تعريف مد

مد يک الگو ميباشد که ارايه آن ،از طرف بخشي از افراد جامعه در يک زمان خاص ،مورد استقبال واقع ميشود و باعث ميگردد
دز مدت زماني کوتاه توسط آن افراد مورد استفاده قرار گيرد و سپس به دست فراموشي سپرده شود .اين الگوها بيشتر در نوع لباس،
پوشش و در برخي مواقع به شيوههاي رفتاري و گفتاري ،عاليق و عالقمنديها به خصوص در زمينهي موسيقي کاربرد دارد .بازه
زماني کوتاه استفاده از مد باعث ميشود که پس از مدتي يک مد و شيوهي جديد جايگزين مدهاي قبلي بشود.
داليل استفاده از مد در جوانان

بيشتر استفادهکنندگان از مد جوانان ميباشند .جواني دورهاي پرهيجان از زندگي هر فرد است که با چالشها و فراز و نشيبهاي
فکري بسياري همراه است .مد و تنوع در زندگي در بسياري مواقع پاسخگوي اين هيجانات ميباشد .مورد توجه ديگران واقع شدن و
تأييد و تشويق از سوي آنها ،بسياري از نيازهاي عاطفي جوانان را برطرف مينمايد و به آنها احساس رضايت از خود ميبخشد.
به غير از اين عوامل ،همشکل شدن با ساير دوستان و همکالسيها و عقب نماندن از آنان و همچنين ممانعت از تمسخر ،پوزخند،
کنايه و يا تحقير از جانب آنها ،نيز منجر به گرايش جوانان به استفاده از مد خواهد شد.
تاريخچه مد در ايران

تاريخچه کاربرد مد در ايران به سالهاي بسيار دور برميگردد .از زمانيکه سفرها و رفتوآمد شاهان قاجار به کشورهاي غربي و يا
به اصطالح آن زمان فرنگ آغاز گرديد،
مدگرايي و تقليد از نوع پوشش اين کشورها در ايران آغاز شد و سپس روز به روز مورد استقبال بيشتري قرار گرفت .پس از آن نيز
در دورهي رضاشاه اين تقليدها شکل اجباري به خود گرفت .اين امر باعث شد که ايرانيان با مشاهدهي پيشرفتهاي کشورهاي
اروپايي تالش کنند که خود را به آن ها شبيه گردانند .اما اين شبيهسازي بيشتر در همان شکل و ظاهر اوليه محدود شده بود.
پديدآورندگان مد

شرکتهاي توليدي بيشترين نقش را در اشاعهي يک پوشش و نوع لباس در ميان مردم دارند .اين افراد با بررسي عاليق و سليقههاي
جوانان امروزي سعي ميکنند پوششي را به آنها ارايه دهند که مورد پسند آنها واقع شود .آنها براي تبليغ مد جديد خود گاهي نيز از
افراد مشهور مانند بازيگران سينما و ورزشکاران استفاده ميکنند.
در کشورهاي غربي اين کار به حرفهاي پردرآمد و البته بر اساس اصول روانشناسي و علمي تبديل شده است؛ اما در کشورمان ايران
اين کار کمتر با کارشناسي همراه است و بيشتر به تقليد از مدلهاي خارجي و اعمال تغييرات در آنها همراه است.
ابزارهاي ترويج مد

بيشتر افراد با حضور در ميان عموم مردم و مشاهدهي نوع پوشش آنها از مدهاي جديد مطلع ميشوند .اما پيش از آن توليديها و
فروشگاهها هستند که به ارايه يک محصول جديد به صورت انبوه ميپردازند .سپس براي معرفي بيشتر آن از آگهيهاي تبليغاتي
استفاده ميکنند.
تلويزيون ،اينترنت ،ماهواره و  ...از جمله ابزارهايي هستند که اين توليدکنندگان براي درج آگهي خود از آنها استفاده ميکنند .بنابراين
کنترل استفاده از اين ابزارها براي جوانان از سوي والدين الزامي است .زيرا همانطور که گفته شد مد تنها به نوع پوشش افراد
محدود نميشود؛ بسياري از تقيدهاي جوانان به گرايش و وابستگي آنها به گروههاي غيراخالقي ،مذهبستيز و حتي شيطانپرستي
منجر ميگردد .امروزه پيروي از گروههايي مانند رپ ،هوي متالو  ...در ميان جوانان ايراني ترويج پيدا کرده و منجر به بروز
رفتارهايي نامتعارف با فرهنگ ايراني در آنها شده است .آشنايي با اين گروهها بيشتر از طريق همين ابزارها و به دليل مديريت
ضعيف و عدم توجه والدين صورت ميپذيرد.
برخي روشهاي برخورد والدين با جوانان در زمينه استفاده از مد :

هرگز آنها را مجبور به پوشيدن لباسي که به آن عالقمند نيستند نکنيم.در هنگام خريد با آنها همراه شويم و آنها را راهنمايي کنيم.معايب و مزاياي هر نوع پوششي را دوستانه برايشان بازگو نماييم. -آنها را به خاطر انتخابهايشان سرزنش نکنيم و يا مورد تمسخر قرار ندهيم.

پيش از آغاز دورهي نوجواني آنها را با اصالتهاي فرهنگ ايراني آشنا کنيم. عالقمنديهاي آنها را به سمت آثار و هنرهاي ارزشمند ايراني و يا خارجي سوق دهيم. به صورت نامحسوس روابط و دوستيهاي وي را کنترل نماييد .هرگز براي ممانعت وي از دوستي با برخي افراد ،از روشهايپرخاشگرانه استفاده نکنيد زيرا در بيشتر مواقع نتيجهي عکس خواهد داد.

