بّرّرسیّتأثیراتّدینداریّوّعّزّتنفسّبرّمصرفّنمایشی
DOI: 10.22067/jss.v13i2.36685

(موردّمطالعهّ:دانشجویانّدانشگاهّتبریز)ّ
خدیجهّحاتمیّ(دانشجویّدکتریّجامعهشناسیّدانشگاهّالزهراّ،تهرانّ،ایرانّ،نویسندۀّمسؤول) ّ
hatamielm@yahoo.com
توکلّآقایاریّهیرّ(استادیارّجمعبتّشناسیّدانشگاهّتبریزّ،تبریزّ،ایران)ّ
aghayarih@yahoo.com
ایوبّامیرکواسمیّ(دانشیارّگروهّعلومّاجتماعیّدانشگاهّتبریزّ،تبریزّ،ایران)ّ
kavasemi@tabrizu.ac.ir

چکیدهّ
مصرف نمایشی از جمله مطرحترین مسائل نوپدید اجتماعی در عصر حاضر به شمار میرود ،نووعی از
مصرف که نه لزوماً برای رفع نیازهای زیستی؛ بلکه بورای بورروردا اهوداف اجتمواعی وور
تحقیق حاضر به برّرسی تأثیرا

مویگیورد

متغیّرهای عزّ نفس ،دینداری ،جنسیت و دورۀ تحصیلی در گورای

بوه

مصرف نمایشی در بین دانشجویاا دانشگاه تبریز پرداخته است در این راستا ،با استفاده از روش پیموای ،
 873نفر از دانشجویاا بر حسب دانشکده /جنسیت به شیوۀ نمونهگیری طبقهای انتخوا

و موورد برّرسوی

قرار گرفتند و جهت تحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSSو  LISRELاستفاده شود نتوای بوهدسوترموده
نشاا داد که میانگین گرای

به مصرف نمایشی در بین دانشجویاا دانشگاه تبریز در سطح پایینتور از حودّ

متوسّط قرار دارد براساس تحلیلهای دومتغیّره ،متغیّرهای عزّ

نفوس ،دیونداری و دورۀ تحصویلی دارای

رابطۀ منفی معنیداری با مصرف نمایشی هستند؛ امّا متغیّر جنسیت (مردبودا) پاسخگویاا ،رابطۀ معنواداری
با مصرف نمایشی نشاا نداد نتای مدل ساختاری برازش داده شده ،نشاادهنودۀ توأثیر مثبوت غیرمسوتقی
جنسیت (از طریق تأثیرگذاری منفی بر متغیّرهای عزّ
منفی معنیدار متغیّرهای عزّ
سطح تحصیال

نفس و دینداری) بر مصرف نمایشی است و توأثیر

نفس و دینداری و دورۀ تحصیلی بر مصرف نمایشی مشاهده شد ه چنین،

دارای تأثیر معنیدار مثبتی بر عزّ

کلیدواژهها :مصرف نمایشی ،دینداری ،عزّ

نفس میباشد
نفس ،جنسیت

ّ.1مقدّمهّ

در اجتماعا

کوچک گذشته ،هر فردی با ا ل ،نسب و پیشینۀ خوانوادگی و جایگواه طبقواتی خووی

شناخته و مورد احترام واقع میشد؛ امّ ا رهنگ پرشوتا

زنودگی در شوهرها و بوهخصوو

مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ،پایيز و زمستان  ،5931صص 44 -39
تاریخ دریافت 5939/04/09 :تاریخ تصویب5934/05/53 :

کوالاشوهرهای
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امروزی و گ نامی ای نسبی که برای افراد به ارمغاا رورده ،مستلزم روش هایی کامالً بصوری و گوذرا بورای
ابراز هویت و جایگاه اقتصادی و اجتماعی است
وبلن )1311( 1در کتا

خود با عنواا نظریۀ طبقۀ مرفّه طبقۀ جدیدی را در رمریکا شناساند که اعضوای

این طبقه به جای استفاده از شیوههای سنّتی؛ مانند حرفه و کار ،جایگاه اجتماعی خود را با استفاده از راچه
مصرف نمایشی( 2متظاهرانه) می نامد ،ابراز می کنند (به نقل از ادیبی،1811 ،
به نمای

متظاهرانۀ ثرو

 )3مصرف نمایشی اشاره

به منظور کسب و یا حفظ جایگاه و یوا اعتبوار دارد (تور ،2001 ،8

یعنی نوعی از مصرف که نه برای رفع نیازهای زیستی؛ بلکه برای هدف های اجتماعی ور
واقع ،افراد با مصرف نمایشی در پی نمای

)100؛
میگیورد در

نمودی از هویت و جایگاه اجتماعیشاا در جامعه هسوتند پول

هیرش 4بیاا می کند که امروزه کاالهایی تولید میشوند که نه به خاطر کوارکرد واقعیشواا؛ بلکوه ورفاً بوه
 200بوه نقول از

خاطر زیبایی و بیاا شأ ا ،منزلت و ارزش افراد خریداری میشووند (حواتمی،1811 ،
هیرش)1172 ،

این نوع مصرف نمایشی ،هرچند در قرا های گذشته هو وجوود داشوته و وبلون از را در میواا طبقوه
اشراف سخن گفته است؛ امّا نگریستن به را به عنواا یک مشکل و مسألۀ اجتماعی ،خوا
است؛ زیرا زمانی مصرف پدیدهای مخصو

جوامع پیشرفتۀ نعتی و غور

عصور کنوونی

بوود؛ امّوا اموروزه ،بوه مودد

گسترش رسانههای ارتباط جمعی ،مصرفگرایی و مصورف نمایشوی پدیودهای جهوانی شوده اسوت کوه از
مرزهای طبقاتی نیز عبور کرده و دیگر مختصّ طبقۀ خا ی نیست این نوع مصورف ،نووعی کون
نمادین است که برای جلب توجّه دیگراا نسبت به خود ور

میگیرد (وزیری،1810 ،

متقابول

 134به نقل

از رنل )2003 ،1و در این میاا ،لباس به عنواا در دسترسترین ابوزار در خودمت مصورف نمایشوی ،سوه
مهمّی دارد و از این جهت است که امروزه در تعامال

اجتماعی ،لباس حامل معوانی مختلوا اجتمواعی و

فراتر از پوشاندگی بدا ،شکلی از ارتباط غیرشفاهی و منعکسکنندۀ هویت پوشند

است (وزیری،1810 ،

 134به نقل از پایلو)2008 6

1. Veblen
2. Conspicuous Consumption
3. Trigg
4. Paul Hirsch
5. Anele
6. paulo

برّرسی تأثیرا

شمارة دوم

دینداری و عزّ نفس بر مصرف نمایشی

به نظر می رسد مصرف نمایشی با عوامل متعدّدی هو چووا جنسویت ،عوزّ
تحصیال
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نفوس ،دیون داری ،سوطح

در ارتباط باشد زیمل معتقد است در تغییر به سوی مدرنیته ،فر ت شکوفایی و تحرّک از زناا

سلب شده و این امر باعث شده است تا زناا این تنوّع و شکوفایی را در پدیده هایی چوا مود (و مصورف
نمایشی) جستوجو کنند (قربانی ،1837 ،ص )62-68
باکاک امیدوار است که ادیاا جهانی بتوانند پی

از راکه رسیب به سیّارۀ زمین بی ازحد عظی شود ،بر

سبک زندگی مصرف گرا غالب شوند ریاضت بعضی از مذاهب ،از اخوال کالوینیسوتی گرفتوه توا اشوکال
معا ر اسالم ،مردم را از تمایل تبدیلشدا به را نوع مصرف کنندهای کوه در پایواا سودۀ بیسوت در غور
یافت میشود ،بازمیدارد (باکاک،1831 ،
است ،دینداری افراد میتواند در کاه

 )102بنابراین ،چوا از یک سو جامعۀ ما ،جامعهای دینمدار
گرای

مصرف با تأکید بر خویشتنشناسی درجا

راها به مصرف نمایشی مؤثّر باشد
مختلفی از امنیت و حس عزّ

نفس را به وجوود مویرورد؛

زیرا مردم تمایل دارند به هویت شخصی خود پی ببرند و در این میاا ،افرادی که عزّ

نفس پایینی دارنود،

به دلیل احساس ضعا درونی تنها شیوه ای که خود را با را ارزیابی میکنند ،از طریق مشواهدۀ را چیوزی
است که در مالکیت دارند و مصرف میکنند (ریحانی ،1833 ،ص  )48-44در واقع ،با مصرف نمایشوی
نوعی عزّ

نفس کاذ

را در خود ایجاد می کنند در این میاا ،باالرفتن سطح تحصیال

بر تأثیر مستقی  ،از طریق افزای
کاه

دهد هدف پژوه

دین داری ،عزّ

عز ّ

نفس نیز میتواند میوزاا گورای

حاضر ،برّرسی میزاا گرای

و رگواهی عوالوه

بوه مصورف نمایشوی را در افوراد

به مصرف نمایشی و توأثیر عوواملی چووا میوزاا

نفس ،بر را د ر بین دانشجویاا دانشگاه تبریز می باشد و در این میاا ،تأثیر دورۀ تحصویلی

و جنسیت دانشجویاا نیز به عنواا متغیّرهای زمینهای وارد تحلیل شده است
از راجایی که دامنۀ مصادیق مصرف نمایشی گسترده است ،تحقیق حاضر بوا هودف تحدیود موضووع،
رفاً به مصرف نمایشی در حوزۀ پوشاک و سبک و شیوۀ ررای
نمایشی محسو

که محسوستورین عر وههوای مصورف

میشوند ،پرداخته است

ّ.2مبانیّنظری

زمانی مصرف در زمرۀ موضوعا

مورد مطالعۀ ا حا

علوم اقتصادی قرار داشت؛ ولوی در دهوههوای

اخیر یکی از مباحثی به شمار می رود که جایگاه چش گیری در مطالعا

فرهنگوی و اجتمواعی پیودا کورده

است اهمیت فزایندۀ مصرف به دلیل نقشی است که در زندگی روزمرّ ه و ساختارهای اجتماعی جوامع ایفا
میکند و این نق

فراتر از انتظار بوده است (علیخواه،1838 ،

)76
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کارکرد نمایشی مصرف ،ناشی از این واقعیت در دنیای مدرا است که جهت گیری مصرف ،تنهوا ناشوی
از ضرور

رفع نیازهای زیستی نیست؛ بلکه انتخابی است که هویت متمایز را رشوکار موی سوازد اموروزه

مصرف و نیاز از ه فا له گرفته اند و شکافی بین راها به وجود رمده؛ به نحوی که دیگر مصورف مطوابق
با نیازهای انسانی نیست؛ بلکه مصرف چیزی بی
(موحد،1831 ،

از را است و را شکاف را مصرف گرایی پر کرده اسوت

)3
مربوط به مصرف را رغواز کردنود و نظریوه پردازانوی چووا اسوالتر،

کسانی چوا مارکس و وبر ادبیا

باومن ،فیترستوا ،کلنر  ،زیمل ،وبلن ،بوردیو ،بودیار ،ریتزر ،فیسک را را غنوا بخشویدند در ایون بخو
تحقیق به مرور نظریا

از

زیمل ،وبلن ،بوردیو ،بودیار و باکاک در مسأله مصرف میپردازی

مارکس ( )1343به مصرف و نقو

را در دسوته بنودی هوای اجتمواعی و رویکردهوای نظووری توجّووه

نداشت؛ امّا در واقع ،مصرف ه زاد نظامی بود که را را با مؤلّفه های تولیدی خا

افشا کورده بوود موازاد

تولید که یکی از شاخصه های سرمایه داری مدّ نظر مارکس است ،به روی دیگر ایون سوکه؛ یعنوی مصورف
داللت داشت از این رو ،مصرف و دامنزدا بوه را واکون
(الیاسی،1810 ،

سرمایه داری برای حلّ معضل تولید مازاد بوود

 68به نقل از باکاک )1831 ،موارکس بوا بیواا انگیوزه هوای اجتمواعی بورای مصورف

نمایشی ،چنین رفتاری را ناشی از «بتوارگی کاال »1می داند که به موجب را ،افراد بهاشتباه بر ایون باورانود
که داشتن کاال خود ارزش و منزلت است و از این رو ،برای دارندگاا کاالهوای بوی تور ،اقتودار و احتورام
بی تری قائلاند (رودمین و ریچاینز،1112 ،2

)38

نخستین تحلیل نظام مند به مصرف را وبلن در ابتودای قورا بیست  ،دربارۀ طبقۀ متوسّوط امریکوا انجوام
داد وبلن با تأکید بر کارکرد نمایشی مصرف ،را را راه کاری برای کسب منزلت اجتماعی می داند هرگونوه
ثرو

برای راکه بی ترین شأا و منزلت را برای احب

متظاهرانه به نمای
به نمای

به ارمغاا رورد ،باید به ور

خودنمایانوه یوا

گذاشته شود به نظر او ،افراد کاالهوا را مصورف میکنند توا جایگاه اجتمواعی خوود را

بگذارند و خود را از طبقا

فراتر و فروتر متموایز کننود (فاضلی،1832 ،

 )21وبلن بر این

باور است که فایدۀ مصرف به عنواا وسیلۀ کسب اعتبار ،در بهترین شوکل خوود ،در را بخشوی از جامعوه
مؤثّ رتر است که ارتباطا

اشخا

و تحرّک جمعیت به ور

گسترده وجود دارد در نتیجه ،انگیزۀ ایون

رفتار تظاهری و تأثیرگذاری را در شهر مشهودتر است (وبلن)141 ،1838 ،

1. The Fetishism of Commodities
2. Rudmin and Richins

برّرسی تأثیرا

شمارة دوم
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همین مضموا را زیمل وقتی به تحلیل زندگی شهری و نق

32

را در دامونزدا به مصرف پرداختوه ،مودّ

نظر داشته است« :پیچیده ترین مسائل زندگی مدرا از ادّعای فرد بورای حفوظ اسوتقالل و فردیوت هسووتی
خووی

در برابور نیروهوای سوهمگین اجتمواعی و میوراث تاریخی و فرهنگ برونی و فنّ زندگی او ناشی

می شود» سپس ،مکانیزم این حفظ فردیوت و استقالل را تشریح می کند «جایی که افزای

کمی در اهمیوت

و مصرف انرژی به نهایت خود می رسد ،ردمی به تفاو های کیفی متوسّل می شود تا شاید بوه ایون طریوق
توجّه محفل اجتماعی را با تحریک حسّاسیت را در مورد تفاو ها ،به خود جلوب کنود عاقبوت ،ردمووی
جهت داری را اختیار کند؛ یعنوی همواا زیواده روی در ردا دانوی ،تلووّا

وسوسوه می شود رفتارهای خا

کالا ،مزاج و ظرافت در رفتار را که مشخّصۀ شهرهاست و معنای این زیاده روی ها در محتووا نیست؛ بلکه
در شکل را است؛ یعنی در متفاو بودا و به شیوه ای بوارز مشوخّصبوودا و جلب توجّهکوردا» (الیاسوی،
،1810

)64
جامعۀ امروزی اسوت کوه در را فورد خواهاا ویژهبودا در حودّ اعوالی را

طنین سخناا زیمل بازتا

می باشد تا جوهر شخصی خود را حفظ کند این مصرف ردا  ،شیوه های رفتار ،گفتوار و ابوژه هوای موادّی
بورای بازشناسوی و تأکیود در خا ویت منحصوربهفورد انسواا در برابور اموواج سوهمگین مدرنیتوه اسوت،
مکانیسمی معطوف به حفظ خوود در برابر بیگانگی و رهاشودگی انسواا در کوالا شوهر و نظوام را؛ یعنوی
مدرنیته است (الیاسی،1810 ،

)64

پیر بوردیو بی گماا پرخواننده ترین جامعه شناسی است که دربارۀ مصرف و سبک زنودگی سوخن گفتوه
است (فاضلی،1832 ،

 )84بوردیو ه چنین ،تحلیل وبلن و زیمل را پیچیدهتور سواخت و را را چنود

گام جلو برد او تحلیل انگیزههای مصرف را به فراتر از اقدام رگاهانوه بورای هو چشومی (وبلون) و تموایز
(زیمل) کشانید و عالقهای نداشت که نشاا دهد گروههای اجتماعی مختلا ،به شیوههای گوناگوا مصرف
میکنند؛ بلکه می خواهد ،معلوم کند که گروههای فرادست و فرودست و طبقا

متوسّوط درگیور مبوارزهای

بیپایاا؛ امّا مالی برای تثبیت هوی ت ،ارزش و موقعیوت اجتمواعی خوود هسوتند مصورف و بوهخصوو
مصرف فرهنگی ابزاری برای تولید فرهنگی ،مشروعیتس ازی و مبارزه در فضای اجتمواعی اسوت مصورف
چیزی بی

از برروردا خواستههای زیستی است ارزشها ،نشانهها و نمادها فعّ االنه درگیر تولید و بازتولید

ساختارهای اجتماعی هستند طبقا

مسلّط این قابلیت را دارند که شیوۀ زیستن خود را به عنوواا تعریوا

فرهیختگی ،مشروعیت بخشند (فاضلی،1832 ،

)44
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بودریار در کتا

سال سيزدهم

نظام اشیا ( )1163بیاا می کند که مصورف بوهتنهوایی ارضوای یوک دسوته از نیازهوای

زیستی نیست؛ بلکه متضمّن نشانه ها و نمادها است او معتقد است «مصرف را باید به عنواا روندی تلقّوی
کرد که در را خریدار یک قل کاال از طریق بهنمای گذاشوتن کاالهوای خریوداریشوده ،بوه طوور فعّوالی،
مشغول تالش بورای خلوق و حفوظ یوک حوسّ هویوت اسوت»؛ بوه عبوارتی دیگور« ،موردم حوسّ هویوت
چهکسیبودا را از طریق راچه مصرف میکنند ،تولید میکنند» (به نقل از باکاک ،1831 ،ص )1-2
 دینداریّوّمصرفّنمایشیّ

به نظر ماسوا )1131( 1مصرف نمایشی بسیار زودتر از پایاا قرا نوزده و قبل از وبلن شناخته شوده
است در روم باستاا مصرف تجمّلی به عنواا یک مشکل دیده میشد و حتّی قووانینی کوه را را سورکو
میکرد ،تدوین شده بود و در طول قروا وسطی به دالیل اخالقی و دینی محکوم شد و به عنواا یک عمل
گناه رلود و ه چنین ،به عنواا یک تخلّ ا از نظام طبقاتی ایجاد شده و تهدیدی برای را ،دیده مویشود ،در
قرا هفده یک تغییر در نگرش منفی نسبت به مصرف نمایشی به وجود رمد ؛ این موضووع دیگور از نظور
اخالقی ،دینی نگریسته نمیشد؛ بلکه به عنواا یک مسألۀ اقتصادی مورد توجّه قرار میگرفوت (اسوتیلمن،2
،2012

) 2- 8

تأثیر دین داری بر نگرش ها و رفتارهای زیست محیطی در تحقیقا

متعدّدی مورد برّرسوی قورار گرفتوه

است که بی تر را ها در دد رزموا نظریۀ وایت )1167( 8بوده اند ،مبنی بر اینکه برخی ادیواا هو چووا
مسیحیت به علّت انساا محوربودنشاا ،تسلّط انساا بر طبیعت را مجاز می دانند .در این میاا ،دین اسالم به
دلیل داشتن تفاوتی عمده با سایر ادیاا ،مورد توجّه خا ی قرار گرفته است این تفاو

ناشی از دو مسأله

است؛ اوّل ،تأکید قررا بر قوانین منطقی حاک بر کیهاا ،نظ موجود در زندگی جانداراا و توجّه به رسالت
انساا به عنواا خلیفۀ خدا بر روی زمین دوّم ،ویژگی های جغرافیایی محلّ ظهور اسالم که موجوب تأکیود
این دی ن بر حفاظت از منابع طبیعی از جمله ر  ،درختاا میوه و چهارپایاا شده اسوت (ملکوی و کریموی،
،1810

.)1

به نظر واتسوا ) 2004( 4افرادی که میزاا دینداریشاا ک تر است ،رغبت بی تری به مصرف پوول بوه
عنواا ابزاری برای رسیدا به قدر

و اعتبار دارند تعهّ د مذهبی با کاه

میل به مصرف پول زیواد هو راه

1. Mason
2. Stillman
3. White
4. Watson

برّرسی تأثیرا

شمارة دوم

دینداری و عزّ نفس بر مصرف نمایشی

است؛ از جمله مصادیق این امر ،مذهب پروتستانتسی است که با افزای

33

معنویت در ایون دیون بوا کواه

میل به مصرف نمایشی در ارتباط اسوت؛ زیورا بوه ورفهجوویی تأکیود دارد دیون بوا توروی ارزشهوای
جمع گرایانه ،توجّه به خودکنترلی و توجّه به معنای زندگی ،به کاه

میل خود ابورازی از طریوق مصورف

نمایشی منجر میشود (استیلمن ،2012 ،ص )2-8
باکاک امیدوار است که ادیاا جهانی بتوانند پی

از راکه رسیب به سیّاره زمین بی ازحد عظی شود ،بر

سبک زندگی مصرف گرا فائق ریند (باکاک،1831 ،

 )102ارزش ها و ابزارهای فکری و اخالقوی بورای

پایاا دادا به یک چنین وضعی نمی تواند مگر در خارج از خود این منظومه به دست ریند او در این زمینوه
نق

ارزش های بررمده از حفاظت از محیط زیست و نیز باورهای دینی را به شرط راکوه خوود در ورطوۀ

مصرف گرایی نیفتد؛ به عنواا مثال هایی کارساز ارائه می دهد .به نظر او ریاضت بعضی از مذاهب ،از اخال
کالوینیستی گرفته تا اشکال معا ر اسالم ،مردم را از تمایل تبدیلشدا به را نووع مصورفکننودهای کوه در
پایاا سدۀ بیست در غر

یافت می شود ،بازمی دارد «هنوز ه موواعظ دینوی مویتواننود بسویاری از موردم

سراسر جهاا را به دالیل مستحک و الگوهای برانگیزا ند که به محدودکردا امیالشاا بوه کاالهوا و تجوار
مصرفی ترغیب کنند» (باکاک،1831 ،

)177

بنابراین ،چوا از یک سو جامعۀ ما ،جامعهای دینمدار است و از جمله مباحث اساسی اسالم در اخال
مصرف ،نفی نیازهای کاذ

و غیرواقعی است که خود از تمایزا

نظام سرمایه داری به شمار می رود (غالم رضایی،1831 ،

اساسی میاا مکتوب اقتصوادی اسوالم و

 22به نقل از ایروانی )1834 ،پوس دیونداری

افراد به عنواا یکی از متغیّرهای ا لی تحقیق ،میتواند گرای

به مصرف نمایشی را کاه

دهد

 جنسیتّوّمصرفّنمایشیّ

به عقیدۀ وبلن در طبقۀ مرفّه جدی د ،نوعاً زناا هستند که زندگی اجتماعی را سازماادهی میکنند راهوا
ابزارهایی هستند برای مرداا تا از طریق «مصرف نیابتی» ،ثرو
فاضلی،1832 ،

خوود را بوه نموای

بگذارنود (بوه نقول از

ّ )22

زیمل معتقد است در تغییر به سوی مدرنیته ،فر ت شکوفایی و تحرّ ک از زناا سولب شود و ایون امور
باعث شد تا زناا این تنوّع و شکوفایی را در پدیده هایی؛ مانند مد و مصرف گرایی جسوت وجوو کننود ،بوه
همین خاطر سرعت تغییرا

مد در کارهای مربوط به زناا ،بی

توسّط مد می توانند ه فردیت خود را به اثبا

از کاالهای مربوط به مورداا اسوت زنواا

برسانند و ه به وحدتی یکپارچه دسوت یابنود راهوا از

طریق بهره مندی از مد می توانند برای خود و دیگراا جذا تر باشند از طرف دیگور ،زیمول معتقود اسوت
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سال سيزدهم

هستند ،در ورتی که مرداا د ر زندگی شخصی و فردی خوود بسویار

تنوّعطلباند به همین خاطر ،زناا تنوّع طلبی را در وجود مد و مصرف جست وجو میکنند (قربانی،1837 ،
ص )62-68
باکاک معتقد است که در دو دهۀ رخر سدۀ نوزده خرید از فروشگاههای بزرگ ،فعّالیت عمودۀ خوارج
از خانه زناا متوسّط ،در شهرهای بزرگ سرمایهداری غر

شده بود در این دوره ،رابطوۀ دوگانوۀ تولیود و

مصرف قویاً مبتنی بر جنسیت بود؛ ولی در نیمۀ دوّم سدۀ بیست در عمدهترین جوامع سورمایه داری غور ،
مرداا نیز مصرف کننده شده اند؛ چرا که برخی از کاالها و تجار

مصرفی با تمرکز بر مرداا تولید شدهانود

و از نمادها و تمثالهای متغیّر مردانگی بهرهبرداری میشود (علیخواه،1838 ،
مطالعا
تفاو

جدید مردانگی بر تغیّر نق های اجتماعی و خصو یا

)76

مرداا انگشت میگذارد؛ برای مثوال،

عظیمی میاا سبک مردانگی کشاورزاا طبقۀ متوسّ ط رمریکای قرا نووزده و مردانگوی در زنودگی

نعتی و شهری قرا بیست وجود دارد در اوّلی ،مرد خودساختهای که موفّ قیت

را از طریوق کوار سوخت

فیزیکی و قناعت کسب کرده و در دوّمی ،غول نعتی ،نمونۀ اعالی مرد ررمانی بود غوول ونعتی کسوی
بود که بر معامال
،1812

مالی متّکی بود و موفّقیت

را با مصرف نمایشی و چش گیور نشواا مویداد (سویدمن،

)211

 عزتّنفسّوّمصرفّنمایشیّ

کوپر اسمیت 1عزّ
و عز ّ

نفس را یک ارزشیابی فردی می داند که معموالً با توجّه به خویشتن ،حفظ میشوود

نفس را ارزشیابی فرد دربارۀ خود و ی ا قضاو

شخص در مورد ارزش خود مویدانود (بوه نقول از

بیاباا گرد،1878 ،

 )40جیمز )1310( 2عزّ

موفّقیت می داند .عزّ

نفس نوعی احساس مثبت نسبت به خویشتن است و می تواند بوا حوس مالکیوت و

دراختیارداشتن و نمای
افرادی که عزّ

نفس را به عنواا تابعی از ررموااهوای فورد و تجربیوا

این اختیار از طریق مصرف نمایشی در ارتباط باشد (کرمانس،2001 ،8

نفس پایینی دارند نسبت به را هایی که عوزّ

)17

نفوس بواالتری دارنود ،نیواز افراطوی بوه

تأییدشدا و تحسین توسّط دیگراا دارند و خیلی بی تر به فشار گروه تون موی دهنود (ارونسووا،1831 ،4
 )823مصرف با تأکید بر خویشتنشناسی درجا

مختلفی از امنیت و حسّ عزّ

نفوس را بوه وجوود
1. Cooper Smith
2. James
3. Kerremans
4. Aaronsohn

برّرسی تأثیرا

شمارة دوم

دینداری و عزّ نفس بر مصرف نمایشی

95

می رورد؛ زیرا مردم تمایل دارند به هویت شخصی خود پی ببرند و در این میواا ،افورادی کوه عوزّ

نفوس

پایینی دارند به دلیل احساس ضعا درونی تنها شیوهای که خود را با را ارزیابی میکنند ،از طریق مشاهدۀ
را چیزی است که در مالکیت دارند و مصورف مویکننود (ریحوانی ،1833 ،وص  )48-44در واقوع ،بوا
مصرفکردا ،نوعی اعتماد به نفس کاذ

در خود ایجاد میکنند ،پس ،میتواا نتیجه گرفت به این دلیل که

یکی از دالیل مصرف نمایشی ،ه رنگی با دیگراا برای مورد تأیید و تحسین واقعشدا اسوت افورادی کوه
عز ّ

نفس باالتری دارند ،نیاز ک تری به تأیید دیگراا و ابوراز وجوود از طریوق مصورف دارنود (حواتمی،

،1812

)81

در این راستا ،می تواا گفت ،باال رفتن سطح تحصیال
عز ّ

نفس افراد نیز میتواند میزاا گرای

و رگاهی عالوه بر تأثیر مستقی از طریق افزای

به مصرف نمایشی را کاه

دهد

ّ.3مبانیّتجربیّ

وزیری ( )1810در پژوهشی با عنواا «مصرف نمایشی پوشاک و عوامل مؤثّر بر را» به برّرسی مصورف
نمایشی پوشاک در میاا دان رموز دبیرستانی در شاهرود پرداختند نتای این پوژوه
میل به مصرف نمایشی پوشاک نسبتاً باالست دوّم اینکه بخ

عمدهای از نوسانا

نشواا داد :نخسوت،
میل به مصرف نمایشی

پوشاک در بین دان رموزاا ،تحت اثر ه زماا پایگاه اجتماعی ،دین داری ،جنسیت ،سن ،انگیوزۀ پیوروی از
دیگراا مه  ،توجّ ه به تبلیغا

مصرفی رسانه میباشد در این میاا ،اثر نسبی سوه متغیّور انگیوزۀ پیوروی از

دیگراا مه  ،پایگاه اجتماعی و توجّه به تبلیغا

مصرفی رسانهها بی

از سایر متغیّرهاست سوّم اینکوه از

متغیّرهای منفرد و ترکیبی که بر مصرف نمایشی پوشاک تأثیر معنادار دارند ،اثر دو متغیّر دین داری و متغیّور
ترکیبی پسربودا و پایگاه اجتماعی ،کاهنده است؛ امّا جنسیت بهتنهایی رابطۀ معنیداری با مصرف نمایشوی

نداشت ّ
یافته های تحقیق محمدپور و بهمنی ( )1831با عنواا « زناا ،پاساژ و مصرف نشانه ها» که بوا اسوتفاده از
روش مردم نگاری و تکنیک مشاهدۀ مشارکتی و مصاحبۀ نیمهساخت یافته با زناا فروشنده و خریدار انجوام
گرفته ،نشاا داده که پاساژ رفاً مکاا مصرف کاالهای متعارف نیست؛ بلکه فضایی نشانهشناختی و نمادی
شده برای مصرف نشانهها ،مصرف نمایشی ،پرسهزنی ،هویت یابی  ،مقاومت و تمایز جنسیتی و دوستیوابی
است ّ
تحقیق سعیدی ( )1834به برّرسی و تحلیل «بازاندیشی مصرف کننودگاا و مصورف تظواهری راهوا در
محیط ارتباطا

سیّار» می پردازد تلفن ه راه با عنواا وسیلۀ ارتباطی سویّار و هو راه ،موجوب بازاندیشوی
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مصرف کننده و ه چنین ،بروز رفتارهای تظاهری در بین راها شده است در این مقاله استدالل میشود کوه
چهگونه مصرف کنندۀ ایرانی تلفن ه راه ،نوع تازهای از رفتار مصرف را به نمای

گذاشته و چهگونه امکاا

استفاده از تلفن ه راه به ارزشی اجتماعی تبدیل شده است رمار این تحقیق نشاا می دهد استفاده از تلفون
ه راه در مکااهای عمومی در تهراا بی تر از شهرهایی چوا لندا است و مصرف نمایشی تلفن ه راه در
بین زناا معمول تر است نویسنده خاطرنشاا می کند که تلفن ه راه با ازبوینبوردا سلسولهمراتوب قودیمی
موجب ایجاد فضای فردگرایانۀ گستردهتری میشود
تحقیق ربانی و رستگار ( )1837با عنواا « جواا ،سبک زندگی و فرهنگ مصرفی» و نمونۀ مورد مطالعۀ
این تحقیق ،جواناا ساکن شیراز بوده است نتای بهدسوترموده بیواا گور ارتبواط معنوادار میواا متغیّرهوای
دین داری ،مصرف رسانه ای ،سرمایۀ فرهنگی و سن می باشد و در این میاا ،دین داری و سبک زندگی رابطۀ
معکوسی داشتهاند از دیگر نتای این مطالعه ،عدم ارتباط میاا دو متغیّر پایگاه اقتصادی-اجتماعی و جونس
با سبک زندگی مصرفی است
ام ساندی )2011( 1در پژوهشی با عنواا «مصرف نمایشی به عنوواا یوک سیسوت از عالموت جنسوی»
دریافت مصرف نمایشی در مرداا راهی برای جذ

جنس مخالا است ،بهخصو

شایع است که مرداا به دنبال یافتن شریک جنسی برای رابطهای کوتواهمودّ
نمایشی در مرداا به افزای

مطلوبیت را ها در بین زناا در کوتاهمدّ

ایون امور در موواقعی

هسوتند هو چنوین ،مصورف

می انجامد که در بلندمدّ

ایون امور

اد نیست
تامیلسوا )2008( 2در «تحلیل جامعه شناختی سبک زنودگی و طبقوا

در اروپوا» نشواا داد ارزشهوای

مصرف گرایانه در زناا بی تر از مرداا است
از دیگر تحقیقا

در رابطه با مصرف نمایشی میتواا به :تحقیوق چوارلز )2007( 8بوا عنوواا «مصورف

نمایشی و نژاد» ،تحقیق چانق و فیشر« )2001( 4وقتی مصرف نمایشی در هنوگکنوگ کو رنوگ مویشوود»
پایاا نامۀ برگمن )2011( 1با موضوع مصرف نمایشی؛ مطالعه رفتار مرتبط با اعتبار مصرف کننده و پوژوه

1. M. Sundie
2. Tomilin son
3. Charles
4. Chung, Fischer
5. Bergman

برّرسی تأثیرا
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بردا (« )1132گروه مرجع و توأثیر را بور

برند» اشاره کرد

 با توجّه به مباحث نظری و ادبیا  ،فرضیههای تحقیق به شرح زیر قابل استنتاج است
 بین میزاا عزّ

نفس دانشجویاا و میزاا گرای

 بین میزاا دینداری دانشجویاا و میزاا گرای

راها به مصرف نمایشی رابطه وجود دارد.
راها به مصرف نمایشی رابطه وجود دارد

 میزاا گرای

به مصرف نمایشی در بین دو جنس متفاو

 میزاا گرای

به مصرف نمایشی برحسب دورۀ تحصیلی تفاو

استّ.
میکند ّ

ّ.4مفاهیمّوّمتغیّرهاّ

مصرفّنمایشی :نمای

عمومی مایملوک ،شویوۀ زنودگی و رفتوار؛ بوه گونوهای کوه وضوعیت مرّفوه و

متظاهرانه به دیگراا فهمانده میشود که به قصد کسب تأیید یا برانگیختن رشوک دیگوراا انجوام مویشوود
(ممتاز،1838 ،

 .)118در این پژوه

برای عملیاتیکردا این مفهوم از مؤلّفههوای منودرج در جودول

( )1استفاده شد و این متغیّر با ده گویۀ محقّقساخته در قالب طیا لیکر

( 6درجوهای) سونجیده شود از

ترکیب این گویهها شاخص مصرف نمایشی در سطح فا لهای ایجاد شده است ّ
دین داری :دین داری به معنای اعتقاد به مبانی دینی و عمل به دستورهای را است (انووری،1831 ،
 ،)8434ه چنین ،به معنای داشتن اهتمام دینی است؛ به نحوی که گرای ها و کن های فرد را متأثّر سوازد
(شجاعی زند،1834 ،

دیون داری از مودل بوومی سونج

 86به نقل از فوار  )1177 ،بورای سونج

دین داری شجاعیزند (( ،)1834چهار بعد از پن بعد را) ا ستفاده شده است که در این مدل ابعاد دین داری
به شرح جدول ( )1عبار اند از :معتقدبودا (گویه های  1توا  ،)4اهولعبواد بوودا (گویوههوای  1توا ،)3
اخالقیعملکردا (گویه های  1و  10و  11و  12و  )11و متشورّعبوودا (گویوه هوای  18و  14و  )16ایون
متغیّر با  16گویه در قالب طیا لیکر

( 6درجوهای) سونجیده شود و از ترکیوب ایون گویوههوا شواخص

دینداری در سطح فا لهای ایجاد شده است ّ
عزتّنفس :عزّ
(بیاباا گرد،1878 ،
می رورد ،درجۀ عزّ

نفس را ارزشیابی فرد در مورد خود ی ا قضاو

فرد در موورد ارزش خوود موینامنود

 )40نمرهای که رزمودنی از اجرای رزمووا عوزّ
نفس

نفوس کووپر اسومیت بوه دسوت

را مشخّص میکند این پرس نامه دارای چهوار خوردهمقیواس اسوتّ:الف ّ-
1. Pandey
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نفس کلّی (گویه های  1تا  6و گویه  )10ب -عوزّ
نفس خانوادگی (گویه های  11تا  )14د -عزّ

این گویهها شاخص عزّ
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نفوس اجتمواعی (گویوه هوای  7و  3و  )1ج-

نفس تحصیلی (گویه های  11و  16و  )17از ترکیوب

نفس در سطح فا لهای ایجاد شده است

ّ.5روششناسی

تحقی ق حاضر به روش پیمای

و در میاا دانشجویاا کارشناسی و کارشناسی ارشود دانشوگاه تبریوز در

سال  1812انجام یافته است که با استفاده از فرمول کوکراا  873نفر برحسب رشتۀ تحصیلی و جنسویت و
دورۀ تحصیلی با استفاده از نمونه گیری طبقهای متناسب ،به عنواا نمونه انتخا

شدهاند

وسیلۀ اندازه گیری چنااچه قبالً ه ذکر شد ،پرس نامه می باشد برای ارزیابی پایوایی پرسو ناموه از
ضرایب رلفای کرونباخ استفاده شده است که نتای برّرسیها در جداول ( 1و  2و  )8رمده اسوت براسواس
ضرایب رلفای کرونباخ میتواا گفت هر سه متغیّر دارای ه بستگی درونی مطلوبی هستند و هموه ضورایب
باالتر از  0/7و در سطح قابل قبولی قرار دارند
جدولّّ-1گویههایّوّضریبّآلفایّکرونباخّمتغیّرّمصرفّنمایشی
ضریبّآلفا=ّّ./ّ835

 .1من نوع لباس و پوشش را مطابق با به روزترین الگوها و ژورنالهای مد انتخا
 .2در انتخا

میکن

هر کاالیی اولویت اوّل من ،مدبودا را است

 .3اغلب سعی میکن لباسی بخرم که گراا باشد و هر فردی نتواند را را بخرد
 .4اگر لباسی مارک معروفی داشته باشد ،را را میخرم ،حتّی اگر گراا باشد
 .5به نظر من کیفیت لباس مه تر از شیکبودا را است
 .6در مراس و جشنها لباسی بپوش که چش گیر باشد و باعث جلب توجّه شود
 .7مدل ررای

و پوشش اغلب دیگراا را متحیّر میکند

 .8من طرفدار سادگی و زندگی بدوا تجمّال

هست

 .9اگر لباسی باکالس باشد ،را را میخرم ،حتی اگر احتیاجی به را نداشته باش
 .11به نظرم «بهروزبودا» لباسی ،ارزش را را دارد که انساا پول و زماا زیادی را برای خریدن
جدولّّ-2گویههاّوّضریبّآلفایّکرونباخّمتغیّرّمصرفّعزتّنفس
ضریبّآلفا=ّّ./ّ848

 1اگر میتوانست خیلی از ویژگیهای را تغییر میدادم
 2اغلب به خاطر کارهایی که انجام میده  ،تأسّا میخورم
 8احساس میکن ردم ضعیفی هست

هزینه کند

برّرسی تأثیرا
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ادامهّجدولّّ2
ضریبّآلفا=ّّ./ّ848

 4بدوا دشواری میتوان تصمی بگیرم
 1همیشه وظایف را به بهترین وجه انجام میده
 6من فرد نسبتاً شادی هست
 7در میاا دوستان از محبوبیت زیادی برخوردارم
3

حبتکردا در جمع برای مشکل است ،مردم معاشر

 1مردم معاشر

با مرا خوشایند میدانند

با مرا خوشایند میدانند

 10من از ظاهر خود (قیافه) رضایت کامل دارم
 11اطرافیان مرا دست ک میگیرند
 12در کنار خانوادهبودا احساس خوبی در من میشود
 18خانوادهام روی من حسا

میکنند

 14دوست داشت دور از خانوادهام زندگی کن
 11من جرأ

نمیکن نظرات را در مورد مباحث کالسی در کالس مطرح کن

 16من به موقعیت تحصیلی خود افتخار میکن
 17به نظرم ،استادان مرا فردی قابل و بااستعداد نمیدانند
جدولّّ-3گویههاّوّضریبّآلفایّکرونباخّمتغیّرّدینداری
ضریب رلفا= / 363
 1من نمازهای واجب را به جا میرورم
 2من قررا تالو
 8در ور

میکن

عدم وجود عذر شرعی ،تمام ماه رمضاا را روزه میگیرم

 4در مراس شبهای احیا در ماه رمضاا شرکت میکن
 1دین اسالم کاملترین برنامه را برای سعاد
 6به دنیای رخر

و رسیدگی به اعمال و بهشت و جهن اعتقاد دارم

 7خداوند همیشه با بندگان
 3محمّد (

انساا ارائه میدهد

به عدالت رفتار میکند

) از جانب خدا به پیامبری مبعوث شده است

 1در هیچ شرایطی حاضر به دروغگفتن نیست
 10اغلب پشت سر دیگراا غیبت میکن
 11در حدّ بضاعت به افراد نیازمند کمک میکن
ّ
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ادامهّجدولّّ3
ضریب رلفا= / 363
 12از مسخرهکردا دیگراا پرهیز میکن
 18در انتخا

همسر به مالکهای دینی اهمیت زیادی نمیده

 14با رشنایانی که پایبندی دینی چندانی ندارند ،ک تر رفتورمد میکن
 11من به فیل های غیراخالقی ه نگاه میکن
 16در تشخیص و انجام تکالیا دینی ،اهل تقلید و پیروی از مرجع تقلید نیست

آمارّتوصیفیّ

از بین  873نفور پاسوخگوو 217 ،نفور ( 1383در ود) را دانشوجویاا زا و  112نفور ( 4182در ود) را
دانشجویاا مرد تشکیل می دهند که  800نفر ( 73در د) دانشجوی دورۀ کارشناسی و  61نفر ( 20در ود)
دانشجوی کارشناسی ارشد و  1نفر ( 2در د) بیپاسخ بود
رماره های تو یفی مربوط به متغیّرهای ا لی تحقیق (جدول  )2نشواا موی دهود ،میوانگین گورای

بوه

مصرف نمایشی در بین دانشجویاا  2187میباشد که مقایسۀ را با مقدار متوسّط  81نمایااگر را اسوت کوه
مصرف نمایشی در بین دانشجویاا در سطح پایینتر از حدّ متوسّ ط قورار دارد میوانگین عوزّ
مقدار متوسّط را  7081است که نشاا می دهد میزاا عزّ

نفوس  74و

نفس دانشجویاا بی تر از حدّ متوسّط می باشود

در مورد متغیّر دین داری نیز با توجّوه بوه میوانگین  4181و مقودار متوسّوط  4081میوزاا دیونداری در بوین
د انشجویاا در سطح باالتر از حدّ متوسّط قرار گرفته است
جدولّّ-4آمارّتوصیفیّمتغیّرهایّپژوهشّ
نامّمتغیّرّ

میانگینّ

مصرف نمایشی
عزّ

نفس

دینداری

انحرافّ

ضریبّکجیّ

استانداردّ

آمارهّ

انحرافّ
استانداردّ

ضریبّکشیدگیّ
آمارهّ

انحرافّ کمینهّ بیشینهّ
استانداردّ

مقدارّ
متوسطّ

21/7

3/41

0/841

0/121

0/181

0/210

10

12

81

74

11/7

0/001

0/121

0/111

0/210

81

102

70/1

41/1

3/61

0/ 141

0/126

0/110

0/210

11

62

40/1

ه چنین ،دقّت در اندازۀ رماره هوای کجوی و کشویدگی متغیّ رهوای تحقیوق و انحوراف اسوتاندارد راهوا
نشاادهندۀ نزدیکبودا توزیع مقادیر متغیّ رهای مورد استفاده به یک توزیع نرمال دارد

برّرسی تأثیرا
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جدولّّ-5توزیعّپاسخگویانّبرحسبّمیزانّدینداریّ،عزتّنفسّوّمصرفّنمایشیّ1
متغیّرهاّ

میزانّ

دینداریّ

عزتّنفسّ

مصرفّنمایشیّ

خیلی ک

1/3

6

12/2

ک

8/1

11/1

18/1

تا حدودی ک

1/1

27/7

82

تا حدودی زیاد

28/3

22

16/1

زیاد

40/3

13/8

14/3

خیلی زیاد

13/1

6

10/6

طبق نتای (جدول  )1می تواا گفت ،در مورد متغیّور دیون داری بوی تورین فراوانوی ( 40/3در ود) را
رزمودنی های با میزاا دین داری زیاد و ک ترین فراوانی ( 1/3در د) را رزمودنی های با میزاا دیون داری در
سطح خیلی ک دارند و در مورد متغیّر عزّ
میزاا عزّ

نفس بی ترین فراوانوی ( 27/7در ود) را رزموودنیهوای بوا

نفس تا حدودی ک و ک ترین فراوانی ( 6در د) را رزمودنی هوای بوا میوزاا عوزّ

نفوس در

سطح خیلی ک و در سطح خیلی زیاد دارند در مورد متغیّ ر مصرف نمایشوی نیوز بوی تورین فراوانوی (82
در د) را رزمودنی های با میزاا مصرف نمایشوی توا حودودی کو و کو تورین فراوانوی (10/6در ود) را
رزمودنیهای با میزاا مصرف نمایشی در سطح خیلی زیاد دارند
جدولّّ-6آزمونّهمبستگیّپیرسونّمتغیّرهایّتحقیقّ
متغیّرها

مصرف نمایشی
عزّ

نفس

آمارههایّهمبستگی

عزتنفس

دینداری

ضریب ه بستگی

0 / 241

0/ 801

سطح معنیداری

0/ 000

0/ 000

ضریب ه بستگی
سطح معنیداری

_

0/ 266
0/ 000

نتای حا ل از رزموا روابط ه بستگی متغیّرها در جودول ( )6رموده اسوت هموااطوور کوه ضورایب
ه بستگی پیرسوا نشاا میدهد بین متغیّر عزّ

نفس بوا مصورف نمایشوی ،رابطوۀ معنویدار معکوسوی بوا

 1باید توجّه شود که در د فراوانی پاسخ گویاا در هر یک از سطوح متغیّرهای مورد بحث ،از طریق ایجاد شاخص و طبقهبندی مجدّد را
تعیین شده است
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میزاا عزّ
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نفس ،میزاا مصرف نمایشی کاه

یافته

است ه چنین ،رابطۀ معنیدار معکوسی بین دینداری و مصرف نمایشی با ضریب  0/ 801وجود دارد و با
افزای

دین داری میزاا مصرف نمایشی نیز کاه

یافته است؛ امّا بین عزّ

نفس با دیون داری بوا ضوریب

 0/ 266رابطۀ معنی دار مثبتی وجود دارد ه چنین ،جدول ( )6نشاا می دهود تموام روابوط در سوطح یوک
در د به لحاظ رماری معنادار هستند
برای رزموا رابطۀ مصرف نمایشی با جنسیت و دورۀ تحصیلی از رزمووا مقایسوۀ میوانگین گوروههوای
مستقل استفاده شده است با توجّه به جدول ( ) 7میانگین مصرف نمایشی در بین مورداا  21/12و در بوین
زناا  21/13است که نشاا می دهد میوانگین دو گوروه تقریبواً برابور اسوت و توجّوه بوه سوطح معنوی داری
بهدسترمده ( )0/704که باالی  1در د است ،تفاو

معنوی داری بوین میوانگین هوای دو گوروه مورد و زا

وجود ندارد بنابراین ،میتواا گفت رابطۀ معنی داری بین متغیّور جنسویت پاسوخ گویواا بوا میوزاا مصورف
نمایشی را ها وجود ندارد
جدولّّ-7آزمونّتفاوتّمیانگینّمصرفّنمایشیّبهّتفکیکّجنسیتّوّدورۀّتحصیلی
جنسیتّ/دورۀّ

تعدادّ

میانگینّ

مصرفّ

مرد

118

21/12

نمایشیّ

زا

217

21/13

کارشناسی

800

26/21

کارشناسی ارشد

61

28/82

تحصیلیّ

کمیتّ

درجۀّ

معنیداریّ

T

آزادیّ

T

831

863

0/704

2/74

816

0/007

ه چنین ،با توجّه به جدول ( )7میانگین مصرف نمایشی در بین دانشجویاا کارشناسی  26/21و در بین
دانشجویاا کارشناسی ارشد  28/82است که نشاا می دهد میوانگین مصورف نمایشوی در بوین دانشوجویاا
کارشناسی بی تر است و چوا سطح معنی داری رزموا  t =0/ 007می باشد ،بنابرین ،مدرک کافی بورای ردّ
فرضیۀ فر داری

بنابراین ،فرضیۀ فر رد و فرضیۀ ا لی تأیید میشود؛ یعنی رابطۀ معنیداری بوین دورۀ

تحصیلی با میزاا مصرف نمایشی وجود دارد و به عبار

دیگر ،میزاا مصرف نمایشی در بین دانشوجویاا

مقطع کارشناسی بی تر از دانشجویاا مقطع کارشناسی ارشد است

برّرسی تأثیرا
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برازشّمدلّّSEM

به علّت تعدّد گویهها و سهولت در انجام و نموای

مودل تحلیول مسویر ،ابتودا از روش تقلیول دادههوا

(ترکیب گویهها) برای کاستن از تعدّد معرّف های هر یک از متغیّ رهای ا لی تحقیق استفاده شده است؛ بوه
این نحو که به جای واردکردا تکتک گویههای مربوط به عزّ

نفوس نمورا

ترکیوبشودۀ را در  4بعود

(بعد کلّی ،بعد اجتماعی ،بعد خانوادگی و بعد تحصیلی) و در مورد متغیّر دینداری نیز نمرا

ترکیبشودۀ

را در  4بعد (بعد عبادی ،بعد اعتقادی  ،بعد اخالقی ،بعد تشرّع) وارد مدل شد؛ امّا متغیّر مصورف نمایشوی
چوا ترکیبی از مؤلّفه ها بود نه ابعاد ،گویه های مربوط به را به ور

مستقی وارد مدل شودند  1بوه نظور

می رسید خطاهای اندازه گیوری مربووط بوه گویوه  3بوا ( 1مؤلّفوۀ تجمّول گرایوی) و گویوه  7بوا ( 6مؤلّفوۀ
تشخّصطلبی) با ه دیگر در ارتباط باشند (مفهوم واحدی را می سنجیدند) که به پیشنهاد خود مودل ،بورای
بهبود برازش مدل ،خطاهای اندازه گیری مربوط به این متغیّرها با ه به عنواا پوارامتر رزاد در نظور گرفتوه
شده است ریشۀ میانگین مجذورا

تقریب ( )RMSEAبا مقدار  0/03در سطح به نسبت قابل قبولی بوده

و شاخص  CFIمدل در حدود  0/ 12بررورد شده است  NFI= 0/11و در سوطح قابول قبوولی اسوت بوا
توجّه به شاخص های مذکور ،میتواا استدالل کرد که مدل ارائه شده از برازش قابل قبولی برخوردار بوده و
انطبا مطلوبی بین مدل ساختاری با داده های تجربی فراه شده است

شکلّّ-1مدلّتحلیلّمسیرّتحقیقّبراساسّضرایبّاستانداردّ
 1گویۀ ده برای افزای

برازندگی مدل حذف شد
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تقریب ( )RMSEAبا مقدار  0/03در سطح بوه نسوبت قابول قبوولی بووده و

شاخص  CFIمدل در حدود 0/ 12بررورد شده است  NFI=0/11و در س طح قابل قبولی است با توجّه به
شاخص های مذکور میتواا استدالل کرد که مدل ارائه شده از برازش قابل قبولی برخوردار بووده و انطبوا
مطلوبی بین مدل ساختاری با دادههای تجربی فراه شده است
مدل باال (شکل  )1نشاا می دهد که متغیّر عزّ

نفس با ضریب بتای استاندارد  0/24و متغیّر دیون داری

نیز با ضریب بتای استاندارد  0/88هر دو ،متغیّر مصرف نمایشی را به شکل مستقی و معنادار منفوی تحوت
تأثیر قرار داده اند متغیّر دورۀ تحصیلی عالوه بر رابطۀ مستقی معنیدار منفی ( )- .17که با مصرف نمایشی
داشته ،توانسته است با تأثیر بر متغیّر عزّ

نفس با ضریب بتای استاندارد  0/86بر روی مصرف نمایشی به

طور غیرمستقی تأثیرگذار باشد؛ امّا تأثیرا

را بر دین داری معنی دار نبوده است متغیّر جنسیت ه هرچند

دارای تأثیر معنی دار مستقیمی بر مصرف نمایشی نبوده است؛ امّا از طریق تأثیرگذاری بر متغیّر دینداری بوا
ضریب بتای  - 0/88و نیز از طریق تأثیرگذاری بر متغیّر عزّ

نفس ضریب بتای  -0/17توانسوته اسوت بور

روی مصرف نمایشی تأثیر افزایشی غیرمستقی معنیداری با ضریب  0/ 10داشته باشد
جدولّّ-8تأثیراتّمستقیمّوّغیرمستقیمّکلّمتغیّرهایّمستقلّبرّمدگرایی
نامّمتغیّر

ردی

نوعّتأثیر

تأثیرّکل

مستقیم

غیرمستقیم

1

عزّ

نفس

0/24

-

-0/24

2

دینداری

0/88

-

-0/88

8

جنسیت

- 0/1

0/11

0/10

دورۀ تحصیلی -0/17

-0/10

-0/27

4

در مجموع ،با توجّه به جدول ( )3می تواا گفت متغیّرهای تأثیرگذار بور مصورف نمایشوی بوه ترتیوب،
بی ترین ضریب بتای کلّ استاندارد عبار اند از دین داری ( ،)-0/88دورۀ تحصیلی ( ،)-0/27عزّ
( )-0/24و در رخر ،جنسیت ()0/10؛ به عبار

نفوس

دیگر متغیّر دین داری دارای بوی تورین و متغیّور جنسویت

دارای ک ترین میزاا تأثیرگذاری بر مصرف نمایشی بودهاند
ّّ.6نتیجهگیریّوّپیشنهادهاّ

مصرف نمایشی یعنی نمای

عمومی مایملک ،شیوۀ زندگی و رفتوار؛ بوه گونوهای کوه وضوعیت مرّفوه،

متظاهرانه به دیگراا فهمانده میشود که به قصد کسب تأیید یا برانگیختن رشک دیگراا انجام میشود این

برّرسی تأثیرا

شمارة دوم

نوع مصرف ،نوعی کن

دینداری و عزّ نفس بر مصرف نمایشی

45

متقابل نمادین است که برای جلب توجّه نظر دیگوراا نسوبت بوه خوود وور

می گیرد در این میاا ،لباس ،سوه مهمّوی دارد؛ زیورا لبواس حامول معوانی مختلوا اجتمواعی و فراتور از
پوشاندگی بدا ،شکلی از ارتباط غیرشفاهی ،منعکس کنندۀ هویت پوشند

است طبق نظر زیمل در تغییور

به سوی مدرنیته ،فر ت شکوفایی و تحرّک از زناا سلب شده است و این امر باعث شده اسوت توا زنواا
این تنوّع و شکوفایی را در پدیدههایی چوا مد (و مصرف نمایشوی) جسوت وجوو کننود هو چنوین ،بیواا
می شود مصرف با تأکید بر خویشتن شناسی ،درجا

مختلفی از امنیت و حوسّ عوزّ

می رورد باکاک امیدوار است که ادیاا جهانی بتوانند پی

از راکه رسیب به سیّارۀ زمین ،بی ازحود عظوی

شود ،بر سبک زندگی مصرف گرا غالب شوند هدف پژوه
گرای

نفوس را بوه وجوود

حاضر پاسخ به این سؤال بود که اوّل :میوزاا

به مصرف نمایشی در بین دانشجویاا دانشگاه تبریز چهقدر است؟ دوّم این کوه ریوا عوواملی چووا
نفس ،سطح تحصیال  ،جنسیت میتواند گرای

میزاا دین داری ،عزّ

به مصرف نمایشی را تحوت توأثیر

قرار دهند؟ که در پی برّرسیها بهعمل رمده ،نتای ذیل حا ل شد:
مصرف نمایشی در بین دانشجویاا در سطح پایینتر از حدّ متوسّط قرار دارد نتای تحلیول هو بسوتگی
نشاا داد بین متغیّر عزّ
طوری که با افزای

نفس و دین داری با مصرف نمایشی ،رابطوۀ معنویدار معکوسوی وجوود دارد؛ بوه

میزاا عزّ

یافته است ایون امور

نفس و میزاا دین داری میزاا مصرف نمایشی کاه

در مورد رزموا تفاو

میانگین دورۀ تحصیلی نیز اد بود و دانشجویاا کارشناسی نسبت به دانشوجویاا

کارشناسی ارشد گرای

بی تری به مصرف نمایشی داشتند بوین متغیّور جنسویت پاسوخگویواا بوا میوزاا

مصرف نمایشی راها ،رابطۀ معنیداری (در سطح رزموا تفاو

میانگین) مشاهده نشد

برای بررورد تأثیر غیرمستقی و کلّی متغیّرها بر مصرف نمایشی از تحلیل مسیر بوا اسوتفاده از نورمافوزار
لیزرل استفاده شد نتای نشاا داد که متغیّرهای عزّ
متغیّر مصرف نمایشی داشتهاند این نتیجه مؤیّد نظریا
کاه

نفس و دینداری ،به شکل مستقی توأثیر کاهشوی بور
واتسوا و باکاک در موورد توأثیرا

میل به مصرف و تجمّل گرایی می باشد نتای تحقیق حاضر مبنی بر گرای

در میاا دانشجویانی با عزّ

دیونداری بور

ک تر به مصرف نمایشی

نفس باالتر ه سو با این عقیده جیمز است که معتقد است عزّ

نفوس نووعی

احساس مثبت نسبت به خویشتن است و میتواند با حسّ مالکیت و دراختیارداشتن و نمای

این اختیار از

طریق مصرف نمایشی در ارتباط باشد؛ یعنی افرادی که عزّ
ایجاد نوعی اعتماد به نفس کاذ

در خوی

وزیری مبنی بر تأثیر معکوس دینداری و عزّ

نفس ک تری دارند ،با مصورفگرایوی در پوی

هستند ه چنین ،این نتای

بوا تحقیقوا

نفس بر مصرف نمایشی ه خوانی دارد

ربوانی و رسوتگار،
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یافته های این نوشتار نشاا داد ،متغیّر دورۀ تحصیلی عالوه بر اینکه به طور مستقی بر مصرف نمایشوی
تأثیر منفی داشته ،توانسته است با تأثیرگذاری مثبت بر متغیّر عزّ
غیرمستقی نیز تأثیر منفی بگذارد؛ امّا تأثیرا
در پژوه

نفس ،بر روی مصرف نمایشی بوه طوور

را بر دینداری معنیدار نبوده است

حاضر متغیّر جنسیت (مردبودا) هرچند دارای تأثیر معنی دار مستقیمی بر مصورف نمایشوی

نبوده است؛ امّا به ور

غیرمستقی توانسته است بر روی مصرف نمایشی تأثیر افزایشی معنی داری داشته

باشد؛ زیرا نتای تحلیل مسیر نشاا داد جنسیت (مردبوودا) بوه خواطر تأثیرگوذاری منفوی بور دیونداری و
عزّ نفس بر مصرف نمایشی تأثیر مثبت داشته است بنابراین ،نظریا

زیمول و وبلون و نتوای تحقیقوا

وزیری و سعیدی و تامیلسوا مبنی بر اثر افزاینده جنسیت (زابودا) بر مصرف نمایشی موورد تأییود واقوع
نمی شود بنابراین ،مصرف نمایشی در مرداا بی تر است و نظریوۀ باکواک مبنوی بور اسوتفاده از نمادهوای
تمثال های متغیّ ر مردانگی در تبلیغ مصرف و رواج مصرفگرایی در بین مرداا تأیید میشود و همااطور که
سیدمن اشاره کرده است ،مطالعا

جدید مردانگی بر تغیّر نق های اجتماعی و خصو یا

می گذارند در گذشته ،تصویر مردانگی ،تصویر مرد خودساخته ای بود که موفّ قیت

مرداا انگشت

را از طریق کار سوخت

فیزیک و قناعت کسب میکرد؛ امّ ا در عصر حاضر مرداا موفّقیت و مردانگیشواا را بوا مصورف نمایشوی و
چش گیر نشاا می دهند پژوه

ساندی نیز در رابطه با مصرف نمایشی به عنواا یوک سیسوت از عالموت

جنسی ،مؤیّد همین نظر است
در رابطه با تأثیرا
اکثر تحقیقا

کاهندۀ جنسیت (مردبودا) بر دین داری در تحلیل مسیر ،میتواا گفت که در نتوای

پیشین تا حال (از جمله :مدیری1812 ،؛ توسلی1831 ،؛ ارمکی 1838؛ موک کوارتنی2002 ،؛

لونتال 2001 ،و غیره) همین قضیه را تأیید کردهاند (بوه نقول از مودیری و ارمکوی،1812 ،
مورد رابطۀ تأثیرا

کاهندۀ جنسیت (مردبودا) بر عزّ

این نتیجه هرچند متفاو

با نتای تحقیقا

)8؛ امّوا در

نفس (براساس یافته های مدل تحلیل مسیر تحقیق)

قبلی در این زمینوه اسوت؛ امّوا یافتوههوای تحقیقواتی جدیودتر

ازجمله تحقیق سلملیاا و کاظ نژاد ( )1818نیز مؤیّد وجود اعتماد به نفس باالتر در زناا نسبت به مورداا
است با این حال ،یافتهای است که نیاز به تحلیل بوی توری دارد و امیود اسوت در تحقیقوا

رتوی بوه را

پرداخته شود
کتابنامهّ
1

ادیبی ،م و کریمی ،ی ( )1811برّرسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و نوع مصرف بوا تأکیود بور موسویقی ،فویل
کتا

دوفصلنامۀ جامعهشناسی اقتصادی و توسعه1-26 ،)1( ،

برّرسی تأثیرا
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2

ارونسوا ،ا (ّ.)1877روااشناسی اجتماعی (ح شکرکن ،مترج ) تهراا :انتشارا

8

الیاسی ،م ( )1810برّرسی عوامل مؤثّر بر مصرف کاالهای فرهنگی در بین جوانواا جامعوهپژوهوی فرهنگوی2 ،

رشد

(11-76 ،)2
4

باکاک ،ر ( )1831مصرف (خ

1

بیابااگرد ،ا ( )1878روشهای افزای

بری ،مترج ) تهراا :نشر شیرازه
نفس در کودکواا و نوجوانواا تهوراا :انتشوارا

عزّ

انجمون اولیوا و

مربیاا
6

رگاهی از خشوونت نموادین بوودگی مود (موورد

حاتمی ،خ ( )1812عوامل مرتبط با مدگرایی ،با تأکید بر نق

مطالعه :دانشجویاا کارشناسی دانشگاه تبریز) پایاانامۀ منتشرنشدۀ کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز تبریز ،ایراا
7

حاتمی ،خ (ّ )1814برّرسی رابطۀ بین ه رهنگی ،تشخّصطلبی و طبقۀ اجتماعی -اقتصوادی بوا میوزاا مودگرایی
(مورد مطالعه :دانشجویاا کارشناسی دانشگاه تبریز) جامعهشناسی کاربردی ،)4( 26 ،پیاپی 111-212 ،60

3

ربانی ،ر و رستگار ،ی ( )1837جواا ،سبک زندگی و فرهنگ مصرفی مهندسی فرهنگی44-18 ،)1( 8 ،

1

ریحانی ،ا ( )1833الگوی یکپارچۀ مصرف نمادین نشریۀ تدبیر48-44 ،)201( ،

 10سعیدی ،ع ( )1834بازاندیشی مصورف کننوده یوا مصورف تظواهری در ارتباطوا سویّار مطالعوا فرهنگوی و
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