداممی

دهد که خط عمودی اندام را بلند و باریک نشان میبطوری

ی هالباس [.9دهد]می نشانم را پهن و کوتاه وخط افقی اندا

 گیرد.بر میر اقوام ایرانی دایره وسیعی از این الگوها را د

  :یرانلباس بانوان ادر  تزیینات -4-1

 یکی ازلباس است.  یطراح یبخش الحاق ،یینیتزعناصر

 ناتییتزاز محققان،  یاریبه زعم بس یرانیهنر ا یهایژگیو

 یا و چاپ ،هاها با انواع بافتپارچه قروناست. در طول 

 پوشاک به یینتز یهاروش شدند.یم یینتز یرودوز

هر  در کهئیتا جا بودهمتنوع  یارخصوص درباره لباس زنانه بس

ین شود. ایبهره گرفته م یمتفاوت یهامنطقه و دوره، از روش

عمدتاً  یاشوند یدر سراسر پارچه و لباس تکرار م یا تزیینات

 یها و لبهینبازو، سر آست یقه، دورمانند دور  ییهادر بخش

محلی مناطق  ی سنتی وهالباس. [10]گیردمی لباس انجام

 با هالباس این از برخی که است نوع سی از بیش ف ایرانمختل

 خواهد امروزی جامعه فضای برای ، مناسبمشخصتغییرات 

سنت از بودن، برگرفته فرد به منحصر جذابیت، بر عالوه و شد
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 میراث بر بدیلیبی اثربخشی و است مختلف مناطق بومی های

 ید،جد رویکردهای با نوعی به و گذاشته ایرانی فرهنگی

ی هالباس .شودمی محسوب فرهنگی میراث از محافظت

 عین در که برخوردارند نقوشی تزیینات و دوخت از سنتی

 مورد در تنوع این هستند. نیز زیبایی، متنوع و هماهنگی

 در روستاها سنتی هایبافته و هاپارچه همچنین و پوشاک

 و برداریبهره برای مناسبی الهام منبع و است تأمل قابل

 رنگ و نقش و طرح از باغی انتقال جهت ی کاربردیاستفاده

لباس  .[12و11]است  امروزی فرهنگ و اجتماع پوشاک به

های شاد و جذاب و رنگ ،همواره با انواع هنرهای بومیمحلی 

و  تزئین شده باشندمی هایی که غالباً برگرفته از طبیعتطرح

بخش  ای دارند. تزییناتکنندهخیرهجذاب و جلوه 

 [.13]دنباشمی توجهی از تکمیلی طراحی لباسقابل

های آراستن گلدوزی یکی از روش ودوزی ، نخدوزیسوزن

نواردوزی نیز از تزیینات قابل توجه در پوشاک  .جامه است

ایرانی است. این نوارها در گذشته از پارچه بریده شده و با 

رجیح بر ولی امروزه ت ،شدقش میدوزی منگلدوزی یا منجوق

 این است که از نوارهای آماده استفاده شود. 

ها به لبه ها و متصل کردن آنساختن انواع منگوله

ها یا یقه لباس نیز جزو تزیینات پوشاک سنتی روسری

ی دوزی از دیگر صنایع دستی و هنرهای ایرانهرمِاست. سِ

 و بعضی از مناطق دیگر ایراناصفهان است که در استان 

های ساده دوزی روی سطح پارچهگیرد. در سوزنانجام می

 ،دوزیسِرمِه .کنندم میهای رنگی ترسیهایی را با نخطرح

های نفیس محکم از دوخت انواع ملیله فلزی روی پارچه

دوزی دوزی و ملیلهدلیل ترمه جمله ترمه است، که به همین

 .[14]شودهم گفته می

 نیروابط بوان گفت: تمی کنندهبرند و رفتار مصرفدر مورد 

به  یفرد نیروابط ب اتیکننده، اغلب خصوصبرند و مصرف

 رد،یگیروابط شکل م نیکه ای. زمانردیگیخود م

 کندیخود و برند احساس م نیب یقو یکننده ارتباطمصرف

. [15]شودیبه برند منجر م تریقو یبه دلبستگ نیکه ا

قدرت شدت و  کنندةحیبه برند، تشر یاحساس یدلبستگ

و  شودیم کننده با برند برقرارمصرف نیاست که ب ییوندهایپ

را که موجب  ییرفتارها دیبا رایاست؛ ز یاتیح اریبس یمفهوم

کننده مصرف یو ارزش طول زندگ یپرورش سودآور

 .[16]قرار دهد ریتحت تأث شوند،یم

 یاتیح اریسببرند  یاکننده، بربا مصرف یرابطة قو جادیا 

 شیو گذشتة برند، موجب افزا یه از نوستالژاست. استفاد

را  یو احساس مثبت شودیبرند م راثیمثبت از م یابیارز

 شیبه برند را افزا یدلبستگ جهیو درنت کندیم جادیا

ر د یبرند با تمسک به گذشتة برند، سع راثیم .[17]دهدیم

 راثی. مبرند خود دارد یبرتر برا تیموقع جادیو ا زیتما جادیا

استفاده از  ،یمحور یهابر طول عمر برند، ارزشبرند 

 نپوشاک ایرادارد که  دیتأک نیبه ا یها و باور سازمانسمبل

کنندگان درک و هست. مصرف یدرخشان خیتار یدارا

 یهابرداشت نیبرند دارند و ا راثیاز م یبرداشت متفاوت

ر د[. 18]دباش رگذاریتأث دشانیبر قصد خر تواندیمتفاوت م

 یختو شنا یعاطف یامدهایاز پ یابرند مجموعه راثیمواقع، 

، شامل احساسات مثبت، اعتماد به برند امدهایپ نیاست. ا

اد . اعتم[19]است دیبه خر لیبه برند، تعهد و تما یدلبستگ

 رایتجارت موفق است، ز یبرا یازینشیپ به برند

به  نکهیگر امند، ادو دل و مردد دیکنندگان در خرمصرف

 کی اعتماد به برند در حفظ[. 20]تماد داشته باشندبرند اع

مهم  اریکنندگان و برندها بسمصرف نیمدت ب رابطة بلند

 [.21]کندیبرندها کمک م یرقابت تیاست و به حفظ مز

 کهیحال درباید گفت:  به برند یدلبستگدر مورد عبارت 

افراد به افراد  یبه تمرکز بر دلبستگ ،یشناسروان یهاپژوهش

نشان  یابیموجود در بازار یهادارند، پژوهش لیتما رگید

فراتر از چارچوب  تواندیم ییهایدلبستگ نیچن دهدیم
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مفهوم  کهنی. با وجود اابدیروابط فرد با فرد گسترش 

مختلف  یهادگاهیمختلف و از د یهانهیدر زم یدلبستگ

از  ،یپژوهش به دلبستگ نیا کردیمطالعه شده است، رو

از  یکیاحساسات، [. 22]طة افراد با برند استراب دگاهید

انتخاب و ارتباط با  یبرا انیاست که در مشتر یموضوعات

 نیب ی. ارتباط احساسکندیم زهیانگ جادیخدمات ا ایمحصول 

آکنده  ی. ما در جهانردیگیم شکل جیدرت به یبرند و مشتر

ما  ماتیکه احساسات بر تصمئیجا م؛یکنیم یاز عواطف زندگ

دارند  یاغلب سع ابانیبازار لیدل نی. به همشودیثر واقع ممؤ

 .کنند جادیا انشانیبرند خود و مشتر نیب یاحساس یارتباط

کننده ارتباط که مصرف شودیممکن م یزمانمسئله  نیا

همانند قدرت  یخود با برند را گسترش دهد. دلبستگ یعاطف

ظر کننده و برند در نمصرف نیب یو شناخت یرابطة عاطف

 شاخص موثر به عنوان به برند یدلبستگ .[23]شودیگرفته م

 یعاطف ریرناپذییو تغ داریرابطة پا واست  یشناختروانمولفه 

 گرید [.24]کندیم انیبا آن را ب یروان کیبه برند و رابطة نزد

آن در  ییبرند( به توانا یبه برند )برجستگ یشاخصة دلبستگ

 نیوابسته است. ا انیدر مشتر یمثبت ذهن ریتصو جادیا

و با تداوم آن به  شودیم جادیا یعال تیفیبا ارائة ک ریتصو

با  یجی. کاهش تدرابدییتوسعه م داریاصورت مستمر و پ

 تواندیم یسادگ محصول و کاال به تیفیک یسقوط ناگهان

مخدوش  یرا دربارة نام و نشان تجار یمشتر یذهن ریتصو

 بر هیبه تک یمشتر لیتما یبه برند به معنا اعتماد.[25]کند

است. اعتماد باعث  شیهابرند در انجام وعده یهاتیقابل

 یکه مشتر یطیدر مح ژهیوب شود،یم نانیکاهش عدم اطم

که  داندیم یمشتر رایز کند؛یم یریپذبیاحساس آس

. اعتماد به برند [26]به برند مورد نظر اتکا کند تواندیم

ننده و برند است که به حفظ کمصرف نیمدت ب بلند یارابطه

 یابیاز بازار یی. هدف نهاکندیشرکت کمک م یرقابت تیّمز

کننده و برند است که عنصر مصرف نیب یقو وندیپ جادیا

رابطه اعتماد است. اعتماد به برند  نیا دهندةلیتشک یاصل

کننده هنگام مصرف نانیو اطم تیداشتن احساس امن یعنی

به صداقت  ،یاز نگرش مشتر نانیطما نیبرند. ا کیتعامل با 

 برکننده حفظ منافع و رفاه مصرف برند در یریپذتیو مسئول

مدت  بلند یندیآبه اعتماد به برند، فر دنی. رسددگریم

 را یبرند قابل اعتماد انتظارات مشتر ،ریمس نیاست. در ا

 یو برا کندیم یخود را عمل یهاوعده دهد،یپاسخ م

و اعتماد  نانیاطم جادیو موجب ا شودیارزش قائل م یمشتر

کننده با مصرف یرابطة قو جادیا، برند راثیم [.27]شودیم

برند، استناد به گذشتة  راثیاست. م یاساس کار نام تجار

 گرید یهاتیبرند است که ممکن است در افتراق و موقع کی

از  یبرند را جزئ راثیم بارنینخست یبرا .[28]باشد دیمف

توسعه  یتازگ مفهوم به نیکرد؛ اما ا فیبرند تعر ژةیارزش و

 زیمتما یمفهوم یبنددسته کیو در حال حاضر  هداده شد

 تیبعد از هو کی یعنیبرند  راثیم .[29]داده است لیتشک

 ،یاساس یهابرند که مربوط به سابقه، طول عمر، ارزش

است که  یو استفاده از نمادهاست. سابقه، مدرک خچهیتار

 یخود در ط یها و شعارهاشرکت به ارزش هددینشان م

دهندة عملکرد  زمان وفادار بوده است و طول عمر بازتاب

 یاساس یهازشاست. ار راثیم یهامؤلفه گرید انیمنسجم م

در طول زمان  راث،یبرند است که م تیاز هو یدرون یبخش

در  یگریمؤلفة مهم د زین خچهی. تاردهندیم لیآن را تشک

ست و شامل سه مرحله است: گذشته، حال و برند ه تیهو

 است که رقبا یاستعداد ارتباط یبرند نوع راثی. مندهیآ

 زیتما جادیا یبرا ییکنند و مبنا دیاز آن تقل توانندینم

 پارچه و فرم، طرح پایداری نقش، شفر و همکاران .[30]است

را  یمردمان خراسان جنوب یو شکل لباس در پوشاک سنت

آداب و  یمی،اقل یاتخصوص یبررس این . درندابررسی کرده

از  بیان شد. یتاهم حائز یهناح ینرسوم و باورهای مردم در ا

 یواسطهبه  پوششالگوهای مناسب  یجترو مقاله،اهداف 



 یمان ولی پور و همکارانپ                                                                                                                                                           ...                    یرشته طراح یاندانشجو لیتما ارائه مدل پیشبینی

 

 84-63صفحه  1400، تابستان 38، شماره پیاپی 2، شماره 10مجله علوم و فناوری نساجی و پوشاک، دوره -مجله علمی  41 

 

و انجام  یخراسان جنوب مردم پوشاک یشناخت عناصر سنت

برداری بهره و کاربردی در خصوص توسعه یعلم یتحقیق

 مناسب با یلباس مل یو طراح یمحل ی،سنتاز پوشاک  یننو

و  یرانیا یتسن و مناسب با فرهنگ و هو جنسیت،

افراد با خودپنداره  همچنین .[27]است ینیهای دارزش

 یاجتماع هاییسهبه اطالعات مقا بیشتری وابسته توجه

 زدر استفاده ا یینوادارند. اما افراد با خودپنداره مستقل به هم

توجه به اطالعات  یندارند. همچن شترییبیل مد لباس تما

رابطه معناداری  ییبا همنوا یاجتماع هاییسهحاصل از مقا

از  یترضا یعنیآن  یامدو پ ییهمنوا یت رابطهدارد. در نها

ای از خودپنداره مجموعه .باشدیمعنادار م یینواهم

باشد. همچنین های فرد در مورد خودش مینگرش

ذهنی و ادراکی است در مورد خودپنداره شامل تصویری 

-ینحجاب، د اثرات .[15]آنچه که افراد دوست دارند، باشند

 یدبر قصد خررا  گراییمادی و یهنجارهای ذهن داری،

سنجش و  ی موردپوشاک متناسب با فرم پوشش اسالم

دهنده آن است که در حاصل، نشان یج. نتادادندقرار  یابیارز

را در  یاما منف یدیکل یشنق گرایییماد ین عوامل،ا یانم

که  ین صورتبد دهد.یاز خود نشان م یرهامتغ یرمقابل سا

 یو هنجارهای ذهن داریینبر روی د یاثری منف گرایییماد

به نوبه خود،  یزن یردو متغ این نسبت به حجاب دارد.

 . دردهندیحجاب زنان را تحت تأثیر خود قرار م یتمشغول

حجاب بر روی قصد  یته مشغولتوجتأثیر قابل یجنتا نهایت

به عنوان  یاسالم پوشش پوشاک متناسب با فرم یدخر

قرار  یدگونه محصوالت را مورد تائ ینشاخص مصرف ا

عوامل مؤثر بر نگرش  ،]13[ شابراهیمی و همکاران .دهدیم

قصد خرید این  کنندگان نسبت به محصوالت جعلی ومصرف

را بررسی  اریمحصوالت در صنعت پوشاک و در شهرستان س

رضایت خاطر »های تحقیق نشان داد که عوامل یافته .کردند

، «کیفیت -برداشت قیمت»، «آگاهی از ارزش»، «شخصی

ریسک »، «هنجار ذهنی»، «مسائل اخالقی»، «اثر اجتماعی»

داری بر نگرش تأثیر معنی« آگاهی از برند»و « درک شده

نی و اسفیدابه نظر  نسبت به محصوالت جعلی دارند. 

بازار  ینتربزرگ یرانبازار پوشاک مد در ا، ]5[شهمکاران

بازار بزرگ،  ینبه رغم وجود ا است. یانهمصرف مد در خاورم

 یتوسعه چندان رشد و یرانپوشاک مد در ا یابیدانش بازار

مد  یطراح ینظر یمبان یبررسبه  ]3[بابایی .است یافتهن

است. بررسی  داختهپراسالمی-یرانیا یلباس زنانه در الگو

فرهنگ،  ییهپوشش بر پا یالگودهد که ایشان نشان می

و  یاسیاوضاع س یشت ومع یوهبوم، شتینی، زیسبهنر، جهان

ها و اقوام شکل ها و تمدنفرهنگ یربا سا ینسرزم ینروابط ا

عنوان  است که آن را به یایهماهمواره متضمن درون گرفته و

لباس و  یدخربررسی  در .دبخشیم یتهو یرانی،پوشش ا

 یانم یزندگ یهاو سبک یارتباط آن با ارتباطات خانوادگ

و  یخانوادگ یارتباط الگوها ینحوه مشاهده شدرا  جوانان

و لوازم مرتبط  یکفش ورزش یداست که به خر یسبک زندگ

 عمدتاً یخانوادگ یارتباط یالگوها یژگیو است،جوانان  یبرا

آنها مورد توجه  ینو والدجوانان  یانکنش م بصورت برهم

غرور و  ءها به جزتمام شاخصطورهمین قرار گرفته است.

این در  .شودیلوکس مربوط م یبرندها یدبه خر ینیخودب

عامل است  ینمؤثرتر یدخر یفراوان ،آنها ینسب یتهممورد ا

و پول  یشناخت اجتماع، کنندهمصرف یتلووا، که با سن

ارتباط اخالق و رفتار در مورد  .[27]شودمی یابیارز

ها و مدل، دهدنشان میگوناگون  یهاکننده از جنبهمصرف

 یکردیکننده )با رومصرف گیرییمتصم یندفرا هاییتئور

  .شد یح( و رفتار متعاقب آن تشریانهگرااخالق

دهندة بر اعتماد که نشان یطور مثبتبه تواندیبرند م راثیم

 نیبگذارد. بنابرا ریأثقوام عملکرد در طول زمان است، ت

برند به  .شودیارائه م ریدوم پژوهش به صورت ز یةفرض

، سمبل، سازمان و شخص بر (عنوان محصول )خدمت
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تاثیر مثبت دارد. این درحالی است که  عملکرد کسب وکار

تاثیر برند به عنوان محصول )خدمت( بر عملکرد کسب وکار 

های مشهور و برند بوده است. نسبت به سایر عوامل بیشتر

های متمایزی را در بردارند. از ای از تداعیماندگار، مجموعه

تواند برای محصول ایجاد نقطه نظر مصرف کننده، برند می

دهد. ارزش کند و به همین خاطر بخش مهمی را تشکیل می

های یک ییبرندها اغلب به عنوان یکی از ارزشمندترین دارا

افزایش توانند مزیت رقابتی را که می ،شوندسازمان دیده 

، باالخص گی منحصر به فردویژ با . تملک برند با ارزشدهند

پذیری از دیدگاه مشتری، به معنای وفاداری مشتریان، آسیب

کمتر در مقابل انتقادات، حاشیه سود باالتر، حمایت بیشتر 

 .باشدمشتریان و افزایش اثربخشی ارتباطات بازاریابی می

کننده رفتار مصرف یابیدر ارز یدیعنصر کل کید اعتما

صنعت خدمات، اعتماد مربوط به باورها و  نةیدر زم [.2]است

است که خدمات را ارائه  یاز کسان انیانتظارات مشتر

و  یمشتر یتمندیبر رضا یداریطور معن. اعتماد بهدهندیم

است.  رگذاریبه برند تأث یمشتر یو دلبستگ یمشتر یوفادار

 دارد.  ریتأث دبه برند بر اعتماد به برن یستگدلب

از  یکننده با در نظر گرفتن برند به عنوان جزئمصرف یعنی

 به یدلبستگ نیو ا کندیم دایبا برند پ یگانگیخود، حس 

برند،  کیکننده هنگام تعامل با مصرف شودیبرند موجب م

ه بداشته باشد و در واقع  یشتریب نانیو اطم تیاحساس امن

 یگستکند. دلب هیتک شتریب اهارائة خدمات دلخو ین برند براآ

 یو شناخت یبه برند با در نظر گرفتن هر دو عامل احساس

 هیتوص ای دیمتعصبانه در خر یتوانسته است در واکنش رفتار

ابطة ر اعتماد به برند در حفظ .[17]باشد رگذاریتأث دیبه خر

مهم است و به  اریدها بسکنندگان و برنمصرف نیمدت ب بلند

 .[15]کندیشرکت کمک م کی یرقابت تیحفظ مز

پژوهش حاضر از حیث آنکه رفتار سنجی مشتریان را متمرکز 

داشته  رانیا یسنتپوشاک  از عناصر بر پوشاک الهام گرفته

های پیشین سابقه است دارای نوآوری بوده که در پژوهش

لین بار نداشته است. ضمناً جامعه آماری پژوهش نیز برای او

 مورد نظرسنجی قرار گرفته است.

  تحقیقروش -2

 آن فهدو  ستا پیمایشی توصیفی عنواز  هشوپژ روش

لباس  یرشته طراح یدختران دانشجو لیتما زانیم یبررس

 نرایا یسنت ینسبت به پوشاک الهام گرفته از عناصر دوختها

 یدختران دانشجوکلیه ، تحقیق نیا ی. جامعه آمارباشدمی

 هباتوج. انتخاب شدند در استان مازندارن لباس یراحرشته ط

 ارقر دهستفاامورد  ایگزینهروش  ریماآ جامعهگستردگی به

به صورت  نامهپرسش و نفر 160 ریماآ نمونه ادتعد. گرفت

 شد.  اعضاء ارسال نیب یمجاز یهاشبکه قیو از طراینترنتی 

آوری جمع صلیا اربزا انبعنو ایمهناشپرساز  تحقیق یندرا

 آمده 1که ساختار اولیه آن در جدول  شد دهستفاا تطالعاا

عوامل  -1متغیر اصلی شامل: دو شامل است. این پرسشنامه 

 بودهه به خریدار و مشتری عوامل وابست -2و وابسته به لباس 

. دهدیقرار م یابیرا مورد ارز انیدانشجو مندی قهعال زانیکه م

ر و د گرید یفاکتور جزئ هارچدر بخش عوامل مرتبط با لباس 

 در نظر گرفته یعامل جزئ سه داریخربخش عوامل مرتبط با 

 شده است. 

 طیچند سؤال متناسب با شرا زین یجزئ ملدر مقابل هر عا

 هگزین 23از  متشکل نامهپرسش یناست. ا دهیگرد انیجامعه ب

داده  پاسخ تلیکر مقیاسی پنج طیف یمبنا برو  میباشد

 .شودمی

( مربوط به عوامل وابسته به لباس و سؤاالت 16تا  1) تسؤاال 

کننده و مصرف داری( مربوط به عوامل وابسته به خر23 تا 17)

 جهدر سمقیااز  پاسخگویی ایبر پرسشنامه ینا در .باشدیم

از  تندرعبا که ستا هشد دهستفاا تلیکر ایگزینه پنج یبند

 هنمر ترتیب هبو  دیاز ربسیا د،یا، زمتوسط ،کم ،کم ربسیا

  .ستا هشد گرفته نظردر  1،2،3،4،5
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 ی و سؤاالت جزئینامه به لحاظ عوامل اصلساختار کلی پرسش -1جدول 

 شماره ردیف سؤاالت متغیر عامل مؤثر در خرید

 عوامل وابسته به لباس

 4-1 و فرم لباس ظاهر

 6-5 لباس کیفیت پارچه و دوخت

 12-7 طراحی لباس

 16-13 و عرضه لباسقیمت گذاری 

 عوامل وابسته به خریدار و مشتری

 18-17 اعتقادات مذهبی

 20-19 طبقات اجتماعی

 23-21 شرایط فرهنگی

 تحقیقفرضیات -1-2 

عوامل وابسته به لباس طراحی شده  شامل: یاصلدو فرضیه  

دانشجویان  داری با انگیزهر بازار رابطه معنیو عرضه شده د

عوامل مربوط به  و دیگری؛ز این قبیل لباس دختر به خرید ا

با تمایل دانشجویان داری معنیکننده رابطه خریدار و مصرف

 ، انتخاب شد.دارد به خرید از این قبیل لباس

های متغیر طبق مدل مفهومی به هفت بخش شامل: فرضیه

با تمایل به داری معنیمتغیرهای فرم و ظاهر لباس رابطه  -1

متغیرهای کیفیت و نوع  -2دارد. هالباسقبیل  استفاده از این

با تمایل به استفاده از این قبیل داری معنیپارچه رابطه 

متغیرهای مرتبط با طراحی لباس رابطه  -3 دارد. هالباس

 -4 دارد. هالباسبا تمایل به استفاده از این قبیل داری معنی

با داری معنیگذاری و عرضه لباس رابطه متغیرهای قیمت

متغیرهای  -5 دارد. هالباستمایل به استفاده از این قبیل 

با تمایل به استفاده از این داری معنیاعتقادات مذهبی رابطه 

اعی رابطه ممتغیرهای طبقات اجت -6 دارد. هالباسقبیل 

دارد و  هالباسستفاده از این قبیل با تمایل به اداری معنی

با تمایل به داری عنیمرابطه  یفرهنگ طیشرامتغیرهای  -7

 دارد انتخاب شدند هالباساین قبیل  ستفاده ازا

 نامهروایی پرسش-2-2

با استفاده  ،محتوایی -نامه عالوه بر روش صوریروایی پرسش

نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.  2 و کی ام اُ 1تلتراز آزمون با

 .[14]کندنتایج انجام محاسبات را ارائه می 2جدول 
 

 KMO-Bartletآزمون نتایج  -2جدول 

 جهت تعیین میزان روایی پرسشنامه

 مقدار پارامتر

KMO-Bartlet 0.904 

 1902.230 مقدار کای اسکور

 21 درجه آزادی

 0.000 مقدار معنی داری

 

 

بوده و  5/0باالی  KMO-Bartletاز آنجا که مقدار آمار 

است  ( پذیرفته000/0داری )آزمون با توجه به مقدار معنی

نامه از سؤاالت مناسب و قابل قبول توان گفت پرسشمی

 برخوردار است.

                                                 
1
 Bartlet 

2
 Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) 
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 نامهپرسشپایایی -2-3

ای مطمئن یکی از شرایط مهم برای این که آزمون وسیله

ثبات و نظر باشد  وردبینی و سنجش متغیر مبرای پیش

ج تاینام آزمون، همیشه است. یعنی با انج قابلیت اطمینان آن

آید. پس پایایی آزمون مقیاسی است که به  دستیکسانی ب

وسیله آن درجه اعتماد به نتایج حاصل از آن تعیین 

 .گرددمی

 نباخپایایی پرسش نامه با استفاده از پارامتری آلفای کرو

شود. از آنجا که پایایی یکی از مهمترین نکات سنجیده می

  ،باشدنامه میدر طراحی پرسش

برای  هر یک از متغیرها جداگانه ومقدار آلفای کرونباخ برای 

در همانطوریکه  آمده است. 3نامه در جدول کل پرسش

هر چه مقدار آلفا به یک نشان داده شده است،  3جدول 

نامه دارد. اگر تر باشد نشان از پایایی بیشتر پرسشنزدیک

تا  5/0پایایی خوب و اگر بین  ،باشد 7/0مقدار آلفا بیشتر از 

-پرسش ،باشد 5/0ی متوسط و اگر کمتر از پایای ،باشد 7/0

دست آمده با توجه به نتایج بکه نامه فاقد پایایی الزم است ،

نامه از پایایی باالیی در حالت کلی پرسش(، 2)در جدول 

برخوردار است، اما متغیرها به صورت انفرادی دارای پایایی 

 متوسطی هستند.

 مقادیر آلفای کرونباخ -3جدول 

 ن آلفا محاسبه شدهمیزا متغیر

 0.249 متغیر فرم و ظاهر

 0.34 متغیر کیفیت دوخت و پارچه

 0.798 متغیر مرتبط با طراحی لباس

 0.818 متغیر مرتبط با قیمت گذاری و عرضه لباس

 0.857 متغیر اعتقادات مذهبی

 0.675 متغیر طبقات اجتماعی

 0.854 متغیر فرهنگی

 0.913 نامهکل پرسش

ها، نرمال بودن متغیرها با استفاده از حلیل فرضیهقبل از ت

ها دارای . اگر دادهشدبررسی  1اسمیرنف –آزمون گلموگروف 

متریک و در اتوزیع نرمال باشند امکان استفاده از آزمون پار

. بدین شودمی غیر این صورت از آزمون ناپارمتریک استفاده

متغیرها  ،0H )نظر قرار گرفت  مد، 1Hو  0Hمنظور دو فرض 

، متغیرها از توزیع نرمال 1Hو  کننداز توزیع نرمال پیروی می

                                                 
1 Kolmogorov–Smirnov test 

نامه حاصل از پرسش یهاو با استفاده از داده کنند(پیروی نمی

 4جدولدر که همانطوری .شدنرمال بودن توزیع آن ارزیابی 

مورد پذیرش قرار گرفته است.   1Hنشان داده شده است، فرض 

 5متغیرهای فوق در سطح خطای  از این رو فرض نرمال بودن

شود. بنابراین جهت آزمون فرضیات تحقیق از درصد تایید نمی

 آزمون ناپارمتریک آماری استفاده خواهد شد.
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 سمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرهاا-نتایج آزمون کولموگرف -4دول ج

 مقدارمعنی داری مقدار آماره انحراف معیار میانگین متغیر

 0.000 0.206 0.976 3.63 اهرفرم و ظ

 0.000 0.325 0.748 2.99 کیفیت دوخت و پارچه

 0.000 0.202 1.007 2.68 طراحی لباس

 0.000 0.211 0.984 2.49 قیمت گذاری و عرضه لباس

 0.000 0.160 1.301 2.81 اعتقادات مذهبی

 0.000 0.247 1.095 3.71 طبقات اجتماعی

 0.000 0.223 1.153 3.88 فرهنگی

 0.005 0.229 1.019 2.93 عوامل وابسته به لباس

 0.005 0.195 1.286 3.49 عوامل وابسته به خریدار

 

با توجه  واز آزمون همبستگی تحقیق برای بررسی فرضیات 

. جامعه از آزمون اسپیرمن استفاده شدن به غیرنرمال بود

یرش مورد پذ 1H دهد فرضنشان می 4مانطور که جدول ه

شود که فرض نرمال بودن رفته و لذا نتیجه میقرار گ

شود. درصد تایید نمی 5متغیرهای فوق در سطح خطای 

ک بنابراین جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون ناپارمتری

 آماری استفاده خواهد شد. 

 بی، ضرای وابستگیهاشاخص نیتراز معمول یکی

د را به صورت استاندار یوابستگ زانیاست که م یهمبستگ

در  یمقدار یهمبستگ بیضرا . معموالًدهندیم شیشده نما

به  هابیضر نیدارند. هر چه مقدار قدرمطلق ا 1تا  -1بازه 

 شتریب رهایمتغ نیب یوابستگ زانیباشد، م ترکینزد کی

به علت  رمنیاسپ یهمبستگ بین ضریب نیاست. در ا

 دارد، در مباحث یارتبه یهاداده یکه برا یساختار مطلوب

. در شودیو آمار به کار گرفته م تیریمد ،یروانشناس

پژوهش حاضر با توجه به غیرنرمال بود جامعه که در 

از آزمون همبستگی اسپیرمن برای  ،بررسی شد 4جدول 

بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش و در واقع رد یا تایید 

 و  0ρ =  :0Hاستفاده شد. در این تحقیق فرضیات استفاده 

0≠: ρ 1H باشدمی. 

 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن -5دول ج

 نتیجه آزمون مقدارمعنی داری مقدار آماره متغیر

 تایید رابطه 0.000 0.928 فرضیه اصلی اول )عوامل وابسته به لباس(

 تایید رابطه 0.000 0.933 (داریعوامل وابسته به خرفرضیه اصلی دوم )

 طهتایید راب 0.000 0.910 فرم و ظاهر

 تایید رابطه 0.000 0.933 کیفیت دوخت و پارچه

 تایید رابطه 0.000 0.797 طراحی لباس

 تایید رابطه 0.000 0.907 قیمت گذاری و عرضه لباس

 تایید رابطه 0.000 0.896 اعتقادات مذهبی

 تایید رابطه 0.000 0.929 طبقات اجتماعی

 تایید رابطه 0.000 0.907 فرهنگی
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 لیل نتایجتجزیه و تح-3

 بین خطی بطهرا ،همتغیر چند خطی نگرسیور تحلیلدر 

 در این روش. شودمی بینی پیش بستهو وا مستقل یمتغیرها

 یمتغیرهااز  یک هرو غیر مستقیم  مستقیم تاثیر توانمی

-نمی، این تحلیلدر  .را بیان نمود بستهوا متغیر بر مستقل

 لمد یک معموالً کهرا  تحقیق ینظرو  مفهومی لمد انتو

 ،ستا مستقل یمتغیرها بین بطروا ساختاز  متشکل ینظر

 مسیر تحلیلاز روش ، به همین دلیل .داد ارقر نموآز ردمو

 که ستا ریماآ پیشرفتهروش  یک مسیر تحلیل. شد دهستفاا

 هر مستقیم غیر اتتاثیر ،مستقیم اتتاثیر بر وهعال توانمی

 شناسایی یزنرا  بستهوا متغیر بر مستقل یمتغیرهااز  یک

روش این از  دهستفاا که مزیتی ترینمهم ،ینابنابر. نمود

 تحلیلدر روش  که ستا آن، دارد نگرسیوروش ر به نسبت

 متغیر هر مستقیم تاثیر شناسایی به درقا تنها، نگرسیور

 وهعال مسیر تحلیلدر روش  ماا، بوده بستهوا متغیر بر مستقل

 هر مستقیم غیر اتتاثیر شناسایی نمکاا ،مستقیم تاثیر بر

 .دارد دجوو نیز بستهوا متغیر بر مستقل یمتغیرهااز  یک

مدل مفهومی تحقیق بر اساس فرضیات و سؤاالت مطرح 

مدل  1نمودارشده در پرسشنامه طراحی گردیده است. 

متغیر  در این مدلدهد. می مفهومی این تحقیق را نشان

کز و وابسته اصلی به عنوان تمایل به خرید لباس در مر

 1تحلیل مسیر .نمایان استهای مستقل اصلی و فرعی متغیر

روش آماری کاربرد ضرایب بتای استاندارد رگرسیون چند 

های ساختاری است. هدف از تحلیل مسیر، متغیری در مدل

ای از متغیرهاست. برآوردهای کمی روابط علّی بین مجموعه

های یرشود، عامل متغمشاهده می 2ونه که در نمودارهمانگ

میزان اثرگذاری بر تمایل به خرید مشتریان  ،وابسته به لباس

                                                 
1 Path Analysis  

مقدار  ،های وابسته به فرد خریدارو متغیر 934/0عدد 

  باشد. می 933/0اثرگذاری بر تمایل به خرید مشتریان عدد 

 
: مدل مفهومی تحقیق براساس سؤاالت و فرضیات 1نمودار 

 نامهپرسش

 

 
یزان تأثیرگذاری متغیرهای اصلی : تحلیل مسیر و م2نمودار

 و فرعی
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دانشجویان نسبت به  دهد که اهدافنشان می عدداین دو 

 تاثیرگذار به یک میزان بر تمایل به خرید هالباسخرید 

های اثرگذار جزئی در ارتباط با عوامل مرتبط با متغیر. است

دوخت، طراحی  ،فرم، کیفیت پارچه که اثر ظاهر،لباس 

ذاری و عرضه بر تمایل به خرید قیمت گ لباس،

، 379/0، 214/0، 127/0کنندگان به ترتیب اعداد مصرف

که طراحی و ظاهر  توان گفتبنابراین میباشد. می 264/0

لباس تولید شده اثرگذارتر از سایر موارد بر تمایل به خرید 

بندی قرار است. کیفیت پارچه و دوخت در جایگاه بعد رتبه

ثرگذار جزئی در ارتباط با عوامل مرتبط با های امتغیردارد. 

عوامل مذهبی،  تاثیرکه  دهدمی نشانفرد خریدار و مشتری 

کنندگان به اجتماعی، و فرهنگی بر تمایل به خرید مصرف

توان می است. لذا 223/0، و 377/0، 397/0ترتیب اعداد 

که اعتقادات مذهبی اثرگذارتر از سایر موارد بر تمایل  دریافت

 خرید است. بر 

 نتیجه گیری-4

ه به بین عوامل وابستارتباط با توجه به تحلیل انجام شده، 

 باطارتهمچنین  لباس و تمایل افراد به خرید معنی دار است.

، «کیفیت پارچه و دوخت»، «فرم و ظاهر» معنی داری بین

اعتقادات »، «گذاری و عرضه لباسقیمت»، «طراحی لباس»

« شرایط فرهنگی»و ، «طبقات اجتماعی»، «مذهبی

ین ادر  وجود دارد. لباسدانشجویان با تمایل آنان به خرید 

مطابق با نظرات هر منطقه از کشور و توان میخصوص 

متناسب با ذوق و سلیقه جوانان به تفکیک سنی در یک 

ناصر عهای زیبا الهام گرفته از طرحو با توجه به مکان خاص 

به  با توجههمچنین  نمود. اقدام به طراحی لباسسنتی ایران 

ربوط به لباس، الزم است تا ارتباط موثر عوامل م

سازی و اصول های تصویرکنندگان نسبت به تکنیکتولید

 گذاری و عرضه مهارت داشته باشند.طراحی، قیمت

 منابع -5
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