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ّچکیده

رود، نووعی از  ترین مسائل نوپدید اجتماعی در عصر حاضر به شمار میجمله مطرح نمایشی از مصرف

گیورد   بلکه بورای بورروردا اهوداف اجتمواعی  وور  موی       ؛مصرف که نه لزوماً برای رفع نیازهای زیستی

حصیلی در گورای  بوه   تۀ داری، جنسیت و دورنفس، دین عزّ رهایرسی تأثیرا  متغیّتحقیق حاضر به برّ

نمایشی در بین دانشجویاا دانشگاه تبریز پرداخته است  در این راستا، با استفاده از روش پیموای ،   مصرف

رسوی  برّ ای انتخوا  و موورد  گیری طبقهنمونه ۀنسیت به شیوج حسب دانشکده/ نفر از دانشجویاا بر 873

رموده  دسوت هنتوای  بو   استفاده شود    LISRELو SPSSافزارهای ها از نرمجهت تحلیل داده قرار گرفتند و

 از حودّ  تور پاییندانشجویاا دانشگاه تبریز در سطح  بین در مصرف نمایشیمیانگین گرای  به که نشاا داد 

دارای  تحصویلی  ۀدورو  داریدیون ، نفوس   عزّرهای متغیّ ،رهدومتغیّ هایتحلیلبراساس ط قرار دارد  متوسّ

معنواداری   ۀرابط ،گویااپاسخ )مردبودا( ر جنسیتمتغیّ اامّ ؛ندهست مصرف نمایشیبا  داریمعنیمنفی  ۀرابط

 یرمسوتقی  غ مثبوت  توأثیر  دهنودۀ نشاانتای  مدل ساختاری برازش داده شده،   با مصرف نمایشی نشاا نداد

 توأثیر و  است مصرف نمایشیبر  (داریدینو  نفس  عزّرهای بر متغیّ منفی تأثیرگذاری)از طریق  جنسیت

 ،چنینه   مشاهده شد مصرف نمایشیبر  یتحصیل ۀدورو  داریدینو  نفس  عزّرهای متغیّ دارمعنی منفی

 باشد یم نفس  عزّدار مثبتی بر سطح تحصیال  دارای تأثیر معنی

 ، جنسیتنفس  عزّ، داریدین، مصرف نمایشی :هاکلیدواژه

ّمهمقدّ.1ّ

خوانوادگی و جایگواه طبقواتی خووی       ۀنسب و پیشین، با ا لهر فردی  ،در اجتماعا  کوچک گذشته

 شوهرهای کوالا  خصوو  و بوه  شوهرها ا رهنگ پرشوتا  زنودگی در   امّ ؛شدمیشناخته و مورد احترام واقع 
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بصوری و گوذرا بورای     کامالً هاییروشکه برای افراد به ارمغاا رورده، مستلزم  نسبی اییمناامروزی و گ 

 است  تصادی و اجتماعیو جایگاه اق ابراز هویت

جدیدی را در رمریکا شناساند که اعضوای   ۀطبق همرفّ ۀطبق ۀنظریدر کتا  خود با عنواا  (1311) 1وبلن

چه جایگاه اجتماعی خود را با استفاده از را ،مانند حرفه و کار ؛تیسنّ هایشیوهاستفاده از  جای بهاین طبقه 

 اشاره مصرف نمایشی ( 3،    1811 ادیبی،به نقل از ) کنندمی ، ابرازنامدمی( متظاهرانه) 2مصرف نمایشی

 ؛(100 ،   2001، 8تور  )دارد  اعتبوار  یوا  و جایگاه حفظ و یا کسب منظور به ثرو  ۀمتظاهران نمای  به

 در  گیورد میاجتماعی  ور   هایهدفبلکه برای  ؛یعنی نوعی از مصرف که نه برای رفع نیازهای زیستی

پول    جامعه هسوتند  در اجتماعیشاانمای  نمودی از هویت و جایگاه  پی در مصرف نمایشی افراد با ،واقع

بوه    ورفاً بلکوه   ؛واقعیشواا کوارکرد   به خاطرکه نه  شوندمیامروزه کاالهایی تولید  کند کهمیبیاا  4هیرش

نقول از   بوه  200 ،   1811 ،حواتمی ) شووند میا، منزلت و ارزش افراد خریداری شأزیبایی و بیاا  خاطر

  (1172 هیرش،

گذشته هو  وجوود داشوته و وبلون از را در میواا طبقوه        هایقرا، هرچند در مصرف نمایشیاین نوع  

اجتماعی، خوا  عصور کنوونی     ۀلأیک مشکل و مس عنواا بها نگریستن به را امّ ؛اشراف سخن گفته است

 مودد  بوه  اموروزه،  اامّو  ؛بوود  غور   و ی نعت ۀپیشرفت جوامع مخصو  ایپدیده مصرف یزمان زیرا ؛است

کوه از   اسوت  شوده  یجهوان  ایپدیوده  مصورف نمایشوی  و  گراییمصرف، جمعی ارتباط هایرسانه گسترش

کون  متقابول    نووعی  ،این نوع مصورف   خا ی نیست ۀطبق عبور کرده و دیگر مختصّ نیز مرزهای طبقاتی

به نقل  134 ،   1810وزیری، ) دگیرمیدیگراا نسبت به خود  ور   هتوجّ جلببرای  کهنمادین است 

سوه   ، مصورف نمایشوی  ترین ابوزار در خودمت   در دسترس عنواا به در این میاا، لباسو  (2003 ،1رنلاز 

معوانی مختلوا اجتمواعی و     لباس حاملو از این جهت است که امروزه در تعامال  اجتماعی،  دارد یمّمه

، 1810وزیری، است ) پوشند هویت  ۀکنندمنعکس و غیرشفاهیپوشاندگی بدا، شکلی از ارتباط فراتر از 

  (2008 6پایلوبه نقل از  134   

                                                           
1  . Veblen 

2. Conspicuous Consumption 

3. Trigg 

4  . Paul Hirsch 
5. Anele 

6. paulo 
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، سوطح  داریدیون ، نفوس   عوزّ  ت،یجنسو  چووا هو   دیعوامل متعدّ با مصرف نمایشی رسدمی نظر به

ک از زناا مدرنیته، فر ت شکوفایی و تحرّ سوی بهدر تغییر  معتقد است زیمل  تحصیال  در ارتباط باشد

مصورف  )و  مود  واچ یهایپدیدهع و شکوفایی را در تا زناا این تنوّ ه استو این امر باعث شد هشدسلب 

 ( 62-68 ،  ص 1837 )قربانی، دوجو کننجست (نمایشی

 بر ،  شودیعظ ازحدبی ن یزم ۀاریّب به سیرس کهرا  از یبتوانند پ یاا جهانیه ادکدوار است یام باکاک

ریاضت بعضی از مذاهب، از اخوال  کالوینیسوتی گرفتوه توا اشوکال       د ونش غالب گرامصرف یزندگ کسب

بیسوت  در غور     ۀکوه در پایواا سود    ایکنندهمصرفبه را نوع  شداتبدیلاز تمایل  معا ر اسالم، مردم را

 مداردین ایجامعهما،  ۀجامع سو یکچوا از  ،بنابراین  (102 ،   1831 ،باکاک) داردبازمی، شودمییافت 

  باشد  رمؤثّ مصرف نمایشیبه  هارادر کاه  گرای   تواندمیافراد  داریدین ،است

 ؛روردموی به وجوود   را نفس  عزّدرجا  مختلفی از امنیت و حس  شناسیخویشتنبر  تأکیدمصرف با 

 ،دارنود  پایینی نفس  عزّافرادی که  ،در این میاا و ببرندپیمردم تمایل دارند به هویت شخصی خود زیرا 

را چیوزی   ۀاز طریق مشواهد  ،کنندمیرزیابی ابا را  خود راکه  ایشیوهبه دلیل احساس ضعا درونی تنها 

 مصرف نمایشوی با  ،واقع در  (48-44 ،  ص 1833)ریحانی،  کنندمیاست که در مالکیت دارند و مصرف 

حصیال  و رگواهی عوالوه   باالرفتن سطح ت ،در این میاا  کنندمیدر خود ایجاد  را کاذ  نفس  عزّ نوعی

در افوراد   را مصورف نمایشوی  میوزاا گورای  بوه     تواندمی نیز نفس  عزّاز طریق افزای   ،مستقی  تأثیربر 

عوواملی چووا میوزاا     توأثیر  و مصرف نمایشی به میزاا گرای رسی برّ ،ژوه  حاضرهدف پ کاه  دهد 

 تحصویلی ۀ دور تأثیر ،در این میاا و باشدمیز ر بین دانشجویاا دانشگاه تبرید بر را، نفس  عزّ، داریدین

  است شده تحلیلوارد  ایزمینهرهای متغیّ عنواا بهو جنسیت دانشجویاا نیز 

 ،تحدیود موضووع   هودف  بوا تحقیق حاضر ، است گسترده نمایشی مصرف مصادیق ۀدامن که جاییرا از 

مصورف   هوای عر وه  تورین محسوس که  یررا ۀشیوو  کو سب کپوشا ۀحوز در مصرف نمایشیبه   رفاً

  ، پرداخته استشوندیم محسو  نمایشی

 مبانیّنظری.2ّ

 هوای دهوه ولوی در   ؛داشت ا حا  علوم اقتصادی قرار ۀموضوعا  مورد مطالع ۀزمرزمانی مصرف در 

 کورده  پیودا گیری در مطالعا  فرهنگوی و اجتمواعی   که جایگاه چش  رودمییکی از مباحثی به شمار  اخیر

ه و ساختارهای اجتماعی جوامع ایفا به دلیل نقشی است که در زندگی روزمرّ مصرف ۀهمیت فزایندا  است

  ( 76    ،1838 ،)علیخواه ه استاین نق  فراتر از انتظار بودو  کندمی
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 یتنهوا ناشو   ،مصرف گیریجهتمدرا است که  یایت در دنین واقعیاز ا یناش ،مصرف یشیکارکرد نما

  اموروزه  سوازد موی ز را رشوکار  یت متمایاست که هو یست؛ بلکه انتخابین یستیز یاازهیاز ضرور  رفع ن

گر مصورف مطوابق   ید که نحوی به ؛به وجود رمده هاران یب یو شکاف اندگرفتهاز از ه  فا له یمصرف و ن

 اسوت  کرده پر گراییمصرف  از را است و را شکاف را یب یزیست؛ بلکه مصرف چین یانسان یازهایبا ن

  (3 ،   1831، )موحد

اسوالتر،   چووا  پردازانوی نظریوه رغواز کردنود و   را  وبر ادبیا  مربوط به مصرف و کسانی چوا مارکس

را را غنوا بخشویدند  در ایون بخو  از      ، زیمل، وبلن، بوردیو، بودیار، ریتزر، فیسکفیترستوا، کلنر باومن،

  پردازی میله مصرف أاک در مسباک و نظریا  زیمل، وبلن، بوردیو، بودیار مرور بهتحقیق 

 هوتوجّو  ریونظو  هوای دیکررو و جتمواعی ا هوای بنودی دسوته  در را نقو   و فمصر به (1343) مارکس

 زادموا د  بوو  دهکور  فشاا  خا تولیدی هایفهمؤلّ با را را که دبو نظامی ادزه  فمصر ،واقع در امّا ؛شتاند

 یعنوی مصورف   ؛سوکه به روی دیگر ایون   ،کس استمار نظر مدّ داریسرمایه هایشاخصه از یکی که تولید

د بوو زاد ما تولید معضل حلّ یابر داریسرمایه ن وکوا را هوب دازمندا و فمصر ،رو این از  داللت داشت

مصورف   بورای  اجتمواعی  هوای انگیوزه  بیواا  بوا  (  موارکس 1831باکاک، به نقل از  68 ،   1810 الیاسی،)

نود  ابر ایون باور  اشتباهبهافراد  ،را موجب بهکه  داندمی «1کاالوارگی تب» ناشی از را چنین رفتاری، نمایشی

احتورام   و اقتودار تور،  برای دارندگاا کاالهوای بوی    ،رو این از خود ارزش و منزلت است و کاال داشتن که

  (38 ،   1112، 2)رودمین و ریچاینز اندقائلتری بی 

 منجوا ا مریکوا ا طمتوسّو  ۀطبق ۀدربار ،بیست  اروق یادوبتا در بلنرا و فمصر به مندنظام تحلیل نخستین

داند  هرگونوه  کاری برای کسب منزلت اجتماعی میبر کارکرد نمایشی مصرف، را را راه تأکیدبلن با و  داد

خودنمایانوه یوا     ور  به ترین شأا و منزلت را برای  احب  به ارمغاا رورد، بایدکه بی برای را ثرو 

 را دخوو  جتمواعی ا هجایگا اوت کنندمی فرومص را اوکااله ادفرا ،او نظر به  نمای  گذاشته شود بهمتظاهرانه 

بلن بر این و ( 21 ،   1832 فاضلی،) دوکنن ایزومتم تروفر و ترافر  طبقا از را دخو و نداربگذ نمای  به

 جامعوه را بخشوی از   کسب اعتبار، در بهترین شوکل خوود، در   ۀوسیلعنواا  مصرف به ۀفاید که باور است

ایون   ۀانگیز ،نتیجه گسترده وجود دارد  در  ور  ک جمعیت بهرتر است که ارتباطا  اشخا  و تحرّمؤثّ

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

                                                           
1  . The Fetishism of Commodities 

2. Rudmin and Richins 
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 مودّ  ،توه خداپر فمصر به زدانومدا در را نق  و شهری ندگیز تحلیل به قتیو یملز را امضمو همین

 تیوهسو  یوت دفر و لسوتقال ا حفوظ  یابور  دفر عایادّ از رامد ندگیز مسائل ترینپیچیده»: ستا شتهدا نظر

 ناشی او ندگیز فنّ و نیوبر فرهنگ و یخیرتا اثرومی و اعیوجتما همگینوس ایوهونیر روبابر در وی وخ

 همیوت ا کمی در ی افزا که یجای» کندمی تشریح را لستقالا و تویدفر حفظ ینا ممکانیز ،سپس «شودمی

 طریوق  یون ا بوه  شاید تا شودمی لمتوسّ کیفی هایتفاو به  می، ردرسدمی دخو نهایت به یژنرا فمصر و

 یومو رد ،توعاقب  دوکن بوجل دخو به ،هاتفاو  ردمو در را اسیتحسّ تحریک با را اجتماعی محفل هتوجّ

 اتلووّ  ،دانوی ردا  در رویزیواده  اهموا  یعنوی  ؛دکن رختیاا را داریجهت  خا هایرفتار شودمی هوسوسو

 بلکه ؛نیست اوومحت در هارویزیاده ینا معنای و شهرهاست ۀصمشخّ که را رفتار در فتاظر و اجمز ا،کال

 الیاسوی، ) «داکور هتوجّجلب و داووبصخّومش رزاوب ایشیوه به و دابوو متفا در یعنی ؛ستا را شکل در

1810   ، 64 ) 

 را یعوال ا حودّ  در دابوهیژو اهااخو دروف را در هوک توسا یوزمرا ۀجامع  تازبا زیمل اسخنا طنین

 یدّموا  هوای ابوژه  و رگفتوا  ر،فتار هایشیوه ردا ، این مصرف  کند حفظ را دخو شخصی جوهر تا باشدمی

 ،اسوت  نیتوه رمد سوهمگین  اجموو ا بور ابر در انسوا ا دفور منحصوربه  یتوخا  در دوتأکی و یوشناسزبا یاروب

 یعنوی  ؛را منظوا  و شوهر کوالا  در انسوا ا رهاشودگی  و بیگانگی برابر در دووخ حفظ به فمعطو مکانیسمی

  (64 ،   1810، )الیاسی است نیتهرمد

گفتوه   سوخن مصرف و سبک زنودگی   ۀاست که دربار یشناسجامعه ینترپرخواننده گماایبپیر بوردیو 

سواخت و را را چنود    تور یچیدهپیل وبلن و زیمل را تحل ،چنینبوردیو ه   (84 ،   1832است )فاضلی، 

وبلون( و تموایز   ) چشومی هو  مصرف را به فراتر از اقدام رگاهانوه بورای    هاییزهانگو تحلیل اگام جلو برد  

گوناگوا مصرف  هاییوهشاجتماعی مختلا، به  یهاگروهنداشت که نشاا دهد  یاعالقه)زیمل( کشانید و 

 یامبوارزه ط درگیور  طبقا  متوسّو و فرادست و فرودست  یهاگروهمعلوم کند که  ،خواهدیمبلکه  ؛کنندیم

خصوو   بوه ت، ارزش و موقعیوت اجتمواعی خوود هسوتند  مصورف و      یا مالی  برای تثبیت هوامّ ؛پایاابی

مصورف    ازی و مبارزه در فضای اجتمواعی اسوت  ستیمصرف فرهنگی ابزاری برای تولید فرهنگی، مشروع

االنه درگیر تولید و بازتولید نمادها فعّ و هانشانه، هاارزشزیستی است   یهاخواستهوردا چیزی بی  از برر

تعریوا   عنوواا  بهزیستن خود را  ۀساختارهای اجتماعی هستند  طبقا  مسلّط این قابلیت را دارند که شیو

 ( 44 ،   1832 )فاضلی، بخشند تیمشروع ،فرهیختگی
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 یازهوا یک دسوته از ن یو  یارضوا  ییتنهوا کند که مصورف بوه  یاا می( ب1163ا )یار در کتا  نظام اشیبودر

 یتلقّو  یروند عنواا بهد یمصرف را با»ها و نمادها است  او معتقد است ن نشانهبلکه متضمّ ؛ستین یستیز

 ،یالفعّو  طوور  بوه شوده،  یداریو خر یگذاشوتن کاالهوا   ینماق بهیک قل  کاال از طریدار یکرد که در را خر

ت یو هو موردم حوسّ  » ،گور ید یبوه عبوارت   ؛«ت اسوت یو هو ک حوسّ یو خلوق و حفوظ    یش بورا مشغول تال

 ( 1-2  ص، 1831)به نقل از باکاک، « کنندمید یتول ،کنندیچه مصرف مق رایبودا را از طریکسچه

 ّمصرفّنمایشیوّّداریدین

شناخته شوده   بلنزودتر از پایاا قرا نوزده  و قبل از و اریبس مصرف نمایشی (1131) 1ماسوا به نظر 

کوه را را سورکو     یی قووانین و حتّ شدیمیک مشکل دیده  عنواا بهلی است  در روم باستاا مصرف تجمّ

یک عمل  عنواا بهاخالقی و دینی محکوم شد و  یلدر طول قروا وسطی به دال و تدوین شده بود ،کردیم

 در، شود یمو دیده  ،را رایب ید شده و تهدیدا از نظام طبقاتی ایجایک تخلّ عنواا به ،چنینو ه  رلودگناه

؛ این موضووع دیگور از نظور    رمدوجود  به مصرف نمایشیقرا هفده  یک تغییر در نگرش منفی نسبت به 

 ،2)اسوتیلمن  گرفوت یمه قرار مورد توجّاقتصادی  ۀلأیک مس عنواا بهبلکه  ؛شدینماخالقی، دینی نگریسته 

2012   ، 8-2 ) 

 گرفتوه  قورار  یرسو مورد برّ یدقا  متعدّیدر تحق محیطیزیست یو رفتارها هاگرشنبر  داریدین تأثیر

چووا  اا هو  یو اد یه برخکنیبر ا ی، مبناندبوده( 1167) 8تیوا ۀنظریرزموا   دد در هاراتر  یه بک است

اسالم به ن یاا، دین میا در .دانندمیعت را مجاز یط انساا بر طببودنشاا، تسلّمحورانساات ت به علّیحیمس

له أاز دو مس ین تفاو  ناشیاست  ا گرفته قرار یه خا اا، مورد توجّیر ادیعمده با سا یل داشتن تفاوتیدل

ه به رسالت جانداراا و توجّ یهاا، نظ  موجود در زندگکی  بر کحا ین منطقید قررا بر قوانکیل، تأاوّ ؛است

د کیو ه موجوب تأ کظهور اسالم  محلّ ییایجغراف ایهویژگیم، ن  دوّیزم یخدا بر رو ۀخلیف عنواا بهانساا 

، کریموی  و )ملکوی  اا شده اسوت یوه و چهارپایر ، درختاا م جمله از یعین بر حفاظت از منابع طبین دیا

1810   ، 1). 

 بوه تری به مصرف پوول  رغبت بی  ،تر استداریشاا ک ( افرادی که میزاا دین2004) 4نظر واتسوا به 

 راهد مذهبی با کاه  میل به مصرف پول زیواد هو   رسیدا به قدر  و اعتبار دارند  تعهّابزاری برای  عنواا

                                                           
1. Mason 

2. Stillman 

3. White 
4. Watson 
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مذهب پروتستانتسی  است که با افزای  معنویت در ایون دیون بوا کواه       ،مصادیق این امر جمله از ؛است

 هوای ارزشدارد  دیون بوا توروی      تأکیود جوویی   ورفه  بوه زیورا   ؛اسوت  ارتباط در مصرف نمایشیمیل به 

مصورف  از طریوق   خود ابورازی به کاه  میل  ،ه به معنای زندگیتوجّ و خودکنترلیبه  ه، توجّگرایانهمعج

 ( 2-8 ،  ص 2012)استیلمن،  شودمی منجر نمایشی

 بر ،  شودیعظ ازحدبی ن یاره زمیّب به سیرس کهرا  از یبتوانند پ یاا جهانیه ادکدوار است یام باکاک

و ابزارهای فکری و اخالقوی بورای    هاارزش ( 102 ،   1831 ،باکاک) ندیرفائق  گرامصرف یزندگ کسب

د  او در این زمینوه  نمگر در خارج از خود این منظومه به دست ری تواندنمیدادا به یک چنین وضعی پایاا

 ۀخوود در ورطو   کوه را شرط بهو نیز باورهای دینی را  زیست محیطبررمده از حفاظت از  هایارزشنق  

ریاضت بعضی از مذاهب، از اخال   وا نظر به .دهدمیکارساز ارائه  هاییمثال عنواا به ؛نیفتد گراییفمصر

کوه در   ایکننوده مصورف به را نووع   شداتبدیلکالوینیستی گرفته تا اشکال معا ر اسالم، مردم را از تمایل 

بسویاری از موردم    تواننود موی نوی  هنوز ه  موواعظ دی » داردبازمی، شودمیبیست  در غر  یافت  ۀپایاا سد

ند که به محدودکردا امیالشاا بوه کاالهوا و تجوار     اسراسر جهاا را به دالیل مستحک  و الگوهای برانگیز

 ( 177    ،1831 ،)باکاک« مصرفی ترغیب کنند

مباحث اساسی اسالم در اخال   جمله ازاست و  مداردین ایجامعهما،  ۀجامع سو یکچوا از  ،بنابراین

است که خود از تمایزا  اساسی میاا مکتوب اقتصوادی اسوالم و     غیرواقعیمصرف، نفی نیازهای کاذ  و 

 داریدیون پوس    (1834ایروانی، به نقل از  22،    1831رضایی، غالم) رودمیبه شمار  داریسرمایهنظام 

 کاه  دهد  را یمصرف نمایشگرای  به  تواندمی ،رهای ا لی تحقیقیکی از متغیّ عنواا به افراد

 ّمصرفّنمایشیوّّجنسیت

 هوا راکنند  یم دهیسازماارا  یاجتماع ید، نوعاً زناا هستند که زندگیجد همرفّ ۀوبلن در طبق ۀدیبه عق

  بگذارنود )بوه نقول از    یثرو  خوود را بوه نموا    ،«یابتیمصرف ن»ق یمرداا تا از طر یهستند برا ابزارهایی

ّ (22   ، 1832، یفاضل

ک از زناا سولب شود و ایون امور     مدرنیته، فر ت شکوفایی و تحرّ سوی بهاست در تغییر  عتقدم زیمل

بوه   ،وجوو کننود  جسوت  گراییمصرفو  مدمانند  ی؛هایپدیدهع و شکوفایی را در باعث شد تا زناا این تنوّ

زنواا    مورداا اسوت   بهبی  از کاالهای مربوط  مربوط به زناا، کارهایهمین خاطر سرعت تغییرا  مد در 

از  هوا را پارچه دسوت یابنود   یک وحدتیفردیت خود را به اثبا  برسانند و ه  به  ه توانند ط مد میتوسّ

زیمول معتقود اسوت     طرف دیگور،  از تر باشند توانند برای خود و دیگراا جذا مندی از مد میطریق بهره
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ر زندگی شخصی و فردی خوود بسویار   در  ورتی که مرداا د وفادار و باثبا  هستند، هاییانساا ذاتاًزناا 

، 1837، )قربانی کنندوجو میجستو مصرف  طلبی را در وجود مدعزناا تنوّ   به همین خاطر،اندطلبعتنوّ

 ( 62-68  ص 

خوارج   ۀعمود الیت بزرگ، فعّ هایفروشگاهز نوزده  خرید ا ۀرخر سد ۀباکاک معتقد است که در دو ده

تولیود و   ۀدوگانو  ۀرابطو  ،غر  شده بود  در این دوره داریسرمایهی بزرگ در شهرها ،طاز خانه زناا متوسّ

غور ،   داریسورمایه جوامع  ترینعمدهبیست  در  ۀم سددوّ ۀولی در نیم ؛بود جنسیت برمبتنی  قویاًمصرف 

 دانو شدهو تجار  مصرفی با تمرکز بر مرداا تولید  کاالهاچرا که برخی از  ؛اندشده کنندهمصرفمرداا نیز 

 ( 76 ،   1838، )علیخواه شودمی برداریبهره ر مردانگیمتغیّ هایتمثال و و از نمادها

 ،برای مثوال  ؛گذاردمیاجتماعی و خصو یا  مرداا انگشت  هاینق ر مطالعا  جدید مردانگی بر تغیّ

نودگی  ط رمریکای قرا نووزده  و مردانگوی در ز  متوسّ ۀسبک مردانگی کشاورزاا طبق میاا عظیمیتفاو  

قیت  را از طریوق کوار سوخت    ه موفّک ایخودساخته لی، مرددر اوّ   نعتی و شهری قرا بیست  وجود دارد

 کسوی  غوول  ونعتی    ررمانی بوداعالی مرد  ۀ، غول  نعتی، نمونمیو قناعت کسب کرده و در دوّ یفیزیک

سویدمن،  ) دادموی نشواا   گیور  چش  و مصرف نمایشیقیت  را با بود و موفّ کیمتّ بود که بر معامال  مالی

1812   ، 211 ) 

  ّمصرفّنمایشیوّّنفسّتعز

 شوود میحفظ ، نه به خویشته معموالً با توجّک داندمیارزشیابی فردی  کی را نفس  عزّ 1کوپر اسمیت

بوه نقول از   ) دانود موی ا قضاو  شخص در مورد ارزش خود یخود و  ۀفرد دربار ارزشیابی را نفس  عزّ و

و تجربیوا   فورد  هوای  از ررمواا  یتابع عنواا به را نفس  عزّ( 1310) 2جیمز ( 40 ،   7818 ،گردبیاباا

بوا حوس مالکیوت و     تواندمیاحساس مثبت نسبت به خویشتن است و  نوعی نفس  عزّ .داندمیقیت موفّ

 ( 17   ، 2001 ،8انس)کرم باشد ارتباط در مصرف نمایشیدراختیارداشتن و نمای  این اختیار از طریق 

بوه   یاز افراطو یو ن ،دارنود  بواالتری  نفوس   عوزّ ه ک هاییرانسبت به  دارند پایینی نفس  عزّه ک یافراد

، 1831 ،4)ارونسووا  دهنود موی تر به فشار گروه تون   یب یلیخ و گراا دارندیط دتوسّ و تحسین شداتأیید

بوه وجوود    را نفوس   زّع درجا  مختلفی از امنیت و حسّ شناسیخویشتنبر  تأکید(  مصرف با 823   
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 نفوس   عوزّ افورادی کوه    ،در این میواا و  ببرند پیمردم تمایل دارند به هویت شخصی خود زیرا  ؛روردمی

 ۀاز طریق مشاهد ،کنندمیکه خود را با را ارزیابی  ایشیوهدارند به دلیل احساس ضعا درونی تنها  پایینی

 بوا  ،واقوع  در  (48-44 ،  وص  1833)ریحوانی،   کننود موی را چیزی است که در مالکیت دارند و مصورف  

گرفت به این دلیل که  نتیجه تواامی ،پس ،کنندمیکاذ  در خود ایجاد  نفس به اعتمادنوعی  کردا،مصرف

افورادی کوه     شدا اسوت و تحسین واقع تأییدرنگی با دیگراا برای مورد ، ه مصرف نمایشییکی از دالیل 

، حواتمی ابوراز وجوود از طریوق مصورف دارنود )      دیگراا و تأییدتری به از ک نی ،نددار باالتری نفس  عزّ

1812   ، 81 ) 

مستقی  از طریق افزای   تأثیررفتن سطح تحصیال  و رگاهی عالوه بر ، باالگفت تواامی ،راستادر این 

 کاه  دهد  را مصرف نمایشیمیزاا گرای  به  تواندمینیز  افراد نفس  عزّ

ّیمبانیّتجرب.3ّ

مصورف  رسی به برّ« را بر رمؤثّعوامل  و پوشاک مصرف نمایشی»( در پژوهشی با عنواا 1810وزیری )

 نخسوت،  :پرداختند نتای  این پوژوه  نشواا داد   شاهرود دبیرستانی در رموزدان  در میاا پوشاک نمایشی

 مصرف نمایشیمیل به از نوسانا   یاعمدهبخ   کهدوّم این باالست  نسبتاً پوشاک مصرف نمایشیمیل به 

پیوروی از   ۀانگیوز  سن، جنسیت، ،داریدین زماا پایگاه اجتماعی،ر ه ثتحت ا اا،رموزدان در بین  پوشاک

 پیوروی از  ۀانگیوز  رنسبی سوه متغیّو   اثر ،در این میاا  باشدیمه به تبلیغا  مصرفی رسانه توجّ دیگراا مه ،

 از کوه سوّم این رهاست سایر متغیّ بی  از هارسانه  مصرفی ه به تبلیغاپایگاه اجتماعی و توجّ دیگراا مه ،

 رمتغیّو  و داریدین ردو متغیّ معنادار دارند، اثر تأثیر پوشاک مصرف نمایشی ترکیبی که بر منفرد و هایرمتغیّ

 مصرف نمایشوی  با یداریمعن ۀرابط ییتنهابها جنسیت امّ ؛کاهنده است، ترکیبی پسربودا و پایگاه اجتماعی

ّ داشتن
که بوا اسوتفاده از    «هانشانهزناا، پاساژ و مصرف » عنواا با( 1831) بهمنیمحمدپور و  تحقیق هاییافته

 انجوام  خریدار و با زناا فروشنده یافتهساختنیمه ۀمشارکتی و مصاحب ۀمشاهد و تکنیک نگاریمردمروش 

شناختی و نمادی بلکه فضایی نشانه ؛تکاالهای متعارف نیس مصرفمکاا   رفاًنشاا داده که پاساژ  ،گرفته

یوابی  ، مقاومت و تمایز جنسیتی و دوستیابیهویتزنی، ، پرسهمصرف نمایشی، هانشانه مصرفشده برای 

ّاست 

در  هوا و مصورف تظواهری را   کننودگاا مصرفبازاندیشی »رسی و تحلیل به برّ( 1834) تحقیق سعیدی 

موجوب بازاندیشوی    ،راهو هو   ارسویّ ارتباطی  ۀراه با عنواا وسیل  تلفن ه پردازدمی «ارمحیط ارتباطا  سیّ
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کوه   شودمیشده است  در این مقاله استدالل ها بروز رفتارهای تظاهری در بین را ،چنینو ه  کنندهمصرف

گونه امکاا هرا به نمای  گذاشته و چ از رفتار مصرف ایتازهنوع  ،راهایرانی تلفن ه  ۀکنندمصرفگونه هچ

استفاده از تلفون   دهدمیرمار این تحقیق نشاا   استراه به ارزشی اجتماعی تبدیل شده ستفاده از تلفن ه ا

راه در ه  تلفن مصرف نمایشیلندا است و  چوا یتر از شهرهایتهراا بی  در عمومی هایمکااراه در ه 

 میقودی  مراتوب بوردا سلسوله  ازبوین راه با که تلفن ه  کندمی خاطرنشاانویسنده   است ترمعمولبین زناا 

  دشومی تریگسترده ۀایجاد فضای فردگرایان موجب

 ۀمورد مطالع نۀنموو  «یمصرفجواا، سبک زندگی و فرهنگ »با عنواا  (1837) رستگارربانی و  تحقیق

رهوای  گور ارتبواط معنوادار میواا متغیّ    بیواا  رموده دسوت بهنتای   راز بوده است شی ساکنجواناا  ،این تحقیق

 ۀو سبک زندگی رابط داریدین ،باشد و در این میاافرهنگی و سن می ۀای، سرمایرسانه مصرف ،داریدین

و جونس   اجتماعی-ر پایگاه اقتصادیمتغیّ عدم ارتباط میاا دو ،این مطالعه  ینتادیگر  از اند معکوسی داشته

  ی استمصرفبا سبک زندگی 

 «جنسوی  عالموت  سیسوت  از  یوک  عنوواا  به مصرف نمایشی»عنواا  در پژوهشی با (2011) 1ام  ساندی

ایون امور در موواقعی     خصو ، بهراهی برای جذ  جنس مخالا است مرداا در مصرف نمایشیدریافت 

مصورف   ،چنوین هو      هسوتند مودّ وتواه ک ایرابطهیافتن شریک جنسی برای  شایع است که مرداا به دنبال

ایون امور     بلندمدّکه در  انجامدمی  مدّدر بین زناا در کوتاه هابه افزای  مطلوبیت را مرداا در نمایشی

  اد  نیست 

 هوای ارزشنشواا داد   «اروپوا سبک زنودگی و طبقوا  در    یشناختجامعهتحلیل »( در 2008) 2تامیلسوا

  ز مرداا استتر ادر زناا بی  گرایانهمصرف

مصورف  »( بوا عنوواا   2007) 8چوارلز تحقیوق   :به تواایم مصرف نمایشیاز دیگر تحقیقا  در رابطه با 

« شوود یمو رنوگ  کو   کنوگ هنوگ  در مصرف نمایشیوقتی » (2001) 4، تحقیق چانق و فیشر«نژاد و نمایشی

و پوژوه    کنندهمصرفاعتبار  مطالعه رفتار مرتبط با ؛مصرف نمایشی موضوعبا  (2011) 1برگمن ۀناماایپا

                                                           
1  . M. Sundie 

2. Tomilin son 

3. Charles 

4  . Chung, Fischer 

5. Bergman  

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/519343
http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=Ed+Chung&fd1=aut&PHPSESSID=hbvdvt7tdlis03in44ggur2055
http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=Ed+Chung&fd1=aut&PHPSESSID=hbvdvt7tdlis03in44ggur2055
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بور   را توأثیر گروه مرجع و ( »1132) پژوه  بردا «طول مراحل عمر در مصرف نمایشی»( 2018) 1پاندی

 اشاره کرد « یند انتخا  برندرتولید و فر

 ّبه شرح زیر قابل استنتاج است  تحقیقهای هفرضی ،ادبیا  ه به مباحث نظری وبا توج 

  وجود دارد رابطه مصرف نمایشیبه  هاراگرای   میزاا و ویاادانشج نفس  عزّ میزاابین. 

  وجود دارد رابطه مصرف نمایشیبه  هارا گرای  میزاا و دانشجویاا داریدین میزاابین  

 بین دو جنس متفاو  است در مصرف نمایشیگرای  به  میزاا.ّ

 کندمیتفاو   تحصیلیۀ دور برحسب مصرف نمایشیگرای  به  میزاا ّ

ّرهااهیمّوّمتغیّمفّ.4

 و فوه کوه وضوعیت مرّ   ایگونوه  بوه  ؛زنودگی و رفتوار   ۀ، شویو مایملوک  عمومینمای   :مصرفّنمایشی

 شوود موی به قصد کسب تأیید یا برانگیختن رشوک دیگوراا انجوام     که شودمیمتظاهرانه به دیگراا فهمانده 

 جودول منودرج در   هوای فهلّؤم ازکردا این مفهوم در این پژوه  برای عملیاتی .(118 ،   1838، )ممتاز

از  سونجیده شود    (ایدرجوه  6) طیا لیکر قالب در ساخته قمحقّ ۀر با ده گویاین متغیّ و استفاده شد (1)

ّشده است  ایجاد ایفا لهدر سطح مصرف نمایشی  شاخص هاگویهترکیب این 

 ،   1831 است )انووری،  دینی و عمل به دستورهای را اعتقاد به مبانی به معنای داریدین :داریدین

 سوازد  رمتأثّفرد را  هایکن  و هاگرای به نحوی که  ؛به معنای داشتن اهتمام دینی است ،چنین(، ه 8434

 سونج   بوومی از مودل   داریدیون   بورای سونج    (1177 فوار ، به نقل از  86،    1834زند، شجاعی)

 داریدینستفاده شده است که در این مدل ابعاد )چهار بعد از پن  بعد را( ا ،(1834) زندشجاعی داریدین

 (،3 توا  1هوای  گویوه ) بوودا عبواد  (، اهول 4 توا  1 هایگویه) بودامعتقد :از اندعبار  (1به شرح جدول )

ایون    (16 و 14 و 18هوای  گویوه )بوودا  عو متشورّ  (11 و 12 و 11 و 10 و 1 هایگویه) کرداعملاخالقی

شواخص   هوا گویوه و از ترکیوب ایون   ( سونجیده شود   ایدرجوه  6یا لیکر  )در قالب طگویه  16ر با متغیّ

ّایجاد شده است  ایفا لهدر سطح  داریدین

 نامنود موی ا قضاو  فرد در موورد ارزش خوود   یفرد در مورد خود  یابیارزش را نفس  عزّ :نفسّتعز 

 دسوت ه بو  اسومیت  کووپر  سنفو   عوزّ  رزمووا  یاجرا از یرزمودن هک اینمره ( 40،    1878 ،گردبیاباا)

 -الفّ ّ:مقیواس اسوت  خورده  نامه دارای چهوار ین پرس ا  کندمی صمشخّ را  سنف  عزّ ۀدرج ،روردمی

                                                           
1. Pandey 
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 -ج(  1 و 3 و 7 هوای گویوه ) اجتمواعی  نفوس   عوزّ  -ب  (10 گویه و 6 تا 1 هایگویه) یکلّ نفس  عزّ

از ترکیوب   (17 و 16 و 11 هایگویه) لیتحصی نفس  عزّ -د ( 14 تا 11 هایگویه) خانوادگینفس  عزّ

 ایجاد شده است  ایفا لهسطح  در نفس  عزّشاخص  هاگویهاین 

 شناسیروش.5ّ

در دانشوگاه تبریوز   کارشناسی ارشود   و ق حاضر به روش پیمای  و در میاا دانشجویاا کارشناسییتحق

تحصیلی و جنسویت و   ۀبرحسب رشت نفر 873فرمول کوکراا از با استفاده که انجام یافته است  1812سال 

  اندشدهنمونه انتخا   عنواا به ،ای متناسبگیری طبقهتحصیلی با استفاده از نمونهۀ دور

ناموه از  پرسو  ارزیابی پایوایی  برای   باشدمینامه پرس  ،ه  ذکر شد قبالًچه چناا گیریاندازه ۀوسیل 

براسواس   رمده اسوت   (8 و 2 و 1) لوادر جد هارسیبرّ استفاده شده است که نتای  ضرایب رلفای کرونباخ

بستگی درونی مطلوبی هستند و هموه ضورایب   ر دارای ه هر سه متغیّ گفت تواامیضرایب رلفای کرونباخ 

 و در سطح قابل قبولی قرار دارند  7/0باالتر از 
 

 مصرفّنمایشیّرمتغیّّبّآلفایّکرونباخیضروّّهایگویهّ-1جدولّ

ّ/.835ّضریبّآلفا=ّ

  کن می انتخا  مد هایژورنال و الگوها روزترینبه با مطابق را پوشش  و لباس نوع من .1

  است را مدبودا ،من لاوّ لویتوا کاالیی هر انتخا  در .2

  بخرد را نتواند را فردی هر و باشد گراا که بخرم لباسی کن می سعی اغلب .3

  باشد گراا اگر یحتّ ،خرممی را را ،باشد داشته معروفی مارک لباسی اگر .4

  است را بوداشیک از ترمه  لباس کیفیت من نظر به .5

  شود هتوجّ جلب باعث و باشد گیرچش  که بپوش  لباسی هاجشن و مراس  در .6

  کندمی رمتحیّ را دیگراا اغلب پوشش  و ررای  مدل .7

  هست  ال تجمّ بدوا زندگی و طرفدار سادگی من .8

  باش  نداشته را به احتیاجی اگر حتی ،خرممی را را ،باشد باکالس لباسی اگر .9

  کند هزینه خریدن  برای را زیادی زماا و پول انساا که دارد را را ارزش لباسی، «بوداروزبه» نظرم به .11
 

نفسّتعز مصرفّّرمتغیّّهاّوّضریبّآلفایّکرونباخگویهّ-2جدولّ  

ّ/.848ّضریبّآلفا=ّ

 دادممی تغییر را های ویژگی از خیلی توانست می اگر  1

  خورممی اتأسّ ،ده می انجام که کارهایی خاطر به اغلب  2

  هست  ضعیفی ردم کن می احساس  8
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2ّادامهّجدولّ

ّ/.848ّضریبّآلفا=ّ

 بگیرم  تصمی  توان می دشواری بدوا  4

 ده  می انجام وجه بهترین به را وظایف  همیشه  1

 هست   شادی نسبتاً فرد من  6

 برخوردارم  زیادی بیتمحبو از دوستان  میاا در  7

 دانند می خوشایند مرا با معاشر  مردم است، مشکل برای  جمع در کردا حبت  3

 دانند مردم معاشر  با مرا خوشایند می  1

 دارم  کامل رضایت( قیافه) خود ظاهر از من  10

 گیرند می ک  دست مرا اطرافیان   11

  شودمی من در خوبی احساس بوداخانواده کنار در  12

  کنندمی حسا  من روی امخانواده  18

  کن  زندگی امخانواده از دور داشت  دوست  14

 کن   مطرح کالس در کالسی مباحث مورد در را نظرات  کن نمی جرأ  من  11

   کن می افتخار خود تحصیلی موقعیت به من  16

 دانند نمی بااستعداد و قابل فردی مرا استادان  نظرم، به  17
 

 داریدینرّمتغیّّباخهاّوّضریبّآلفایّکرونگویهّ-3جدولّ

 /  363ضریب رلفا= 

  ورمرجا میه من نمازهای واجب  را ب  1

  کن می تالو  قررا من  2

  گیرممی روزه را رمضاا ماه تمام ،شرعی عذر وجود عدم  ور  در  8

  کن می شرکت رمضاا ماه در احیا هایشب مراس  در  4

  دهدیم ارائه انساا سعاد  برای را برنامه ترینکامل اسالم دین  1

  دارم اعتقاد جهن  و بهشت و اعمال به رسیدگی و رخر  دنیای به  6

  کندمی رفتار عدالت به بندگان  با همیشه خداوند  7

  است شده مبعوث پیامبری به خدا جانب از(  ) دمحمّ  3

  نیست  گفتندروغ به حاضر شرایطی هیچ در  1

  کن می غیبت دیگراا سر پشت اغلب  10

  کن می کمک یازمندن افراد به بضاعت  حدّ در  11

ّ
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3ّادامهّجدولّ

 /  363ضریب رلفا= 

  کن می پرهیز دیگراا کردامسخره از  12

  ده نمی زیادی اهمیت دینی هایمالک به همسر انتخا  در  18

  کن می ورمدرفت ترک  ندارند، چندانی دینی بندیپای که رشنایانی با  14

  کن می نگاه ه  غیراخالقی هایفیل  به من  11

  نیست  تقلید مرجع از پیروی و تقلید اهل ،دینی تکالیا انجام و صتشخی در  16

 

ّآمارّتوصیفی

( را در ود  4182نفور )  112( را دانشوجویاا زا و  در ود  1383نفور )  217گوو،  نفور پاسوخ   873از بین 

( در ود  20) نفر 61کارشناسی و  ۀ( دانشجوی دوردر د 73) نفر 800که  دهندیمدانشجویاا مرد تشکیل 

  بود پاسخبی (در د 2) نفر 1وی کارشناسی ارشد و دانشج

میوانگین گورای  بوه     ،دهود موی ( نشواا  2 جدولا لی تحقیق ) رهایمربوط به متغیّ تو یفی هایرماره

گر را اسوت کوه   نمایاا 81ط را با مقدار متوسّ ۀکه مقایس باشدمی 2187دانشجویاا  بین در نمایشیمصرف 

و  74 نفوس   عوزّ ط قورار دارد  میوانگین   متوسّ حدّ از ترپاییندر سطح دانشجویاا  بین در مصرف نمایشی

  باشود میط متوسّ تر از حدّبی  دانشجویاا نفس  عزّمیزاا  دهدمیکه نشاا  است 7081ط را مقدار متوسّ

در بوین   داریدیون میوزاا   4081ط و مقودار متوسّو   4181ه بوه میوانگین   نیز با توجّو  داریدینر در مورد متغیّ

 است   گرفته قرارط متوسّ انشجویاا در سطح باالتر از حدّد
 

ّپژوهشّرهایمتغیّّآمارّتوصیفیّ-4جدولّ

ّمیانگینّرنامّمتغیّ
انحرافّ

ّاستاندارد

ّضریبّکشیدگیّضریبّکجی
ّبیشینهّکمینه

مقدارّ

ّمتوسط ّآماره
انحرافّ

ّاستاندارد
ّآماره

انحرافّ

ّاستاندارد

 81 12 10 210/0 181/0 121/0 841/0 41/3 7/21 مصرف نمایشی

 1/70 102 81 210/0 111/0 121/0 001/0 7/11 74 نفس  عزّ

 1/40 62 11 210/0 110/0 126/0 0/ 141 61/3 1/41 داریدین

 

هوا  رهوای تحقیوق و انحوراف اسوتاندارد را    هوای کجوی و کشویدگی متغیّ   رماره ۀت در اندازدقّ ،چنینه 

 رهای مورد استفاده به یک توزیع نرمال دارد قادیر متغیّم بودا توزیعنزدیک دهندۀنشاا
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1ّوّمصرفّنمایشیّنفسّتعز داری،ّینمیزانّدّبرحسبگویانّتوزیعّپاسخّ-5جدولّ

ّمیزان
ّرهامتغیّ

ّمصرفّنمایشیّنفسّتعز ّداریدین

 2/12 6 3/1 ک  خیلی

 1/18 1/11 1/8 ک 

 82 7/27 1/1 تا حدودی ک 

 1/16 22 3/28 تا حدودی زیاد

 3/14 8/13 3/40 زیاد

 6/10 6 1/13 خیلی زیاد

 

در ود( را   3/40) فراوانوی تورین  بوی   داریدیون ر در مورد متغیّو  ،گفت تواامی( 1طبق نتای  )جدول 

در  داریدیون با میزاا  هایرزمودنیدر د( را  3/1) فراوانی ترینک زیاد و  داریدینبا میزاا  هایرزمودنی

بوا   هوای رزموودنی در ود( را   7/27)ترین فراوانوی  بی  نفس  عزّر و در مورد متغیّ ارندسطح خیلی ک  د

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

 82) تورین فراوانوی  ر مصرف نمایشوی نیوز بوی    در مورد متغیّ سطح خیلی ک  و در سطح خیلی زیاد دارند 

( را در ود 6/10فراوانوی )  تورین کو  توا حودودی کو  و     مصرف نمایشوی با میزاا  هایرزمودنیدر د( را 

 در سطح خیلی زیاد دارند  مصرف نمایشیبا میزاا  هایرزمودنی
 

ّرهایّتحقیقمتغیّّبستگیّپیرسونآزمونّهمّ-6جدولّ

 رهامتغیّ بستگیهمّهایآماره نفستعز  داریدین

801 /0 

000 /0 

241  /0 

000 /0 

 بستگیه  ضریب

 داریمعنیسطح 
 مصرف نمایشی

266 /0 

000 /0 
_ 

 بستگیه  ضریب

 داریمعنیسطح 
 نفس  عزّ

 

ضورایب  کوه   طوور همواا ( رموده اسوت    6رها در جودول ) بستگی متغیّنتای  حا ل از رزموا روابط ه 

بوا   معکوسوی  دارمعنوی  ۀرابطو  ،یشوی مصورف نما  بوا  نفس  عزّر بین متغیّ دهدمینشاا  بستگی پیرسواه 

                                                           
بندی مجدّد را گویاا در هر یک از سطوح متغیّرهای مورد بحث، از طریق ایجاد شاخص و طبقهباید توجّه شود که در د فراوانی پاسخ    1

 تعیین شده است 
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یافته  کاه  مصرف نمایشی میزاا، نفس  عزّبا افزای  میزاا  کهاین معنی به  ؛وجود دارد 0/ 241ضریب 

وجود دارد و با  0/ 801ضریب  با مصرف نمایشیو  داریدینبین  معکوسی دارمعنی ۀرابط ،چنیناست  ه 

بوا ضوریب    داریدیون  با نفس  عزّا بین امّ ؛اه  یافته استک نیز مصرف نمایشیمیزاا  داریدینافزای  

تموام روابوط در سوطح یوک      دهود می( نشاا 6) جدول ،چنینه وجود دارد   مثبتی دارمعنی ۀرابط 0/ 266

 در د به لحاظ رماری معنادار هستند 

 هوای وهگور میوانگین   ۀمقایسو از رزمووا   تحصیلیۀ دورجنسیت و  با مصرف نمایشی ۀبرای رزموا رابط

و در بوین   12/21 ( میانگین مصرف نمایشی در بین مورداا 7ه به جدول )با توجّ ه است استفاده شد مستقل

داری ه بوه سوطح معنوی   دهد میوانگین دو گوروه تقریبواً برابور اسوت و توجّو      است که نشاا می 13/21زناا 

هوای دو گوروه مورد و زا    داری بوین میوانگین  تفاو  معنوی  ،در د است 1که باالی ( 704/0رمده )دستهب

گویواا بوا میوزاا مصورف     ر جنسویت پاسوخ  داری بین متغیّو معنی ۀگفت رابط تواامی ،بنابراین  وجود ندارد

 ها وجود ندارد را نمایشی
 

 تحصیلیّۀوّدورّتفکیکّجنسیتّبهّمصرفّنمایشیتفاوتّمیانگینّّآزمونّ-7ّجدول

مصرفّ

ّنمایشی

ّۀدورّ/جنسیت

ّتحصیلی
ّمیتکّمیانگینّتعداد

T 

ّۀدرج

ّآزادی
ّداریمعنی

T 

 مرد

 زا

118 

217 

12/21 

13/21 
831  863 704/0 

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

800 

61 

21/26 

82/28 
74/2 816 007/0 

 

و در بین  21/26 کارشناسیدانشجویاا  بین در مصرف نمایشیمیانگین ( 7) جدوله به با توجّ ،چنینه 

دانشوجویاا   بوین  در مصورف نمایشوی  میوانگین   دهدمیست که نشاا ا 82/28 دانشجویاا کارشناسی ارشد

 مدرک کافی بورای ردّ  ،بنابرین ،باشدمی t =0/ 007 رزموا داریمعنیچوا سطح  وتر است کارشناسی بی 

 ۀدورداری بوین  معنی ۀیعنی رابط ؛شودمی تأییدا لی  ۀ فر رد و فرضی ۀفرضی ،بنابراین   فر داری  ۀفرضی

دانشوجویاا   بین در مصرف نمایشیمیزاا  ،ر  دیگرادارد و به عب وجود مصرف نمایشیمیزاا با  تحصیلی

  استتر از دانشجویاا مقطع کارشناسی ارشد مقطع کارشناسی بی 
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SEMّّبرازشّمدل

 هوا دادهابتودا از روش تقلیول    ،سهولت در انجام و نموای  مودل تحلیول مسویر     و هاگویهد ت تعدّبه علّ

بوه   ؛است هرهای ا لی تحقیق استفاده شدهر یک از متغیّ هایفمعرّد ( برای کاستن از تعدّهاگویه)ترکیب 

 بعود  4را در  ۀشود ترکیوب  نمورا   نفوس   عزّمربوط به  هایگویهتک واردکردا تک جای بهاین نحو که 

 ۀشود مرا  ترکیبن نیز داریدینر و در مورد متغیّ بعد تحصیلی( و اجتماعی، بعد خانوادگی ی، بعد)بعد کلّ

 مصورف نمایشوی   رمتغیّا امّ ؛دل شدع( وارد م، بعد اخالقی، بعد تشرّاعتقادی )بعد عبادی، بعدبعد  4را در 

 نظور  بوه  1 مستقی  وارد مدل شودند   ور  بهبه را  مربوط هایگویه بود نه ابعاد، هافهلّؤمترکیبی از  چوا

 ۀفو مؤلّ) 6 بوا  7و گویوه   (گرایوی لتجمّو  ۀفو مؤلّ) 1 بوا  3مربووط بوه گویوه     گیوری اندازهخطاهای  رسیدمی

بورای   ،خود مودل  شنهادیپکه به  (سنجیدندمید )مفهوم واحدی را نباش ارتباطدیگر در ه با  طلبی(صتشخّ

رزاد در نظور گرفتوه    پوارامتر  عنواا به رها با ه این متغیّ مربوط به گیریاندازهبرازش مدل، خطاهای  بهبود

در سطح به نسبت قابل قبولی بوده  03/0با مقدار  (RMSEA)ورا  تقریب ذیانگین مجم ۀریش شده است 

و در سوطح قابول قبوولی اسوت  بوا       =NFI 11/0بررورد شده است   0/ 12مدل در حدود  CFIو شاخص 

شده از برازش قابل قبولی برخوردار بوده و استدالل کرد که مدل ارائه تواامی ،های مذکوره به شاخصتوجّ

 ده است شهای تجربی فراه  انطبا  مطلوبی بین مدل ساختاری با داده
 

 
ّمدلّتحلیلّمسیرّتحقیقّبراساسّضرایبّاستانداردّ-1ّشکل

                                                           
 شد  گویۀ ده  برای افزای  برازندگی مدل حذف   1
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در سطح بوه نسوبت قابول قبوولی بووده و       03/0با مقدار  (RMSEA) ورا  تقریبذمیانگین مج ۀریش

ه به طح قابل قبولی است  با توجّو در س=NFI 11/0بررورد شده است  0/ 12مدل در حدود  CFIشاخص 

شده از برازش قابل قبولی برخوردار بووده و انطبوا    کرد که مدل ارائه استدالل تواامیمذکور  هایشاخص

 ده است شتجربی فراه   هایدادهمطلوبی بین مدل ساختاری با 

 داریدیون ر متغیّ و 24/0 استانداردضریب بتای  با نفس  عزّر که متغیّ دهدمی( نشاا 1 شکلمدل باال )

به شکل مستقی  و معنادار منفوی تحوت    را مصرف نمایشیر دو، متغیّ هر 88/0رد انیز با ضریب بتای استاند

 مصرف نمایشیکه با  (- .17) منفی دارمعنیمستقی   ۀعالوه بر رابط تحصیلیۀ دور ر  متغیّانددادهر قرا تأثیر

 به مصرف نمایشیبر روی  86/0بتای استاندارد  ضریب با نفس  عزّ ربر متغیّ تأثیرتوانسته است با  ،داشته

ر جنسیت ه  هرچند است  متغیّ نبوده دارمعنی داریدینرا بر  تأثیرا ا امّ ؛باشد تأثیرگذارغیرمستقی   طور

بوا   داریدینر بر متغیّ تأثیرگذاریا از طریق امّ ؛است نبوده مصرف نمایشی بر مستقیمی دارمعنی تأثیردارای 

توانسوته اسوت بور     -17/0ضریب بتای  نفس  عزّر بر متغیّ تأثیرگذارینیز از طریق  و - 88/0ضریب بتای 

  داشته باشد 0/ 10 ضریب با داریمعنی غیرمستقی  افزایشی تأثیر مصرف نمایشیروی 
 

 رهایّمستقلّبرّمدگراییمتغیّّکل ّغیرمستقیممستقیمّوّّتأثیراتّ-8جدولّ

 ریّنامّمتغ ردی 
 تأثیرنوعّ

 کلّتأثیر
 غیرمستقیم مستقیم

 -24/0 - 24/0 نفس  عزّ 1

 -88/0 - 88/0 داریدین 2

 10/0 11/0 - 1/0 جنسیت 8

 -27/0 -10/0 -17/0 تحصیلیۀ دور 4
 

 ،ترتیوب  بوه  مصورف نمایشوی  بور   تأثیرگذاررهای متغیّ گفت تواامی( 3) به جدول هتوجّبا  ،مجموع در

 نفوس   عزّ (،-27/0) تحصیلیۀ دور(، -88/0) داریدیناز  اندعبار استاندارد  یب بتای کلّضر ترینبی 

ر جنسویت  تورین و متغیّو  دارای بوی   داریدینر به عبار  دیگر متغیّ ؛(10/0) جنسیت ،( و در رخر-24/0)

  اندبوده مصرف نمایشیبر  تأثیرگذاریترین میزاا دارای ک 

ّدهاوّپیشنهاّگیرینتیجه.6ّّ

فوه،  کوه وضوعیت مرّ   ایگونوه  بوه  ؛زندگی و رفتوار  ۀ، شیومایملک مینمای  عمو یعنی مصرف نمایشی

  این شودمیبه قصد کسب تأیید یا برانگیختن رشک دیگراا انجام  که شودمیمتظاهرانه به دیگراا فهمانده 
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ت بوه خوود  وور     نظر دیگوراا نسوب   هتوجّ جلبنوعی کن  متقابل نمادین است که برای  ،نوع مصرف

زیورا لبواس حامول معوانی مختلوا اجتمواعی و فراتور از         ؛دارد یمهمّو در این میاا، لباس، سوه     گیردمی

در تغییور   زیملطبق نظر   است پوشند هویت  ۀکنندمنعکس، غیرشفاهیپوشاندگی بدا، شکلی از ارتباط 

توا زنواا    اسوت  شدهین امر باعث و ا ه استک از زناا سلب شدمدرنیته، فر ت شکوفایی و تحرّ سوی به

 ابیوا  ،چنوین هو    وجوو کننود  جسوت  (مصرف نمایشوی )و  مد چوا ییهاپدیدهع و شکوفایی را در این تنوّ

بوه وجوود    را نفوس   عوزّ  درجا  مختلفی از امنیت و حوسّ  ،شناسیخویشتنبر  تأکیدمصرف با  شودمی

  یعظو  ازحود بی  ،نیزم ۀاریّب به سیرس کهرا  از یبتوانند پ یاا جهانیه ادکدوار است یام کباکا  روردمی

: میوزاا  لاوّبود که  سؤالاین هدف پژوه  حاضر پاسخ به   غالب شوند گرامصرف یزندگ کسب بر ،شود

ریوا عوواملی چووا     کوه دوّم این ؟قدر استهدانشجویاا دانشگاه تبریز چ بیندر  مصرف نمایشیبه  گرای 

 توأثیر را تحوت   مصرف نمایشیگرای  به  تواندمیتحصیال ، جنسیت  ، سطحنفس  عزّ، داریدینمیزاا 

 رمده، نتای  ذیل حا ل شد:عملبه هارسیبرّ پی درکه  قرار دهند؟

بسوتگی  هو  تحلیول   نتای   ط قرار داردمتوسّ از حدّ ترپاییندانشجویاا در سطح  بین در مصرف نمایشی

 بوه  ؛وجوود دارد  معکوسوی  دارمعنوی  ۀرابطو  ،مصرف نمایشیبا  داریدینو  نفس  عزّ رنشاا داد بین متغیّ

ایون امور   یافته است   کاه  مصرف نمایشیمیزاا  داریدینمیزاا  و نفس  عزّبا افزای  میزاا  که طوری

نیز  اد  بود و دانشجویاا کارشناسی نسبت به دانشوجویاا   تحصیلیۀ دور رزموا تفاو  میانگین در مورد

گویواا بوا میوزاا    ر جنسویت پاسوخ  بوین متغیّو    داشتند مصرف نمایشیتری به بی کارشناسی ارشد گرای  

  مشاهده نشد (رزموا تفاو  میانگین)در سطح  داریمعنی ۀرابط ،هارا مصرف نمایشی

 افوزار نورم  تحلیل مسیر بوا اسوتفاده از   از مصرف نمایشیرها بر متغیّ یلّو ک غیرمستقی  تأثیربرای بررورد 

کاهشوی بور    توأثیر  به شکل مستقی  ،داریدین و نفس  عزّ رهایمتغیّ کهنشاا داد نتای    دلیزرل استفاده ش

بور   داریدیون  توأثیرا  نظریا  واتسوا و باکاک در موورد   دمؤیّاین نتیجه   اندداشته مصرف نمایشیر متغیّ

 مصرف نمایشیه تر بنتای  تحقیق حاضر مبنی بر گرای  ک   باشدمی گراییلتجمّکاه  میل به مصرف و 

 نووعی  نفوس   عزّمعتقد است که  استجیمز  سو با این عقیدهه  باالتر نفس  عزّبا دانشجویانی  میاا در

مالکیت و دراختیارداشتن و نمای  این اختیار از  با حسّ تواندمیاحساس مثبت نسبت به خویشتن است و 

گرایوی در پوی   با مصورف  ،تری دارندک  نفس  عزّیعنی افرادی که  ؛باشد ارتباط در مصرف نمایشیطریق 

ربوانی و رسوتگار،    این نتای   بوا تحقیقوا    ،چنینه   ندهستکاذ  در خوی   نفس به اعتمادایجاد نوعی 

  دارد یخوانه  مصرف نمایشی بر نفس  عزّو  داریدینمعکوس  تأثیروزیری مبنی بر 
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 مصرف نمایشوی  بر مستقی به طور  کهاینعالوه بر  یتحصیلۀ دورر متغیّنوشتار نشاا داد،  این هاییافته

 طوور  بوه  مصرف نمایشیبر روی ، نفس  عزّر متغیّمثبت بر  تأثیرگذاریتوانسته است با  ،داشتهمنفی  تأثیر

 است  نبوده دارمعنی داریدینرا بر  تأثیرا  اامّ ؛منفی بگذارد تأثیرنیز غیرمستقی  

 مصورف نمایشوی   بر مستقیمی دارمعنی تأثیربودا( هرچند دارای ر جنسیت )مرددر پژوه  حاضر متغیّ

 داشته داریمعنیافزایشی  تأثیر مصرف نمایشیتوانسته است بر روی  غیرمستقی ا به  ور  امّ ؛است نبوده

و  داریدیون منفوی بور    تأثیرگوذاری زیرا نتای  تحلیل مسیر نشاا داد جنسیت )مردبوودا( بوه خواطر     ؛باشد

نظریا  زیمول و وبلون و نتوای  تحقیقوا       ،بنابراین  مثبت داشته است تأثیررف نمایشی نفس بر مص عزّ

واقوع   تأییود موورد   مصرف نمایشیبودا( بر جنسیت )زا افزایندهمبنی بر اثر  وزیری و سعیدی و تامیلسوا

ادهوای  نم ازاسوتفاده  باکواک مبنوی بور     ۀتر است و نظریو بی  مرداا در مصرف نمایشی ،بنابراین  شودنمی

که  طورهمااو  شودمی تأییددر بین مرداا  گراییمصرفرواج ر مردانگی در تبلیغ مصرف و متغیّ هایتمثال

اجتماعی و خصو یا  مرداا انگشت  هاینق ر سیدمن اشاره کرده است، مطالعا  جدید مردانگی بر تغیّ

قیت  را از طریق کار سوخت  ه موفّبود ک ایخودساختهتصویر مردانگی، تصویر مرد  ،شتهگذ  در گذارندمی

 و مصورف نمایشوی  را بوا   مردانگیشواا قیت و ا در عصر حاضر مرداا موفّامّ ؛کردمیفیزیک و قناعت کسب 

عالموت   یوک سیسوت  از   عنواا به مصرف نمایشی  پژوه  ساندی نیز در رابطه با دهندمیگیر نشاا چش 

 د همین نظر است یّؤم ،جنسی

نتوای   که در  گفت تواامی ،در تحلیل مسیر داریدینبر  جنسیت )مردبودا( ۀکاهند تأثیرا در رابطه با 

 ؛2002 ،کوارتنی موک   ؛1838ارمکی  ؛1831 ،توسلی ؛1812 ،مدیری: جمله از)تا حال  یقا  پیشینقاکثر تح

ا در امّو  (؛8،    1812مودیری و ارمکوی،   بوه نقول از   ) اندکرده تأییدهمین قضیه را  (غیره و 2001 ،لونتال

 تحلیل مسیر تحقیق( مدل هاییافته)براساس  نفس  عزّجنسیت )مردبودا( بر  ۀکاهند تأثیرا  ۀرابط مورد

تحقیقواتی جدیودتر    هوای یافتوه  اامّو  ؛اسوت در این زمینوه   با نتای  تحقیقا  قبلی متفاو  هرچند این نتیجه

به نفس باالتر در زناا نسبت به مورداا   د وجود اعتمادیّؤ( نیز م1818تحقیق سلملیاا و کاظ  نژاد ) ازجمله

اسوت در تحقیقوا  رتوی بوه را      یود ام وتوری دارد  است که نیاز به تحلیل بوی   اییافته ،با این حال است 
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