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Introduction/ Giới thiệu
Khảo sát này nghiên cứu cảm nhận về thời trang lấy cảm hứng từ phương Đông và phương
Tây. Thông qua khảo sát 37 người phương Tây và người Việt, chúng ta sẽ hiểu rõ nền tảng
văn hoá có ảnh hưởng như thế nào đến cách chúng ta nhìn nhận nền văn hoá khác.

Survey Content/Nội dung khảo sát

Người mặc: Taylor Swift
Nhà thiết kế: Elie Saab (phương Đông)

We take a look at two photographs: one of an American public figure wearing a dress inspired by an Eastern designer.
The other photo is of a Vietnamese model wearing an Eastern influenced dress made by a Western designer.

Results/Kết quả

Người mặc: Bảo Hoà
Nhà thiết kế: Sonia Rykiel (phương Tây)

4 mẫu khảo sát: 2 mẫu tiếng Việt, 2 mẫu tiếng Anh
5 câu hỏi:
- 1. Bạn biết đây là ai không? (Nếu biết, vui lòng
viết tên của chi ấy)
- 2. Đánh giá trang phục chị ấy đang mặc từ 1-5
- 3a. Bạn nghĩ nhà thiết kế trang phục của chị ấy là
người phương Tây hay phương Đông?
- 3b. Giải thích cho câu trả lời của bạn trong 3a.
- 4. Bạn thích thiết kế nào hơn?
•
•

• Thông tin cá nhân: giới tính, tuổi, quê quán, nơi
sống, hiểu biết về văn hoá và thời trang.

Discussion/ Thảo luận
-Nhiều người Mỹ và Việt Nam tham gia khảo sát nghĩ trang phục người mẫu phương Tây mặc là do người phương Tây thiết kế.
-Nhìn chung, người tham gia khảo sát đánh giá trang phục người mẫu phương Tây mặc cao hơn trang phục người mẫu phương Đông
mặc. Tuy nhiên, người Việt đánh giá trang phục người mẫu phương Đông mặc cao hơn trung bình (3.33/5), còn người Mỹ thì dưới
trung bình (2.6/5).
-Người Việt nghĩ là họ biết văn hoá phương Tây rõ hơn văn hoá phương Đông.
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