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چکیده

در دهههای اخیر مجموعه تغییرات مربوط به الگوی مصرف و پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی این
آن با سرمایه فرهنگی در یاسوج است .روش پژوهش ،پیمایشی و ابزار اصلی مورداستفاده در مرحله جمعآوری
دادهها پرسشنامه ترکیبی محقق ساخته و دیگران ساخته بوده و برای ارزیابی اعتبار پرسشنامه از تحلیل عاملی و
ارزیابی پایایی ،از ضرایب آلفای کرونباخ ) )Cronbach Alphaو کودر -ریچاردسون (Kuder-

 )Richardsonاستفاده شده است .جامعه آماری تحقیق را ساکنان هجده سال و باالتر شهر یاسوج تشکیل داده
است .حجم نمونه بر اساس جدول لین چهارصد نفر تعیین شد .به دلیل ناهمگن بودن جامعه آماری از روش
نمونهگیری تصادفی از نوع طبقهای چندمرحلهای استفاده شده است .در بخش چارچوب نظری ،نظریات بوردیو
و شبکه برای اقتباس متغیرهای تحقیق به کار گرفته شدند .یافتههای تحقیق نشاندهنده عدم رابطه معنادار
متغیرهای سرمایه فرهنگی و مصرفگرایی و عدم وجود تفاوت معناداری بین میزان گرایش زنان و مردان به
مصرفگرایی است در حالی که بین سن و مصرفگرایی رابطه معنادار وجود دارد به نحوی که با افزایش سن،
مصرفگرایی کاهش مییابد .این مسئله نشان میدهد که آنچه بیش از سایر متغیرها بیانگر تحوالت الگوی
مصرفشده تغییرات نسلی است نه جنسیت یا سایر متغیرهای ساختاری .با توجه به آموزههای دینی در این حوزه
آنچه مشاهده شد تفاوت بین وضع موجود و وضع مطلوب را نشان میداد.
واژگان کلیدی :مصرفگرایی ،سرمایه فرهنگی ،جنس ،سن ،یاسوج ،ایران.

* .کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه یاسوج (نویسنده مسئول).
Email:msharifinejad12@gmail.com.
** .دانشیار بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز.
Email:a.mirfardi@gmail.com.
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الگو ،آن را به یک مسئله اجتماعی تبدیل کرده است .هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مصرفگرایی و رابطه
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طبقهبندی .B55, D11, D12, D60, E11, I131, Z1 :JEL

مقدمه
موضوع مصرف که در نگاه ساده موضوعی صرفاً اقتصادی تصور میشد ،با چرخش
فرهنگی قرن بیستم به موضوعی فرهنگی تبدیل شد بهگونهای که مطالعه مصرف در کانون
مطالعات فرهنگی قرن بیستم قرار گرفت .تا چندی پیش ،تولید و نسبت افراد با تولید،
موقعیت آنها را مشخص می کرد .افراد بر اساس نیازشان مبادله میکردند و کاالها بیشتر
32

ارزش مصرفی داشتند؛ اما در دنیای مدرن ،بیش از اینکه کاالها وجه اقتصادی داشته باشند،
رنگ فرهنگی به خود گرفتهاند .امروزه مصرف و نه تولید ،موقعیت افراد را مشخص
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میکند .کاالها بیش از اینکه بر اساس نیاز مصرف شوند بر اساس سلیقه و با هدف لذت
بردن مصرف می شوند .روند زندگی در شهر ،آگاهی به مصرف را افزایش میدهد و افراد
دست به انتخاب کاالهای مصرفی می زنند که هم متمایزکننده یک گروه اجتماعی خاص و
هم بیانگر ترجیحات فرد است (باکاک ،7917،صص  22و .)01
از سوی دیگر ،مطالعات متعدد نشان میدهد که در سالهای اخیر ،شهرها از مکانی
برای تولید به مکانی برای مصرف تبدیل شدهاند .مراکز خرید متعدد در شهرها گویای این
امر است (بنی فاطمه و حسین نژاد ،7937 ،ص /39لهساییزاده .)7911 ،با این تغییر از جوامع
تولیدگرا به جوامع مصرفگرا ،مصرف از یک رفتار برای مواجهشدن با نیازهای اصلی به
یک رفتار به عنوان روشی برای ایجاد هویت شخصی تبدیل شده است (،Hamilton
.)2010

امروزه مصرف از مولفه های اساسی زندگی بشر است و جدا کردن آن از زندگی انسانی
ناشدنی است .ترویج الگوهای مصرف جدید که بدون توجه به بستر و زمینههای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جامعهای ،افراد را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب میکنند ،میتواند
پیامدهای مسئلهگونهای را برای جامعه مورد نظر به بار آورد.
نامتوازن بودن شرایط فعالیت و تولید اقتصادی از یک سو و رفتارهای مصرفی از سوی
دیگر ،نوعی نابسامانی را در شرایط اقتصادی پدید میآورد .خود مصرف به عنوان بخشی از
رفتار اقتصادی اهمیت دارد؛ زیرا مصرف محرکی برای تولید و عرضه اقتصادی است ولی

بعد مسئلها ی آن در نامتوازن بودن رفتارهای مصرفی و فعالیت اقتصادی و همچنین نبود
توازن در وضعیت درآمدی و میزان مصرف و همچنین الگوی مصرف است؛ بهگونهای که
ویژگیهای تجملی و تفننی در الگوی مصرف برجسته میشود و به تدریج مصرف زیاد و
نامتعارف کاالهای اساسی و همچنین مصرف کاالهای غیرضروری و تجمالتی تبدیل به
رویه غالب میشود.
در اسالم نزدیکترین واژه به مصرفگرایی ،اسراف و تبذیر است که داللت بر مصرف
بیش از حد اعتدال و مصرف بیش از نیاز متعارف که برای تأمین نیازهای اساسی کفایت
میکند  ،دارد .در تعالیم دینی اسراف و مصرف بیش از نیاز عقالیی تبذیر نامیده میشود و
در کشف نظریه...

صالح باشد و از اتالف منابع ،مصارف بیهوده و تفاخر جلوگیری کند و برای چنین مصرفی
ضوابطی را مشخص کرده است و مصرف را در آن محدوده آزاد گذاشته است.

در قرآن ،آیات متعددی به بحث اسراف پرداخته و از جنبههای مختلف این امر ناپسند
را بررسی کرده است ،همانند آیاتی که اعالم میدارد «بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید
که خدا اسرافکاران را دوست نمیدارد» (اعراف)97 :؛ «از روزی خدا بخورید و بیاشامید و
در روی زمین فساد و سرکشی نکنید» (بقره)25 :؛ «از چیزهای پاکیزه که روزی شما را
روزی دادهایم  ،بخورید و از حد نگذرانید تا مبادا خشم من به شما رسد که هر کس خشم
من به او برسد ،در آتش افتد» (طه .)17 :این رویه قرآنی نشان میدهد که مصرف در اسالم
مهارشده و در چارچوب خاصی سازمان یافته است (انصاری ،7913 ،ص .)227-225عالوه
بر آیات قرآنی ،روا یات فراوانی نیز بر این امر تأکید دارند .حضرت علی دراینباره
میفرماید « :هرکس ثروتی دارد ،مبادا آن را تباه کند؛ زیرا صرف کردن بیمورد آن ریخت و
پاش و اسراف است .این کار او را در میان مردم کوتهبین و بلندآوازه میکند؛ اما نزد خدا
بیمقدار» و یا در حدیثی دیگر میفرمایند« :اسراف و تبذیر یعنی صرف مال و ثروت در
غیر موضعی که برای آن ضرورت ندارد» (امامعلیبنابیطالب ،7917 ،خ ،722ص .)293امام
صادق نیز میفرمایند« :بخشیدن نابهجای مال اسراف و تبذیر است؛ زیرا چنین بخششی
از اعتدال خارج شده است» (غالمرضایی ،7913 ،ص /29به نقل از مجلسی7359 ،ق ،ص.)31
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این دو حالت در اسالم ممنوع است .اسالم رفتار مصرفی را میپذیرد که همراه تقوا و عمل
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طبق رویکرد اسالم به مصرف و مصرفگرایی ،میتوان گفت در اسالم ،انسان موجودی
دو ساحتی است و این دو ساحتیبودن اقتضا میکند انسان ،گرایشهای دوگانهای داشته
باشد .از این حیث ،ساحت غیرمادی بیشتر مورد تأکید قرارگرفته و ساحت مادی نیز در
راستای آن تعریف شده است .ازاینرو ،در اسالم مصرف در چارچوبی قرار میگیرد که به
رفع نیاز افراد و نیز سبب کاسته شدن از رنج و زحمت مردم و ایجاد راحتی در زندگی آنان
شود و مصرف خارج از این محدوده بهشدت نهی شده و مورد نکوهش قرارگرفته است.
34

در آموزههای قرآنی و احادیث و روایات بهطور مکرر سفارش به صرفهجویی و پرهیز از
اسراف و تبذیر شده است و مصرف بیش از حد و تجملی را دارای آثار زیانباری در ابعاد
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اقتصادی ،اخالقی ،رفتاری و  ...برای جامعه میداند.
شواهد کنونی نشانگر افزایش مصرفگرایی در جامعه ایرانی است ،درحالیکه بسیاری
از بنگاه های تولیدی و اقتصادی تحت تأثیر عوامل گوناگون داخلی و خارجی از فعالیت
بازماندهاند و کاالهای گوناگون مصرفی و غیرمصرفی از خارج وارد کشور میشود .به بیان
دیگر ،گونهای از تناقض روشن بین رکود فعالیتهای اقتصادی داخلی و میل روزافزون به
خرید و استفاده از کاالهای خارجی -که غالباً تجمالتیاند -و همچنین مصرف بیرویه
منابع و خدمات داخلی -همچون منابع انرژی -وجود دارد.
در حال حاضر مصرفگرایی در جامعه به افزایش مصرف کاالهای تجملی که عمدتاً
وارداتی است تبدیلشده و مصرف کاالهای وارداتی به معنای بیکار کردن کارگران کشور و
ایجاد فرصتها ی شغلی برای کشورهای مبدأ است .این در حالی است که نرخ بیکاری
رسمی در کشور حدود دوازده درصد و نرخ بیکاری افراد تحصیلکرده دو برابر نرخ مذکور
است .برای افزایش مصرف محصوالت داخلی و کاهش مصرف کاالهای وارداتی باید
عالوه بر متغیرهای اقتصادی به تغییرات فرهنگی نیز توجه کرد با تغییر فرهنگ است که
تمایل به مصرفگرایی کاهش مییابد.
وضعیت مصرف و مصرفگرایی ممکن است در مناطق و زیستبومهای مختلف کشور
رویه یکسانی نداشته باشد .برای شناخت این وضعیت نیاز به ارزیابی گرایش به مصرف در
مناطق مختلف کشور است .برخی از مناطق کشور ،در حال تجربه گذار از وضعیت سنتی

به وضعیت زندگی مدرن و شهری هستند و الگوی مصرف در این مناطق احتماالً با مناطق
دیگر تفاوت داشته باشد که خود نیاز به پژوهش دارند.
شهر یاسوج به عنوان یک شهر ن وپا و در حال گذار از شرایط سنتی به مدرن است که
به دلیل تحوالت سریع صنعتی و فناورانه و به علت افزایش طبیعی جمعیت و نیز مهاجرت
عشایر و روستائیان به این شهر ،روند شهرنشینی در آن افزایش پیدا کرده است .افزایش
شهرنشینی دگرگونی در سبک زندگی و الگوی مصرف را نیز در پی داشته است .این امر
اهمیت بررسی میزان گرایش به مصرفگرایی در این شهر را فراهم ساخت و از آنجا که
موضوع مصرف و مصرفگرایی در پیوند با زندگی مدرن و بهویژه سبک زندگی شهری
در کشف نظریه...

برای ساختار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه در برداشته باشد ،دستیابی به چنین
شناختی نیازمند پژوهش علمی است .از این رو پژوهش حاضر بر این است میزان گرایش
ساکنان شهر یاسوج به مصرفگرایی را مورد بررسی قرار دهد.

پیشینه تحقیق
در این قسمت برخی از مطالعاتی که مرتبط با موضوع مورد مطالعه میباشند ،به صورت
خالصه معرفی میشوند.
فرجی و حمیدی ( )7911در تحقیقی نشان دادند که سریالهای تلویزیونی در حال
بازنمایی مصرفگرایی هستند بهگونهای که کانون گزینشی دوربین در سریالهای مورد
تحلیل ،بیش از هر چیز روی کاالها و اجناس است؛ اجناس گرانقیمت و لوکسی که جزو
نیازهای مصرفی افراد نیست و اساساً بیانگر روحیه مصرفگرایی است و نیز سرمایههای
اقتصادی به طرز فاحشی بیش از سرمایههای فرهنگی به نمایش گذاشته شده است.
موحد و همکاران ( )7913در مقالهای نشان دادند بین میزان استفاده از رسانههای جمعی
و مصرفگرایی برحسب جنسیت رابطه وجود دارد و در این میان مردان به دلیل آن که
بیشتر از رسانههای ارتباط جمعی استفاده میکنند مصرفگرا تر از زنان میباشند.
طالبی دلیر ( )7913در پژوهشی نشان داد که رسانه تأثیر معنادار و مثبتی بر
مصرفگرایی میگذارد و تأثیر کلی آن بیشتر از سایر متغیرهاست .دنبالهروی از گروه مرجع
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بیشتر نمود دارد و با توجه به اینکه گسترش مصرفگرایی میتواند پیامدهای زیانباری
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رسانهای خارجی ،ارزش مادی ،رقابت منزلتی و بیان خود نیز تأثیر مثبت و معناداری بر
مصرفگرایی دارند اما شکاف مقایسه اجتماعی و پایبندی دینی تاثیر منفی و معناداری بر
مصرفگرایی میگذارند.
رابطه سنتگرایی با مصرفگرایی نیز رابطهای سهمی است .سایر نتایج نشان داد که
مصرفگرایی عینی در سطح متوسط روبه باالیی وجود دارد ولیکن مصرفگرایی ذهنی در
سطح باال و قوی قرار دارد و کل مصرفگرایی نیز در سطح متوسط رو به باالیی قرار دارد
36

که بر اساس آن ،مردم نیاز ذهنی و اشتیاق مصرفی باال و قوی دارند و مصرف کردن را به
عنوان هدف زندگی دنبال میکنند.
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حسینزاده ( )7937در مطالعهای بر استفاده محتاطانه از منابع طبیعی تأکید نموده است
تا نسلهای آینده در مضیقه قرار نگیرند ،میزان مصرف و تولید جوامع با ساختار طبیعت
همگام شود ،فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی همسو با محیط زیست شوند ،فرهنگ
مصرف بهینه جایگزین ایدئولوژی مصرفگرایی شود ،احترام به طبیعت جایگزین نگرش
ابزاری شود ،با آموزش مردم خودآگاهی زیستمحیطی حاصل شود و درنهایت محیط
زیست به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از زندگی شخصی و اجتماعی انسانها مورد تقدیر
قرار گرفته و گرامی داشته شود.
کروویال و همکارانش ( )Kuruvilla et al, 2009با طرح این پرسش که آیا رفتار
خرید زنان و مردان واقعاً متفاوت است ،نشان دادند که در رفتار خرید ،تفاوتهای
معناداری مشاهده میشود که میتواند مرتبط با جنسیت باشد .در کل ،زنان نگرشهای
مثبتتری به مراکز خرید دارند و محصوالت بهروز را بیشتر از مردان خریداری میکنند؛ اما
مردان بیشتر جستوجو میکنند و زمان و پول بیشتری برای آن خرج میکنند .در حالی که
زنان و مردان در حدود  3-2ساعت را در مراکز خرید میگذرانند ،گزارشها نشان میدهد
که مردان زمان بیشتری را سپری میکنند و مکانهای متنوعتری را میبینند .بر اساس نتایج
این پژوهش ،یک تحلیل ممکن این است که مردان پول و وقت را بیشتر برای تجارت
صرف میکنند تا برای مد ،ولی تحلیل دیگر این است که مردان بیشتر از زنان مصرف
میکنند.

همیلتون ( (Hamilton, 2010در مطالعهای به این نتیجه دستیافت که با تغییر از
جوامع تولیدگرا به جوامع مصرفگرا مشاهده شده است که مصرف از یک معنی با عنوان
مواجهشدن با نیازهای اصلی به یک معنی با عنوان روشی برای ایجاد هویت شخصی تبدیل
شده است .همچنین شهروندان کشورهای مختلف بهطور فزایندهای به دنبال نشاندادن
احساس خود از فعالیتهای مصرفیشان در محل کار ،کالس درس یا در جامعه هستند و
جاذبههای محیطی نه تنها رفتار مردم را تغییر داده است ،بلکه احساسشان را از هویت
شخصی تغییر داده است و این میتواند یک تهدید باشد و پدیدار شدن هوشیاریهای
زیستمحیطی جدید را سختتر میکند ،اگرچه سبکی از زندگی که بر اساس پول و
در کشف نظریه...

ازگورن و گانی ( )Uzgorn & Guney, 2012در مطالعهای نشان دادند که
مصرف کننده تجملی افزایش قیمت کاالهای لوکس را به عنوان یک عنصر آبرو و شهرت
میپندارد و صاحبان کاال تمایل دارند که کاالهایشان با قیمتی گران توسط مصرفکننده
تجملی خریداری شود از این رو شرکتها حتی اگر هزینه نهایی محصول جدیدشان باال
باشد ممکن است با فروش این کاالها به مصرفکننده تجملی سود به دست آورند.
در بین تحقیقات داخلی ذکرشده با روشهایی شامل پیمایشی ،اسنادی و تحلیل محتوا،

سه مورد به بررسی رابطه رسانهها با مصرفگرایی بر روی نمونههای مختلف از زوایای
گوناگون پرداخته است .این میزان توجه به رسانهها نشاندهنده تأثیر مهم این عامل در
رابطه با پدیده مصرفگرایی است.
تحقیقات خارجی نیز به بررسی مصرفگرایی از ابعاد مختلف زیستمحیطی،
تجملگرایی و تفاوت رفتار خرید زنان و مردان با روشهای مختلف انجام شده است.
آنچه مقاله حاضر را با پژوهشهای پیشین متمایز میسازد ،واکاوی پدیده مصرفگرایی با
تمرکز بر متغیر سرمایه فرهنگی به عنوان متغیر مستقل است که در پژوهشهای ذکرشده به
آن پرداخته نشده است.
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چارچوب نظری
در این قسمت نظریه بوردیو ) (Pierre Bourdieuبه عنوان یکی از جامعهشناسانی که به
بحث مصرف و ذائقه و انواع سرمایه میپردازد ،بررسی میشود .در نظر بوردیو جامعه با
عنوان فضای اجتماعی بازنمایی میشود .این فضای اجتماعی که جایگاه رقابتی شدید و
بیپایان است و در جریان این رقابتها تفاوتهایی ظهور میکند که ماده و چارچوب الزم
برای هستی اجتماعی را فراهم میآورند ،موجودیتی غیر یکپارچه است که در آن مدلهای
38

کوچک متمایزی از قاعدهها ،مقررات و اشکال قدرت وجود دارد .این مدلهای کوچک
متمایز میدان خوانده میشوند .میدان گسترهای از نوع خاصی از اعمال است (فاضلی،7912 ،
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ص  .)91به باور بوردیو اگر از میان این میدانهای امکانات )(Field of Facilities

هیچکدام بیش از دنیای اقالم تجملی و بهخصوص اقالم فرهنگی مستعد آشکار ساختن
تفاوتهای اجتماعی نیستند ،ازاینجهت است که رابطه مبتنی بر تشخص و تمایز بهطور
عینی در این اقالم مند رج است و با هر عمل مصرف ،از طریق ابزارهای تصرف اقتصادی و
فرهنگی که الزمه آن است ،از نو فعال میشود (بوردیو ،7937،ص)953؛ بنابراین فضای
(میدان) اجتماعی را باید به مثابه ساختاری از موانع تفکیک یافتهای برگرفت که در هر
مورد ،بر اساس جایگاهی تعریف میشود که این مواضع در توزیع یک نوع خاص از
سرمایه اشغال کردهاند (بوردیو ،7913 ،ص /31جنکینز ،7910 ،ص.)792
بوردیو فضای اجتماعی را با انواع سرمایههای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و نمادین
ترسیم میکند و بر این عقیده است افراد دارای سرمایه فرهنگی هستند ،درصورتیکه در
فرهنگ واالی جامعه قابلیتهایی کسب کرده باشند (تراسبی ،7911 ،ص .)12بهعبارتی
سرمایه فرهنگی ساختار ارزشی مختص به خود را داراست که به حد نیاز ،مستقل از درآمد
یا پول ،قابلیت تبدیل به قدرت اجتماعی را پیدا میکند؛ لذا قلمرو فرهنگی منطق و ارز
مختص به خود و نیز نرخ تبدیل به سرمایه اقتصادی را دارد (فدرستون ،7939 ،ص.)712
ازنظر بوردیو  ،شیوه زندگی بیش از هر چیز در ذائقه بازنمایی شده و باعث تمایز میان
عامالن اجتماعی و به دنبال آن مرزبندیها و تمایزها در جامعه میشود .بوردیو ذائقه انسان
را امری ذاتی و طبیعی نمیداند ،بلکه معتقد است که این ذائقه در نظام مبتنی بر تمایز
سلسلهمراتب فرهنگی و اجتماعی قرار میگیرد .نوع ذائقه نشاندهنده طبقه افراد است؛ مثالً

میان مواد غذایی ،پوشاک ،خانه مسکونی ،اتومبیلها نوعی تناسب برقرار بوده و همگی
اینها به عنوان نشانههای زندگی ما معرف تصاویر ذهنی خاص گروه یا طبقهای است که به
آن تعلق داریم(شویره و فونتن ،7910 ،ص.)73

به بیانی مشخصتر ازنظر بوردیو

مصرف و ذائقههای مصرفی ()Consuming Tastes

افراد مبتنی بر حجم و میزان سرمایههای فرهنگی و اجتماعی است که هر دوی اینها
قابلتبدیل شدن به سرمایه اقتصادی به عنوان منبعی برای نحوه و نوع مصرف افراد برای
تمایز خود از سایرین است .بر مبنای دیدگاه بوردیو توزیع این سرمایهها در هر میدانی
قدرت متفاوتی به کنشگران اجتماعی میدهد که این تفاوت قدرت ،جایگاه و موقعیت
در کشف نظریه...

شامل لباسها ،نوشیدنیها ،اتومبیلها ،مجالت ،عالقهها و انواع سرگرمی معنادار میشود.

به اعتقاد وی افراد در سرمایههای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی خود با یکدگیر تفاوت
دارند .میزان تفاوت در این سرمایه ها در نزد افراد سبب میشود تا افرادی که دارای سرمایه
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی غنی هستند نسبت به کسانی که از این نظر غنی نیستند،
دارای ذائقه های مصرفی متفاوت باشند .میتوان بیان نمود که ذائقه مصرف را جهت
می دهد و آنهایی را که ترجیحات مصرفی همسانی دارند به هم نزدیک میسازد و این افراد
را با افراد دیگری که ذائقه های متفاوت با آنها دارند ،متمایز میسازد و جایگاه افراد را در
نظام اجتماعی مشخص میکند.
از آنجا که بوردیو موضوع مصرف و ذائقه را مطرح میکند و آن را در بستری اجتماعی
میبیند و سرمایه فرهنگی در دیدگاه بوردیو همجوار با سرمایه اقتصادی و در پیوند با ذائقه
مصرفی است ،دیدگاه وی میتواند به عنوان مبنای نظری برای مطالعاتی که به مصرف و
مصرفگرایی میپردازند ،به کار گرفته شود .از آنجایی که در این پژوهش از منظر
جامعهشناختی به بحث مصرف و سرمایه فرهنگی پرداخته شده است ،نه صرفاً از منظر
اقتصادی و از سویی در اندیشه بوردیو مضامین اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
درهمآمیختهاند؛ ازاینرو نظریه بوردیو به عنوان چارچوب نظری مورداستفاده قرار میگیرد.
تحلیلگران شبکه با این مفهوم ساده ولی کارامد آغاز میکنند که کار اصلی جامعهشناسی
بررسی ساختار اجتماعی است .از دیدگاه آنها شیوه بررسی یک ساختار اجتماعی ،الگوهای
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عینی پیوندهایی است که اعضای یک جامعه را به هم مرتبط میسازد .نظریهپردازان شبکه
به دنبال بررسی قواعد رفتاری آدمها و جمعها هستند و به قواعد اعتقادی اصول رفتاری
آنها کاری ندارند .از این روی تحلیلگران شبکه میکوشند تا از هرگونه تبیین هنجار بخش
رفتار اجتماعی پرهیز کنند.
یکی از جنبههای اساسی تحلیل شبکهای ) (Network Analysisاین است که بر آن
است تا جامعه شناسان را از بررسی گروهها و ردههای اجتماعی ) (Social Categoriesبه
40

بررسی پیوندهای میان کنشگران سوق دهد .کنشگرانی که چندان درهم بافته و به هم بسته
نیستند که بتوان آنها را گروه قلمداد کرد .از این دیدگاه شبکه ،کنشگران میتوانند آدمها
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باشند؛ ولی اصناف و جوامع را نیز میتوان کنشگر به شمار آورد (ریتزر،7913 ،

صص011و .)013در تحلیل شبکه چنانچه کنشگران مورد بررسی افراد باشند ،بیشتر تمایل
دارند با کسانی رابطه داشته باشند که ازلحاظ ویژگیهایی نظیر سن ،جنس ،قومیت ،سطح
تحصیالت ،شغل و  ...یا خصیصههای رفتاری همچون تفریحات ،نگرشهای سیاسی و ...
با آنها مشابهت داشته باشند و با افرادی که به لحاظ ویژگیهای ذکرشده دارای مشابهت
کمتری هستند ،تمایل کمتری به ایجاد رابطه دارند (.)Jakson, 2010, p.20
بر اساس آنچه به عنوان مبانی نظری بیان شد ،میتوان فرضیات زیر را استخراج کرد:
 بین سرمایه فرهنگی پاسخگویان و مصرفگرایی رابطه وجود دارد. بین سن و مصرفگرایی رابطه وجود دارد. بین مصرفگرایی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود دارد.این پژوهش از نوع پیمایشی است .جامعه آماری تحقیق موردنظر ساکنان  71سال به
باالی شهر یاسوج است که جمعیت آن برحسب سرشماری سال ( 7935مرکز آمار ایران،

 19333 )7937نفر بوده است .در این پژوهش جهت تعیین حجم نمونه از جدول لین
( )Lin, 1976استفاده شده است .حجم نمونه بهدستآمده بر اساس این جدول  919نفر
بوده است که جهت سطح اطمینان بیشتر نتایج تحقیق این تعداد به  355نفر افزایش پیدا
کرده است .در این تحقیق ،به دلیل ناهمگن بودن جامعه آماری ،نمونهگیری تصادفی از نوع
طبقهای چندمرحلهای بوده است.

پس از مشخص شدن حجم نمونه با استفاده از جدول لین ،شهر یاسوج بر اساس
دستهبندی سهگانه شهرداری بر اساس ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی ساکنان ،به سه منطقه
باال ،پایین و متوسط تقسیم گردید .جهت انتخاب تصادفی افراد ،نقشههای مناطق مذکور
تهیهشده و در هر منطقه ،خوشهها و بلوکها مشخص شدند.
برای هرکدام از بلوکهای انتخابی به صورت یکسان با دیگر بلوکها تعداد معینی نمونه
(حدود  25نفر) در نظر گرفته شد .در مرحله بعد هر پرسشگر در بلوکهای موردنظر
بهطور تصادفی به منازل مسکونی مراجعه و درباره یکی از اعضاء خانواده که سن  71سال
یا بیشتر داشته است به شکل حضوری پرسشنامه تکمیل شده است .در پرسشنامه مورد
در کشف نظریه...

هنجاریابی شده آجودانیان ( )7932و یوسفی ( )7935اقتباس گردید که تعدادی از گویهها

با توجه به افراد نمونه مورد مطالعه و محدوده سنی آنها حذف و سؤاالت دیگری جایگزین
آنها شد .تعداد دیگری از گویهها نیز جرحوتعدیل گردید .برای ویژگی زمینهای از
پرسشنامه محقق ساخته ،استفاده شد.
در این پژوهش جهت تعیین پایایی ) (Reliabilityابزار پژوهش برای پرسشنامههایی
که گویههای آن به صورت طیف لیکرت طراحی شدند .به منظور سنجش درونی گویهها از
روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر با  5/13بوده است و برای محاسبه
پایایی پرسشنامه مقیاس سرمایه فرهنگی از روش کودر -ریچاردسون که برای متغیرهای
اسمی دو وجهی طراحی شده است ،استفاده گردید .مقدار کودر برای سرمایه فرهنگی برابر
با  5/232بوده است .در این تحقیق ،جهت تعیین اعتبار ابزار اندازهگیری از اعتبار سازه به
روش تحلیل عاملی اکتشافی ) (Exploratory Factor Anaiysisاستفاده گردید،
گویههایی که بار عاملی نداشتند یا با عواملی غیر ازآنچه پیشبینی شده بودند همبستگی
داشتند ،از مدل حذف شدند.
جهت تعیین اعتبار مقیاس مصرفگرایی از روش اعتبار سازه به روش تحلیل عاملی
استفاده شده که مقدار  ،KMo=0/869نتیجه آزمون بارتلت  Chi-Square= 3050/918و
 Sig=0/000که در سطح خطای کوچکتر از  5/57معنیدار است .سایر نتایج نشان
میدهد که در مجموع هشت عامل ذهنی -کارکردی ،ذهنی -اجتماعی ،ذهنی -عاطفی،
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ذهنی-شناختی ،عینی -میزان ،عینی -نوع ،عینی -مکان و عینی -زمان با مقادیر ویژه باالتر
از یک توانستهاند  01/92درصد از واریانس  92گویه مربوط به مقیاس مصرفگرایی را
تبیین کنند.

جدول  :7تحلیل عامل مقیاس سنجش مصرفگرایی
سازه

مصرفگرایی
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بعد ذهنی
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بعد عینی

عامل

عامل

1

2

ذهنی

عینی

وزن عاملی

وزن عاملی

00/000

مقدار آزمون  KMOجهت متناسب

ویژه

تبیین
شده

0/409

بودن اندازه نمونه
بودن تفکیک عاملها

مقدار واریانس

84/233

مجموع واریانس تبیین شده

مقدار آزمون  Bartlettجهت درست

9/804

مقدار

Sig= 0/000

DF=496

=Chi-Square
918/3050

بر اساس نتیجه آزمون تحلیل عاملی از گویههای سرمایه فرهنگی و مقدار  KMOکه
مقدار آن برابر با  5/152است ،دادههای تحقیق قابلتقلیل به تعدادی عاملهای زیربنایی و
بنیادی است .همچنین نتیجه آزمون بارتلت ( )Chi-square= 354/686در سطح خطای
 5/57درصد معنادار است .نتایج بهدستآمده از تحلیل عاملی نشان میدهد که در مجموع
دو عامل عینیت یافته با مقدار واریانس  25/333درصد و تجسمیافته با مقدار واریانس
 73/397درصد با مقادیر ویژه باالتر از یک توانستهاند  35/320درصد از واریانس نُه گویه
مربوط به مقیاس سرمایه فرهنگی را تبیین کنند و مجموع نُه گویه بر اساس نتایج ،دو
شاخص را مورد سنجش قرار میدهند.

جدول  :2تحلیل عامل مقیاس سنجش سرمایه فرهنگی
سازه

عامل1
عینیت
یافته

سرمایه فرهنگی

وزن
عاملی

بعد عینیت یافته
بعد تجسمیافته

عامل2
تجسمیافته
وزن عاملی

1/444

بودن اندازه نمونه
مقدار آزمون  Bartlettجهت درست
بودن تفکیک عاملها

=Sig
0/000

ویژه

تبیین
شده

1/794
44/424
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4/447
DF=36

Chi=square
354/686

در کشف نظریه...

مقدار آزمون  KMOجهت متناسب

مقدار

واریانس
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مجموع واریانس تبیین شده

مقدار

تعاریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم
مصرفگرایی :مصرفگرایی نوعی مصرف نامتعارف است که نیاز فیزیکی فرد را برطرف
نمیکند؛ بلکه نیاز کاذب فرد یا افراد را که گاه به تقلید از دیگران ،تبلیغات ،شرایط مادی و
یا تغییرات ساختار جامعه ایجادشده برطرف میکند (انصاری ،7913 ،ص .)71جهت سنجش
متغیر وابسته مصرفگرایی از طیف لیکرت استفاده شد .مقیاس لیکرت از افراد میخواهد با
انتخاب یکی از موارد «کامالً موافق»« ،موافق»« ،بینظر»« ،مخالف»« ،کامالً مخالف» به
پرسشها پاسخ دهند (ایمان و همکاران ،7912 ،ص .)22برایناساس ،سنجهها از گزینه «کامالً
مخالف» با دادن نمره  7تا گزینه "کامالً موافق» با دادن نمره  0نمرهگذاری شدند .همچنین
متغیر مصرفگرایی در سطح م قیاس ترتیبی سنجیده شده است .این متغیر در بعد ذهنی با 3
خرده مقیاس (کارکردی -اجتماعی -عاطفی -شناختی) و نیز در بعد عینی با  3خرده
مقیاس(میزان -نوع -مکان -زمان) مشخص گردیده است.
سرمایه فرهنگی :تثبیتشدهترین کاربرد سرمایه فرهنگی به احتمال زیاد به جامعهشناسی
و مطالعات فرهنگی پیر بوردیو مربوط میشود که مبنای تعریف مفهوم سرمایه فرهنگی
موردنظر در این تحقیق قرار گرفته است .بوردیو عقیده دارد که افراد دارای سرمایه فرهنگی

هستند ،درصورتیکه در فرهنگ واالی جامعه قابلیتهایی کسب کرده باشند .به نظر بوردیو
این نوع سرمایه فرهنگی به سه شکل وجود دارد :یک حالت عینیتیافته مانند تصاویر،
کتاب ،ابزار ،دستگاه و… ،یک حالت تجسمیافته و یک حالت نهادی شده .یعنی وقتی
سرمایه فرهنگی متجسم به صورت فرضاً یک مدرک دانشگاهی مورد تأیید قرار گیرد .متغیر
سرمایه فرهنگی به صورت مقیاس اسمی ،با گزینههای «بلی» با کد یک و «خیر» با کد صفر
سنجیده شده است .این متغیر در سه بعد (عینیت یافته -تجسمیافته و نهادی شده) مشخص
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گردیده است .متغیر سن به صورت یک سؤال باز و در مقیاس فاصلهای نسبی سنجیده
شده است .متغیر جنس به صورت مقیاس اسمی و با دو گزینه زن (کد )7و مرد (کد)2
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سنجیده شده است.

یافتهها
نتایج نشان میدهد که نمره مصرفگرایی در بعد ذهنی بر روی دامنهای از کمترین نمره
( )91/92تا بیشترین نمره ( )01/21قرار دارد .همچنین در بعد عینی ،مصرفگرایی بر روی
دامنهای از کمترین نمره ( )32/52تا بیشترین نمره ( )09/33قرار دارد که نشان میدهد
میزان گرایش افراد در بعد عینی مصرفگرایی نسبت به بعد ذهنی مصرفگرایی بیشتر
است .نتایج نشان میدهد  25/0درصد از پاسخگویان در بعد ذهنی دارای مصرفگرایی در
سطح پایین 20/1 ،درصد در سطح متوسط و  79/1درصد در سطح باال هستند 17 .درصد
از پاسخگویان نیز در بعد عینی ،دارای میزان متوسطی از گرایش به مصرفگرایی71/1 ،
درصد دارای میزان باالیی از گرایش به مصرفگرایی بودند و  77درصد در سطح پایین
قرار داشتند .در مجموع  21/1درصد دارای میزان پایینی از گرایش به مصرفگرایی و 73/0
درصد دارای میزان باالیی از گرایش به مصرفگرایی بودند.
نمره سرمایه فرهنگی بر روی مقیاسی با دامنه 2/0 -2/0

قرار دارد .میانگین

بهدستآمده  0/79درصد از پاسخگویان باالتر از میانگین واقعی  3/0است که نشان میدهد
سرمایه فرهنگی پاسخگویان باالتر از حد متوسط است .در دستهبندی سهگانه متغیر سرمایه
فرهنگی 02/9 ،درصد از پاسخگویان دارای سرمایه فرهنگی متوسط 97/0 ،درصد دارای
سرمایه فرهنگی باال و  72/2درصد دارای سرمایه فرهنگی پایینی بودند.

 203نفر ( 22/9درصد) از پاسخگویان در رده سنی  71 -93سال 753 ،نفر (21/2
درصد) در رده سنی  90تا  05سال و  20نفر ( 2/0درصد) در رده سنی 07تا  22سال قرار
داشتند .میانگین سنی پاسخگویان  92/22سال بوده و بیشترین فراوانی مربوط به
پاسخگویان رده سنی  71تا  93سال و کمترین فراوانی مربوط به پاسخگویان رده سنی 07
تا  22است.
از مجموع کل پاسخگویان 733 ،نفر ( 05/2درصد) زن و  33/3( 733درصد) مرد
بودهاند که تقریباً دو جنس فراوانی نسبتاً برابری در میان پاسخگویان داشتهاند.
مقدار ضریب همبستگی برآورد شده ( )-5/527و سطح معناداری ( )5/219نشاندهنده
در کشف نظریه...

مقدار ضریب همبستگی پیرسون برآورد شده ( )-5/527و سطح معناداری ()5/219

نشاندهنده عدم وجود رابطه معناداری بین سرمایه فرهنگی و مصرفگرایی در جامعه مورد

مطالعه است .به بیان دیگر ،همبستگی معناداری بین دو متغیر در جامعه موردمطالعه وجود
نداشته است .این وضعیت نشانگر نوعی همگونی نسبی در مصرفگرایی در بین افراد با
سطوح مختلفی از سرمایه فرهنگی در جامعه مورد مطالعه است.
بین سن و مصرفگرایی با اطمینان  5/33و سطح خطای کوچکتر از  5/57رابطه
معنیداری وجود دارد .مقدار این رابطه که برابر با  -5/275است بیانگر یک رابطه معکوس
و منفی است .بدین معنی که با افزایش سن ،مصرفگرایی کاهش مییابد .با وجود معنادار
نشدن رابطه بین میزان سرمایه فرهنگی و میزان گرایش به مصرفگرایی ،رابطه معناداری
بین سن و میزان گرایش به مصرفگرایی نشاندهنده ماهیت ایستارها و رفتارهای مصرفی و
هم ذائقههای نسلی در جامعه مورد مطالعه است .تجربیات نسلهای مختلف و نوع
رویارویی ذهنی آنها با الگوهای مصرفی قدیم و جدید اینگونه از تفاوت معناداری را به
وجود میآورد.
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عدم وجود رابطه بین سرمایه فرهنگی و مصرفگرایی است.
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جدول : 9نتایج آزمون ضریب همبستگی بین سرمایه فرهنگی و مصرفگرایی
متغیر مستقل

سرمایه
فرهنگی
سن
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ضریب

متغیر وابسته

همبستگی

تعداد

سطح معناداری

پاسخگویان

مصرفگرایی

-0/030

0/072

800

مصرفگرایی

-0/300

0/000

800

با توجه به مقدار آزمون  )-7/223( tو سطح معناداری ( )5/222بین مصرفگرایی زنان
و مردان تفاوت معنیداری وجود ندارد و هر دو گروه از میانگین مشابهی در مصرفگرایی
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برخوردارند.
این یافته نشانگر همگونی پاسخگویان زن و مرد در زمینه مصرفگرایی است .بهبیان
دیگر ،تجربیات زندگی فردی و اجتماعی و ایستارهای برآمده از این تجربیات بهگونهای
است که جنسیت پاسخگویان تفاوتی در برخی ایستارها و رفتارها ،همچون ایستار و رفتار
مصرفی ،ایجاد نمیکند .این وضعیت نشاندهنده رواج گرایشهای نسبتاً همانند در بین
اقشار گوناگون جامعه است.

جدول  :3نتایج آزمون تفاوت میانگین مصرفگرایی با توجه به جنسیت

جنسیت

تعداد

میانگین
مصرفگرایی

انحراف معیار

زن

098

98/90

02/84

مرد

093

98/84

02/80

مقدارt

DF

Sig

248 -02338

02333

جمعبندی و نتیجهگیری
عدم ارتباط معنیدار میان سرمایه فرهنگی پاسخگویان و مصرفگرایی حاکی از آن است
که میزان گرایش به رفتارهای مصرف گرایانه با میزان سرمایه فرهنگی در جامعه مورد
مطالعه تناسبی ندارد و تحت تأثیر سرمایه فرهنگی ،مصرفگرایی تغییری پیدا نمیکند.
غالب شدن رفتارهای مصرف گرایانه در جامعه و همگونی طبقات مختلف اقتصادی-
اجتماعی جامعه در این زمینه ،فرضیهای را فراهم میسازد که افراد با داشتهها و امتیازات

فرهنگی گوناگون  -که از آن به عنوان سرمایه فرهنگی یاد میشود -تفاوت محسوسی در
زمینه گرایش به مصرفگرایی و رفتارهای مصرفگرایانه نداشته باشند .بین سن و
مصرفگرایی پاسخگویان ارتباط معکوس و منفی وجود دارد به نحوی که با افزایش سن
پاسخگویان مصرفگرایی کاهش مییابد .میتوان گفت افزایش سن به عنوان یک عامل
تأثیرگذار در تغییر ارزشها و باورهای افراد بهنوعی بر رفتارهای مصرفی آنها تأثیر
میگذارد؛ به این شکل که هر چه سن باالتر میرود سطح آگاهیهای مصرفی ،نحوه درست
مصرف کردن و حتی نوع انتخابهای فرد متناسب با سطح آگاهی و نیاز باالتر میرود.
افراد با سنین باال در رفتارهای اقتصادی و اجتماعیشان واقع نگرتر و به دور از احساسات
در کشف نظریه...

بوده و جنبههای احساسی و تبلیغی بیشتر بر رفتارشان تأثیرگذار است ،از گرایش بیشتری
به مصرفگرایی برخوردارند .از سویی افراد مسنتر چون با آموزههای دینی بیشتر عجیناند

این آموزهها را بیشتر به کار میبرند درواقع رفتارشان در حوزه مصرف بیشتر متأثر از
آموزههای دینی است تا افراد جوان .در جامعه اسالمی انتظار میرود همه رفتارها ازجمله
رفتارهای حوزه مصرف متأثر از آموزههای دینی باشد که در این پژوهش درواقع
مصرفگرایی کمتر افراد با سن باال مؤید این ادعا است همانگونه که افراد با سن باالتر
بیشتر مقید به باورهای دینی هستند .تحقیق (مهدوی و همکاران )7913 ،مبنی بر اینکه بین
میزان دینداری در گروههای مختلف سنی ازلحاظ آماری تفاوت معناداری وجود دارد
بهطوریکه بیشترین میزان دینداری مربوط به گروه بزرگساالن و کمترین میزان آن مربوط
به گروه جوانان است ،نشانگر همین موضوع است .همچنین نتایج تحقیق (طالبان و رفیعی،

( ،)7913طبائیان و همکاران )7932 ،حاکی از وجود تفاوت معنیدار باورهای دینی در میان
گروههای سنی بوده به نحوی که دینداری گروه پنجاه سال به باال نسبت به گروه سنی
جوان بیشتر است.
همچنین نتیجه این تحقیق نشان داد که میزان گرایش به مصرفگرایی در میان زنان و
مردان تفاوت معنیداری ندارد و می توان استدالل نمود که همانند گذشته بسیاری از
رفتارهای مصرفی به لحاظ جنسیتی محدود نیستند .گرایشهای مصرفی شهروندان که
توسط تبلیغات ،رسانهها و بنگاههای خدماتی و اقتصادی ترویج و تبلیغ میشود همه
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و تبلیغات عمل میکنند .در مقابل افراد با سنین پایینتر که خوشگذراتر و تنوعطلبتر
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شهروندان اعم از زنان و مردان را مخاطب خود قرار داده و از این منظر تفاوتی بین آنها
وجود ندارد.
این یافته با پژوهش کروویال و همکارانش ( )2553و موحد ( )7913مبنی بر تفاوت در
خرید و مصرفگرایی در بین زنان و مردان همخوانی ندارد.
در دیدگاه اسالمی ،انسان در نظام مصرف از تبذیر و تباه کردن مال و ثروت خود نیز
نهی شده است و چارچوب و محدودهای بر مصرف مترتب شده است که عالوه بر
48

تأمینکننده نیازهای انسانها ،مانع از اتالف منابع و نعمتهای خدادادی گردد.
با توجه به نتایج تحقیق ،سرمایه فرهنگی و متغیر وابسته رابطه معناداری نداشتهاند که
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نشانگر رویه فراگیر مصرفگرایی در میان افراد جامعه ،فارغ از ویژگیهای فرهنگی چون
سرمایه فرهنگی است .ازآنجاکه یکی از پیشنیازها برای فرهنگسازی در مسیر بهینه
مصرفکردن ،زمینهسازی ذهنی و فرهنگی است میتوان با توجه به شاخصهای ارزشی و
فرهنگ صرفهجویی ،ترویج الگوهای رفتار اسالمی ،افزایش مهارتهای مربوط به نحوه
درست مصرف کردن ،پرهیز از اسراف و تبذیر از طریق نهادهای متولی این امر همچون
وزارت فرهنگ و ارشاد ،سازمان صداوسیما به این امر مهم پرداخت.
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