
     

 192-161 صص،  1044ستان تابو  بهارعلوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد،  ۀمجلّ

 11/46/1044تاریخ تصویب:         20/12/1199تاریخ دریافت:   

 
Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) 

 

 

 پوشاک ی مصرف نمایشیشناختجامعهتبیین 

 (9911 ماهید -: شهر بیرجندمطالعه )مورد
 

 توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران( و قتصادیا شناسی، جامعهطالبی )دانشجوی دکتری محمدعلی

 نویسندۀ مسئول(، مشهد، مشهد، ایران فردوسی ،علوم جمعیتی، دانشگاه غلامرضا حسنی درمیان )استادیار

gh-hassani@um.ac.ir 

 مشهد، مشهد، ایران( فردوسی توسعه، دانشگاه و اقتصادی شناسیجامعه اکبر مجدی )استادیار،علی

majdi@um.ac.ir 

 مشهد، مشهد، ایران( فردوسی توسعه، دانشگاه و اقتصادی شناسیجامعه مهدی کرمانی )استادیار،

m-kermani@um.ac.ir 
 

 چکیده

مصرف نمایشی پوشاا  ر  شا ر  یشناختجامعه این پژوهش، تبیینشدن هدف ازانجام

ای ر  تکاوین ایان پدیاد  عاملیت انساانی و عواماز زمیناه تأثیربیرجند بور و سعی شد تا 

از  یاجتمااع تیاواقع کیقصد مطالعه  رها،یکه محقق با تمرکز بر متغ آنجا ازی شور. بر س

 یلازم برا یهارار  بنابراینبور  است؛  یکمّ کرریمناسب،  و کرریاست،  و ا راشته  رونیب

 نیابار ا ؛شادی پرسشنامه گاررآو  قیو از طر شیمایبا  وش پ ق،یتحق هاییهآزمون فرض

 ا با  رجندینفر از ساکنان ش ر ب 383کوکران،  یریگنمونه فرمولاساس، محقق با استفار  از 

 ساه باه شا ر کاه ایان  بیاترت نیاا ؛ بهدیبرگز یامرحلهای چندخوشه یریگ وش نمونه

 مناااطق از کیااهر ر  و شااد  یتقساا برخااو را کاا  و برخااو را مااهیبرخااو را ، ن منطقااه

ها، چناد خاانوا  بلو  نیمحلات، چند بلو  و ر  ا نیآنگا  ر  ا د.گرری انتخاب محله سه

خانوا ها،  نیا اعضایها از ار و ر ندعنوان خوشه انتخاب شدبه کیستماتیس یطو  تصارفبه

پوشاا ، از  یشایتجربه مصرف نما زیها و نهیبه گو ییگوپاسخ یها براآن ییبراساس توانا
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باه  یکروناا، رسترسا روسیاو وعیالبته با توجه به ش ؛شد افتیسال ر  11-51 یگرو  سن

 یاچا  واحدهاننمونه مدنظر، به هیت  یبرا بنابراین ؛مشاهد  ممکن نبور یاز واحدها یبرخ

 رهاایمتغ یقضاوت راو ان، شااخ  وزنا قیابزا  از طر یاعتبا  صو  .شد یبر س یشتریب

 .شاد  اساتکرونباا  محاسابه  یبا آزمون آلفا ابزا  ییایو پا یعامل زیآزمون تحل لهیوسبه

 نیااز باهی، زطلبیتماانیااز باه همناوایی، نیاز باه متغیرهای رار که نتایج این پژوهش نشان 

ی اجتماعی و عارات مصرفی بار مصارف هاتیمحدوریی، خورنمای هافرصتگری، جلو 

معنارا ی بر ایان متغیار  تأثیر؛ البته رسترسی به منابع معنارا ی راشتند تأثیرنمایشی پوشا  

میزان مصرف نمایشای پوشاا ، باین زناان و مارران تفااوت  ازنظر، علاو بهنداشته است. 

 یکاه از ساو یاز مباحا  نظاری بخشا باا پاژوهشاین  یهاافتهمعنارا ی مشاهد  نشد. ی

 یبخشاتیاو کاا کرر هوی شایمصاا ف نما ۀر با  ،ویبو ر و وبلنچون هم یپررازانهینظر

 را ر. همسوییشد  است،  ها ا ائهآن

 مصرف، مصرف نمایشی پوشا ، بیرجند. :هادواژهیکل

 . مقدمه9

، اسات ها معطاوف باور انساان واقعای یازهاین فع ر  گذشته صرفاً به که  پوشا مصرف 

اجتماعی، ر  و ای پاسخ به این نیازها، کاا کرری  هایتأثیر عاملیت انسانی و زمینهتحتامروز  

 ا تباطااتو  یبار گمنااممبتنای غالبااً افارار   وابا  که یر  مناطق ش رنمایشی یافته است و 

از نماور و ه او  را ر،  انیاجر یهای اکتسابر  قالب نقشی اجتماعی هانقش واست  یمقطع

 بیشتری برخو را  است. 

 یهاو  ساانه یو باا کماک فنااو  یساازیج اان نادیفرا قیاز طر یرا هیسرمانظام اکنون 

« ج اان مصارف»به مررم عرضه کرر  و ج ان  ا به  غاتیبا تبل  ا هاد یکالاها و ا ،یجمعا تباط

کند یم فیتعر  ا با مصرف رخو تیبورن و هوسانان ،یکه ر  آن، آرم ی؛ ج اناستکرر  زیتبد

 هیاشا روندان غالبااً بار پا ریبا سا ی وی( و  واب  اجتماع528 ، ص.5381 ،یقیو حق دفری)مع

 .شورین ار  م بنا یشیفرهنگ نما
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 یکرر و باا ر آمادمی ا مصرف  دکنند یکنند ، محصول کا  تولمصرف» ر   وزگا  گذشته،

اماا ، گرفاتمیر  نظار  او یبرا دکنند یکه تول کرر ا مصرف می هاییکالا راشت،ر  اختیا   که

و  یبار برابار دیاتأکنیز و  یغرب جوامعر  ی و مصرف یحیهای تفرتیبه فعال اریرلیز توجه زبه

، 5991، 1)فد ساتون «اسات کرر  دایپ یگریمصرف، شکز ر ،ی واب  اجتماععرصه  ر  یآزار

(، 4 ، ص.5998 ،2لازی)م «یزنادگ و یشا»عنوان بهی واقعهای ازین از نگرفتو با فاصله (53ص. 

( 524 ، ص.5381)وبلان، « ی و کماالآ اساتگرارن ی برای نشاانکسب اعتبا  و عنصر وسیله»

 شد  است. مطرح

، مصرف نمایشی، مصرف کالاهایی است که فاقد کا کرر افازایش تولیاد و 3به اعتقار وا ول

، ص. 2001وا ول،  ور )مایهای کلان پولی به کاا  عنوان نمار ا زشخاص است و به دیبازتول

ثروتمندتر، ، گرانینشان رهند که از ر تا کوشندمی کنندگانمصرفمعتقد است که  4(. هیس501

 (.52-53، ص .2005هیس، ترند )گذ انتر و خوشتیباشخص

به مصارف  ،یمال اییاز توانر  صو ت احر طبقات گریطبقات بالا و سپس ر ،5به عقید  بیرو

ر  برابار  ییخورنما رایبلکه ب ،ها ر   فع مشکلاتآن ازسورجستن  رلیزاز کالاها، نه به یبعض

اعتباا  آناان  ا ر  برابار  شیافزا کالاها نیکه کا برر ا اندشهیاند نیرا ند و ر  ا شیگرا گرانیر

 .(11، ص. 5310بیرو، )کند فراه   نندگانیب

 نیاباورن اری، فراگاسات افازور  یاجتماع یزان و برنامهنظران صاحب ینگران آنچه بر البته

باور،  یو صانعت شرفتهیپ یگذشته خاص کشو ها که ر  ییگرامصرف: »استاز مصا ف  گونه

 شیوبا ا ک  ییمناطق محروم و  وساتا یو حت افتهیه و   زین افتهینتوسعه یاکنون ر  کشو ها

 (.212 ، ص.5391اصز و طالب،  یجف)ن «است رار  قرا خور تأثیر تحت

                                                      
1. Featherstone 

2. Miles 

3. Varul 

4. Heath 

5. Birou 
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از مصارف کالاهاا و  ینیتاوان اشاکال ناومیز سه رهه قب ،از حدور رو زین رانیر  جامعه ا

و  یاجتمااع یهاازیتحل ازمنادین ،یصرفاً اقتصاار مباح  یخدمات  ا مشاهد  کرر که ر  و ا

رهد که بعاد از ینشان م 11-5312 یهاسالطی ر   رانیر  ا ییگرا وند تجمز. »است یفرهنگ

و  افازایش یافتاهلاوکس از کاز مصارف خانوا هاا،  یو عراق، س   مصرف کالاها رانیا جنگ

مرکاز  (.1 ، ص.5311خان زند،  ی)کر است افتهی شیشدت افزاکالاها به نیبه مصرف ا شیگرا

رانای از ا زیاابی شا روندان ت »عنوان ، پژوهشی با 5385افکا سنجی رانشجویان ایران ر  سال 

ر صد از افارار،  وا  ایان  11انجام رار. نتایج این نظرسنجی نشان رار که « ییگراتجمزپدید  

 (.215، ص. 5381، خوا یرانند )علمی« بسیا  زیار»پدید   ا ر  حد 

کاه باا افازایش قیمات  5392تاا  5381های  ونق اقتصاری نسبی ر  ساال» توان گفت،می

، افازایش امکاان سافرهای ها ساانهاست، رسترسی گسترر  افرار به بور   زمانه ج انی نفت 

های بازا یابی و تبلیغات و آشنایی با سبک زندگی خاا   شدن حوز خا   از کشو ، تخصصی

تمایز به مصرف افزایش یابد، بلکه مصرف هار ناوع کالاا،  تن انهکه  از ایران موجب شد  است

، کالاهاای تولیاد ماتیقگرانکالاهای مد  وز، کالاهاای  رینظآو  مصرف کالاهای منزلت ژ یوبه

، زار ی) ضاو« اساتخا   و... نیز افزایش یابد که البته آماا  گمرکای ر  ایان زمیناه موجاور 

 (.42، ص. 5391

شادن، ایی از فراینادهای ریگار همچاون  ساانهریرپاذیتأثباا  رانیاجامعاه اشادن ش ری

ی سااوبه ای فزاینااد ن، فررگراشاادن و...، بااه گونااهشاادشاادن، فراغتاایشاادن، مصاارفیتجااا ی

( و سبک زندگی افارار  ا 52-51، ص . 5392مایلز و مایلز، ) استبور  شدن  هسپا  مصرفی

های اخیر با  شد فزایند  مصرف نمایشای ش رهایی که ر  سال ازجمله. استرچا  تحول کرر  

  ا نام برر.« ش ر بیرجند»توان می، استر  ر  عرصه پوشا  مواجه بو ژ یوبهکالاها و خدمات، 

، اماا تمایاز باه اساتر گذاشاته تاأثییی بر بیشتر منااطق ایاران گراتجمزبه  گرایشاگرچه 

مصا ف نمایشی و بروز تغییرات عمد  ر  سبک پوشش افارار ر  شا ر بیرجناد، باا توجاه باه 

 ت با مرزهای شارقی کشاو  و فرهنگی این منطقه، موقعیت جغرافیایی، مجاو-پیشینه اجتماعی
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، ر خو  تأمز و نیازمند مطالعه و بر سی اسات. ش رهاکلانفاصله نسبتاً زیار با پایتخت و سایر 

،  شاد اسات زمینه  ا برای ایجار تغییر ر  سبک زنادگی شا روندان فاراه  آو ر  آنچه هاهراً

اساتان خراساان »مرکز وان عنانتخاب این ش ر به ژ یوبهسریع جمعیت ر  طول چند رهه اخیر، 

 .است بور  1«جنوبی

 لحاا  ازتوان ش ر بیرجند  ا ر  حال گذا  از مرحله سنت به مد نیته رانست. این شا ر می

پیشینه فرهنگی، ش ری سنتی و مذهبی است و با و ور مد نیته و مظاهر تمدن جدیاد، همانناد 

. اساتی و فرهنگای تجرباه کارر  هاای اجتمااعتغییراتای  ا ر  عرصاه ،ریگر ش رهای ایاران

، مراکاز نظاامی، هارانشگا شواهد این گذا ، بافت جدید ش ری، وجور مراکز ر مانی،  نیترم  

اجتماعی اسات؛  هایفعال زنان ر  عرصه نسبتاًمراکز صنعتی و خدماتی، فرورگا  و نیز حضو  

فرهنگای ماررم ایان شا ر  ، مظاهر جامعه مد ن نوعی چالش  ا با گذشته اجتمااعی و ونیازا

و هنجا های  هاا زشکامز به باو ها،  طو بهنه  هاآنایجار کرر  است و ر  خلال این تغییرات، 

 از، گاریر انیاب باه؛ اندگسساته هاآنکامز، ا تباط خور  ا با  طو بهو نه  اندماند گذشته، پایبند 

 ناهیزمپسائز اهمیات باور  و ر  های اجتماعی برای بیشتر مررم این شا ر حا، سنتطرف کی

هاای و از طرف ریگار، ا زش استی فرری و اجتماعی آنان ایفای نقش کرر  هاتیفعالی تمام

های ها  ا ر ماو ر سابک زنادگی و شایو نفوذ کرر  و نگرش آن جامعه مد ن ر  زندگی آنان

زیساتی، چاون ساار  رو ، به صافاتی چنداننهی زمان ر  که یمررم؛ استمتحول کرر   ،مصرف

تا شأن و منزلت خانوارگی خاور  ا  اندکرر و هموا   سعی  اندر بویی ش ر  جوصرفهقناعت و 

حفظ کنند، اما امروز  با ه و  بازا های جدید،  شد و توساعه ا تباطاات اجتمااعی و کااهش 

هاای اجتمااعی پیشاین، باه مصارف نمایشای کالاهاا و خادمات  وی و ا زش هاسنتقد ت 

، تالا ها، هاشگا ینماکالاهای لوکس،  دوفروشیخر،  شد بازا ها و مراکز مثالعنوانبهاند؛ و ر آ

ویلاها و ا ائاه خادمات احداث باغ ،مجلز نسبتاًهای و آپا تمان هاساختمان، احداث ها ستو ان

                                                      
 5383. ر  سال 5
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 دیهای جدمدل استفار  ازویژ  ، بهچ ر  شیآ ا سبک، 5های کو  باقرانتفریحی ر  رامنه-اقامتی

بار توان از مصاریق با ز مصرف نمایشی ر  میان مررم این شا ر باه شاما  آو ر. می ا  پوشا 

 یشایکسب صار شد  ر مو ر عرضه لاوازم آ ا یهاآما  و اطلاعات موجور، تعدار پروانه مبنای

 522بر با برا 5391مو ر و ر  سال  80، برابر با 5390ر  سال  رجندیر  سطح ش ر ب یو ب داشت

ر ماو  258ماو ر باه  520پوشاا  از  یهاامدت، تعدار فروشگا  نیا یمو ر بور  است. ر  ط

 .   2است سید  

، استقبال از مصرف نمایشی پوشا  ر  محیطی که ر  آن بیشتر ش روندان همچناان  ونیازا

  عایات آراب مرباوط ژ یوباهو حفاظ حادور شارعی،  هاسانتزیستی، پایبنادی باه بر سار 

های اقتصااری و تواناد ضامن تحمیاز هزیناهمیو زند، میپوشش و هواهر فرری پافشا ی  به

نامطلوبی راشته باشاد و ر  ساطح کلاان،  راتیتأث هاخانوار فشا های  وانی، بر هویت افرار و 

های اقتصاری، اجتماعی، فرهنگای و سیاسای مواجاه کناد؛ بناابراین نظام اجتماعی  ا با چالش

شاناختی بار مصارف نمایشای کدام عوامز جامعه که، این است شورمیکه اکنون مطرح  یسؤال

 پوشا  ر  ش ر بیرجند مؤثرند؟

که ا تباط بیشتری با موضاوع تحقیاق را ناد،  شد انجامهای به تعداری از پژوهش نجایار  

 .شورمیاشا   

 . مبانی نظری تحقیق2

تاا آن  اندو سعی کرر  اندانجام رار « مصرف»ر با   ایی هشناسان پژوهشبسیا ی از جامعه

ها به مطالعاه ، تحلیز و تبیین کنند. آناستبور   اقتصاررانان مدنظر ازآنچهی متفاوت اگونهبه ا 

یا نقش تلفیقای ایان عواماز ر  تکاوین ایان پدیاد   ،یا عوامز ساختا ی ،تأثیر عاملیت انسانی

                                                      
 شور.یممناطق ییلاقی و تفریحی آن، محسوب  نیترم  است و از  شد  عواقاین کو ، ر  ضلع جنوبی ش ر بیرجند  .5

 .5399. اتاق اصناف ش رستان بیرجند، تیر 2
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ر  فرهنگ مصارف اشاا    بدن تیریر با   نوع نگا  به مد ی وند کل، به رو 1واچزاند. پرراخته

 بادن یکننادگ ءیباازا  و شاگری بار ساتم : بدن تحت سلطه و بدن ابرازگر. مو ر اولدکنیم

 یبا هدف ابرازگار ،یفرهنگ مصرف زاستفار  ا یبدن برا یهافرصتبه  و مو ر روم  رتمرکز را

 ، ص.2001)واچاز،  کنادمایفاراه   یاجتمااع رییاتغ مقاومت و ی ا برا یکه بسترشا   را ر ا

سالطه  تحتو  یلیتحم یعنوان امررسته اول، مصرف کالاها و خدمات  ا به یهایتئو  (.150

رساته روم،  یهاایتئاو  اماا گیرناد،ر  نظار می نییاز بالا به پا یانیجرو نیز  یاجتماع شرای 

 ،مصارف کالاهاا و خادمات طریاقاز  کاه رانندمی و خلاق فعال یمصرف کنندگان  ا کنشگران

 .هستندو کسب منزلت رلخوا   تیر صدر ابراز هو

مصارف  د یاباه پد، پاول سافهفل کتااب ر  های ولخار آرمبا   ر خور  زیتحلر   2زیمز

و  شاورمی آغاز یاز طبقه متعالی است؛ طبقات زیمحصول تما اساساًبه نظر او، مد  .است هپرراخت

 ، ص.5391، )ساوئدبر  و گراناووتر شورمی دیتقل ترنییپا طبقات لهیوسبه ،ن فتنیازب تا زمان

 ا بار افارار وا ر  یدیشاد یساختا  یفشا ها ،مد نی ر  ش رها یزندگ ،اعتقار ویبه (. 424

 د ،یاچیپ کاا   یر  نظاام تقسا شادنریو ر گ  ورمای نیاز با یتعلقاات گروها زیارا؛ کندمی

خااص  و یشا ،یتوضاع نایا. ر  اسات کارر  یاز ا زا گرانیاز ر زیماو ت تیهوی هاهیرستما

حاضار ر   تیاو انباو  جمع گارانیبا ر ابطه ر   رخو انیب یبرا ی اه ،یمصرف و سبک زندگ

 (.24-21 ، ص .5382ی، )فاضلاست  ش رکلان

 تاسابر منزلت اقتصاری، متغیرهای ریگری  ا نیز رخیز کارر  تعریف طبقه، علاو  ر  3وبر

ا تبااط  دیاتولشارای  باا اجتمااعی طبقه  ،ما کس ازنظر کهیر حال(؛ 581، ص. 5385)کوئن، 

 ، باه تلااشآسااتنطبقه کتاب  ر  4وبلن .شدمی بوطمر ی افرارسبک زندگ هب وبر ازنظر راشت،

                                                      
1. Waches 

2. Simmel 

3. Weber 

4. Veblen 
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ن عنوا. وی از این نوع مصرف، با استنمایانه طبقه مرفه ر مو ر مصرف کالاها اشا   کرر  خور

بر این اعتقار اسات کاه انساان « فراواقعیت»اصطلاح با  2ا یبور کند. می اری 1«مصرف تظاهری»

ای نمایشای تبادیز کارر  گرایی و مدگرایی، جامعه  ا به جامعاهمصرف راتیتأثامروزی ر پی 

ار  و ز)قریشی، قاس  استتبدیز شد  « وانمور» یایرنرو  شد  و غالباً به « واقعیت»از که  است

 دیاتأکی و زباان ینماار یجامعه براساس معاان یساختا بند(. وی بر 41، ص. 5391زار ، قاس 

 و هابه انساان تیو موقع تیهو یکه با اعطا راندمیها از نشانه یستمیکالاها  ا سو  استکرر  

 (.229 ، ص.5393 دمن،ی)س دنبخش ا سازمان می یج ان اجتماع اء،یاش

 شاد  آغاازبیسات  قرن ر با ۀ سبک زندگی و مصرف که از ابتدای  شد نجاماالبته مطالعات 

شد و  کا بررک ی شناسجامعهارامه کا های اولیه وبر، زیمز و وبلن، برای مدتی ر    غ بهبور، 

میلااری،  5990اما ر  اوایز رهه  های مربوط به بازا   ونق پیدا کرر،ها ر  پژوهشاستفار  از آن

 و، فد ساتون 3ی چون بو ریاوشناختجامعهمعاصر فرهنگی و  پررازانهینظراز سوی این مفاهی  

 (.15، ص. 2001، 5بنت فت )به کا   4چنی

شناسی مصرف، باه مارو  وبلن و بو ریو ر  بح  جامعه هایرلیز اهمیت نظریهر  اینجا به

اک  بار جامعاه پررازی . وبلن،  یشه  قابات اجتمااعی  ا ر  فرهناگ  قاابتی حامیآ ای آنان 

راند. باه نظار میگری و کسب منزلت یی و مصرف نمایشی  ا جلو آساتنجوید و هدف از می

شوند. اگار فارر می حرمت نفس، همان بازتاب حرمتی است که ریگران برای انسان قائز»وی، 

 چناین حرمتای  ا باه رسات ،جامعاه مو رپساند زیآم قابتهای رلیز عدم توفیق ر  کوششبه

ها ا زش خاور نیاو ر، از فقدان حرمت نفس  نج خواهد برر. ر  یک فرهنگ  قابتی که انساان

سنجند، هر فرر پیوسته ر  تکاپوی آن است کاه از همساایگان خاور می ا ر  مقایسه با ریگران 

                                                      
1. Conspicuous Consumption 

2. Baudrillard 

3. Bourdieu 

4. Chaney 

5. Bennet 
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یی و آسااتن. باه نظار او، مصارف، رریگیفرامی، همگان  ا چشموه چش پیشی گیرر؛ لذا تب 

کوشند تا ر  چشا  ها میها با آنی وسایلی هستند که انسانگیبلندپا، نمارهای ریگ چشنمایش 

 آنچاههمسایگان خور، برتر جلو  کرر  و برای خور ا زش بیشتری قائز شوند. به عقیاد  وی، 

نیست؛ بلکه میز باه  راروستدو  اندازپس، رلبستگی وی به را ریمواانسان امروزی  ا به جنبش 

است که الگوهای مصرف و  فتا   ا  . وی معتقدرا ریموا ا به تکاپو از ریگران او  گرفتنپیشی

کارر؛ بلکاه کاا کرر پن اانی بالاابررن  نییتبها کا کرر آشکا  آن برحسبنباید تن ا  ،عام طو به

 (.315-311 ، ص .5313، کوز « )آو ر حساب بهمنزلت اجتماعی  ا نیز باید 

عنوان ابزا ی م   ر  است و تمکن مالی افرار  ا به کرر  اشا  ن وبلن به شرای  جامعه مد 

و  افتاهی شیافازاافارار( )ی گمنامر  جامعه مد ن، »راند. به عقید  وی، میمصرف نمایشی آنان 

ر  قالاب مصارف  اسات. ر  چناین شارایطی، ا زش اجتمااعیغالباً پراکناد   ،مواج ات مررم

)گروناو، « رهادمیکنند، خور  ا نشاان مییاز به نمایش  ا مرتفع خرید کالاهایی که ن ای نمایشی

 لهیعنوان وساشد، مصارف باه ترگسترر  یاجتماع  یکه مح یزمان. به نظر او، (15 ص. ،5392

و  یا تبااط جمعا زی. اکناون کاه گساترش وساارریگیم یشیپ ییآسابر تن ،یتجمز و آ استگ

 ،رارن امکانااتشیرهد، جز نماامیاز مررم قرا   یا یبسرید ، فرر  ا ر معرض جمعیت تحر 

وی پدیاد   .(523، ص. 5391)وبلن،  وجور ندا ر یو عتبا ر با   ا یراو  یبرا یگریر لهیوس

 ترنییپااطبقاات  لهیوسابه ،راند که با گسترش ر  جامعهمیمد  ا مخت  به طبقه بالای جامعه 

ی حفظ موقعیت و تمایز اجتماعی خور، الگوهای جدید شور؛ بنابراین طبقات بالاتر برامیتقلید 

 .کنندیممداوم خلق  طو بهمصرف  ا 

، هنجاا  اشات ا  و اعتباا   ا ر  آسااتن طبقه یا زش یا هایو مع یوبلن، آراب زندگ نظربه 

 ؛اسات یتار ضارو نییپاا قاتطب یبر اعضا ا هایمع نیا تی عاکند؛ بنابراین می نییجامعه تع

چاون از  انآنا کنناد.مای دیابالااتر  ا تقل هیالا یسبک زندگ ،یاجتماع هیهر لا یعضاا جهیر نت

هاا شد  آنرفتهیپذ یبا هنجا ها ند تا ر  هاهرکوشمیاند، بالاتر محروم یهاهیش رت و احترام لا

 شیخور  ا افازا یتا استاندا ر مصرف تظاهر ندکنسعی می زیالبته طبقات بالاتر ند؛ کنن ییهمنوا
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-525، صا . 5381)وبلان،  نشاان رهناد گرانی ا به ر یشخو یو کمال مال یو آ استگ دهنر

521). 

کالاهاا  ریاز ساا شیبا ،ر  ایان زمیناهکرر  و نقش پوشا   ا  هاهر اشا   تیریوبلن به مد

طو  آشکا  نشان قاعد  ضایع کررن تظاهری کالا با نمایش لباس، خور  ا به»نظر او،  . بهراندیم

های زنادگی که تا حدور زیاری از  احتی و ضارو ت کندرا  میمررم  ا وا ،هد. ت یه لباسرمی

خور بکاهند و آنچه  ا ر  حد مطلوب مصرف تظاهری اسات، فاراه  آو ناد؛ بناابراین بسایا  

« کنادجلاو   پاوشخوشتاا  عاری است که فرر ر  یک محی   سمی، لباس نا احات بپوشاد

 ا مطارح « فراغات نیاابتی»و « مصرف نیاابتی»  یمفاه(. وبلن، 595-592، ص . 5381وبلن، )

قد ت و ثروت خور  ،غالباً() شکز، آن است  که مرران نیترملموس. منظو  وی ر  استکرر  

 (.298-299، ص . 5393ریلینی، رهند )می ا از طریق زنان خور، نمایش 

 ییهااو از حوز  دیاآمی شیپا انتخاب شدن انسان ر  حوز  مصرف، بح ریبا ر گبنابراین 

 و خاور انیام یبخشازیتما یهاهر برا تیریرخز و تصرف را ند، مدبه اختیا  ر  آن که افرار 

. اهمیت مادیریت هااهر و نحاو  (20 ، ص.5381 ، ب نویی و محموری،)پرستش است گرانیر

یگاران مستقی  ر معرض نگاا  و قضااوت ر طو بهکه این بخش  رشویمناشی  آنجا ازپوشش 

 .گذا ریم ا به با زترین وجه به نمایش  هاگرو هاهری افرار و  تفاوتاست و 

یی و گراتیانیعو برای پیوناد میاان  ندکیم اشا  ماری افرار ر  جامعه   قابتبو ریو نیز به 

 عباا ت 1)عارتوا  (ی او، ساختمان ذهن نظربه »برر. میای از مفاهی  ب ر  از شبکه ،گراییذهنیت

 و ه وبا یهاا باا ج اان اجتمااعکه افرار به وسااطت آنی شناخت ای ی وان یاز ساختا هااست 

شادن یمحصاول ر ونا یکیالکتیاطو  رباهنیاز خاور  ،یذهنی هاساختمان حالنیباا ؛شوندیم

 .(192 ، ص.5390 یتز  و گورمن، ) «تندهس یج ان اجتماع یساختا ها

                                                      
1. Habitus 
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ای اجتماعی است که مبا ز  یا تکاپو بر سر منابع معین عرصه 1زمینه() دانیمبه نظر بو ریو، 

شوند که محز منازعاه می فیتعر یاقلامبا  هادانیمگیرر. میها ر  آن صو ت و رسترسی به آن

سبک زنادگی(، مساکن، تماایز و تشاخ  ) یفرهنگها، کالاهای ۀ آنجمل ازو مبا ز  هستند؛ 

اجتماعی، منزلت یا هر چیز ریگاری  طبقه است(،سیقد ت )تحصیز(، اشتغال، زمین، ) یفرهنگ

، ص. 5381جنکیناز، باشاند ) یانضاماماست که ممکن است به ر جاات متفااوتی، خااص و 

531.) 

 موجبباهکند که میساختا  زمینه،  اهبررهایی  ا تقویت و هدایت »که بو ریو معتقد است 

به حفظ یا ب باور  ،صو ت فرری یا جمعیشوند تا بهمیبر آن  هاگا این جای کنندگاناشغالآن، 

 کاا  باهسازی  ا ر مو ر محصاولات خاویش مرتبه نیترمطلوبجایگا  خور بپررازند و اصز 

او «. شاوندمی گرفتاهمانند نوعی بازا   قابتی است که ر  آن، انواع سرمایه به کا   ،. زمینهرندیگ

عاملاان ر  یاک زمیناه،  جایگاا »کاه ت ر با   قد ت انتخاب و نحو  عملکرر افرار معتقد اسا

که باه فارر  استشور. سرمایه میها تعیین مقدا  و وزن نسبی سرمایه تحت تملک آن واسطهبه

رهد تا بر سرنوشت خور و ریگران نظا ت راشته باشد. بو ریو از چ ا  ناوع سارمایه میامکان 

انواع راناش مشاروع  ،سرمایه فرهنگی گوید: معنای سرمایه اقتصاری که آشکا  است،میسخن 

شاور و سارمایه میها تشاکیز میان انسان ا زشمند، سرمایه اجتماعی از  واب  رریگیم بر ا ر  

-191، صا . 5390) یتز  و گاورمن، « گیررمیو وج ه هر فرر سرچشمه  شأننمارین نیز از 

191.) 

ی شناساجامعهی ر  م مانقاش  ،مایه سد که سرمایه فرهنگی ر  میان اناواع سارمیبه نظر 

تواند به سه شاکز وجاور راشاته میسرمایه فرهنگی »که مصرف بو ریو را ر. وی معتقد است 

ی فکاری و جسامی، سارمایه رپایریا ذهنی به شکز خصایز  افتهیتجس باشد: سرمایه فرهنگی 

ون مجلاه، نقاشای، هایی چا ساانه و یافته به شکز کالای فرهنگی، اشیاء مااریفرهنگی عینیت

یعناای شااکلی از  شااد نهین ارو... و ساارمایه فرهنگاای  نامااهلغتمجساامه، تصااویر، کتاااب، 

                                                      
1. Field 
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خواص اصلی خور  ا به سرمایه فرهنگای  چراکهیافتگی که باید حساب آن  ا جدا کرر؛ عینیت

(؛ بناابراین 531، ص. 5384)بو ریاو، « کنادمیکنند  آن است، واگاذا  که بنا به فرض ضمانت

شادن ر  وی انباشاته شامز تمایلات پایدا  فارر اسات کاه ر  طای اجتمااعی ،سرمایه فرهنگی

 (.31، ص. 5382فاضلی، شور )می

که باه اعضاای  است شد یبندطبقه ینظامبو ریو، عرصه فرهنگی چون  هایبراساس نظریه

قاات اعماال کناد؛ و طب هااگرو رهد تا تمایزات  اهبرری خور  ا باه ساایر میهر طبقه امکان 

طریق  اهکا  تمایز و تشخ  حفظ کناد  کند تا جایگا  خور ا ازمیبنابراین طبقه مسل  سعی 

ی خور  ا به سایر اعضای جامعه تحمیز کند. او بارای توضایح ایان ذوقخوشو بر این اساس، 

ملکرری اسات ذائقه، ع»کند. به نظر او، میاستفار  « ذائقه»مف وم خویش از  هایبخش از نظریه

های رهد. ذائقه،  جحانمیکه به فرر و ریگران ار اکی  ا ر مو ر جایگا  آنان ر  نظ  اجتماعی 

نمایاد؛ میمتحد ساخته و آنان  ا از افراری که ذائقه متفاوتی را ند، متماایز  ه  بامشابه افرار  ا 

ی کرر  و ر  طی این بندطبقه ا  ها از طریق پیامدها و کا بررهای عملی ذائقه، اشیاءیعنی انسان

 (.198، ص. 5390) یتز  و گورمن، « کنندمیی بندطبقهفرایند خور  ا نیز 

مایملک  نیا نکهیاکنند که بر مایملک خور بیفزایند؛ ولو میافرار تلاش »که وی معتقد است 

فارر تلااش  ررر و هرگمی جاریمنازعه ا، عرصه بیترت نیا بهر  فرهنگ و عرصه نمارین باشد؛ 

خواهناد میی برخو را  شور؛ لذا طبقات فاقد سرمایه شتریبکند که ر   شته خور از ش رت می

 (.504-501، ص . 5381)کاهمی، « الگو( نزریک کنندآن )تا خور  ا به 

های متفاوت، میازان و ترکیاب رلیز احراز جایگا اقشا  مختلف هر طبقه، به» بو ریو، به نظر

 صاو تبه، خاور  ا متفااوت هاای؛ بناابراین منشا را نادیاختاوتی از اناواع سارمایه  ا ر  متف

 (.411-411، ص . 5984)بو ریو، « رهندمیهای متفاوت نشان ذائقه

 ،یاجتمااع گاا ی، پامختلف نظیر مناابع ماالی هایسرمایه و،یبو راز نظر که  شوریملاحظه م

انتخااب باا   افارار  ا ر  ی )منش(شد  و...، ساختمان ذهنینها، عارات ر وسطح رانش، ا زش

هاای ر ون جایگا  کنندگاناشغال»؛ البته به باو  او، دنرهیمصرف شکز م و یو ش یسبک زندگ
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برناد؛ یعنای کنشاگران نیاز تاحادی آزاری عماز راشاته و میانواع  اهبررها  ا به کاا   ،زمینه

، 5390) یتز  و گورمن، « کندینمرری از ناحیه آنان  ا نفی ی، امکان محاسبه  اهبذهنساختمان 

 (.191ص. 

  کارر زیتحل نیز افرار تیجنسکا کرر مراکز خرید و  با توجه به ا  یشیمصرف نما بو ریو،

 ،تفریح، ایجار اوقاات فراغات نهیکا کررهایی ر  زم خرید با راشتن مراکز». به اعتقار وی، است

. مراکاز اندشد برای افزایش مصرف تجملی تبدیز  املیای زنان، به عاستقلال و آزاری بر کسب

طاو  کاه رو ان گذشاته، آنی هایریگاز سخت رو  بهها آنتا  دنکنی ا فراه  م ییفضا ،خرید

 (.29، ص. 5984)بو ریو، « ندبگذ ان ا ر اوقات خو خواهندمی

 پیشینۀ تحقیق .9. 2

 پیشینۀ داخلی –الف 

 یمصارف تظااهرر  ش ر مش د نشان رار کاه  (5391) یوسفیو  زار ی ضونتایج پژوهش 

 یعشق و خاورابراز ییمنزلت، کالانما یر: تساست بور  سه معنا ی، حاویر  نقش همسر زنان

بر سی عوامز اجتماعی مارتب  باا فرهناگ »با ( 5392میمندی و یوسفی ) زار یحاج .یمناسک

از حاد  تارکم ،هاایی ر  باین آنگرامصارفد که میازان ر یافتن« مصرف ر  میان زنان ش ر یزر

ی، سبک زندگی و مدگرایی  ابطه معناارا ی راشاته اسات. را نیرمیانگین بور  و این متغیر با 

آماوزان ربیرساتانی شا ر ( ر ماو ر راناش5395)های پژوهش وزیری، ب روان و یوسافی یافته

نس، سن، پیروی از ریگاران م ا ، تبلیغاات ی، جرا نیرشاهرور نشان رار که پایگا  اجتماعی، 

. استبور   مؤثرها بر مصرف نمایشی پوشا  و نیز برخی از اشکال ترکیبی آن ها سانهمصرفی 

 یباه بر سا« هاازنان، پاساژ و مصرف نشاانه» با عنوان یر  پژوهش (5389)ی محمدپو  و ب من

نشان رار کاه پاسااژ، نتایج اختند. پرر رازیش ر ش یاز پاساژها یکیزنان ر   ستیز-ج ان یفیک

 یتیجنسا زیو تماا یابیتیهو ،یزنپرسه ،یها، مصرف تظاهرمصرف نشانه یبرا نینمار ییفضا

یی ر  شا ر گرامصارف ساانه و »عناوان ای باا (، ر  مقالاه5393) یاکبارطالبی رلیر و است.  

 ا  أثیرات بیشترین ،ینترنتو ا ا  ماهو ،ها سانهانواع  نمیااز نتیجه رست یافتند که  نیبه ا« ت ران
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کاه  ( ر  شا ر کاشاان نشاان رار5391) ی مضاننتایج پژوهش طالبی و ند. را  گراییمصرف بر

های رینی و پایگا  گرایی، هویت انقلابی، هویت جنسی، ا زشرا ی، سنت ابطه متغیرهای رین

را ای بیشاترین قاد ت  ، یراگرایی معنارا  است و متغیار ریاناجتماعی و اقتصاری با مصرف

 ، جعفاری، غفاا ی و منصاو یانناو بخشهای پژوهش . یافتهی ر  این زمینه استکنندگنییتب

بار مصارف  یایگرایکاه مااررار  جوانان ساکن ر  مناطق شمال ت اران نشاان با  ( ر 5391)

 شیبا ،رختاران نیمحصولات ر  بنوع  نیا یشینما راشته و مصرف ریمد و پوشا  تأث یشینما

کاه نفاوذ  ( ر  پاژوهش خاور ر یافتناد5393پو ، بنیار و برریاافر )عدلی .است از پسران بور 

ها، باو ها و نیازهای افرار ماؤثر مد نیته و استفار  از فناو ی ا تباطی و اطلاعاتی بر تغییر ا زش

  .است بور 

 پیشینۀ خارجی-ب

 آنچاهکاه  ر یافتند« ر  ترجیحات زنانتغییر »عنوان (، ر  پژوهشی با 2001) 1 وی و ساها 

کند، مدیریت بدن و نقش آن ر  هویت است. زیمارمن میطرز لباس پوشیدن افرار  ا مشخ  

، نگارش زناان «جنسای زناان ر  تبلیغاات اندازچش »عنوان ( ر  پژوهشی با 2008) 2و رالبر 

تحقیاق نشاان رار کاه  . نتاایج ایانکررندجوان  ا ر  تبلیغات تجا ی و از منظر جنسی بر سی 

 شتریب ،و گرایش زنان به تبلیغات و استفار  از آن ر  زندگی  وزمر  اندزنانه شد  غالباًتبلیغات، 

آیاا زناان و مارران »کاه ( با طرح این پرساش 2009) 3شد  است. کریوویلا، نی شنک ونی ری

ر  جامعه هند بورند. نتایج رنبال کشف عارات خرید افرار به« کنند؟میای متفاوت خرید گونهبه

ی به مراکز خرید را ند و محصاولات  وز  ا بایش از مارران ترمثبتنگرش  ،نشان رار که زنان

 نیمصارف و ماد ر  با باا  ویکارر ا  تیا ابطه پوشا  و هو( 2052) 4کنند. باونمیمصرف 

                                                      
1. Roy & Saha 

2. Zimmerman & Dalberg 

3. Kuruvilla, Nishank & Nidhi 

4. Bovone 
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 یبارا یها ا ،کاه مصارف پوشاا  افتیرست جهینت نیو به ای کرر. ابر س لانیجوانان ش ر م

 ی است.انحصا ریغ تیرارن هونشان

هاای متعادری ر  یی و مصرف نمایشی پوشاا  پژوهشگرامصرفبنابراین اگر چه ر با   

عاملیات  زماانه کمای باه بر سای  با  ویکرریاما است،   شد انجام راخز و خا   از کشو 

هاای ، پژوهشعلاو هبا. اسات ای ر  تکوین ایان پدیاد  پرراختاه نشاد انسانی و عوامز زمینه

اجتماعی، فرهنگی و ساطح  لحا  ازکه  اندگرفته انجامر  این زمینه، غالباً ر  مناطقی  شد انجام

 بناابراین محقاق ر صادر؛ ی با ش ر بیرجند را ندتوج  شد و توسعه اقتصاری، تفاوت ر خو  

نمایشای مصارف بار  ثرمؤعوامز   وش پیمایش،استفار  از و با  تا با  ویکرری اثباتی استآن 

 ی کند.بر س ا ر  میان ساکنان ش ر بیرجند پوشا  

 ب نظری تحقیق. چارچو2. 2

ی هاهعمادتاً باه زمینا ،مصاا ف نمایشای پوشاا  براساس مباح  ذکرشد ، وبلن ر  تبیین

تر باا هنجا هاای است. وی ر  این زمینه به همنوایی اعضای طبقات پایین اجتماعی توجه کرر 

های اجتماعی بالاتر و نیز تلااش اعضاای طبقاات بالااتر بارای   و سبک زندگی لایهشدپذیرفته

رارن آ استگی، کمال مالی و ر نتیجه متماایزکررن خاور از ریگاران اشاا   کارر  اسات و نشان

راناد. او محای  شا ری، میگری ی و جلو پوشخوشهدف افرار از مصرف نمایشی پوشا   ا 

امکاناات رارن شینمااار و  شد وسایز ا تباطی  ا نیز فرصتی برای تحر  جمعیت، گمنامی افر

 آو ر.ی به حساب میزندگ

بارای متماایزکررن خاور از  ،بو ریو نیز به تلاش اعضای طبقات بالااتر ر  عرصاه مصارف

تشریح کارر  اسات و آن  ا غالبااً « ذائقه». او مصا ف نمایشی  ا با مف وم کندریگران اشا   می

راناد. باه اعتقاار او، طبقاه های اقتصاری و فرهنگی افرار و طبقات مختلاف میرمایهمتأثر از س

کوشد تا جایگا  خویش  ا از طریق  اهکا  تمایز و تشخ  حفاظ کناد و ر نتیجاه، میمسل  

ی و سلطه هژمونیک خور  ا به سایر اعضای جامعه تحمیز کناد؛ البتاه او باه تلااش ذوقخوش

کند. او به این نکته نیاز اذعاان را ر شدن به این الگو اشا   میرای نزریکبطبقات فاقد سرمایه 
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پاذیری و های فرهنگای و اجتمااعی کاه حاصاز  وابا  اجتمااعی، جریاان جامعاهکه سرمایه

های فرهنگی جامعه هستند، بر محدور  فعالیت آنان ر  زمینه مصرف نمایشی )پوشاا ( ا زش

مقادا  سارمایه تحات تملاک  واسطهبهعاملان ر  یک زمینه  ا کنند. به باو  او، جایگنظا ت می

و ر  این میان، سرمایه اقتصاری از اهمیت بیشتری برخو را  اسات؛ ضامن  شورآنان تعیین می

آنکه بر ساختمان ذهنی و عارتوا   مصرف ر  انتخاب سابک زنادگی و شایو  مصارف تأکیاد 

و باا توجاه باه  اسات  کارر زیتحل نیز افرار تیجنس بر مبنای ا  یشی ف نماامص و زر. اومی

عنوان فعالان و عاملان اصلی این عرصاه کا کرر بازا  و مراکز خرید ر  جامعه مد ن، از زنان به

 .رشویما ائه  5شکز صو ت به قیتحق علی، مدل شد اشا  مباح   برر. با توجه بهنام می

 

 
 

 

 

 

 

 مدل علّی تحقیق -9شکل 

 

 از: اندعبا ت 1های تحقیقفرضیه

 ی ابطاه معناارا  ،ی پوشاا شیمصرف نمامیزان و  نیاز به همنوایی نیب  سدیبه نظر م -5

 وجور را ر.

                                                      
و    اساترارکررن متغیرهای کمی، محقق قبلااً یاک مطالعاه کیفای اکتشاافی  ا ر  جامعاه مادنظر انجاام منظو  قطعی. به5

 اند. عنوان متغیر ر  این پژوهش به کا   فتهشد  از آن مرحله، بهاستخرا  هایمقوله

 عوامز انسانی:

 نیاز به همنوایی
 یزطلبیتمانیاز به 

 نیاز به جلو  گری

 ی:عوامز زمینه ا

 ییخورنمای هافرصت
 ی اجتماعیهاتیمحدور
 سترسی به منابعر

 عارات مصرفی
 جنسیت

 مصرف نمایشی

 «پوشا »
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 ی ابطاه معناارا  ،ی پوشا شیمصرف نمامیزان و ی زطلبیتمانیاز به  نی سد ببه نظر می -2

 وجور را ر.

 ی ابطه معناارا  ،وشا ی پشیصرف نمایزان مم گری و نیاز به جلو  نی سد ببه نظر می -3

 وجور را ر.

 ابطاه  ،ی پوشاا شایمصارف نمامیازان  یی وخورنماای هافرصت نی سد ببه نظر می -4

 وجور را ر. یمعنارا 

 ابطاه  ،ی پوشاا شایمصارف نمامیزان  ی اجتماعی وهاتیمحدور نی سد ببه نظر می -1

 وجور را ر. یمعنارا 

 ی ابطاه معناارا  ،ی پوشا شیصرف نمایزان مم رسترسی به منابع و نی سد ببه نظر می -1

 را ر. وجور

 ی ابطاه معناارا  ،ی پوشاا شایمصرف نمامیزان  عارات مصرفی و نی سد ببه نظر می -1

 وجور را ر.

 .وجور را ر یمرران و زنان، تفاوت معنارا  یشیمصرف نمامیزان  نی سد ببه نظر می -8

 . روش تحقیق9

کاه پژوهشاگر باا تمرکاز بار  آنجاا ازع همبستگی اسات. پژوهش حاضر، توصیفی و از نو

 کارریمناساب،  و کارری ا راشته است،  و رونیاز ب یاجتماع تیواقع کیقصد مطالعه  رهایمتغ

بارای آزماون  ازیان ماو ری هاارار از  وش پیمایش،  ؛ بر این اساس، با استفار بور  است یکم

 شاد مطالعه( از نموناه آماا ی گویه 38و جمعیتی  سؤال 1شامز پرسشنامه )ها از طریق فرضیه

ی ار جاهپانجهای آن بار مبناای طیاف ساخته است و گویه. این پرسشنامه، محققشد ر یافت

 .اندلیکرت تنظی  شد 

 پایاهبار  باور  اسات. 5399شامز مرران و زنان ساکن ش ر بیرجند ر  ساال  ،جامعه آما ی

 203،131ش ر برابار باا  نیا تی، جمع5391نفوس و مسکن کشو  ر  سال ی عموم یسرشما 
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باا اساتفار  از حجا  نموناه  اسات؛ بناابراین نفر زن( بور  505،231نفر مرر و  502،399نفر )

 .شد محاسبه نفر 383کوکران، برابر با ی ریگفرمول نمونه

شاد  اسات؛   ای اساتفارچندمرحلاه ایخوشاه گیریها از  وش نمونهرار  یگررآو  برای

نظار امکاناات  برخاو را  )ازکا  و برخاو را مهیبرخو را ، ن منطقه سه به رجندیش ر ب بنابراین

محلاات،  نیا. آنگا  ر  اشدمحله انتخاب  سهمناطق،  نز ایا هریک و ر  دگرری  ی( تقسی فاه

 «خوشاه»عنوان باه کیساتماتیس یتصارف صو تخانوا  به ینچند هابلو این چند بلو  و ر  

 .شد افتیخانوا ها، ر  نیا یلازم از اعضا یهارار  ، ن ایتو ر ندشد انتخاب

 از آناان یهاا و برخاو را هیاباه گو گویی پاسخ یافرار برا تواناییمرحله، براساس  نیا ر 

؛ دشا افاتیساال ر  11تا  51 ینیاز از گرو  سن مو ر یهاپوشا ، رار  یشیتجربه مصرف نما

برخای از مشااهد  ر   یاز واحادها عضایباه ب یسرستر کرونا، روسیو وعیبا توجه به ش البته

 ا  یشاتریب یآماا  یواحادها محقق بنابراین ؛نبور ممکن ،مدنظرش ری  یها و خانوا هابلو 

نشاان  «جنس» کیحج  نمونه  ا به تفک، 5جدول  د.ابیرست  نیاز نمونه مو ربه تا ی کرر بر س

 .رهدیم

 
 «جنس» ریمتغ کیحجم نمونه به تفک -9جدول 

 درصد فراوانی جنس

 4/10 593 مرر

 1/49 590 زن

 500 383 جمع

 

ر  رو بخاش آماا  توصایفی و اساتنباطی  SPSSآماا ی  افزا نرمها با استفار  از تحلیز رار 

ی مرباوط باه نموناه هاایژگایوبیان  که از آما  توصیفی برای بیترت نیا بهاست؛  هگرفت انجام

ی تحقیاق و تعمای  نتاایج باه جامعاه آماا ی هااون فرضیهآما ی و از آما  استنباطی برای آزم

 است. شد  استفار 
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 گرفتاهر  نظار  متغیر هر شاخ  عنوانبههای مختلف مربوط به گویه نمرات مجموعچون 

ی پا امتریاک )ضاریب همبساتگی هااآزمونی بور و از افاصله هاآن، سطح سنجش است شد 

 .شد استفار ها برای سنجش فرضیهمستقز(  tپیرسون،  گرسیون چندمتغیر  و 

بر مبانی نظری تحقیق، علاو  آنی اساز ا زیابی راو ان و اعتبا   صو ی ابزا  از طریق اعتبا 

 ،هامنظو  سنجش پایایی ابزا  و همبستگی ر ونی گویاهاست. به شد  نیتأماز  ا  تحلیز عاملی 

 851/0ساس، مقدا  ضریب مربوط برابر باا است؛ بر این ا شد  استفار از آزمون آلفای کرونبا  

 .آمد رست به

 :اندشد  فیتعرزیر  صو تبهر  این پژوهش، متغیرها 

پاساخ باه  یکاه ر  و ا اساتمصارف  ناوعی ،یشایمصرف نما: نمایشی پوشاکمصرف 

 ی: مصارف باراکنادمیگونه تعریف  این ا  یشیافرار باشد. وبلن، مصرف نما یشتیمع یازهاین

 یهااناهیصرف هز ،یمصرف گسترر ، ولخرج ،و امکانات رارن کالاهاشینما ،یشمچوه چش 

بناابراین ناوگرایی،  ؛(12-592، صا . 5381، ب اا )وبلانگاران یکالاهاا صرفو م زیافتخا آم

 قصاد باه، مصارف پوشاا  «برناد»پوشا  مصرف پوشا ،  مصرف ر و ولخرجی  یطلبتنوع

 1 از طریاق ریمتغ نیا. هستنداریق مصرف نمایشی پوشا ، از مص زیآممصرف اسراف نمایش و

عنوان باه انیگوو مجموع نمارات پاساخسنجید  شد   ی لیکرتار جهپنجر  قالب طیف  هیگو

 .است شد  زیوا ر مدل تحل مصرف نمایشی پوشا ، ریشاخ  متغ

و  هسات ناوگرا  یفارر -2؛  کن یدا یمد  وز  ا از بازا  خر یهاکن  که لباسیم یسع -5

لباس  کیاز  یمدت یکه برانیاز ا -3؛ ره یم حیو مد  وز  ا ترج دیجد یهامصرف لباس غالباً

را (  ا های برناد )ماا  ره  که لباسترجیح می -4؛ ندا م یاحساس خوب ،کن خاص استفار  

 ماتیو به ق کن می یدا یخوش  آمد، آن  ا خر یاگر از لباس خاص -1از بازا  خریدا ی کن ؛ 

لباس است، نه عملکرر  کی یو چش  نواز ییبایآنچه م   است، ز -1؛ ندا م یوجه چندانآن ت

 هستند. ازمیتر از حد نشیکن ، گا  بیم دی ا که از بازا  خر ییهالباس -1؛ و روام آن
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و نیاز پیاروی وی از  با انتظا ات گرو  مرجع ی و تطابق فررهماهنگاین واژ  به  1یی:همنوا

سات کاه ر  ا یاجتماع-ی وان یندیفرا، اشا   را ر. به نظر بیرو، همنوایی، هنجا های اجتماعی

که افرار مسل   رریپذی ا م شهیو اند ی، کررا ها، عارات، آراب زندگهای، همان طرز تلقفررآن 

 (.12 ، ص.5310، رویاند )برفتهیپذ ،او رامونیپ یاجتماع  یر  مح

. اسات هاانسانی(، یکی از نیازهای اجتماعی لشک)ه  ییهمنواواقعیت این است که میز به 

کنناد م   است که ریگران ر با   آنان، چگونه فکار مای هاانسانکه برای  اندافتهیر  رانشمندان

 ایاغارو   ریا، نظ«خاور»بور که توسعه مف وم  بر این باو  2یکول (.595، ص. 5380پو ،  فیع)

فرر تجربه خاور  ،4دیم نظر(. به 313 ، ص.2050، 3تز یاست )  گرانیقضاوت ر جهیخجالت، نت

کاه  یگروها افتهی یاز نظرات تعم ایگرو   یاعضا گریاز نظرات خاص ر  ،یرمستقیطو  غ ا به

باا تاا  کوشاند افارار مای بناابراین ؛(538 ، ص.5934 د،یآو ر )میبه آن تعلق را ر، به رست م

ر  قالاب  هیاگو 1 قیااز طر ریامتغ نیا .آنان  ا جلب کنند دأییتاحترام و  هماهنگی با ریگران،

 همنوایی، ریعنوان شاخ  متغبهافرار  و مجموع نمراتشد   سنجش کرتیل یار جهپنج فیط

 .است شد  زیوا ر مدل تحل

 ساهیمقا هیاباا بقی اجتماع، خور  ا از نظر لباس و پوشش هااهر ایر  هر گرو   معمولاً -5

 -3کان ؛  هیاخاورم ت  یرا ند، برا گرانی ا که ر یاسهمان لب شومیوسوسه م غالباً -2؛ کن یم

 -4؛ تار باشا نییپوشا ، از روستان و همسن و سالان خور پاا نهیروست ندا م که ر  زم اصلاً

 -1؛ از اقوام، روستان و همکا ان  باشا  یا یمثز بس ،لباس و پوشا  نهیکن  که ر  زمیم یسع

گاا   -1؛ لباس مد  وز، هماهنگ و همگام باش و  پوشش نهیره  که با جامعه ر  زمیم حیترج

 کن  که از جامعه عقب ماندم.احساس می ،با حضو  ر  یک جلسه و بدون توجه به مد  وز

                                                      
1. Conformity 

2. Cooley 

3. Ritzer 

4. Mead 
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اسات  یابیزیتما ندیفرا یاریبن یهار  قد ت، ثروت و منزلت، از جنبه ینابرابر: یزطلبیتما

(. ر  218 ، ص.5392و باتاامو ،  تیا)آوتوکرر ملاحظه  جوامع مد ن ییآن  ا با فررگرا دیو با

 افارار ر  معنا که نیا به است؛ گرانیر از یفاصله اجتماع، حفظ تمایزطلبیمرار از پژوهش،  نیا

 اعضاای هخور  ا ب یبرتر ،یشیمصا ف نما باتا  نندکیمسعی  ،با ریگران زیآم واب   قابت طی

 یار جاهپنج فیار  قالاب ط هیگو 1با  ریمتغ نیا .نشان رهند ترنییپا یاجتماع گا یمتعلق به پا

ا ر تماایزطلبی، و ریاعنوان شااخ  متغباه انیگوو مجموع نمرات پاساخ سنجید  شد  کرتیل

 .است شد  زیمدل تحل

خوب و با کلااس باه نظار  یلیشوم، خیوا ر م یجلسه م مان کیبه  یروست را م وقت -5

 یافارار غالباً -3؛ رهدیاو  ا نشان م تیاهم ،رهر فر دنیپوشکن ، نحو  لباسیفکر م -2؛ برس 

باا  به نظرم -4؛  سندیبه نظر م گرانیتر از رتر و م  را ند، شاخ  یپر ز ق و برق یکه زندگ

 یهاااماروز  باا لبااس -1؛ نشاان رار هیاخور  ا به بق یتوان برتریم خاص یهالباس دنیپوش

  ا کسب کرر. ی توان ر  نزر اقوام، روستان و همکا ان، افتخایم خاص

جاذاب از  یر ر  ج ات ا ائاه هااهرافاراتلاش  یبه معنا ی  اگرجلو توان می گری:جلوه

تاا  وشاندکیماررم ما»، 1گاافمنیی تعریف کرر. باه قاول خورنماو  توجهخور، با هدف جلب

 ، ص.2050، تاز ی) « نشاان رهناد ش،یصحنه نماا یخور  ا بر  و یرلخوا  از زندگ یریتصو

و   ررا یر  وابا  اجتمااعبا یتاوج ر خاو  تأثیر  ،یهاهر جذابیتو  ییبایز کهاازآنج (.313

نحو  آ ایش بدن و پوشش هاهری، برای  کند،می جاریا گرانی ا ر  ذهن ر یندیاحساس خوشا

 کرتیل یار جهپنج فیر  قالب ط هیگو 4 با ریمتغ نیای برخو را  است. خاص تیاهمافرار از 

 زیا، وا ر مدل تحلگریجلو  ریعنوان شاخ  متغبه انیگورات پاسخو مجموع نمسنجید  شد  

 ت.اس شد 

                                                      
1. Goffman 
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باه غالبااً  -2؛ را ر یاریاز تیاهار فارر اهم یهااهر افاهیو ق پیات ،یر  جامعه کناون -5

 ،یباه نظارم ر  جامعاه اماروز -3؛ رها یما تیالبااس اهم ییباایو ز یخاو بورن، تنکیش

و جلاو   شیکاه نماا کان ی ا انتخاب م یلباس اًغالب. 4؛ شدن است د یخوب ر دن،یپوشخوب

 راشته باشد. یب تر

ی پوشاا  شی ف نماامص یسواست که افرار  ا به یطیمنظو ، شرا یی:خودنمای هافرصت

انتظاا ات  ؛ نظیاررهادمی فشاا  قارا زیار  ایا کندمی بیترغو پیروی از الگوی جدید پوشش 

 یاجتمااع-یاقتصاار گاا یو پا یا ساانه یهااناهر بار کانش، آموزش  یمحی مرجع، هاگرو 

و مجموع نمرات  سنجید  شد  ،کرتیل یار جهپنج فیر  قالب ط هیگو 8 با ریمتغ نی. انیوالد

 .است شد  زیتحل ، وا ر مدلهای خورنماییفرصت ریعنوان شاخ  متغبه انیگوپاسخ

د و قضااوت سانجنی مایو یهر فرر  ا با لبااس و پوشاش هااهر ،یر  جامعه امروز -5

باا  -3؛ و مد  وز راشته باشند دیرهد که لباس جدیب ا م یامروز ، جامعه به افرار -2؛ کنندیم

 -4؛ خواهناد کارر یابیاا ز یتر از نظر فرهنگنییپا یما  ا ر  سطح گرانیراشتن لباس سار ، ر

 یساع -1؛ را م یرانشگا  و...(، وسواس خاص ،یعروس ،ی)م مان ر با   لباس خاص هر جلسه

 -1؛ آناان باشا  رشی ا بپوش  که ماو ر پاذ یکن  ر  جمع اقوام، روستان و همکا ان، لباسیم

 -1؛ قارا  را ر یا تبااط یها سانه ریثأتتحت یاریتا حدور ز ،پوشا  یهاامروز  انتخاب مدل

لبااس  -8؛ کان یانتخاب م یمجاز یو فضا ونیزیتلو غاتیپوشا  خور  ا براساس تبل معمولاً

 خانوار  او باشد. یاجتماع -یو توان اقتصار گا یمتناسب با جا دیفرر باهر 

وسایلی است که ر  هر جامعه به کاا  بساته  ها و وشمعنای به :یاجتماع یهاتیمحدود

، 5381کاوئن، ) رهنادتا افرار  ا وارا ند که خور  ا با انتظا ات )کلی( جامعاه تطبیاق  شوندیم

عنوان است که باه یاجتماع یهاو سنت ینیر اعتقارات، هاریتنظو  از این محدوم(. 541ص. 

باا  ،ی خرید و مصرف کالاهااهاافرار  ا ر  عرصه کنش ،ی(رونیو ب یکنند  )ر ونعوامز نظا ت

 ،کارتیل یار جاهپنج فیار  قالاب ط هیاگو 3از طریاق  ریمتغ نای. کنندمواجه می دیتق ینوع
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وا ر  های اجتمااعی،محادوریتعنوان شااخ  باه انیگوو مجموع نمرات پاسخ سنجید  شد 

 .است شد  زیمدل تحل

 -2را م؛  جامعه خاور  ا ماد نظار یهاهموا   ر  انتخاب لباس، آراب و  سوم و سنت -5

 -3؛ ام ساازگا  باشادینایکان  کاه باا اعتقاارات ریانتخاب مخور مصرف  ی ا برا یلباس غالباً

 ندا ر. یسازگا  ماینیر یو باو ها دیبا عقا ، وزمد  یهااز لباس یکن  بعضیاحساس م

 بارایاسات کاه افارار  یرمااریو غ یمار یهاامکانات و فرصتمنظو ،  دسترسی به منابع:

 ،کارتیل یار جاهپنج فیار  قالب ط هیگو 3 با ریمتغ نیا. اندراشته ا یر  اختی شیمصا ف نما

وا ر مادل  رسترسی به منابع، ری  متغعنوان شاخبه انیگو  و مجموع نمرات پاسخسنجید  شد

 .است شد  زیتحل

تاوان  یما -2؛ و مد  وز  ا را م (را ما  برند ) یهاو مصرف لباس یدا یخر ییتوانا -5

اماروز   -3؛ کان  هیاخور از باازا  ت  یام  ا با توجه به وضع مالخانوار  یپوشا  مدنظر اعضا

  کن .توان  لباس مدنظرم  ا انتخاب یماست که  یاتنوع پوشا  ر  بازا  به انداز 

 رر،یاگیخانوا هاا  ا اناداز  ما دیخر توانایی ،یاگر اقتصار ر  سطح زندگ عادات مصرفی:

 نسبتاً همگن یر  گروه یاجتماع یاگونهاست که بهها آنمعرف عارات مصرف  ،یسبک زندگ

رفی ر  این پژوهش، منظو  از عارات مص (.13-14 ، ص .5383 الکوف،ی)ف گرفته است شکز

صرفاً سبک زندگی افرار ر  زمینه خرید و مصرف پوشا  است. ایان عاارات ر  طای جریاان 

 .گذا رو بر عملکرر آنان ر  این عرصه تأثیر می گیررمی شکزی ر  افرار ریپذجامعه

و مجماوع  سانجید  شاد  ،کارتیل یار جاهپنج فیر  قالب ط هیگو 2طریق از  ریمتغ نیا

 .است شد  زی، وا ر مدل تحلعارات مصرفی ریعنوان شاخ  متغبه انیگوسخنمرات پا

لباس مد  وز  ا  ی ا کرر یسعاست ) طو  بور  نیما از ابتدا هم یخانوارگ یسبک زندگ -5

 .کن  یدا یو مد  وز  ا از بازا  خر دیجد هاین  که لباسکیم یسع. حالا ه  2(؛  یکن ت یه
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 ی تحقیقهاافته. ی4

ی آماا ی هااآزمونو نیاز نتاایج  انیگوپاسخی جمعیت شناختی هایژگیو مرو به نجایار  

 . یپررازیم

 1/50د. بورنار صاد، زن  1/49، مارر و انیگوپاساخر صاد از  4/10، شد ر  نمونۀ مطالعه

 3/30ساال،  20-29ر صاد ر  گارو  سانی  9/43ساال،  51-59ر صد از آنان ر  گرو  سانی 

ر صاد ر   9/4ساال و  40-49ر صد ر  گرو  سانی  2/50سال،  30-39ر صد ر  گرو  سنی 

. بورناد متأهازر صد  8/19ها، مجرر و ر صد از آن 2/40. راشتندسال قرا   10-11گرو  سنی 

ماد   ریاپل ،  ر صاد را ای 2/33را ای تحصیلات کمتر از ریاپل ،  انیگوپاسخر صد از  4/9

ر صاد را ای   4/8مد   لیساانس و  ر صد را ای 9/33، پل یرفوقمد    ر صد را ای 5/51

 1/35. بورندر صد شاغز  8/15بیکا  و  گویان،ر صد از پاسخ 2/28. دنبور سانسیلفوقمد   

ر   ر صاد 1/41برخو را  و ر صد ر  مناطق نیمه 1/22برخو را ، ر صد از افرار ر  مناطق ک 

 .بورندبرخو را  ش ر بیرجند ساکن  باًیتقرمناطق 

، نتاایج آزماون 2. جادول شاورطو  خلاصاه ا ائاه میی آما ی باههاآزمونارامه، نتایج  ر 

 رهد. ا نشان می (بین متغیرهای مستقز و وابسته)همبستگی پیرسون 
 

 نتایج آزمون ضریب همبستگی -2جدول 
 مقدار معناداری ضریب همبستگی متغیرهای مستقل

 000/0 111/0 همنوایی نیاز به

 000/0 138/0 طلبی یزتما نیاز به

 000/0 115/0 گری نیاز به جلو 

 000/0 393/0 نمایی فرصت های خور

 000/0 -594/0 های اجتماعی محدوریت

 000/0 231/0 منابع به رسترسی

 000/0 409/0 عارات مصرفی
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ه مساتقز،  ابطا یرهاایمتغ گاریبرخلااف رتاوان گفات کاه می 2جادول  هاایرار بر پایه 

است. مقدا  معنارا ی جادول  معکوس، «صرف نمایشی پوشا م»با  «یاجتماع یهاتیمحدور»

نیز حاکی از وجاور  ابطاه معناارا  میاان متغیرهاای مساتقز و وابساته و ر  نتیجاه آن، تأییاد 

کنندگی متغیرهاای اول تا هفت  است؛ البته برای حصول اطمینان ر با   قد ت تبیین هایفرضیه

 طی استفار  شد  است. مستقز، از آزمون  گرسیون خ

باورن  ابطاه متغیرهاای مساتقز و ، فرض خطایfآما    و گرسیون  وا یانس تحلیز جدول

 زماانه . با توجه به مقدا  معنارا ی جادول، تاأثیر کندیم تأییدوابسته و نیز برازندگی مدل  ا 

و  جتمااعیی اهاتیمحدوریی، خورنما یهافرصتگری،  متغیرهای همنوایی، تمایزطلبی، جلو 

هاا ، معنارا  است و ضریب همبستگی چندگاناه آن«مصرف نمایشی پوشا »عارات مصرفی بر 

از تغییرات مربوط به متغیار  143/0است. براساس ضریب تعیین،  131/0با متغیر مدنظر برابر با 

 .رهدیمنشان  جزئیات بیشتری  ا 3. جدول رشویموابسته، با متغیرهای ذکرشد  تبیین 
 

نتایج آزمون رگرسیون چندگانه -9جدول 
9

 پوشاک و مصرف نمایشی  ادشده، بین متغیرهای مستقل ی

 (گامبهگامبا روش )

 مقدار

 معناداری

 آماره

F 

 خطای

 برآورد

 ضریب

 تعیین

 ضریب

 همبستگی

 متغیرهای مستقل

 کننده()تبیین

000/0 400/14 110/3 143/0 131/0 

گری، همنوایی، عارات  جلو 

های اجتماعی، ریتمصرفی، محدو

 های خورنماییتمایزطلبی، فرصت

 

از تغییرات مربوط باه  011/0یی تن ابه، «رسترسی به منابع»که متغیر  رهدیمنشان  4جدول 

متغیر وابسته  ا تبیین کرر  است، اما ر  مجاو ت سایر متغیرهای مساتقز، تاأثیر معناارا ی بار 

                                                      
و اطمیناان لاازم ر باا   اجارای ایان آزماون حاصاز  شدی بر س یخط ونیآزمون  گرس مربوط به هایر  ابتدا مفروض .5

 د.گرری
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، 4، 3، 2، 5های است؛ بنابراین فرضایه شد  حذفمتغیر ذکرشد  و برازش مدل نداشته و از آن 

 نشد  است. دأییت 1شد  و فرضیه  دأییت 1و  1
 

  «پوشاکمصرف نمایشی »و « دسترسی به منابع» ریمتغنتایج آزمون رگرسیون خطی ساده، بین  -4جدول 

 با روش ورود( )
 ر مستقلمتغی ضریب همبستگی ضریب تعیین خطای برآورد Fآماره  مقدار معناداری

 منابع به رسترسی 231/0 011/0 252/1 281/22 000/0

 

و حااکی از  رهادو مقادا  معناارا ی آن  ا نشاان می t، ضرایب  گرسیون، آماا   1جدول 

 استاندا رشد ضرایب  به توجه ر  مدل  گرسیون است. با کنند نییتبضرو ت وجور متغیرهای 

مصارف نمایشای پوشاا ( وابساته )تبیین متغیار  میزان س می که ر  ها  ا براساستوان آنمی

همنوایی، عاارات مصارفی، نیاز به گری، جلو نیاز به ی کرر: بندتیاولوزیر  صو تبه، اندراشته

 یی.خورنمای هافرصتو  تمایزطلبینیاز به ی اجتماعی، هاتیمحدور

 
 (کنندهنییتبمتغیرهای ) یخطرگرسیون ضرایب جدول  -5جدول 

 مقدار

 یمعنادار

 آماره

t 

ضرایب 

 استانداردشده

خطای 

 استاندارد

ضرایب 

 استاندارد نشده

 متغیرهای مستقل

 کننده( )تبیین

 )مقدا  ثابت( 115/5 411/5 - 200/5 235/0

 (X1) گری جلو  113/0 091/0 219/0 153/1 000/0

 (X2) همنوایی 211/0 011/0 221/0 114/4 000/0

 (X3) ارات مصرفیع 530/5 511/0 241/0 813/1 000/0

 (X4) های اجتماعیمحدوریت -411/0 011/0 -222/0 -031/1 000/0

 (X5) تمایزطلبی 244/0 013/0 515/0 341/3 005/0

 (X6) های خورنماییفرصت 554/0 010/0 502/0 213/2 024/0

 

 زیر ا ائه کرر: صو تبهتوان معارله  گرسیون  ا می 1های جدول با توجه به رار 



 111                                 ... پوشاک ي مصرف نمایشيشناختجامعهتبيين                               اولشمارة 

 

صرف نمایشی پوشاا ( )م  y = 219/0  X1 + 221/0  X2 + 241/0  X3 + 515/0  X5 + 502/0  X6 

222/0 –  X4 

، برابر با زنان ومرران  گرو )مستقز(، میانگین مصرف نمایشی پوشا  ر   tبراساس آزمون  

میانگین مصارف نمایشای ر  باین زناان، بایش از مارران اسات،  اگرچهاست.  55/20و 93/59

 ؛ رداناوجور  تفاوت معنارا  هاگرو ی این هانیانگیم(، بین 138/0) یمعنارا دا  به مق توجه با

 .شورینم دأییت 8بنابراین فرضیه شما   
 

 مردان و زنان(گروه )ی دو هانیانگیمجدول مقایسه و آزمون تساوی  -6جدول 
 جنس تعداد میانگین انحراف استاندارد tآماره  درجه آزادی مقدار معناداری

138/0 385 334/0- 
 مرر 593 93/59 441/1

 زن 590 55/20 213/1

 

 یریگجهینت. 5

ور  اسات؛ باتبیین مصرف نمایشی پوشا  ر  ش ر بیرجناد  حاضر، هدف از انجام پژوهش

ی بر سابنابراین سعی شد  است تا تأثیر عاملیت انسانی و عوامز زمینه ای بار پدیاد  ذکرشاد  

 شور.

اگار باه  ای یافتاه اسات.اهمیت ویژ  ،روز  مصرف نمایشی پوشا واقعیت این است که ام

کرر کاه   یمشاهد  خواه  ،یندازیب ینگاه شد مطالعهجامعه  یخیو تا  یفرهنگ ،یاجتماع نهیزم

 ،یساتیزافارار  ا باه ساار  ،یانقلااب اسالام یهااو آ مان ی ساوم اجتمااع ،ینایر یهاآموز 

جناگ )عاراق و  عاز وقو یناش یهاتیمحدور ،علاو بهاست.  و قناعت فراخواند  ییجوصرفه

 یر  برابار ا زهاا یو کااهش ماداوم ا زش پاول ملا یالمللانیبا یاقتصار یها ی(، تحررانیا

 ا ر  مقاباز مصاا ف  یمواجه کرر  و موانع یکشو   ا با مسائز متعدر ینظام اقتصار ،یخا ج

 صاا فباه م رجنادیر انتظا ، ساکنان ش ر باما برخلاف  وال مو  ،است کرر  جاریای رضرو یغ

هاا از آنر  زندگی  از مصا ف نوع نیو ر  چند رهه گذشته، ا اندافتهی شیگرا ی پوشا شینما
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 ف امصا یآنچه افرار  ا به ساو د سیبه نظر مبنابراین  ؛استشد  برخو را   چشمگیری شد 

محافاز مختلاف و نیااز و  اتحضو  ر  اجتماعا با  ها ر آن رغدغهسوق رار  است، نمایشی 

 همانناد ،ایزمیناهعواماز  ریثأگرچاه تاا؛ اسات بور گری طلبی و جلو  آنان به همنوایی، تمایز

ر  نیاز  های ا تباطی، منابع ماالی و...ها و هنجا های گروهی و اجتماعی، تبلیغات  سانها زش

 بور  است.  تیاهم را ای د یپد نیا گیریشکز

وابساته قاد ت  ا ر  تبیاین متغیار  نیشاتریبگاری، حقیق، نیاز به جلو براساس نتایج این ت

 اندکرر سعی  ،شد ر  جامعه مطالعهافرار مصرف نمایشی پوشا ( راشته است؛ به این معنا که )

شاوند و از ایان  ا ،  هااهر ترقهیباسالمصا ف، ر  سبک و سیاقی زیباتر و  گونهنیاتا ر  پرتو 

ی کاه زیماز نیاز ر باا   سابک انکتهاجتماع ش ری به رست آو ند؛ هویت رلخوا  خور  ا ر  

 است. کرر  توجهمد ن به آن  ش رکلانزندگی و گمنامی فرر ر  

این، نیاز به همنوایی و تماایزطلبی بار مصارف نمایشای پوشاا  تاأثیر معناارا ی  بر علاو 

ها به ایان معناا آن یهاهر تناقض  غ به ،یاجتماع زیتما و ییهمنوا به زمانتوجه ه . اندراشته

 یکاهش فاصله اجتمااع ر صدرآنکه  با ،یاجتماعی ها قابتخلال کنندگان ر  مصرف است که

اناد تاا کرر هماوا   ساعی اما اند، بالاتر بور  یاجتماع گا یمرتب  با پا یهاخور با افرار و گرو 

تاوان گفات کنند. میحفظ  ترنییپا یاجتماع گا یمتعلق به پا یهاافرار و گرو  ا بر  رخو یبرتر

افارار ی تمکن مال. وبلن،  فا  و ستا وبلن و بو ریو همسو هایکه این بخش از نتایج با نظریه

. بو ریو رانستیمیی، تمایز و کسب منزلت خورنماج ت  قابت، ر   یابزا چون  ا و طبقات 

  اهکا  تمایز، حفظ کند و باتا جایگا  خور  ا  دوشکیممسل  اجتماعی طبقه نیز معتقد بور که 

 د.نمایی خور  ا به ریگران تحمیز ذوقخوش

 ر  عاارات ایان بور  اسات. پوشا  نمایشی مصرف بر مؤثر ریگر عوامز عارات مصرفی، از

. بو ریو نیاز گذا رهای آنان تأثیر میو بر کنش گیررپذیری، ر  افرار شکز میجامعه جریان طی

عرصه خرید و  ازجملهی و ، با ج ان اجتماعهمین عارتوا  به وساطت افرار بر این باو  بور که 

 .شوندیم و مصرف کالا  وبه
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متفااوتی بار مصارف  کاملااً راتیتاأثی اجتمااعی، هاتیمحادوریی و خورنمای هافرصت

، حضاو  ر  مرجاع یهااانتظاا ات گرو وبلان،  های.  براساس نظریهاندراشتهنمایشی پوشا  

ی و مصاا ف نمایشای چشامه ی چش  و سوبهی، فرر  ا ا سانهتبلیغات اجتماعات خاص یا 

ۀ ناوعی از مثابابهو عقایاد رینای  هاسانتبو ریاو،  هایسوق رار  است، اما با توجه به نظریاه

 ر  ایان عرصاه ،شکان کنند زیتعدو  کنند نظا تعنوان عاملی فرهنگی و به-سرمایه اجتماعی

 عمز کرر  است.

عنوان عاملان اصلی مصاا ف و از زنان به کرر  اشا   نیز ه کا کرر مراکز خریدب بو ریوالبته 

 ،زناان بین است. براساس نتایج این پژوهش، میزان مصرف نمایشی پوشا  ر  برر  نامنمایشی 

تفاوت آما ی معناارا ی از  ،شد ر  جامعه مطالعه هاگرو بیش از مرران بور  است، اما بین این 

 هیسارماد  نشد. بو ریو معتقد بور که جایگاا  عاملاان ر  یاک زمیناه باه مقادا  این نظر مشاه

ها( بستگی را ر؛ ر  حالی که بر مبنای نتایج این تحقیق، رسترسای سرمایه اقتصاری آن )ازجمله

مالی( تأثیر معنارا ی بر مصرف نمایشی پوشا  نداشته است. شاید بتوان این نتاایج  ا منابع )به 

 شاد  خا  خاص  یهاگرو یه کرر که اکنون این نوع مصا ف از انحصا  افرار و این گونه توج

 ویکارری فررگرایاناه  با این معنا که ش روندان یافته است؛ به« فراطبقاتی»ی همگانی و اجنبهو 

 ونشااننامیباآل خاور  ا ر  اجتمااع   تا با مصا ف نمایشی پوشا ، هویت ایاد ندکنیمتلاش 

 رلخوا  بازسازی کنند.صو ت به ،ش ری

ی وبلان و بو ریاو ر  زمیناه مصاا ف هادگا یر تاحدوری با نتایج این پژوهشی، طو کلبه

یاا طبقاات  هااگرو از مصاا ف  ا باه افارار،  گوناهنیاتاوان نمی اگرچه؛ ستا نمایشی همسو

 محدور رانست. ،اجتماعی خاص
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