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  تحلیل اجتماعی رابطه دینداری با مصرف نمایشی در بین زنان متاهل ساکن شهر ساری
 

 3شهرام مالنیا، 2، حسین کردی1فریبا محمدزاده صاحبی

 

 چکیده
تحقیق  روشاشد. بو مصرف نمایشی در بین زنان متاهل ساکن شهر ساری می رابطه بین میزان دینداری  هدف از تدوین این پژوهش بررسی

ت فرمول حجم نمونه با استفاده از محاسباشکیل می دهند. تجامعه آماری را کلیه زنان متاهل ساکن شهر ساری تحلیلی است. -توصیفی

امه ین تحقیق پرسشناابزار جمع آوری داده ها در شیوه خوشه ای تصادفی است.  روش نمونه گیری بهنفر می باشد.  383کوکران برابر با 

ینداری رای متغیر دیی کل باست. روایی پرسشنامه ها با اعتبار صوری مورد تائید قرار گرفت و میزان پایا مصرف نمایشی و پرسشنامه دینداری

استفاده شد. در بخش  20با نسخه  SPSSزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار برای تج می باشد. 77/0و مصرف نمایشی برابر با  79/0برابر با 

ستفاده شده ابه گام  همچنین از آزمون رگرسیون چند متغیره با متد گام آزمون همبستگی پیرسون، اسپیرمن و کای اسکوئر واز  استنباطی

شی گرایی نمای اری مصرفمعنادار و معکوس وجود دارد. یعنی دیندمیزان دینداری و مصرف نمایشی رابطه است. نتایج گویای این است که بین 

عکوس وجود معنادار و مبعد شرعی دینداری و مصرف نمایشی رابطه  بعد اخالقی و، بعد مناسکی، را کاهش می دهد. همچنین بین بعد اعتقادی

ا دبه ترتیب ابت ن می گردد.ی و بعد اخالقی دینداری تبییاز واریانس مصرف نمایشی به وسیله متغیرهای بعد اعتقادی، بعد مناسک 34/0دارد و 

ینی باهل را پیش نان متبعد اعتقادی دینداری سپس بعد مناسکی دینداری و در نهایت بعد اخالقی دینداری می توانند میزان مصرف نمایشی ز

بی یامدی و تجرپن بعد پایین تر بیشتر است. بی از بین متغیرهای جمعیت شناختی، نتایج نشان داد که مصرف نمایشی در بین سنین نمایند.

 دینداری و نیز تحصیالت و وضعیت اشتغال و مصرف نمایشی زنان متاهل ساکن ساری رابطه معناداری وجود ندارد.

 

 شناسیزیبایی  - عبادت، شرعیات -دینداری  – مصرف نمایشی واژه های کلیدی:

 

 مقدمه
های جمعی که بیشتر زمانی مصرف پدیده ای مخصوص جوامع پیشرفته صنعتی و غرب بود، اما امروزه به مدد گسترش رسانه

از طرفی با توجه به نقش مهم زنان در خانواده و شده است. کنند، پدیده جهانی جوامع برای منافع نظام سرمایه داری فعالیت می

از زنان به عنوان تعیین کننده مهم مصرف نام برد.در دهه های اخیر،زنان که هم در  اینکه محور قدرت پنهان هستند،می توان

عرصه های شغلی و تحصیلی حضور بیشتری داشتند و هم دراثر تغییر سبک زندگی بیشتر مسئولیت خرید و تهیه ی اقالم مصرفی 

حضور و الگوهای ارزشی و نگرشی و رفتارهای انها،  خانواده ها را برعهده گرفته اند، بیشتر مخاطب تبلیغات مصرفی شده و نحوه ی

(. از طرفی امروزه با تجربه مدرنیته و صنعتی 13۵: 138۶تاثیرات فردی و اجتماعی مهم تری بر جای گذارده است )رفعت جاه،

ی جای خود را شدن جوامع نیازهای انسان رو به گسترش بوده و با افزایش چشم و هم چشمی در میان زنان ، بیشتر مصارف واقع

به مصرف نمایشی داده است. بیشتر وسایل فقط به عنوان نماد در جامعه جا دارد و همواره یک خط قرمز وجود دارد که نباید این 
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(. نهادهای دینی نیز به سهم خود بر اساس آموزه های دینی، مردم را به مصرف واقعی و 321: 1381وسایل را مصرف کرد )باکاک،

ایشی هدایت می کنند. دین مبین اسالم نیز به عنوان دین اعتدال و میانه روی، از یک طرف امر به اصالح مال و دوری از مصرف نم

مصرف آن در مصارف شخصی در حد کفاف و شعور افراد کرده و از طرف دیگر از رفتارهای نابهنجار اسراف، تبذیر، کنز و 

 (.۵4: 1388،ری شهریاندوزی برحذر داشته است )محمدی ثروت

 دگی در طولایل زناسالم با مصرف کردن مخالف نیست و مسلمانان را به میانه روی و اعتدال در مصرف و کوشش برای تامین وس

تایید شده  کند. بنابراین مصرف به خودی خود و در حد کفایت و بدون اسراف و تبذیر ممدوح بوده و در اسالمسال ترغیب می

تی، شکاف طبقا آفرینی جامعه آثاری مانند، تبدیل ثروت و مصرف به ارزش ها، نمایش ثروت، نیازاست، مصرف گرایی و رواج آن در 

ه همراه بجتماعی را ایید ااحساس محرومیت، فشار هنجاری، جبران کسری درآمد از راه های نابهنجار، مدگرایی و نیاز به احترام و ت

کروه مصداق شود که مصارف حرام و مدر اسالم مصرف افراد به پنج دسته واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح تقسیم می .دارد

تبذیر  وی از اسراف مندی و مصرف بهینه و دورمصرف گرایی است و با مفاهیم تبذیر و اسراف و اتالف ارتباط دارند. در اسالم بهره

یرالزم غرف های بر خود و خانواده نهی شده است. در عین حال عنوان شده که به جای مصتاکید و از رهبانیت و سخت گرفتن 

ی کند: ین نقل ماین چن« اصول کافی»مصرف به سمت برآورده کردن نیازهای زندگی هدایت شوند؛ برای مثال، کلینی در کتاب 

عنی انسان، ی «.استقرت ت قوتهااست که: ان النفس اذا احرزدر روایتی از پیامبر اکرم درباره تامین وسایل زندگی به قدر نیاز آماده »

در ادبیات تجربی  (. شایان ذکر است89: ۵شود )کلینی، بی تا، جفراهم باشد روانش آسوده می وسایل زندگی اش به قدر نیاز

ای هین، نمونه باین  ا درموجود، حجم وسیعی از مطالعات درباره تاثیر فرهنگ در جنبه های گوناگون رفتار مصرف کننده است، ام

نقش دین به  یران(،ابسیار کمی از مطالعات راجع به رابطه میان دینداری و مصرف نمایشی است و مطالعات نادری )به ویژه در 

 عنوان یک عنصر مهم فرهنگی در رفتار کلی مصرف را بررسی کرده اند.

رف نمایشی و مهمترین و زیر نفوذ ترین نهاد اجتماعی است که کننده در مصرف و به ویژه مصدین یک عامل فرهنگی مهم و تعیین

های دینی مانند قناعت تاثیر مهمی در نگرش ها و ارزش ها و رفتارها در سطوح فردی و اجتماعی دارد و از این رو بسیاری از آموزه

مصرف نمایشی داشته و آگاهی و پیاده و صرفه جویی، عدم مال جویی، عدم فخر، و کبر با خرید مال و امثال آن ارتباط وثیقی با 

تواند به عنوان یک منبع کنترل ایفای نقش کند اما آن چیزی که در جامعه ایران سازی این آموزه ها در حیات فردی و جمعی می

از طریق نمایش دادن ذوق و قریحه  کسب منزلتقابل مشاهده است گرایش به مصرف نمایشی در بین زنان می باشد. درواقع، 

ای نیست و این کار به طور نسبی همیشه انجام گرفته است اما فقط گروه نخبه کوچکی قادر به تشخیص و به کارگیری طلب تازهم

اند اما در دوره معاصر فخر فروشی و مصرف گرایی با پوشاک مد روز و یا ساختن تصویری پر منزلت از عالیم و نمادهای آن بوده

در اجتماعات کوچک گذشته هر فردی با اصل و نسب و پیشینه ه روی همگان گشوده است. خویشتن امکانی است که آشکارا ب

شد؛ اما آهنگ زندگی در شهرها و به خصوص کالنشهرها و خانوادگی و جایگاه طبقاتی خویش شناخته و مورد احترام واقع می

ذرا برای ابزار هویت و جایگاه اقتصادی و اجتماعی گمنامی نسبی که برای افراد به ارمغان آورده مستلزم روش های کامال بصری و گ

زندگی در صورتی که شکل اسراف و تبذیر به خود نگیرد مورد تائید واقع شده  و کوشش برای تأمیناست. در ادیان الهی مصرف 

وزه بر ضرورت آنچه امراست. اما تبدیل مصرف به نمایش و ارزش و رواج آن در جامعه از سوی مذهبیون به شدت نهی شده است. 

اجتماعی در جامعه اسالمی، -فرهنگی آسیب های ناهنجاری ها و پردازش این موضوع می افزاید این است که از یک سو، رواج

است. از سوی دیگر، عدم توجه مسئوالن فرهنگی و اجتماعی  تأثیرات منفی زیادی را بر سالمت روانی و معنوی جامعه وارد نموده

پرداختن به کار اساسی و ریشه ای  نقش آنها در حل آسیب های اجتماعی است. بی شک بنیادین دین وکشور به ظرفیت معارف 

بیگانه از  های اجتماعی به جای پرداختن به مسائل روبنایی و راهکارهای موقتی و نسخه های ناهنجاریبین بردن  در کاهش و از
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سالمت جامعه در سعادت انسان ها و به تبع  ر می شود که بدانیمفرهنگ جامعه، امری ضروری است. ضرورت این امر وقتی روشن ت

انکارناپذیر است. از سوی دیگر، با ظهور انقالب اسالمی، دین در سطح گسترده  نقش جامعه آسیب دیده در شقاوت انسان ها امری

ممکن  ل آسیب ها و عدم موفقیت آنسایه افکنده و می تواند آزمونی باشد برای دین و توانایی آن در کنتر ای از زندگی و جامعه

مطالعه حاضر سعی دارد ضمن بررسی سطح مصرف نمایشی در بین  است منجر به آسیب ها در نوع نگرش به دین گردد. از این رو،

پرداخته و مشخص کند که مصرف نمایشی در بین افراد نمایشی زنان، به آزمون رابطه دینداری و مولفه های آن با این مصرف 

رتر و مذهبی تر بیشتر است یا افرادی که عقاید دینی کمتری دارند؟ بنابراین مساله اصلی این پژوهش بررسی رابطه دینداری دیندا

 مورد بررسی قرار گرفته است. با مصرف نمایشی در بین زنان است که در بین زنان متاهل ساکن شهر ساری
 

 نمایشیمصرف رویکردهای نظری 
 و قدمتی بیش وبلن، تننمایشی از آن یاد می شود، ریشه در نظریه پردازی تورس نوشتار به عنوان مصرفخاستگاه آنچه که در این 

 انتقادی جدی به اقتصاد نئوکالسیک وارد کرد. از یکصد سال دارد که در زمان خود،

تر است. ماعی واالپایگاه اجتآن، کسب  وبلن، مصرف نمایشی، ابزاری جهت تبلیغ ثروت و در پی به اعتقاد: وبلن تورستن الف(

قرن  لق بهتابی متعکتورستین وبلن منتشر شد، اما درواقع  طبقه تن آسا در آخرین سال قرن نوزدهم، به قلم گرچه کتاب نظریه

شخص ادهای منم پنهان مصرف نمایشی و ضایع کردن نمایشی، که از جمله بیستم است که اساساً تحلیلی است از کارکردهای

 می رود به شمار حیثیت فردی جمله روش های رقابت آمیز آن ها به منظور باال بردن طبقه ی باالی جامعه بوده و ازمنزلتی 

کا شده است. مسئله ( ثروت مهم ترین مبنای افتخار، شهرت و منزلت در جامعه آمری1994) از دیدگاه وبلن (.17: 138۶)وبلن، 

(. 1۵0:همان) ددر آی منزلت و شهرت کافی نیست. ثروت باید به گونه ای به نمایش اینجاست که نفس دارا بودن ثروت برای احراز

خت و سالش و کار ا با تطبقه ثروتمند یا مرفه نوظهور در آمریکای قرن نوزدهم، از افرادی تشکیل می شد که ثروت و منزلت خود ر

ا خویش را ب یوآمدهنفراد چگونه می کوشیدند منزلت شدید و انباشت سرمایه به چنگ آورده بودند. وبلن نشان می دهد که این ا

تفریحی  وای فراغتی عالیت ههای آنان را در مد، غذا و فتقلید از سبک زندگی های طبقات باالی اروپایی به نمایش بگذارند و سلیقه

 (.99: 138۶ت، بن) مو به مو تقلید کنند
 "تن آسا نظریه طبقه"می نامد. او در کتاب « فراغت تظاهری»یا « یشیمصرف نما»ایشی را با نوع خاصی از فراغت؛ وبلن چنین نم

شهری  ر جوامعتظاهری ثروت خود را به نمایش می گذاشت. اما د اشاره می کند که در اجتماعات کوچک فرد از طریق فراغت

در  طبقه مرفه ش زنانبلن به نقو پدیده گمنامی و ناشناسی مانع از این شد که فراغت تظاهری کاربرد سابق خود را داشته باشد.

ازماندهی ه ی زنان سه وسیلبآمریکا توجه می کرد. چرا که اسباب اثاثیه ها، پوشاک، جواهرات و غیره عمدتاً فعالیت هایی بودند که 

یشی به نقش بلن مصرف نمااز نظر و (.28: 1381اک، کالبته زنان و دختران تبدیل به ابزاری برای تفاخر مردان شدند ) با. می شدند

دارد که  ر ساالرانهمعه پداصلی زن تبدیل شد. وبلن مصرف نمایشی را برای زنان با دید منفی نگاه می کند. وی انتقاداتی هم به جا

ای از بلکه برز سر نیای مرفه، نه به عقیده وی، مصرف طبقه چنین مصرفی، زن را به نیروی غیر مولد و خانه دار تقلیل می دهد.

تالف بنا شده اآسا بر  تن(. الگوی مصرف طبقه 77: 138۶ ،گیرد)وبلنجلب توجه صورت می منظوراجتماعی و به  کسب اعتبار

مان تالف کار، زانمی گردد بلکه موجب  کنش های مصرف نه تنها موجب افزایش آسایش مصرف کننده   است. بدین معنا که این 

 (. 83)همان:  و کاال خواهد شد
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چشمگیر، تن آسایی و فراغت تظاهری و نمایش چشمگیر بلندپایگی، وسایلی هستند که انسان ها می کوشند به نظر وبلن، مصرف 

های اجتماعی باال، به طور مستمر رفتارهای  در واقع گروه (.۶8: 1388)خادمیان،  تا در چشم همسایگان خود برتر جلوه کنند

گان قرار بگیرند. بنابراین مصرف اهمیت زیادی به دلیل کیفیت  همصرفی خود را به روز می کنند تا یک قدم جلوتر از نوکیس

پایگاهی آن داشته است. آنچه ایجاد می شود نوعی ساختار اجتماعی سلسله مراتبی است که بر پایه الگو های مصرفی متظاهرانه 

 (.82-83: 1387)زاهدانی و سروش،  ثروتمندان به خصوص مردان طبقه مرفه بنا شده است

هری، شی زندگی در گمنام زیمل الگوهای مشابه رفتاری مورد نظر وبلن را در برلین پایان قرن نوزدهم می بیند.: زیملب( 

ف وبلن که تحلیل اما بر خال. (1372)زیمل،د بورژوازی جدید از طریق الگوهای خاص مصرف برای نمایش فردیت خود بهره می بر

ل کرد مصرف تحلی ر الگویبتغییرات اجتماعی قرار داد زیمل تاثیر ظهور کالن شهر را الگوهای مصرف را ابزاری برای ارزیابی روند 

از نظر او وقتی شهر  .(2۶: 1382)فاضلی،  ونیز بر انگیزه های درونی و عوامل فردی موثر بر شکل گیری الگوهای مصرف تأکید کرد

ینه در این زم زیادی ا یکی از عواملی می دانست که نقشی  داشت و او مصرف رعی زندگی اجتماابوجود آمد، داللت های زیادی بر

 ود، رها میشال می دارد. در شهر همه افراد از همه قید و بند های جامعه سنتی که در قالب همبستگی های گروهی بر فرد اعم

هویتی  وشود  هاد. این وضعیت نوید بخش بروز فردیت است. انسان می تواند از تعلق های جمعی سنتی خود در شهر ها رنشو

ل فرد یمبه اعتقاد ز (. اما این فرد در محیطی قرار دارد که فشار ساختار های آن محسوس است.177: 1383فردی بیابد )فکوهی، 

قتدار ود و حفظ اثبات خفقط با دنبال کردن نماد های منزلت و مد می تواند فشار های زندگی مدرن را تحمل کند. مد راهی برای ا

 عالم تمایلخود ا صرف برای مصرف کننده منطقه آزادی بین او و تنش های مدرنیته ایجاد می کند. مد در یک وجهفردی است. م

ت و بدین اتی اسدیگر آن همبستگی گروهی و انسجام طبق هفردی برای متمایز شدن از دیگران و بیان هویت فردی است اما وج

 د. لحاظ احساس با دیگران بودن را در فرد تقویت می کن

باره بحث سبک زندگی را رد(، با بسط اندیشه های وبر، زیمل و وبلن 1984ی پر آوازه بوردیو تحت عنوان تمایز)مطالعه :بوردیوج( 

نوعی  یز مصرف رانوردیو که مدتی از رونق افتاده و سال ها در جامعه شناسی مسکوت باقی مانده بود را بر سر زبان ها انداخت. ب

ه هدف برهنگی ست. مصرف به کار ایجاد تمایز اجتماعی می آید. وی نشان داد که الگوهای خاص مصرف فخلق ارتباط می دان

ی یگر در حالدز سوی اایجاد و حفظ تمایزات اجتماعی به کار می رود. مصرف قلمرو معناداری از تنازع بین و درون طبقات است. 

صرف ه خود از مر مطالعدبوردیو  ت جامعه را مورد بررسی خود قرار داد.ی تن آسا تأکید داشت، بوردیو کلیکه وبلن بر مصرف طبقه

ه و ندگی روزمرده او زی کنیم. به عقیمبه دنبال این است که دریابد ما چگونه از مصرف برای ایجاد تمایزات اجتماعی استفاده 

رهنگ برای سلط از فطبقات است. طبقه م های اجتماعی یا از تنازعات بین گروه چیزهایی از قبیل سبک زندگی عرصه ای معنادار

تی های متفاو ذائقه سبک ها و باز تولید سلطه استفاده می کند. البته بوردیو به دنبال این نیست که نشان دهد طبقات مختلف،

ل ی اشکاوع سازدارند، بلکه هدف او این است که فرایند هایی که به واسطه آن ساختن تمایزات فرهنگی موجب تضمین و مشر

 (.92: 1381 )جنکینز، قدرت و سلطه می شود را به پرسش کشد. اشکالی که خود نهایتاً در نابرابری اقتصادی ریشه دارد
دانست. طبقه باال اولویت خود را با دسترسی به فرهنگ باال و مصرف زیاد نشان می می "تمایز"بوردیو مصرف را وسیله ای برای 

های  "سلیقه"زیادی دارد. سرمایه فرهنگی شامل  تسرمایه در جامعه شناسی مصرف اهمی دهد. سرمایه فرهنگی در میان انواع

خوب شیوه و راه رسم پسندیده، پیچیدگی شناختی، شناختن و توانایی شناختن محصوالت فرهنگی مشروع از قبیل هنر، موسیقی 

صرف از نظر بوردیو پاسخ به نیاز های بیولوژیکی کالسیک، تئاتر، ادبیات و تسلط یافتن بر هر نوع از نظام های نمادین است. م

نشانه ها، نماد ها، ایده ها و ارزش هایی است که برای جدا کردن گروههای اجتماعی از هم به  درگیر،نیست بلکه به صورتی فعال
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اعی مشاهده کرد. از کار می رود. بوردیو استدالل می کند که تمایز های اجتماعی را می توان در مجموعه متنوعی از اعمال اجتم

تعطیالت، ورزش ها، مطالعه، موسیقی، سینما و سایر امور ذوقی  جمله اعمالی که به صورت سنتی مربوط به فراغت می شوند.مثل

بنابراین مصرف شیوه ای از ارتباط است. اما همانطور که بوردیو گفته است این ارتباط و معنا  (.1۵: 1381)اباذری و چاووشیان، 

موضع کلی بوردیو در قبال مقوله مصرف تواند تثبیت کننده موقعیت فرادستان باشد. ی خنثی نیست، بلکه همزمان میسازی عمل

این است که وی مصرف را از اصلی ترین عنار دنیای اجتماعی مدرن می دانست و به عنوان متغیری مستقل و نه فقط وابسته به 

تحلیل وبلن و زیمل را پیچیده تر ساخت و آن را چند گام جلو برد. وی تحلیل  عوامل اقتصادی، تحلیل می کرد. بوردیو همچنین

زیمل( کشانید. وی عالقه ای نداشت که )و تمایز  (وبلن)انگیزه های مصرف را به چه چیزی فراتر از اقدام آگاهانه برای هم چشمی 

که می خواهد معلوم کند که گروه های فرادست نشان دهد گروه های اجتماعی مختلف، به شیوه های گوناگون مصرف می کنند بل

و فرودست طبقات متوسط درگیر مبارزه ای بی پایان اما مالیم برای تثبیت هویت، ارزش و موقعیت اجتماعی خود هستند. مصرف 

از و خصوصاً مصرف فرهنگی ابزاری برای تولید فرهنگی، مشروعیت سازی و مبارزه در فضای اجتماعی است. مصرف چیزی بیش 

برآوردن خواسته های زیستی است. ارزش ها، نشانه ها و نمادها فعاالنه درگیر تولید و بازتولید ساختارهای اجتماعی هستند. طبقات 

(. عمده ۶3: 139۵مسلط این قابلیت را دارند که شیوه زیستن خود را به عنوان تعریف فرهیختگی مشروعیت بخشند )حمیدی، 

رای جامعه شناسی مصرف و تحلیل سبک های زندگی، تحلیل ترکیب انواع سرمایه برای تبیین ترین میراث اندیشه بوردیو ب

الگوهای مصرف، بررسی فرضیه تمایز یافتن طبقات از طریق الگوهای مصرف و مبنای طبقاتی قرایح و مصرف فرهنگی است. از 

منش است، الهام بخش تکنیک های پژوهش درباره سویی دیگر، تأکید بوردیو بر الگومند بودن اعمال مصرف که نتیجه الزامات 

الگوهای سبک زندگی نیز بوده است که نمونه ای از آنها را خود وی در کتاب تمایز به کار گرفته است. الگوی نظری بوردیو در 

 اندیشه های پست مدرنیسم نیز به کار گرفته شد.
آغاز می شود. بنا به تحلیلی که بوردیو از الگوهای  4پیترسون قرائتی از الگوهای مصرف در عصر پست مدرن، با کارهای ریچارد

مصرف فرهنگی ارائه می کرد، اعضای طبقات باال در مصرف فرهنگ و هنر متعالی شرکت می جویند و طبقاتی که از سرمایه 

ه در دوران فرهنگی پایینی برخوردارند در فرهنگ و هنر غیر نخبه گرای عامیانه مشارکت می کنند. اما پیترسون معتقد است ک

جدید الگوی مصرفی بروز کرده است که دیگر اعضای طبقات باال خود را به داشتن یک الگوی مصرف مشخص محدود نمی کنند. 

می خواند. در چنین الگوی مصرف جدیدی، طبقات باال از همه انواع فرهنگ و « همه کاره بودن»وی این الگوی مصرف جدید را 

مراتب ژانرهای فرهنگی بی اعتنا هستند. مالحظات زیباشناختی که بر مبنای معیارهایی فردی هنر استفاده کرده و به سلسله 

زیباشناختی شدن »تعریف می شوند هدایت کردن زندگی و داوری سلیقه ها را برعهده می گیرند. فدرستون چنین تحولی را 

هنگ است. بدین ترتیب، راه و روشی که فرد در یک می خواند و به معنای نفی تکنیک های ارزشی میان انواع فر« زندگی روزمره

عرصه ای دیگر هیچ ربطی نداشته باشد. در مطالعات مختلف  عرصه از مصرف در پیش می گیرد ممکن است به راه و روش وی در

به  1998، 7نرو وارنر و اوکو 1992، ۶و سویج و بارلو 1990، ۵اندرسون و یان) شواهدی نیز برای این الگوی مصرف ارائه شده است

 (.44: 1382نقل از فاضلی، 
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لگوی خوردن و ا ا در غذارمی خوانند. سویج و بارلو نیز این الگوی مصرف التقاطی « پیشرو»آندرسون و یانسون این الگوی مصرف را 

ای هید، واسطه گان جدمصرف کاالها بر حول محور بدن مطالعه کرده اند. و این هم نشان داده است که در این شرایط تولید کنند

ر بتی که فرهنگی و مشاغل خدماتی همراه با واکنش های طبقه متوسط محصوالت فرهنگی جدیدی پدید می آورند. محصوال

ل تا اتومبی ذا گرفتهتولید شده اند. مهم این است که هر لحظه طرحی جدید به وجود آید؛ همه چیز ازغ« طراحی گری»مبنای اصل 

لت های پست همان(. یکی دیگر از دال) وند ادغام می شوند تا مصرف کننده ای کامل خلق شودو محصوالت فرهنگی در این ر

ارزشی  ین تمایزاتساس چنمدرنیسم این است که نه فقط افراد طبقات باال به مرزهای میان انواع ژانرهای بی اعتنا هستند، بلکه ا

یطی، ر چنین شراددارد. میان فرهنگ مشروع و فرهنگ عامه وجود ن میان انواع ژانرها از میان رفته است. در این دوره دیگر فرقی

نی خاص به دن معاتمایزات ناشی از مصرف فرهنگی از میان نمی روند بلکه مهم میزان توانایی فرهنگی افراد برای تخصیص دا

 (.3۵ :1384بهزادیان، )محصوالت فرهنگی است که اهمیت می یابد نه معنای از پیش تعیین شده هر محصول 

ماکس وبر درسال های ابتدای قرن هم به نقش شیوه ی خاص از زندگی وبر در بحث طبقه اجتماعی و مصرف نظراتی دارد. : وبرد( 

پروتستانیزم و کالونیسم و آموزه های شان که بخشی از آنها با چگونگی مصرف کردن در دنیا ربط داشتند ـ در ایجاد سرمایه  ـ

احزاب( و منزلت )داری توجه کرد و هم در بحث از قشربندی اجتماعی رویکرد تک بعدی و اقتصادی مارکس را در دو وجه قدرت 

گوی مصرف در شکل دادن به منزلت ها و بروز آن ها را در نظریه خویش وارد کرد. وبر طبقه گروه های منزلت( بسط داد و نقش ال)

اجتماعات نیستند؛ فقط نمایند بنیان های ممکن برای « طبقات»و گروه منزلت را چنین تعریف می کند : در فهرست واژگان ما، 

ز مردم بخت زندگی مشترکی داشته باشند به نحوی که؛ ( تعدادی ا1)کنش اجتماعی اند. ما زمانی از طبقه سخن می گوئیم که 

کند، و  ( این بخث زندگی مشترک منحصراً به واسطه منافع اقتصادی مندرج در مالکیت کاالها و فرصت های کسب درآمد نمود2)

. دست آورد دیگر وبر، (14: 1387)سعیدی، می خوانیم « موقعیت طبقاتی»( و تحت شرایط بازارهای کاال یا کار بروز کند. این را 3)

تأکید نهادن بر کارکرد سبک های زندگی در جهت انسجام بخشیدن به گروه های اجتماعی است. در نظر وبر افرادی که سبک 

زندگی مشابهی دارند نوعی انسجام گروهی را که ناشی از شباهت در رفتار و الگوی مصرف است تجربه می کنند. این انسجام 

رمایه اجتماعی نیز تبدیل شود. همین ویژگی است که سبک زندگی را به یکی از مفاهیم قابل بررسی در گروهی می تواند به س

نظریه و تحلیل شبکه های اجتماعی تبدیل می کند. مشابهت در الگوهای رفتاری و مصرف، که غالباً با گردآمدن در اماکن خاص و 

اند نقطه آغاز آشنایی هایی باشد که در مقام پیوندهای ضعیف به حتی تشابه الگوهای ارزشی و ذهنی نیز همراه است، می تو

(. وبر آخرین جامعه شناس کالسیک است که می توان درباره مصرف و 30: 1382های اجتماعی تبدیل می شوند. )فاضلی، سرمایه

پیر بوردیو، عرصه جامعه شناسی  سبک زندگی اظهار نظرهایی صریح در آثار وی یافت. بعد از ماکس وبر، تا انتشار کتاب تمایز اثر

نظری نسبتاً از این گونه مباحثات تهی است. در این فاصله تنها اظهارنظرهایی درباره صنعت فرهنگ و کتابی از دوگالس و 

( ایده مهم خود را 199۶)( سهم اساسی جامعه شناسی در مباحثات مربوط به مصرف است. دوگالس و ایشروود 199۶) 8ایشروود

منتشر شد، مطرح کردند. وبلن فکر می کرد که هم چشمی کردن و رقابت منبع شکل گیری مصرف  1979درکتابی که در سال 

مدرن است. زیمل نیز می اندیشید که متمایز ساختن خود از دیگران ـ به واسطه مد ـ محرک مصرف است. اما از نظر دوگالس و 

محرک مصرف است. از آن جا که کاالها وجه نمادین دارند، قادرند « ثبات بخشیدن به مقوالت فرهنگمتجلی کردن و »ایشروود، 

به عنوان ابزار مبادله و ارتباط به کار گرفته شوند. مصرف کاالها برای حفظ ارتباط و انسجام، جذب حمایت دیگران، و ابزار مهربانی 

نقشی مستمر در ادامه بقا و برقرار »می کند. به اعتقاد ایشان مصرف کاالها کردن الزم اند و این امر درباره فقیر و غنی صدق 
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(. این برداشت از مصرف، آشکارا انسان شناختی است زیرا در پی کشف معنای 143: 1381)باکاک، « ساختن خطوط ارتباط دارند

ا بیان کارکردهای اولیه مصرف نظیر مصرف در درون منظومه ای فرهنگی است. به همین دلیل در آن سخن از تحلیل طبقاتی، ی

حفظ بقای جسمی، به میان نمی آید. چنین نگاهی می تواند در خدمت پاسخ گفتن به این سؤال باشد که ترجیحات مردم در 

 (. 34: 1382زمینه مصرف ناشی از چیست؟ )فاضلی، 

تماعی افراد در جامعه است. گروه های پرمنزلت برای وارنر دریافته بود که رفتار مصرفی یکی از نمودهای اصلی پایگاه اج: وارنره( 

حفظ پایگاه جمعی خود الگوی مصرف متمایز و به صورت استراتژیک هماهنگ شده ای را بر می گزیدند. اما در شرایط پست 

مایالت مدرن، گمنامی حاصل از کالنشهر این کنش استراتژیک را بی معنا ساخته و مصرف را در گرو قریحه ها و لذت ها و ت

شخصی قرار می دهد. به عالوه کنش مصرف غیر استراتژیک بیش از هر زمان دیگری بر حول محور بدن سامان می گیرد. جذابیت 

برای خود و دیگران، خواهش جنسی و عاشقانه، و بدن به عنوان محور هویت، از ویژگی های مصرف پست مدرن است 

ف با نقدهایی جدی مواجه شده است. اوال شکاف های اجتماعی ای که تحلیل پست مدرنیستی مصر (.144:  1381باکاک،)

متفکران پست مدرن مدعی از میان رفتن آن ها هستند کماکان پابرجا و قدرتمند حضور دارند و بر انواع رفتارهای مردم مؤثرند. 

بگیرند حال آن که پژوهش های متعدد طرفداران پست مدرنیسم مایل اند تا تأثیر ساختارها بر انتخاب الگوهای مصرف را نادیده 

، 11ویلسکا) سن (،2008 ، 10گروو و شاویت-کاتز)دین  (، 2000گروو، -و کاتز 9بیهیجن)نشان می دهند که عواملی نظیر جنسیت 

 (. 3۵: 1382مستقیماً بر الگوهای مصرف تأثیر می گذارند )فاضلی،   (200۵میلز، ) و گروه های مرجع (2002

وی یست و الگنمیلز به صورت تجربی نشان داده است که فرد مورد نظر پست مدرنیست ها منفک از جامعه استیون : میلزو( 

 نها بهتمصرف وی کامالً دلخواه و در فضای دال و مدلول های شناور شکل نمی گیرد. وی نشان می دهد که مصرف نه 

است. بر  نداده سستی میان جامعه و مصرف کننده رخساختارشکنی هویت ها نینجامیده، بلکه هویت های منسجمی را ساخته و گ

الگوهای  ه میانکهمین اساس، میلز معتقد است باید به طور جدی مدعیات پست مدرنیست ها را با شیوه های تجربی نشان دهد 

 اعی به کارم اجتممصرف و متغیرهایی نظیر سن، جنس، پایگاه اقتصادی و اجتماعی و بقیه متغیرهایی که به طور سنتی در علو

دعای اد دارند و یی وجوگرفته می شوند رابطه معناداری وجود ندارد. ویلسکا به مطالعه تجربی نشان داده است که چنین رابطه ها

 (.۶3: 1397بابایی و طاهری، ) پست مدرنیسم در زمینه مصرف خلل های جدی دارد

شروود اگالس و ایدکنند می توان از چشمی تلقی می باط هماز دیگر کسانی که مصرف را مثابه نوعی ارت: سایر دیدگاه هاز( 

ن برای زاری نمادیعنوان اب اند. کاالها می توانند بهمرتبط ساخته ( نام برد. داگالس و ایشروود، مصرف را با کاالی نمادین199۶)

است از  قصدمندانه جتماعیاها امری آن ارتباط با دیگران به کار برده شوند. اگرچه کاالها خنثی و بی طرف هستند. اما استفاده از

ای نمایش از و نه بررای نیکاالهای می توان پلی برای ارتباط یا دیواری برای تمایز استفاده کرد. در این صورت مصرف نه لزوماً ب

، مصرف نیز ریگتقاد ت(. به اع1۵2: 1387تواند خطوط مناسب اجتماعی را تعیین کند ) کاظمی، رقابتی است، بلکه مصرف کاال می

خدمات  حصوالت ومگسترده و ولخرجی برای  فرد به واسطه آن می تواند ثروتش را در قالب تن آسایی نمایشی، رفتاری است که

خورد باز ه ازنمایشی، رضایت فردی، نه از ویژگی های کارکردی، ک نشان دهد. ونگ خاطر نشان می کند که در مصرف تجملی

 ست.ا اینجا مصرف به معنای نوعی ارتباط و خلق معنادر . مخاطبان حاصل می شود
 

                                                             
9 Bihagen 
1 0 Shavit 
1 1 Wilska 
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 رویکردهای نظری سرمایه مذهبی و رابطه آن با مصرف نمایشی
 آن مربوط به دهه اربردکآغاز شد، اما تسریع فراوانی  1990 ای و پراکنده از دهه استفاده از مفهوم سرمایه مذهبی به شکل دوره

لیسا، کشارکت در مکردار مانند دانش نسبت به کتاب آسمانی، حضور و  ناگون دانش ومذهبی شامل انواع گو سرمایه. است 2000

هبی ی مذ رمایهنویسندگان در موضوع س ترین های مذهبی است. معروف کتاب مقدس و دانش نسبت به نمادها و داستان خواندن

ی  ش سرمایهبرای سنج کمی زیادی را های این سه نفر مدل( هستند. 201۵) استارک و راجر فینکو رودنی الرنس ایناکون 

 هکن کسی بود کون اولیاند. اینا مذهبی تا به امروز داشته ابزارسازی سرمایه مذهبی و اثرات آن انجام دادند و سهم درخوری در

 .(44 :1393)حبیب پور و بابایی،  ی دین به کار برد ی فرهنگی بوردیو را أخذ و آن را در حوزه مفهوم سرمایه
ایناکون . اند اشتهبازار مذهبی از خود جا گذ و فینک نیز نوشتارهای زیادی در باب تکثرگرایی فرهنگی و ساختارهایاستارک 

انند مین یک فرد دها و تجارب مربوط به  متشکل از مهارت ی مذهبی به کار برده و آن را ی معنوی را معادل سرمایه سرمایه

ون عریف ایناکفینک ت واستارک می داند.  سا، و دوستی و مصاحبت با هواداران مذهبیآشنایی با شعائر و دکترین کلی دانش مذهبی،

 ه یک فرهنگاتصال ب میزان تسلط ومی دهند. سرمایه مذهبی شامل  و سرمایة معنوی را به سرمایة مذهبی توسعه را اقتباس کرده

 .(4۵: 1393بایی، کنند )حبیب پور و با را حفظ دینی، افراد سعی دارند سرمایة مذهبی خود های مذهبی خاص است. در انتخاب
 

 رابطه سرمایه مذهبی و مصرف نمایشی
 ی وان سرمایهو به عن عنوان یک شکل از سرمایه های ایناکون، استارک و فینک و همچنین اقتباس ترنر، دینداری به مطابق نظریه

های  ترحسب موقعیها ب شده است که افراد و گروه عنوانی بوردیو، چنین  گیری از نظریه مذهبی در نظر گرفته شده و با وام

ردن این کا درونی در نتیجه ب ی مذهبی آنهاست و در میدان اجتماعی دارند و برگرفته از تملک سرمایه متمایز و متفاوتی که

 نظام، ق اینیکنند. از طر بندی اجتماعی جایگاه مشخصی را کسب می نظام طبقه در (ها واره عادت)وضعیت و نمادهای آن 

ین ارار دارد. قای دیگر ه هتمایز و گاهی در تضاد با افراد و گرو شود که در هایی در ذهن و فعل شخص ایجاد می ترجیحات و ذائقه

لگوی یابند که ا یمهایی بروز  در قالب کنش (فرهنگی، اقتصادی و نمادین)های فرد  ی سرمایه ها در محدوده و ذائقه ترجیحات

های متفاوت  سرمایهنابراین افراد مختلف با ب (.1۶۵-1۶4: 1387 مهدوی کنی،) زنند را رقم می (واقعی نمایشی یا)مصرف متفاوتی 

هایت نوع نارند و در های متمایز و تاحدی متضاد د ترجیحات و ذائقه ی مصرف در نحوه (،میزان باال یا پایین دینداری)مذهبی 

بنابراین، مصرف (. 10۶: 1391 و ذوالفقاری، نصرتی) گیرد با کاهش یا نفوذ دین، شکل نمایشی یا واقعی به خود میآنها،  مصرف

ی  سرمایه نوان یکبه ع سطح باالی دینداری، با مصرف نمایشی کمتر همراه است. دینداری نمایشی، یک نوع رفتار مصرفی است و

 مصرف نمایشی برهانند.  لشود که افراد خود را از خصای مذهبی باعث می
 

 مروری بر پیشینه تحقیق
نتایج این مطالعه  بابل پرداخت. تحلیل اجتماعی مصرف نمایشی در بین زنان شاغل و خانه دار شهرستان( به 1398نازک تبار ) -

اقتصادی با مصرف نمایشی رابطه ی اجتماعی، دینداری و استفاده از رسانه و سرمایه -)پایگاه( اقتصادی دهد که بین طبقهنشان می

ی معناداری وجود دارد اما این معناداری در برخی های اجتماعی و فرهنگی با مصرف نمایشی رابطهوجود ندارد. بین انواع سرمایه

افزایش  عالقه به جلب توجه باعث همچنین،گیرد. دار قرار میمتغیرها تحت تأثیر زنان شاغل و در برخی نیز تحت تأثیر زنان خانه

ی معنادار و ی تمایز با مصرف نمایشی رابطهی فرضیات بین متغیر میانجی انگیزهشود. در بین همهی تمایز در زنان میانگیزه
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دار مصرف نمایشی باالتری دارند این در حالی است که مصرف از مستقیم وجود دارد همچنین زنان شاغل در مقایسه با زنان خانه

 .انددار در مقایسه با زنان شاغل مصرف تجملی بیشتری را داشتهبین زنان شاغل باال بوده اما زنان خانهروی چشم و هم چشمی 

 مادین دادند که ( در تحقیقی با عنوان مصرف نمایشی جوانان: آینده مصرف گرایی، نشا1397نوربخش )مرحوم( و همکاران ) -

ت، در ز محصوالمصرف نمایشی این طبقه ا داشته و میزان مادی گرایی ود و پوشاک تأثیر مستقیم گرایی بر مصرف نمایشی م

 دیده نشد. ابطه ایمادی گرایی و مصرف نمایشی، ر دخترها بیشتر از پسرهای جوان بوده است. همچنین بین خود فردی با میزان

 ایت دارند.البته نتایج حاصل شده، از میزان بسیار باالی فردگرایی در جامعه آماری مورد مطالعه حک

بین که  پرداخت. نتایج نشان داد های تهرانیدر بین خانواده نمایشی مصرفبررسی عوامل اجتماعی موثر بر ( به 139۶جلیلی ) -

همچنین  و جود داردورابطه معناداری  نمایشی مصرفسرمایه فرهنگی با  ومنطقه محل سکونت، سن، انگیزه خرید، میزان مدگرایی 

 مصرفبا  رابطه معناداری دینداریسطح  وذهنی  وجتماعی عینی ا-اشتغال، پایگاه اقتصادی وعیت تاهل متغیرهای جنسیت، وض

 وت تعددی اسمتحت تاثیر عوامل  نمایشی مصرفندارند. نتایجی که این مطالعه دست یافت، حکایت از آن داشت که  نمایشی

پذیری میزان تاثیر متغیر میزان مدگرایی، انگیزه خرید، 4توان یک عامل را برای آن متصور شد. همچنین از بین این متغیرها، نمی

های ادهدر بین خانو یشینما مصرفمهمترین متغیرها برای تبیین  ودارند  نمایشی مصرفسن تاثیر مستقیم بر روی  وها از رسانه

 .کنندها را ارائه میخانواده نمایشی مصرفیر بهترین برآورد از میزان متغ 4این  واند تهرانی

 ف گرایی درپیرامون مصر ( در مقاله ای با عنوان مصرف گرایی: از اجبار تا لذت مطالعه ای جامعه شناختی139۶رفیعی و ربیعی ) -

تی آن بایس و طبقاتی نبوده-جبر و تعین ساختاری میان ساکنان شهر تهران نشان داده اند مصرف الزاما به نحوی یک سویه متاثر از

 را در تلفیق عوامل ذهنی و عینی و نیز در پیوند با موضوعاتی همچون تمایزطلبی و لذت جویی فهم کرد.

 شجویان دانشگاهی )مطالعه موردی: داننفس بر مصرف نمایش بررسی تأثیرات دینداری و عّزت( به 139۵حاتمی و همکاران ) -

ح ریز در سطبتانشگاه نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین گرایش به مصرف نمایشی در بین دانشجویان دتبریز( پرداختند. 

ابطه ی رلی داراه تحصیط قرار دارد. براساس تحلیل های دومتغیّره، متغیّرهای عزّت نفس، دین داری و دورپایین تر از حد متوس

صرف نمایشی نشان مپاسخ گویان، رابطه معناداری با  (منفی معنی داری با مصرف نمایشی هستند؛ امّا متغیّر جنسیت )مردبودن

رهای ی بر متغیّری منفتأثیرگذانداد. نتایج مدل ساختاری برازش داده شده، نشان دهنده تأثیر مثبت غیرمستقیم جنسیت )از طریق 

یلی بر وره تحصبر مصرف نمایشی است و تأثیر منفی معنی دار متغیّرهای عزّت نفس و دین داری و دت نفس و دین داری( عز

 .مصرف نمایشی مشاهده شد. هم چنین، سطح تحصیالت دارای تأثیر معنی دار مثبتی بر عزّت نفس می باشد

گاهی عمومی، مادی خودآان دریافتند که سال ساکن انگلست 3۵تا  18 جوان 21۶، در مطالعه ای بر روی (2020)ویس و مویتال  -

 (سط و باالپایین، متو)نمایشی پوشاک  مصرف متفاوتجمعیت شناختی و رفتار خرید، با سطوح  س، خصوصیاتفگرایی، عزت ن

 هرچند که این رابطه ها، همیشه قابل مالحظه نیستند. رابطه دارند؛

صب مذهبی و مذهبی و مصرف، تع هویت( در تحقیق خود با عنوان مصرف نمایشی و مذهب نشان داد که بین 2019مینکلر ) -

 ارزش ها در رفتار مصرف کنندگان و بین دینداری و مصرف فرهنگی رابطه مثبت وجود دارد.

ضایت نمایشی، ر در مصرفنتیجه رسید که  ( در تحقیق خود با عنوان مصرف نمایشی در طول مراحل عمر، به این2018پاندی ) -

 . بازخورد مخاطبان حاصل می شود فردی، نه از ویژگی های کارکردی، که از

( در مطالعه ای به بررسی تفاوت های جنسیتی براساس مادی گرایی، مصرف نمایشی، وفاداری به برند و 2017ساگال و پودوشن ) -

آزمودنی ساکن در چهار ایالت شمال شرق  1180داده های مرتبط به مطالعه را از  خرید تکانه ای پرداختند. این دو پژوهشگر،

آمریکا گرداوری کردن و طبق نتایج بدست آمده، نشان دادند که تفاوت معناداری بین زنان و مردان در مادی گرایی، مصرف 
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و جنس مشاهده نشد. بر اساس این مطالعه مردان نمایشی و خرید تکانه ای وجود دارد. اما در مورد وفاداری به برند، تفاوتی در د

 بیشتر از زنان، گرایش های مادی و مصرف نمایشی داشتند.

اری، معیار دیند ( در تحقیقی با عنوان ارتباط مذهب با بزهکاری، چنین نتیجه گیری می کنند که دو201۶چادویک و تاپ ) -

یشتر بخصوصی  دخالت دارند، به نحوی که هرچه شدت رفتار مذهبی دریعنی مذهبی و احساسات دینی، در پیش بینی بزهکاری 

 باشد و احساسات دینی قوی تر و مقبولیت بیشتری داشته باشد، میزان ازتکاب بزهکاری کمتر خواهد بود.

ی و قدرتمندحساس ا( با انجام تحقیق در مورد سبک های مقابله ای دینی دریافت که بین نگرش دینی و 201۵یانگربر هیکس ) -

ندگی یش کیفیت زا افزابهبودی از بیماری رابطه مثبت وجود دارد و اتخاذ سبک های مقابله ای، به تاخیر انداختن و همکارانه ب

-های روانیپیامد ورابطه معناداری وجود داشته است. همچنین نگرش دینی باعث ارتقاء سطح شادکامی، کیفیت زندگی وسازگاری 

 له موثر گردیده است. اجتماعی مثبت و مقاب

مایشی در ن( در پژوهشی با عنوان مصرف نمایشی به عنوان یک سیستم از عالمت جنسی، دریافت مصرف 2011ام ساندی ) -

سی برای ریک جنمردان راهی برای جذب جنس مخالف است به خصوص این امر در مواقعی شایعه است که مردم به دنبال یافتن ش

ه ی انجامد کمدت م همچنین مصرف نمایشی در مردان افزایش و مطلوبیت آنها در بین زنان در کوتاه رابطه کوتاه مدت هستند و

 در بلندمدت این امر صادق نیست.

بیش  انه در زنانهای مصرف گرای ش( در تحلیل جامعه شناختی سبک زندگی و طبقات در اروپا نشان داد ارز2003تامیلسون ) -

 تر از مردان است.

ر تاکید ال حاضنتیجه تحقیقات پیشین نشان می دهد بیشتر محققین بر مصرف گرایی و مصرف نمایشی در دنیای ح همانطور که

 ی با عواملنمایش مصرفداشته و این موضوع را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داده اند. مطابق با یافته های تجربی، 

ی هب، در برخاست. در این میان دینداری یا پایبندی به مذ در ارتباط تتحصیال سطحو  نفسزت یت، عسجن اعم ازمتعددی 

است.  غفول ماندهمطور خاص  نمایشی به طور کل و مصرف دینداری و مصرف به بررسی رابطهتحقیقات مورد توجه قرار گرفته اما 

اده است تا آن رخ د مطالعه درباره نمایشی و ضرورت انجام دادن ارتباط دینداری و مصرف بر این اساس، شکاف عظیمی در زمینه

یشی طح مصرف نماسدارد ضمن بررسی  حاضر سعی مطالعهبر این اساس، تقویت منابع نظری و تجربی در این حوزه منجر شود.  به

ه مصرف ککند  مشخص های آن با این مصرف نمایشی پرداخته و دینداری و مؤلفه رابطه ، به آزمونساریشهر  متاهل در بین زنان

 .کمتر دیندار تر بیشتر است یا افراد مایشی در بین افراد دیندارتر و مذهبین

ک و ناکون، استارایو،  با توجه به مبانی نظری نیز، همانطور که اشاره شد، تاکید این پژوهش بر دیدگاه های نظری وبلن، بوردی

گرفته  بی در نظرمذه ی یه و به عنوان سرمایهعنوان یک شکل از سرما این تحقیق، دینداری به در است. فینک و همچنین ترنر

در  وتی کهایز و متفاهای متم ها برحسب موقعیت شده است که افراد و گروه ی بوردیو، چنین عنوان گیری از نظریه شده و با وام

ام نظ ای آن درنمادهو  در نتیجه با درونی کردن این وضعیت ست وا مذهبی آنها میدان اجتماعی دارند و برگرفته از تملک سرمایه

یجاد فعل شخص ا هایی در ذهن و نظام، ترجیحات و ذائقه کنند. از طریق این بندی اجتماعی جایگاه مشخصی را کسب می طبقه

بی متفاوت مذه های رمایهسبنابراین افراد مختلف با های دیگر قرار دارد.  هتمایز و گاهی در تضاد با افراد و گرو شود که در می

ها، آن وع مصرفندر نهایت  وحدی متضاد دارند  های متمایز و تا ترجیحات و ذائقه ی مصرف در نحوه (، یا پایین دینداریمیزان باال)

ی سطح باال و صرفی استبنابراین، مصرف نمایشی، یک نوع رفتار م. گیرد با کاهش یا نفوذ دین، شکل نمایشی یا واقعی به خود می

ایشی مصرف نم شود که خصایل ی مذهبی باعث می به عنوان یک سرمایه راه است. دینداریدینداری، با مصرف نمایشی کمتر هم

  در افراد کاهش یابد.
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 مدل نظری تحقیق
ر این درائه داد. ایشی ابا توجه به پیشینه و مبانی نظری مطرح شده می توان مدل زیر را به عنوان مدل نظری دینداری و مصرف نم

 هریک از ابعاد دینداری می تواند بر مصرف نمایشی زنان اثر داشته باشد.مدل نشان داده شده است که 

 
 . مدل نظری تحقیق1شکل 

 

 روش شناسی
 وویژگی ها  صفات و بنابراین، به منظور شناختبا توجه به اهداف تعیین شده تحقیق حاضر میدانی و روش تحقیق پیمایشی است. 

ات ی از مطالعل تحلیلهمچنین در تبیین ادبیات و سوابق موضوع تحقیق و ارائه مدبرقراری ارتباط بین شاخص ها، روش پیمایشی، 

 ت دیگر اینه عبارب کتابخانه ای و برای جمع آوری اطالعات با توجه به ماهیت تحقیق از روش های میدانی استفاده شده است.

ارد که آنچه و واقعی تعریف می کند و سعی دحلیلی است زیرا پژوهشگر شرایط و موقعیت ها را به صورت دقیق ت-پژوهش توصیفی

و  عات تحلیلیب اطالوجود دارد یا مشاهده می کند را بدون دخالت، استنتاج و توصیف کند و روش تحلیلی است زیرا که برای کس

. می دهند یلاری تشکجامعه آماری تحقیق را کلیه زنان متاهل ساکن شهر س استنتاجی، از رابطه بین متغیرها استفاده می شود.

انتخاب نمونه بر ی باشد. منفر  1۵۵،997(، آمار زنان متاهل ساکن شهر ساری تقریباً برابر با 139۵طبق اطالعات مرکز آمار ایران )

جم نمونه حاشند. باساس فرمول حجم نمونه و روش کوکران است. جامعه آماری همانطور که اشاره شد زنان متاهل شهر ساری می 

فی به شیوه خوشه ای و تصاد روش نمونه گیری و انتخاب این افرادنفر می باشد.  383حاسبات فرمول کوکران برابر با با استفاده از م

 ساده است. به این صورت که به تناسب هر ناحیه شهری در ساری، نمونه های تحقیق انتخاب شدند. 

کتابخانه ای به تدوین موضوع تحقیق و جمع آوری پژوهش حاضر در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول به شیوه اسنادی و 

در مرحله دوم به منظور جمع آوری داده ها به روش میدانی، به  اطالعات الزم از طریق فیش برداری از منابع و مقاالت اقدام شد.

ی شده بود جهت تدوین مصاحبه مستقیم و مصاحبه ساختمند با ابزار پرسشنامه اقدام گردید. اطالعاتی که به شیوه اسنادی گردآور

مبانی نظری تحقیق مورد استفاده قرار گرفت و در بخش میدانی، داده های به دست آمده از پرسشنامه ها به منظور تجزیه و 

عبارت است از پرسشنامه ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه است و  تحلیل، استخراج شده و آماده سازی گردید.

برای ارزیابی میزان مصرف نمایشی زنان متاهل در این تحقیق از پرسشنامه مصرف نمایشی  پرسشنامه دینداری.مصرف نمایشی و 

سوال تشکیل شده است  20( تهیه و هنجاریابی شد؛ استفاده گردیده است. این پرسشنامه از 1393که توسط حبیب پور و بابایی )

اجناس و وسایل اعم از پوشاک، اثاث منزل و...  خرید کلیهوال ها در مورد که عقیده افراد را درباره مصرف نمایشی می سنجد. س
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میزان واقعی یا نمایشی بودن  (،1با کد )کم  تا خیلی( ۵)نوع پاسخ پاسخگویان به آن در طیف لیکرت از خیلی زیاد  تهیه شده که

گزارش نموده  89/0محققان روائی و پایایی این پرسشنامه را سنجش نمودند و پایایی آن را برابر با  دهد. مصرف آنها را نشان می

تمایل به خرید وسایل  مصرف نمایشی در این تحقیق عبارتند از: اهمیت دادن به وسایل مُد روز، مقوالت سنجش شده برایاند. 

 های جدید، اعتقاد به ارزش اجتماعی مایل به خرید وسایل با طرح، تگران قیمتهای  قیمت، تمایل به خرید از فروشگاه گران

قیمت، تمایل به خرید وسایل  از داشتن وسایل گران های لوکس، کسب وجاهت قیمت، تمایل به خرید از فروشگاه وسایل گران

 از خرید وسایل گران رضایت وسایل خارجی، ارجحیت شیک بودن وسایل نسبت به کیفیت آن و احساس دار، تمایل به خرید مارک

(، خیلی کم 2(، کم )3(، تا حدودی )4(، زیاد )۵گزینه ای است و امتیازات آن بدین صورت است: خیلی زیاد ) ۵پاسخ ها  قیمت.

در ابعاد اعتقادی، تجربی، مناسکی، اخالقی، شرعی و پیامدی به سنجش میزان دینداری می پردازد. این  دینداری پرسشنامه (.1)

( اقتباس شده است. بعد اعتقادی باورها و اعتقادات افراد را ارزیابی می کند و 1384شجاعی زند ) و استارک وک گال نظریهابعاد از 

شامل اعتقاد به خدا، اعتقاد به آخرت، بهشت، جهنم، جزا و پاداش الهی و ... است. بعد تجربی، عواطف دینی، رابطه با خدا، تصورات 

های مقدس خاص،  عبادت، نماز، شرکت در آیینواقعیت غایی را ارزیابی می کند. بعد مناسکی، به  و احساسات نسبت به معبود و

قرآن، همکاری با مسجد،  جا آوردن نماز جماعت، گرفتن روزه، خواندن در ارتباط با دفعات بهاختصاص دارد و  روزه گرفتن و..

دروغ از افراد پرسش می شود. بعد اخالقی شامل  بی و عزاداریمراسم اعیاد مذه خواندن نماز، شرکت در نماز جمعه و شرکت در

آمد با افراد با پایبندی دینی کمتر، دست دادن با نامحرم،  و رفت است و در بعد شرعی، از گویه های نگفتن، غیبت نکردن و گذشت

استفاده شده است. بعد پیامدی نیز،  از آرایش های دینی در انتخاب همسر، ضروری دانستن مرجع تقلید و استفاده به مالک توجه

در این پژوهش برای سنجش روایی ابزار  را مورد ارزیابی قرار می دهد. تجربه و دانش دینی آثار دینی شامل پیامدهای باور، عمل،

دی متخصص در معموال توسط افرااندازه گیری از اعتبار صوری یا محتوایی و نظر کارشناسان و اساتید استفاده گردید. این روایی، 

به منظور بررسی  .به قضاوت داوران بستگی دارد ابزار سنجش یا پرسشنامهشود. از این رو اعتبار موضوع مورد مطالعه تعیین می

 30پایایی یا تکرار پذیر بودن سواالت پرسشنامه ها، از آزمون آلفای کرونباخ بهره برده شد. در یک آزمون مقدماتی با تعداد 

و  79/0میزان پایایی کل برای متغیر دینداری برابر با و پایایی سواالت مورد تائید قرار گرفت.  آزمون برقرار شدپرسشنامه، این 

 20با نسخه  SPSSبرای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نرم افزار آمار کاربردی می باشد.  77/0مصرف نمایشی برابر با 

برای توصیف مشخصات استفاده شده است. داده ها در دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل شدند. در آمار توصیفی 

نمونه از روش های آماری درسطوح مختلف تلخیص )توزیع فراوانی، درصد و...( و جدول بندی )یک بعدی و...( و نمودار )دایره ای، 

آزمون آزمون همبستگی پیرسون جهت آزمون با توجه به نوع فرضیات تحقیق از  در بخش استنباطی ست.ستونی( استفاده شده ا

 استفاده شد. همچنین از آزمون رگرسیون چند متغیره با متد گام به گام استفاده گردیده است.فرضیه های تحقیق 
 

 یافته ها
سال قرار  40تا  30داد که بیشتر افراد نمونه در گروه سنی یافته های حاصل از توصیف متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق نشان 

درصد را تشکیل می  4/۵7هستند و نمونه دارای مدرک تحصیلی لیسانس  درصد را تشکیل می دهند. بیشتر افراد 8/۵4دارند که 

درصد  3/31شاغل هستند و  درصد زنان متاهل 7/۶8بیشتر افراد نمونه یعنی  دهند و کمترین تعداد را دیپلمه ها تشکیل می دهند.

یافته های حاصل از توصیف متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق نشان داد که میانگین مصرف نمایشی در  نیز خانه دار می باشند.

با  می باشد. بر این اساس و در مقایسه میانگین امتیازات مصرف نمایشی ۶/۵ها است. میزان پراکندگی داده 9/89بین زنان برابر با 
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-می 2/1۵4میانگین دینداری در بین زنان متاهل  توان گفت که مصرف نمایشی زنان متاهل نسبتاً باال است.حداکثر امتیازات می

است. از مقایسه میانگین میزان دینداری زنان متاهل با حداکثر میزان به دست آمده، می توان گفت  ۶8/1۵باشد و انحراف معیار 

 ن در حد متوسط رو به باال می باشد.که میزان دینداری در بین زنا

ینداری و مصرف آزمون همبستگی پیرسون بین میزان د، برای تجزیه و تحلیل فرضیه کلی تحقیق( 1با توجه به نتایج جدول )

 0۵/0می باشد ) 003/0درصد سطح معناداری آزمون همبستگی پیرسون برابر با  9۵نشان می دهد که در فاصله اطمینان نمایشی 

=> p ه مت این رابطعالرد. بین میزان دینداری و مصرف نمایشی زنان متاهل ساکن شهر ساری رابطه معناداری وجود دا(. بنابراین

د. یاباهش میمایشی کباشد میزان مصرف ن باشد. در واقع هر چه میزان دینداری بیشترمی منفی است بنابراین جهت رابطه معکوس

 .است ۵۵/0قدر مطلق شدت رابطه نیز 
 . آزمون همبستگی پیرسون بین میزان دینداری و مصرف نمایشی 1جدول 

 مصرف نمایشی متغییر

 میزان دینداری
 تعداد سطح معناداری میزان آماره

۵۵/0- 003/0 383 

صرف قادی دینداری و مآزمون همبستگی پیرسون بین بعد اعت، برای تجزیه و تحلیل فرضیه اول تحقیق( 2با توجه به نتایج جدول )

 0۵/0می باشد ) 001/0درصد سطح معناداری آزمون همبستگی پیرسون برابر با  9۵نشان می دهد که در فاصله اطمینان نمایشی 

=> p ین عالمت اد. جود داربین بعد اعتقادی دینداری و مصرف نمایشی زنان متاهل ساکن شهر ساری رابطه معناداری و(. بنابراین

یزان مصرف مباشد  رابطه منفی است بنابراین جهت رابطه معکوس می باشد. در واقع هر چه میزان بعد اعتقادی دینداری بیشتر

 .است 32/0نمایشی کاهش می یابد. قدر مطلق شدت رابطه نیز 
 . آزمون همبستگی پیرسون بین بعد اعتقادی دینداری و مصرف نمایشی2جدول 

 مصرف نمایشی متغییر

 تعداد سطح معناداری میزان آماره بعد اعتقادی دینداری

32/0-  001/0  383 

هد که ان می دنشآزمون همبستگی پیرسون بین بعد تجربی دینداری و مصرف نمایشی ، برای تجزیه و تحلیل فرضیه دوم تحقیق

بین بعد ابراین (. بنp > 0۵/0می باشد ) 072/0درصد سطح معناداری آزمون همبستگی پیرسون برابر با  9۵در فاصله اطمینان 

 ندارد.تجربی دینداری و مصرف نمایشی زنان متاهل ساکن شهر ساری رابطه معناداری وجود 

داری و مصرف آزمون همبستگی پیرسون بین بعد مناسکی دین( 3طبق نتایج جدول )، برای تجزیه و تحلیل فرضیه سوم تحقیق

 0۵/0می باشد ) 001/0درصد سطح معناداری آزمون همبستگی پیرسون برابر با  9۵نشان می دهد که در فاصله اطمینان نمایشی 

=> p ن عالمت ای. ود داردنداری و مصرف نمایشی زنان متاهل ساکن شهر ساری رابطه معناداری وجبین بعد مناسکی دی(. بنابراین

زان مصرف اشد میبرابطه منفی است بنابراین جهت رابطه معکوس می باشد. در واقع هر چه میزان بعد مناسکی دینداری بیشتر 

 است. 24/0نمایشی کاهش می یابد. قدر مطلق شدت رابطه نیز 
 آزمون همبستگی پیرسون بین بعد مناسکی دینداری و مصرف نمایشی. 3جدول 

 مصرف نمایشی متغییر

 تعداد سطح معناداری میزان آماره بعد مناسکی دینداری

24/0-  001/0  383 
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آزمون همبستگی پیرسون بین بعد اخالقی دینداری و مصرف ( 4طبق نتایج جدول )، برای تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم تحقیق

 0۵/0می باشد ) 00۵/0درصد سطح معناداری آزمون همبستگی پیرسون برابر با  9۵نشان می دهد که در فاصله اطمینان نمایشی 

=> p عالمت این بین بعد اخالقی دینداری و مصرف نمایشی زنان متاهل ساکن شهر ساری رابطه معناداری وجود دارد. (. بنابراین

رابطه منفی است بنابراین جهت رابطه معکوس می باشد. در واقع هر چه میزان بعد اخالقی دینداری بیشتر باشد میزان مصرف 

 است. 1۵/0نمایشی کاهش می یابد. قدر مطلق شدت رابطه نیز 
 . آزمون همبستگی پیرسون بین بعد اخالقی دینداری و مصرف نمایشی4جدول 

 مصرف نمایشی متغییر

 تعداد سطح معناداری میزان آماره بعد اخالقی دینداری

1۵/0-  00۵/0  383 

اری و مصرف آزمون همبستگی پیرسون بین بعد شرعی دیند( ۵طبق نتایج جدول )، برای تجزیه و تحلیل فرضیه پنجم تحقیق

 0۵/0می باشد ) 001/0درصد سطح معناداری آزمون همبستگی پیرسون برابر با  9۵نشان می دهد که در فاصله اطمینان نمایشی 

=> p المت این عارد. د بین بعد شرعی دینداری و مصرف نمایشی زنان متاهل ساکن شهر ساری رابطه معناداری وجود(. بنابراین

ان مصرف شد میزرابطه منفی است بنابراین جهت رابطه معکوس می باشد. در واقع هر چه میزان بعد شرعی دینداری بیشتر با

 است. 32/0نمایشی کاهش می یابد. قدر مطلق شدت رابطه نیز 
 آزمون همبستگی پیرسون بین بعد شرعی دینداری و مصرف نمایشی. 5جدول 

نمایشیمصرف  متغییر  

 تعداد سطح معناداری میزان آماره بعد شرعی دینداری

32/0-  001/0  383 

هد که دشان می نآزمون همبستگی پیرسون بین بعد پیامدی دینداری و مصرف نمایشی ، برای تجزیه و تحلیل فرضیه ششم تحقیق

بین بعد ابراین (. بنp > 0۵/0می باشد ) 091/0درصد سطح معناداری آزمون همبستگی پیرسون برابر با  9۵در فاصله اطمینان 

 پیامدی دینداری و مصرف نمایشی زنان متاهل ساکن شهر ساری رابطه معناداری وجود ندارد.

ن سیوراز تحلیل رگ با فرض این که بین ابعاد دینداری و مصرف نمایشی بین زنان متاهل شهر ساری رابطه چندگانه وجود دارد،

بعد اعتقادی، بعد  مولفه وارد شده ۶نتایج نشان می دهد که از (. ۶چندمتغیره با متد گام به گام استفاده شده است )جدول 

رف ابطه با مصرنبودن  شده و بعد تجربی، بعد پیامدی و بعد شرعی دینداری به دلیل معنادارمناسکی و بعد اخالقی وارد معادله 

رد معادله شده است. وا مولفه وارد شده، متغیر بعد اعتقادی دینداری ۶نمایشی از معادله رگرسیون حذف شدند. در گام اول از 

در واقع متغیر بعد اعتقادی را نشان می دهد.   2R=  27/0ن نیز مقدار ضریب تعیی و ۵2/0گانه برابر با مقدار ضریب همبستگی چند

ر مقداه مدل، بکند. در گام دوم با افزوده شدن متغیر بعد مناسکی دینداری از واریانس مصرف نمایشی را تبیین می 27/0دینداری، 

رف از واریانس مص 31/0(. یعنی 2R=  31/0ت )میزان ضریب تعیین نیز افزایش یافته اس و ۵۵/0گانه برابر با ضریب همبستگی چند

بعد  سوم، متغیر کنند. در گامنمایشی را متغیرهای بعد اعتقادی دینداری و بعد مناسکی دینداری با هم به طور مشترک تبیین می

 2R=  34/0میزان ضریب تعیین به  و 8۵/0گانه برابر با مقدار ضریب همبستگی چنداخالقی دینداری به مدل وارد شده است. 

 ناسکی و بعد اخالقیماز واریانس مصرف نمایشی به وسیله متغیرهای بعد اعتقادی، بعد  34/0افزایش پیدا کرده است. بنابراین 

 دینداری تبیین می گردد.

 . آزمون رگرسیون چند گانه پیش بینی رابطه ابعاد دینداری با مصرف نمایشی با روش گام به گام6جدول 
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 مولفه ها

 
 درجه آزای مجذوراتمجموع 

میانگین 

 مجذورات
F R 2R sig 

 000/0 27/0 ۵2/0 17/32 ۵7/2194 1 ۵7/2194 رگرسیون بعد اعتقادی

  21/۶8 381 94/۵729 باقیمانده

  382 ۵2/7924 مجموع

 بعد اعتقادی

 بعد مناسکی

 01/24۶۵ رگرسیون

۵0/۵4۵9 

2 

380 

۵0/1232 

77/۶۵ 

73/18 ۵۵/0 31/0 000/0 

  باقیمانده

  382 ۵2/7924 مجموع

 بعد اعتقادی

 بعد مناسکی

 بعد اخالقی

 000/0 34/0 ۵8/0 38/14 8۶/910 3 ۵8/2732 رگرسیون

 31/۶3 379 94/۵191 باقیمانده

 382 ۵2/7924 مجموع

ارند، شی را دمتغیر مالک یعنی مصرف نمایجهت تعیین اینکه کدامیک از متغیرها قابلیت پیش بینی کنندگی بیشتری برای 

ن دارد که به ترتیب نشان از آ βشود، ضرایب ( مشاهده می7ضرایب رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته اند. همانطور که در جدول )

بعد رد. سپس ( بیشترین قابلیت پیش بینی مصرف نمایشی را داP ،11/۵ =t ،488/0 =β<0۵/0ابتدا بعد اعتقادی دینداری )

( می توانند P ،0۵/2 =t ،21۵/0 =β<0۵/0( و در نهایت بعد اخالقی دینداری )P ،77/2 =t ،29۵/0 =β<0۵/0مناسکی دینداری )

 میزان مصرف نمایشی زنان متاهل را پیش بینی نمایند.

 . یافته های مهم رگرسیون ابعاد دینداری با مصرف نمایشی7جدول 

 t sig میزان Beta ضرایب استاندارد شده B استاندارد نشده ضرایب متغیرهای پیش بین متغیر مالک

 مصرف نمایشی

    19/۵2 )شیب خط(

 000/0 11/۵ 488/0 000/1 بعد اعتقادی دینداری

 007/0 77/2 29۵/0 ۵۵7/0 بعد مناسکی دینداری

 043/0 0۵/2 21۵/0 4۵0/0 بعد اخالقی دینداری

 

 نتیجه گیریبحث و 
 مهمبر مصرف نمایشی در بین زنان متاهل ساکن شهر ساری پرداخته شده است. نقش میزان دینداری  بررسیدر این پژوهش به 

منفی وجود دارد. یعنی هر چه بر میزان  رابطه متاهلبین زنان  ترین نتیجه تحقیق این بود که بین دینداری و مصرف نمایشی در

بوردیو مبنی بر این  این نتیجه، مؤید نظریه شود. نمایشی آنها کاسته می شود، در مقابل از میزان مصرف زنان افزوده می دینداری

موقعیت و جایگاه متفاوتی  کند و زنان برخوردار از این سرمایه که مذهبی عمل می عنوان یک سرمایه است که دینداری در زنان به

که  دهند هایی بروز می ت را در قالب کنشمصرفی متفاوتی دارند و ترجیحا های در میدان اجتماعی دارند، ترجیحات و ذائقه

؛ های متفاوت مذهبی باال یا پایین به عبارتی، زنان با سرمایه زنند. را برای آنان رقم می (نمایشی یا واقعی)الگوی مصرف متفاوتی 

نفوذ دین، شکل در نهایت نوع مصرف آنها، با کاهش یا  مصرف دارند و های متمایز و تاحدی متضاد در نحوه ترجیحات و ذائقه
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سطح باالی دینداری با  تحقیق، بنابراین، مصرف نمایشی نوعی رفتار مصرفی است و طبق فرضیه گیرد. به خود می نمایشی یا واقعی

تضعیف دینداری، مصرف نمایشی زنان افزایش خواهد یافت. در اینجا،  مصرف نمایشی کمتر همراه است و برعکس، با کاهش و

از خصایل مصرف نمایشی برهانند. بنابراین، دین  شود که افراد خود را مذهبی عمل کرده و باعث می سرمایهبه عنوان یک  دینداری

مصرف مانند اسراف،  های این شکل کنترلی قوی برای مصرف نمایشی است که با بسیاری از مشخصه در نقش سرمایه، یک منبع

موثر  عوامل هدربار(، 1390همکاران )وزیری و  یافته هایین نتیجه، با ا های غیرضروری و امثال آن مغایر است. روی، هزینه زیاده

حاجی زاده و یوسفی ، (139۵حاتمی و همکاران )گرفته بود و  در مصرف نمایشی پوشاک که یکی از این عوامل را دینداری در نظر

اما یافته های  اند؛ قرابت دارد. یافته دست مصرف نمایشیمبنی بر رابطه میان دینداری و  که به نتیجه تقریباً مشابهی( 1392)

( را نقض می نماید. این محققان که به تحلیل اجتماعی مصرف نمایشی در بین زنان پرداخته 139۶( و جلیلی )1398نازک تبار )

بطه مثبت ضمن آنکه، تمام مطالعات خارجی قبلی به وجود را مصرف نمایشی رابطه وجود ندارد. بودند دریافتند که بین دینداری و

اشاره کرده  و بین دینداری و مصرف فرهنگی کنندگان ها در رفتار مصرف ارزش بین تعصب مذهبی و، هویت مذهبی و مصرف بین

مذهبی و مصرف، تعصب  هویت( که در تحقیق خود با عنوان مصرف نمایشی و مذهب نشان داد که بین 2019مینکلر )اند. مانند 

 مذهبی و ارزش ها در رفتار مصرف کنندگان و بین دینداری و مصرف فرهنگی رابطه مثبت وجود دارد.

 ن شهر ساریهل ساکنتایج حاصل از بررسی فرضیه اول تحقیق نشان داد که بین بعد اعتقادی دینداری و مصرف نمایشی زنان متا

ت تایج به دسق با ناقع بعد اعتقادی دینداری مصرف نمایشی را کاهش می دهد و مطابرابطه معنادار و معکوس وجود دارد. در و

 می رند که انتظاگیر رمیبعد اعتقادی باورهایی را دربآمده بیشترین تاثیر را بر کاهش مصرف نمایشی دارا می باشد. به طور کلی 

سالم به ایروان دین پ... که  واد به معاد، قیامت، بهشت، جهنم . مانند اعتقداشته باشندراسخ  ها اعتقادات رود پیروان آن دین، بدان

د که در سبک تمال می رومتر احآن اعتقاد راسخ و جدی دارند. زنانی که این باورها را در خود نهادینه نموده و به آن اعتقاد دارند ک

ست که اگرانی با یافته های پژوهش زندگی خود به تجمل گرایی و مصرف گرایی روی بیاورند. این نتیجه به طور کلی همسو

حاجی زاده ، (139۵) دینداری و باورهای مذهبی را باعث کاهش مصرف گرایی گزارش نموده اند. مانند تحقیقات حاتمی و همکاران

است ( آمده 1393بایی )(. اما بعد اعتقادی دینداری و ارتباط آن با مصرف نمایشی تنها در تحقیق حبیب پور و با1392و یوسفی )

رد ولی ی زنان ندانمایش که یافته های آنان متناقض با نتیجه حاضر است. آن ها دریافتند که بعد اعتقادی دینداری نقشی بر مصرف

 ت اعتقاداتوان گفتحقیق حاضر این بعد از دینداری را موثرترین عامل کاهش مصرف نمایشی معرفی نموده است. در مجموع می ت

ر از ارند پس دودی نیز ای مذهبی است و کسانی که پایبندی مذهبی باالیی دارند قاعدتاً اعتقادات قودینی بخش مهمی از آموزه ه

 ذهن نیست که مصرف گرایی و مصرف نمایشی در بین این افراد کم اهمیت باشد.

هر ساری شساکن  نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم تحقیق نشان داد که بین بعد تجربی دینداری و مصرف نمایشی زنان متاهل

که آن ها دریافتند بعد ( است. چرا1393حبیب پور و بابایی )رابطه معناداری وجود ندارد. این نتیجه نیز متناقض با یافته های 

جلیلی  و( 1398)تجربی دینداری مصرف نمایشی را در بین زنان کاهش می دهد. از سوی دیگر همسو با یافته های نازک تبار 

عد باید گفت، مجموع ب طور کلی دینداری و مولفه های آن را در مصرف نمایشی بی اثر عنوان نموده بودند. در( است که به 139۶)

دار یا اقت اییاقعیت غاحساسات مربوط به برقراری رابطه با وجودی همچون خدا که و تجربی یا عواطف دینی، در عواطف، تصورات و

سئوالن ماز سوی  دینی تاثیری بر مصرف نمایشی ندارد نیاز به برنامه ریزی. این که چرا عواطف شود متعالی است، ظاهر می

 .ارائه گردد وارد. باید این بعد از دینداری بیشتر مورد بررسی قرار گرفته و دالیل این موضوع مشخص مذهبی کشور د-فرهنگی

رف نمایشی زنان متاهل ساکن شهر ساری نتایج حاصل از بررسی فرضیه سوم تحقیق نشان داد که بین بعد مناسکی دینداری و مص

بعد مناسکی یا عمل دینی، رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. بعد مناسکی دینداری مصرف نمایشی زنان را کاهش می دهد. 
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رود پیروان هر دین  می های مقدس خاص، روزه گرفتن و... را که انتظار عبادت، نماز، شرکت در آیین اعمال دینی مشخص نظیر

. افرادی که به اعمال دینی و واجبات تعین شده در دین اسالم پایبند هستند گرایشات مصرفی گیرد جا آورند، دربرمی نها را بهآ

( است 1393کمتری دارند و مصرف نمایشی در بین آن ها کم اهمیت می باشد. این نتیجه همسو با یافته های حبیب پور و بابایی )

دین ( را نقض می کند. این نتیجه نیز موئید این مطلب می باشد که 139۶( و جلیلی )1398بار )اما همچنان یافته های نازک ت

است که  نفوذترین نهاد اجتماعی ترین و ذی ویژه مصرف نمایشی و عام مصرف و به یک عامل فرهنگی مهم و تعیین کننده در

مانند قناعت، صرف ین دلیل بسیاری از آموزه های دینی بین افرد دارد. به م ها و رفتارها در ها، ارزش تأثیر مهمی در نگرش

سازی  امثال آن، ارتباط وثیقی با مصرف نمایشی داشته و آگاهی و پیاده جویی، عدم فخر و کبر با خرید مال و هجویی، عدم مال

 نقش کند. تواند به عنوان یک منبع کنترل ایفای ها در حیات فردی و جمعی می آموزه این

کن شهر اهل ساز بررسی فرضیه چهارم تحقیق نشان داد که بین بعد اخالقی دینداری و مصرف نمایشی زنان متنتایج حاصل ا

این . هش می یابدیشی کاساری رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. بنابراین با افزایش بعد اخالقی در بین زنان میزان مصرف نما

حاتمی و همکاران (، 1390همکاران )وزیری و ( است. همچنین با یافته های 1393نتیجه همسو با یافته های حبیب پور و بابایی )

( و جلیلی 1398اما همچنان یافته های نازک تبار ) ( همسو می باشد2019و مینکلر ) (1392حاجی زاده و یوسفی )، (139۵)

شود که  یهبی باعث معنوان یک سرمایه مذبه  دینداری( را نقض می کند. در این رابطه باید گفت همانطور که اشاره شد، 139۶)

ه ب ینی مربوطنواهی د که به معنای تواصی ودر این میان بعد اخالقی دینداری،  مصرف نمایشی برهانند. افراد خود را از خصایل

د می رار بین افمی کند؛ باعث کاهش مصرف نمایشی د شناسی است و به داشتن تعامل پسندیده با دیگران اشاره نیکویی حوزه

سادت های حورد و گردد. به نظر می رسد توجه به بعد اخالقی دینداری این قابلیت را دارد که از چشم و هم چشمی های بی م

یازی نا سایرین، بعاشرت کورکورانه جلوگیری نماید. داشتن تعامل نیکو و پسندیده با دیگران موئد همین مطلب است که افراد با م

 ی،جوی مالی، ر فروشایشی ندارند و این یکی از نتایج مهم آموزه های مذهبی دین اسالم است که فخبه نمایش و مصرف گرایی نم

 احترام می ی دینیکبر و حسادت را در تعامالت فردی و اجتماعی به شدت نهی می کند. بنابراین افرادی که به تواصی و نواه

 ت رو نمی آورند.گذارند و عمل می کنند به تجمالت نمایشی و این عادات ناشایس

هر ساری شساکن  نتایج حاصل از بررسی فرضیه پنجم تحقیق نشان داد که بین بعد شرعی دینداری و مصرف نمایشی زنان متاهل

اسالم به  ست که دراصریح و غیرصریح دینی  بعد شرعی به معنای مجموعة دستورات و اوامررابطه معنادار و معکوس وجود دارد. 

در  ی زندگی وهحداقلی که نح شود. شرعیات، مقرراتی است های عبادی خوانده می جداسازی دستورالعمل عنوان فقه در صورت

با  وه می کنند ید مراجع. مسلمانان عمدتا در باب شرعیات به مراجع تقلکند تعیین می دنیا و تعامل با خود، طبیعت و دیگران را

ه بمنوط « ائلیح المستوض»عبادی آن ها پیروی می کنند. کتب مرسوم به  انتخاب و تقلید از یک مرجع تقلید از دستورالعمل های

ایت دگی خود رعدر زن این دستورالعمل ها است که هر مرجع تقلید در اختیار پیروان خود قرار می دهد. افرادی که این طریق را

ای حبیب افته هیت است. این نتیجه می کنند به مصرف نمایشی اهمیت نمی دهند و میزان مصرف نمایشی در بین آنان کم اهمی

نداری و بعد شرعی ( را نقض می کند. چراکه آنان دریافتند بین دی139۶( و جلیلی )1398(، نازک تبار )1393پور و بابایی )

 دینداری با مصرف نمایشی زنان رابطه ای وجود ندارد.

ینداری و مصرف نمایشی زنان متاهل ساکن شهر ساری بین بعد پیامدی د نتایج حاصل از بررسی فرضیه ششم تحقیق نشان داد که

فرد معتقد  تجربه و دانش دینی در زندگی روزمره بعد پیامدی یا آثار دینی شامل پیامدهای باور، عمل،رابطه معناداری وجود ندارد. 

جود رابطه معکوس بین بعد ( مبنی بر و1393. این نتیجه متناقض با یافته های حبیب پور و بابایی )است و روابط او با سایرین

( مبنی بر عدم وجود رابطه بین دینداری و ابعاد 139۶( و جلیلی )1398پیامدی و مصرف نمایشی است اما با یافته های نازک تبار )
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ن آثار آن با مصرف نمایشی هماهنگ می باشد. این نتیجه نیز نیاز به تامل و بررسی از سوی برنامه ریزان دارد تا دالیل بی تاثیر بود

در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای  و پیامدهای دینی در زندگی روزمره بر مصرف نمایشی مشخص و ارائه شود.

 زیر ارائه می گردد:

ز جمله جمعی ا با توجه به کاهش مصرف گرایی زنان متاهل تحت تاثیر پایبندی به آموزه های دینی و مذهبی، رسانه های -

 و شبکه های اجتماعی باید برنامه ها و آموزش های بیشتری نسبت این بحث به مردم ارائه دهند. تلویزیون

ی توان متر و بهتر یزی بیشربعد اعتقادی دینداری بیشترین تاثیر را در کاهش مصرف گرایی زنان متاهل دارد. بنابراین با برنامه  -

 ی در این حوزه تقویت شود.در این زمینه فعالیت کرد تا نقش بعد اعتقادی دیندار

کر فرهنگی ا و مرابعد مناسکی دینداری نیز مصرف گرایی را کاهش می دهد. بر این اساس پیشنهاد می شود مسجدها، حسینه ه -

بیشتر از  ور بگیرند در نظهای مقدس خاص، روز ه گرفتن و... را  عبادت، نماز، شرکت در آیین نظیرو مذهبی برنامه های مدونی 

 ه آن ها بپردازند.قبل ب

راد قرا د افید... در معرض .ابعاد اخالقی دینداری را در سطح جامعه می توان با تبلیغات، پارچه نویسی ها، درج در بیلبوردها و  -

 داده تا همواه ملکه ذهن همه باشد. چراکه امروزه جامعه نیاز زیادی به اخالق گرایی دارد.

یز مصرف نمی شوند  که توسط فقهای اسالم تعلیم داده صریح و غیرصریح دینی ات و اوامرمجموعة دستوربعد شرعی دینداری و  -

باید  ده دارند وبر عه گرایی را در بین زنان متاهل کاهش می دهد. بنابراین مراجع دینی و فقهای عظام در این زمینه نقش مهمی

 راهکارهای عملی برای آموزش آموزه های دینی ارائه دهند.

ط مذهبی توس رهنگی وربی و بعد پیامدی دینداری تاثیری بر مصرف گرایی زنان متاهل نداشتند. با برنامه ریزی های فبعد تج -

 تهادهای ذیربط باید برای تقویت این ابعاد بیشتر کوشید.
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