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ابوتراب طالبی١، محمد رمضان�٢

چ.یده

متفاوت�  ارزش های  و  بوده  همراه  پیامدهایی  با  مدرنیته،  با  ایران�  جامعۀ  مواجهۀ 
است.  شده  موجب  اقتصادی  و  فرهنگ�  اجتماع�،  سیاس�،  ساحت های  در  را 
اجتماع�،  در کنش های  تغییر  آن،  تبع  به  و  نگرش  تغییر  با  ارزش ها،  این  گسترش 
فرهنگ� و اقتصادی از جمله مصرف گرایی همراه بوده است. پرسش این است که آیا 
دینداری، ارزش ها، سنت ها، هویت  و پایHاه اقتصادی و اجتماع� م� تواند به مثابه 
بازدارنده هایی در فرایند مصرف گرایی آن جوامع نقش ایفاء نماید؟ در این مقاله با 
رویNرد جامعه شناخت� و روش پیمایش و با استفاده از پرسش نامه صورت پذیرفته 
است. داده های مورد نیاز از نمونۀ ۵٠۶ نفری از افراد هیجده سال به باالی ساکنان 
نشان  آماری  یافته های  است.  تصادف�U ساده جمع آوری شده  به شیوه  کاشان،  شهر 
م� دهد  که بین دینداری، سنت گرایی، هویت انقالبی، هویت جنسیت�، ارزش های 
دین� و پایHاه اقتصادی و اجتماع� با مصرف گرایی، رابطۀ معناداری وجود دارد. نتایج 
معادله رگرسیون چند  متغیره نشان م� دهد که دینداری بیشترین قدرت تبیین کنندگ� را 
در رابطه با مصرف گرایی دارد، به گونه ای که با افزایش دینداری میل به مصرف گرایی 

کاهش پیدا م� کند. 
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١. مقدمه| 

از منظــر جامعه شــناخت�، مصــرف، توســط نــوع بشــر دارای دو الیــۀ طبیعــ� و غیرطبیعــ� یــا 
به عبارتــ�، ضــروری و غیرضــروری اســت. در مصــرف غیرضــروری (مصرف گرایــی) ســطح 
فرهنــگ و بازدارنده هــا تعییــن کننده انــد؛ زیــرا شــبFه های پیچیــده ای از طریــق نیازهــای 
ــب  ــه در قال ــ� آنچ ــروری (تمام ــای غیرض ــاس و ... ) و نیازه ــذا، لب ــFن، غ ــروری (مس ض
ــوم،  ــادات، رس ــا، ع ــر نگرش ه ــذاری ب ــال تأثیرگ ــد)، به دنب ــرار م� گیرن ــال ق ــته و امی خواس

ــی) هســتند.  ــت مصرف گرای ــرای تقوی ــا (ب ــال، نشــانه ها و نماده ــل، امی انتظــارات، تخی
تغییــر نگــرش بــه مصــرف، تغییــر الXوهــای ســنت�، پیدایــش آرمان هــا و آرزوهــای جدیــد، 
ــع آن، تمایــالت جدیــد و بســیاری از مــوارد مشــابه دیXــر،  ــه مصــرف و به تب افزایــش گرایــش ب
ــا ورود بــه فراینــد تجــدد و نوســازی وارد زندگــ� مــردم شــده و  ازجملــه مــواردی هســتند کــه ب
درنتیجــه، تمایــالت، خواســته ها، رفتارهــا و کنش هــای جدیــد و متفاوتــ� را موجب شــده اســت.

مصرف گرایــی و تمــام نمادهــای آن، در ســطوح کالن، میانــه و خــرد در ارتبــاط بــا عوامــل 
ــه  ــوان ب ــوص م� ت ــن خص ــه در ای ــت ک ــ� و ... اس ــادی، فرهنگ ــ�، اقتص ــون اجتماع گوناگ
ــXاه اقتصــادی و اجتماعــ�،  ــ� چــون ارزش هــا، ســنت ها، هویت هــا، شــخصیت، پای عوامل
دینــداری و ... اشــاره کــرد. تمــام مصادیــق مزبــور م� توانــد ارتبــاط درخــوری در جهت دهــ� به 
مصرف گرایــی داشــته باشــد (وبــر، ١٣٨٧؛ گیدنــز، ١٣٨٢؛ شــیت١، ١٩٨٣؛ ترنــر٢، ٢٠٠۶؛ 
ــا  ــو۶ و همــFاران، ٢٠١۴)؛ ب ــن۵، ٢٠١١؛ یان ــل مون ــاکاک٣، ١٩٩۶؛ مخلــص۴، ٢٠٠٩؛ ای ب
ایــن پیش فــرض کــه در جهــان در حــال تغییــر، به  طــور فزاینــده هنــوز هــم دینــداری، ارزش هــا، 
ســنت ها، هویت هــا و پایــXاه اقتصــادی و اجتماعــ� بخــش مهمــ� از زندگــ� بســیاری از افــراد 

جامعــه  اســت و نقــش چشــمXیری در تجســم رفتــار اجتماعــ� دارد. 
مفاهیــم ذکرشــده، انگیــزۀ اصلــ� رفتارهــای اجتماعــ� و فرهنگــ� افــراد را شــFل م� دهــد 
و افــراد و جوامــع، آرمان هــای زندگــ� خــود را در آنهــا جســت وجو م� کننــد و به عنــوان 
بازدارنده هــا، بســیاری از باورهــا و گرایش هــای اجتماعــ�ـ   فرهنگــ�، نگاه هــا، تمایــالت، رفتــار 
ــد.  ــن م� کنن ــد و سمت وســوی آن را تعیی و کنش هــای کنشــXران اجتماعــ� را جهــت م� دهن

1. Sheth

2. Turner  

3. Bocock  

4. Mokhlis

5. Ilmonen

6. Yanu
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 | بــا این وصــف، م$ تــوان مصرف گرایــی را به عنــوان مصداقــ$ از رفتــار و کنــش کنشــ�ران 

اجتماعــ$ دیــد و ارتبــاط آن را بــا مقولــۀ دینــداری، ارزش هــا و ســنت ها و هویــت کنشــ�ران 
ــراد  ــداری، ارزش هــا، ســنت ها و شــخصیت اف ــرا دین ــراد داد؛ زی ــه ق اجتماعــ$ مــورد مطالع
در تمامــ$ طبقــات اجتماعــ$ در ســطوح فــردی و اجتماعــ$، به دلیــل ثبــات نســبی در طــول 
زمــان و احســاس تعلــق افــراد جامعــه بــه آن، ضمــن ایجــاد اعتمــاد بــه  نفــس و پتانســیل حــل 
مســئله، بــر شــیوۀ زندگــ$ و نــوع رفتــار در زندگــ$ روزمــره تأثیــر گذاشــته و پایه هــای تفــاوت 
رفتــار مصرفــ$ را بنیــان م$ نهنــد و از ایــن طریــق، شــدت باورهــای خــود را بــه  واســطۀ نــوع 
و میــزان مصــرف نشــان م$ دهنــد (کمپبــل١، ١٩٨٣، ١٩٨٩ و ٢٠٠٨؛ ترنــر، ٢٠٠۶؛ شــیت، 

١٩٨٣؛ بــاکاک، ١٩٩۶). 
ــا ورود  ــر ب ــرف دی� ــت، از ط ــنت$ اس ــی و س ــهری مذهب ــینه، ش ــاظ پیش ــه لح ــان ب کاش
مدرنیتــه و مظاهــر تمــدن جدیــد، ایــن شــهر نیــز بــه ماننــد دی�ــر شــهرهای ایــران در حــال گــذار 
اســت و شــواهد ایــن گــذار، پاســاژها، دانشــ�اه ها، مراکــز صنعتــ$، فــرودگاه، بافــت شــهری 
جدیــد، روابــط اجتماعــ$ و پوشــش متفــاوت افــراد از گذشــته، حضــور زنــان در عرصه هــای 
ــاد شــده، ســازوکارهای خــاص  ــق ی ــ$ اســت مصادی ــف اجتماعــ$ و ... اســت. بدیه مختل
خــود را در رفتارهــای اجتماعــ$ و فرهنگــ$ در جامعــه امــروزی دارنــد. در واقــع ایــن مصادیــق 
و مالک هــا نوعــ$ چالــش بــا گذشــته فرهنگــ$ و اجتماعــ$ ایــن شــهر ایجــاد نمــوده اســت کــه 
ایــن پژوهــش در پــی آن اســت کــه میــزان ارتبــاط بازدارنده هــا را بــا وجــود مصادیــق مدرنیتــه، 
ــای  ــه بازدارنده ه ــد ک ــخص نمای ــد و مش ــرار ده ــون ق ــورد آزم ــی م ــرل مصرف گرای در کنت
مــورد تأکیــد نظریه پــردازان در ایــن شــهر بــا وجــود مصادیــق متعــدد مدرنیتــه، چــه ســهم$ در 

ــد. ــرل مصرف گرایــی دارن کنت
برایــن  اســاس، موضــوع مقالــۀ پیــش رو، بررســ$ رابطــۀ بازدارنده هــا (دینــداری، ارزش هــا، 
ــه  ــی اســت؛ باتوجــه  ب ــا مصرف گرای ــ�اه اقتصــادی و اجتماعــ$) ب ــا، پای ســنت ها، هویت ه
اینکــه بازدارنده هــا، مشــمول بخــش مرکــزی پتانســیل رفتارهــای فرهنگــ$ به خصــوص 
مصرف گرایــی هســتند و هــر فــرد و گــروه اجتماعــ$ بــه  ناچــار در چارچــوب ایــن پنج ســاختار 
ــدۀ  ــد تعیین کنن ــا م$ توانن ــن بازدارنده ه ــا ای ــه آی ــن ســؤال مطــرح اســت ک ــرد، ای ــرار م$ گی ق
بخــش رفتــار مصرف کننــده باشــند؟ در واقــع قصــد مــا ایــن اســت کــه بــا مطالعــۀ بازدارند هــا، 
از میــزان رابطــۀ آنهــا بــا مصرف گرایــی در ســطح جامعــه آگاهــ$ یابیــم و میــزان شــدت رابطــۀ 

هریــr از ایــن عوامــل را در جامعــۀ مــورد نظــر بســنجیم. 

1.  Campbell
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٢. پیشینۀ تحقیق| 

ــای  ــر ارزش ه ــری تأثی ــ& و اندازه گی ــور بررس ــزی، به منظ ــ6اران (٢٠١۴) در مال ــو  و هم یان
اســالم& در رفتــار مصرف کننــده، پژوهشــ& بــا عنــوان ذکرشــده انجــام داده انــد. ایــن 
پژوهشــMران بــا ایــن پیش فــرض کــه رابطــۀ پیچیــده ای بیــن فرهنــگ و رفتــار انســان وجــود 
دارد، اظهــار م& دارنــد کــه تغییــرات فرهنگــ& تأثیــر قابل توجهــ& در درک مــردم و درنهایــت، 

ــا دارد.  ــۀ آنه ــار روزان رفت
در ادامــه، نویســندگان بــه بیــان ارزش هــای اســالم& و تأثیــر آن بــر رفتــار افــراد م& پردازنــد 
و بــا بیــان شــماری از رفتارهــا ازجملــه اطاعــت از پــدر و مــادر، ســبW لبــاس پوشــیدن، نــوع 
غــذا، خــوردن، آشــامیدن، اســتفاده از لــوازم آرایشــ& کــه مســتقیماً از مذهــب تأثیــر پذیرفته اند، 

بــه دیدگاه هــای سیاســ& و اجتماعــ& و کنتــرل رفتــار جنســ& اشــاره م& کننــد. 
ایــن مطالعــه مشــخص م& کنــد هنگامــ& مصرف کننــده پایبنــد بــه ارزش هــای دیــن 
خاصــ& م& شــود کــه نهــاد دیــن قــادر بــه پاســخMویی بــه انتظــارات وی باشــد و درنهایــت، 
ــد مــورد  ــه خری ــده را ب ــ&، مصرف کنن ــد کــه ارزش هــای دین ــل داده هــا مشــخص م& کن تحلی

ــد. ــب م& کن ــاص ترغی خ
تقابــل اســالم بــا مصرف گرایــی و پست مدرنیســم در ایــران، عنــوان پژوهشــ& اســت 
کــه گدازگــر (٢٠٠٧) انتخــاب کــرده اســت. ایــن پژوهــش بــه بررســ& رابطــۀ بیــن اســالم و 

ــردازد.  ــز م& پ ــهر تبری ــیعه در ش ــراد ش ــان اف ــی در می مصرف گرای
هــدف از پژوهــش، اطــالع ازنظــر ایرانیــان درخصــوص ناســازگاری دیــن اســالم بــا 
مصرف گرایــی اســت. در ایــن پژوهــش، از نظریــات گلنــر، احمــد، ترنــر و کمپبــل بهــره گرفتــه 
شــده اســت. نویســنده با اســتفاده از نظریات اندیشــمندان فوق برای اســالم و مصرف گرایی، 
چهــار بعــد جمع گرایــی، مطلق گرایــی، زهــد و ســنت را بــه تفکیــW اســتخراج کــرده و 

براســاس ایــن ابعــاد، داده هــای تحقیــق را جمــع آوری نمــوده  اســت. 
تحلیــل روابــط بیــن اســالم و مصرف گرایــی میــان جمعیــت تبریــز نشــان م& دهــد کــه بیــن 
ایــن دو متغیــر رابطــۀ منفــ& وجــود دارد. بــه عبــارت دیMــر یافته هــای ایــن پژوهــش مشــخص 
م& کنــد، هرچــه میــزان دینــداری افــراد بیشــتر گــردد، مصرف گرایــی آنــان کمتــر م& شــود. بیــن 
ابعــاد اســالم، جمع گرایــی، زهــد، ســنت بــا مصــرف رابطــۀ معنــ& دار وجــود دارد. اســالم بــا 
فردگرایــی، کثرت گرایــی و لذت گرایــی، رابطــۀ معنــ& دار دارد، ولــ& بــا رمانتیســم رابطــه نــدارد.

شــیری (١٣٩٢)، در پژوهشــ& بــا عنــوان «عوامــل اجتماعــ& مرتبــط بــا مصرف گرایــی در 
پوشــش و ظاهــر زنــان جــوان تهــران» اســتفاده زنــان از لبــاس و نیــز لــوازم آرایشــ& را مــورد 
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 | بررســ� قــرار داده اســت. ایــن پژوهــش بــه انعــکاس پایــ'اه اقتصــادی ـ اجتماعــ� در دو بعــد 

منزلــت و ثــروت پرداختــه اســت. یافته هــای پژوهــش بیانگــر رابطــه معنــ� دار بیــن منزلــت و 
مصرف گرایــی اســت در حال� کــه میــزان ثــروت بــا مصرف گرایــی رابطــه ای را نشــان نــداده 
ــز)  ــه مصــرف بیشــتر، ناشــ� از کســب هویــت (تشــخص و تمای اســت. در واقــع گرایــش ب

اســت تــا داشــتن ثــروت بیشــتر. 
ــ�  - حاجــ� زاده (١٣٩٢)، در مقالــه ای بــا هــدف پیونــد عوامــل اجتماعــ�، فرهنگــ� و حتّ
ــان در  ــی زن ــر مصرف گرای ــر ب ــه بررســ� عوامــل مؤث ــی ب ــا مصرف گرای ــردی و شــخص� ب ف
شــهر یــزد پرداختــه اســت. یافته هــای ایــن پژوهــش، نشــان م� دهــد کــه میــزان مصرف گرایــی 
بــا دینــداری، ســبX زندگــ�، مدگرایــی و میــزان بهره منــدی از وســایل ارتبــاط جمعــ� رابطــه 
معنــ� دار داشــته، ولــ� بــا متغیرهــای پایــ'اه اجتماعــ� (شــغل، درآمــد و تحصیــالت)، ســن، 

تأهــل و جنســیت رابطــه معنــ� دار نبــوده اســت.
پژوهشــ� بــا عنــوان «رابطــه دینــداری و شــیوه مصــرف جوانــان طبقــه فرودســت 
ــت. در  ــده اس ــام ش ــال ١٣٩٣ انج ــیدکریم� در س ــط س ــران)» توس ــه ١٧ ته ــه منطق (مطالع
ــده و  ــنجیده ش ــ� س ــان تهران ــی جوان ــداری و مصرف گرای ــزان دین ــوع و می ــش ن ــن پژوه ای
ــت داده شــده  ــز دخال ــات فراغــت نی ــدن و اوق ــت ب ــر آن متغیرهــای پوشــاک، مدیری عالوه ب
اســت. یافته هــای پژوهــش نشــان م� دهــد کــه میــزان دینــداری بیشــترین تأثیــر را در رابطــه 
مســتقیم بــر شــیوه مصــرف جوانــان طبقــه فرودســت دارد. ضمــن آنکــه بیــن میــزان دینــداری 
ــه در هــر ســه وجــه پوشــاک، مدیریــت بــدن و اوقــات فراغــت رابطــه  و مصــرف خودنمایان

ــود دارد. ــوس وج معک
ــی»  ــر مصرف گرای ــداری ب ــهرگرایی و دین ــر ش ــه ای «تأثی ــت (١٣٩١)، در مقال رضادوس
را از منظــر جامعه شناســ� فرهنگــ� بررســ� نمــوده اســت. نتایــج بررســ� مذکــور نشــان 
ــی،  ــی، تکثرگرای ــی، لذت گرای ــد: تفنن گرای ــی مانن م� دهــد کــه در فضــای شــهر، ویژگ� های
فردگرایــی، بــر مصرف گرایــی تأثیــر م� گذارنــد و دی'ــر اینکــه، هــر چــه جوانــان تقیــد دینــ� 
ــر  ــود. عالوه ب ــده م� ش ــر دی ــان کمت ــی در آن ــل مصرف گرای ــند در مقاب ــته باش ــتری داش بیش
مــوارد فــوق، بیــن متغیرهــای زمینــه ای متغیرهــای قومیــت و جنســیت دارای رابطــه معنــاداری 

ــد. ــی دارن ــا مصرف گرای ب
قبــادی (١٣٩٢)، بــه پژوهشــ� در خصــوص بررســ� عوامــل مؤثر بر میــزان مصرف گرایی 
زنــان شــهر تهــران در زمینــه مصــرف لــوازم آرایشــ� پرداختــه اســت. در ایــن پژوهــش 
ــن  ــع ای ــه در حــال گســترش اســت و منب ــی در جامع ــه مصرف گرای اســتدالل شــده اســت ک
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گســترش رفتارهــای رقابتــ/ ۴٨درصــد و فــرد گرایــی بــه میــزان ۶۶درصــد اســت. اســتدالل | 

اصلــ/ و مــورد تأکیــد در ایــن مطالعــه بــه ایــن مطلــب اســت کــه هم اکنــون فرهنــگ و مــرام 
مصرف گرایــی در زمینــه لــوازم آرایشــ/ در ایــران در حــال گســترش و رشــد فزاینــده اســت؛ بــه 
نحــوی کــه مصــرف لــوازم آرایشــ/ بــه ســمت فراســن/، فراتأهلــ/، فراطبقــه ای، فراتحصیلــ/ 
پیــش مــ/ رود و متغیرهــای تأهــل، درآمــد خانــواده و منطقــه مســPون/ تأثیــر مثبــت ضعیفــ/ 

ــوازم آرایشــ/ دارد. ــه ل ــان در زمین ــر مصرف گرایــی زن ب
ــا بهره گیــری عوامــل تأثیرگــذار  ــاد شــده عمومــاً مطالعاتــ/ هســتند کــه ب پژوهش هــای ی
مظاهــر تمدنــ/ جدیــد و صنعتــ/ شــدن، بــدون در نظــر گرفتــن مجمــوع متغیرهــای دینــداری، 
ــای  ــوان بازدارنده ه ــ/، به عن ــادی و اجتماع ــ[اه اقتص ــا و پای ــنت گرایی، ارزش ه ــت، س هوی
ــ^  ــورد ی ــی در م ــات، مصرف گرای ــروه از تحقیق ــن گ ــی انجــام شــده اند. در ای مصرف گرای
قشــر از جامعــه (زنــان، جوانــان) یــا در مــورد اقــالم خــاص مصرفــ/ ماننــد لــوازم آرایــش و 
... بررســ/ شــده و بیشــتر ایــن تحقیقــات در مراکــز اســتان ها صــورت گرفتــه اســت. وجــه 
تمایــز ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه چالش هــای نظــری در مــورد مصرف گرایــی و نیــز 
بازدارنده هــای مصرف گرایــی را در متــن جامعــه مــورد ســنجش قــرار م/ دهــد. در واقــع 
چالــش مظاهــر مدرنیتــه و تمــدن جدیــد از لحــاظ دیدگاه هــای نظــری در مــورد مصرف گرایــی 
بــا حضــور بازدارنده هــا در متــن زندگــ/ جامعــه مــورد مطالعــه، مــورد بررســ/ قــرار م/ دهــد. 
مضافــاً اینکــه از لحــاظ روش تحقیــق، بــر خــالف تحقیقــات انجــام شــده، جامعــه آمــاری 
ــورد  ــه را م ــار جامع ــام اقش ــه تم Pــتند، بل ــه نیس ــ/ از جامع ــر خاص ــط قش ــه فق ــورد مطالع م

ــد. ــرار م/ ده ــه ق مطالع

٣. مباحث نظری پژوهش
جوامــع، تابــع قیــودی هســتند کــه از آنهــا بــه نــام ســنت ها، ارزش هــا و هویت هــا یــاد 
ــن  ــرای ای ــداری اســت، ب ــن ارزش هــا، ســنت ها و هویت هــا کــه برخاســته از دین م/ شــود. ای
جوامــع تعییــن مســیر م/ کننــد و ایفاگــر نقــش بــرای برقــراری روابــط بــا تاریــخ آن جوامــع 
هســتند. ســنت جمع گرایــی، ارزش کار، دوری از اســراف و ولخرجــ/، انضبــاط، پس انــداز، 

ــد.  ــن قیود ن ــۀ ای ــن جوامــع ازجمل ــد مســتمر در ای ــت و تولی ــره وری، همزیســت/ و رقاب به
ــر  ــد، ب ــود دارن ــده وج ــراد مصرف کنن ــاور در اف ــوان ب ــه به عن ــا ک ــنت ها و ارزش ه ــن س ای
ــه  ــد و درصورت/ ک ــا وادار م/ کن ــروی از هنجاره ــه پی ــان را ب ــذارد و آن ــر م/ گ ــان اث ــار آن رفت
فــرد از قواعــد رفتــاری متناســب تخطــ/ کنــد، بــا مقیــاس (بازدارنده هــا) توســط افــراد جامعــه 
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 | ســرزنش م� شــود. بازدارنده هــا براســاس ضرورت هــای اجتماعــ� و به منظــور رشــد و تعالــ� 

جامعــه، از رفتارهــای افــراد مراقبــت م� کننــد و افــرادی را کــه از ارزش هــا و هنجارهــای مــورد 
توافــق ســرپیچ� کننــد، مؤاخــذه م� نماینــد. باتوجــه  بــه ضریــب تأثیرگــذاری ارزش هــا اســت 
ــن  ــی ای ــر او، مصرف گرای ــرار داد؛ از نظ ــ� ق ــی را موردبررس ــر مصرف گرای ــس وب ــه ماک ک
بررســ� از دو منظــر قابــل مطالعــه اســت. یLــ� اینکــه مصرف گرایــی را به عنــوان یــJ کنــش 
و رفتــاری در نظــر گرفــت کــه تحــت تأثیــر آموزه هــای دینــ� جهــت پیــدا م� کنــد و دیOــر ایــن 
کــه، تفــاوت ایــن کنــش از لحــاظ منزلتــ� اســت. گروه هــای منزلتــ� کاالهــا یــا فرصت هــای 
مــادی را در انحصــار خــود در م� آورنــد. ایــن گروه هــا بیشــتر مبتنــ� بــر الOوهــای مصرف� انــد 
و بــا اســتفاده از ایــن کاالهــا و الOوهــا، نوعــ� ســبJ زندگــ�  بــرای خــود ترســیم م� کننــد کــه 
بــرای دیOــران تابــو محســوب م� شــود. فخرفروشــ� گــروه منزلتــ�، تنهــا بــه ســبJ زندگــ� 
ــوب  ــا محس ــر گروه ه Oــرد دی ــزۀ ط ــن انگی ــا مؤثرتری ــود؛ ام ــم نم� ش ــادی خت ــای م و کااله
م� شــود. به زعــم وبــر، الOوهــای مصرفــ� کــه بــا ترفندهایــی به عنــوان منزلــت اجتماعــ� در 
جامعــه برجســته م� شــود، بیشــتر توســط اعضــای ایــن گــروه یــا دیOرانــ� کــه بــه ایــن گروه هــا 

وفادارنــد، ترویــج م� یابــد (کــوزر، ١٣٧٠).
ماکــس وبــر در توســعۀ ارزش هــای فرهنگــ� مــورد تأکیــد در پروتستانتیســم و کالونیســم و 

ــر  ــد او بیشــتر ب ــن رو تأکی ــه «کار» داشــت؛ ازای ــژه ای ب ــی، توجــه وی ــری از مصرف گرای جلوگی
ــا عنــوان «اخــالق کار» مطــرح کــرد. وبــر  تولیــد بــود تــا مصــرف و او ایــن تأکیــد بــر کار را ب
مشــاهده نمــود کــه ارزش هــای مذهبــی پروتستانتیســم مســتلزم انگیــزه بــرای ســرمایه گذاری و 
سخت کوشــ� و مولــد بــودن اســت نــه مصــرف کاالهــای لوکــس در زندگــ� و ایــن تأثیــر زیــادی 
در بــه تأخیــر انداختــن لــذت بــردن از مصــرف داشــت و در نتیجــه، مصــرف بــه تعویــق افتــاد، 
فضایــل صرفه جویــی، کار ســخت، بهــره وری بــاال و پیراســتن از کاالهــای بیهــوده و بی معنــ� 
در پروتستانتیســم مــورد تأکیــد بــود. در مقابــل به ویــژه در فرهنــگ کاتولیــJ، اســترس خانــواده 
گســترده، غــذا خــوردن جمعــ� و نگــرش آرام تــر بــه کار دیــده م� شــود (پترســون، ٢٠٠۶: ١٨). 
برایــان ترنــر١ نیــز در مــورد تأثیــر دیــن و دینــداری بــا مصرف گرایــی بــه خصــوص 

ــبت  ــالم نس ــر اس ــت.به زعم ترن ــوده اس ــر نم ــه نظ ــی ارائ ــورد مصرف گرای ــالم در م ــر اس نظ
بــه سLوالریســم و مصرف گرایــی جهــان غــرب موضعــ� مخالــف داشــته اســت. اســالم در 
ــر،  ــاط و ریاضــت طلبــی متعهــد بــوده اســت (ترن ــه ایــده عقالنیــت جهانــ�، انضب اســاس ب

.(١٢  :١٩٩۴

1. Bryan Turner
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ــی در |  ــارت از: رقابت جوی ــی را عب ــگ غرب ــخصه های فرهن ــد مش ــل از احم ــه نق ــر ب ترن

خریــد، غــذا خــوردن، روابــط جنســ5، رقابــت بــا همســایه ها و رقابــت بــا افــراد م5 دانــد و بــه 
مصرف گرایــی عامیانــه و بــازاری حملــه م5 کنــد. آیــا واقعــاً پســت مدرنیســم م5 خواهــد بــه 
انتقــاد از مصــرف، مصرف گرایــی را مــورد ســؤال قــرار دهــد؟ ولــ5 در عــوض، نم5 خواهــد 
مصرفــ5 نمادیــن و قابــل تحســین معرفــ5 کنــد؟ احمــد یــادآور م5 شــود کــه در مقابــل مصــرف 
انبــوه درغــرب، اســالم طرفــدار جنبــش ســبز اســت کــه بــا سیاســت محیــط زیســت ســروکار  

عمیــق دارد (ترنــر، ١٩٩۴: ١۴).
عالوه بــر صاحبنظــران یــاد شــده، شــیت نیــز بــر نقــش ارزش هــا درگرایــش مصرفــ5 اشــاره 
و تأکیــد م5 کنــد. ایــن ارزش هــا دارای تکیــه گاه دینــ5 بــرای افــراد م5 باشــد و به نوعــ5، 
تعیین کننــدۀ انگیــزۀ افــراد در خریدهــای روزمــره اســت. شــیت دربــارۀ خریــد، یــ\ چارچــوب 
مفیــد دربــارۀ تأثیــر دیــن بــر رفتــار خریــد فراهــم م5 کنــد. شــیت نشــان م5 دهــد کــه دیــن بــه  
احتمــال زیــاد در زمینــۀ خریــد از طریــق تعییــن نــوع تقاضــا بــر خصوصیــات شــخص5 تأثیــر 
ــخص5،  ــای ش ــی (ارزش ه ــای مذهب ــه متغیره ــاص ب ــۀ شــیت، به طورخ ــذارد. در نظری م5 گ

اجتماعــ5، معرفتــ5) اشــاره م5 شــود کــه انگیــزۀ خریــد فــرد را مشــخص م5 کنــد. 
ارزش هــای شــخص5، منعکس کنندۀ شــخصیت مصرف کننــده و نشــان دهندۀ تأثیــر ارزش بر 
رفتــار مصرف کننــده اســت. شــیت معتقــد اســت کــه ارزش هــای شــخص5 ممfــن اســت به طــور 
ــرد باشــد. به نظــر شــیت، ارزش هــای  ــداری ف ــن و دین ــه دی ــوط ب ــا غیرمســتقیم، مرب مســتقیم ی
شــخص5 فــرد و اعتقــادات او دربــارۀ اینکــه چــه هنگامــ5 و با چــه نگاه5 بــرای خرید محصوالت 

و خدمــات اقــدام کنــد، نشــان از شــخصیت خریــداران دارد (مخلــص١، ٢٠٠٩: ۵۵).
ــده را تحــت  ــازار و شــرکت های تولیــدی، گزینه هــای خریــد مصرف کنن به زعــم شــیت، ب
ــد و  ــل تولی ــیلۀ عوام ــد به وس ــای خری ــه انگیزه ه ــم ک ــرض م5 کنی ــا ف ــد. م ــود دارن ــرل خ کنت
عوامــل شــخص5 تعییــن م5 شــوند. عوامــل شــخص5 بــه عوامــل خــاص مصرف کننــده اشــاره 
ــدی  ــف وســیع5 از رده هــای تولی ــد عمومــ5 را کــه طی ــن عوامــل انگیزه هــای خری ــد؛ ای دارن
ــرد. در عوامــل فــردی، ســب\  ــر م5 گی ــا پوشــاک هســتند، در ب ــوازم ی ــار، ل همچــون خواروب
ــ\  ــده ی ــده آشــfار م5 شــوند؛ اینکــه ممfــن اســت مصرف کنن ــوع مصرف کنن ــد و نیزن خری
ــا شــخصیت خــاص، خریــدار اخالقــ5، خریــدار بی تفــاوت،  خریــدار اقتصــادی، خریــدار ب
ــادار  ــدار وف ــا یــ\ خری ــدار اضطــراری ی ــه زن، خری ــدار چان ــدار راضــ5 و خرســند، خری خری
باشــد. در تئــوری یfپارچpــ5 ترجیــح خریــد ســه نــوع از عوامــل خریــد مشــخص شــده اند: 

1.  Mokhlis
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 | ١. ارزش هــای شــخص&: عقایــد و ارزش هــای شــخص& افــراد بــر تصمیــم فــرد در خریــد 

ــی از ارزش هــای شــخص& اســت کــه  ــدات بازتاب ــد خدمــات و تولی ــ& خری ــد. حتّ تأثیرگذارن
به وســیلۀ صفاتــ& همچــون جنــس، ســن، نــژاد و دیــن تعییــن م& شــود. بنابرایــن دیــن ی@ــ& از 

عوامــل مهــم بــر ارزش هــای شــخص& اســت. 
٢. ارزش هــای اجتماعــ&: ارزش هــای اجتماعــ& شــامل ارزش هــای هنجــاری همچــون 
ــ& در بعــد وســیع تر، جامعــه هســتند کــه به طــور  خانــواده، دوســتان، گروه هــای مرجــع و حتّ

ــد. ــن ارزش هــا را شــ@ل م& دهن مســتقیم ای
٣. ارزش هــای معرفتــ&: رده بنــدی ارزش هــای معرفتــ& شــامل حــس کنجــ@اوی، دانــش و 
دی]ــر ارزش هــای اکتشــاف& اســت کــه در ارتبــاط بــا پویــش محیطــ& و همزیســت& انســان اســت 

(شــیت، ١٩٨٣: ٢٢). 
ــر قابــل  ــر تمامــ& ارزش هــای جــاری جامعــه دارد و نقــش غی ــاط مســتقیم& ب دیــن، ارتب
انــکاری در جهــت دهــ& رفتــار مصــرف کننــده ایفــاء م& نمایــد. ارتبــاط  دیــن در وهلــه اول از 
طریــق ارائــه کدهــای دینــ&، رفتــار افــراد جامعــه را جهــت م& دهــد و در مرحلــه بعــد از طریــق 
تأثیرگــذاری بــر نگرش هــا و ارزش هــای جامعــه، رفتــار مصــرف کننــده را تنظیــم م& نمایــد و 
از طریــق ایــن کدهــا و ارزش هــا و نگرش هاســت کــه ال]وهــای غذایــی، ســبg های پوششــ& 
ــوع آرایش هــا و ... در جامعــه  ــان، فعالیت هــای بهداشــت شــخص&، ن ــاس)، فعالیــت زن (لب

تثبیــت م& شــوند (ایســو١، ٢٠٠۴: ۶٨۴).
در کنــار ارزش هــا، نقــش ســنت٢ نیــز درحفــظ تــداوم اجتماعــ&، به طــور گســترده در متــون 
جامعه شناســ& کالســیg مطالعــه شــده اســت. در جوامعــ& کــه ســنت ناظــر بــه جامعــه اســت، 
ــش  ــمت کاه ــه س ــا را ب ــد و آنه ــوق ده ــاز س ــیاء مج ــت اش ــه جه ــراد را ب ــت اف ــته اس توانس
تعارضــات ایجادشــده به واســطۀ میل هــا مقیــد نمایــد. ایــن امــر در جوامــع ماقبــل مــدرن کــه 
بیشــتر حاکمیــت مذهبــی دارنــد، به وضــوح در انتخاب هــای مصــرف افــراد بازتــاب دارد. 

ــه خــود جلــب کــرده اســت. او  ــز ب ــر مصــرف، توجــه دیویــد رایزمــن را نی ــر ســنت ب تأثی
افــراد (نــه جوامــع) را براســاس میــزان تأثیرپذیــری از ســنت طبقه بنــدی کــرده اســت. رایزمــن 
فــردی را کــه عمیقــاً دربــارۀ ســنت آگاهــ& دارد، ســنت گرا م& دانــد. بــرای یــg فــرد معتقــد 
ــداد  ــروه قلم ــر شــ@ل داده شــود، م@ ــداوم مصــرف تغیی ــه به طــور م ــده ک ــن ای ــه ســنت، ای ب
ــای  ــیاء، راه ه ــه اش ــل ب ــای می ــد به ج ــح م& ده ــرد ترجی ــن ف ــ@ان ای ــورت ام ــود. در ص م& ش

1. Essoo

2. Tradition
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جلــب رضایــت آن خواســته ها را دریابــد. بــرای یــ' فــرد ســنت گرا، آنچــه در حــال حاضــر | 

ــ4  وجــود دارد، همــه چیــز اســت. نیازهــا و امیــال جدیــد کامــال8 بــرای ایــن افــراد بی5انــه و حتّ
قابــل محDــوم کــردن اســت. بــه همیــن دلیــل، در دنیــای ســنت گرا راه قابل تصــور بــرای آزاد 
ــه کمیــت ارضــای  ــال، راه هایــی اســت کــه منجــر ب کــردن تعارضــات ایجادشــده توســط امی

نیاز هــا م4 شــود (ایــل مونــن، ٢٠١١: ۵٨).
ــای  ــول کده ــق در تح ــ4 دقی ــم اجتماع ــن مDانیس ــا، قدیم4 تری ــراه روال ه ــه  هم ــنت ب س
فرهنگــ4 در انتخاب هــای غــذا هســتند و تــا زمانــ4 کــه  بــر زندگــ4 افــراد جامعــه کنتــرل دارنــد، 
قادرنــد در مقابــل تغییــر در انتخاب هــای مصــرف مقاومــت کننــد، اشــیاء و شــDل های 
ــارۀ آنهــا  ارضــای نیازهــا در جوامــع، توســط ســنت و عــرف مشــخص م4 شــوند، کســ4 درب
شــ' نم4 کنــد و آنهــا را موردســؤال قــرار نم4 دهــد، آنهــا تکــرار م4 شــوند؛ زیــرا همیشــه از 
قبــل به طــور مــداوم انجــام م4 شــده اند. بنابرایــن، م4 تــوان گفــت کــه ســنت، عمــل اجتماعــ4 
را هماننــد قیــف وارد کار در یــ' کانــال م4 کنــد، همان طــور کــه رفتــار مصرف کننــده را بــه 

ــن، ٢٠١١: ١١٢). ــل مون ــد (ای هــم متصــل م4 کن
ــد و  ــرات، م ــر تغیی ــات اجتماعــ4 در براب ــا و طبق ــداری، ســنت ها، ارزش ه ــن دین بنابرای
...، از ســاخت ثابتــ4 برخوردارنــد و باتوجــه  بــه ناظــر بــودن بــر کنش هــا و رفتارهــا، موجبــات 
واکنــش افــراد در برابــر رفتارهــای افراطــ4 مصرف گرایانــه را فراهــم م4 کننــد و به نحــوی بــا 
اولویت بنــدی در نیازهــا مانــع رشــد مصرف گرایــی م4 شــوند. چیــزی کــه موجبــات الــزام آوری 
بیشــتری بــه ســنت ها و ارزش هــا م4 دهــد، ایــن اســت کــه ایــن مفاهیــم از پشــتوانۀ اعتقــادی 
ــا و ســنت ها  ــن ارزش ه ــری ای ــه به کارگی ــراد را ب ــزام اف ــد و ال ــداری برخوردارن ــده از دین برآم

ــد.  ــن م4 کن تضمی
ــی  ــدۀ مصرف گرای ــ4 و بازدارن ــل کنترل ــن عوام ــه، عمده تری ــب پیش گفت ــه مطال باتوجه ب
ــا،  ــداری، ارزش ه ــدۀ دین ــه دربرگیرن ــاد ک ــن ابع ــد. ای ــ4 مطرح ان ــ4 و فرهنگ ــد اجتماع در بع
ــر  ــ5اه اقتصــادی و اجتماعــ4 هســتند، در نقــش بازدارنده هــا، تأثی ســنت ها، هویت هــا و پای

ــد.  ــی دارن ــرل مصرف گرای ــزایی در کنت بس
بازدارنده هــا از قــدرت معنــوی برخــوردار بــوده و جهت دهــ4 رفتــار را بــر عهــده دارنــد. 
از نظــر اگوســت کنــت، قــدرت معنــوی عبــارت از مجموعــه افــکار و عاداتــ4 اســت کــه افــراد 
ــن،  ــاده م4 ســازد. بنابرای ــد، آم ــه دارن ــال جامع ــه در قب ــه ای ک ــرش نظــم و وظیف ــرای پذی را ب
ایــن وظایــف اجتماعــ4 شــامل همۀآحــاد جامعــه م4 شــود. هــدف ایــن وظایــف معنــوی آن 
اســت کــه اصولــ4 را کــه در افــراد نفــوذ پیــدا کــرده اســت، یعنــ4 ارزش هــا، هنجارهــا و رســوم 
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 | و... ، بــا عنــوان وظایــف اجتماعــ� بــه افــراد گوشــزد نمایــد و بــا راه%ارهــای اخالقــ� مانــع 

ــق، ١٣۶٩: ١٩٣).  ــ� و نی@ خل فراموشــ� آن شــود (وثوق
باتوجــه  بــه نقــش ممتــاز ایــن عوامــل در کنتــرل و جهت دهــ� رفتــار مصرف کننــده، 
عواملــ� خــارج از ارادۀ فــرد در ســطح کالن بــا تضعیــف ســنت ها، ارزش هــای دینــ� و هویــت 
ــوالت،  ــد محص ــور بازتولی ــ�، به منظ ــات اجتماع ــرار دادن طبق ــر ق ــت تأثی ــ� و تح اجتماع
انحصــاری نمــودن فراینــد تولیــد، دم افزون نمودن ســرمایه، از ی@ طــرف و ترویج فردگرایی، 
دســتکاری شــخصیت افــراد و تغییــر هویــت آنــان از طــرف دی\ــر، بــه مصرف گرایــی دامــن 

م� زننــد. 
در ایــن فعــل  و انفعــاالت اجتماعــ� و فرهنگــ�، هرچــه افــراد جامعــه پایبنــدی بیشــتری 
ــا تغییــر مــداوم کاالهــا، میــزان  ــه ب بــه ایــن ارزش هــا و ســنت ها داشــته باشــند، ضمــن مقابل

ــار خواهنــد گرفــت.  محــدودی از کاالهــا را بــرای مصــرف در اختی
و  ســنت ها،  ارزش هــا،  دینــداری،  بــا  ارتبــاط  در  مصرفــ�  رفتــار  وقتــ�  بنابرایــن، 
ــر  ــ� در براب ــا بازدارندگ ــار ب ــرف، آن رفت ــ@ ط ــرد، از ی ــ%ل م� گی ــده ش ــت مصرف کنن هوی
مصرف گرایــی مواجــه م� شــود و از طــرف دی\ــر، آن رفتــاری کــه در ارتبــاط بــا باورهــا، 
ــدۀ نیازهــای  هنجارهــا، ارزش هــا و انگیزه هــای خــاص شــ%ل م� گیــرد، پایــدار و جهت دهن
اصلــ� م� شــود. هنگامــ� کــه مصرف کننــده بــه دیــن، ارزش هــا، ســنت ها و هویت هــا پایبنــد 
م� شــود و انتظاراتــش براســاس آنهــا جهــت  م� گیــرد، درواقــع ایــن جهت گیــری، بــرای 
ــده تشــویق م� شــود  ــده بسترســاز م� شــود. به طــوری کــه مصرف کنن ــرد مصرف کنن ــار ف رفت
ــ� طبقــه ای کــه منتســب  کــه مطابــق و بــه اســتناد همــان ارزش هــا و ســنت ها و هویت هــا و حتّ

ــد اقــالم مصرفــ� اقــدام نمایــد.  ــه آن اســت، درخصــوص انتخــاب و خری ب
ــدود  ــرای مح ــه ای ب ــد پای ــا، م� توانن ــنت ها و هویت ه ــی، س ــای مذهب ــد و ارزش ه عقای
ــا ی%دی\ــر  ــا عــادات و آداب و رســوم مشــترک ب کــردن مصرف گرایــی باشــند. مردمــ� کــه ب
زندگــ� م� کننــد، کم وبیــش ســلیقه ها، کمــال مطلوب هــا و عالیقــ� مشــترک� دارنــد کــه 
بیشــتر مصــرف کاالهــای خــاص را ایجــاب م� کنــد. بنابرایــن، مصرف گرایــی براســاس 
ارزش هــا، تفکیــ@ کارکــردی ارزش هــا و ضمانــت درونــ� دینــ�، ســنت ها، هویت هــا و 

ــف اســت.  ــرل و تعری ــل کنت ــ� قاب تعهــدات اخالق
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جدول ١. عوامل بازدارندۀ مصرف گرایی| 

عوامل اثرگذار بر 
صاحب نظرنحوۀ عمل و کارکردواسطۀ اجرایی شدنمصرف گرایی

مصرف ضروری، دینداری
حیات$ و پویا

کار و پس انداز، سرمایه  گذاری، پرهیز 
از تجمل  گرایی و اسراف و دوری از 

لذت طلبی، سست$ و تنبل$ و پایبندی به 
تحریم برخ$ کاالها

وبر، شیت، ترنر، 
باکاک

سنت

مصرف سنت$، 
اقتصاد ایستا، 

ساختار اجتماع$ 
ثابت

همبستگ$ تولید و مصرف، رفع نیازها، 
مصرف واقع$، تجربه ذهن$ مصرف، 

شهرنشین$ و روستانشین$

کمپبل، باکاک، 
گیدنز

ارزش  ها
ارزش  های شخص$، 
ارزش  های اجتماع$، 

ارزش  های معرفت$

ارتباط فرهنگ با مصرف، همزیست$ و 
پویش محیط$ و انتقال ارزش  ها 

شیت، وبر، باکاک، 
ترنر، کمپبل

هویت

انگیزه های خرید، 
خودشیفتگ$، 

شخصیت 
دستکاری شده

رضایت از خرید، خریدار اضطراری، 
خریدار اخالق$، خریدار وفادار، خریدار 

چانه زن، خریدار اقتصادی

فرانکفورت$  ها، 
شیت، هیZن،

گیدنز

Oطبقۀ اجتماع

مصرف تظاهری 
ونیابت$، تجمل  گرایی 

و دوری از کار 
تولیدی

دارا بودن موقعیت های اجتماع$ و 
فرهنگ$

وبر، وبلن، زیمل

حــال اگــر بخواهیــم بــر مبنــای مباحــث نظــری، متغیرهــای تحقیــق را اســتخراج کنیــم، 
م$ تــوان از نظریــه ترنــر دینــداری و از نظریــه ایــل مونــن ســنت گرایی را بیــرون کشــید. ایــل 
مونــن و ترنــر نقــش دینــداری و ســنت را در کنتــرل مصرف گرایــی مهــم ارزیابــی م$ نمــود. از 

نظــر شــیت، ارزش هــای دینــ$ و هویــت افــراد عوامــل مهمــ$ در تعییــن رفتارهــای مصرفــ$ و 
میــزان مصرف گرایــی هســتند. وبــر نیــز ارزش های مذهبی و فرهنگــ$ را در پرهیــز از کاالهای 
ــر  ــر ضــرور مهــم قلمــداد م$ نمــود، عالوه ب ــز کاالهــای بیهــوده و غی لوکــس و مصرفــ$ و نی
آن نــوع ســبa زندگــ$ گروه هــای منزلتــ$ را بــر میــزان مصرف گرایــی دخیــل م$ دانســت. در 
ــه (مصرف گرایــی)   ــر ارزش هــا و باورهــا در جهت دهــ$ رفتارهــای مصرف گرایان دیــدگاه وب
نقــش اساســ$ ایفــاء م$ کننــد. بــا تلفیــق ایــن نظریه هــا م$ تــوان گفــت متغیرهــای دینــداری، 
ارزش هــای دینــ$، هویت هــا، ســنت گرایی و پایــZاه اقتصــادی و اجتماعــ$ نــوع رفتــار 
مصرفــ$ را تعییــن م$ کننــد. بنابرایــن، متغیرهــای بازدارنــده ماننــد دینــداری و هویــت و ... بــه 
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 | همــراه متغیرهــای زمینــه ای ماننــد ســن و ... در برابــر مصرف گرایــی نقــش کنترلــ� دارنــد. ایــن 

فراینــد را م� تــوان در قالــب شــ9ل زیــر بــه تصویــر کشــید.

مدل نظری

تصویر ١. نمودار بازدارنده ها و مصرف گرایی

۴. فرضیه های پژوهش
ـ بین دینداری با مصرف  گرایی افراد رابطه وجود دارد؛ بدین معن� که هرچه دینداری افراد 

جامعه بیشتر شود، مصرف گرایی آنان کمتر م�  شود؛

ـ بین پایCاه اقتصادی و  اجتماع� افراد با مصرف گرایی آنان رابطه وجود دارد؛ بدین معن� 

که هرچه افراد دارای پایCاه باالتری باشند، میزان مصرف گرایی آنان بیشتر م� شود؛ 

ـ بین هویت جنسیت� افراد با مصرف گرایی آنان رابطه وجود دارد؛ 

ـ بین هویت انقالبی افراد با مصرف گرایی آنان رابطه وجود دارد؛ 
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ـ بین سنت گرایی و مصرف گرایی رابطه وجود دارد؛ | 

ـ هرچه افراد تعلقات ارزش, های دین, بیشتری داشته باشند، مصرف گرایی آنان کمتر م, شود. 

۵. روش شناس9
ــرای  ــاخته ب ــق س ــنامه محق ــA پرسش ــت و از تکنی ــش اس ــتفاده روش پیمای ــورد اس روش م

ــق اســتفاده شــده اســت.  ــای تحقی ــع آوری داده ه جم
١‑۵. حجم نمونه

جامعــۀ آمــاری: ســاکنین هیجــده ســال بــه بــاالی شــهر کاشــان جامعــۀ آمــاری  ایــن بررســ, را 
تشــUیل م, دهــد. حجــم ایــن جامعــه در سرشــماری ١٣٩۵ برابــر بــا ١٩١٨٠٧ نفــر اســت. 

حجــم نمونــه براســاس فرمــول نمونه گیــری کوکــران، برابــر بــا  ۵٠۶ نفــر محاســبه و برآورد 
شــده اســت. ســپس متناســب بــا حجــم جمعیتــ, هــر منطقــه از شــهر، حجــم نمونه هــای هــر 
ــه درب  ــا مراجعــه ب ــه ب ــر اســاس بلوک هــای هــر منطق ــن شــده اســت. ســپس ب منطقــه تعیی
منــازل به صــورت تصادفــ, ســاده نمونه هــا به عنــوان واحدهــای مشــاهده انتخــاب و از طریــق 

مصاحبــۀ حضــوری، پرســش نامۀ تحقیــق تکمیــل شــده اســت.
٢‑۵. تعریف مفاهیم و مقیاس سازی

مصرف گرایــی: بــاوری اســت کــه خریــد و اســتفاده از کاالهــا و خدمــات را بــرای تأمیــن مقاصــد 
اجتماعــ, و بــرآوردن نیازهــا و امیــال ناشــ, از آن را (فراتــر از نیازهــای ضــروری) دارای کاربــرد 
م, دانــد. در ایــن رویــه کار و تولیــد ارزش خــود را از دســت داده و بــه جــای آن مصــارف مختلــف 
دارای ارزش تلقــ, م, شــوند. مصــرف بیشــتر بــرای مقاصــد تمایــز و تشــابه اجتماعــ, در نظــر 
ــار و منزلــت،  گرفتــه م, شــود و همــه چیــز در مقیــاس مصــرف قــرار م, گیــرد و شــخص اعتب
پایــmاه اقتصــادی، هویــت خــود را از مصــرف اخــذ م, نمایــد. ایــن متغیــر بــا معرف هــای مصــرف 
هویتــ,، مــدرن، مصــرف جنســیت,، مصــرف ســنت, و ...  بــا شــاخص های خریــد لبــاس نــو بــرای 
مراســم، آرایــش مطابــق مــد، دربنــد مــد نبــودن، خرید لبــاس زیبا و قشــنگ، خرید لبــاس خارج,، 

بازدیــد از مراکــز خریــد، خریــد نکــردن (لــذت خریــد) و ... ســنجیده شــده اســت.
دینــداری: دیــن دربرگیرنــده مجموعــه دســتورالعمل هایی بــرای زندگــ, فــردی و اجتماعــ, 
اســت و دینــداری درونــ, نمــودن ایــن دســتورالعمل ها و تطبیــق رفتارهــای اجتماعــ, و فــردی 
 Aبــا آن اســت. ایــن متغیــر بــا معرف هــای اعتقــاد بــه خــدا و آخــرت، تجــارب دینــ,، مناســ

دینــ,، دانــش دینــ, و پیامــد دینــ, ســنجیده شــده اســت.
ســنت گرایی: رفتــاری اســت کــه از گذشــته گان بــه مــا رســیده و بــه دلیــل تثبیــت آن 
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 | درجامعــه، افــراد رفتارشــان را بــا آن تطبیــق م� دهنــد.

ســنت گرایی، در ایــن پژوهــش بــا مؤلفه هــای چــون احتــرام بــه عقایــد بــزرگان، اعتقــاد 
بــه قضــا و قــدر، افزایــش رزق و روزی بــا فرزنــدان بیشــتر، وظایــف زنــان، عملیاتــ� شــد.

پایــNاه اقتصــادی و اجتماعــ�: در ایــن پژوهــش به تناســب موضوع و جمعیت مــورد مطالعه، 
مفهــوم پایــNاه اقتصــادی ـ اجتماعــ� بــر اســاس رویRــرد و نظریــه قشــربندی اجتماعــ� ماکــس 
وبــر، تعریــف نظــری و عملیاتــ� شــده اســت. وبــر منابــع و عواملــ� را که توزیــع نابرابــر آنها منجر 
ــی  ــد: ١. دارای ــ� دســته بندی م� کن ــوان اصل ــدی اجتماعــ� م� شــود، تحــت ســه عن ــه طبقه بن ب
(مالRیــت)؛ ٢. قــدرت؛ ٣. منزلــت (حیثیــت). بــرای عملیات� نمــودن پایNاه اقتصــادی اجتماع� 
از ســه مؤلفــه تحصیــالت، شــغل و میــزان خرجــ� زندگــ� در مــاه اســتفاده شــده اســت. (بــه دلیل 

حساســیت بــه یارانه هــا از میــزان خرجــ� بــه جــای میــزان درآمــد اســتفاده شــده اســت).
ارزش هــای دینــ�: کمــال مطلوب هایــی اســت کــه فــرد دینــدار آن را درونــ� نمــوده اســت 
ــن  ــروان دی ــرش پی ــورد پذی ــ� م ــت او را شــRل م� دهــد. ارزش هــای دین ــه نحــوی کــه هوی ب
اســت. ارزش هــای دینــ� در نــزد دینــداران  مطلوبیــت دارنــد و حفــظ و تــداوم آن مــورد 
خواســت و آرزوی اکثریــت افــراد جامعــه اســت. ارزش هــا از طریــق ســه مؤلفــه: پذیرایــی از 
میهمــان بــا چنــد نــوع غــذا، در مراســم از لباس هایــی کــه داریــم اســتفاده کنیــم، مهــم نبــودن 

نــوع غــذا در میهمانــ�، عملیاتــ� شــد.
هویــت انقالبــی: مجموعــه ای از رفتارهــای انقالبــی اســت کــه فــرد یــا جامعــه در ارتبــاط 
ــه  ــه اجــرا م� گــذارد. هویــت انقالبــی به واســطه مؤلفه هــای اعتقــاد ب ــا اهــداف انقــالب  ب ب
ــه، مشــارکت مــردم در امــور کشــور،  ــت جامع ــه در امنی ــت فقی ــر والی اســتقالل کشــور، تأثی
اطمینــان از آینــده کشــور، توجــه بــه محرومــان توســط حRومــت، موافقــت بــا آزادی قــدس و 

مبــارزه بــا امریــRا، عملیاتــ� شــد.
ــدا از طــرف  ــراد در اوان زندگــ� ابت ــری اف ــر اســاس جامعه پذی هویــت جنســیت�: جنســیت ب
خانواده هــا و ســپس جامعــه شــRل م� گیــرد و از ابتــدا بــرای جنــس زن و مــرد ویژگ� هــا، وظایف، 
انتظــارات تعریــف م� شــود و در طــول زندگــ� در فــرد درونــ� شــده و آن را مــ� پذیــرد و در ایفــای 
نقــش فــردی و اجتماعــ� آن را مراعــات م� کنــد به گونــه ای کــه زن و مــرد در انجــام امــوری کــه در 
حیطــه اجرایــی آنــان قــرار نم� گیــرد مداخلــه نم� کننــد. بــرای عملیاتــ� نمــودن هویــت جنســیت� 
از مؤلفه هــای: احســاس زنانــه یــا مردانــه داشــتن، برخــورداری از موقعیت هــا به دلیــل زن یــا مــرد 
بــودن، دخالــت نــوع جنســیت در داشــتن تصــوری از آینــده روشــن، مثبــت یا منف� بــودن عواطف 
در نــوع جنســیت، خرســند بــودن نســبت بــه داشــتن خصوصیــات زنانــه یــا مردانــه، تجربه مــادری 
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یــا پــدری، عــدم ارتبــاط خصوصیــات جنســیت) در موفقیــت فرد، اســتفاده شــد.| 

٣‑۵. روایی ابزار تحقیق

ــذ  ــر اخ ــ) ب ــوری مبتن ــار ص ــتفاده از اعتب ــر اس ــق عالوه ب ــزار تحقی ــی اب ــنجش روای ــرای س ب
ــی  ــرای ســنجش روای ــاخ ب ــق از آزمــون آلفــای کرونب نظــر داوران و کارشناســان حــوزه تحقی
گویه هــای مربــوط بــه متغیرهــای ترکیبــی تحقیــق اســتفاده شــده اســت. در جــدول شــماره ٢ 

میــزان آلفــای کرونبــاخ هریــM از ایــن متغیرهــا تحقیــق نشــان داه شــده اســت: 

جدول ٢. میزان آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
عدد آلفای کرونباختعداد گویه هامتغیرها

۶٠/٨٣گویه های بعد اعتقادی
۶٠/٨٩گویه های بعد تجربی
L٣٠/٨۴گویه های بعد دانش
٧٠/٧۴ گویه های بعد پیامدی
LO١٠٠/٧٩گویه های بعد مناس

٧٠/٧٢گویه های هویت جنسیتL زنان
٧٠/٧٣گویه های هویت جنسیتL مردان

٧٠/٩٠گویه های هویت انقالبی
۴٠/٩۶گویه های سنت گرایی

L٣٠/٨٢گویه های ارزش های دین

۶. یافته های تحقیق
 ١‑۶. یافته های توصیف+ پژوهش

یافته هــای توصیفــ) نمونــه را بــا بیــان ویژگ) هــای نمونــۀ پیــش خواهیم گفــت. این ویژگ) ها شــامل 
جنــس، ســن، تحصیــالت، شــغل، خــرج زندگــ) و مســ\ن هســتند. درخصــوص ویژگــ) جنــس با 
کنتــرل و بازبینــ) متغیر جنســ) و مالک قرار دادن تناســب آمــاری آن، با تمهیــدات الزم، تعداد زنان 
و مــردان تقریبــاً ی\ســان اند. متغیــر ســن نیــز براســاس درک فــرد از مصرف گرایــی مــورد مالحظــه 

قــرار گرفتــه اســت. بنابرایــن افــراد نمونــه، ســنین هیجــده ســال بــه باال را شــامل شــده اند. 
تحصیــالت در جامعــۀ مورد مطالعه دربرگیرندۀ بی ســواد، ابتدایی، متوســطه، دیپلم، فوق دیپلم، 
لیســانس، فوق لیســانس، دکتــری و تحصیــالت حــوزوی اســت کــه بیشــترین آمــار مربــوط بــه افــراد 
دارای فوق دیپلــم و لیســانس ٣۵درصــد اســت؛ بعــد از آن دیپلــم بــا ٢٧درصــد و کمترین آمــار را افراد 

بیســواد (کمتــر از یــM درصــد) و ۴درصــد آن را افــراد تحصیــالت حــوزوی دارند. 
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 | ــت  ــر وضعی ــ%ن، بیانگ ــ)، مس ــزان خرج ــغل، می ــر ش ــه متغی ــالت، س ــر تحصی عالوه  ب

اقتصــادی نمونــه اســت. میــزان خرجــ) اظهارشــده توســط پاســخ=ویان، شــامل: کمتــر از یــ7 
میلیــون (١٩درصــد)، یــ7 تــا دو میلیــون (۴۴درصــد)، و دو میلیــون و بیشــتر (٢۵درصــد) 
م) باشــد. همچنیــن پاســخ=ویان شــغل خــود را در قالــب آزاد (١۶درصــد)، کارمنــد، 
فرهنگــ) و مــدرس (٢۴درصــد)، کارگــر (۴درصــد)، خانه دار(٢٣درصــد)، محصــل، طلبــه، 
و دانشــجو (١۶درصــد)، بیــ%ار (٢درصــد)، بازنشســته (۶درصــد)، پزشــ7، و نظامــ) (زیــر 

ــد.  ــان نموده ان ــ7 درصــد)، بی ی
در خصــوص متغیــر مســ%ن نیــز افراد مــورد مطالعه، عنوان نموده اند که دارای مســ%ن شــخص) 
(۶٩ درصــد)، اجــاره ای (١٣درصــد)، ســازمان)، مجانــ)، خانــۀ پدر/ بســتگان (١٢درصد) هســتند. 

مطابــق یافته هــا اکثریــت افــراد (٣۵٠ نفر)، منزل مســ%ون) شــخص) و مل%ــ) دارند. 
امــا در مــورد متغیرهــای بازدارنــده، قریــب بــه ٧٧درصــد، افــراد بــه میــزان زیــاد دیندارنــد و 
٢٣درصــد، دینــداری متوســط) دارنــد و فقــط ٠/٧درصــد، بــه میزان کــم دیندارنــد؛ ٧٣درصد، 
ــت  ــاد از هوی ــزان زی ــه می ــت جنســیت) هســتند؛ ٧۶درصــد، ب ــه هوی ــل ب ــاد قائ ــزان زی ــه می ب
ــه ٨٨ درصــد، افــراد نســبتاً ســنت گرا هســتند؛ ۶۶درصــد،  ــد؛ نزدیــ7 ب انقالبــی برخوردارن
بــه میــزان زیــاد بــه ارزش هــای دینــ) پایبندنــد و درخصــوص مصرف گرایــی، ۶١درصــد، بــه 
میــزان زیــاد مدگــرا هســتند، قریــب بــه ۵٠درصــد، از افــراد در مصــرف چشــم و همچشــم) 

نم) کننــد و نزدیــ7 بــه ٨٠درصــد، نســبتاً ولــع خریــد دارنــد. 
٢‑۶. یافته های استنباط� پژوهش 

١‑٢‑۶. تحلیل دومتغیره و آزمون فرضیه های تحقیق
به منظــور آزمــون فرضیه  هــای تحقیــق، هریــ7 از متغیرهــای مســتقل به صــورت جداگانــه بــا 
متغیــر وابســته موردتحلیــل قــرار گرفته  انــد. همچنیــن بــرای متغیرهــای مســتقل و وابســته کــه در 
ســطح ســنجش فاصله  ای هســتند، از آزمون و ضریب همبســتگ) پیرســون اســتفاده شــده اســت. 
در ادامــه، بــه آزمــون تأثیــرات و روابــط میــان هریــ7 از متغیرهــای مســتقل پژوهــش بــا 
ــه  ــق، ب ــای تحقی ــون فرضیه ه ــرای آزم ــن قســمت ب ــم پرداخــت. در ای ــر وابســته خواهی متغی
تحلیــل دومتغیــرۀ داده هــا پرداختــه م) شــود. پایــه و اســاس در ایــن نــوع تحلیــل، ارتبــاط دادن 

دو متغیــر بــا ی%دی=ــر و پیــدا کــردن اثــرات آنهــا بــر همدی=ــر اســت. 
الف. رابطۀ دینداری با مصرف  گرایی

 بیــن دینــداری بــا مصرف  گرایــی افــراد رابطــه وجــود دارد؛ بدیــن معنــ) که هرچــه دینداری 
افــراد جامعــه بیشــتر شــود، مصرف گرایــی آنــان کمتر م)  شــود. 



ــ ارتباطات ١٧۴ | مطالعات فرهنگـ 

١٣
٩۶

ن  
ستا

زم
م، 

هل
 چ

ارۀ
شم

م، 
ده

هج
ره 

دو
جدول ٣. ماتریس همبستگ< دینداری و مصرف گرایی| 

مصرف گراییدینداریمتغیرها

دینداری

٠‑**١/۶۴٢
Sig٠/٠٠٠

۴۴١۴٣٨تعداد

مصرف گرایی
**‑٠/۶۴٢١

 .Sig٠/٠٠٠
۴٣٨۵٠٠تعداد

معناداری=٠/٠٠٠

اول، در سطح فاصله ای مورد سنجش قرار گرفته اند  این دلیل که متغیرهای فرضیه  به 
اساس  بر  است.  استفاده شده  فرضیه  این  آزمون  برای  پیرسون   Lآزمون همبستگ نتیجه  در 
جدول شماره ٣ و با توجه به مقدار خطای معنادار، این آزمون رابطه ای معنادار بین دینداری 
و مصرف گرایی افراد مورد مطالعه را تأیید مL کند. میزان همبستگL بین این دو متغیر برابر 
با ٠/۶۴٢‑ است که بیانگر رابطه ای معنادار و منفL یا معکوس بین این دو متغیر مL باشد. 
وجود رابطه در این فرضیه با ٠/٩٩ اطمینان به این معناست که با باال رفتن میزان دینداری در 

جامعه مورد مطالعه میزان مصرف گرایی کاهش مL یابد و بالعکس. 
ب. رابطۀ پایKاه اقتصادی و  اجتماع< افراد با مصرف گرایی

بیــن پایــ[اه اقتصــادی و  اجتماعــL افــراد بــا مصرف گرایــی آنــان رابطــه وجــود دارد؛ بدیــن 
معنــL کــه هرچــه افــراد دارای پایــ[اه باالتــری باشــند، میــزان مصرف گرایی آنان بیشــتر مL شــود. 

جدول ۴. نتایج تحلیل واریانس رابطۀ بین پایKاه اقتصادی و اجتماع< با مصرف گرایی
میانگین پایKاه اقتصادی و  اجتماع<
١/٨٧ پایین
٢/٣٣ متوسط
٢/۵٩ باال
٢/٣۴ کل

آماره هــای جــدول (۴) نشــان مL دهــد کــه بیــن میانگیــن مصرف گرایــی بــا پایــ[اه 
اقتصــادی و  اجتماعــL در ســه ســطح پاییــن، متوســط و بــاال، رابطــه وجــود دارد؛ به گونــه ای که 
میانگیــن مصرف گرایــی در نــزد افــراد دارای پایــ[اه پاییــن ١/٨٧، در نــزد افــراد دارای پایــ[اه 
متوســط دارای ٢/٣٣ و در بیــن افــراد دارای پایــ[اه بــاال دارای ٢/٣۴ مL باشــد و ایــن تفــاوت 
ــد دارد؛  ــان ٩٩درص ــطح اطمین ــL داری در س ــاوت معن ــده، تف ــدار F حاصل ش ــاس مق براس
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 | درنتیجــه، مصرف گرایــی افــراد مــورد مطالعــه برحســب پایــ)اه اقتصــادی و  اجتماعــ� تغییــر 

م� کنــد. نتیجــۀ پیوســتگ� کــه براســاس آمــاره اتــا نشــان داده شــده، برابــر بــا ٠/٣٩ اســت کــه 
مجــذور آن برابــر بــا ٠/١۵ اســت؛ یعنــ� ١۵درصــد واریانــس مربــوط بــه مصرف گرایــی کــه بــا 

دینــداری رابطــه دارد، از طریــق پایــ)اه اقتصــادی و  اجتماعــ� تعییــن م� شــود. 
ج. رابطۀ هویت جنسیت8 افراد با مصرف گرایی

بین هویت جنسیت� افراد با مصرف گرایی آنان رابطه وجود دارد. 

جدول ۵. ماتریس همبستگ8 مصرف گرایی و هویت جنسیت8
هویت جنسیت8مصرف گراییمتغیر

مصرف گرایی
معن8 داری

تعداد

١

۵٠٠

*/٠٩٢
٠/٠۴٣
۴٨٩

هویت جنسیت8
معن8 داری

تعداد

*/٠٩٢
٠/٠۴٣
۴٣٨

١

۵٠٠

بررســ� رابطــۀ همبســتگ� میــان هویت جنســیت� و مصرف گرایــی با کمV آزمون همبســتگ� 
پیرســون ( ٠٩٢/٠r= )، حاکــ� از وجــود رابطــۀ معنــادار میــان ایــن دو متغیــر در ســطح اطمینــان 

٩۵ درصــد اســت. بــا توجــه بــه مقــدار خطــای معنــادر کــه کمتــر از پنــج درصــد اســت، فرضیــه 
صفــر مــا کــه بیانگــر عــدم وجــود رابطــه بین هویــت جنســیت� و مصرف گرایــی اســت رد و فرضیه 

تحقیــق مــا کــه بیانگــر وجــود رابطــه بیــن دو متغیــر مــ� باشــد، تأییــد م� گــردد. 
د. رابطۀ هویت انقالبی با مصرف گرایی

بین هویت انقالبی افراد با مصرف گرایی آنان رابطه وجود دارد. 

جدول ۶. ماتریس همبستگ8 هویت انقالبی و مصرف گرایی

هویت انقالبیمصرف گراییمتغیر

مصرف گرایی
معن8 داری

تعداد

١

۵٠٠

*٠/١١٠
٠/٠١٧
۴٧۴

هویت انقالبی
معن8 داری

تعداد

*٠/١١٠
٠/٠١٧
۴٧۴

١

۴٧٩

بررس� رابطۀ همبستگ� میان هویت انقالبی با مصرف گرایی با کمV آزمون همبستگ� پیرسون 
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با ضریب همبستگ% (١١٠/٠r= )، و احتمال خطای پنج درصد، حاک% از وجود رابطۀ معنادار میان | 

این دو متغیر هویت انقالبی و مصرف گرایی در سطح اطمینان ٩۵ درصد م% باشد؛ بدین معن% که 
هرچه میزان هویت انقالبی در نزد افراد بیشتر باشد، میزان مصرف گرایی کمتر م% شود. 

ه. رابطۀ سنت گرایی با مصرف گرایی
بین سنت گرایی و مصرف گرایی رابطه وجود دارد. 

جدول ٧. ماتریس همبستگA مصرف گرایی و سنت گرایی
سنت گراییمصرف گراییمتغیر

مصرف گرایی
معنA داری

تعداد

١

۵٠٠

**-/٢۵۴
٠/٠٠٠
۴٩٨

سنت گرایی
معنA داری

تعداد

**-/٢۵۴
٠/٠٠٠
۴٩٨

١

۵٠٠

بررســ% رابطــۀ همبســتگ% میــان مصرف گرایــی و ســنت گرایی به کمــX آزمــون همبســتگ% 
پیرســون (٠/٠٢۵۴‑r= )، حاکــ% از وجــود رابطــۀ معنــادار و معکــوس میــان ایــن دو متغیــر 

در ســطح اطمینــان ٩٩ درصــد بــا احتمــال خطــای یــX درصــد اســت؛ بدیــن معنــ% کــه هرچــه 
میــزان ســنت گرایی بیشــتر باشــد، میــزان مصرف گرایــی کمتــر م% شــود و در مقابــل، هرچــه 

میــزان ســنت گرایی کمتــر باشــد، مصرف گرایــی نیــز بیشــتر م% شــود.
و. رابطۀ تعلقات ارزشA های دینA با مصرف گرایی

ــان  ــی آن ــند، مصرف گرای ــته باش ــتری داش ــ% بیش ــ% های دین ــات ارزش ــراد تعلق ــه اف هرچ
کمتــر م% شــود. 

جدول ٨. ماتریس همبستگA ارزش های دینA و مصرف گرایی
ارزش های دینAمصرف گراییمتغیر

مصرف گرایی
معنA داری

تعداد

١

۵٠٠

**٠/٧٠۵
٠/٠٠٠
۵٠٠

Aارزش های دین
معنA داری

تعداد

**٠/٧٠۵
٠/٠٠٠
۵٠٠

١

۵٠۴

بررس% رابطۀ همبستگ% میان ارزش های دین% و مصرف گرایی با کمX آزمون همبستگ% 
با  به مقدار خطای ٠/٠١ و  با توجه  پیرسون، سنجیده شده است. بر اساس جدول باال و 
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 | ٠/٩٩ سطح اطمینان و نیز مقدار ضریب (٧٠۵/٠r=)، این آزمون وجود رابطه معنادار بین 

ارزش های دین< و مصرف گرایی آنان را تأیید م< کند. بدین معن< که هرچه میزان ارزش های 
دین< در نزد افراد بیشتر باشد، میزان مصرف گرایی کمتر م< شود.

تحلیل رگرسیون= چندگانه عوامل در ارتباط با مصرف گرایی
در قســمت قبــل، رابطــۀ متغیرهــای مســتقل بــا متغیر وابســته به صــورت دوبه دو برررســ< شــد؛ 
در ایــن قســمت، تحلیــل چند متغیــره داده هــا به کمــR رگرســیون چند متغیــره انجــام شــده اســت. 

در تحقیقــات اجتماعــ<، غالبــاً چنــد متغیــر مســتقل به طــور همزمــان، در یــR متغیــر وابســتۀ 
معیــن تأثیــر م< گــذارد. تحلیل رگرســیون چند متغیره روشــ< برای تحلیل این گونه متغیرهاســت. 
نتایج حاصل از تحلیل رگرســیون<، نشــان  دهندۀ این واقعیت اســت که اگرچه متغیرهای هویت 
جنســیت<، هویــت انقالبــی، پایــ^اه اقتصــادی و اجتماعــ<،  و دینــداری، همبســتگ< معنــاداری بــا 
مصرف گرایــی دارنــد ایــن همبســتگ< بــا ورود متغیرهای دی^ــر و براســاس شــروع از معنادارترین 
رابطــه، معنــاداری خــود را از دســت م< دهــد. بــه بیــان دی^ــر، به نظــر م< رســد متغیرهــای هویــت 
انقالبــی و پایــ^اه اقتصــادی و  اجتماعــ< و دینــداری، از قــدرت تبیین کنندگــ< بیشــتری نســبت  بــه 
هویــت جنســیت< و ســنت گرایی برخوردارنــد. بــا توجــه بــه اینکــه ســنت گرایی معنــادار نبــود از 
معادلــه خــارج گردیــد و مجــددا معادلــه محاســبه گردیــد. بــا کنــار گذاشــتن متغیــر ســنت گرایی، 
ــل را  ــۀ ذی ــوان معادل ــره، م< ت ــای به دســت آمده از رگرســیون خطــ< چندمتغی ــدار بت براســاس مق

بــرای محاســبۀ ارتبــاط بیــن متغیرهــای مســتقل و وابســته ارائــه کرد:
ــی) + ٠/٢۵  ــت انقالب ــیت<) +٠/٢٣ (هوی ــت جنس ــی=٢/٧۶٧ +٠٨/ (هوی مصرف گرای

(پایــ^اه اقتصــادی و اجتماعــ<)+ ٠/۶٢‑ (دینــداری) 

Model

 Unstandardized
Coefficients

ضرایب استاندارد نشده

 Standardized
Coefficients

t Sigضرایب استاندارد شده

BStd. ErrorBeta

(Constant)٢/٧۵٠/٢١١٢/٧۵٠/٠٠٠
٠/١٣٠/٠۵٠/٠٨٢/٣۴٠/٠٢هویت جنسیت=
٠/١٨٠/٠٢٠/٢٣۶/٣٩٠/٠٠٠هویت انقالبی

٠/٢٢٠/٠٣٠/٢۵٧/٠٣٠/٠٠٠پایOاه
١۶٠/٩٣٠/٠٠٠‑٠/۶٢‑٠/۵٧٠/٠٣‑دینداری

 a. Dependent Variable: مصرف گرایی

ایــن معادلــه نشــان  دهنــدۀ آن اســت کــه دینــداری، بیشــترین قــدرت تبیین کنندگــ< در رابطه 
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بــا مصرف گرایــی را داراســت. پــس از آن، بــه ترتیــب متغیرهــای پایــ$اه اقتصــادی و اجتماع� | 

و هویــت انقالبــی قــرار دارنــد و بعــد از ایــن ســه متغیــر، متغیــر هویــت جنســیت� اســت کــه از 
قــدرت تبییــن کنندگــ� کمتــری برخوردار اســت. 

مدل تبیین9
براســاس روابــط علــ� تأییــد شــده، م� تــوان روابــط میــان متغیرهــای مســتقل و مصرف گرایــی 
ــ� هــر تغییــر نیــز روی فلش هــا در مــدل نشــان داده  را در مــدل زیــر نشــان داد. میــزان اثــر علّ

شــده اســت.

تصویر٢. نمودار مدل رابطۀ بازدارنده ها با مصرف گرایی در جامعۀ مورد مطالعه

مشــاهدۀ مــدل گویــای رابطــۀ پایــ$اه اقتصــادی و  اجتماعــ� بــا مصرف گرایــی معکــوس 
ــ�  ــد تبیین کنندگ ــا ٢۵ درص ــداری ب ــرار دارد. دین ــل ق ــدر عل ــت و در ص ــده اس ــت آم به دس
ــرار دارد. رابطــۀ  ــداری ق ــا دین ــ$اه اقتصــادی و  اجتماعــ� ب ــس از آن، پای ــد و پ ــۀ بع در مرحل
ــۀ بعــدی میــزان تبیین کنندگــ� قــرار دارد و ســپس  ــا مصرف گرایــی در رتب هویــت انقالبــی ب
هویــت جنســیت�. بررســ� تعدیل کنندگــ� متغیــر ســنت گرایی بــا مصرف گرایــی نیــز بــا وارد 
کــردن مضــروب آن بــا متغیرهــای دی$ــر در رگرســیون چندمتغیــره موردســنجش قــرار گرفــت 
ــی  ــا مصرف گرای ــر ب ــای دی$ ــان متغیره ــط می ــر رواب ــر آن ب ــن رو تأثی ــود. از ای ــ� دار نب و معن

حــذف شــد. 

٧. بحث و نتیجه گیری
پایبنــدی افــراد جامعــه بــه دســتورات دینــ�، ســنت ها، ارزش هــا، هویــت خــود و نــوع پایــ$اه 
ــش  ــراد نق ــن اف ــی ای ــزان مصرف گرای ــد، در می ــق دارن ــه آن تعل ــه ب اقتصــادی و  اجتماعــ� ک
ــزه  ــ� اش کانالی ــار مصرف ــنت ها، رفت ــا و س ــه ارزش ه ــد ب ــدۀ پایبن ــزایی دارد. مصرف کنن بس
ــرای  ــا ب ــرای مصــرف، تنه ــ� او ب ــزۀ اصل ــرار دارد و انگی شــده اســت و در جهــت خاصــ� ق
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 | ــ�.  ــالت و خواســته های بیرون ــه تمای ــاز اساســ� و ضــروری اســت ن ــرآوردن نی ب

بــه منظــور آزمــون فرضیــات پژوهــش، مصرف گرایــی به عنــوان متغیــر وابســته در ارتبــاط 
بــا متغیرهــای دینــداری، ارزش هــا، هویت هــا، ســنت و پایــ?اه اقتصــادی و اجتماعــ� به عنــوان 
متغیــر مســتقل قــرار گرفــت. جهــت تعییــن تبییــن رابطــه متغیرهــا بــا یCدی?ــر و ســهم هــر 
متغیــر، از آزمون هــای متناســب بــا ســطح ســنجش آنهــا و همچنیــن روش هــای آمــاری 
رگرســیون چند متغیــره اســتفاده شــده اســت. از تحلیــل یافته هــا در قالــب روش هــای آمــاری 

فــوق، نتایــج زیــر بدســت آمــده اســت.
فرضیــه اول، رابطــه دینــداری بــا مصرف گرایــی را بیــان م� کنــد. بــر اســاس نتایــج بدســت 
ــده  ــاهده ش ــی مش ــداری و مصرف گرای ــن دین ــاداری بی ــه معن ــه، رابط ــون فرضی ــده از آزم آم
اســت. ایــن بــدان معناســت کــه بــا افزایــش میــزان دینــداری، میــزان مصرف گرایــی کاهــش 
م� یابــد. بــه عبــارت دی?ــر هرچــه افــراد جامعــه از میــزان دینــداری بیشــتری برخــورار باشــند، 
ــب مطــرح شــده در  ــر اســاس مطال ــر م� شــود. ب ــان کمت ــی آن ــزان مصرف گرای ــل می در مقاب
ــاس  ــر اس ــ� دارد. ب ــر همخوان ــل و ترن ــات کمپب ــا نظری ــه ب ــن نتیج ــری ای ــ� نظ ــش مبان بخ
ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــر نی ــت. ترن ــن اس ــا دی ــ� ب ــاد واقع ــی در تض ــل مصرف گرای ــات کمپب نظری
بررســ� دیــن اســالم، اذعــان م� کنــد دیــن اســالم همخوانــ� و ســازگاری بــا مصرف گرایــی 
نــدارد. بنابرایــن، م� تــوان بیــان داشــت کــه دینــداری به عنــوان بازدارنده تریــن عامــل در جهــت 

ــد. ــل م� نمای ــی عم ــش مصرف گرای کاه
فرضیــه دوم، رابطــه پایــ?اه اقتصــادی و اجتماعــ� بــا مصرف گرایــی را مطــرح م� کنــد. 
ایــن بــدان معناســت کــه هرچــه پایــ?اه اقتصــادی اجتماعــ� باالتــر باشــد، مصرف گرایــی نیــز 
بیشــتر م� شــود. ایــن نتیجــه بــا نظریــات ماکــس وبــر و وبلــن همخوانــ� دارد. چراکــه گروهــ� 
کــه از منزلــت اجتماعــ� باالتــری برخــوردار باشــند مبتنــ� بــر ال?وهــای مصرف� انــد و هــم ایــن 
گروه هــا بیشــتر بــه تــن آســایی روی م� آورنــد و بــه عبارتــ� مصرف گــرا م� شــوند. از ایــن رو 
افــرادی کــه از پایــ?اه اقتصــادی و اجتماعــ� باالتــری برخوردارنــد بــا بهره گیــری از موقعیــت 
خــود، میــزان مصرف گرایــی خــود را افزایــش م� دهنــد. بنابرایــن م� تــوان بیــان کــرد، داشــتن 
پایــ?اه اقتصــادی و اجتماعــ� م� توانــد به عنــوان فرصتــ� در جهــت افزایــش مصرف گرایــی 

ــل نماید. عم
ــی را  ــا مصرف گرای ــی ب ــیت� و انقالب ــای جنس ــه هویت ه ــارم، رابط ــوم و چه ــه س فرضی
ــای جنســیت� و  ــات (هویت ه ــون فرضی ــه از آزم ــج حاصل ــه نتای ــا توجــه ب ــد. ب ــان م� نمای بی
ــر  ــان ایــن متغیرهــا و مصرف گرایــی مشــاهده شــده اســت. ب ــاداری می انقالبــی) رابطــه معن
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اســاس نظریــات شــیت، شــخصیت و هویــت افــراد متأثــر از دیــن اســت، کــه این شــخصیت و | 

هویــت افــراد زمینه هــای رفتــار و نــوع خریــد را آمــاده م0 کنــد و بــه عبارتــ0 نــوع شــخصیت و 
هویــت افــراد اســت کــه موجبــات مصرف گرایــی را فراهــم م0 نمایــد، اگــر ایــن شــخصیت و 
هویــت متأثــر از دیــن باشــد، رفتارهــای مصرف گرایانــه کمتــر م0 شــود. نتایــج  ایــن تحقیــق، 
در جامعــه مــورد مطالعــه حاکــ0 از ایــن رابطــه اســت و نشــان م0 دهــد، افــرادی کــه از هویــت 
جنســیت0 و انقالبــی برخوردارنــد خــود را متمایــز از افــراد مصرف گــرای جامعــه م0 داننــد و 

مصرف گرایــی کمتــری دارنــد.
فرضیــه پنجــم، رابطــه ســنت گرایی بــا مصرف گرایــی را عنــوان م0 کنــد. بــر اســاس نتایــج 
حاصلــه از آزمــون فرضیــه، رابطــه معنــادار بیــن ایــن دو متغیــر مشــاهده شــده اســت. ایــن بــدان 
ــود.  ــر م0 ش ــان کمت ــی آن ــند، مصرف گرای ــنت گرا باش ــتر س ــراد بیش ــه  اف ــه هرچ ــت ک معناس
نظریــات ایــل مونــن و کمپبــل، حاکــ0 از نقــش ســنت در کاهــش و کنتــرل مصرف گرایــی اســت 
و ســنت ها نقــش تعییــن کننــده ای بــا میــزان و نــوع مصــرف دارنــد. زیــرا ســنت بــا تغییــر مــداوم 
کاالهــا و مــد ســازگاری نــدارد. در حال0 کــه مــد پایــه ثابــت مصرف گرایــی اســت. ســنت در 
ــد. بنابرایــن، افــرادی کــه ســنت گرا  ــر در انتخــاب هــای مصــرف مقاومــت م0 کن ــل تغیی مقاب
ــه،  ــن اســت ک ــد ای ــز مؤی ــش رو نی ــق پی ــج تحقی ــد. نتای ــری دارن ــی کمت هســتند، مصرف گرای

مصرف گرایــی در میــان افــراد مــدرن بیشــتر قابــل مشــاهده اســت تــا در میــان افــراد ســنت0.
فرضیــه ششــم، در مــورد رابطــه ارزش هــای دینــ0 بــا مصرف گرایــی مطــرح شــده اســت. 
بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده از آزمــون فرضیــه، رابطــه معنــاداری میــان ارزش هــای دینــ0 
ــه  ــتر ب ــراد بیش ــه اف ــه هرچ ــت ک ــدان معناس ــن ب ــت. ای ــده اس ــاهده ش ــی مش و مصرف گرای
ــات  ــا نظری ــق ب ــد. مطاب ــری دارن ــق داشــته باشــند، مصرف گرایــی کمت ــ0 تعل ارزش هــای دین
ــراد دارد.  ــار اف ــ0 رفت ــزایی در جهت ده ــر بس ــ0 تأثی ــای دین ــیت، ارزش ه ــر و ش ــس وب ماک

یعنــ0 ارزش هــای دین0 انــد کــه باعــث م0 شــوند افــراد از اســراف و ولخرجــ0 دوری جوینــد 
و بیشــتر بــه دنبــال تولیــد و ســرمایه گذاری باشــند. بــر ایــن اســاس افــرادی کــه تعلــق خاطــر 
بــه ارزش هــای دینــ0 دارنــد کمتــر مصرف گــرا هســتند. نتایــج حاصلــه، بــا نظــر اندیشــمندان 

ــوق همســویی دارد. ف
ــود کــه از  ــه اصــول، مبانــ0 و چارچــوب یادشــده، تحلیــل داده هــا مؤیــد ایــن ب باتوجــه  ب
میــان پنــج عامــل اصلــ0 و چنــد عامــل زمینــه ای، تنهــا چهــار عامــل، رابطــۀ خطــ0 معنــادار 
ــر  ــه کمت ــزان تبیین کنندگــ0 از بیشــتر ب ــبِ شــدت و می ــه ترتی ــه ب ــد ک ــر وابســته دارن ــا متغی ب
عبارت انــد از: دینــداری، پایــ[اه اقتصــادی و  اجتماعــ0، هویــت انقالبــی و هویــت جنســیت0. 
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 | ــا،  ــر متغیره ــور دی" ــده در حض ــر ش ــای ذک ــل متغیره ــوه عم ــه نح ــردن ب ــی ب ــور پ به منظ

متغیرهــای نــوع جنــس، ســن، ســطوح مختلــف پایــ"اه اقتصــادی و اجتماعــ;، ســطوح مختلف 
تحصیــالت، شــغل، وضعیــت تاهــل، میــزان خرجــ;، ســنت گرایی، هویــت انقالبــی، هویــت 
ــه  ــد ک ــرار گرفتن ــنجش ق ــورد س ــی م ــداری و مصرف گرای ــر دین ــا متغی ــا ب ــیت;، ارزش ه جنس
نتایــج حاصلــه از معنــ; دار نبــودن متغیرهــای نــوع جنــس، وضعیــت اشــتغال، وضعیــت تأهــل، 
ســنت گرایی، هویــت انقالبــی و هویــت جنســیت; بــود. در رابطــه دینــداری و مصرف گرایــی بــا 
حضــور متغیــر گــروه ســن; جوانــان ٠/٠٢٨، پایــ"اه اقتصــادی و اجتماع; در ســطح بــاال ٠/٠۵٣ 
(رابطــه ضعیــف)، تحصیــالت عالــ; ٠/٠۵٣ (رابطــه ضعیــف)، میــزان خــرج زندگــ; در ســطح 

ــد. ــ; دار بودن ــن ٠/٠٢٨ و متوســط ٠/٠٠٧ معن ــاال ٠/٠٣٢ و ارزش هــا در دو ســطح پایی ب
ــوط  ــات مرب ــات و تحقیق ــاق مطالع ــه  اتف ــب  ب ــر قری شــاخص های مورداســتفاده در اکث
 dــ ــه در ی ــت؛ درحال; ک ــات اس ــن مطالع ــز ای ــه تمای ــی، وج ــا و مصرف گرای ــه بازدارنده ه ب
مطالعــۀ مشــابه، شــاخص های اصلــ; مــورد اســتفاده، ســبd زندگــ;، مدگرایــی و دینــداری 
ــورد  ــنت م ــد و س ــی، زه ــی، مطلق گرای ــاخص های جمع گرای ــر، ش ــۀ دی" ــت. در مطالع اس
ســنجش قــرار گرفتــه و در همــان مطالعــه در بعــد مصرف گرایــی، شــاخص های فردگرایــی، 
پلورالیســم و رمانتیســم مورداســتفاده قــرار گرفته انــد. در عنــوان مشــابه دی"ری، برای ســنجش 
مصرف گرایــی، شــاخص های فردگرایــی، تنوع طلبــی، لذت جویــی و تخیل گرایــی بــه کار 
 dگرفتــه شــده اند. در مطالعــه ای هماننــد، درخصــوص دینــداری، از نــوع دینــداریِ ایدئولوژیــ
ــاخص های  ــی، از ش ــۀ مصرف گرای ــان و در عرص ــر عرف ــ; ب ــداریِ مبتن ــه و دین ــ; برفق مبتن
پوشــاک، مدیریــت بــدن و اوقــات  فراغــت بــرای آزمــون دینــداری و مصرف گرایــی اســتفاده 
شــده اســت. وجــه تشــابه همــۀ ایــن مطالعــات در نتایــج آن اســت که در آنهــا باالتفــاق موضوع 
ــد شــده اســت. شــواهد و مــدارک پژوهشــ;  ــا مصرف گرایــی تأیی ناســازگاری بازدارنده هــا ب
مؤیــد ایــن مهــم هســتند کــه هرچــه جامعــه عوامــل بازدارنــدۀ بیشــتری داشــته باشــد، کمتــر 

ــس١. ــت و بالعک مصرف گراس
در مجمــوع بــا توجــه بــه دو نــوع چالــش نظــری (نظریــات مربــوط بــه گســترش 
مصرف گرایــی و نظریــات مربــوط بــه بازدارنده هــا) و چالــش عملــ; (وجــود مظاهــر مدرنیتــه 

١. تأثیر شهرگرایی و دینداری بر مصرف گرایی(موردمطالعه: دانشجویان دانش"اه شهید چمران اهواز) (رضادوست، ١٣٩٢).
عوامل مؤثر بر مصرف گرایی در میان زنان شهر یزد (حاج; زاده، ١٣٩٢).

 (٢٠٠٧ ,Godazgar) تقابل اسالم با مصرف گرایی و پست مدرنیسم در ایران
رابطۀ دینداری و شیوۀ مصرف جوانان طبقۀ فرودست در تهران (سید کریم;، ١٣٩٣).

(٢٠١۴ ,Yanu) بررس; و اندازه گیری ارزش های اسالم; در رفتار مصرف کننده



ــ ارتباطات ١٨٢ | مطالعات فرهنگـ 

١٣
٩۶

ن  
ستا

زم
م، 

هل
چ

رۀ 
ما

ش
م، 

ده
ج

 ه
ره

دو
ــه) |  ــورد مطالع ــراد م ــن زندگــ$ اف ــا در مت ــان داشــتن بازدارنده ه ــز جری ــی و نی و مصرف گرای

ــی، در حــال حاضــر  ــات و وجــود مصرف گرای ــن نظری ــم ای ــت، به رغ ــوان نتیجــه گرف ــ$ ت م
ــده امیــال، خواســته ها، نــوع مصــرف و رفتارهــای  ایــن بازدارنده هــا هســتند کــه جهــت دهن

مصرفــ$ هســتند.
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