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 چکیده

دارد که  اییچیدهپ یتو سودآور جهان امروز، ماه یرفراگ یفرهنگ یعاز صنا یکیصنعت مد لباس به عنوان 
 پژوهش این در. است جامعه در آن کاروساز منداز مطالعه نظام یردر قبال آن ناگز گذارییاستگونه سهر

بر  ینمد لباس مبت ایرسانه یاستس ی،به فرهنگ و سبک زندگ دهیها در شکلرسانه ینظر به نقش جد
ه حوز ینا هاییاستموجود س یتمطالعه وضع ینو همچن یرانچرخه مد لباس در جامعه ا شناسیمسئله

و  یقماز روش مصاحبه ع گیری(، مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه چرخه مد با بهرهیاستیس یشینه)پ
ت مشکال»همچون  یرا به هشت مسئله محور مامضمون،  تحلیل روش با هاداده یلو تحل یمطالعات اسناد

 یالممد لباس اس یاسیعدم وجود اقتصاد س» ،«یرانیـ ا یدر حوزه مد اسالم یشناخت یو سردرگم یمعرفت
با  یکه در ارتباط جد یو ... رساند؛ مسائل «یلباس بوم یالگوها ینشدن و عدم ظهور جد یدهد» ،«یرانیا

بر  یتقرار دارند. در نها« در حوزه مد لباس یرانیـ ا یاسالم یاز بومسیانجر ینبود برندها»کالن مسئله 
متناظر با آن ارائه شد. از  یاستیس یهتوص 38و  ایرسانه یاستس یتهشت مسئله، هشت اولو یناساس ا
ه کمک ب»، «حوزه مد لباس یو مهارت یکمک به رفع مشکالت معرفت»به  توانیم هایتاولو ینجمله ا
باس در مد ل یبوم یالگوها یشترشدن هر چه ب یدهکمک به د»و « مد لباس یاسیس اداقتص گیریشکل
 اشاره نمود.« روزمره مردم یزندگ

 
 .مد لباس، چرخه مد ای،رسانه یاستس :یدیکل واژگان
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 مقدمه

طرفدار جامعه معاصر ضمن برخورداری از مد لباس به عنوان یکی از صنایع فرهنگی پر
شی تعیین صادی جوامع، در انتقال ایده کننده درنق شد اقت سایر جوامعر  های فرهنگی به 

شتر فرهنگ بومی به شد و پویایی هر چه بی صه نمادها و جلوهو ر ی های عینویژه در عر
 و ملموس فرهنگی، از نقشی غیر قابل انکار برخوردار است.

ــاب مد لباس ــ ص ــنایع فرهنگی و مش  و با توجه به بروز و ظهور عینی و نمادین ص
شوری اهمیت آن در بازتاب الیه های زیرین و بنیادین هویت فرهنگی یک جامعه، هر ک

های فرهنگی اجتماعی خود به های نظری و زمینهفرضمتأثر از باورها، اعتقادات، پیش
ست سیا ست. در جامعه ایران، آن نظر کرده و در قبال آن  های متعددی را ات اذ نموده ا

ه به تغییرات و تحوالت متغیر و ناهمگون متأثر از عوامل این صـــنعت فرهنگی با توج
ماعی و نیز پیش ـــی و فلســـ ه ها وفرضم تلف فرهنگی اجت ماعی و  نظم ارزش اجت

ـــالمی از اهمیــت روزافزونی در مطــالعــات فرهنگی  توحیــدی نظــام جمهوری اس
 . (6ص ،1392 فر،ی)آشنا و مهربان گذاری برخوردار شده استسیاست

ستؤل هیکی از م سیا سانههای کلیدی تأثیرگذار در  ستنگذاری مد لباس، ر د. ها ه
ها در اند. آنها ب شی غیر قابل ت کیک و همواره حاضر در زندگی روزمره جامعهرسانه

سی ای ا می سا شی ا سبک زندگی، فرهنگ و جوامع ما نق سانهشکل دادن به  ا هکنند. ر
کنند، عوامل مهمی در تعامالت ان کمک میعالوه بر آنکه به ما در درک رخدادهای جه

ها و هنجارهای جامعه خود آشـــنا ها با باورها، ارزشاجتماعی هم هســـتند. ما به مدد آن
سیم شده و هویت فرهنگی خود را می روست که توجه این(. از9ص ،1390 ویلیامز،)شنا

یت فرهنگیبه نقش آن مادین هو به عنوان جلوه ن باس  مد ل یت   1ها در حوزه  مدیر و 
سانه سیار مهم به نظر میر سالمی ایران ب ستای فرآیند آن در جامعه ا سیا سد و   گذاریر
سانه ضروری مثابه به ای مد لباسر شی  سله ب  سل ست از  ین ا فرهنگی هایگذاریسیا

 .گیرد قرار ارتباطات و فرهنگ حوزه گذارانسیاست توجه مورد تواندحوزه، می
به ماهیت پیچیده صـــنا یع خالق فرهنگی همچون مد لباس در جهان امروز، نظر 

ــه در حوزه مد لباس، نمیهر ــت خاص ــیاس تواند در خأل و بدون گونه تدوین و ارائه س
 کارهای موجود آن در جامعه صورت گیرد.ومند سازنظام اهتمام به مطالعه
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ستیابی به گزاره ساس د سانهبر این ا ستی کارآمد ر سیا یت  ای که میزان و کیهای 
سانه سالمی ایران مداخله ر ستر جامعه ا های ارتباطات جمعی را در حوزه مد لباس در ب

ــناخت دقیقی از مســائل حوزه مد لباس  مشــ ن نماید، آن هنگام میســر اســت که ش
ـــــ ایرانی به ویژه در قالب چرخه و فرآیند گردش آن )از طراحی و تولید تا اســالمی ـ

 ه ایران، حاصل شود.مصرف( در بستر فرهنگی اجتماعی جامع
شناسی چرخه مد در پژوهش حاضر تالش بر این بوده تا از رهگذر مطالعه و مسئله

عه ایران،  جام باس در  یتل نهاولو ـــا له رس مداخ باس تعیین و های  مد ل ای در حوزه 
شود و در واقع به دنبال پاس گویی به این سؤال  شنهادیپ ای مقتضیهای رسانهسیاست

سائل ساس  هستیم که م صلی و محوری چرخه مد لباس در جامعه ایران چیست و بر ا ا
ای مد لباس پس از انقالب شــناســی و خألهای موجود در ســیاســت رســانهاین مســئله

ای ارائه نمود؟ توان برای اقدام مطلوب رسانهها و پیشنهاداتی را میاسالمی، چه اولویت
ـــیاســـتتوان این پژوهش را گامی در جهت مطرو، میایناز گذاری فرهنگ و العات س

 ارتباطات و در تقاطع حوزه فرهنگ و رسانه دانست.

 . پیشینه پژوهش1

طور خاص با پژوهشــی در زمینه مطالعه چرخه مد تا آنجا که محقق جســتجو نموده، به
ست سیا سانهلباس در جامعه ایران و نیز طراحی  شده های ر سب با آن، روبرو ن ای متنا

شود. اما به اختصار تعداد معدودی هایی احساس میچنین پژوهشاست و همچنان خأل 
با این موضـــوی را می یک  با موضـــوعات مرتب  و نزد قات  ـــمرد. از تحقی توان برش

 هایی که هر یک ب شی از این مسئله را مورد توجه خود قرار داده است.پژوهش
ن به اثر توادر زمینه مطالعه چرخه مد به عنوان یک صـــنعت فرهنگی و خالق می

اشاره نمود که  3«از تولید تا مصرف: صنعت فرهنگیِ مد»( تحت عنوان 2013) 2پدرونی
به عنوان یک صـــنعت فرهنگی و نقطه هم یای مد را  ید و دن گرایی میان دو قطب تول

 (.  Pedroni, 2013دهد )مصرف مورد کاوش قرار می
گیری با بهره« 5فرآیند مدمدلی م هومی از »نیز در پژوهش  4«کلوکتپینو و همکاران»

ـــته  بندی پذیرندگان،از روش پیمایش به دنبال فراهم آوردن اطالعات مهم مرتب  با دس
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نیروهای روانی خرید و فرآیندهای مت اوت رفتار خرید و نشــان دادن مســیر انتشــار مد 
 (.Cholachatpinyo et al., 2002اند )بوده

شده داخدر میان پژوهش سینی )های فرهنگی انجام  ( با عنوان 1396لی، پژوهش یا
ـــ صنعت مد؛» های فرهنگ و هنر در گستره ضمن بازشناسی مؤل ه «سازیسلیقه هنر ـ

 و تیسیاس ، پیشنهادهایجهانی صنعت مد لباس با توجه به فرهنگ و هنر ایران اسالمی
سالمی ملی مد صنعت در ایجاد اجرایی  و فرهنگی منظر از آن ضروریات و ایران در ا

های فرهنگی داخلی حوزه مد لباس هنری ارائه شــده اســت. اما در مورد ســایر پژوهش
ند که در واقع ها، مقوله مصـــرف را مورد توجه قرار دادهتوان گ ت که غالب آنمی ا

ـــی »نامه توان پایانگیرد. در این زمینه میب شـــی از چرخه مد لباس را در بر می بررس
تا  1370های ر الگوی پوشــش زنان شــهر تهران بین دهههای فرهنگی مؤثر بر تغییمؤل ه
ــهر 1395، اثر ناگهی )«1390 (، را مورد توجه قرار داد که به مطالعه علل گرایش زنان ش

 تهران در تغییر الگوی پوششان پرداخته است. 
بندی مد در تهران: با تأکید بر سنخ» توان از اثر بهار و زاری تحت عنوانهمچنین می

ش ضمن ثبت و طبقه« ش زناننحوه پو صور گوناگونیاد کرد که محققین در آن،   بندی 
مد در مراکز خرید مرتب  با پدیده مد عوامل مؤثر در نشـــر و گســـترش انوای مد و 

 (.1388)بهار و زاری،  اندگیری مد را شناسایی نمودهچگونگی شکل
حوزه  ای مد لباس، محقق با پژوهش مش صی در ایندر خصوص سیاست رسانه

له ئ)رسانه ملی( با مس روبرو نشده است. هر چند که در مورد نوی مواجهه صدا و سیما
هایی پوشــش و آرایش بدن و مشــ صــاب ع اف و حجاب )نه پدیده مد لباس(، پژوهش

«  حجاب و ع اف فرهنگ درباره سازیبرنامه آیین» صورت گرفته که از آن جمله کتاب
ست. همچنین می1391) «تانیروسس عی یش»اثر  شایان توجه ا  هنجارهای»توان مقاله ( 

ــالمی حجاب و ع اف ــیما در اس ــینما و س ــت تطبیقی تحلیل) س ــیاس اثر باهنر و « ها(س
ست( را در نظر گرفت که به تحلیل و نقد 1392) الهدیعلم ضوی سیا های اعالمی در مو

ــینمایی وزارت فرهنگ و  ــانه ملی و معاونت س ــالمیع اف و حجاب در رس ــاد اس  ارش
 دهد. ارائه می های کارا و جامعراهبردهایی در جهت تدوین سیاستپرداخته و در نهایت 

صیف می سانهبا این تو ست ر سیا ای مد لباس همچنان توان دریافت که در حوزه 
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سیاری وجود دارد. به سی ولهئویژه مطالعاتی که مبتنی بر مسخأل مطالعاتی ب بینانه اقعشنا
روست که پژوهش حاضر به دنبال پر کردن ایناس در جامعه ایران باشد. ازچرخه مد لب

 ب شی از این خأل مطالعاتی در کشور است. 

 . ادبیات پژوهش2

 صنعت فرهنگي مد. 2-1

ـــوی ب ش معینی از یک جامعه برای دوره مدها الگوهای فرهنگی ـــتند که از س ای هس
ــپس رخت ــده و س ــبتاب کوتاهی پذیرفته ش ( Vago, 2003, p. 203) بندندبر می زمانی نس

ارجای به فرهنگ ب ش مهمی از تعریف یا توضــیچ چیســتی مد اســت و هر تعری ی از 
شاره خواهد داشت (. در واقع مد Scapp and Seitz, 2010, p. 25) مد، ضرورتاب به فرهنگ ا

ـــی را با خود حمل می ه کند که در یک حوزبه عنوان منبعی از هویت، ارزش ناملموس
 .(Pinto & de Souza, 2013, p. 310) شودفرهنگی اجتماعی وضع می

شـــناختی به مثابه توان یک جلوه خالق فرهنگی دانســـت که از لحاو بوممد را می
به ترویج و پرورش، نظامی از معانی عمل می یاز  ماب ن قا و رونق یافتن، دائ کند و برای ب

 .(Donsboch, 2008, p. 1742) داردتولید ذائقه عمومی سازی و بازتجدید، تجاری
شدت متغیر ضر، مد به عنوان یک پدیده فرهنگی به   )چرخه حیات در پژوهش حا

ــاک و  ــه در مورد پوش ــنایع فرهنگی خالق خاص کوتاه و موقتی( که امروزه در قالب ص
ست، مورد نظر می شده ا سه متجلی  شد. الب شاخن»با ست که از پوشاک  ترین کاالیی ا

تغییرات در مد »جا که ( و از آن96ص ،1395)رئیســـی و دیگران،  «پذیردمد تأثیر می
(، Vago, 2003, p. 204) «شودبیشتر از هر چیز در صنعت پوشاک و آرایش بدن دیده می

 یابد.تمرکز بر مد لباس در این پژوهش محوریت می

 لباس چرخه مد. 2-2

 ایکند. چرخهمصــرف را طی میای از تولید تا مد به عنوان یک پدیده فرهنگی، چرخه
کنند. یونســـکو چرخه که تمامی صـــنایع فرهنگی در طول حیات خود آن را طی می

 کند:  را به صورت ذیل بیان و ترسیم می 6فرهنگ
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(Unesco, 2009, p. 20) 

 همچنین چنانچه چرخه را به م هوم دوره زمانی یا مدت حیاتی که مد وجود دارد
های تغییر و تحول مد در گرفته و منظور از چرخه مد را شـیوه(، در نظر 7)چرخه حیات

توان پنج مرحله را برای آن در نظر گرفت و آن را به مثابه طول زمان در نظر بگیریم، می
ـــیم نمود: معرفی ـــکل ترس ، به نقطه اوج 9، باالرفتن محبوبیت8یک منحنی زنگلوله ش

ــیدن ــدن( افتادگی و از رواج 12(، کاهش محبوبیت11)بلوغ و کمال 10رس ــوش ش  13)منس
(Mahmoud Abbasi, 2013, p. 117.) 

س ضر به دنبال م سی چرخه مد لباس به عنوان یک لهئنظر به اینکه پژوهش حا شنا
یند رایج صـــنایع فرهنگی در آن محوریت آصـــنعت فرهنگی خالق اســـت، تکیه بر فر

ساینیابد. ازمی سی چرخه مد در جامعه ایران لهئرو مطالعه و م ضر، شنا در پژوهش حا
ـــار و  در قالب مراحل طراحی و آفرینش خالق، تولید، معرفی )تبلیغ و ترویج( و انتش

 شناسی سه حوزه کلیلهئطور خاص محوریت با مسشود و بهتوزیع و مصرف دنبال می
 طراحی، تولید و توزیع مد لباس در جامعه ایران است. 

 و جامعه 14رسانه. 2-3

ت سو خود متأثر از بافها از یکدیالکتیکی است. رسانه ا، تعاملیهتعامل جامعه با رسانه

خلق و آفرینش

تولید

انتشار و توزیع
/  پذیرش/نمایش

انتقال اطالعات

مشارکت/ مصرف
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اجتماعی و بستر فرهنگی جامعه هستند و از سوی دیگر در عصر اطالعات و ارتباطات 
فشرده به عنوان بازیگری فعال و روشنگر و تأثیرگذار بر رفتارهای اجتماعی و فرهنگی، 

ها و راهبردهای کنشــی ها، شــیوهمهارتها، دهی به عادتتوانند از فرهنگ در شــکلمی
شندای وافر برده و بدینبهره شته با شگرف بر افکار عمومی دا شیری، ده) سان تأثیری 

 .(203و  202صن ،1388

ـــانهها و نظریهدر میان دیدگاه های جمعی در هایی که در مورد عملکرد و نقش رس
کارکردگرایی فت  به رهیا عه وجود دارد، توجه  یام )نظریه جام باطی( کارکرد پ های ارت

ها در جامعه و ای از نقش رسـانهتواند با الگوهای نظری خود توصـیف قابل مالحظهمی
ــبت با هنجارها و الگوهای فرهنگ و به طور خاص در نظر گرفتن کارکردهای آن در نس

 دست دهد.رفتاری پوشش و آرایش بدن و نمادهای فرهنگی مثل مد لباس به

 رکردگرایي ساختاریرهیافت کا. 2-4

شتی از نظریه عمومی جامعه ست که فعالیتکارکردگرایی بردا سی ا  های مکرر و نهادیشنا
و در  (105ص ،1388)مک کوایل،  دهدشــده مردم را در قالب نیازهای جامعه توضــیچ می

یده پد یدهتبیین  پد که این  خدمتی  به  ماعی،  چارچوب های اجت عادل  ها در نظم و ت
 .(46ص ،1389زاده، )مهدی نند، توجه داردکاجتماعی می

سانه صلی ر سیاری در پی احصاء کارکردهای ا یکی  .اندبودههای ارتباطی مت کران ب
انست. او در مقاله خود د 15«لهارولد السو» توانیماز ن ستین مت کران در این زمینه را 

ــاختار و عملکرد ارتباطات در اجتمای ــلی ارتباطات را در 16با عنوان س ، کارکردهای اص
سته:  ستگی اجتماعی در واکنش به محی ، و 2. نظارت بر محی ، 1سه د . 3. ایجاد همب

ـــه  قال میراث فرهنگی خالص ندنمودهانت قل از مهدی(Lasswell, 1948, p. 228 ا به ن زاده، ؛ 
ــول اطالعاتی در مورد محیطی ارائه  (.1389  هاآنوی  دهد کهیمکارکردهای مدنظر الس

ظارت»را  مد. پس از او، یم« ن ی»نا گاه   17«تچارلز را طات جمعی از ن با تاب ارت در ک
سیجامعه سرگرمی18شنا ضافه  ، کارکرد چهارمی به عنوان  سول ا سه کارکرد قبلی ال به 

نادرســـت  های  کارکرد بت و  های مث مد یا با پ ها  کارکرد یان  یت همچنین م نمود. را
 .(744ص ،1384)لیتل جان،  ایز قائل شد)کژکارکرد( با پیامدهای من ی تم
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ها نسبت به هنجارها و الگوهای رفتاری پوشش در مجموی کارکردهای مثبت رسانه
یان نظرات م تلف(  با جمع م باس را ) مد ل ثل  های فرهنگی م ماد بدن و ن و آرایش 

، «عناب شیم و ت سیر تبیین،: همبستگی»، «رسانیاطالی و نظارتی» توان در کارکردهایمی
شی یا انتقال فرهنگ» شیبهویت»و « طلبیتنوی تأمین و ت ریحی سرگرمی،»، «آموز    »

 خالصه نمود.

 ایسیاست رسانه. 2-5

 هب که دهدمی تشکیل را هنجارهایی یا اصول مجموعه ارتباطی، یا ایرسانه هایسیاست
ـــیع ایگونهبه یا اطالعاتی، هاینظام عملکرد راهنمایی منظور  ارتباطی هاینظام تروس
ی به مذکور هایســیاســت. گیرندمی قرار نظر مورد  و ســیاســی هایایدئولوژی از تأســ 

 ســیاســت دارای جامعه هر. شــد خواهند ات  اذ کشــورها اجتماعی و اقتصــادی اوضــای
 هارسانه ولهمق به نگاه نوی این سیاستی هر با چه یا سیاستیبی چه است خاصی ارتباطی

 (.1387 محمدی،) باشد واقع قبول مورد و کل ی خیلی باید
های نظری ای در وهله اول و در قدم ن ست، توس  تعدادی از سازهسیاست رسانه

شکل می سازههنجاری راهنما،  شتوانهگیرد. این  سعهها، پ معیارهای  های نظری برای تو
ساییِ عملکرد نظام شنا سانهمبنایی جهت تعیین و  ست نین ات اذای و همچهای ر هایی سیا
 .(Donsbach, 2008, p. 2969-2971) آوردکه عملکرد نظام را تسهیل نماید، فراهم می

ای مجسم شده و باید و نبایدهای ناظر بر ای در قالب نهاد رسانههای رسانهسیاست
 سیارب تواندها میکنند. این سیاستای را تعیین میسسات رسانهؤها و معملکرد سازمان

ـــد نیز جزئیات معرف آنکه یا بپردازد اصـــول و اهداف به تنها و بوده کلی  هجنب و باش
  .(5و4صن ،1394دل اربطانی، )روشن باشد داشته هارسانه برای الزامی
 صاب )مش طور خاص اصول، الزامات و باید و نبایدهای بازنمایی پوشش و آرایش بدنبه

سائل این حوزه  مد سانهلباس( و پرداختن به م سانه ها و کی یت مداخالتدر ر های جمعی ر
 دهد.ای این حوزه را تشکیل میهای رسانهدر سامان ب شی به آن، سیاست
ضر در عین  ستاینپژوهش حا سیا سانهکه به دنبال ارائه  ای ناظر به مقوله مد های ر

لباس در سطحی کلی و کالن است، همچنین در تالش است تا با روشن نمودن کی یت 
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سانهم سانهداخله ر ای المقدور در قالب مجموعهها را حتیها، باید و نبایدهای عملکرد ر
 ها درتواند به عنوان راهنمایی عملکرد رسانههایی که میهماهنگ پیشنهاد دهد. سیاست

ها، حوزه مد و لباس مورد توجه قرار گیرد. روشــن اســت که مبنای ارائه این ســیاســت
س صورت گرفتلهئم سی  ست؛ آه از ارزیابی فرشنا یند گردش مد لباس در جامعه ایران ا
س سیلهئم شواهد و اطالعات بهشنا ساس  ست آمده در این پژوهش انجام ای که بر ا د
 گذاری مبتنی بر شواهدای، رویکرد سیاستهای رسانهرو در ارائه سیاستاینگیرد. ازمی

ـــده و به ـــتدنبال ش ـــیاس ـــه )یا19طور خاص از چارچوب پنجره س گانه( جریانات س
 شود. برای ارائه پیشنهادات سیاستی الهام گرفته می 20«کینگدان»

 گذاری مبتني بر شواهد و الگوی پنجره سیاستسیاست. 2-6

ست ست که در کنار تجربهسیا شواهد به این معنی ا صنگذاری مبتنی بر  ا و هها، ت 
ـــاوت ظامقض ـــل از پژوهش ن حاص هد  ـــوا ند نیز برای های فردی و جمعی، از ش م
ست ستسیا سیا شود. این رویکرد در مقابل  ست اده   گذاری مبتنی بر نظرات وگذاری ا

شی از دیدگاهعقاید قرار می شده افراد گیرد که اغلب این نظرات و عقاید نا های آزمون ن
هاســت، یا ممکن اســت الهام گرفته از نگاه ایدئولوژیک، تعصــبات یا حدس و یا گروه

( انوای شواهد را شامل دانش خبرگان، تحقیقات 1999) «اره کابینه بریتانیااد»گمان باشد. 
رنت، های قبلی، اینتن عان، ارزیابی سیاستمنتشر شده، تحقیقات موجود، مشاوره از ذی

ــاوره ــل از مش ــادی و آماری و... معرفی میها، پیامدهای مدلنتایج حاص  کندهای اقتص
 .(605و602صن ،1395)نامداریان، 

گذاری مبتنی بر شواهد مد تواند ذیل سیاستگذاری که میهای سیاستیکی از مدل
ای در پژوهش حاضــر، های مطلوب رســانهنظر باشــد و چارچوبی برای ارائه ســیاســت

 دست دهد، مدل پنجره سیاستی کینگدان است.به
ست سیا صورت فرکینگدان  سیندی تعریف میآگذاری را به  ه کند که تحت تأثیر 

سجری ش ین م سه جریان را عبارت از جریان ت له، جریان ئان عمده قرار دارد. او این 
اند دهای سیاسی میها( و جریان اقدامات و کنشحل)راه تشکیل و پیشنهادات سیاستی

(Kingdon, 2014, p. 87ستی بهبود می سیا سه(. زمانی یک اقدام  با  گانهیابد که جریانات 
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مان چیزی است که کینگدان آن را پنجره سیاست یا پنجره یکدیگر همگرا شوند و این ه
 .(607ص ،1395)نامداریان،  نامدفرصت می

ستاو نتیجه می سیا سائل،  سی در گیرد که جریانات جداگانه م سیا ها و اقدامات 
صل میحلگیرند. راهمواقع بحرانی کنار هم قرار می شکالت مت شوند و هر دوی ها به م

صل میها به نیروهای مآن سی مت سیا صال و ج ت کردن زمانی که طلوب  شوند. این ات
شنهادات یا )فرصتی برای پیش برد پی یک پنجره سیاستی گشوده باشد، بسیار محتمل است

شت ستیبردا سیا شکالت(. یک پنجره  ش ن از م صت( به دلیل  های یک  )یا پنجره فر
ملی  اوضــای و احوال مدیریت، تغییر)به عنوان مثال تغییر  تغییر در جریان اقدام ســیاســی

شوده می سمی دولتی را و...(؛ گ شکل جدید توجه مقامات ر شود یا به این دلیل که یک م
شان بنجلب می شکالتی که برای ای ستکند. م ست ایجاد کرده ا  .Kingdon, 2014, p ) ب

87). 
 الت وای به مشکهای سیاستی رسانهحلدر این پژوهش تالش بر این است که راه

ها به عوامل و نیروهای مرتب  ســیاســی فعال در لباس و هر دوی آن مســائل چرخه مد
. به این صورت که با تمرکز بر مطالعه و ارزیابی چرخه مد 21ها متصل شوندحوزه رسانه

ــائل آن به لباس در جامعه ــده و پس از ای روشگونهایران، عمده مس ــت راج ش مند اس
ها یا حللباس بر اســاس شــواهد گردآمده، راه تشــ ین مســائل اصــلی چرخه مد

سانه ست ر سیا شنهادات  سانهای به تناظر آنپی سبت با انوای ر  )که عوامل و هاها و در ن
نیروهای ســـیاســـی م تلف آن را در برگرفته و برای تمرکز و همگرایی حول مســـائل 

 کند( ارائه شود.چرخه مدلباس درگیر می

 . موردکاوی3

 روش پژوهش. 3-1

ضر یک تحقیق میان شتهتحقیق حا ست که روشر ست اده مورد ای ا  ی یک نوی از آن در ا
شد؛می سترده طیف کی ی روش م هوم با شی هایروش از ایگ  گیرد وبرمی در را پژوه

ست نوی منظور از آن هر  غیر هاییشیوه با که دهدمی دستبه را هایییافته که تحقیقی ا
ــب کردن کمی هرگونه یا آماری هایروش از ــده کس ــت ش ــتراوس و کورب اس  ن،ی)اس
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 .(17ص ،1385
لباس، از دو روش  ای مددر این پژوهش برای گردآوری شواهد الزم سیاست رسانه

مصاحبه عمیق و مطالعات اسنادی است اده شده است. به این صورت که برای اطالی از 
با  مد  خه  ئل عینی چر ـــا مد 15مس عاالن حوزه  حان،  ن ر از ف گان و )طرا ند یدکن تول

حوزه مد لباس و همچنین مسئوالن اجرایی  22کنندگان(، کارشناسان و مت صصانتوزیع
ها و اطمینان هر ضمن آنکه در جهت تکمیل داده 23این حوزه، مصاحبه عمیق انجام شد.

 های آرشیوی تلویزیونی با فعاالن، کارشناسانچه بیشتر از حصول اشبای نظری، مصاحبه
سئوالن اجر شدهو م سالمی ایران نیز گردآوری  سیمای جمهوری ا  10) ایی مد لباس در 

های حضوری و آرشیوی به روش تحلیل های مصاحبهمصاحبه آرشیوی( و مجموی داده
 ، تحلیل شده است. 24مضمون بر اساس مدل ولکات

 وضیچت. اندشده مجزا ت سیر و تحلیل توصیف، مرحله سه ولکات تماتیک مدل در
ستار و نظم یک در هاداده توصیف، همرحل در آنکه  ظمن این که گیرندمی قرار زمانی پیو
 ســازماندهی، ها،داده تحلیل، مرحله در. باشــد تحقیق در محقق نظر اســاس بر تواندمی

 گیرندیم صورت اصلی ت سیرهای نیز، ت سیر مرحله در و شوندمی بندیمقوله و تنظیم
   (.69و68صن ،1390 محمدپور،)

سادامه برای دقیقدر  شتر این م شدن هر چه بی شامل لهئتر  سناد مکتوب  سی، ا شنا
در حوزه صنعت مد لباس و  25های رسمی آماری موجودهای پیشینی و گزارشپژوهش

ـــده و مورد مطالعه قرار گرفتند.  مراحل م تلف چرخه آن در جامعه ایران، گردآوری ش
ها و تحلیل اســناد، نســبت مصــاحبهبندی نتایج تحلیل مضــمون در نهایت پس از جمع

ها، مسائل محوری در نسبت مسائل و ریز مسائل مش ن و ترسیم گردید و از میان آن
توان به صورت ذیل طور کلی روند پژوهش حاضر را میها، مش ن شدند. بهبا رسانه

 ترسیم نمود:



 1396 پاییز و زمستان  (52)پیاپي دوم، شمارة چهارمدین و ارتباطات، سال بیست و     20

 

 

 

 

 

 

 «گذارییند گردآوری شواهد سیاستروند اجرای پژوهش یا فرآ»: 1شکل 

 های پژوهشیافته. 3-2

ــاحبهاز تحلیل داده ــیویهای مص ــوری و آرش )تلویزیونی( و همچنین تحلیل  های حض
 ها وهای پیشــینی و اطالعات آماری(، با در نظر گرفتن قابلیتاســناد موجود )پژوهش

سانهظرفیت سها در چارچوب کارهای ر شت م صلی ئکردهای م تلف مذکور آن، ه له ا
س شت م شد. به بیان دیگر این ه ست راج  صلی بهئا صل جمعله ا ست آمده حا  بندید

ای هدست آمده از تحلیل مضمون داده)یا مسائل( اصلی به تحلیلی محقق میان مضامین
ـــ  هامصاحبه  زای چرخه مد لباس در داخلیند درونآگیری فرکه مشکالت عدم شکلـ

شکل تبلیغ و  شکل تولید، م شکل طراحی، م شکل آموزش و پژوهش، م شور اعم از م ک
های )حاکمیت( و سیاست توزیع، مشکل عدم پیوستگی اجزاء چرخه مد و مشکل دولت

انجام 
مصاحبه های 
حضوری و 
گردآوری 

اسناد دیداری 
شنیداری 

مصاحبه های )
(آرشیوی

تحلیل 
مضمون 

مصاحبه ها 

روشن شدن 
موانع 

شکل گیری 
چرخه مد در 
جامعه ایران 
به تفکیک 
مشکالت 

مراحل مختلف
این چرخه

گردآوری و 
مطالعه  اسناد 

نتایج)مکتوب 
پژوهش های 
پیشینی و 
گزارش های 

آماری در صنعت 
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دست آمده از اسناد پیشینی موجود با لحاو و همچنین مسائل به ـ گیرددولتی را در برمی
ــائات کارکردی و نقش پیش ــاقتض ذیل رهیافت کارکردی  ـــــ ها در جامعهانهگ ته رس

دست آمده مبنی بر نقش محوری است. ضمن آنکه با توجه به اطالعات به ـــ ساختاری
سجام چرخه مد، جریان ه گیری چرخسازی و به دنبال آن شکلبرندها در پیوستگی و ان

ساز یانرنبود برندهای ج»له یا مشکل ئله در ارتباط با کالن مسئمد، تمامی این هشت مس
ــــ  بومی اســالمی اند. در واقع این مورد توجه قرار گرفته 26«ایرانی در حوزه مد لباسـ

س شت م سئه شکل»له ئله محوری یا از جمله عوامل به وجود آمدن کالن م گیری عدم 
هستند و یا اینکه تحت تأثیر این « ایرانی در حوزه لباســــ  ساز اسالمیبرندهای جریان

 له عبارتند از: ئاند. این هشت مسله شکل گرفتهئکالن مس
 ایرانی:ـ  حوزه مد اسالمی در موجود شناختی سردرگمی و معرفتی مشکالت 

ایرانی هم در سطچ ـ اسالمی مد مصادیق و م اهیم ها،شاخن در له به ابهامئاین مس
کنندگان که گذاران و عوامل اجرایی، هم در سطچ فعاالن و هم در سطچ مصرفسیاست
ـــ  صویر روشنی از مصایق عینی مدلباس اسالمیاساساب ت ایرانی در ذهن ندارند، اشاره ـ

ضعف شکالت روبنایی  ای را در هر التزام حرفه و ت صن دانش، دارد. که در نهایت م
 مد از داخل کنندگانمصــرف روشــن تصــور ســه مرحله طراحی، تولید، توزیع و فقدان

سالمی صرف به گرایش ایرانی وــــ  ا صرف به دنبال  الگوهای م وارداتی را در حوزه م
ضمن آنکه به شکل نبوددارند.   یکنواختی و شدن تکراری و تنوی طور خاص موجب م

ید و فقدان هاطرح یدات بومی در حوزه طراحی و تول  دم تبلیغاتی الگوی و نظام و تول
 شوند. اسالمی در حوزه تبلیغات و توزیع می

ـــاخن به این ش یابی  ـــت قدام دیگر در حوزه تبلیغ، ترویج، گوها مقدمه هردس نه ا
ـــ  سازی مد لباس اسالمیسازی و جریانذائقه ایرانی و تعیین مصادیق روشن در این ـ

ــناخت دقیق و ذهنیت مشــترکی در مورد چیســتی و مبانی  حوزه اســت. چه اینکه تا ش
نظر وثبح های دقیق آن وجود نداشته باشد. اساساب هرگونهایرانی و شاخنـ  الگوی اسالمی

ته و هر عاری فراتر نرف ـــ باحث ش یات و م قدامی نیز از در این حوزه از طرح کل گونه ا
 های عوامل اجرایی و نیروهای سیاسی مصون ن واهد ماند.ها و ذهنیتتحمیل سلیقه
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 هحوز در گروهی کار و تیمی فعالیت ضعف و خودمحوری و فردگرایی مشکل 
 لباس: مد

ــاختار  ــکل متوجه س ــاین مش له ئفرهنگی اجتماعی جامعه ایران و در واقع یک مس
شه ست که بر فعالیتری ست. عموم  های حوزه مدای فرهنگی ا سایه افکنده ا لباس نیز 

ــبکه تیمی، طراحان و تولیدکنندگان لباس در ایران، کار  ابند وتبرنمی را هماهنگ ای وش
نیســتند بلکه به دنبال ســودآوری  بلندمدت در آن پایداری و خود کار اســتمرار دنبال به

کاری های نو و ابتپذیری پایینی در ارائه طرحمدت هستند. ریسکش صی باال در کوتاه
های فرهنگی، ایدئولوژی، ت کر و ایده تر اینکه بیش از آنکه دغدغهدارند و از همه مهم

 فردی های نو و خالق برای ایشان اصالت داشته باشد، سودآوری حداکثریخاصه ایده
 اصالت دارد.

 ــناخت عدم) لباس مد بومی هایظرفیت به توجهیبی و بیرون به نگاه  افیک ش
 :(داخلی هایظرفیت از

ود و های موجساز نیستند و غالباب از جریانوجه جریانهیچتولیدکنندگان داخلی ما به
ید می یت و تقل ند، تبع گاه وارداتی دار ـــت خاس که  به مد روز  گاه  ند. ثمره ن  بیرونکن

، افزاریهای ســ ت)اعم از ظرفیت ها و امکانات داخلیتولیدکنندگان، غ لت از ظرفیت
سانی و میراث فرهنگی( و بی ست. که بهنیروی ان طور توجهی به نیازهای واقعی جامعه ا

ـــاجی و بی های قدیمی که در توجهی به احیاء پارچهخاص مغ ول ماندن ظرفیت نس
به ظرفیترند و همچنین بیحافظه فرهنگی مردم وجود دا های فرهنگ بومی، توجهی 

بال دارد. کپی به دن به واردات را  های وارداتی و حتی گرایش  ید از الگو کاری، تقل
ـــی تگی به مظاهر غربی در حوزه مدغرب تواند بیان دیگری از این لباس می زدگی و ش

 لباس باشد. له فرهنگی در حوزه مدئمس

 ها:آن میان هماهنگی عدم و بومی مد خهچر مختلف اجزاء میان گسست 

س شاره دارد ئاین م سته میان اجزاء م تلف چرخه مد ا له به نبود رابطه منطقی و پیو
ستماتیک محقق، طراح، تولیدکننده و بازاریاب و توزیع سی شاره دو عدم کار  ارد. کننده ا

و هیچ هماهنگی دهد اینکه هر یک از اجزاء بدون توجه به دیگری کار خود را انجام می
ها و اصــولی مشــ ن وجود ندارد که در های ایشــان ذیل اهداف و ســیاســتدر کنش
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لباس در ان کاک جدی با  نهایت حاصــل این امر، فعال شــدن بیشــتر ب ش توزیع مد
( )الگوسازی، طراحی و تولید طراحی و تولید بومی و وقوی حداکثری مراحل پیشینی آن

ست. چرا که شور، ا میان حوزه آموزش، پژوهش، طراحی، تولید و توزیع  در خارج از ک
شترکی ندارند. از صورت نگرفته و زبان م شترکی  ساب فهم م سا که  توان گ ترو میاینا

گیری برندهای بومی به عنوان عامل له ضـــمن آنکه پیامد جدی عدم شـــکلئاین مســـ
ست، خود بههماهنگ صولی واحد ا نوعی از  کننده اجزاء م تلف چرخه ذیل اهداف و ا

 ایرانی است. ـ  ساز در حوزه مد اسالمیگیری این برندهای جریانموانع شکل

 ایرانی:ـ  اسالمی لباس مد سیاسی اقتصاد گیریشکل عدم 

شکل ضعف دولت یا حاکمیت در عدم  سی در اینجا به  سیا صاد  ضعف اقت گیری یا 
ـــ  گذاری و همراه نمودن ایشان در حوزه مد لباس اسالمیجذب سرمایه ایرانی اشاره ـ

 در دهتولیدکنن و گذارسرمایه دارد. اینکه با درک محوریت اقتصاد در صنایع فرهنگی، از
 انکردن ایش )متقاعد خود حمایت کند کالن فرهنگی هایها و مطلوبیتسیاست راستای
سبت صادی برای فعالیت در حوزه  بومی( و الگوهای سودآوری به ن سب اقت شتوانه منا پ

ـــ  مد اسالمی  ایرانی را از طریق تمهید تسهیالت حمایتی و تشویقی مانند رفع مالیات،ـ
های های الزم، رفع محدودیتها، اعطای وام، فراهم آوردن زیرساختاهش تعرفه بیمهک

شکل صاب به  ش  شبکهقانونی و... فراهم کند و م ی سازگیری برندهای بومی از طریق 
های بزرگ داخلی و دادن امکانات بیشـــتر یدیبیشـــتر از تول فعاالن این حوزه، حمایت

سی می سیا صاد  ضعف اقت شان کمک کند.  شکالتی ساز بروز متواند زمینهتبلیغاتی به ای
)به صـــرفه نبودن  های تولیدمثل کاهش انگیزه نوآوری در حوزه طراحی، افزایش هزینه
کاری، به کپیگذار و گرایش تولید داخل(، عدم امنیت اقتصـــادی تولیدکننده و ســـرمایه

ــه مدتقلید بی  لباس وارداتی پرفروش رویه یا واردات در حوزه تولید و گرایش به عرض
 ها در حوزه توزیع شود.یا الگوهای مشابه تقلیدی از آن

 از اعم) لباس مد حوزه عینی هایواقعیت از گذارانســیاســت ذهنیت جدایی 
 :(مصرف و توزیع تولید، طراحی،

لباس در کشور، تلقی نادرست و  گذاری حوزه مدسیاستیکی از مشکالت جدی 
گذاران و متولیان عدم درک دقیق و روشن مسائل و مشکالت عینی آن از سوی سیاست
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ــت ــیاس ــت که طبیعتاب بر کی یت س ها و نوی مداخالت نظام حاکم در این اجرایی آن اس
ــایه می ــده ایجاد گســل ابعاد و عمق افزایش افکند و نتیجه آنپدیده فرهنگی س  یانم ش

ست ست صنعت فرهنگی مد چرخه هایواقعیت و دولت فرهنگی هایسیا به عبارت  .ا
ای یا ایدئولوژیک بدون توجه به های شــ صــی، ســلیقهدیگر، تکیه صــرف به برداشــت

د توانهای واقعی حوزه مد لباس در جامعه ایران به نوبه خود میمسائل، نیازها و فرصت
 های رسمی در حوزه مد لباس را تشدید نماید.سیاست مدی هر چه بیشترآناکار

 کننده:مصرف برای بومی تولیدات آفرینیهویت و تشخص عدم 

ــ گیری برندهای بومی له، در عین اینکه یکی از پیامدهای جدی عدم شــکلئاین مس
یرانی است. در واقع یکی از الزامات اساسی ایجاد برندهاست که تحت عنوان ـ ا اسالمی
لیدات نشینی توای یا همپردازی رسانهبه هویت متمایز برند از طریق ش صیت دهیشکل

شـــود. زمانی که یک برند یک برند با نوی خاصـــی از ســـبک زندگی و... از آن یاد می
سالمی ست که تولیدات آن نیز ــــ  ا شد، طبیعی ا ایرانی از هویت متمایزی برخوردار با

یتبرای مصـــرف گان هو ند هد بود کن نهب ش خوا با نوی ها میو رســــا ند  توان
 نشینیهای خاص همایرانی در بافتـ  ها و قرار دادن تولیدات اسالمیپردازیش صیت

در  عالف برندهای و لباس مد بومی محصوالت برای آفرینیهویت و ب شیدر ش صیت
 این عرصه، نقش مؤثری ای ا کنند.  

 زندگی محیط در بومی چه لباس الگوهای ظهورجدی عدم و نشـــدن دیده 
 ها:رسانه در چه و اجتماعی

ــدید ترین عوامل گرایش مصــرفاز مهم کنندگان به مدهای روز لباس، کثرت و تش
رو دیده نشدن و عدم اینلباس در زندگی روزمره مردم است. از دیده شدن اقالم روز مد

ا، هاه)در تن مردم، ویترین فروشــگ ظهور جدی الگوهای لباس بومی در محی  اجتماعی
ـــانه های جمعی به عنوان یک ضـــعف مهم این بازارها، تبلیغات محیطی و...( و در رس

ــرفحوزه موجب می ــود که مص ــن از آن، ش ــویر ذهنی روش کنندگان به دلیل عدم تص
گرایش بیشتری به مصرف الگوهای غیر بومی وارداتی که بیشتر در معرض دیدشان قرار 

های مشــ صــی از الگوهای بومی نمونه یا نمونهکننده، دارد، پیدا کنند. چون مصــرف
سالمی ـــ  ا ضای ملموس جامعه و در تن افراد و ویترینـ ست که ایرانی در ف ها ندیده ا

 ها دست به انت اب بزند. آن ها داشته و در نهایت از میانارزیابی دقیقی از آن
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 27وجود()وضعیت م ای مد لباس پس از انقالب اسالميهای رسانهکاوی سیاستپیشینه. 3-3

ست سیا شینه  سانهدر مطالعه پی سالمی به عنوان های ر ای مد لباس در نظام جمهوری ا
ست سیا شواهد مهم در ارائه  سانهیکی از  ست های جدید ر ای مد لباس، تالش بر این ا

ست سیا ضمن مروری بر  سطچ کلیکه  شش و آرایش های حوزه مد لباس یا در  تر پو
ا با ههای پیشینی و همچنین نسبت این سیاستکید در سیاستبدن، نوی رسانه مورد تأ

ـــائل و مشـــکالت موجود چرخه مد لباس مورد توجه قرار گیرد. چه اینکه در نظر  مس
 ها، شــناخت نقاطتر با این ســیاســتها ضــمن کمک به آشــنایی دقیقگرفتن این مؤل ه

ها تا چه میزان ناظر استها و اینکه این سیها به ویژه در حوزه رسانهتمرکز این سیاست
 نماید.  اند، را میسر میبه مشکالت واقعی حوزه مد لباس تنظیم شده

رتب  ای مهای رسانهگذاری حوزه پوشش و اهم سیاستسیاست طور کلی پیشینهبه
 جدول قالب در توانمی (1396)ســال  اســالمی تاکنون انقالب ابتدای از با این حوزه را

 :28نمود خالصه ذیل
 گذاری در حوزه مد لباس، پوشش و آرایش بدن. پیشینه سیاست2جدول شماره 

 لهئمس نوع رسانه گزاره مرتبط سیاست عنوان ردیف

1 
 تعزیرات / اسالمی مجازات قانون

(18/5/1362) 
 دیده شدن الگوهای غیر بومی محیطی 102تبصره ماده 

2 

 و تخلفات به رسیدگی نحوه قانون
 هاییلباس فروشندگان مجازات

 عام مالء در هاآن از استفاده که
 عفت یا و است شرع خالف
 کندمی دارجریحه را عمومی
(28/12/1365) 

 دیده شدن الگوهای غیر بومی محیطی 1ماده 

 دیده شدن الگوهای غیر بومی محیطی 4ماده 

3 
 عنوان به تعزیرات جدید قانون

 مجازات قانون پنجم بخش
 (2/3/1375) اسالمی

 دیده شدن الگوهای غیر بومی محیطی 638  ماده تبصره

4 
 هایروش مبانی و و اصول
 عفاف فرهنگ گسترش اجرایی

(14/11/1376) 

 محیطی 7بند 
دیده نشدن و عدم ظهور جدی 

 الگوهای لباس بومی

 هاعموم رسانه 9بند 
آفرینی عدم تشخص و هویت

تولیدات بومی برای 
 کنندهمصرف

5 
  گسترش راهبردهای

 عفاف فرهنگ
 های تصویریرسانه 22بند 

دیده نشدن و عدم ظهور جدی 

 الگوهای لباس بومی
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 بیرون به نگاه هاعموم رسانه 25بند  (4/5/1384)

 دیده شدن الگوهای غیر بومی های چاپیرسانه 27بند 

 هاعموم رسانه 37بند 

)تکرار و  مشکالت معرفتی

یکنواختی الگوهای موجود 

 ایرانی لباس(.ـ  اسالمی

 هاعموم رسانه 39بند 

دیده شدن الگوهای غیر بومی 

و عدم ظهور الگوهای بومی 

 پوشش در جامعه

6 
راهکارهای اجرایی گسترش 

 فرهنگ عفاف و حجاب

(13/10/1384) 

ی
ظام

انت
ی 

رو
نی

 

بند 

10 
 دیده شدن الگوهای غیر بومی محیطی

بند 

16 
 غیر بومیدیده شدن الگوهای  محیطی

بند 

21 
 دیده شدن الگوهای غیر بومی محیطی

ی
الم

اس
د 

شا
 ار

گ و
هن

فر
ت 

زار
و

 

بند 

1 
 هاعموم رسانه

دیده شدن الگوهای غیر بومی 

و عدم ظهور و بروز الگوهای 

)اسالمی( پوشش در  بومی

 جامعه

بند 

2 

عموم تولیدات 

 ایرسانه

گیری اقتصاد عدم شکل

 سیاسی مد لباس

بند 

4 

عموم تولیدات 

 ایرسانه

دیده شدن الگوهای غیر بومی 

و عدم ظهور و بروز الگوهای 

)اسالمی( پوشش در  بومی

 جامعه

بند 

6 
 موسیقی

آفرینی عدم تشخص و هویت

 دهکننتولیدات بومی برای مصرف

بند 

9 
 اینترنت

دیده شدن الگوهای غیر بومی 

و عدم ظهور و بروز الگوهای 

 بومی )اسالمی(

بند 

15 
 های سینماییفیلم

دیده نشدن و عدم ظهور جدی 

+ عدم  الگوهای لباس بومی

آفرینی تشخص و هویت

تولیدات بومی برای 

 کنندهمصرف
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بند 

16 

های سینمایی فیلم

 مطبوعات

دیده شدن الگوهای غیر بومی 

و عدم ظهور الگوهای بومی 

 پوشش در جامعه

بند 

18 
 مشکالت معرفتی  مطبوعات

ی
گان

زر
 با

ت
زار

و
 

بند 

4 
 محیطی

دیده شدن الگوهای غیر بومی 

و عدم ظهور الگوهای بومی 

 پوشش در جامعه

بند 

8 
 محیطی

دیده نشدن و عدم ظهور جدی 

 الگوهای لباس بومی

بند 

11 
 دیده شدن الگوهای غیر بومی عکس

ما
سی

 و 
دا

ص
 

بند 

1 
 تلویزیون

دیده نشدن  + مشکالت معرفتی

و عدم ظهور جدی الگوهای 

 لباس بومی

بند 

3 
 دیده شدن الگوهای غیر بومی تلویزیون

بند 

6 
 تلویزیون

دیده نشدن و عدم ظهور جدی 

الگوهای لباس بومی+ مشکالت 

 معرفتی

بند 

9 
 مشکالت معرفتی تلویزیون

بند 

10 
 تلویزیون

آفرینی عدم تشخص و هویت

برای تولیدات بومی 

 کنندهمصرف

بند 

13 
 دیده شدن الگوهای غیر بومی تلویزیون

بند 

18 
 دیده شدن الگوهای غیر بومی تلویزیون

بند 

19 
 تلویزیون

دیده نشدن و عدم ظهور جدی 

 الگوهای لباس بومی

بند 

22 
 تلویزیون

دیده شدن الگوهای غیر بومی 

و عدم ظهور و بروز الگوهای 

پوشش در  )اسالمی( بومی

 جامعه
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بند 

27 

 تلویزیون

 محیطی
 دیده شدن الگوهای غیر بومی

بند 

28 
 تلویزیون

گیری اقتصاد عدم شکل

 سیاسی مد لباس 

 ایرانیـ  اسالمی

بند 

29 
 تلویزیون

گیری اقتصاد عدم شکل

 سیاسی مد لباس 

 ایرانیـ  اسالمی

بند 

31 
 تلویزیون

گیری اقتصاد عدم شکل

 سیاسی مد لباس 

+ دیده نشدن  ایرانیـ  اسالمی

و عدم ظهور جدی الگوهای 

 لباس بومی

ت 
غا

بلی
ن ت

زما
سا

ی
الم

اس
 

بند 

5 

 

عموم تولیدات 

 ایرسانه

دیده نشدن و عدم ظهور جدی 

 الگوهای لباس بومی

ش
ور

پر
 و 

ش
وز

 آم
ت

زار
و

 

بند 

4 
 مشکالت معرفتی کتاب

بند 

8 
 محیطی

شدن الگوهای غیر بومی دیده 

و عدم ظهور و بروز الگوهای 

 بومی )اسالمی( پوشش

بند 

9 
 محیطی

تکرار و یکنواختی الگوهای 

 ایرانی لباسـ  موجود اسالمی

بند 

17 
 مشکالت معرفتی کتاب

بند 

19 
 محیطی

دیده شدن الگوهای غیر بومی 

و عدم ظهور و بروز الگوهای 

 بومی )اسالمی( پوشش

بند 

20 
 محیطی

دیده شدن الگوهای غیر بومی 

و عدم ظهور و بروز الگوهای 

 بومی )اسالمی( پوشش

ت 
زار

و

اد
ص

اقت
 

بند 

2 
 دیده شدن الگوهای غیر بومی محیطی
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وم
 عل

ت
زار

و
 

بند 

16 
 دیده شدن الگوهای غیر بومی محیطی

ی
دار

هر
ش

 ها

بند 

3 
 دیده شدن الگوهای غیر بومی محیطی

7 
 لباس و مد ساماندهی قانون

(12/10/1385) 

 محیطی 2ماده 

دیده شدن الگوهای غیر بومی و 

عدم ظهور و بروز الگوهای بومی 

 ایرانی در جامعهـ  اسالمی

 محیطی 3ماده 
دیده نشدن و عدم ظهور جدی 

 الگوهای لباس بومی

 محیطی 5ماده 

دیده نشدن و عدم ظهور جدی 

عدم  + الگوهای لباس بومی

 گیری اقتصاد سیاسی شکل

 مد لباس

8 
 طرح ارتقای امنیت اجتماعی

 (1386/ گشت ارشاد)
 دیده شدن الگوهای غیر بومی محیطی ______

9 
نامه اجرایی قانون آیین

 ساماندهی مد لباس

(12/03/1387) 

د 
شا

 ار
گ و

هن
فر

ت 
زار

. و
ف

ال

ی
الم

اس
 

بند 

3 
 محیطی

دیده نشدن و عدم ظهور جدی 

+  الگوهای لباس بومی

 مشکالت شناختی 

بند 

6 
 هاعموم رسانه

دیده نشدن و عدم ظهور جدی 

+ عدم  الگوهای لباس بومی

های شناخت کافی از ظرفیت

 داخلی و بومی

 ـ ب
ت

زار
و

 
ش

وز
آم

 و 

ش
ور

پر
 

بند 

3 
 کتاب

دیده نشدن و عدم ظهور جدی 

+  الگوهای لباس بومی

 مشکالت معرفتی 

بند 

6 
 مشکالت معرفتی  محیطی

ی
گان

زر
 با

ت
زار

. و
ج

 

بند 

8 
 محیطی

دیده شدن الگوهای غیر بومی و 

عدم ظهور و بروز الگوهای بومی 

 ایرانی در جامعهـ  اسالمی

بند 

9 
 محیطی

دیده نشدن و عدم ظهور جدی 

 الگوهای لباس بومی
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بند 

10 
 محیطی

دیده نشدن و عدم ظهور جدی 

 الگوهای لباس بومی

ما
سی

 و 
دا

 ص
ه.

 

بند 

1 
 تلویزیون

دیده نشدن و عدم ظهور جدی 

 الگوهای لباس بومی

بند 

2 
 تلویزیون

دیده نشدن و عدم ظهور جدی 

 الگوهای لباس بومی+

عدم شناخت کافی از 

 های داخلی و بومیظرفیت

بند 

3 
 تلویزیون

دیده نشدن و عدم ظهور جدی 

الگوهای لباس بومی+ 

شناخت کافی از عدم

 بومیهای داخلی و ظرفیت

بند 

4 
 تلویزیون

دیده شدن الگوهای غیر بومی و 

 عدم ظهور و بروز الگوهای بومی

 )اسالمی( پوشش در جامعه

بند 

5 
 تلویزیون

مشکالت معرفتی+ دیده نشدن 

و عدم ظهور جدی الگوهای 

+ عدم شناخت  لباس بومی

 های بومیکافی از ظرفیت

بند 

6 
 تلویزیون

دیده نشدن و عدم ظهور جدی 

 الگوهای لباس بومی       

بند 

7 

 تلویزیون

 سینما
 مشکالت معرفتی

بند 

8 
 تلویزیون

دیده شدن الگوهای غیر بومی و 

 عدم ظهور و بروز الگوهای بومی

 )اسالمی( پوشش در جامعه

10 
های آگهی مجموعه ضوابط تولید

 29رادیویی و تلویزیونی
 تلویزیون 28اصل 

دیده شدن الگوهای غیر بومی و 

 عدم ظهور و بروز الگوهای بومی

 )اسالمی( پوشش در جامعه

 )وضعیت موجود( ارزیابي کلي پیشینه سیاستي. 3-4

شاهده می ستچنانچه م سیا سانهشود در  شش، محوریت با های ر ای موجود حوزه پو
ه در لئاست. غلبه این مس له ع اف و حجاب و تحکیم، بس  و توسعه آن در جامعهئمس
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له مد لباس، خود گویای اصالت سبک و الگوهای خاصی از ئهای پوشش بر مسسیاست
 کننده حجاب و ع اف مردم جامعه باشد. )یا مدهایی( دارد که تأمین لباس

ـــ  مد لباس اسالمی ایرانی و راهبری و ساماندهی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته ـ
صاب در دو قا ش  ست و م ساماندهی مد لباس و آیینا نامه اجرایی آن توجه به این نون 

شود. ب شی از این امر شاید ناشی از تناقضات بنیادین الینحل پدیده حوزه برجسته می
لباس  دم ایرانی باشد. اینکهـ  مد به عنوان محصول مدرنیته با مبانی فرهنگ بومی اسالمی

تی برای ظهور و حضـــور جدی بیش از آنکه به عنوان یک صـــنعت فرهنگی و فرصـــ
سالمی شود، به عنوان پدیدهـــــ  الگوهای بومی ا سته  صه جهانی نگری ای ایرانی در عر

شایداینشود. ازغریب و بیگانه و نامتجانس با فرهنگ بومی در نظر گرفته می بتوان  رو 
سیاستتوجهی یا کمیکی از دالیل بی ابی جهای ایتوجهی به این امر را به ویژه در ارائه 

شناختی و عدم فهم دقیق ظرفیت مد می های فرهنگ بولباس به همین ضعف معرفتی و 
ــ  اسالمی های مد به عنوان یکی از صنایع ایرانی در حوزه پوشش از یک سو و ظرفیتـ

شکلی که رفع مبنایی آن  سبت داد. م سوی دیگر ن پرطرفدار فرهنگی در جهان امروز از 
 مورد توجه قرار گرفته است.  های پیشین کمتردر ارائه سیاست

سیاست شتر  سانهبی شده تاکنون، معطوف به ر ست که خود های ارائه  های محیطی ا
له دیده شدن الگوهای غیر بومی و عدم ظهور و بروز الگوهای ئگویای این است که مس

ــش در جامعه، به بومی ــالمی( پوش ــت)اس ــیاس گذاران حوزه طور جدی مورد توجه س
ن بوده اســت. اما توجه به مشــکالت و موانع زیربنایی این ظهور و پوشــش و آرایش بد

سیار کم ست. بهبروز ب سترنگ ا سیا سطور خاص در این  سجام و هماهنگی ئها م له ان
ـــاختار فرهنگی اجتماعی مثل  ـــائل زیربنایی س میان اجزاء م تلف چرخه مد بومی، مس

ضعف کار گروهی و نگاه به بیرون و بی د های بومی مبه ظرفیتتوجهی خودمحوری و 
شگر میکاری از الگوهای وارداتی جلوه)که در تقلید و کپی لباس ده شود( نادیده گرفته 

شده سی نیز کمتر در نظر گرفته  سیا صادی  ساختار معرفتی و اقت سائل  ند. او همچنین م
شکل سائلی که نهایتاب  شوار و تا اندازهگیری برندهای جریانم سیار د ی اساز بومی را ب

 سازند.غیرممکن می
له چرخه مد به عنوان یک صنعت فرهنگی و ئطور کلی مستوان گ ت بهرو میایناز
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ـــ  ساز اسالمیگیری برندهای جریانله شکلئمش صاب مس ایرانی در حوزه مد لباس به ـ
)با مجموی الزامات و باید و نبایدهای آن(  یندیآشرط جدی تحقق چنین فرعنوان پیش
 ای حوزه پوشش و آرایش بدن مغ ول واقع شده است. گذاری رسانهدر سیاست

شکلکم سائل بنیادین در   شود که درگیری چرخه مد بومی، موجب میتوجهی به م
ست سیا سائل حوزه مدلباس، در عین حال عین کثرت  سبت به برخی م شینی ن های پی

ی اخیر باشیم؛ چنین هاشاهد استمرار و حتی تشدید این مسائل در جامعه ایران طی سال
ــازمانامری می ها و نهادهای ذی تواند خود حکایت از فقدان جدیت و عزم هماهنگ س

ست سیا سترب  در اجرایی کردن این  سیا شدن این  ها یا اجرای ها و عملیاتی و اجرا ن
ـــلیقه ـــت و س ـــد. به بیان بهتر میان راهای آننادرس ـــته باش )یا  هاحلها در جامعه داش

شیند سیاستآگیری در فرسیاستی( که مرحله تصمیمپیشنهادات  ت سر گذاری را نیز پ
نامه و... درآمده و حتی ابالغ شــده اســت و گذاشــته و به صــورت قانون، مصــوبه، آیین

شکاف جدی وجود دارد. از سی  سیا سی نیروهای  سیا ساس الگوی ایناقدامات  رو بر ا
ـــاب هیچ پنجره فرصـــتیکینگدان می ـــاس ـــائل واقعی حوزه  توان گ ت که اس  میان مس

 ها و جریان اقدامات سیاسی شکل نگرفته است.حللباس، جریان راه مد

 ای مطلوب مد لباسهای رسانهطرح سیاست. 3-5

لباس در جامعه ایران و همچنین شناخت  پس از مش ن شدن مسائل اصلی چرخه مد
ها در خله رســانههای مداخألهای ســیاســتی ناظر به این مســائل نوبت به طرح اولویت

ه توان گ ت کرو میاینرسد. ازها میهای سیاستی متناظر با آنحوزه مد لباس و توصیه
شده در حوزه مد طرح توصیه سائل احصاء  ستناد به م سوی محقق با ا ستی از  سیا های 

گیری از پیشــینه تجربی ها و اســناد این حوزه و بهرهلباس از مجموی تحلیل مصــاحبه
گیرد و در اینجا تالش شده در قالب یک مرتب  با این حوزه، صورت می گذاریسیاست

عوامل ) له، جریان پیشنهادات سیاستی و نیروها و اقدامات سیاسیئجدول سه جریان مس
سی که اقدامات از ناحیه آن شود. عالوه بر این، ها انجام میسیا شود( در کنار هم طرح 

به آن طرح شده، مش ن گردیده و در نهایت ای که سیاست پیشنهادی ناظر نوی رسانه
 نیز، روشن شود. هانسبت این پیشنهادات با کارکردهای رسانه 30المقدورحتی
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 ای مد لباس در جامعه ایرانهای سیاست رسانهها و توصیه. اولویت3جدول شماره 

 هلئمشکل یا مس
اولویت 

 سیاستی
 های سیاستیتوصیه

عوامل  پیشینه

 سیاسی
 رسانهنوع 

کارکرد 

 مربوطه
 ندارد دارد

 معرفتی مشکالت

 سردرگمی و

 موجود شناختی

 مد حوزه در

 ایرانیـ  اسالمی

 در ابهام)

 مفاهیم ها،شاخص

 مد مصادیق و

 (ایرانیـ  اسالمی

 رفع به کمک

 مشکالت

 و معرفتی

 حوزه مهارتی

 لباس مد

 تعیین و گذاریلزوم شاخص

 در لباس مد نمایش معیارهای

  ها مبتنی بر مبانیرسانه

 به دستیابی ایرانی وـ  اسالمی

 از آن. مصادیقی دقیق

  

سیمای 

جمهوری 

 اسالمی+

وزارت فرهنگ 

 و ارشاد اسالمی

 تلویزیون

 مطبوعات

 های جدیدرسانه

های )شبکه

اجتماعی مجازی 

 و...(

___ 

اصالح و باز تنظیم نظام تبلیغاتی و 

ی تبلیغاتنامه و الگوی تدوین نظام

 مبنای ایرانی برـ  مد اسالمی

 گذاری صورت گرفتهشاخص

  

سیمای 

جمهوری 

 اسالمی+

وزارت فرهنگ 

 و ارشاد اسالمی

های رسانه

 محیطی

 تلویزیون

 های جدیدرسانه

___ 

آموزش و ارائه مبانی، مفاهیم، 

)تبیین اصول وحدت  معیارها

ـ  بخش( و مصادیق روشن اسالمی

ایرانی لباس به طراحان و 

 تولیدکنندگان. 

  

سیمای 

جمهوری 

 اسالمی+

وزارت فرهنگ 

 و ارشاد اسالمی

 تلویزیون

 مطبوعات

 آموزشی

 اطالع رسانی

 ها وایجاد فضای نقد و ارزیابی طرح

الگوهای شاخص تولید شده مد 

ها بر مبنای اصول و لباس در رسانه

 بخش های وحدتشاخص

 ایرانی.ـ  اسالمی

  

سیمای 

جمهوری 

 +اسالمی

 فرهنگ وزارت

 اسالمی ارشاد و

 تلویزیون

های شبکه

 اجتماعی

 و نظارتی

 رسانیاطالع

 همبستگی

-کاوی برندهای موفق و پیشتجربه

لباس از حیث  رو جهانی در مد

مهارتی و تخصصی و مجموع 

ها و اقدامات ایشان در ریزیبرنامه

 هر سه حوزه طراحی، تولید، توزیع

 )بازاریابی و...(

  

سیمای 

جمهوری 

 اسالمی

وزارت فرهنگی 

 و ارشاد اسالمی 

 تلویزیون

مطبوعات 

 تخصصی

 اطالع رسانی

 آموزشی

ایجاد زمینه حضور و نقش آفرینی 

ای طراحان و مؤثر رسانه

 تولیدکنندگان شاخص 

ایرانی در هدایت و ـ  اسالمی

 )الگودهی( مد  بخشیالهام

 ایرانی.ـ  اسالمی

  
 فرهنگی وزارت

 اسالمی ارشاد و

شبکه های 

 اجتماعی

آموزشی یا 

انتقال 

 فرهنگ
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 هلئمشکل یا مس
اولویت 

 سیاستی
 های سیاستیتوصیه

عوامل  پیشینه

 سیاسی
 رسانهنوع 

کارکرد 

 مربوطه
 ندارد دارد

ای ها و اصول حرفهمهارت آموزش

مند و طراحی، تولید و توزیع نظام

-ای ذیل برندها/ اصول حرفهشبکه

گیری برندها و فعالیت ای شکل

 یند مدآتخصصی در هر مرحله از فر

  

سیمای 

جمهوری 

 اسالمی+

فرهنگی وزارت 

 و ارشاد اسالمی

 تلویزیون

مطبوعات 

 تخصصی

 آموزشی

 و فردگرایی مشکل

 و خودمحوری

 فعالیت ضعف

 کار و تیمی

 حوزه در گروهی

 لباس مد

 زمینه ایجاد

 و تعامل

 گسترش

 کار فرهنگ

 در گروهی

 شبکه میان

  فعالین

 لباس مد

 ایرانیـ  اسالمی

های فعال و نمونه معرفی ظرفیت

تولید و توزیع مد حوزه طراحی، 

ایرانی و ایجاد زمینه ـ  اسالمی

 ها شناخت متقابل میان آن

  

سیمای جمهوری 

 اسالمی+

کارگروه ساماندهی 

مد و لباس وزارت 

فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

های شبکه

 اجتماعی

 تلویزیون

بخشی آگاهی

 رسانیو اطالع

فراهم آوردن زمینه شناخت متقابل 

های فعال میان برندها و مجموعه

ایرانی در جهت ـ  مد اسالمی

گیری شبکه منسجم تولید و شکل

 ایرانی.ـ  توزیع مد اسالمی

  

سیمای 

جمهوری 

اسالمی+ وزارت 

صنعت، معدن 

 و تجارت

 همبستگی محیطی تلویزیون

رقابت  فضای ایجاد و افزایش

 و همچنین طراحان میان گروهی

فعال داخل در مد  تولیدکنندگان

 نمایش و پخش در ایرانیـ  اسالمی

 ایشان. آثار

  

سیمای 

جمهوری 

 اسالمی

 تلویزیون
 همبستگی

 سرگرمی

 رکا موفق هایتجربه سازیبرجسته

 سازیجریان در برندها ذیل گروهی

)تجلیل از الگوهای موفق  لباس مد

فعالیت تیمی و کار گروهی در 

ایرانی و به ـ  حوزه لباس اسالمی

گذاری تجارب و اشتراک

دستاوردهای اقدام گروهی و 

 ها(هدفمند ایشان در رسانه

  

سیمای 

جمهوری 

 اسالمی

 تلویزیون

 اطالع رسانی

 همبستگی

آموزشی و 

انتقال 

 فرهنگ

 و بیرون به نگاه

 به توجهیبی

 بومی هایظرفیت

 عدم) لباس مد

 از کافی شناخت

 هایظرفیت

 داخلی(

 زمینه گسترش

 به توجه

 هایظرفیت

 لباس مد بومی

 هایسازی ظرفیتمعرفی و برجسته

 افزاری بومی چرخه مد لباس سخت
  

سیمای جمهوری 

اسالمی+ وزارت 

صنعت معدن و 

 تجارت

 تلویزیون

 های جدیدرسانه

 )فضای مجازی(

بخشی آگاهی

 رسانیو اطالع

های نیروی انسانی معرفی ظرفیت

به ویژه طراحان خالق و 

 کنندگانتولیدکنندگان و توزیع

ـ  پیشرو در حوزه مد اسالمی

 ایرانی(.

  

 صدا و سیما+

کارگروه ساماندهی 

مد و لباس وزارت 

فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

 تلویزیون

 های جدیدرسانه

 )فضای مجازی(

بخشی آگاهی

 رسانیو اطالع
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 هلئمشکل یا مس
اولویت 

 سیاستی
 های سیاستیتوصیه

عوامل  پیشینه

 سیاسی
 رسانهنوع 

کارکرد 

 مربوطه
 ندارد دارد

های فرهنگی، انعکاس ظرفیت

هنری)میراث فرهنگی( تاریخی و 

جغرافیایی بومی در حوزه لباس و 

 بدن بانوان.پوشش 

  

 صدا و سیما+

کارگروه 

ساماندهی مد و 

لباس وزارت 

فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

 تلویزیون

های رسانه

جدید)فضای 

 مجازی(

بخشی آگاهی

و 

 رسانی/اطالع

آموزشی و 

انتقال 

 فرهنگ

 میان گسست

 مختلف اجزاء

 و بومی مد چرخه

 هماهنگی عدم

 هاآن میان

 نمودن فراهم

 زمینه

 و هماهنگی

 تعارضات رفع

 اجزاء میان

 چرخه مختلف

 مد

 میان مشترک زبان کمک به ایجاد

در حوزه مد  تولیدکننده و طراح

ایرانی با به ـ  اسالمی

های ها و دغدغهگذاری ایدهاشتراک

ها و ایجاد وفاق حداکثری در آن

مورد عناصر وحدت بخش هویت 

ایرانی در تولیدات ـ  اسالمی

 تلویزیونی

  

سیمای 

جمهوری 

 اسالمی

 تلویزیون
 همبستگی

 هویت بخشی

رصد و پایش مستمر نیازها و 

 کنندگان گرایشات مصرف
  

کارگروه 

ساماندهی مد و 

لباس وزارت 

فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی+

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

های شبکه

 اجتماعی
 رسانیاطالع

گذاری ایجاد بستر به اشتراک

لباس ها و تولیدات مد ها، طرحایده

 گیری شبکهو کمک به شکل

ـ  اجتماعی مجازی مدلباس اسالمی

-ها و راهبریایرانی با لحاظ نظارت

های های الزم بر اساس شاخص

 احصاء شده.

  

کارگروه 

ساماندهی مد و 

لباس وزارت 

فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

های شبکه

 اجتماعی
 همبستگی

 گیریشکل عدم

  سیاسی اقتصاد

 لباس  مد

 ایرانیـ  اسالمی

 به کمک

 گیریشکل

 سیاسی اقتصاد

 لباس مد

های جاری حذف یا تعدیل هزینه

برای حضور فعاالن حوزه تولید و 

به ) ایرانیـ  توزیع مدلباس اسالمی

ویژه برندهای نوپا( و نمایش آثار 

های فصلی و ایشان در نمایشگاه

بازارهای مرکزی شهر، بر اساس 

های دقیق صورت گذاریشاخص

 در این حوزهگرفته 

  

کارگروه ساماندهی 

مدلباس وزارت 

فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

وزارت امور  +

اقتصادی و دارایی+ 

 وزارت صنعت،

 معدن و تجارت

 ___ محیطی

در نظر گرفتن امکانات و تسهیالت 

مناسب برای تبلیغات تجاری 

تلویزیونی برندهای نوپای بومی 

  

سیمای 

جمهوری 

 اسالمی ایران

 ___ تلویزیون
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 هلئمشکل یا مس
اولویت 

 سیاستی
 های سیاستیتوصیه

عوامل  پیشینه

 سیاسی
 رسانهنوع 

کارکرد 

 مربوطه
 ندارد دارد

-ایرانی و تعدیل هزینهـ  اسالمی

تبلیغات برای ایشان بر اساس های 

 گذاری انجام شدهشاخص

 های فرهنگی()مطلوبیت

ها و فراهم آوردن موقعیت

های مناسب برای تبلیغ فرصت

برندهای نوپای لباس داخلی با 

های تبلیغات برای کاهش هزینه

)با لحاظ شاخص ها و  ایشان

ایرانی در ـ  اسالمیمعیارهای 

 پوشش و نوآوری در سبک و طرح(

 ___ محیطی هاشهرداری  

در نظر گرفتن تسهیالت مناسب 

گیری شبکه توزیعی برای شکل

ایرانی با ـ  منسجم پوشاک اسالمی

ایرانی ـ  محوریت برندهای اسالمی

و نظارت جدی بر عرضه محصوالت 

 های تعیین شده مصوب.با شاخص

  

صنعت، وزارت 

 معدن و تجارت

 ها+ شهرداری

 ___ محیطی

فراهم آوردن امکان مقایسه 

ها از الگوهای لباس بومی در رسانه

کنندگان و لحاظ اقبال مصرف

ها برای تولیدکنندگان سودآوری آن

 گذاران حوزه پوشاکو سرمایه

  

سیمای 

جمهوری 

 اسالمی

های جدید رسانه

های )شبکه

 اجتماعی(

 تلویزیون

نظارتی و 

 رسانیاطالع

 ذهنیت جدایی

 از گذارانسیاست

 عینی هایواقعیت

 لباس مد حوزه

 طراحی، از اعم)

 و توزیع تولید،

 (مصرف

 نمودن نزدیک

 به هاذهنیت

 و مسائل

 واقعی نیازهای

 لباس مد حوزه

گزارش و به تصویر کشیدن مسائل 

و مشکالت واقعی مراحل مختلف 

امروز در جامعه چرخه مد لباس 

 ایران از زبان فعاالن این حوزه

  

سیمای 

جمهوری 

 اسالمی 

 تلویزیون
نظارتی و 

 رسانیاطالع

گذاری ایجاد فضای به اشتراک

ها از مندینظرات، نیازها و عالقه

 کنندگانسوی مصرف

  
وزارت فرهنگ 

 و ارشاد اسالمی

های شبکه

 اجتماعی

نظارتی و 

 رسانیاطالع

زمینه تعامل فعاالن فراهم نمودن 

گذاران و میدانی حوزه مد و سیاست

 عوامل اجرایی حوزه مد لباس. 

  

صدا و سیما+ 

کارگروه 

ساماندهی مد و 

لباس وزارت 

فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

 تلویزیون

 های جدیدرسانه

های )شبکه

 اجتماعی و...(

نظارتی و 

 رسانیاطالع

 همبستگی

 و تشخص عدم

 آفرینیهویت

 شخصیت

 و بخشی

 آفرینیهویت

های شاخص و مطلوب تبدیل سبک

ه سیمای بایرانی لباس ـ  اسالمی

ها با بصری مطلوب در رسانه

  

سیمای 

جمهوری 

 اسالمی 

 بخشیهویت تلویزیون
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 هلئمشکل یا مس
اولویت 

 سیاستی
 های سیاستیتوصیه

عوامل  پیشینه

 سیاسی
 رسانهنوع 

کارکرد 

 مربوطه
 ندارد دارد

 بومی تولیدات

 کنندهمصرف برای

 محصوالت برای

 لباس مد بومی

 فعال برندهای و

 الگوهای در

 ایرانیـ  اسالمی

 مدلباس

-های رسانهگیری از شخصیتبهره

 ایرسانه های مختلفای در برنامه

ایجاد حس بیرون آمدن طرح از 

یک رقابت هنری معتبر و پوشیدن 

های شدن از سوی شخصیت

های ای در برنامهمحبوب رسانه

 معتبر رسانه

  

سیمای 

جمهوری 

 اسالمی 

 بخشیهویت تلویزیون

 حوزه در فعال برندهای آثار تبلیغ

 محوریت با ایرانیـ  اسالمی لباس

 صورت ایرسانه پردازیشخصیت

  شاخص برندهای ذیل گرفته

 .لباس ایرانیـ  اسالمی

  

سیمای جمهوری 

+ وزارت  اسالمی

فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی+

 هاشهرداری

 تلویزیون،

های شبکه

 اجتماعی،

 محیطی

 بخشیهویت

 و صریح هایداللت نمودن ضمیمه

 تولیدات به ایرانیـ  ضمنی اسالمی

 در هاآن دادن قرار طریق از برندها

سایر  با نشینیهم خاص هایبافت

های سبک زندگی نشانه نمادها و

 ایرانی.ـ  اسالمی

  
 هاشهرداری

 صدا و سیما

 محیطی

 تلویزیون
 بخشیهویت

 دیده نشدن و 

عدم ظهور جدی 

الگوهای لباس 

بومی چه در 

محیط زندگی 

اجتماعی و چه در 

 ها.رسانه

کمک به دیده 

شدن هر چه 

بیشتر الگوهای 

بومی مد لباس 

در زندگی 

 روزمره مردم.

انعکاس و بازنمایی هدفمند 

 رویدادهای مدلباس اسالمی 

ها، )مانند جشنواره ایرانیـ  اسالمی

های ها و...( مبتنی بر سناریونمایشگاه

 روشن و در قالب های جذاب  

  

سیمای 

جمهوری 

 اسالمی

 رسانیاطالع تلویزیون

فراهم نمودن تسهیالت و امکانات 

 گیری شبکه توزیعیالزم برای شکل

ایرانی در بازارهای ـ  مد اسالمی

مرکزی و محوری کالن شهرها یا 

ایجاد بازارهای اختصاصی در نقاط 

 کلیدی این شهرها 

  

وزارت صنعت، 

معدن و 

تجارت+ 

 هاشهرداری

 ___ محیطی

الگوهای پوشش و آرایش نظارت بر 

بدن بانوان در تبلیغات محیطی از 

های حیث تناسب آن با شاخص

ایرانی ـ  مطلوب الگوی اسالمی

 پوشش

 ___ محیطی شهرداری  

 و مادی پشتیبانی و حراست حمایت،

 والگ و شاخص هایسلبریتی از معنوی

 رفتاری تناقضات از جلوگیری برای

 بدن آرایش و پوشش سبک در ایشان

  

سیمای 

جمهوری 

 اسالمی 

 ___ تلویزیون
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 هلئمشکل یا مس
اولویت 

 سیاستی
 های سیاستیتوصیه

عوامل  پیشینه

 سیاسی
 رسانهنوع 

کارکرد 

 مربوطه
 ندارد دارد

جلوگیری از تبلیغات برندهای 

لباس خارجی در فضاهای شهری و 

شهری کشور و فراهم آوردن بین

فرصت مناسب برای تبلیغ برندهای 

نوپای لباس داخلی از طریق کاهش 

با ) های تبلیغات برای ایشانهزینه

ها و معیارهای کلی لحاظ شاخص

ایرانی در پوشش و ـ  اسالمی

 خالقیت در سبک و طرح(.

 ___ محیطی شهرداری ها  

 ترویج آثار نمونه لباس 

ایرانی در تولیدات ـ  اسالمی

مختلف تلویزیونی به ویژه در قالب 

 های مشهور رسانهپوشش شخصیت

های انیمیشنی و )اعم از شخصیت

های تلویزیونی مثل شخصیت

 بازیگران، مجریان و...(

  

سیمای 

جمهوری 

 اسالمی 

 تلویزیون
 بخشی هویت

 سرگرمی

گیری شبکه نمایش، کمک به شکل

عرضه و توزیع مجازی مد لباس 

 ایرانیـ  اسالمی

  

کارگروه 

ساماندهی مد 

لباس وزارت 

فرهنگ و ارشاد 

+ وزارت  اسالمی

 صنعت و تجارت

 های جدیدرسانه

)برنامه کاربردی 

تلفن همراه یا 

 رایانه(

___ 

فراهم آوردن امکان نمایش و 

ـ  معرفی آثار شاخص اسالمی

ا هیرانی با لحاظ عرضه پیشینی آنا

در شبکه توزیعی و امکان دسترسی 

 ها در بازار آسان به آن

  

سیمای 

جمهوری 

 اسالمی

وزارت فرهنگ 

 و ارشاد اسالمی

 تلویزیون

 های جدیدرسانه

های )شبکه

 اجتماعی(

 مطبوعات

 رسانیاطالع

 

 لباس الگوهای در ارائه بخشی تنوع

ایرانی و پرهیز از ـ  اسالمی

یکنواختی و محدود شدن به نوع 

لباس در  خاصی از محصوالت مد

 تأمین منظور تبلیغ و نمایش  به

جوانان امروز در  طلبیتنوع روحیه

عین در نظر گرفتن اصول و 

 بخش های وحدتشاخص

 ایرانی در حوزه پوششـ  اسالمی

  

سیمای 

جمهوری 

 اسالمی 

 تلویزیون

 سرگرمی،

 و تفریحی

 تأمین

 طلبیتنوع
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 گیریبندی و نتیجه. جمع4

سانه شکلبا توجه به نقش محوری ر سبک زندگی در های جمعی در  دهی به فرهنگ و 
سانه ست ر سیا صنایع فرهنگی همچون مد لباسجهان امروز، توجه به  ه )ب ای در قبال 

ــطچ زیرین آن و معرف ارزشعنوان جلوه نمادین  ــت که فرهنگ دربردارنده س هایی اس
ضرورتی غیر  سیاست فرهنگی،  ست( به عنوان ب ش قابل توجهی از  در پس آن نه ته ا
شد تا  ساز و کار پیچیده پدیده مد لباس تالش  ست. در این پژوهش نظر به  قابل انکار ا

 صــاحبه با فعاالن میدانی اینشــناســی دقیقی از چرخه مد لباس از طریق ملهئابتدائاب مســ
ضمن بهره سان و عوامل اجرایی  شنا صاحبهگیری از دادهحوزه، کار شیوی های م های آر

س صورت گرفته و در تکمیل این م سناد موجودلهئتلویزیونی در این حوزه،  سی، ا  شنا
شینی و گزارشاعم از پژوهش صنعت مد لباس نیز های پی سمی در حوزه  های آماری ر

ـــت مســـمورد   و معرفتی مشـــکالت»له محوری ئمطالعه قرار گیرند. نتیجه آنکه هش
ــــ  حوزه مد اســالمی در موجود شــناختی ســردرگمی  و فردگرایی مشــکل»، «ایرانیـ
ــعف و خودمحوری  توجهیبی و بیرون به نگاه» ،«لباس مد حوزه در گروهی فعالیت ض

 عدم و بومی مد هچرخ م تلف اجزاء میان گســســت»، «لباس مد بومی هایظرفیت به
صاد گیریشکل عدم»، «هاآن میان هماهنگی سی اقت سالمی لباس مد سیا ، «ایرانیــــ  ا

ست ذهنیت جدایی» ش ن عدم»، «لباس مد حوزه عینی هایواقعیت از گذارانسیا  و ت
ـــدن دیده»و « کنندهمصـــرف برای بومی تولیدات آفرینیهویت  ظهورجدی عدم و نش

ـــانه در چه و اجتماعی زندگی محی  در )چه بومی لباس الگوهای در ارتباط با « ها(رس
ــ ــاز بومی در حوزه مد لباسنبود برندهای جریان»له ئکالن مس ــائل « س با جمع میان مس

ها و مطالعه اســناد ضــمن لحاو کارکردهای دســت آمده از تحلیل مضــمون مصــاحبهبه
سانه صلی ر ساختاری( ها در جامعها ستبه )ذیل رهیافت کارکردی  ضاف بر  د آمد. م

سه دهه اخیر به عنوان یکی از  شش و آرایش بدن در  ستی پو سیا شینه  اینکه با مرور پی
ست سیا شواهد بهشواهد مهم در رویکرد  سایر  شواهد در کنار  ستگذاری مبتنی بر   د

س سی چرخه مدلهئآمده از م ست شنا سیا شد که در این  شن  طور کلی ها بهلباس، رو
س سله چرخه مد به عنوائم ش صاب م صنعت فرهنگی و م شکلئن یک   گیری برندهایله 

ــــ  سـاز اسـالمیجریان ایرانی در حوزه مد لباس مغ ول واقع شـده و مسـائل بنیادین ـ
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سی کمتر مورد توجه قرار گرفته سیا صادی  ند. امعرفتی، فرهنگی اجتماعی و به ویژه اقت
ـــائل واقعی حوز ـــاس الگوی کینگدان، میان مس ه مدلباس، جریان عالوه بر این بر اس

ها و جریان اقدامات ســیاســی همگرایی حداقلی وجود داشــته اســت. به عبارت حلراه
س شش بهئدیگر هرچند که م سمی را جلب نموده و در له پو طور جدی توجه مقامات ر

)یا پنجره سیاستی( در این حوزه  دستورکار ایشان بوده است اما همچنان پنجره فرصت
 گشوده نیست.
هشت دست آمده و در نسبت با مسائل احصاء شده، بر اساس شواهد بهدر نهایت 

سانه ست ر سیا شکالت رفع به کمک» ایِاولویت  ، «لباس مد حوزه مهارتی و معرفتی م
 سالمیا لباس مد فعالین شبکه میان در گروهیکار فرهنگ گسترش و تعامل زمینه ایجاد»

سترش»، «ایرانیـــــ   نهزمی نمودن فراهم» ،«لباس مد بومی هایظرفیت به توجه زمینه گ
 داقتصا گیریشکل به کمک»، «مد چرخه م تلف اجزاء میان تعارضات رفع و هماهنگی

، «لباس مد حوزه واقعی نیازهای و مسائل به هاذهنیت نمودن نزدیک»، «لباس مد سیاسی
صیت» شیش  صوالت برای آفرینیهویت و ب   در فعال برندهای و لباس مد بومی مح

کمک به دیده شدن هر چه بیشتر الگوهای بومی »و « لباس مد ایرانیـ  اسالمی الگوهای
ـــد و متناظر با آن« مد لباس در زندگی روزمره مردم توصـــیه  38ها مجموعاب تعیین ش

 )در مواردی که محتوای سیاستی با در نظر گرفتن عوامل سیاسی، نوی رسانه و همچنین
 بود( کارکردهای مربوطه پیشنهاد شد. ای مورد توجه قرار گرفتهرسانه

 هایادداشت

وا ی اسطططط  ره در مد به عنوان نماد دربردارنده سططططیر ن ر ه گرونم ر مارز ارن  .1

 پس آن نهفته اس .
2. Marco Pedroni 

3. From Production to Consumption: The Cultural Industry of Fashion. 

4. Cholachatpinyo et al. 

5. A conceptual model of the fashion process. 

6. Culture cycle 

7. Life Cycle 

8  .  Introduction 

9  . (Rise) Increase in popularity  

10. Peak in popularity 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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11. maturity 

12. Decline in popularity 

13. Obsolescence(Dejection period) 

 «رسطططططا ب ارت ا ات»میالاات رسطططططانه ر سطططططا ر عیو  ااتماعیع رسطططططانه نوعا  به در  .14

وا وای تکنیکی مشطططخه ره ا ه رسطططا ب توسططط  آنگر »وای چاپی  ا پخش(  ا )رسطططانه

 واع تیو ز ونع راد وع گییم ر درواع ررننامه)رتاب  ابندگایی   اگته ر صورت عمیی می

در  (Darity,2008, V.5: p. 59) ای( اشططاره دارد.وای را انهحال حاضططر ا نترن  ر بانی

وای امای مورد نظر بوده ر تر ان رسطططططانهپژروش حاضطططططرع رسطططططانه در مفهومی عا 

ل ططاد در  رننططده آن در ترر م مططدوططای مطییی را نیز بططا نظر بططه نیش تاییهرسططططططططانططه

ه با در رابی)انتیال پیا   ای مد ل ادبا تواه به ماوی  رسطططانهگیرد. توضطططیر آنکه برمی

وو   شططخه ر اگراد( در برططتر ااماه ر وم نیه نیش ارت ا ی مطی  ااتماعی ره مد 

واع ت ییغات )اعم ان ر تر ه شطططودع معموج معاری  ا عوامب مطیییدر آن عرضطططه می

رسانه »مطییی ر...( مؤثر در شناخ  اگراد ان مد ررن ر گرا ش به آن را تط  عنوان 

  .ا مدر نظر گرگته« مطییی

15. Harold  Lasswell 

16. The structure and function of communication in society 

17. Charles Wright 

18. Mass communication: a Sociological perspective 

19. The Policy Window 

20. John W. Kingdon 

ستی اقدا  سیاگیری پنعره سیاس   ا گرص  در مطی  عینی ر راقای ور چند ره شکب .21

شطططططود اما در ا نعا سطططططای شطططططده با الها  ان ا ه چارچوب ر برقرار رردن ا ه ممکه می

وا در آگر نی مییوب رسطططانهواع پنعره گرصططط  برای نیشاتصطططادت در  ری سطططیاسططط 

 حونه مد ل اد در نظر گرگته شود. 

منظور ان متخصطططصطططان ر رارشطططناسطططانع اگرادی اسططط  ره تطصطططی ت دانشططط اوی ر  .22

ای در حونه مد ل اد داشطططططتندع ضطططططمه آنکه ان تعارب یالاات تخصطططططصطططططی ر حرگهم

وای  راحیع تولید ر تون ع مد ل اد نیز تخصطططصطططی آمون  ر اقدا  عمییاتی در حونه

 برخوردارند.

وا ان نوج ودگمند بوده ر اگرادی برای مصططططططاح ه گیری در انعا  ا ه مصططططططاح هنمونه .23

)به تفکیک مراحب آن(  ه قوی تعربی در حونه مد ل اداند ره  ا ان پیشططططینانتخاب شططططده

برخوردارنطد  طا ان لططاظ نظری ر گاطالیط  عیمی پژروشططططططی در ا ه حونه صطططططططاحط  

نکه اند ر  ا ا ای نر   به حونه مد ل اد داشتهاند  ا سابیه اارا ی قابب م حظهتخصه

 وا در رنار وم ورتند.حائز غال  ا ه ر ژگی

24. Wolcott 

 ع(1388) مر م نارجع ر مهری بهارع .1توان به: وا ر اسطططناد میه ا ه پژروشان امی .25

 شططماره ع7 درره ننانع پژروش ننانع پوشططش نطوه بر تأرید با: تهران در مد بندیسططن 

آ نده »(ع گزار  پژروشی 1393) . اسدیع عییرضا ر د  ران2ع 27-48 صفطات ع3
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. 3ماادن ر رشطططاررنی تهرانع  ع اتاق بانرگانیع صطططنا عع«پژروشطططی صطططنا  پوشطططا 

وای رردهآ( مررری بر رضای  نراایع پوشا ع چر  ر گر1394) میرانیو یع پر را

وای اقتصططططططادی اتاق بانرگانیع صططططططنا عع ماادن ر رابرططططططته ا رانع ماارن  بررسططططططی

( ان مررز 1396)بهطططار  . ا  عطططات ر آمطططاروطططای در طططاگتی4رشطططططططططاررنی تهرانع 

 هران ر... اشاره نمود.وای اتطاد ه پوشا  تپژروش

 نای چرخه مد ند دررنآگیری گرتر ه نتا م پژروش حاضططططرع عد  شططططکب کی ان مهم .26

)مطیقع  مند ر ودگمند میان ا ه اازاء چرخهل اد در داخب رشططططططور ر گیدان رار نظا 

اسطططططططط . عوامططب مختیفی مواطط  عططد   رننططده( رایع تولیططدرننططده ر بططانار ططاب ر تون ع

شطططططوند. اما با تواه به تأریدات صطططططورت گرگته در  ند میآا ه گرگیری صططططططیر شطططططکب

 ند آگیری صطیر گرتر ه عامب عد  شکبواع مهما  عات حاصب ان اسناد ر مصاح ه

گرد  مططد بومی بططا معموج مراحططب آن بططه صططططططورت پیوسططططططتططه ر بططه دن ططال آن عططد  

سططططان ی ار انتوان گیدان برندوارنندگان را میسططططانی ر ودا   هائیه مصططططرزگرونم

 رننده رکه برند ضطططمه آنکه عامب مرت  ا نل اد دانرططط . توضطططیر  اسططط می ا رانی مد

رننده اازای چرخه مد ه ب رییتی راحد ر  کپارچه اسطط  ره ومه اازا در پیوند وماونم

رنندع وای مشخه ر مشتر  اقدا  به گاالی  میبا وم در چارچوب اوداز ر استراتژی

رننده را به خود متاهد دودع مصرزصول  ا خدم  ارائه شده میبا تصو ری ره ان مط

رر بریار گفته شده اس  ره تا برند شکب ن یردع اساسا  ا هان ساند.ر با خود ومراه می

سانی مؤثر در س ک خاصی ان پوشش بیهوده اس . گیری مد  ا ار انسخه ان  شکب

یه ر به ا ه صورت در نظر ئ ه مرتوان در نر   با اگانه گوق را میپس مرائب وش 

 دل اد ورتن ا رانی مدـطط  سان اس میگیری برندوای ار انگرگ  ره  ا عامب عد  شکب

 گیری اقتصططاد سططیاسططی مد)مثب مشططک ت مارگتیع گردگرا ی ر خودمطوریع عد  شططکب

گیری ا ه برندوا ورططططتند ره ل اد اسطططط می ا رانی ر...(  ا ا نکه خود نتیعه عد  شططططکب

 برای بومی تولیدات آگر نیوو   ر تشطططططخه عد »یه ئل  ا ه مرطططططائب به ر ژه مرطططططغا

 توان ان ا ه امیه دانر . را می« رنندهمصرز

در  باروای حونه پوشططش بدنع برای ارلیهگذاریبا تواه به ا نکه مد ل اد در سططیاسطط  .27

گرگته  ( مورد تواه قرار1385) قانون سطططاماندوی مد ر ل اد معیس شطططورای اسططط می

وای صورت گرگته در ق ال آن را ارائه گذاریتوان پیشینه مفصیی ان سیاس اس ع نمی

 وای حونه مدوای امای ره قیاا  پیشطططینه راری سطططیاسططط داد. به ر ژه در حونه رسطططانه

رر بطططا لططططاظ ا ه مهم رطططه تعربطططه پیشططططططینی ا هل طططاد را مططططدردتر خواوطططد نمود. ان

ر  و)به ل اد وای خاص حونه مدد در نیب به سیاس گذاری پوشش به نوبه خوسیاس 

ساماندوی مد ر ل اد( بی سیاس  رسانهتأثیر ن ودهمشخه قانون  شینه  حونه  ایاندع پی

تر پوشش ر آرا ش بدن مورد تواه قرار داده ر تر ر ر نمد ل اد را ه ب موضوج عا 

 د ر پس ان آن دن ال نمود م. وا را تا تدر ه قانون ساماندوی مد ر ل اسیریه ا ه سیاس 

س می  . 28 س  ره نظا  ا س  ناظر به معموعه قواعد ر مصوباتی ا سیا در ا نعاع عنوان 

حونه پوشطططش ر آرا ش بدن  راحیع تدر ه ر اب م نموده اسططط  ره به نوعی ریفی   در

موارد رر ور چند ره بریاری ان ا هدود. انمداخیه نظا  حارم را در ا ه حونه نشان می

 نططططططامططططططهع راوطططططط ططططططردع راوططططططکططططططار مططططططذرططططططور ان اططططططنططططططس قططططططانططططططونع آ ططططططیططططططه
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ای پوشططش ر وای رسططانهتوانند مرططامطتا  ه ب مفهو  ریی سططیاسطط باشططدع اما میر ... می

 آرا ش بدن مورد تواه قرار گیرند. 

رسطططططططانی ماطارنط  امور قوانیه ر میررات ت ییغطاتی رشططططططورع دگتر ت ییغطات ر ا  ج . 29

 (. 1395رسانی رنارت گرونم ر ارشاد اس می )می وعاتی ر ا  ج

ای انهت ییغاتی ر رس نظا  بهرانی به توضیر آنکه برخی ان پیشنهادات سیاستی ناظر . 30

 وا ر اصططول ن ربنا ی برای اقدا  ر عمب مؤثر در حونه مدر مشططخه نمودن چارچوب

 ل اد اس . 
 

 منابع

 ر مد ساماندوی قانون سیاست ذاری تطییب ع(1392)حریه گرعمهربانی ر الد ه حرا  آشناع

 دین پژوهشی علمی دو فصلنامه گرا ندیع مدل اساد بر اس می شورای معیس ل اد
 .5-42 صه ارلع شماره بیرتمع سال عارتباطات و

 مبنایی نظریه: کیفی تحقیق روش اصوووو   ع(1385) اولی  روربیهع ر آنرطططططیم اسطططططتراردع
 میالاات ر انرطططانی عیو  پژروشططط اه: تهران مطمدیع بیو  ترامه ها،شوووی   و هارویه

 .گرون ی

در سیما  یعفاز ر حعاب اس م یونعاروا(ع 1392باونرع ناصر ر عیم الهدیع ع دالرسول )

ع 14ع درره فصوولنامه ملااتات فرهنـ اوووووووو ارتباطاتا(ع وسططیاسطط  یر سططینما )تطییب تی یی

 . 55-79ع صه 21شماره 

بندی مد در تهران: با تأرید بر نطوه پوشططططططش (ع سططططططن 1388) بهارع مهری ر نارجع مر م

 .27-48ع صه 3ع شماره7ع دررهپژوهش زنانننانع 

ع تهران: انتشططارات دانشطط اه ایگذاری رسووانهسوویاسوو (ع 1394) دل اربیانیع  اورررشططه

 تهران.

 عوامب بندیرت ه ر شناسا ی(. 1395) مطمدتیی  غرا یع ر ساید شر فیع مهنان؛ رئیریع

 ع(اصفهان شهر: میالاه مورد) ل اد مد صنا  در خارای برندوای مصرز بر مؤثر

 صطططه ارلع شطططماره شطططشطططمع سطططال عن ین بازاریابی تحقیقات پژوهشووویعلمی فصووولنامه

120-95. 

ع درره فصلنامه تحقیقات فرهنگیسانیع (ع رسانه ر گرونم1388) دوشیریع مطمدرضا

 . 179-208ع صه 8در ع شماره 

ع حجاب و عفاف فرهنـ دربار  سووازیبرنامه آیین(ع 1391) سططررسططتانیع ابراویمشططفیای

 وای اس می صدا ر سیما.قم: مررز پژروش

ستیفهلیتب سیدار ر های ارتباطاتنظریه(. 1384) اانع ا سیدمرتضی نوربخش ر  ع ترامه 

 میرحرنیع تهران: انتشارات ان ب.

ع تهران: انتشطططططططططارات 2روش روش تحقیق کیفی؛ ضووووووووو  ( 1390) مطمطططدپورع احمطططد

 شناسان.ااماه

 پانزدومع سال عسنجش و پژوهش فصلنامه ایعرسانه گذاریسیاس (. 1387)حمید مطمدیع

 .53 یشماره
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یبع مک م ی ع(1388)دنیس روئ یه بر درآ طات نظر با  اا لیع پرر ز ترامه عجمتی ارت

 .وارسانه توساه ر میالاات دگتر تهران:

دمهدی  هایدی گا  و رایج هایان یشووووووه ها؛رسووووووانه هاینظریه ع(1389) نادهعسططططططیدمطم 
 .ومشهری انتشارات: تهران عانتقادی

 زنان پ شووش ااگ ی تغییر بر مؤثر فرهنگی هایمؤافه بررسووی(. 1395) نرططر ه ناگهیع
ش اهپا ان ،1390 تا 1370 هایدهه بین تهران شهر سی ارشدع دان  آناد نامه رارشنا

 .اقتصاد مد ر   دانشکده تطیییاتع ر عیو  راحد اس میع

گذاری م تنی بر شططواود ر نیش آمار ر ا  عات در آنع (ع سططیاسطط 1395) نامدار انع لی 

شماره 31ع درره نامه پردازش و م یری  اطالعاتفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش ع 

 .601-629ع صه 3

 ع ترامه رحیم قاسمیانع تهران: نشر ساقی.انهدرک تئ ری رس(ع 1390) ر ییامزع رو ه

ع تهران: پژروش اه گرونمع سازیصنت  سلیقه اووووو هنرم ؛ (ع 1396 اسینیع سیده راضیه )
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