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1- مقدمه
لباس هر شخص یکی از عوامل نشان دهنده هویت اوست. دوره نوجوانی به دلیل 
اهمیت خاصی که در شکل گیری هویت فرد دارد دوره ای بسیار حساس است، 
نوجوانان در این دوره اغلب با مشکالتی نظیر کاهش اعتمادبه نفس روبرو هستند. 
از طرفی تمایل به شرکت در فعالیت ها و دیده شدن در جامعه دارند. ازاین رو لباس 
نوجوان نقش مؤثری در این فرایند دارد. دوره نوجوانی بین مرحله جوانی و کودکی 
قرار دارد. فرد از آزادی دوران کودکی به دوران عاقالنه جوانی می رسد. به عالوه اندام 
افراد تغییراتی می کند که اهمیت طراحی لباس را افزایش می دهد. تغییرات بدنی و 
شخصیتی نوجوانان موجب می شود آنان در انتخاب لباس سخت گیر باشند و هر 
مدل لباسی را نپسندند. همین امر منجر به مشکل بودن طراحی لباس برای این رنج 
خاص سنی می شود. شاید بتوان گفت به همین دلیل است که اغلب تولیدکنندگان 
تمایلی به تولید لباس برای نوجوانان ندارند و این خأل بزرگ به ویژه در کشور ما دیده 
می شود. مطالعات زیادی در زمینه لباس نوجوانان صورت گرفته است. ازجمله کائور 
]1[ در مورد تأثیرات مد بر نوجوانان به پژوهش پرداخته و دالیل بی اشتهایی دختران 
نوجوان و روی آوردن آن ها به رژیم های خطرناک را از تأثیرات مخرب مد دانسته 
است. کائور ]1[ همچنین تأثیر مثبت مد در زندگی شخصی را این گونه توصیف 
می کند: »مد در زندگی توجهی به شما می دهد که می توانید خودتان و خالقیتتان را با  
لباس هایی که پوشیدید توصیف کنید. دنیا را بی شک نمی توان بدون مد تصور کرد«. 
از دیدگاه روانشناسی، سراوانان  ]2[ به بررسی رفتار مصرف کنندگان معاصر پرداخته 
و نقش به سزای شبکه های اجتماعی در سلیقه مصرف کننده را موردبررسی قرار داده 
است. اکچای ]3[ تأثیرات مد بر اعتمادبه نفس و شخصیت افراد را بررسی کرده است. 
سبحانی ]4[ رابطه لباس و حاالت شخصی فرد را این گونه بیان می کند: »ازنظر 
فیزیولوژیکی زمانی که یک فرد لباس جدید می پوشد یک احساس اعتمادبه نفس 
را تجربه می کند که حالت فردی و احساسات مثبت را به او القا می کند«. علمدار 
یزدی ]5[ به عوامل مؤثر در انتخاب پوشاک و کاوسکی ]6[ به اهمیت رنگ انتخاب 
رنگ پرداخته است. همچنین از دیدگاه بازاریابی اکچای ]3[ و ولی پوری و کاظمیان 
]7[ تکنیک های بازاریابی پوشاک نوجوانان و تفاوت آن با دیگر رشته های بازاریابی 
را بررسی کردند. با توجه به این که در کشور ما تعداد بسیار اندکی از تولیدکنندگان 

لباسی مختص نوجوانان تولید می کنند، هدف از انجام این پروژه طراحی لباسی 
مناسب با روحیات و سالیق نوجوانان ایرانی و مطابق با فرهنگ دینی و ملی ایرانیان 

قرار داده شد.

2- تجربیات
پس از انتخاب موضوع اولیه و جستجو در مورد البسه نوجوانان، محصوالت برندهای 
معتبری که صرفًا پوشاک نوجوان را تولید می کنند بررسی شد. برندهایی که طبق 
یک تحقیق جزو 10 برند معتبر و محبوب پوشاک نوجوانان در جهان بودند ]8[. 
سپس به مطالعه ی مقاالتی در مورد روانشناسی نوجوانان، پوشاک نوجوانان و بازاریابی 
نوجوانان پرداخته شد. پس از مطالعه مقاالت پرسشنامه ای خام برای بازاریان طراحی 
شد تا صرفًا وضعیت پوشاک نوجوان و نظرات بازاریان در رابطه با لباس نوجوان 
سنجیده شود. تعداد 80 عدد پرسشنامه در دو شهر شیراز و یزد بین فروشندگانی 
که اغلب مشتریانشان نوجوانان هستند و به ویژه بین فروشگاه های بزرگ و معتبر 
برند که محصوالتی برای اکثر رنج های سنی دارند، پخش شد. طراحی پرسشنامه 
بر اساس اصول کلی انجام گرفت ]9[. همچنین چند نمونه پرسشنامه در این زمینه 
در سایت های معتبر خارجی جستجو شد و سؤاالت آن ها موردمطالعه قرار گرفت. 
سؤاالت پرسشنامه بازاریان موارد محل تهیه اجناس فروشگاه، میزان توجه به سلیقه 
نوجوانان، پارامترهایی که نوجوانان برای انتخاب لباس به آن ها توجه می کنند، نقش 
والدین در انتخاب لباس نوجوانان، تکنیک های فروش لباس به نوجوانان و میزان 
توجه به تولیدات داخلی را موردبررسی قرار می داد. با استفاده از نتایج این پرسشنامه ها 
و ترجمه تعدادی از مقاالت پرسشنامه های اصلی در دو نوع پرسشنامه والدین و 
پرسشنامه نوجوان طراحی شد و بین نوجوانان و والدین آن ها پخش شد. سؤاالت 
پرسشنامه های والدین و نوجوانان موارد نقش والدین در انتخاب لباس نوجوانان، 
فردی که برای خرید لباس با نوجوان همراهی می کند، ایده نوجوان برای انتخاب 
لباس، پارامترهای موردتوجه نوجوان هنگام انتخاب لباس، رنگ های موردعالقه 
نوجوانان، میزان تطابق لباس با معیارهای فرهنگی، رابطه اعتمادبه نفس و طرز 
پوشش، رابطه برند و اعتمادبه نفس، تأثیر فضای مجازی در انتخاب لباس و توجه به 
داخلی یا خارجی بودن لباس را بررسی می کرد. برای تعداد پرسشنامه ها، آمار نوجوانان 

پارامترهای انتخاب و بازاریابی لباس نوجوان
تهیه و تنظیم: نفیسه قدوسی *1  | رستم نمیرانیان 2 

چکیده
نوجوانی یکی از حساس ترین و سرنوشت سازترین مراحل زندگی است. در این مرحله از زندگی است که شخصیت هر فرد شکل می گیرد. هر عاملی در این 
دوران نقش به سزایی در شکل گیری شخصیت هر فرد دارد. لباس هر فرد مهم ترین عامل ظاهری نشان دهنده شخصیت اوست. ازاین رو لباس دوران نوجوانی 
اهمیت ویژه ای دارد. مطابق پژوهش های آماری انجام شده 62% از والدین و 59% از نوجوانان معتقدند لباس روی میزان اعتمادبه نفس نوجوانان تأثیر به سزایی 
دارد. به دلیل تغییرات خاص جسمانی در این دوران سایز افراد تغییر می کند. این امر سبب می شود نوجوانان به لباسی مناسب با سایز، سلیقه و سن خود نیاز 
داشته باشند. به دلیل تغییرات روانی این دوران، فروش محصول به این رنج خاص سنی با بقیه سنین متفاوت است و نیازمند ترفندهای ویژه ای است. همین 
امر است که مبحث بازاریابی نوجوانان را به وجود آورده و موجب شده محققان به آن بپردازند. در این پژوهش پارامترهای مؤثر در انتخاب و بازاریابی لباس 

نوجوانان شناسایی شد و درنهایت شش طرح مانتو دخترانه مطابق باسلیقه نوجوانان طراحی شد.

پوشاك
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ایران الزم بود که از طریق مکاتباتی با سازمان آمار ایران اطالعات سرشماری نفوس 
و مسکن سال 1395 دریافت شد ]10[. جهت سهولت در انجام پروژه و نمونه گیری، 
با توجه به اینکه اکثر پرسشنامه ها بین نوجوانان دختر و والدین شیرازی پخش شد. 
جامعه آماری، نوجوانان دختر استان فارس در نظر گرفته شد. مطابق سرشماری سال 
95 تعداد این نوجوانان در استان فارس 154447 نفر است. جهت تعیین تعداد نمونه 

برای پرسشنامه ها، از فرمول کوکران، معادله )1(، استفاده شد ]11[. 
این فرمول معمواًل برای جوامع آماری تعداد باال استفاده می شود که در آن n، حجم 
نمونه، N، حجم جامعه آماری، z، ضریب اطمینان قابل قبول، p، نسبتی از جمعیت 
دارای صفت معین و q، نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین و d، درجه اطمینان 
می باشد. بر اساس فرمول کوکران تعداد مناسب پرسشنامه 383 عدد معین شد.از این 

تعداد 150 عدد پرسشنامه بین والدین و 233 عدد بین نوجوانان توزیع شد.

)1(

جهت سهولت در پخش پرسشنامه اینترنتی تهیه شد ]12[ و لینک آن برای نوجوانان 
و والدین ارسال شد. تعداد 82 عدد از پرسشنامه نوجوانان و 50 عدد از پرسشنامه 

والدین به صورت اینترنتی و مابقی به صورت دستی انجام شد. 
در ادامه اجرای پروژه و برای نتیجه گیری از پرسشنامه ها، اقدام به طراحی شد. 
طراحی مانتوهایی مناسب نوجوانان این سرزمین و مطابق با سالیق و ویژگی های 
این نوجوانان. در طراحی مانتوها مجالت مد از سال های گذشته تاکنون و تغییرات 
مدل ها موردبررسی قرار گرفت. همچنین در فضای مجازی لباس های بازیگران و 
افراد مشهور، لباس های طراحی شده توسط طراحان مختلف، موردمطالعه قرار گرفت 
و در انتها تعدادی مانتو مطابق سالیق نوجوانان و پژوهش های انجام شده طراحی 
شد. پس از طراحی دستی برای رنگ کردن داخل لباس و شبیه سازی پارچه از 
سطوح بافت دار استفاده شد. سپس طرح ها اسکن و با به کارگیری نرم افزار فوتو شاپ 

وضوح و کیفیت رنگ ها مطابق شکل 1 ارتقا داده شد. 

 
شکل 1: تفاوت طراحی دستی و فتوشاپی

با توجه به روند رو به رشد استفاده از نرم افزارهای طراحی لباس و کیفیت باالی این 
 )Marvelous Designer( نرم افزارها، تعدادی از طرح ها با نرم افزار مارولس دیزاینر

طراحی شد.

3- بحث و نتایج 
پرسشنامه ها در سه بخش بازاریان، والدین و نوجوانان جمع آوری و نتایج به دست آمده 

مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در ذیل چند سؤال تأثیرگذار در نتیجه پرسشنامه 
موردبررسی قرار می گیرد.

3-1- نتایج بازاریان: 
در شکل 2 میزان توجه نوجوانان به پارامترهای رنگ و طرح، مد، طراحی فانتزی، 
بلندی و کوتاهی، برند، قیمت، جنس، طراحی سنتی هنگام خرید لباس، از دیدگاه 
بازاریان بررسی شد. اولویت انتخاب به عقیده بازاریان به این صورت است: رنگ و 

طرح، مد، طراحی فانتزی، بلندی و کوتاهی، برند، قیمت، جنس، طراحی سنتی.

3-2- نتایج والدین: 
در شکل 3 میزان توجه نوجوانان به پارامترهای رنگ و طرح، مد، طراحی فانتزی، 
بلندی و کوتاهی، برند، قیمت، جنس، طراحی سنتی هنگام خرید لباس، از دیدگاه 
والدین بررسی شده است. اولویت عالقه نوجوانان به پارامترهای فوق به این ترتیب 
فانتزی،  بلندی و کوتاهی، طرح های  برند، قیمت،  است: رنگ و طرح، جنس، 

طرح های سنتی.

   
شکل 2: نظرسنجی بازاریان

شکل 3: نظرسنجی والدین

در نمودار شکل 4 رنگ موردعالقه نوجوانان بررسی شده است. اولویت انتخاب 
رنگ برای نوجوانان به این ترتیب می باشد: رنگ های گرم، رنگ های سرد، رنگ های 

خنثی، رنگ های براق، رنگ های کدر.

 

شکل 4:  نظرسنجی والدین
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3-3- نتایج نوجوانان: 

مد،  طرح،  و  رنگ  پارامترهای  به  نوجوانان  توجه  میزان   5 شکل  نمودار  در 
طراحی فانتزی، بلندی و کوتاهی، برند، قیمت، جنس، طراحی سنتی هنگام 
نوجوانان  اولویت عالقه  بررسی شده است.  نوجوانان  از دیدگاه  لباس،  خرید 
به پارامترهای فوق به این ترتیب است: رنگ و طرح، جنس، قیمت، بلندی و 
رنگ  نمودار شکل 6  در  بومی.  برند، طرح های  فانتزی،  کوتاهی، طرح های 
موردعالقه نوجوانان بررسی شده است. اولویت نوجوانان جهت انتخاب رنگ 
به این ترتیب است: رنگ های سرد، رنگ های خنثی، رنگ های گرم، رنگ های 

کدر و رنگ های براق.

   

شکل ٥: نظرسنجی نوجوانان

شکل ٦:  نظرسنجی نوجوانان در خصوص رنگ لباس

4- نتیجه گیری
به تن می کند می تواند  لباسی که هر شخص  لباس و درواقع مدل  طراحی 
در حاالت شخصی و رفتارهای اجتماعی او تأثیر بگذارد. هر شخص در هر 
جایگاهی لباس متفاوتی به تن می کند و این مسئله ایست که نوجوانان باید با 
آن آشنا شوند. پوشیدن مانتو امری است که معمواًل از سوی نوجوانان با استقبال 
به خوبی  مسئله  این  سال  و  سن  کم  نوجوانان  در  خصوصًا  نمی شود.  روبرو 
مشاهده می شود. اغلب نوجوانان دوست دارند پوشیدن همان لباس های دوران 
کودکی را ادامه دهند و از پوشیدن مانتوهای پوشیده امتناع می ورزند. در طراحی 
لباس ها سعی شده روحیات نوجوانان در نظر گرفته شود و با طراحی البسه ای 
تا موازین  از طرفی سعی شده  را به پوشیدن مانتو تشویق کنیم.  شاد آن ها 
شرعی رعایت شود و مانتوها در عین پوشش زیبایی جوان پسندانه ای داشته 
باشند. به عالوه، طبق تحقیقات انجام شده، نوجوانان اغلب عالقه دارند الغرتر 
و بلندقدتر به نظر برسند. در طراحی لباس این اصل مدنظر قرار داده شد. با 
پوشیدن لباسی مناسب سن و متناسب با اندام، افراد احتیاجی به استفاده از 
داروهای مختلف و مضر الغری یا چاقی ندارند، بلکه می شود با پوشیدن لباس 
مناسب به راحتی ایرادات اندامی را برطرف کرد و موجب افزایش اعتمادبه نفس 

در افراد و به ویژه نوجوانان شد. در شکل 7 با جمع بندی نتایج پرسشنامه ها 
در سه سطح نوجوانان، والدین و بازاریان دو طرح به عنوان طرح های منتخب 
در  که  بود  خواهد  مسئله ای  طرح ها  این  بیشتر  بررسی  و  نقد  شد.  زده  اتود 

پژوهش های بعدی مدنظر نویسندگان می باشد.
 

شکل ٧:  مدل های مانتو طراحی شده مناسب نوجوانان
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