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چکیده
مصرفگرایی یا اصالت دادن به مصرف و هدف قرار دادن رفاه و داراییهای مادی یکی از مسائل جدی جامعه
امروزی است .مصرفگرایی افزون بر عوامل و اثرات اقتصادی ،دارای دالیل و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی
نیز هست .در جامعه ای که شعار خرید و مصرف بیشتر رواج مییابد ،مصرفگرایی نه یک نیاز ضروری ،بلکه
بهعنوان وسیله تمایز و بهعنوان نماد منزلت اجتماعی خواهد بود .در ایﻦ پژوهش پیمایشی ،با توصیف ابعاد
سبک مصرفی در بیﻦ شهروندان ارومیه به تعییﻦکنندههای جامعهشناختی مصرفگرایی پرداخته شده است.
ابزار گرداوری دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته است که اعتبار آن از طریق اعتبار صوری برآورد شده است.
جامعه آماری شامل شهروندان ارومیه بوده که با فرمول کوکران  683نفر به روش نمونهگیری طبقهبندی
تصادفی انتخاب شدند .برای تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو  LISRELاستفاده شده است .یافتههای
پژوهش نشان میدهد که ،سبک مصرفی کارکردی یا نیازمحور در مقایسه با دیگر سبکهای مصرفی دارای
بیشتریﻦ فراوانی است .سبک مصرفی ارتباط معنیداری با متغیرهای جنس ،سﻦ ،فردگرایی ،مصرف رسانهای
و تأثیرپذیری از نفوذ دیگران داشته که ایﻦ چهار متغیر حدود  22درصد واریانس سبک مصرفی شهروندان
ارومیهای را تبییﻦ میکنند ولی متغیرهای دینداری ،قانونگرایی و توافق فرهنگی ارتباط معنیداری با سبک
مصرفی نداشته است.
کلید واژهها :سبک مصرفی ،مصرف رسانهای ،فردگرایی ،دینداری ،قانونگرایی ،ارومیه.
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 .1مقدمه و بیان مسأله
مصرف جزئی گریزناپذیر از زندگی انسـان است .بسیـاری از جامعه شـناسـان و صاحﺐنﻈران
علوم اجتماعی بر ایﻦ عقیدهاند که مصرف و ایدئولوﮊی همبستﺔ آن ،یعنی مصرفگرایی،
کیش جوامﻊ قرن حاضر محسوب میشود (Miles, 1998؛ باکاﮎ .)1681 ،گرچه مصرف
کاالها و خدمات در دوران پیشیﻦ حیات بشر نیز وجود داشته است ،ولی در عصر حاضر،
مصرف محدود به رفﻊ نیازها برای حفﻆ بقا نبوده و با مقاصد و نیتهای دیگری نیز همراه
شده است .امروزه مصرف ،بخش اعﻈﻢ تﺠارب روزمره زندگی بشر را شکل میدهد و چیستی
او را رقﻢ میزند ( .)Miles & et al., 2002: 3در زندگی امروزی خواهناخواه ابعاد هویتی و
کلیت زندگی روزمرهی ما برحسﺐ روابطمان با کاالهای مصرفی تعییﻦ میشود .مصرف
مارﮎها و برچسﺐهای مختلف موسیقی ،کاالهای ورزشی ،فﻀاها و مکانها ،پوشاﮎ و
خوراکیهای متنوﻉ هریک به سهﻢ خود بر کیفیت و جهتگیری هویت ما تأثیر مینهند و
حتی میتوان مدعی بود که امروزه مصرف فلسفه ما را از حیات شکل میدهد (باکاﮎ،
.)36 :1681
در گذشتههای دور با وجود افزایش عالقه به مصرف ،ایﻦ موضوﻉ همچنان یکی از
موضوعات فرعی نﻈریهی اجتماعی بوده است .در دهههای اخیر مصرف به نحوی فزاینده در
تمام حوزههای زندگی رخنه کرده است بطوریکه فرهنگ مصرف شکل مسلط صورتبندی
اجتماعی عصر ما تبدیلشده است ( .)Clark, 2003: 26اقتصاد نویﻦ طالﺐ دنیای اجتماعی
است که در آن مردم به همان اندازه که براساس ظرفیتشان در تولید ارزیابی میشوند،
برحسﺐ ظرفیتشان در مصرف نیز ارزیابی خواهند شد .در اقتصاد نویﻦ اخالق زاهدانه تولید و
انباشت سرمایه جای خود را به اخالق لذت جویانه مصرف خواهد داد .پیامد بالفصل ایﻦ
مسأله برای جامعهشناسی ایﻦ است که مصرفگرایی به موضوعی جدی در پژوهشهای
جامعهشناختی تبدیلشده است .مصرفگرایی یعنی اصالت دادن به مصرف و هدف قرار دادن
رفاه و داراییهای مادی .در فرایند مصرفگرایی ،ابتدا دنیای غرب از اخالق تولیدی به اخالق
مصرفی روی آورد .در نتیﺠه دنیای غرب از جامعه تولیدی به جامعه مصرفی و حداکثرسازی
مصرف و لذتگرایی تبدیل شد .بعد از غرب ،کشورهای توسعهنیافته نیز براثر تبلیغات تﺠاری
و عوامل دیگر به جامعه مصرفی تبدیل شدند .براساس منطق فرهنگی نﻈام سرمایهداری
برای تسریﻊ در تبدیل جامعه تولیدی به جامعه مصرفی ،از سیاستهای برگزاری نمایشگاهها،
تأسیس فروشگاههای بزرگ و زنﺠیرهای ،کارت اعتباری ،ورود و ظهور کاالهای مصرفی
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ارزانقیمت در حﺠﻢ فراوان استفاده شد .تفاوتی که جامعه مصرفی با پیش از خود داشت ایﻦ
بود که قبالً مصرف کاالهای فراوان ویژه طبقهی ثروتمندان و مرفه بود اما در جامعه مصرفی،
مصرف ایﻦ کاالها برای مردم عادی نیز رواج یافت .البته در مصرف کاالها ،کاالهای
گرانقیمت و باکیفیت باال ویژه ثروتمندان و کاالهای ارزانقیمت و باکیفیت پاییﻦتر ویژه
مردمان عادی بود.
مصرفگرایی با تغییر اندیشه مردم درباره مصرف پدید آمد .در زمانهای گذشته مردم به
تهیه کاالها و خدمات ضروری درجه اول و بعد کاالهای غیرضروری با اولویت و توان خرید
خود میپرداختند و در تهیه و تولید مایحتاج خود نقش داشتند و ایﻦ اندیشه رایج مردم بود
اما برای اشاعه مصرفگرایی الزم بود ایﻦ نوﻉ نگرش تغییر یابد؛ بنابرایﻦ بهوسیله تبلیغات از
طریق وسایل ارتباط جمعی در نوﻉ نگرش مردم تغییر داده شد و مردم در پی هر چه بیشتر
مصرف کردن بودند و هستند .در ایﻦ تغییر اصل اساسی ایﻦ بود که مصرف تبدیل به یک
ارزش و هنﺠار شود و مصرفگرایی دیگر نکوهیده نبود .نﻈام سرمایهداری از رسانهها بهعنوان
ابزاری برای آمادهسازی بسترهای فرهنگی و فکری مصرفگرایی بهره میگیرد.
جامعه در حال گذار ایران در دهههای اخیر ،تغییرات اجتماعی و فرهنگی زیادی را تﺠربه
کرده است که تغییر در رفتارهای مصرفی بیشتر جنبهی پرابلماتیک دارد .در جامعه ایران،
برخی تغییرات ساختاری رقﻢ خورده و نوعی مصرفگرایی در کالنشهرها را به وجود آورده و
با حﻀور رسانهها و کاالها ،فرهنگ مصرفی شتابی صعودی داشته است (مرادخانی و
همکاران .)263 :1622 ،مرور آمارهای مربوط به رفتارهای مصرفی شهروندان حاکی از آن
است که عالوه بر نامتعادل بودن سبک مصرفی در تغذیه و مصرف مواد خوراکی ،انرﮊی،
رفتارهای پزشکی و سالمت ،کاالهای لوکس و  ،...طی سالهای اخیر پدیده مصرفگرایی در
جامعﺔ ایران به شکل فزایندهای در حال گسترش است .ایﻦ شواهد حاکی از تغییر و جابﺠایی
در عناصر نﻈام ارزشی جامعه از وضعیت مذهبی  -معنوی به اولویت و غلبه عناصر مادی و
در نتیﺠه انتﻈارات مصرفی است .پژوهشهایی که طی سالهای اخیر انﺠام شده است مﺆید
ایﻦ مدعا بودهاند .استنباط پژوهشگران اجتماعی ایﻦ بوده که سهﻢ کاالهای تﺠملی در دهﺔ
اول انقالب روند نزولی داشته است ،ولی پس از پایان جنگ سیر صعودی یافته است؛ یعنی
روند سهﻢ مصرف ایﻦ کاالها از کل مصرف خانوارها نشان میدهد که گرایش به مصرف ایﻦ
کاالها شدیداً افزایش یافته است .ایﻦ وضعیت بیانگر گرایش بیشتر به کاالهای لوکس و
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تﺠملگرایی است و تأییدکننده افزایش تﺠملگرایی در مصرف خانوارها در مقایسه با مصرف
کارکردی و نیازمحور است (کالنتری26 :1688 ،؛ خواجهنوری و مساوات.)286 :1628 ،
پژوهشهای مذکور تأکید بر ایﻦ مدعاست که جامعﺔ ایران ،بهویژه در مقایسه با دهههای
گذشته ،در حال تغییر بوده و ایﻦ تغییر بهسوی جامعه مصرفی و تشدید مصرفگرایی در
جریان است .روشﻦ است که اصالح الگوی مصرف بهدلیل فاصله آن با الگوی مطلوب اسالمی
و ناسازگاری آن با الزامهای توسعه ضرورتی گریزناپذیر است .اصالح الگوی مصرف به معنای
تغییر در سطح مصرف ،ترکیﺐ کاالهای مصرفی و چگونگی مصرف است؛ بهگونهایکه اوالً به
الگوی مطلوب دینی نزدیکتر شویﻢ و ثانیاً با الگوی تولید ،سازگاری بیشتر پیدا کند .نزدیک
کردن الگوی مصرف با الگوی مطلوب و با الگوی تولید داخلی برای کشورهای درحالتوسعه،
ازجمله ایران نه سیاست کوتاهمدت و یکساله ،بلکه بهصورت سیاست راهبردی است زیرا
الگوی مصرف فقط بحث اقتصادی نیست بلکه امری اجتماعی و فرهنگی نیز هست و ایﻦ
پیچیدگی مسئله را دوچندان میکند .در ایﻦ میان شهر ارومیه از گذشته بهدلیل هﻢجواری
با کشورهای خارجی مخصوصاً ترکیه و تحت تأثیر ترددات مرزی و تبادالت مرزی همسایگی
در گذشته و امروزه با افزایش استفاده از وسایل اطالعاتی و ارتباطی جهانی و شبکههای
ماهوارهای ،تا حدودی در افکار ،رفتار و سبک مصرف آنان تغییراتی رخ داده است ،و
بیشترتمایل به انتخاب کاالهایی با برندهای خارجی بهعنوان راهی برای کسﺐ نوعی پرستیژ
و منزلت اجتماعی برای خود دارند .از آنﺠا که هر گونه سیاستگذاری و برنامهریزی برای
رسیدن به وضعیت مطلوب در گرو کسﺐ آگاهی و شناخت دقیق درباره شرایط موجود است،
ایﻦ پژوهش تالش کردهاست تعییﻦکنندههای مﺆثر بر سبک مصرفی شهروندان ارومیه را از
منﻈر جامعهشناختی موردبررسی و پژوهش قرار دهد.
 .2مبانی نظری پژوهش
جامعهشناسی اقتصادی در اندیشه جامعهشناسان کالسیک اندیشهمحوری بوده است .البته
تأکید بر کار و فعالیت تولید در مقابل نقد و نکوهش اخالقی مصرف در نگاه جامعهشناسان
کالسیک همواره سهﻢ بسزایی داشته است .هنوز میشود ایدههای مفیدی دربارۀ مصرف از
نﻈریههای کالسیک بیرون کشید؛ باز تفسیر ایﻦ نﻈریهها نیز نقطهی آغاز مناسبی برای
برخی از مهﻢتریﻦ رویکردهای نﻈری مصرف را فراهﻢ کرده است .با بررسی آثار مارکس،
نقش محوری و هنﺠاری «تولید» در نزد متفکران آن دوره خواهد شد .در ایﻦ قرن ،جایگاه
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«تولیدی» ،مبنـایی بـرای تعیـیﻦ هویـت اجتماعی بوده است .بهعنوانمثال ،مارکس ،اصالت
و ازخودبیگانگی و تنهایی انسان را با تحلیـل شرایط تولید روایت میکند .در واقﻊ ،مصرف در
سرمایه داری اولیه ،نقش بنیـادینی نداشـت و صرفاً در چارچوب نﻈام تولید تبییﻦ میشد.
ازایﻦروست که باکـاﮎ مـینویسـد« :مصـرف ،آنچنانکه در پایان سدهی بیستﻢ گسترش
یافت ،برای نسل او [مارکس] ناشناخته بود (باکاﮎ .)62 :1681 ،کارل مارکس بر مفهوم بت
وارگی کاال تأکید داشت که مصرفگرایی قرائت امروزیﻦ همان مفهوم است .مارکس ،شرایط
زندگی انسانی را تحت نﻈام تولید تبییﻦ میکند و مقوله مصرف را امری انفعالی و متعلق به
جهان حیوانی میداند .در واقﻊ ،در گفتمان مارکسیستی ،مصرفکنندگان همچون موجوداتی
فریﺐخورده و ازخودبیگانه تصور میشوند که در نمایش اوهام کاالهایی غرقشدهاند که
ساخته دست خودشان است (مارکس116-102 :1683 ،؛ دانیالی.)83 :1626 ،
ماکسوبر با تأکید بر موضوعاتی چون کنش عقالنی ،عقالنیشدن و تأکید بر دیوانساالری
و نقش آن در بروز و ظهور نﻈام سرمایهداری تأکید داشت .وبر در جایی که بر بروز و ظهور
سرمایهداری و بستر و شرایط فرهنگی جامعه غرب در نیل به توسعه سرمایهداری بحث
میکند ،بهطور غیرمستقیﻢ به موضوﻉ مصرف پرداخته است .تأکید ویژۀ او بر اخالق تولیدی
و نقش آن در برآمدن سرمایهداری ،حاکی از مخالفت غیرمستقیﻢ وی با مصرفگرایی بود .اما
برای تداوم نﻈام سرمایهداری ،دخیل کردن گروههای منزلتی بهجای طبقه اجتماعی کارل
مارکس در قشربندی اجتماعی که مفهومی مبتنی بر سبک زندگی است ،خیلی آشکارتر از
مصرف هﻢ بحث کرد که منشأ الهام برای نﻈریهپردازانی مثل پیربوردیو در بررسی رابطه
ساختار طبقاتی جامعه با سبک مصرفی شده است.
جرج زیمل یکی از جامعهشناسان کالسیکی است که دارای دیدگاه دووجهی دربارهی
مصرف میباشد .نگاه دووجهی ایشان در «تراﮊدی فرهنگ» آشکار است .زیمل معتقد بود از
یک سوی بیﻦ فرهنگ عینی و محصوالت مادی و غیرمادی انسانی که در دسترس مردماند و
از سوی دیگر ،آن موضوعات فرهنگی که انسانها برای خودشکوفایی در اختیار دارند ،شکافی
عمیق پدیدار میشود .جالﺐ اینکه که ما محصوالتی در اختیار داریﻢ که در هیچ دورهی
تاریخ نداشتهایﻢ ،اما تراﮊدی اینﺠاست که فرهنگ عینی بهطور تصاعدی رشد میکند،
درحالیکه ظرفیت ما برای درﮎ ،بهکار بستﻦ و کنترل ایﻦ محصوالت  -چیزی که زیمل آن
را فرهنگ ذهنی مینامد -فقط بهطور حداقلی افزایش مییابد .نتیﺠهاش ایﻦ است که آدمها
روزبهروز از محصوالت خود فاصلهی بیشتری میگیرند و در درﮎ و حتی کنترل آنها ناتوان
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میشوند .آدمها دارند در دریای محصوالت غرق میشوند که نیازهایی جعلی را برمیانگیزد
که از نﻈرگاه فرهنگ ذهنی بیمعنایند» .همانندیهای مشخصی بیﻦ تراﮊدی فرهنگ و
مفهوم بُتوارگی کاالی مارکس نمایان است .باایﻦحال ،نکتهی مدنﻈر زیمل ،برخالف
مارکس ،ایﻦ است که رشد و حتی شیئوارگی فرهنگ عینی ،درعیﻦحال چیز خوبی هﻢ
هست که برای افراد گزینههای انتخاب بیشتری پیش رو میگذارد و مﺠال بهتری برای
اظهار آزادی و فردیت آنها فراهﻢ میکند .مفهوم تراﮊدی فرهنگ زیمل ازآنجهت
تولیدگرایانه است که طبق آن ،مردم مﺠموعهی سرگیﺠهآوری از اشیا را میسازند که به
فرهنگ عینی تبدیل میشود و از کنترل آنها خارج میگردد و ایبسا خودش کنترل مردم
را به دست گیرد .باوجودایﻦ ،مفهوم تراﮊدی فرهنگ ربط وثیقی با نوعی از جامعهشناسی
مصرف دارد که از نﻈرش ازدیاد کاالها از توانایی ما برای بهکاربستﻦ آنها پیشی میگیرد و
به میلی پوچ و بیپایان برای مصرف بیشتر و بیشتر دامﻦ میزند .بهجای اینکه ما از ایﻦ
انبوههی شگفتآور کاالها استفاده کنیﻢ ،اغلﺐ فکر میکنیﻢ آنها دارند از ما استفاده
میکنند .زیمل در مقاله «مد» دالیل تعدد تغییر مد (همچون پوشاﮎ ،آشپزی ،هنر ،معماری
و موسیقی) در فرهنگ مدرن را بررسی میکند و نتیﺠه میگیرد ،مردم سریﻊتر به
طبرمدهای جدید و متفاوت جذب میشوند؛ زیرا میخواهند به هویّت شخصی متمایز خود
شکل دهند .به نﻈر زیمل ،در جوامﻊ اولیه ،افراد هویّت خود را از گروه میگرفتند .ازایﻦرو،
بسیار همگﻦ بودند؛ اما در جوامﻊ مدرن فرآیند هویتییابی فردی شده است .به نﻈر زیمل در
شهرهای بزرگ ،شخص مصرف میکند تا هویتی را که دوست دارد برای خود بسازد (باکاﮎ،
.)23 :1681
مصرف نقش برجستهای در آثار تورشتایﻦ وبلﻦ داشت و از کتاب او به نام نﻈریهی
طبقهی تﻦآسا بود که جامعهشناسی مصرف به معنای واقعی کلمه متولد شد .گرچه دغدغه
اصلی وبلﻦ در بیشتر دیگر نوشتههایش تولید بود ،اما شهرت نﻈریه طبقه تﻦآسا به ایﻦ است
که مدلی تاریخی از تغییر تﻦآسایی متﻈاهرانه (اتالفوقت) به مصرف متﻈاهرانه (اتالف پول)
ارائه میکند .وبلﻦ بر نیاز انسانها برای تمایزات اجتماعی حسادتبار از راه نمایش کاالهای
مصرفی تمرکز میکند .طبقه باال از مصرف تﻈاهری بهره میبرد تا خودش را از کسانی که در
پاییﻦدست سلسلهمراتﺐ اجتماعی قرار گرفتهاند متمایز کند ،درعیﻦحال پاییﻦدستیها هﻢ
میکوشند از کسانی که رتبهی باالتری دارند تقلید کنند ،میل به تقلید منﺠر به اثر «نشت
به پاییﻦ» میشود که طی آن طبقهی باال نبض مصرفی که در طبقات پاییﻦتر انﺠام میشود
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بهدست میگیرد .بههرحال ،هرگاه طبقات پاییﻦ بتوانند با موفقیت به اشیای منزلتی طبقهی
باالدست یابند ،باالدستیها آن اشیا را رها میکنند و اشیای تازهای برمیگزینند تا یکبار
دیگر ،خودشان را از پایینیها جدا کنند .وبلﻦ را باید بهعنوان یکی از بنیانگذاران
جامعهشناسی مصرف تحسیﻦ کرد ،اما نباید از سوگیریهای تولیدگرایانهی او چشﻢ پوشید،
در کار او نیز محکومیت اخالقی مصرف را که در نگاههای جامعهشناختی سابقهای طوالنی
داشت بهوضوح میبینیﻢ و ایﻦ نگاه وبلﻦ به مصرف تحت تأثیر فﻀای اجتماعی جامعهای بود
که بر مدار تولید میچرخید .وبلﻦ منتقد کردارهای مصرفی طبقهی تﻦآسا بود زیرا برای
مهارت کاری و تولید ارزش قائل بود .وبلﻦ مصرف متﻈاهرانه را اسرافکارانه و بیثمر
میدانست و معتقد بود چنیﻦ کارهایی هیچ فایدهای برای جامعه بهمثابهی یک کل ندارد.
باایﻦحال ،کار او نمایانگر چرخشی مهﻢ از تحلیل کاالها بهسوی فهﻢ معنای آنها بود .وبلﻦ
بیش از آنکه منحصراً بر کاالها تمرکز کند ،دربارهی ایﻦ نﻈرورزی کرد که چرا طبقه (و
منزلت) «اشیای» مهمی برای مصرف هستند .لذا ،ما وقتی داریﻢ اشیا را مصرف میکنیﻢ ،در
واقﻊ داریﻢ مﻀامیﻦ رنگارنگی را مصرف میکنیﻢ که به طبقه متصل است .وبلﻦ در پی ایﻦ
مسأله بود که افراد چگونه منزلت اجتماعی کسﺐ میکنند .به نﻈر وی ،ثروت مهﻢتریﻦ عامل
کسﺐ منزلت است که باید نمود خارجی داشته باشد و بهتریﻦ نمود آن مصرف تﻈاهری و
نمایشی است .برای نمونه ،افراد با نوﻉ پوشش ،آرایش و زیورآالت ،خود و طبقه خود را از
سایریﻦ متمایز میکنند (وبلﻦ .)102 :1683 ،اگر وبلﻦ چشﻢ و هﻢچشمی و رفتارهای
تﻈاهری را در مصرف میدید ،زیمل در تحلیل مصرفگرایی جامعه مدرن ،بر مقولهای
همچون مد تأکید دارد .به نﻈر وی ،مصرف کاالها و ایﺠاد سبکهای زندگی از سویی برای
فرد هویّت بخش بوده و از سویی دیگر متمایزکننده است.
جرج ریتزر با طرح مفهوم «مکدونالدیشدن» را پرورده است که نمونهی معاصری از
مفهوم عقالنیشدن صوری وبر است .مکدونالدیشدن آشکارا تغییر جهتی را از تمرکز روی
دیوانساالریها به تمرکز بر رستورانهای فستفود بهمنزلهی الگویی از عقالنیشدن نشان
میدهد .ایﻦ کار ،یقیناً ما را از قلمروی تولید بیرون میبرد و به قلمروی مصرف وارد میکند.
محصوالت مصرفی و مکانهای مصرف مکدونالدی شدهاند .یعنی بر خصوصیاتی مثل
کارامدی ،محاسبهپذیری ،پیشبینیپذیری و کنترل تأکید میکنند .بهطورکلی ،میتوانیﻢ
بگوییﻢ منطقههای وسیﻊ مصرف در دوران حاضر ،احتماالً با ایﻦ ویژگیها مشخص میشوند.
اگرچه ریتزر جنبههای مثبت مکدونالدیشدن را انکار نمیکند ،اما تأکید اصلی او بر
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ناعقالنیتهای ایﻦ نﻈامهای عقالنی شده است .بنابرایﻦ میتوان او را حداقل تا حدودی در
راستای گرایشهای کالسیک به نقد مصرف دانست.
بودریار در کتاب نﻈام اشیاء بیان میکند که مصرف بهتنهایی ارضاء یک دسته از نیازهای
زیستی نیست ،بلکه متﻀمﻦ نشانهها و نمادها است .او معتقد است «مصرف را باید بهعنوان
روندی تلقی کرد که در آن خریدار یک قلﻢ کاال از طریق به نمایش گذاشتﻦ کاالهای
خریداری شده ،بهطور فعالی مشغول تالش برای خلق و حفﻆ یک حس هویت است».
بهعبارتیدیگر « مردم حس هویت چه کسی بودن را ،از طریق آنچه مصرف میکنند تولید
میکنند» (باکاﮎ .)100 :1681 ،گسترش انواﻉ بازارها و مراکز خرید مثل فروشگاههای
زنﺠیرهای ،فرصتی فراهﻢ کرد تا جامعهشناسان و انسانشناسان در مورد فﻀاهای خرید و
مصرف ،مطالعات بیشتری انﺠام دهند .برخی بر ایﻦ باورند که از بعد از جنگ جهانی دوم،
بهتدریج فروشگاههای بزرگ مکانی برای عرضه بیپایان سیل کاالها و فرصتهای جدیدی
برای انتخاب دلخواه بودند؛ خریداران در گمنامی آرمانشهر عرضه کاال ،همگی آزاد بودند بنا
به میل خود و بدون محدودیت در فروشگاه پرسه بزنند و از تسهیالت آن برای یافتﻦ
اجناسی که مطابق میل آنها است ،بهرهمند شوند (اباذری و کاظمی .)83 :1681 ،ایﻦ روند
رو به فزونی نشان میداد که دیگر کاال و مصرف آن از شکل سنتی خود خارجشده است و
باید آن را بهعنوان یک روند اجتماعی و فرهنگی دید که شامل نشانهها و نمادهای فرهنگی
است .بنا به گفته بودریار «مصرف باید بهعنوان امری نگاه شود که بیشتر مبتنی بر خواست
است و نه صرفاً مبتنی بر نیاز» (باکاﮎ.)1 :1681 ،
کالیﻦ کمپل ( )128۱در پی آن است تا کار ماکسوبر را با تحلیل تاریخی نقش
لذتگرایی در پیدایش سرمایهداری مدرن تصحیح کند .کمپل مدعی است وبر تحلیل
تاریخی خود از روح سرمایهداری را بهاندازهی کافی جلو نبرده است .پیشرفتهای بعدی فاش
کرد که عالوهبر اخالق زاهدانهی کالونیسﻢ عقلگرایانه ،جنبش پروتستانیسﻢ شامل نوعی
پرهیزگاری هﻢ میشد که تمرکز آن روی لذتگرایی عاطفی بود .ایﻦ دومی به «اخالقی
رمانتیک» انﺠامید که فﻀیلت عشق ،تﺠربهی انفسی و تخیل را میستود .ایﻦ فﻀایل
بهنوبهی خود نوعی فرهنگ مصرفی را تقویت کرد که بهاندازهی هر امر اخالقی دیگری،
الزمهی سرمایهداری مدرن بود .بنابرایﻦ ،تز وبر که میگوید اخالق صرفهجویی و ترﮎ نفس
پروتستانها کانون گسترش سرمایهداری بوده است ،تزی یکجانبه است .گسترش
سرمایهداری مستلزم تغییر توأمان تولید و مصرف بوده است .کالونیسﻢ عقلگرای اولیه در
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بسط وجه تولیدی سرمایهداری مدرن غربی سهیﻢ بوده که نتیﺠﺔ آن روحیه سرمایهداری بود
و کالونیسﻢ پرهیزگرای بعدی در بسط وجه مصرفی آن دخیل بوده که نتیﺠهی آن روحیهی
مصرفگرایی است (ریتزر و همکاران.)1626 ،
بوردیو تحلیل وبلﻦ و زیمل را پیچیدهتر ساخت و آن را چند گام به جلو برد .وی تحلیل
انگیزههای مصرف را به چیزی فراتر از اقدام آگاهانه برای هﻢچشمی کردن (وبلﻦ) و
تمایز(زیمل) کشانید .وی عالقهای نداشت که نشان دهد گروههای اجتماعی مختلف به
شیوههای گوناگون مصرف میکنند ،بلکه میخواهد معلوم کند که گروههای فرادست و
فرودست طبقات متوسط درگیر مبارزهای بیپایان اما مالیﻢ برای تثبیت هویت ،ارزش و
موقعیت اجتماعی خود هستند .مصرف و خصوصاً مصرف فرهنگی ابزاری برای تولید
فرهنگی ،مشروعیت سازی و مبارزه در فﻀای اجتماعی است .مصرف چیزی پیش از برآوردن
خواستههای زیستی است .ارزشها ،نشانهها و نمادها فعاالنه درگیر تولید و بازتولید
ساختارهای اجتماعی هستند .طبقات مسلط ایﻦ قابلیت را دارند که شیوه زیستﻦ خود را با
عنوان تعریف فرهیختگی مشروعیت بخشند (استوری266 :1686 ،؛ فاضلی.)3۱ :1682 ،
مصرف ،از ایﻦ دیدگاه میتواند بهمثابه انتخابهای آگاهانهای دیده شود که برای سبک
زندگی راهبردی است و مصرفکننده آنها را مقارن پسزمینﺔ غالباً ناخودآگاه سلیقههایی
برمیگزیند که خصیصه عادتوارههای طبقه را در خود دارند.
مرتون در نﻈریه برد متوسط گروههای مرجﻊ ،اظهار میدارد که از نﻈر اجتماعی ،افراد
تحت تأثیر گروههایی قرار میگیرند که به گمان آنها اهمیت زیادی دارند ،انسانها برای
ارزیابی و داوری خود به گروههایی مراجعه میکنند که چهبسا عﻀو آن نیستند .ایﻦ گروهها
که به گروههای مرجﻊ معروفاند ،متولی انتقال برخی هنﺠارها و تأمیﻦ مالﮎها و معیارهای
الزم برای ارزیابی و محک زدن رفتارها و باورهای افراد میباشند و به دلیل کارکردهایی که
برای افراد و ساختار اجتماعی دارند ،بهعنوان الگوی ذهنی و عملی موردتوجه قرار میگیرند.
از نﻈریه مرتون میتوان نتیﺠه گرفت که میزان مقایسه افراد با گروههای مرجﻊ ،میتواند
عاملی در مدگرایی باشد؛ زیرا فرد در ایﻦ مقایسه ،تفاوتهایی را با گروه مرجﻊ درمییابد
بنابرایﻦ تالش میکند به مدهایی که اعﻀای ایﻦ گروه گرایش دارند ،بگراید .در نتیﺠه هر چه
میزان مقایسهی افراد با گروههای مرجﻊ بیشتر باشد ،مدگرایی آنها نیز بیشتر خواهد شد.
یکی از نﻈریههایی که برای بررسی تأثیر رسانهها بر مصرفگرایی استفاده شده است،
نﻈریﺔ کاشت «جرج گربنر» است .طبق نﻈریه کاشت ،رسانهها بر افکار و رفتار
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استفادهکنندگان خود تأثیر مینهند .کاشت به معنای پذیرش و درونیسازی نگرش
تلویزیونی و رسانهای توسط مخاطبان و بینندگان است و به رایج سازی یک روند میانﺠامد.
رسانهها با تکرار پیامها در سبک و سیاق واحد و مشترﮎ ،در تالشاند تا یک سبک زندگی را
عمومی ساخته و از ایﻦ نﻈر به یکدست شدن جامعه کمک کنند.گربنر و همکارانش بیان
داشتهاند افرادی که به میزان زیادی تلویزیون میبینند ،احتماالً تأثیر بیشتری از آن
میپذیرند تا افرادی که کمتر تلویزیون تماشا میکنند ،بهخصوص در مورد مسائلی که
بینندگان تﺠربه مستقیﻢ و دستاول کمتری دارند .باایﻦحال ،نتایج مطالعه گربنر و
همکارانش نشان میدهد که ایﻦ رسانه تأثیر بسزایی در بینش و نگرش بینندگان خود دارد و
بهنوعی موافقت و همسویی قابلتوجهی بیﻦ ایﻦ دو مشاهده میشود (اکبری و مبارکی،
 .)86 :1682جولیت اسکُر نﻈریﺔ رقابت عمودی را مطرح میکند .براساس نﻈریهی اسکُر،
طبقات اجتماعی به الگوها و منزلتهای طبقات باالتر از خودشان اشتیاق دارند .یک
سلسلهمراتﺐ طولی است که در آن هر شخص از موقعیت خودآگاه است و تالش میکند که
به سطح باالتر حرکت کند ( .)Schor, 2002: 85بهعبارتیدیگر ،گروه مرجﻊ بر مصرفگرایی
تأثیر دارد :اسکُر بر آن است که استفاده از رسانه بر رقابت عمودی و رشد مصرفگرایی تأثیر
میگذارد .استفاده از رسانهها سطح جامعهپذیری غیررسمی را کاهشمی دهد .امروزه ،مردم
بیشتر زمان را با رسانهها بهخصوص تلویزیون میگذرانند .بخش خاصی از روزنامهها ،مﺠلهها،
نمایشهای تلویزیون و تا حدی فیلﻢها ،به سبک زندگی اختصاص پیدا میکند .رسانهها یک
انحراف در درﮎ اشخاص از هنﺠار شایﻊ مصرفی ایﺠاد میکنند .ایﻦ انحراف رو به پیشرفت
است ،زیرا رسانه بهویژه تلویزیون و فیلﻢ ،سبکهای زندگی و کاالهای مصرفی را در سطحی
که بسیار باالتر از هنﺠار واقعی است ،نمایش میدهند .در واقﻊ ،تلویزیون و فیلﻢها بهطور
وسیعی شیوﻉ ثروت وفور ثروت را ارائه میدهند .بهعبارتدیگر ،رسانهها قصد دارند متوسط
سبک زندگی خانوارها را نمایش دهند ،اما در واقعیت ،حد باالتر از متوسط را نشان میدهند
بنابرایﻦ ،اسکُر بر ایﻦ نﻈر است که رسانهها با ایﺠاد رقابت عمودی ،بر مصرفگرایی تأثیر
مثبت میگذارند (.)Tian, 2001: 65
سیان 1در رساله ی دکتری خود ،تأثیرات درآمد ،فرهنگ و مذهﺐ را بر رفتار مصرفی
سنﺠیده است .براساس یافتههای ایﻦ تحقیق ،دانشﺠویان مالزیایی در مقایسه با دانشﺠویان
چینی ،مذهﺐ ،فرهنگ و ارزشهای اجتماعی را مهﻢتر میدانند .بر ایﻦ اساس مکرراً مطابق
1. Sian
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با آموزههای دینی و ارزشهای فرهنگی ،الگوهای مصرف خود را انتخاب میکنند ( Sian,

 )2009: 4کاهله و همکارانش در بیﻦ  1600نفر از مردم سنگاپور به ایﻦ نتیﺠه رسیدهاند که
مذهﺐ و تعصﺐ مذهبی بر نگرشها و رفتار مصرفی افراد تأثیری معنیدار دارد ( Kahle et
 .)al., 2005: 25مینکلر و کزگل به ایﻦ نتیﺠه رسیدهاند که در مصرف ،فقط انگیزهی افراد
برای خرید و استفاده از کاالهای مختلف حرف اول را نمیزند ،بلکه ورای نیازها و مصرف
کاال های فرهنگی ،انتخاب و رسیدن به آن نیروهای دیگری هﻢ هستند که دخالت میکنند
یکی از مهﻢتریﻦ ایﻦها ،هویت مذهبی است (.)Milkler and Cosgel, 2004: 19
لیپووتسکی برای مشخص نمودن جامعﺔ جدید از ظهور سنخ جدید سبک مصـرفی تحـت
عنوان فرهنگ تشویش یا مصرفگرایی لذتگرایانه بحث میکند .معتقد اسـت مصـرف صـرفاً
فرصتی برای مقاومتی غالباً بیهوده نیست ،بلکه عرصﺔ خود فردیت است .لیپووتسکی فردیـت
را گرایشی دیرپا و غالباً فایدهمند در فرهنگ غربی می بیند .مصـرف ،بـیش از آنکـه ناشـی از
سلسهمراتﺐهای اجتماعی باشد ،انعکاسی از ایﻦ گرایش به فردیت است .مد و مصرف نیرویی
در خیزش فردیت است زیرا به افراد اجازه میدهد خود و فردیت خوشان را  -حتـی علیـرغﻢ
تمایل به تغییرات تودهای در مـد  -در پوشـش و لبـاس ابـراز کننـد .مشـابه آن ،در کیفیـت
بزرگتر ،مصرف عاملی است که به افراد طبقات پاییﻦتر نﻈام طبقاتی اجازه میدهـد حـداقل
مشابه افرادی لباس بپوشند که بـاالتر از آنهـا قشـربندی شـدهانـد .عمومـاً مـد بـا افـزایش
فردگرایی و دموکراتیزه کردن کل جامعه ارتباط دارد (.)Lipovetsky, 2010: 72
مروری اجمالی بر انبوه آثار منتشـر شـده در حـوزهی مصـرف نشـان مـیدهـد کـه ارائـه
چـــارچوب و نﻈریــهای واحــد کــه گــزارههــای روشــﻦ و مــورد وفــاق در اختیــار بگــذارد بــا
دشواریهـای بـسیاری همراه است .مﺠموعه دانش موجود ایﻦ حوزه گزارههای نﻈری متنوﻉ،
همپوش و گاه متناقـصی را نسبت به مصرف و فرهنگ مصرفی نمایان میســازد کــه خــود
گویـای رشـد مـستمر نﻈریهپردازی در ایﻦ حوزه است .از دید واقﻊبینانه نمیتوان در سـطح
تئوریک پاسخی خاص و قاطﻊ به مسئله تفاوت سبک مصرفی شـهروندان ارائـه نمـود و تنهـا
باید در سطح تﺠربی به بررسی آن مبادرت کرد .بنابرایﻦ برای بررسی تﺠربی مفایت تحلیلـی
و تبیینی نﻈریههای یاد شده بهمنﻈور تدویﻦ مدل تئوریک برای بررسی کنشهـای مصـرفی
ضروری است .لذا برایﻦ اساس مدل نﻈری -مفهومی پژوهش را مـیتـوان در قالـﺐ گـزارهی
منطقی به ایﻦ صورت آورد :اوالً مصرفگرایی دارای گونهها و سبکهای مختلف میباشد کـه
نیازمند مطالعه و شناخت میباشد ،دوماً سبکهـای مصـرفی تحـت تـأثیر عوامـل فرهنگـی،
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اقتصادی و اجتماعی هستند ،همچنیﻦ عوامل زمینهای ویژگیهـای شخصـی (جـنس ،سـﻦ،
تحصیالت و تأهل) در گرایش افراد بر انواﻉ سبکهای مصرفی تأثیر گذار هستند.
 .2مدل مفهومی پژوهش

 .1-2فرضیات تحقیق

.1
.2
.6
.1
.6
.3
.۱
.8

بیﻦ سﻦ و سبک مصرفی شهروندان شهر ارومیه همبستگی وجود دارد.
بیﻦ میزان فردگرایی و سبک مصرفی شهروندان شهر ارومیه همبستگی وجود دارد.
بیﻦ میزان دینداری و سبک مصرفی شهروندان شهر ارومیه همبستگی وجود دارد.
بیﻦ میزان مصرف رسانهای و سبک مصرفی شهروندان شـهر ارومیـه همبسـتگی وجـود
دارد.
بیﻦ میزان توافق فرهنگی و سبک مصرفی شهروندان شهر ارومیه همبستگی وجود دارد.
بیﻦ میزان قانون مداری و سبک مصرفی شهروندان شهر ارومیه همبستگی وجود دارد.
بیﻦ میزان تأثیرپذیری از نفوذ دیگران و سبک مصرفی شهروندان شهر ارومیه همبستگی
وجود دارد.
سبک مصرفی شهروندان تابعی از فردگرایی ،دینداری ،مصرف رسانهای ،توافق فرهنگـی،
قانونمداری ،جنسیت و تأثیرپذیری از نفوذ دیگران است.
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 .2روششناسی پژوهش
روش پژوهش به لحاظ ماهیت توصیفی از نوﻉ پیمایشی است و از نﻈر هدف ،از نوﻉ تحقیقات
کاربردی و به لحاظ زمانی ،مقطعی میباشد .از ایﻦ روش برای متحقق و برجستهسازی
ویژگی تعمیﻢگرایانه سبک زندگی (مدگرایی) در کنار سایر ویژگیها سود جستهایﻢ .ابزار
گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته است؛ که حاوی سﺆاالت طراحیشده شامل
پرسشنامه کوتاه شده «نیاز به منحصربهفرد بودن در مصرفکننده تیان و همکاران»،
پرسشنامه مصرف پرستیژی (وجههای) ایستمﻦ و همکاران و همچنیﻦ سایر شاخصهای
الگوی مصرفی میباشد .و برای اطمینان از صحت و اعتبار سﺆاالت ،آزمون مقدماتی
پرسشنامهای انﺠام شد و پس از رفﻊ کاستیها و ضعفهای پرسشنامه ،اقدام به تکمیل آن
در میان نمونه موردنﻈر شد.
جامعه آماری تحقیق حاضر ،کلیه خانوارهای استان آذربایﺠان غربی هستند که تعداد آن
بالغ بر  266263خانوار میباشد مطالعه موردی ایﻦ تحقیق خانوارهای شهرستان ارومیه
میباشد که  601603خانوار و  331128نفر جمعیت است .واحد تحلیل خانوار واحد
مشاهده فرد سرپرست خانوار میباشد .تعداد نمونه براساس فرمول نمونهگیری کوکران با
دقت برآورد  ،d =0/06حداکثر واریانس  pq =0/26و سطح اطمینان  26درصد مشخص شد
که با توجه به فرمول زیر حدود  681نفر تعییﻦ گردید.
ازآنﺠاکه جامعه آماری تحقیق شهروندان باالی  16سال شهر ارومیه بوده و تراکﻢ
جمعیتی نیز در نقاط مختلف شهر متفاوت میباشد ،لذا از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی
استفاده شده است .بدیﻦصورت که ،در ابتدا تعداد کل نمونه بهدستآمده ،متناسﺐ با حﺠﻢ
جمعیت مناطق پنجگانه شهرداری اختصاصیافته و سپس در هریک از پنج منطقه ،با
پیشنهاد کارشناسان آماری چند بلوﮎ با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شد و در
نهایت کار با انتخاب تصادفی نمونهها ختﻢ گردید .در جدول ( )1جمعیت مناطق و تعداد
نمونههای موردنﻈر در هر منطقه درج شده است.
جدول  :1آمار جمعیت شهر ارومیه به تفکیک مناطق پنجگانه
مناطق
یک
دو
سه
چهار
پنج
جمﻊ

منبﻊ :مرکز آمار و نفوس کشور 1626

جمعیت
168320
122833
1688۱0
166221
66661
331128

نمونه
82
116/6
81
۱۱
60
683
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اعتبار سﺆاالت مربوط به متغیرها از طریق روش تعییﻦ اعتبار محتوایی و با راهنماییها و
نﻈرات استاد راهنما و مشاور (اعتبار صوری) حاصل آمد انتخاب ویرایش شدند و اعتبار
صوری وسیله اندازهگیری با حذف و اصالح تعدادی گویهها ،حاصل شد .سنﺠش پایایی
سﺆاالت پرسشنامه با استفاده از آزمون آماری آلفای کرنباخ و با اجرای پیشآزمون به  60نفر
پایایی متغیرها به تفکیک سنﺠیده شد .و با محاسبه ایﻦ ضریﺐ به پایایی درونی گویهها پی
برده شد .برای بررسی پایایی پرسشنامه پژوهش حاضر نیز از روش همسانی درونی توافق
بیﻦ نمرهگذاران (ضریﺐ آلفای کرونباخ) استفاده شده است .برای انﺠام ایﻦ کار ابتدا در
مرحله پیشآزمون تعداد  60پرسشنامه در بیﻦ افراد توزیﻊ شده است.
جدول  :2ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
شاخصها

مقدار آزمون آلفا

مصرف رسانهای
دینداری
قانون مداری
توافق فرهنگی
فردگرایی
تأثیرپذیری از دیگران

0/38
0/۱1
0/86
0/33
0/82
0/۱8

 .1-2تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

سبک مصرفی :مصرف در معنای کلی شامل همه انواﻉ فعالیتهای غیرکاری و غیرتولیدی
است و به فرایندی اشاره دارد که در آن کاالهای مادی و خدمات برای ارضای نیازها بهکار
گرفته می شوند .صحبت کردن از الگوی مصرف یا سبک مصرفی به معنای جستﺠوی نوعی
نﻈﻢ در پدیده های پراکنده و منفرد است .بنابرایﻦ منﻈور از سبک مصرفی ایﻦ است که آیا
برحسﺐ نوﻉ کاالها و فعالیتهای مورداستفاده افراد ،شیوه مصرف آنها و معیارها و موازیﻦ
انتخاب کاالها ،تفاوت معناداری در میان افراد موردمطالعه دیده میشود یا نه؟ سبک مصرفی
در ایﻦ پژوهش چهار بعد را در نﻈر گرفته است :الگوی مصرف انرﮊی ،رﮊیﻢهای مصرف غذا،
الگوی خرید و مصرف پوشاﮎ ،الگوی مصرف و خرید مبلمان و اثاثیه منزل.
پاسخهای افراد براساس نﻈریههای مطرحشده در بخش مبانی نﻈری مقاله و مطالعات
تﺠربی برمبنای نﻈریههای ذکرشده در حوزه مصرف در چهار سبک مصرفی سنﺠش و
معرفیشده است :در ایﻦ تحقیق رفتار مصرفی بهعنوان متغیر وابسته بوده که برای مشخص
کردن سبک مصرفی از چهار بعد (الگوی مصرفی منفعالنه-زاهدانه یا اقتداری  /الگوی
مصرفی کارکردی یا ضرورتگرایانه یا نیازمحوری یا متعارف  /الگوی ضرورت گریزانه یا
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تمایزجویانه یا متﻈاهری یا هویت طلبانه  /الگوی تﺠمالتی یا لذتگرایانه یا زیباشناختی یا
اترافی) شاخصهای زیر کمک گرفته شده است و در نهایت پس از جمﻊ کردن شاخصهای
مربوطه ،در سطح سنﺠش فاصلهای اندازهگیری شده است.
سبک مصرفی منفعالنه :رهیافتی است که در مصرف کاالها و خدمات خست ،تنگنﻈری و
تنگدستی را پیشه کند .درباره الگوی مصرفی عمدتاً در مصرف مال به معنای خرج کردن
مال بهگونهای که فقط انسان را از مرگ نﺠات داده و فقط رمقی برای وی باقی بماند
(سیدینیا .)1688 ،بنابرایﻦ همانگونه که اسراف و تبذیر از دیدگاه اسالم مذموم و ناپسند
است ،سختگیری و تنگنﻈری در هزینه بر افراد تحت تکفل نیز مذموم و ناپسند است ،برخی
مواقﻊ به اشتباه از اقتصاد مقاومتی ایﻦ نوﻉ سبک مصرفی ایفاد شده است.
سبک مصرفی کارکردی یا نیازمحور :رهیافتی است که در مصرف کاالها و خدمات برحسﺐ
ضرورت و نیازهای متعارف میپردازد ،هدف از ایﻦ نوﻉ مصرف صرفاً رفﻊ نیازها و پاسخ به
آنهاست نه برای تمایزجویی یا تﺠملگرایی و ایﻦ نوﻉ الگوی مصرفی بیشتر ضرورتگرایانه یا
نیازمحوری یا متعارف است .دیﻦ اسالم بر مسلمانان تأکید میکند که از نعمتهای الهی
بهره مند شده و نیازهای شخصی خود را برآورده سازند(قران کریﻢ .)1بهرهمندی و مصرف
بهینه و رعایت اعتدال و میانهروی به دور از اسراف و تبذیر مورد تأکید اسالم است و از
رهبانیت و سختگیری بر خود و خانواده نهی شده است (سیدینیا.)166 :1688 ،
سبک مصرفی منزلتگرایانه یا تمایزی :منزلتگرایی در مصرف فرآیندی انگیزشی است که
افراد تالش میکنند از طریق مصرف محصوالت مصرفیِ تﺠملی که نمادی از مقام برای فرد و
افراد مهﻢ پیرامون او محسوب میشود ،موقعیت اجتماعی خود را بهبود بخشند .درواقﻊ ایﻦ
افراد با مصرف کاالهایی خاص کسﺐ هویت کرده و خود را از دیگر افراد و گروهها متمایز
میکنند ( .)Clark et al., 2007: 13ایﻦ سبک مصرفی بیشتر تمایزجویانه یا متﻈاهری یا
هویتطلبانه است .مصرف تﺠملی به مفهوم خرید محصوالت با قیمت باال بهمنﻈور انتقال
حس توانگری ،ثروت وجهه به دیگران میباشد.
سبک مصرفی لذتگرایانه یا تجمالتی :رهیافتی است که به ارضای نیازهای مربوط به خوشی
و لذت میپردازد و هدف آن تمتﻊ حسی و عاطفی از لذایذ دنیای زودگذر است
( .)Lipovetsky, 2010: 72یکی از شکلهای زیادهروی در مصرف ،مصرف مترفانه است.
اتراف در لغت ،طغیان از حدود و رهایی در بیبندوباری و شهوات دنیا است .از سوی دیگر
 .1برای مثال میتوان به آیاتی از سورههای بقره ،مﺆمﻦ ،زمر و حﺠر اشاره کرد که در آنها انباشت ثروت ،اسراف ،غرقشدن در لذت
مادی ،مصرف تﻈاهری و خارج شدن از اعتدال در مـصرف مـادی و هیﺠانـات منـﻊ و یـا محکوم شده است.
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اتراف از ریشه ترفه به معنای زندگی خوش گرفته شده است .برخی نویسندگان مترف را
بهصورت ذیل تعریف میکند :مترف کسی است که در فراخی نعمت به سر میبرد و از لذت-
های دنیوی و امکانات مصرفی زیاد بهرهمند است.
جدول  :2ابعاد و گویه های متغیر سبک مصرفی (متغیر وابسته)
متغیر

ابعاد

مصرف منفعالنه

منحصربهفرد بودن
(الگوی تمایز گرایانه)

سبک مصرفی

تﺠملگرایی

کارکردی و نیاز
محوری

گویه ها
محصول ها را هیج وقت براساس برند انتخاب نمیکنﻢ
ترجیح میدهﻢ پول هایﻢ را بﺠای خرید ،جمﻊ کنﻢ.
هیچ وقت پول برای محصولی نمیپردازم که در بوتیک خاصی باشد.
از چیزی خوشﻢ بیاید و بخرم که فعالً نیازی بهش ندارم
مﻦ پول برای وسایل مارﮎ دار نمیدهﻢ
برای ایﻦ که نشان دهﻢ آدم متفاوتی هستﻢ ،محصول های خاص را انتخاب می کنﻢ.
برای ایﻦ که سبک منحصربهفردی داشته باشﻢ ،اغلﺐ محصولهای منحصربهفرد انتخاب
میکنﻢ.
وقتی نوبت به خرید محصولها و استفاده از آنها می رسد ،قانونها و مقررات را نادیده
میگیرم.
اگر سبک لباس هایی که می پوشﻢ رایج شود ،دیگر آنها را نمی پوشﻢ.
از وسایل خانه مدرن استفاده میکنﻢ
در طراحی و معماری خانه حتما دکوراسیون مدرن مهﻢ در ارجحیت است.
خرید و استفاده از اتومبیل گرانقیمت نشان دهنده پولدار بودن است و حس خوبی به ادم
میدهد.
مهﻢ است که دوستان را درمراسﻢ خاص مهمان کنﻢ
داشتﻦ و نگاه کردن به کلکسیونی از لباس های زیبا را دوست دارم.
خرید محصوالت ایرانی ،کمک به اشتغال کارکنان ایرانی است.
مصرفکنندگانی که محصوالت خارجی می خرند مسﺆول بیکاری هموطنانشان هستند.
دقت می کنﻢ چراغ اتاق تان را پس از پایان کار خاموش کنﻢ
در مصرف کاغذ و لوازمالتحریر صرفهجویی میکنﻢ.
بهکار و تالش و کسﺐ درامد اهمیت میدهﻢ.
خرید محصوالت خارجی ،نوعی بیگانهگرایی است.
چشﻢ و هﻢچشمی را در مورد زندگی خود دوست ندارم.
مﻦ از اسراف و هدر دادن منابﻊ انرﮊی بیزارم.
سعی میکنﻢ ساده بپوشﻢ و زیاد اهل مد نیستﻢ.
در مورد تصمیمات خانواده دخالت میکنﻢ.
در منزل ما از وسایل با مارﮎ خارجی کمتر استفاده می شود.
کیفیت مارﮎهای ایرانی تقریباً برابر با مارﮎ خارجی همان جنس است

مصرف رسانهای :رسانههای جمعی ،انتقال و هدایت دامنه گستردهای از نمادها ،هنﺠارها،
ارزشها ،عقاید ،پیامها و افکار درون جوامﻊ را بر عهده گرفتهاند تا جاییکه برخی
صاحﺐنﻈران معتقدند که رسانههای گروهی کل زندگی فرهنگی و اجتماعی را دگرگون
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میکنند ( .)Tompson, 1995: 66رسانههای جمعی هﻢ میتوانند هنﺠارهای اجتماعی را
تقویت کنند و هﻢ آنها را آشفته سازند ،بدیﻦمعنی که هر آنچه پخش یا نشر میکنند ،معرف
بازتاب واقعی جامعه جلوه دهند .هنگامیکه جامعهشناسان تأثیر تلویزیون را بر کشورهای
جهان سوم مورد بررسی قرار دادند ،متوجه شدند که ایﻦ رسانه برای کودکان و نوجوانان چنان
جاذبهای دارد که میانگیﻦ مدت زمانی را که آنان صرف تماشای تلویزیون میکنند ،بیش از
زمانی است که در کالس درس میگذرانند.
فردگرایی :میل به متفاوت و متمایز بودن ،نسبت به دیگران تعریف میشود و از طریق تهیه،
استفاده و نمایش کاالها بهمنﻈور ایﺠاد و بهبود تصویر شخصی و موقعیت اجتماعی میسر
میگردد .ایﻦ سازه دارای سه بعد میباشد :عدمپیروی از گروه به وسیله انتخاب خالّقانه ،عدم
پیروی از گروه به وسیله انتخاب غیر متداول ،عدمپیروی از گروه به وسیله پرهیز از شباهت
عدمپیروی از گروه به وسیله انتخاب خالّقانه ،تمایل کلی فرد برای انتخاب محصوالت و نامهای
تﺠاری است که کامالً با هنﺠارهای گروه مرجﻊ سازگاری ندارد ،اما هنوز برای گروه مرجﻊ
قابل قبول محسوب میشود .عدم پیروی از گروه به وسیله انتخاب غیرمتداول ،تمایل فرد برای
انتخاب محصوالت و نامهای تﺠاری است که در تقابل با هنﺠارهای گروهی میباشد و
بهمنﻈور متمایز سازی خود از گروه انﺠام میپذیرد .عدم پیروی از گروه به وسیله پرهیز از
شباهت ،تمایل عمدی مصرفکننده برای اجتناب از محصوالت و نامهای تﺠاری میباشد که
توسط گروه مرجﻊ خریداری میشود.
توافق فرهنگی :وضعیتی که در آن فرد با مهﻢ انگاشتﻦ ارزشها و هنﺠارهای حاکﻢ بر یک
جامعه سعی در رعایت ارزشها و عمل به هنﺠارهای جامعه را دارد .ایﻦ متغیر نیز با چهار
بعد نگرش به سانسور ،پوشش ،باورهای فرد نسبت به مسائل فرهنگی و سطح دخالت
حکومت در امور روزمره در سطح فاصلهای اندازهگیری شده است.
قانونگرایی :قانونگرایی عبارتست از سطح رعایت هنﺠارهای رسمی در برآورد انتﻈارات
فردی یا گروهی از طریق حقشناسی ،انﺠام وظیفه ،قانﻊ بودن به حقوق خویش و عدم
تعرض به مصالح گروهی و اجتماعی .در بیان کلیتر قانونگرایی عبارتست از ارزیابی فایده و
انتﻈار فایده از رعایت قانون و حقوق دیگران مانند :ایﻦ احساس که رعایت قانون باعث
احساس موفقیت میشود .یا قانون در همه جا وجود دارد یا قانون به نفﻊ همه مردم است.
تمایل افراد به پیروی از قواعد و مقررات رسمی حاکﻢ بر جامعه.
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دینداری :بعدی از گرایش دینی که در نﻈام شخصیت فرد برجستگی بیشتری دارد .ایﻦ
متغیر با معرفهای اعتقاد به دنیا و آخرت ،اعتقاد به روز قیامت ،تﺠارب دینی ،مناسک
دینی ،معاشرت با هﻢکیشان ،تقید محض به دستورات دینی بهعنوان یک متغیر اسمی در
چهار مقوله دینداری سنتی ،دینداری عقالیی ،مناسکگرایی ،دینداری منفعتطلبانه و
دینداری شخصی یا عارفانه سنﺠش شده است.
تأثیرپذیری از نفوذ دیگران :به معنی میزان تأثیرپذیری تصمیﻢ خرید یک شخص از
دیگران ،بهطور واقعی یا ذهنی میباشد (.)Kropp, 2005: 2
سن :تعداد سالهایی که از عمر یک فرد میگذرد.
 .2یافتههای پژوهش
 .1-2نتایج توصیفی

از مﺠموﻉ  683نفر پاسخگو 60/6 ،درصد از افراد پاسخگو را مرد و  %12/۱از افراد پاسخگو را
زن تشکیل داده است 23/1 .درصد از افراد پاسخگو را مﺠرد و  %۱1از افراد پاسخگو را
متاهل و  2/3درصد را سایر (بیوه و مطلقه) تشکیل داده است 66/1 .درصد از افراد پاسخگو
شاغل و  %10/1از افراد پاسخگو نیمهشاغل و  66/2درصد غیرشاغل تشکیل داده است .از
نمونه انتخابی  16/3درصد با بیشتریﻦ درصد فراوانی دارای تحصیالت فوق دیپلﻢ و لیسانس
میباشند .میانگیﻦ سﻦ پاسخگویان 63/12 ،میباشد .ضریﺐ کﺠی  0/33نشاندهنده ایﻦ
است که توزیﻊ متغیر ،کمتر از میانگیﻦ است .یعنی سﻦ افراد کمتر از  63سال است.
میانگیﻦ درآمد پاسخگویان 6636/۱6 ،میباشد .ضریﺐ کﺠی  6/۱6نشاندهنده ایﻦ است که
توزیﻊ متغیر ،کمتر از میانگیﻦ است.
برای سنﺠش متغیر مصرف منفعالنه پنج سوال طرح شده است ،توزیﻊ دادههای آماری
ایﻦ متغیر نشان میدهد که 68/6 ،درصد از افراد ،کاالها را هیچ وقت براساس برند انتخاب
نمیکنند 68/6 ،ترجیح میدهﻢ پولهایﻢ را بهجای خرید ،جمﻊ کنﻢ 13/۱ ،درصد از
پاسخگویان پول بیشتر برای محصوالت خاص بوتیکی نمیپردازند21/0،درصد اگر از چیزی
خوششون بیاید که فعال نیازی به آن ندارند را میخرند 66 ،درصد افراد ،پول برای وسایل
مارﮎدار نمیدهند.
برای سنﺠش متغیر مصرف الگوی تمایزگرایانه چهار سﺆال طرح شده است ،توزیﻊ
دادههای آماری ایﻦ متغیر نشان میدهد که 20/6 ،درصد از افراد ،برای ایﻦ که نشان دهند،
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آدم متفاوتی هستند ،کاالهای خاص را انتخاب میکنند 10/2 ،درصد از افراد ،برای ایﻦ که
سبک منحصربهفردی داشته باشند ،اغلﺐ کاالهای منحصربهفرد انتخاب میکنند11/۱ ،
درصد از پاسخگویان وقتی نوبت به خرید کاالها و استفاده از آنها میرسد ،قانونها و
مقررات را نادیده میگیرم 12/8 ،درصد ،اگر سبک لباسهایی که میپوشند رایج شود ،دیگر
آنها را نمیپوشند.
متغیر مصرف الگوی تﺠمالتی نیز با سه سوال مورد سنﺠش قرار گرفته است ،توزیﻊ
دادههای آماری ایﻦ متغیر نشان میدهد که 63 ،درصد از افراد ،از وسایل خانه مدرن استفاده
میکنند 13/1 ،درصد از افراد ،در طراحی و معماری خانه حتما دکوراسیون مدرن مهﻢ در
ارجحیت است 26/8 ،درصد ،فکر میکنند ،خرید و استفاده از اتومیبل گرانقیمت
نشاندهنده پولدار بودن است و حس خوبی به آدم میدهد.
برای سنﺠش متغیر مصرف الگوی کارکردی یا (الگوی نیازمحوری) تعدادی سوال طرح
شده است ،توزیﻊ دادههای آن نشان میدهد که  61/6از افراد ،داشتﻦ و نگاه کردن به
کلکسیونی از لباسهای زیبا را دوست دارند ۱2/2 ،درصد از افراد موافقند که خرید
محصوالت ایرانی  ،کمک به اشتغال کارکنان ایرانی است 80/1 ،درصد ،در مصرف کاغذ و
لوازمالتحریرصرفهجویی میکنند 31/8 .از افراد ،ساده پوش بوده و زیاد اهل مد نیستند.
آمارههای توصیفی ابعاد متغیر سبک مصرفی نشاندهنده آن است که ،میانگیﻦ مصرف
پرستیژی پاسخگویان 2/06 ،میباشد .ضریﺐ کﺠی  0/686نشاندهنده ایﻦاست که مصرف
پرستیژی ،کمتر از میانگیﻦ است .یعنی مصرف پرستیژی بیﻦ آنها چندان باال نیست.
میانگیﻦ مصرف منحصربهفرد بودن (الگوی تمایزگرایانه پاسخگویان 3/26 ،میباشد .ضریﺐ
کﺠی  3 /6نشان دهنده ایﻦ است که مصرف منحصربهفرد بودن ،کمتراز میانگیﻦ است .یعنی
مصرف منحصربهفرد بودن بیﻦ آنها چندان باال نیست .میانگیﻦ مصرف تﺠملگرایی
پاسخگویان 3/6 ،میباشد .ضریﺐ کﺠی  3/6نشاندهنده ایﻦ است که مصرف تﺠملگرایی،
کمتراز میانگیﻦ است .یعنی مصرف تﺠملگرایی بیﻦ آنها چندان باال نیست .میانگیﻦ
مصرف نیاز محوری پاسخگویان 10/62 ،میباشد .ضریﺐ کﺠی  -1/21نشاندهنده ایﻦ است
که مصرف نیاز محوری ،بیشتراز میانگیﻦ است .یعنی مصرف نیاز محوری بیﻦ آنها نسبتا باال
است.
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جدول  :2آمارههای توصیفی ابعاد متغیر سبک مصرفی
متغیر

میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

ضریب کجی

مصرف منعالنه

2/06

1

20

6/۱

0/686

مصرف تمایزی

3/26

1

3۱

1/1

3/6

مصرف تﺠملگرایی

3/61

1

12

2/3

0/16۱

مصرف نیاز محوری

10/62

8

31

10/6

-1/21

 .2-2یافتههای استنباطی

برای بررسی ارتباط بیﻦ سبک مصرفی و متغیرهای تحقیق از ضریﺐ همبستگی پیرسون
استفاده شده است .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که ،بیﻦ سبک مصرفی شهروندان و سﻦ
همبستگی معکوس معنیدار وجود دارد .ضریﺐ همبستگی  r= -0/262با سطح معنیداری
 P =0/001بیانگر تأثیر سﻦ بر سبک مصرفیشهروندان است .هرچقدر سﻦ باالتر میرود
میزان مصرفی افراد در حد نیاز کاهش مییابد و سبک مصرفیشان تغییر میکند .با توجه به
نتایج بدست آمده بیﻦ سبک مصرفیشهروندان و میزان دینداری همبستگی معکوس
معنیدار وجود دارد .ضریﺐ همبستگی  r=0-/112با سطح معنیداری  P=0/001بیانگر تأثیر
میزان دینداری بر سبک مصرفیشهروندان است .افراد با میزان دینداری باالتر ،سبک مصرفی
کمتری دارند .بیﻦ سبک مصرفیشهروندان و میزان فردگرایی همبستگی مستقیﻢ معنیدار
وجود دارد .بهطوریکه ضریﺐ همبستگی برابر  r=0/601با سطح معنیداری P=0/001
محاسبه شده است .ایﻦ ضریﺐ بیانگر تأثیر میزان فردگرایی بر سبک مصرفیشهروندان است.
بیﻦ سبک مصرفیشهروندان و مصرف رسانهای همبستگی مستقیﻢ معنیدار وجود دارد.
بهطوریکه ضریﺐ همبستگی برابر  r=0/132با سطح معنیداری  P=0/001محاسبه شده
است .ایﻦ ضریﺐ بیانگر تأثیر میزان استفاده از رسانههای جمعی و اجتماعی بر سبک
مصرفیشهروندان است .با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان بیان کرد که بیﻦ سبک
مصرفیشهروندان و سطح توافق فرهنگی پاسخگویان همبستگی معنیدار وجود ندارد.
همچنیﻦ ،بیﻦ سبک مصرفیشهروندان و قانونگرایی همبستگی معنیدار وجود ندارد.
بهطوریکه ضریﺐ همبستگی برابر  r=-0/111با سطح معنیداری  P=0/06۱محاسبه شده
است.
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جدول  :2نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و سبک مصرفی شهروندان
متغیر

سبک مصرفی شهروندان

وجود رابطه

نوع رابطه
معکوس
---

همبستگی ()r

سطح معنیداری

سﻦ

-0/1۱6

0/001

تایید

دینداری

0/000

0/228

رد

فردگرایی

0/231

0/000

تایید

مستقیﻢ

مصرف رسانهای

0/12۱

0/016

تایید

مستقیﻢ

توافق فرهنگی

-0/006

0/212

رد

---

قانونگرایی

-0/036

0/036

رد

---

تأثیرپذیری از دیگران

0/211

0/000

تایید

مستقیﻢ

تحلیل رگرسیون چندمتغیره :هدف از ایﻦ تحلیل مشخص کردن سهﻢ و تأثیر متغیرهای
تحقیق در تبییﻦ و پیشبینی تغییرات متغیر وابسته میباشد .بهعبارتدیگر« ،رگرسیون
چندمتغیری» برای پیشبینی تغییرات متغیر وابسته براساس چند متغیر به ما کمک میکند
از ایﻦرو میتوان رگرسیون چندمتغیره را برای بدست آوردن میزانهای درجه روابط میان
یک متغیر  Yبا هر تعداد از متغیرهای مستقل بهکار برد .در پژوهش حاضر ،محقق با استفاده
از رگرسیون چند متغیره و به روش همزمان ،به تبییﻦ واریانس متغیر وابسته از طریق برآورد
سهﻢ هر کدام از متغیرهای مستقل پرداخته است.
نتایج تحلیل رگرسیونی عوامل تبییﻦ کننده سبک مصرفی شهروندان ،نشان میدهد که
از میان متغیرهای وارد شده در معادله ،مﺠموعا متغیرهای سﻦ ،فردگرایی و تأثیرپذیری از
نفوذ دیگران در مدل نهایی ماندهاند که ایﻦ سه متغیر  10/6درصد واریانس متغیر وابسته را
تبییﻦ میکنند .ضمناً متغیرهای دینداری ،توافق فرهنگی و قانونگرایی از مدل نهایی
رگرسیون خارج شدند .نتایج حاصله از تحلیل رگرسیونی چندگانه متغیرهای موجود در مدل
را میتوان بصورت معادله زیر نشان داد:
Y=a + b1x1+ b2x2+ bcx c+….bnxn + e

(سﻦ) ( -0/126فردگرایی) ( +0/181تأثیرپذیری از نفوذ دیگران)  =0/182سبک مصرفی
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جدول  :2نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره سبک مصرفی شهروندان ارومیه
سطح

ضریﺐ همبستگی
چندگانه

0/661

متغیر

b

β

t

ضریﺐ تبییﻦ

0/60۱

مقدار ثابت

21/۱61

---

10/0۱1

0/000

ضریﺐ تبییﻦ تصیح شده

0/282

جنسیت

1/1۱8

0/2۱1

6/1۱0

0/000

کمیت دوربیﻦ واتسون

1/۱12

کمیت F

13/323

تحلیل
واریانس

سطح معنیداری
0/000

معنیداری

تأثیرپذیری از نفوذ
دیگران

0/821

0/182

6/3۱6

0/000

فردگرایی

0/۱62

0/181

6/121

0/001

سﻦ

-0/126

-0/116

-2/806

0/006

توافق فرهنگی

---

0/006

0/061

0/262

مصرف رسانهای

---

0/011

0/860

0/10۱

قانونگرایی

---

-0/061

-0/281

0/62۱

دینداری

---

-0/061

-0/300

0/612

تحلیل مسیر سبک مصرفی براساس متغیرهای پژوهش :با توجه به اینکه ،در تحلیل
رگرسیونی تأثیر مستقیﻢ هر یک از متغیرهای مستقل بر وابسته مورد پیشبینی قرار
می گیرد و امکان شناسایی تاثیرات غیرمستقیﻢ متغیرهای مستقل بر وابسته امکانپذیر نیست
در چنیﻦ شرایطی  ،تحلیل مسیر به بررسی اثرات مستقیﻢ و غیرمستقیﻢ متغیرهای مستقل
بر روی وابسته می پردازد .برای انﺠام تحلیل مسیر و محاسبه اثرات مستقیﻢ و غیر مستقیﻢ
متغیرها بر روی سبک مصرفی از مدل معادالت ساختاری استفاده شده است که برای انﺠام
آن ،از نرم افزار  LISRELبهره گرفته شده است .از میان شاخصهای نیکویی برازش ،مقدار
 RMSEAبهدستآمده برابر  0/0۱میباشد که در مطالعات اجتماعی تا  0/08قابل قبول
ارزیابی میشود .سایر شاخصهای برازش مدل نیز مانند  AGFI ،GFIو  NFIنیز که به
ترتیﺐ برابر با  0/21 ،0/22و  0/22و همه باالی  0/20هستند ،نشان میدهند که مدل
نهایی از برزاش قابل قبولی برخوردار میباشد .شکل ( )1تحلیل مسیر سبک مصرفی همراه با
ضرایﺐ رگرسیونی استاندارد شده را نشان میدهد.
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شکل  :1تحلیل مسیر سبک مصرفی همراه با ضرایب رگرسیونی استاندارد شده

بررسی نتایج تحلیل مسیر متغیرهای تحقیق بر سبک مصرفی نشان میدهد که ،بیشتریﻦ
سهﻢ تبییﻦ سبک مصرفی متعلق به متغیر فردگرایی است که با  0/21بیشتریﻦ تأثیر
مستقیﻢ را بر سبک مصرفی داشته است اثر غیرمستقیﻢ ایﻦ متغیر قابل توجه نبوده است.
بعد از فردگرایی ،بیشتریﻦ تأثیر را تأثیرپذیری از نفوذ دیگران بر سبک مصرفی داشته است.
توافق فرهنگی متغیر بعدی است که با اثر مستقیﻢ و کل  -0/11دارای بیشتریﻦ تأثیر بعد از
فردگرایی و تأثیرپذیری از نفوذ دیگران داشته است .سﻦ متغیر دیگری است که اثر مستقیﻢ
آن  0/06و اثرغیرمستقیﻢ آن  0/011بوده که در مﺠموﻉ با  0/0۱1بیشتریﻦ تأثیر را بر
سبک مصرفی بعد از متغیرهای فوق داشته است .مصرف رسانهای هﻢ با مﺠموﻉ اثر مستقیﻢ
و غیرمستقیﻢ  0/0۱بر سبک مصرفی تاثیرگذار بوده است .متغیرهای قانونگرایی و دینداری
هﻢ هر کدام با اثرات مستقیﻢ  -0/06و  0/02متغیرهای دیگری هستند که بر سبک مصرفی
شهروندان مﺆثر بودند .جدول ( )۱تحلیل مسیر اثرات مستقیﻢ و غیرمستقیﻢ و کل متغیرهای
تاثیرگذار بر سبک مصرفی شهروندان را نشان میدهد.
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جدول  :2تحلیل مسیر میزان سبک مصرفی براساس متغیرهای پژوهش
نوع اثر

اثر کل

نماد

متغیر های مستقل

X1

تأثیرپذیری از نفوذ دیگران

0/18

X2

فردگرایی

0/21

---

X3

سﻦ

0/06

0/011

0/0۱1

X4

مصرف رسانهای

-0/02

-0/012

-0/0۱

X5

قانونگرایی

-0/06

---

-0/06

X6

دینداری

0/02

---

0/02

X7

توافق فرهنگی

-0/11

---

-0/11

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم
---

0/18
0/21

بحث و نتیجهگیری
مطالعهی مصرف همواره موردتوجه شاخههای مختلف علوم اجتماعی بوده است .با وجود
افزایش عالقه به مطالعهی مصرف ،ایﻦ موضوﻉ همچنان یکی از موضوعات فرعی نﻈریهی
اجتماعی است .مروری اجمالی بر انبوه آثار منتشر شده در حوزهی مصرف نشان میدهد که
ارائه چـارچوب و نﻈریهای واحد که گزارههای روشﻦ و مورد وفاق در اختیار بگذارد با
دشواریهـای بـسیاری همراه است .مﺠموعهی دانش موجود ایﻦ حوزه گزارههای نﻈری
متنوﻉ ،همپوش و گاه متناقـصی را نسبت به مصرف و فرهنگ مصرفی نمایان میسـازد کـه
خـود گویـای رشـد مـستمر نﻈریـهپردازی در ایﻦ حوزه است .در ایﻦ راستا ،وبلﻦ توانایی
کاالهای مصرفی برای یافتﻦ کارکردهای نمادینی که حامل معناهای اجتماعی باشند به
رسمیت شناخت .فدرستون نیز میگوید« :ما بهسوی جامعهای میرویﻢ بدون گروههای
منزلتی متعیﻦ ،جامعهای که در آن پذیرش سبکهای زندگی مخصوص به گروههای متعیﻦ
(که در انتخاب لباس ،فعالیتهای اوقات فراغت ،کاالهای مصرفی و تمایالت بدنی خود را
بروز میدهد) پشت سر گذاشته شده است» .نشانههای گسترش سبک زندگی حاصل از
جامعه مصرفی را جامعهشناسانی چون وبلﻦ ،وبر و زیمل در اوایل قرن بیستﻢ به تصویر
کشیدند .وبلﻦ و زیمل سبک زندگی طبقه متوسط کالن شهر را تحلیل کردند .سبکی که در
آن مصرف لباس ،زیورآالت و انواﻉ کاالهای لوکس نقشی محوری داشت .تورشتایﻦ وبلﻦ
گرچه مستقیماً درباره سبک زندگی صحبت نکرده است ،اما ایﻦ ایده را مطرح کرده که
داشتﻦ سبکی خاص به معنای چیزی بیشتر از عالیق خاص فراغت است .داشتﻦ سبک
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زندگی خاص و خودنمایی برای نشان دادن تعلق به گروهی خاص در جامعه به برجسته
کردن تمایزهای گروههای دیگر منﺠر شده است.
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل جامعهشناختی مﺆثر بر سبک مصرفی شهروندان
شهر ارومیه انﺠام گرفته است .یکی از یافتههای ایﻦ پژوهش تایید رابطه بیﻦ سبک
مصرفیشهروندان و سﻦ است .بیﻦ سﻦ پاسخگویان و مصرفگرایی آنها همبستگی معکوس
و معنیدار وجود دارد بهطوریکه هرچقدر سﻦ باالتر میرود میزان مصرفی افراد در حد نیاز
کاهش مییابد و سبک مصرفیشان تغییر میکند و موید پژوهش رضایی قهرودی و همکاران
( )1622که به بررسی الگوی مصرف در چرخه زندگی خانوارهای شهری پرداختهاند؛
میباشد .وی نشان داد که ،هزینههای گروهها یا نسلهای جوانتر بیشتر از گروهها و
نسل های پیرتر است؛ حتی زمانی که در سﻦ مشابهی هستند .ایﻦ مسأله میتواند به دلیل
رشد سریﻊ اقتصادی باشد که منﺠر به بهتر شدن درآمد و بهتبﻊ آن ،افزایش هزینههای نسل
جوانتر میشود .همچنیﻦ مﺆید نتایج پژوهش محمدپور و همکاران ( )1682در بررسی رابطه
بیﻦ سبک و شیوه زندگی با فرهنگ مصرف و مصرفگرایی میباشد.
همچنیﻦ در ایﻦ پژوهش رابطه سبک مصرفیشهروندان و میزان دینداریشان تأیید شد،
بیﻦ دینداری و مصرفگرایی همبستگی معکوس و معنیدار بهدست آمد .در نگاهی کلی به
نﻈر میرسد که همـهی ادیـان بـزرگ ،بهویژه ادیـان توحیدی خصوصیات و رفتارهایی
همچون حرص و طمﻊ ،حسادت ،اسراف و ارزش قائل شدن زیاد برای کاالهای مادی (شیء
سروری) که با فرهنگ و جامعه مصرفی مـرتبط اسـت را مـورد نکوهش قرار میدهند.
باایﻦحال از آنﺠایی که مصرفگرایی وجه بنیادی فرهنگ سـرمایهداری غربی تلقی میشود و
تﺠسﻢ جامعه متـأخر صـنعتی غـرب بـدون فرهنـگ مـصرفی آن دشـوار مینماید ،گفتمان
دینی و ایدئولوﮊیک اسالمی از مصرف میتوانـد گفتمـان جـایگزیﻦ مهمـیدر شکلدهی و
الگوسازی سیاست ها و رفتارهای مصرفی در سطح خرد و کالن محسوب شـده و حتی
هدایتکننده جنبش های سیاسی و اجتماعی در راستای تأمیﻦ منافﻊ ملـی و گروهـی باشـد
(سیاستهای اقتصاد مقاومتی).
آنچه گفتمان دینی از مصرف را از مصرفگرایی نوﻉ غربی آن مﺠزا میسازد،
فاصلهگـرفتﻦ از نفﻊ فردی و نگرشی جمﻊگرایانه ،مبتنی بر خیر جمعی و پرهیز از
سودجویی فردی است .اگر بپذیریﻢ که فردگرایی و مصرفگرایی به لحاظ مفهومی در
پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند و بهصورتی متقابل و مکمل هدایتکننده یکدیگر
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هستند ،در آن صورت گفتمان دینی میتوانـد چالشی بزرگ برای فرهنگ مصرفی غربی
محسوب شود .واﮊهی امت در ایـدئولوﮊی اسـالمی بـه خوبی بیانگر پتانسیل جمﻊگرایانه و
تابﻊ بودن منافﻊ افراد بـه منـافﻊ اجتمـاعی بزرگتر اسـت .آیات قرآن پر از اشاره به آسیﺐها
و مﻀاری است که از حسد و اسـراف برمـیخیـزد .همانسان برخی قواعد و اصول اقتصادی
خاصی کـه در اسـالم پـیشبینـی شـده اسـت (ماننـد زکات) در صورت پایبندی و اجرا
توسط مردم تﻀعیفکننده ایدئولوﮊی مصرفگرایی است.
ایﻦ رابطه مﺆید کار فراهانی فرد در مقالهای نﻈری ،که در پی اثبات فرضیه اسالم با جهت
دادن الگوی مصرفی مسلمانان و تشریﻊ مقرراتی در ایﻦ جهت ،زمینه مصرف بهینه را در بیﻦ
مسلمانان پدید ساخته که از آثار مثبت آن حفﻆ منابﻊ زیست محیطی است .همچنیﻦ
یافتههای پژوهش موید کار باقری در پژوهشی بررسی برخی ارزشها مانند ساده زیستی و
پرهیز از اسراف در سطح خرد و کالن باعث کاهش مصرف میگردد؛ است وی در نهایت،
نتیﺠه میگیرد که میزان کاهش و افزایش مصرف کالن بستگی به پایبندی افراد جامعه به
انواﻉ ارزشهای اسالمی دارد .یافتههای مطالعه ماخلیس آشکار کردند که سه فاکتور گرایش
به خرید یعنی آگاهی از کیفیت ،خرید بدون تفکر قبلی و آگاهی از قیمت با مذهﺐ مرتبط
بوده است.
سیان ( )Sian, 2009: 4در رساله دکتری خود تأثیرات درآمد ،فرهنگ و مذهﺐ را بر رفتار
مصرفی سنﺠیده است .اساس یافتههای ایﻦ تحقیق ،دانشﺠویان مالزیایی نسبت به دانشﺠویان
چینی؛ مذهﺐ ،فرهنگ و ارزشهای اجتماعی را مهﻢتر میدانند .بر ایﻦ اساس مکرراً براساس
آموزههای دینی و ارزشهای فرهنگی ،الگوهای مصرف خود را انتخاب میکنند .همچنیﻦ در
تحقیق زاهد و سروش (زاهد زاهدانی و سروش )82 :168۱ ،که بهدنبال ایﻦ بودند تا بدانند
دختران جوان شهری براساس چه الگوهایی در زمینههای مصرف فرهنگی ،مصرف زمان در
اوقات فراغت و مصرف مادی عمل کرده و آیا میتوان الگوهای متفاوتی براساس هویتهای
ملی ،دینی و جنسیتی بیﻦ آنها تشخیص داد .و نیز مﺆید نتایج کار محمدپور و همکاران
( )1682در بررسی رابطه بیﻦ سبک و شیوه زندگی با فرهنگ مصرف و مصرفگرایی است.
میباشد؛ که فرضیه ارتباط بیﻦ سطح دینداری افراد و سبک مصرفی را تأیید کرده بود .پس
نتایج همسو با تحقیقات افراد ذکرشده میباشد.
در ایﻦ پژوهش رابطه بیﻦ سبک مصرفی شهروندان و میزان فردگرایی نیز تأیید شد .ایﻦ
رابطه همسو با نﻈریههای زیمل ،لیپووتسکی ،باومﻦ و گابریل النگ میباشد .زیمل بیان
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میدارد که «در ازای انبوه وابستگیهایی که داریﻢ ،بیاعتنایی به آدمهای مربوط را بهدست
میآوریﻢ و آزادی پیدا میکنیﻢ تا مطابق میل و ارادهمان آنها را عوض کنیﻢ» .بهعالوه،
مصرفکنندگان روحیهای کلبی و نگاهی خاکستری پیدا میکنند ،چون همهی ارزشهای
انسانی را به زبان پول تقلیل میدهند .اما همیﻦ خصوصیات اجازهی رشد فردگرایی و آزادی
«آشکار کردن هسته وجودمان با همﺔ عواطف و امیال فردیاش» را به ما میدهد.
برخالف بسیاری از پسامدرنها ،لیپووتسکی فردیت را گرایشی دیرپا و غالباً فایدهمند در
فرهنگ غربی میبیند .مصرف ،مخصوصاً مدگرایی ،بیش از آنکه ناشی از سلسهمراتﺐهای
اجتماعی باشد ،انعکاسی از ایﻦ گرایش به فردیت است .مدگرایی را با تعقیﺐ نسبتاً
افسارگسیختﺔ غرابت ،خیال ورزی و تکیه بر مالحﻈات شخصی تعریف میکنند .ایﻦ آزادی
«الجرم با گرایش فردگرایی برای پایاندادن به جهان تغییرناپذیر و از پیش تعییﻦشدهای که
اشکال سنتی حفﻆ ظاهر داشتند همراه میشود» .طبق نﻈر لیپووتسکی ،ایﻦ بازی
سبکسرانﺔ م دها مردم را برای فرم دموکراتیک و امروزی حکومت آماده کرده است .هر چه
مدگرایی در در حیطههای شخصی رواج بیشتری یابد« ،دموکراسیها باثباتتر میشوند و
انسﺠام بنیادیﻦتری مییابند و با اصول تکثرگرایانه بیشتر کنار میآیند» .بهعالوه ،مد
میتواند تأثیرات سیاسیاش در جامعهی پساصنعتی ادامه دهد« .در عصری که با زبان
اطالعات کار میکند ،قدرت فریبندهی غرابت ،مسامحه و معرکهی آرا ،ما را برای چالشهای
پیشِ رو آماده میکند ،الته اگر بتوانیﻢ از ایﻦ امور قدرتمند بهره ببریﻢ».
باومﻦ تأثیر مصرف را در تﺠربﺔ ما از آزادی تحلیل کرده است .باومﻦ یادآوری میکند که
برداشت تاریخی از آزادی با دو معﻀل مواجه شده است :اول اینکه آزادی واقعی نیازمند
دسترسی به منابﻊ کمیاب است ،دوم اینکه میل به آزادی تحت شعاﻉ میلی به همان اندازه
قدرتمند به کنش متقابل اجتماعی قرار گرفته است .باومﻦ ادعا میکند تﺠربهی آزادی از
گذرگاه ایﻦ دو معﻀل به مصرف پیوند میخورد .اوالً ،از آنﺠا که قلمروی مصرف مدرن بیشتر
از آنکه دغدغهی کاالها را داشته باشد ،دغدغهی سبک زندگی را دارد (باومﻦ.)1681 ،
در ایﻦ تحقیق رابطه بیﻦ بیﻦ سبک مصرفیشهروندان و میزان استفاده از رسانههای
جمعی و اجتماعی تأیید شد .افراد با توجه به تعریفی که از موقعیت و هویت اجتماعی خود
دارند ،سبک مصرفی خاصی را متناسﺐ با آن برمیگزینند ،و در ایﻦ میان« ،رسانه» در
تعریف ایﻦ موقعیت و صورتبندی آن هویت ،نقشی اساسی ایفا میکند .ایﻦ رابطه میتوان
نﻈریههای اسالتر را در جامعه آماری تعمیﻢ داد .اسالتر از غیرمادیسازی در عرصهی
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کاالهای مصرفی بحث کرده است و ایﻦ واقعیت را بازگو میکند بسیاری از ایﻦ کاالها
غیرمادی هستند (یعنی در قالﺐ خدمات ارائه میشود) ،حتی بیشترِ مﺆلفههای کاالهای
مادی هﻢ غیرمادی هستند (مثالً خیالبافیهای تبلیغاتی و مﺆلفههای طراحی و بستهبندی)،
واقعیت دیگر ایﻦ است که ما انگار با کاالها بیشتر به مثابهی بازنمایی مواجه میشویﻢ و
رابطهی روزافزون ایﻦ کاالها با کارهای غیرمادی که دانش و علﻢ و غیره را در برمیگیرد
شاهد ایﻦ مدعاست .اما درست به همان اندازهای که کاالها بهطور روزافزونی غیرمادی
میشوند ،محیطهایی که باید در آنها کاالها را خریداری کنیﻢ نیز غیرمادی میشود.
شیوههای غیرمادیِ مهمی در مصرف را میشود در تلویزیون و در شکل شبکههای خرید
خانگی ،برنامههای تبلیغی و مانند آنها دید .همچنیﻦ تحقیق همسو با پژوهش افراد زیر
میباشند ازجمله؛ شیخاالسالمی و عسگریان ( )1682محمدپور و همکاران ( ،)1682لو
فریمﻦ ( )200۱در تحقیق خود به بررسی رفتار خرید زنان قزاقستانی در زمینه استفاده از
مد پرداختند .نتایج ایﻦ تحقیق نشان داد که زنان قزاقستانی در حال گرایش بهسمت مد
بوده و آن را حقی برای خود میدانند .همچنیﻦ نتایج تحقیق نشان میدهد که زنان
قزاقستانی اعتقاد دارند که نام تﺠاری محصول ،ارزش لباس را ارتقاء داده ،توجه زیادی به مد
داشته و از رسانهها برای آگاهی از مدهای روز استفاده میکنند .همچنیﻦ پیک و پان
( )2001در مطالعهای با عنوان «گسترش مصرفگرایی جهانی :تأثیر رسانههای جمعی و
تبلیغات بر ارزشهای مصرفگرایانه در چیﻦ» نشان داد که قرار گرفتﻦ در معرض محتوای
رسانههای غربی و همچنیﻦ رسانههای حاوی مطالﺐ مصرفگرایانه میشود.
در ایﻦ تحقیق رابطه سبک مصرفی شهروندان و قانونگرایی تأیید نشد .همچنیﻦ ،ارتباط
سبک مصرفیشهروندان و سطح توافق فرهنگی پاسخگویان تأیید نشد .فرهنگ مصرف و
اهمیت قوانیﻦ مندرج توسط دولت و مدیران در کاهش و نوﻉ آن بسیار مهﻢ است .نهادهای
دولتی و تبلیغات و آموزش آن تأثیر بسزایی در سبک مصرف دارند .در ایﻦ میان
نﻈریهپردازانی چون وبر ،ریتزر در مورد فرهنگ مصرف و تبلیغاتی که منﺠر به افزایش
روزافزون مصرف میشوند تئوریهایی ارائه دادهاند.
با توجه به یافتههای تحقیق میتوان ضرورت توجه به نیازهای آموزشی متناسﺐ با
پذیرش از سوی خانوار درباره رفتارهای مذهبی آشکار میشود؛ از ایﻦرو برنامهریزی برای
آموزش خانوار از راه رسانهها ،مساجد ،مدارس ،دانشگاهها و حتی محل کار اعﻀای خانوار
درباره آشنایی با نیازهای مذهبی توصیه میشود .موضوﻉهایی مانند مطالعه ذهﺐ و رفتار

دوفصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر

سال نهم -شماره  – 71پاییز و زمستان 222 7911

مصرفکننده در بخش های دیگر جامعه غیر از خانوار مانند دانشگاه و صنعت و  ،...الگوسازی
اجرایی و عملی درباره رفتار مصرفی فرد مسلمان ،نقاط ضعف و قوت رفتارهای مذهبی
مصرف کنندگان ایرانی ازجمله پیشنهاد های پژوهشی ایﻦ مطالعه است.
از یافتههای رابطه استفاده از انواﻉ رسانه با مصرفگرایی میتوان نتیﺠه گرفت که
رسانههای بصری موجد مصرفگرایی هستند؛ یعنی ،افراد اجتماﻉ نمایشهای تلویزیون را
همانند مقیاس میبینند و با آن کیفیت زندگی خود را ارزیابی میکنند و سعی میکنند از
سبک زندگی نمایشهای رسانهای پیروی کنند .همچنیﻦ ،رسانهها موجﺐ درونی کردن سبک
مصرفی ،ارزشها و هنﺠارهای آن میشوند .البته ،توجه به ایﻦ نکته ضروری است که
نیازآفرینی و رشد مصرفگرایی در کشورهای توسعهیافته با برنامه صورت میگیرد .در
کشورهای درحالتوسعه همانند ایران رسانههای جمعی مثل تلویزیون همسو با جریانات
جهانی شدن ،الگوهای مصرفی و سبک زندگی غربی را پرورش میدهند و خرده فرهنگها،
سنتها و تولیدات بومی را ازبیﻦ میبرند .بدیﻦ ترتیﺐ ،در ایﻦ کشورها ،نیازآفرینی و رشد
مصرفگرایی در نهایت به جامعﺔ مصرفی بدون تولید منﺠر میشود.
در اینﺠا ،به نﻈرمی رسد یکی دیگر از وظایفی که بر عهده رسانههای جمعی داخلی است،
فرهنگسازی است .الزم است فرهنگ صرفه جویی و قناعت در جامعه رواج یابد و مردم به
تالش و پشتکار در جهت اهداف اقتصادی تشویق شوند .رسانههای جمعی و اجتماعی داخلی
باید در جهتی حرکت کنند که تصورات عامه مردم از خوشبختی و رضایت از زندگی را هدایت
کنند .تصور افراد جامعه از کسﺐ رضایتمندی و خوشبختی در زندگی از طریق مادیات ،باید
زیستﻦ در عیش و نوش ،خوشگذرانی و لذتگرایی تغییر کند و فرهنگ کار ،تالش و پشتکار
جای آن را بگیرد .ایﻦ امور از طریق آموزش های رسمی (مثل مدارس و )...و غیررسمی (مثل
رسانههای جمعی بهویژه رادیو تلویزیون و )...تحقّق مییابد.
تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله حاضر بر خود الزم میدانند از کلیه افراد و سازمانهایی که در انﺠام ایﻦ
پژوهش مساعدت و همکاری الزم را داشتند تشکر و قدردانی نمایند.
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