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  شدگی مصرف: تبیین مصرف نمایشی و غیرنمایشی براساس شدگی و حکفک

شده: شهروندان شهر بررسی هادگرا (نمونهشدگی اقتصاد نشدگی و حکهاي فکرهیافت

  زنجان)

  

 هاجر حسینیسیده فاطمه بیات،

  

 )05/07/1400: ، تاریخ پذیرش26/03/1400: (تاریخ دریافت

  

  چکیده

صورت به(نمایشی/غیرنمایشی)،  شدگی مصرفحکشدگی و بررسی فکپژوهش با هدف 

. جمعیت موردبررسی، ساکنین انجام شده است 1399آمیخته و متوالی تبیینی در سال 

اي ها در دو مرحله با روش خوشهساله شهر زنجان است. نمونه65تا  20داراي تحصیالت عالی

هاي ) انتخاب شدند. ابزارها و روش=20n) و هدفمند و اشباع نظري (=502nاي (چندمرحله

یافته است. اختارسیافته و نیمهنامه بسته و باز و مصاحبه ساختارها، پرسشگردآوري داده

   نامه بسته و قابلیت اعتمادروایی (محتوایی) و پایایی (ضریب آلفاي کرونباخ) پرسش

افزار هاي کمی با نرمدادهتحلیلی و ممیزي)، بررسی شد.   نامه باز (با تکنیک مقایسهپرسش

یج نتا ) تحلیل شدند.GTبنیاد (دادهنظریه هاي کیفی بر اساس دادهو  SPSSV20آماري 

اقتصادي (و منفک از  -مصرف، وابسته به وضعیت اجتماعیکمی، نشان داد که وضعیت 

فرهنگی و اجتماعیِ مصرف در دو الگوي متقابل شدگی نتایج کیفی، حک .جامعه) نیست

  .را نشان داد» شدگی معکوس و منفعل غیرنمایشیحک«و » شدگی نمایشیحک«شامل 
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  .نمایشی و غیرنمایشی شدگی، مصرفعکوس، فکشدگی مشدگی، حکحک مفاهیم اصلی:

  مقدمه و بیان مسأله

عنوان یک مفهوم شد، امروز بهتلقی می که تاکنون، یک مفهوم اقتصادي با دال اقتصادي 1مصرف

  فرهنگی مورد توجه است. مطالعات جدید نهادگرا با تأکید بر اقتصادي با دال اجتماعینیمه

  در دانند. اگرچه فرهنگی میکنش مصرف را مدلول اجتماعیهاي غیراقتصادي، کنندهتعیین

 عوامل فرهنگی و مناسباتها پیش، سطح مصرف، به شناسی و اقتصاد نهادگرا از مدتجامعه

شد، اما این اندیشه، درحال تبدیل شدن به رهیافت غالب اقتصادي و نسبت داده میاجتماعی 

جوامع هاي اقتصادي و مصرفی ، آرماناجتماعیهنگیفراجتماعی است. زیرا در جهان امروز، عوامل 

ها تعبیه و و در آن یافته اجتماعی و لذا کنش اقتصادي مصرف، ماهیت فرهنگی و دهندرا شکل می

گرفت اما تر، ماهیتاً براي رفع نیاز، صورت میحک شده است. دگرگونی در ماهیت مصرف که پیش

نماید، از علل این تحول هاي برتر، رخ میابی به وضعیتیاکنون براي نمایش ثروت و اظهار یا دست

  .در جامعه کنونی، مصرف، تبدیل به یک فعالیت اجتماعیِ نمایشی شده استبنابراین،  است.

: 2020، 2اند (لوپز و یونمواجه آن جوامع حاضر با که از مهمترین مسائلی است این نوع مصرف،

و روانی،  فرهنگی، اجتماعی ی،محیطمشکالت زیست ایجاد سبببه و منابع محدودیت خاطربه ) و22

). در 108: 1394گردد (شعبانی و کریمی، عنوان یک مسئله بنیادین جامعه ما نیز مطرح میبه

می برخی تحقیقات نشان نتایجیابی این تحقیق به جامعه شهري زنجان، توجه شده است. موقعیت

 درآمد به توجه بدون شهروندان، ف نمایشی وجود دارد.هایی از مصردر زنجان نیز نشانه که دهد

دهند حساسیتی نشان نمی کاالها قیمت به خود، اقدام به خرید و مصرف نموده و نسبت واقعی

اند که تحصیالت رابطه مستقیمی با ). دیگر تحقیقات در زنجان نشان داده78-81: 1388(پرتوي، 

). تحقیقات دیگر در تبریز (پورجبلی و 18: 1390انواعی از مصرف دارد (پورجبلی و خلیلی،

) در دو شهر نزدیک به جامعه 1392افزا، زاده و نسیم) و تهران (کالنتري، رستمعلی1392عبداللهی، 

دهی  هاي فرهنگی به شکل اند که تحصیالت با انباشت منابع و سرمایهموردمطالعه نیز نشان داده

 دانشگاهی تحصیالت کنندگان،مصرف هايمد و از ویژگیانجامی مصرف افزایشهاي خاصی از  شیوه

. مسئله تحقیق این است که آیا وضعیت مصرف افراد در )28: 1395پور، است (ارمکی و سلیمان آنان

شود؟ یا در بسترهاي فرهنگی و اجتماعی شان تعیین میاقتصادي - زنجان، توسط وضعیت اجتماعی

توجه  مصرفشدگی نه حک ت پیشین فقط به مصرف واکثر مطالعااین شهر، حک شده است؟ در 

شده از جنبه مطلوب و نه نامطلوب شدگی نیز به پدیده حکاست. در نادر تحقیقات حکشده 

 
1 Consumption- 
2 López, Ramón E.; Yoon, Sang W. 
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  در  2شدگی/حک1شدگیهاي متقابل فک(نمایشی) نگریسته شده است. همچنین، رهیافت

صورت تجربی و بهکه باید چناندر ادبیات علمی ما طورکلی موضوع تحقیق حاضر شناسی و بهجامعه

تواند از جهت ترسیمِ دو الگوي متقابل از پژوهش حاضر میگیري و آزمون نشده است. پیمتوالی، 

  هاي آن، نوآورانه باشد. تحقیق با دو سئوال و هدف زیر هدایت شده است.کنندهمصرف و حک

شده است یا از آن تماع حککه آیا مصرف، در فرهنگ و اجالف) سئوال کلی عبارت است از این

اقتصادي -که اوالً آیا مصرف، توسط وضعیت اجتماعیشده است؟ سئواالت جزئی عبارتند از اینفک

  شود؟شود؟ ثانیاً چگونه وضعیت مصرف در فرهنگ و اجتماع، حک میافراد، تعیین می

د از شدگی مصرف و اهداف جزئی عبارتنشدگی/حکب) هدف کلی عبارت است از شناخت فک

شدگی مصرف شناخت حک اقتصادي با وضعیت مصرف و ثانیاً-اوالً شناخت رابطه وضعیت اجتماعی

  در فرهنگ و اجتماع.

  

  مرور نظري

فقط براي تظاهر و بازنمایی مصرف حالتی است که در آن 3متظاهرانه)مفهوم مصرف نمایشی(

شکل خرید و تواند بهمی) و 1174 :2019، 4رود نه براي رفع نیاز (وانگ و همکارانکار میبصري، به

هاي پرمصرف اوقات فراغت فعالیت) یا 1309: 5،2011هزمصرف کاال یا خدمات غیرضروري (

تقاضا براي کاالها و خدماتی که از نیازهاي فیزیولوژیکی و ) و هر نوع 2012، 6فیچت (پاتزیوراس و

ظهور  )26: 2018، 7مورفی؛ 1309 :2011شود (هز، رود و به تظاهر، منتهی میامنیتی فراتر می

و  برخالف تأمین نیازهاي اساسی، فقط نمایش ثروت و تأثیرگذاري بر دیگران(همان)هدف ازآن . یابد

؛ 2004، 1هاي اجتماعی موردپذیرش (ویگنرون و جانسوننشان دادن عضویت در طبقات یا گروه

بهبود بخشندن  و) 1383تر (وبلن، پایین طبقات از خود ) و متمایز کردن2012فیچت،  پاتزیوراس و

مصرف و مصرف نمایشی داراي  .) است25: 2004اوین، (اوکاس و مکبه جایگاه اجتماعی خود 

افراد در تالش براي تمایز و برتري و حفظ یا کسب منزلت، فارغ ساختاري مجزا هستند (همان)، زیرا 

هاي اسالمی تر در نظریهکه پیش-فهوممشوند. این ور میاز درجه نیازشان، در نمایش مصرف، غوطه

 
1 Separatedness 
2 Embeddedness 
3 Conspicuous Consumption 
4 Wang, Zhaohua; Mengtian,Xue;Wang,Yutao et al. 
5 Gülay Hiz 
6 Patsiaouras, G. and Fitchett, J. 
7 John L.Murphy 
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متعلق  -، طرح و ذم شده بودکنندهنظریه اعتدال، نظریه اخالق مصرف و نظریه رفتار مصرفهمچون 

  است. )1898(1تورستن وبلن نهادگراشناس به جامعه

شناسی اقتصادي هستند اقتصاد نهادگرا و جامعهشدگی، دو اصطالح نو در شدگی و حکمفهوم فک

- شدگی یک رویکرد کمفک .اندمطرح شده) 1985(3مارك گرانووتر) و 1964(2وسط کارل پوالنیتکه 

کند تمام از ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی در اقتصاد کالسیک است که فرض میو غافل  4اجتماعی

  شدگی یک رویکرد حکهاي اقتصادي، تابعی صرف از اقتصاد است. اما کنش

  شده در بسترهاي ارشی پیچیده از کنش اقتصاديِ تعبیهاست که گز 5اجتماعیبسیار

هاي اقتصادي شدگی، تعبیري است که به محدود شدن فعالیت. حکدهدفرهنگی را ارائه میاجتماعی

عنوان ماهیت، عمق و درجه بهتواند و می )481: 1985(گرانووتر،در نهادهاي غیراقتصادي اشاره دارد 

در ، هاي دو مفهومریشه. )100: 2020، 6زالک(مارك طش درك شودارتباط یک نهاد معین با محی

شناسی گرانووتر، نهفته است؛ جایی که از هر اقدام اقتصادي، تعبیري اقتصاد نهادگراي پوالنی و جامعه

ي اقتصادي و هم در نهادها اقتصاد انسانیزیرا ) 7،2011بندد (موریس و کایرواناجتماعی صورت می

انگیز، در هسته خود تحلیل رابطه این مفهوم بحث). 139: 1968ور است (پوالنی، غوطه غیراقتصادي

: 2020هاي رفتار اقتصادي را دارد (هس،عنوان پایهجامعه و اقتصاد و نقش مداوم روابط اجتماعی به

نامم این شدگی میاستداللی که من آن را حک«گرانووتر در مقاله افشاگرانه خود، اظهار کرد:  ).85

ها به عنوان ست که نهادها[ي اقتصادي] خود توسط روابط اجتماعی مداوم، بسیار محدودند و تصور آنا

نشان داد که روابط بعدها نیز ) و 481: 1985(گرانووتر،  »است پدیده مستقل، سوتفاهمی بزرگ

  ).2005، گرانووترکند (اجتماعی حتی سرنوشت اقتصادي جوامع را تعیین می

داران این ادعا هستند که تمام رفتارهاي انسانی را باید در نهادگرایان، پرچمدر بعد نظري، 

 شدگی نیز در قرابت با نهادگرایان، برآنند کهپردازان حکشان جست. نظریهبسترهاي اجتماعی

 بلکه مستقل کنند؛ نهشدگی، حکم میکالسیک فک رهیافت چهآن هاي اقتصادي، برخالفکنش

  وبلن ابتدا  اند.ها حک شدههستند و در آنشده نهادي اجتماعی مناسبات فرهنگ و تابعی از

با این پرسش  8»آسا) مرفه (تن  طبقه«اش با نام  ترین چهره نهادگرا؛ رویکرد خود را در نظریهشاخص

قتصاد براي پویا شدن، باید از نظریه که چرا اقتصاد، علم پویا نیست؟ طرح کرد و پیشنهاد داد که ا

 
1 Thorstein Veblan 
2 Karl Polanyi 
3 Mark Granovetter  
4 Undersocialized 
5 Oversocialized 
6 Marszałek 
7 Carol Morris & James Kirwan 
8 The Theory of the Leisure Class 
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). در این رهیافت، نهاد و فرهنگ[و اجتماع]، 375و374: 1898(وبلن، هنگی، پیروي کند رشد فر

مفاهیم بسیار مهمی براي درك رفتار اقتصادي هستند که مجموعه اهداف مشترك اعضاي جامعه، 

؛ 2011، 1آورند (دورماز، مجاهد و ریحانهنجارها و تمایالت و عزم مصرف را تحت تأثیر در می

  اي ثروت، ظاهر هاي جمعی و پایگاهی یا طبقهدر قالب نمایش) و 2017، 2موششیپمن و دور

. نهادگراییِ اجتماعی، پس از وبلن و تاحدي مستقل از او در اقتصاد )41: 1383شوند (وبلنمی

بنابراین، رویکرد  تر، تعقیب شد.تر و فنیطور واضحشدگی گرانووتر بههاي حکنهادگرا و در اندیشه

توجه است، از نظر تأکید بر تأثیرات فرهنگی و اجتماعی برکنش اقتصادي مصرف، قابل دیگري که

  شناسی اقتصادي گرانووتر است.شدگی در اقتصاد نهادگراي پوالنی و جامعهرهیافت حک

ترین واقعیت این بود که توزیع اموال مادي و مبادله رودررو در بازار در اقتصاد[کالسیک] اساسی

آورند و داشتن یا نداشتن دارایی، مقوله بنیادي در همه وجود میت زندگی را بهرقابت، امکانا

  اقتصاد نهادي و طرفداران ). اما 335: 1385، 3اي است (کوزر و روزنبرگهاي طبقهوضعیت

این ادعا را رد و اظهار کردند که رفتار و نهادهایی که از قبل در جوامع شناسان اقتصادي، جامعه

هاي اقتصادي افراد را تعبیر توانند نسبت به دارایی یا منافع شخصی، کنشند، بهتر میاتعبیه شده

هاي اقتصادي در طول ). به این ترتیب، تحول بزرگ در مورد سیستم482: 1985گرانووتر، کنند (

تاریخ، دو طرح تفسیري متفاوت را خلق کرد. طرحی که عدم امکان جداسازي اقتصاد از جامعه را 

اند؛ و طرحی هاي اقتصادي در روابط و نهادهاي اجتماعی حک شدهکند، زیرا همه سیستمیمطرح م

  که اقتصاد را جدا از نهادهاي اجتماعی و مطابق قوانین اقتصادي خاص خود که از جامعه فک 

دانند که می 5محققان این ایده را جنبشی مضاعفبرخی  ).7: 2008، 4جیداند (گمیاند میشده

: 2008، 6تینزبنایی اقتصاد مبتنی بر بازار را به سمت جامعه به چالش کشیده است (مارمنطق زیر

شده حک پویا و بسترمند، یماهیت ،اقتصادي کنش آیا کهرویکرد، این است پرسش اساسی دو .)129

 و مستقل خشک، ماهیتی یا کندپاي آن حرکت میلذا پابه و فرهنگی دارددر ساختارهاي اجتماعی

کند تا موضوع این مجموعه، چتر نظري منسجمی را فراهم می ه از این ساختارها دارد؟شدفک

اجتماعی و وضعیت مصرف را بررسی نماید و  -ابتدا رابطه وضعیت اقتصادي پژوهش حاضر در زیر آن

هاي تحقیق، به این فرضیه .شدگی وضعیت مصرف، بپردازدسپس، به بررسی چرایی و چگونگی حک

دار اجتماعی و وضعیت مصرف نمایشی همبستگی معنی-بین وضعیت اقتصادياوالً  صورت است که

 
1 durmaz Yakup; celik Mücahit, Oruc Reyhan  
2 Dilistan Shipman; Beril Durmus 
3 Coser & Rosenberg 
4 Kurtuluş Gemici 
5 Double movement 
6 Maertens, Eppo 
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فرهنگ و مصرف در وضعیت و ثانیاً ؛ مصرف، از جامعه، فک نشده است)وضعیت وجود ندارد (

  اجتماع، حک شده است.

  پیشینه تجربی

و دگی ششدگی و حکهاي فکشده در رهیافتتحقیقاتی که به بررسی متوالیِ ادعاهاي مطرح

رس صورت تجربی و متوالی اقدام نموده باشند، در دستمصرفی نمایشی/غیرنمایشی بهرفتار 

حاضر پژوهش شده، نزدیک به موضوع نویسندگان این مقاله، قرار نگرفت. برخی تحقیقات انجام

ع فاده از تاببااستدر استان زنجان کنندگان ) در تحلیل اقتصادي رفتار مصرف1388هستند. پرتوي(

چنان تقاضا را تغییر آن کاالها،کنندگان با افزایش قیمت دریافت که مصرفآل تقاضاي تقریبا ایده

پورکتابی و حبیب یابد.ادامه می گرایش به خرید و مصرف، با کشش درآمدي مثبت دهند ونمی

افتند که داري و مصرف نمایشی زنان شهر تهران دری)، در بررسی رابطه بین دین1393همتی (بابایی

  میزان مصرف در بین قریب به یک چهارم افراد، درحد باال و نمایشی است. آزادارمکی و 

تهران نتیجه گرفتند که الگوي  4هاي منطقه) در بررسی مصرف نمایشی معلم1394پور(سلیمان

کنند تا دانند اما تالش میها، تظاهري است و هرچند خود را جزو طبقه متوسط میمصرف معلم

) در بررسی 1396نژاد و نصرتی (هاي مادي طبقات باال رفتار کنند. علیاساس هنجارها و ارزشبر

 ، دارايآنان اقتصادي دریافتند که کنش تهران زبانهاي تركدریانی اقتصادي کنش شدگیحک

 تهران شهرکالن در را آنان موقعیت ،اجتماعی ايشبکه عملکرد قالب در که است ساختارمند انعطاف

ورشوي و دارد.  فرهنگیاجتماعی این گروه، ماهیت اقتصادي کنش شدگینمایند و حکمی تثبیت

  جوي شناسی بازار در ایران: در جستدر مرور انتقادي بر تحقیقات جامعه) 1397همکاران (

نظیر فضا، فرهنگ، طبقه، نهاد غیررسمی، شبکه و  يشدگی دریافتند که بازار ایران، تعابیرحک

  دارد. میدان 

  شدگی اجتماعی مصرف: حک )، در بررسی2000(1از تحقیقات خارجی، بوگنهولد و فشینگر

اي بین درآمد و مخارج دریافتند که اگرچه رابطه هاي تدریجی در آلمانسوي رابطه درآمد و هزینهبه

  و تواند سطح زندگی افراد وجود دارد اما این رابطه ضعیف است و ساختار اجتماعی، بهتر می

 بررسی وضعیت مصرف و مصرف تظاهري) در 2004اوین (اوکاس و مک .ها را نشان دهدخانواده

که وضعیت مصرف، تحت تأثیر نظارت خود و تأثیرات اجتماعی، اما مصرف تظاهري تنها دریافتند 

 اي در مورد گرایش) در تحقیق زمینه2011هز ( فردي و ویژگی کاالها قرار دارد.تحت تأثیرات بین

هاي مختلف مصرف به مصرف تظاهري در استان موغالي ترکیه، مصرف پرتحرك و تظاهري و سبک

شدگی فرهنگی در شبکه عرضه ) در بررسی حک2015(2وو و پولمن پرستیژي را مشاهده نمود.

 
1 Bogenhold, Dieter; Fachinger, Uwe 
2 Wu and Pullman 
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گیري ) در اندازه2018مورفی (ها را یادآور شد. شدگی عرضه در شبکهگوشت؛ تأثیر فرهنگ بر حک

انداز جویی با مصرف نمایشی و زیاد (نسبت به درآمد) و پسیشی نشان داد ناتوانی در صرفهرفتار نما

هاي اجتماعی بر رفتار شده شبکهنقش واسطه حک ) در بررسی2019(1کم ارتباط دارد. یین و شی

هاي اجتماعی، میزان مصرف کنندگی شبکهحکدریافتند که خانواده داراي مصرف پایین سوخت 

  دهد.ها را کاهش میخانواده

  

  روش تحقیق

. جمعیت موردبررسی، انجام شده است 1399صورت آمیخته و متوالی تبیینی در سالمطالعه به

ساله شهر زنجان است. جمعیت کل شهرستان زنجان  65تا 20شهروندان داراي تحصیالت عالی

عیت، به دو صورت عمل ). براي انتخاب نمونه از این جم1395نفر است (مرکز آمار ایران،  463865

براساس نقشه پستی اي اي چندمرحلهشد: ابتدا نمونه اولیه بخش کمی (نمونه بزرگ) با روش خوشه

گذاري جمعیت آماري تعیین شد و با جاي ها به نسبت هر خوشه،کدپستیشهر و انتخاب تصادفیِ 

س نمونه بخش کیفی (نمونه . سپ2نفر برآورد شد 502) حجم نمونه اولیه q =4/0 و pدر فرمول (با 

کوچک)، از درون نمونه اولیه و با روش هدفمند انتخاب شد که ضمن رعایت قاعده اشباع نظري؛ 

درصد 2هاي مصرف نمایشی نمونه اولیه، مشخص شد و پس از محاسبه ترین دهکباالترین و پایین

ترین نفر غیرنمایشی 10و  تریننفر نمایشی 10دست آمد که به 20هاي باال و پایین، عدد از دهک

  نامه (بسته و باز) است. هاي دو بخش، شامل پرسشابزار و روش گردآوري داده .3افراد را شامل شد

هاي عمدتاً از گویهاقتصادي  -وضعیت اجتماعیو  نمایشی مصرف برايبخش کمی در ابزارسازي 

سئوال برگرفته از  52مه بسته با ناوضعیت مصرف با استفاده از پرسشتحقیقات پیشین استفاده شد. 

همتی پورکتابی و بابایی)، حبیب2004و2002)، اوکاس و همکاران (1999و همکاران (4ایستمن

در  پایگاهیو  تظاهري، حیثیتی (پرستیژي)) در سه بعد مصرف 1393)، حسینی و احمدي (1393(

نامه (شاخص یز با پرسشاقتصادي ن- گیري شد. وضعیت اجتماعیاندازه 5قسمتی لیکرتطیف پنج

 
1 Jianhua Yin; Shaoqing Shi 

  براي بخش کّمی، طبق فرمول زیر محاسبه شد.  نه بزرگ)اولیه (نمو تعیین حجم نمونه 2
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 10بندي نمرات مصرف به هاي باال و پایینِ مصرف از طبقهکیفی (نمونه کوچک) ابندا در تعیین دهک براي تعیین حجم نمونه  3

  صورت زیر عمل شد.بهو سپس  SPSSV.20بندي اتوماتیک و دستی در نرم افزار صورت طبقهطبقه به

502) + (1002= 10/04تقسیم بر502) تقسیم بر   1002= 10/04) = 20/08  
4 Eastman 
5 Likert Scale 
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اي گونههاي مصرف نمایشی، بهگیري شد. گویهتحصیالت، شغل، درآمد، منطقه محل سکونت) اندازه

طراحی شدند که نوع مصرف (نمایشی/غیرنمایشی) را بررسی کنند نه صرف میزان مصرف را. روایی 

  ت آمد:محتوایی و صوري این ابزار بررسی شد و پایایی آن به صورت زیر به دس

  

تعداد  ضریب آلفاي کرونباخ  سازيضریب دونیمه

 گویه

ابعاد 

  متغیر

  متغیرها

  زیرمقیاس  مقیاس کل  

  0/ 93نیمه اول:  

  96/0نیمه دوم: 

همبستگی دو نیمه: 

87/0  

مصرف   حیثیتی  6 63/0  0/ 97

  تظاهري  34 97/0  نمایشی

  پایگاهی  12 94/0

  دياقتصا –وضعیت اجتماعی  4  - 73/0 -

  

یافته است که براي گردآوري چرایی و ساختارنامه باز و مصاحبه نیمهابزار بخش کیفی، پرسش

برداري و ضبط صدا ها از یادداشتشدگی مصرف استفاده شد. براي ثبت مصاحبهچگونگی حک

ع به تحلیلی (رجو  با تکنیک مقایسه 1استفاده شد. براي بررسی روایی ابزار از معیار قابلیت اعتماد

شناس) استفاده جامعه 5ها) و تکنیک ممیزي (استفاده از نظر  هاي خام و مقایسه مقوالت با داده داده

 GT(2بنیاد (دادهنظریه رویکرد هاي کیفی با داده؛ و  SPSSافزار آماريهاي کمی در نرمدادهشد. 

  ) تحلیل شد.1998(4اشتراوس و کوربینمند با کدگذاري نظام) 1960( 3اشتراوس و گالسر

  

  هایافته

  هاي نمونه تحقیق. ویژگی1

  نشان داده شده است. 1اطالعات آماري مربوط به توزیع متغیرها در بخش کمی در جدول 

  

 
1 Trustworthiness 
2 Grounded Theory(GT) 
3 Strauss & Glaser  
4 Corbin 
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  توزیع فراوانی متغیرها در نمونه بخش کمی(نمونه بزرگ): 1جدول

  حداکثر  حداقل  واریانس  انحراف معیار  میانگین  معتبردرصد  درصد  فراوانی  

ن
س

ل)
سا

ه 
(ب

  

 3/23 5/22 113  30زیر 

85/38 56/90 56/9 22 62 

 2/30 3/29 147  39تا  30

 5/31 5/30 153  49تا  40

 4/14  9/13 70  59تا  50

 6/0 6/0 3  و باالتر 60

س
جن

  

      6/50 6/50 254  زن

      4/49 4/49 248  مرد

ت
ال

صی
ح

ت
  

      2/5 2/5 26 کاردانی

      6/54 6/54  274  لیسانس

      6/39 6/39 199  فوق لیسانس

      6/0 6/0 3  دکتري و باالتر

ی
غل

ش
ت 

الی
فع

 - 
فه

حر
ي

ا
  

      7/8 4/8 42 بیکار

      9/19 1/19 96  دارخانه

      2/8 2/8  41  تحصیلدرحال

       5/3  4/3 17  آزاد کارگري

       1/3 0/3 15  آزاد کارفرما

      0/7 8/6 34  فرماآزاد خویش

      5/38  1/37 186  کارمندمعمولی
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  حداکثر  حداقل  واریانس  انحراف معیار  میانگین  معتبردرصد  درصد  فراوانی  

      8/0  8/0 4  رتبهکارمند عالی

      9/9 6/9 48  سایر

قه
ط

من
ی  

ون
سک

م
  

      4/25 5/22 113 1منطقه 

      6/25 7/22 114  2منطقه 

       4/25 5/22 113 3منطقه 

           6/23 9/20 105 4منطقه 

رآ
د

نه
مو

ر ن
ها

اظ
ه 

ا ب
(بن

د 
م

ها 

ن)
ما

تو
ه 

و ب
  

  6358876  019/3692053  
361/

13649956  
0  40000000  

 هاي درآمددهک

  90دهک  80دهک  70دهک   60دهک  50دهک  40دهک  30دهک  20دهک   10دهک 

3000000  3500000 4500000 5000000 6000000 
680000

0 
7500000 8000000 10000000 

و 
ل 

 ک
س

یا
مق

مق
یر

ز
س

یا
ها

  

  حداکثر  حداقل  کشیدگی چولگی  واریانس  انحراف معیار میانگین 

 242 66 853/1 030/1 641/1286 870/35 23/111  مصرف نمایشی(مقیاس کل)

 30 6 645/1 801/0 237/17 152/4 02/17  حیثیتیزیرمقیاس مصرف 

 161 36 078/1 845/1 931/656 631/25 76/68  زیرمقیاس مصرف تظاهري

 60 12 282/1 451/1 443/79 913/8 91/25  مقیاس مصرف پایگاهیزیر
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  . تحلیل کمی2

-اجتماعی وضعیتمصرف نمایشی و تحلیل آماري براي بررسی پرسش و فرضیه اول انجام شد. 

نرمال نبودند اقتصادي، –اجتماعی هاي وضعیتدادهاي و نرمال؛ اما در سطح سنجش فاصله اقتصادي

)05/0P<  .(وضعیت اجتماعی دهد کهنشان می اسپیرمنزمون ناپارامتریک همبستگی ماتریس آ-

اقتصادي با مصرف -وضعیت اجتماعی .هستند ، همبسته (معکوس)مصرف نمایشیاقتصادي و 

 و مصرف پایگاهی، همبسته نیست. از حیثیتیاما با مصرف ) دارد معکوسهمبستگی (تظاهري 

، مصرف مصرف نمایشی عیالت، با مجمواقتصادي، شاخص تحص- هاي وضعیت اجتماعیشاخص

مصرف ع شاخص وضعیت شغلی، با مجمو تظاهري و مصرف پایگاهی همبستگی (معکوس) دارد.

و مصرف  مصرف نمایشی عشاخص درآمد، با مجمو. کدام از ابعاد آن همبسته نیستو هیچنمایشی 

همبستگی  حیثیتیشاخص منطقه محل سکونت، با مصرف . تظاهري همبستگی (معکوس) دارد

 ).2(جدولدارد معکوس و با مصرف تظاهري همبستگی مستقیم 

  

  مصرف نمایشیو اقتصادي -: ماتریس همبستگی (اسپیرمن) بین وضعیت اجتماعی2جدول

   1  ابعاد متغیر  6  ابعاد متغیر

9  8  7  5  4  3  2  

–. وضعیت اجتماعی1  همبستگی 1 241/0** 289/0** 998/0** -427/0** -114/0* 029/0 -154/0** -045/0

 )Pداري(معنی . 000/0 000/0 000/0 000/0 025/0 562/0 002/0 358/0  اقتصادي
  . تحصیالت2  همبستگی 241/0** 1 -027/0 236/0** -260/0** -236/0** 021/0 -292/0** -136/0**

ص
خ

شا
ی

اع
تم

ج
ت ا

عی
ض

 و
ي

ها
–

ي
اد

ص
قت

ا
  

 داريمعنی 000/0 . 548/0 000/0 000/0 000/0 646/0 000/0 002/0

. وضعیت 3  همبستگی 289/0** -027/0 1 241/0** -108/0* 093/0 -009/0 086/0 -019/0

 داريمعنی 000/0 548/0 . 000/0 026/0 051/0 853/0 065/0 682/0  شغلی

  . درآمد4  همبستگی 998/0** 236/0** 241/0** 1 -437/0** -126/0* 038/0 -165/0** -052/0

 داريمعنی 000/0 000/0 000/0 . 000/0 011/0 428/0 001/0 278/0

. منطقه 5  همبستگی -427/0** -260/0** -108/0* -437/0** 1 010/0 -193/0** -112/0* -005/0

 داريمعنی 000/0 000/0 026/0 000/0 . 848/0 000/0 022/0 916/0 محل سکونت
 . مصرف نمایشی6  همبستگی -114/0* -236/0** 093/0 -126/0* 010/0 1 383/0** 942/0** 741/0**

 داريمعنی 025/0 000/0 051/0 011/0 848/0 . 000/0 000/0 000/0
. مصرف 7  همبستگی 029/0 021/0 -009/0 038/0 -193/0** 383/0** 1 313/0** 092/0*

د   حیثیتی
عا

اب
ر 

غی
ی/

ش
ای

نم
ف 

صر
م

ی
ش

ای
نم

  

 داريمعنی 562/0 646/0 853/0 428/0 000/0 000/0 . 000/0 044/0
. مصرف 8  همبستگی -154/0** -292/0** 086/0 -165/0** -112/0* 942/0** 313/0** 1 643/0**

 داريمعنی 002/0 000/0 065/0 001/0 022/0 000/0 000/0 . 000/0  تظاهري

. مصرف 9  همبستگی -045/0 -136/0** -019/0 -052/0 -005/0 741/0** 092/0* 643/0** 1

 داريمعنی 358/0 002/0 682/0 278/0 916/0 000/0 044/0 000/0 .  پایگاهی

 01/0.**  و   05/0 .*
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اي غیرنرمال هستند. آزمون اقتصادي، در سطح سنجش رتبه-هاي وضعیت اجتماعیشاخص

، تفاوت مقادیر مصرف نمایشی با توجه به سطوح مختلف 1کروسکال والیس بر مبناي آماره کااسکور

، مصرف تظاهري و مصرف پایگاهی حیثیتیدهد. براي زیرمقیاس مصرف حصیالت را نشان میت

داري مصرف نمایشی و ابعاد آن با توجه نتایج بررسی، تفاوت معنی. همان نتیجه به دست آمده است

، برحسب وضعیت حیثیتیدهد، تفاوت زیرمقیاس مصرف هاي شغلی را نشان میبه سطوح یا رتبه

لحاظ دار نیست؛ اما تفاوت زیرمقیاس مصرف تظاهري و زیرمقیاس مصرف پایگاهی بهشغلی معنی

دهد هاي درآمد، نشان مینتایج بررسی تفاوت مصرف نمایشی برحسب دهک. دار استآماري، معنی

کند اما تفاوتی در زیرمقیاس داري در مصرف نمایشی ایجاد نمیهاي درآمد، تفاوت معنیکه دهک

نتایج بررسی تفاوت مصرف نمایشی برحسب  کند.و پایگاهی ایجاد میحیثیتی مصرف تظاهري، 

داري در مصرف نمایشی و دهد که منطقه محل سکونت، تفاوت معنیمناطق محل سکونت، نشان می

  ). 3(جدول کندتظاهري و پایگاهی ایجاد می ،حیثیتی

 
  اقتصادي- هاي وضعیت اجتماعیخصوالیس) بررسی تفاوت مصرف طبق شا: نتایج آزمون (کروسکال3جدول

مصرف   ابعاد مصرف نمایشی

  نمایشی

  

مصرف 

 پایگاهی

مصرف 

 تظاهري

مصرف 

 حیثیتی

محاسبات براي شاخص   کااسکور 034/31 869/13 127/44 792/12

 آزاديدرجه 3  3 3 3  تحصیالت

  داريمعنی 000/0 005/0 000/0 003/0

محاسبات براي شاخص   کااسکور 015/48 815/14 167/61 568/41

 آزاديدرجه 8 8 8 8  وضعیت شغلی

  داريمعنی 000/0 063/0 000/0 000/0

محاسبات براي شاخص   کااسکور 161/15 431/23 982/22 422/24

  درآمد

  2هاي درآمد)(دهک

  آزاديدرجه 9 9 9 9

  داريمعنی 087/0 005/0 006/0 004/0

محاسبات براي شاخص   رکااسکو  454/9 097/40 107/26 637/15

 آزاديدرجه 3 3 3 3  منطقه محل سکونت

  داريمعنی 024/0 000/0 000/0 001/0

 
1 Chi-Square 

  :مصرف نمایشیهاي درآمدي و دهکنتایج ضریب همبستگی (اسپیرمن) بین   2
     نمایشی مصرف مصرف حیثیتی مصرف تظاهري مصرف پایگاهی

  درآمد  ضریب همبستگی -120/0* 025/0 -165/0** -039/0
 سطح معناداري 016/0 609/0 001/0 415/0  هاي درآمد)(دهک

 تعداد نمونه 404 430 423 438
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-دهد که وضعیت مصرف نه تنها، مستقل از وضعیت اقتصادينشان میدو آزمون آماري نتایج 

  اجتماعی افراد است، بلکه گاهی معکوس است.

  

  . تحلیل کیفی3

دهی به سئوال ( و فرضیه موقت) بنیاد، براي بررسی و پاسخادهتحلیل کیفی در رویکرد نظریه د

- نفر فوق1نفر مرد؛  4نفر زن و 6سال؛  42تا 29نمونه نمایشی در دامنه سنی انجام شده است. دوم 

نفر آزاد 3نفر کارمند، 3اي حرفهلحاظ فعالیت شغلینفر فوق لیسانس؛ به 4نفر لیسانس و  5دیپلم، 

فرما نفر خویش1التدریس ساعتی، نفر حق1نفر بیکار، 1کند)،یگران کار می(کارگر است و براي د

نفر  6؛ 41تا 29دار هستند. نمونه غیرنمایشی در دامنه سنینفر هم خانه1کند) و (براي خود کار می

نفر  2نفر دانشجوي دکتري؛ 1لیسانس و نفر فوق 2نفر لیسانس و  6دیپلم، نفر فوق1نفر مرد؛  4زن و

دار هستند و دو نفر شغل خود را نفر هم خانه1فرما و نفر خویش1نفر بیکار،  2نفر آزاد، 2، کارمند

  اعالم نکردند.

  

  هاي نمونه نمایشی و غیرنمایشیهاي مستخرج از مصاحبهمقوله

ها و سپس ها در دو حوزه فرهنگ و اجتماع به دست آمده است. در ادامه، توصیفی از یافتهیافته

  شود.اي، ارائه میزمینهتدوین نظریه 

  

  هنجارهاي فرهنگی در نمونه نمایشی

  تسرّي هنجارهاي نمایشی -1

 نمایش مصرف براي کسب و حفظ منزلت و آبرو -

  پیروي از الگوي نمایش مصرف -

  هاي زیر اشاره کرد:توان به  مصاحبهمی» نمایش مصرف براي کسب و حفظ منزلت و آبرو«درباره 

  ها باشد. شاید االن مهمترین کار براي حفظ آبرو در مهمانی:  اسراف کردن A1کد 

اي غیرضروري که توي اون جمع کم نیارم کاري انجام بدم یا هزینهخاطر این: پیش میاد بهD4کد 

 داشته باشم

: مجبورم عرف جامعه را رعایت کنم. جایی ممکن است من از آبروي خودم بترسم، هزینه E5کد 

 ظ شود.کنم تا آبرویم حفمی

  زیر اشاره کرد.هاي مصاحبهتوان به می »پیروي از الگوهاي مصرف نمایشی«درباره 
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ره، روي منم عنوان سبک زندگی از مردم انتظار میخریدن و مصرف و دور ریختن که به: B2کد 

  تأثیر دارد...

 کنمستفاده می: من در جامعه زندگی کنم، پس از توان خودم براي همرنگ کردن خودم با مردم اH8کد 

- اي باید داشته باشه وگرنه بیکنه مثال خانهره کسی که کار میبه این خاطر که انتظار می :G7کد 

  شه.عرضه تلقی میشعور یا بی

  

  دگرگونی در هنجارهاي اکتساب و تحرّك اجتماعی -2

 گرا با هدف تحرّك اجتماعینمایش منفعت -

 دتالش براي توانا و موفق جلوه دادن خو -

  هاي جدید و مد.روز بودن با انطباق طرحاظهار توانایی و به -

  ها به صورت زیر است.هاي مربوط به این مقولهبرخی مصاحبه

هایی که شود گفت اما شرایط روي رفتار تاثیر دارد، حداقل با گزینهچشمی نمیوهم: چشمA1کد 

  کنه.برات فراهم می

منزلم قیمت باالیی داشته باشه ولی اگر این کار را انجام  دونم حتما تزئینات: ضروري نمیH8کد 

  ندهم در ازدواج فرزندم تاثیر دارد...

اي که کنم، اونم توي جامعهکنم به خودم خدمت میکنم، فکر می: وقتی خریدومصرف میC3کد 

  ده.فقط به این، اهمیت می

روز و که بگم منم آدم به/ براي آنکنم: من از خیلی از کاالهاي مصرفی دیگران استفاده نمیF6 کد

  ام.الکچري و ثروتمندي

  

  هنجارهاي فرهنگی در نمونه غیرنمایشی:

  شود.عکس حالت فوق، مشاهده میهاي این بخش از نمونه، در مصاحبه

  مدار با مصرف نیازمحور و پایداراندیشی آیندهجمع -1

  درك فرهنگ ناصحیح مصرف و رویگردانی از آن -

  ه سمت مصرف جبرانی براي نفع جمعی بچرخش  -

  اندازنگري و پسآینده -

  صورت زیر است.به» مدار با مصرف نیازمحور و پایداراندیشیِ آیندهجمع«هاي برخی قول

وبرق خاطر زرقهکنم. اگر اطرافیان ب: با دیدن مصرف نادرست سعی در مصرف صحیح میK11کد 

  بینی مگسانند گرد شیرینی.ل دوستان که میاین دغ پس بهتره نباشند.کنارم باشند 
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  کنم از این الگوي نادرست که در جامعه در اکثریت افراد وجود دارد پرهیز کنم.: سعی میN14کد 

  المثل قدیمی دارندگی و برازندگی، به نظر من باید اصالح بشه.: اصالً این ضربM13کد 

را اند و تبعات آنیشی را به چالش کشیدهصورت خودآگاه، هنجارهاي نمانمونه غیرنمایشی که به

  دهند.اند، به سمت مصرف جبرانی براي نفع جمعی گرایش نشان میدرك نموده

  چشمی عملی ناپسنده/حتی اگر توانایی داشته باشم...همبهکه تجملگرایی و چشم: دلیل دیگر اینR18کد 

دن باعث ضرر و زیان و ا غلط جلوه می: این نوع باورها که کار غلط را درست و کار درست رT20کد 

  شن.از هم پاشیدگی جامعه می

  گرایی که عموم و نیازهاي کل جامعه را در نظر گرفت/ مصرف : فرهنگ درست اونهQ17کد 

  عقیده من تجاوز به زندگی دیگرانه.به

  اند:شوندگان، اظهار داشتهمصاحبه» اندازنگري و پسآیندهدرباره 

  نگري صرف کنم...انداز و آیندههاي خانوار را بیشتر براي پسنم هزینهک: سعی میK11کد

  انداز کنم.کنم پسانداز براي آینده/پولی را که صرف خرید وسایل غیرضروري میخاطر پس: بهR18کد 

  کنم...انداز می: اگر اضافی داشته باشم پسP16کد 

  

  هاي تشخیص و کاراییاستراتژي -2

  فیبندي مصراولویت -

  مصرف متمرکز بر احتیاج -

 ي اقتصادي کاملتأکید برکارکرد و کارایی، استفاده و بهره -

شود. درخصوص سه مقوله فرعی، شناسایی می» هاي تشخیص و کاراییاستراتژي«تحت مقوله اصلی 

  اشاره است:هاي زیر قابلمصاحبه» بندي مصرفیاولویت«

  اي من در زندگی دارد نه به خاطر جامعه.ه: خریدها در کل بستگی به اولویتO15کد 

    بندي داشته باشند و نیازشان را بر طبق آن در اولویت قرار دهند.: مردم باید اولویتP16کد 

      کند.هاي دیگران، تغییر نمیهاي بنده با خواسته:  اولویتT20کد 

  هاي زیر اشاره کرد:توان به مصاحبهمی» مصرف متمرکز بر احتیاج«درباره 

  کنم در صورت توان خرید کنم.:  چیزي را که نیاز مبرم دارم سعی میQ17کد 

  : اگر نیاز نداشته باشم نمیخرم هرچند تبدیل به فرهنگ شده باشه.O15کد 

 : باید مورد نیازم باشه تا بخرم بنا به ضرورت و نیازم...M13کد 

 کنم که نیاز داشته باشم: فقط موقعی هزینه میN14کد 

 کنم.نظر میاز خرید غیرضروري که احتیاجی به آن ندارم صرف: P16کد 
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  صورت زیر است.ها بههاي تشخیصی، برخی مصاحبهدرباره استراتژي

سانی اي دارم و با نظر دیگران تحریک شوم و مشابه آن را که مثال کاربرد یک: وقتی وسیلهR18کد 

انی که وسیله برایم کاربرد دارد آن را تعویض کنم که تا زمطور نیست. یا ایندارند را دوباره بخرم این

 که کاربردش را از دست بده.مگر این

  : خرید اصولی مصرف بهینه و به دور از دوریز.M13کد 

کنم چون کنم در خریدهایم دقت کنم تا بعداً دور نریزم/ خرید اضافی اجتناب میسعی می :P16کد 

  .شوددور ریز می

  

  مصرف نمایش هاي مقابلاستراتژي -3

 توجهی به نمایش مصرفرفتارهاي غیرواکنشی و بی -

  تکیه بر منطق و عقالنیت هدفمند -

  در برابر نمایشگران نیز دارند. برخی از اظهارات » اياستراتژي مقابله«غیرنمایشگران، تعدادي 

  صورت زیر است.به

  ها نشوم.کنم تا باعث تشویق آن: ... توجهی هم نمیR18کد 

کنم توجهی کنند، سعی میرا قبول می: زمانی که یک کاال و خدماتی رایج شده مردم آنK11 کد

  آن نداشته باشم.به

  کنم.کنم، پس توجهی نمیکنه و خودمو بازیچه تصور می: استقالل فکریمو سلب میL12کد 

معقول و هاي رفتاري خود، به عقل و منطق تمسک جسته و قصد ناغیرنمایشگران، در توضیح ریشه

  غیرمنطقی نشان دادن رفتار نمایشی را دارند.

  کنم.گرا دچار اشتباهن/ من براي منطقی بودن تالش میاکثر مردم مصرف: M13کد 

  کنم/ آدم باید وسایلی که به دردش خریدهاي غیرضروري، دور از عقله، خودداري می :P16کد 

  خوره تهیه کنه.می

  و بهترین روش را جایگزین روش غلط جامعه کنیم.بهتر است عقالنی فکر کنم : T20کد 

  

  باورهاي فرهنگی در نمونه نمایشی

  گیري نیازها و باور به لزوم ارضاي سلسله نیازهاي نمایشیشکل -1

 عنوان نیاز و ضرورت.درباره نیاز و باور به نمایش مصرف به1توضیحات فردنگرانه -

 د به نفس، تعقیب کامروایی و لذایذ شخصی). ارضاي تنوع مزاجی (میل و رضایت شخصی، اعتما -

 
1 Idiographic explanation 
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  عنوان مفّرعنوان نیاز و منحصر بودن بهمدگرا بودن به -

مقوله 3گیري نیازهاي نو و باور به لزوم ارضاي سلسله نیازهاي نمایشی داراي مقوله اصلیِ شکل

عنوان نیاز و  توضیحات فردنگرانه درباره نیاز و باور به نمایش مصرف به«هايفرعی است. مصاحبه

 چنین است.» ارضاي تنوع مزاجی«و » ضرورت

: هرکسی یک سري نیاز داره که تأمینش منجر به حال خوب و لذت از زندگی یا هر حس A1کد 

  .شهخوب دیگه می

هم برم برام مهمه،از نظر من خیلی: لذتی که من از این خریدهاي به نظرشما غیرضروري میG7کد 

کرده/خرید ضروري فقط خوراك و پوشاك نیست. چیزي که حالتو خوب ضروریه چون حالمو خوب 

  کنه اتفاقا خیلی هم ضروریه.

ده چون دیدگاه و باور تعداد : غیرضروري بودن در این مرحله اهمیت خودشو از دست میB2کد 

زیادي انسان مطرحه/ کاالي غیرضروري نداریم/حتی کاالهاي غیرضروري، همان کاالهاي اساسی ما 

  ن.هست

  ها چنین است:مصاحبه» عنوان یک مفّرعنوان یک نیاز و منحصر بودن بهمدگرا بودن به«درباره 

ام نظر بدن/خب حال که شیک باشم، مردم هم نتونن دربارهخوام عمومی نشم، درعینمی :C3کد

  کنم تک بودنه.این تنها راهش، فکر می

ها با دیگران متفاوته/ از کاالهاي شاپفی: رفتار و طرز نگرش من به خرید و رفتن به کاF6 کد

  کنمدیگران استفاده نمی

  

  تسلیم یا انتخاب آگاهانه باورهاي نمایش مصرف -2

 تسلیم آگاهانه -

  تأثیرپذیري گزینشی از باورهاي فرهنگی -

ها به برخی مصاحبهباره، ، دو مقوله فرعی دارد. دراینتسلیم یا انتخاب آگاهانه باورهاي نمایشی

  رت زیر است.صو

جا اسراف معیار خوبی باشه و ثروت بهتر کنی اگر اوناي زندگی می: مهمه که تو چه جامعه G7کد

 از علم باشه و من بر این باور نباشم؛ باید یا از ارتباط با افراد جامعه دوري کنم یا مهاجرت کنم.

  و عقاید رو چقدر قبول دارم. ذاره/ البته تاثیرش به اینه که خودم اون رفتار: خب تاثیر میC3کد 

  زنم، باید با زندگی من سازگار باشه.: با شرایط زندگی خودم محک میJ10کد 
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  هاي مالی و آرزوي رفع آن براي نمایش بیشترمحدودیت -3

  گرعنوان متغیر مداخلههاي مالی بهمحدودیت -

  دارند:اظهار میعان نموده و اذ هاي مالی با هدف تظاهر بیشتر،رفع محدودیتنمونه نمایشی، به 

  کنم.کنم و چیزهایی که دوست دارم را تهیه می: اگر توان مالی داشته باشم بیشتر خرید میI9کد 

  ترم.: اگه پول بیشتري داشتم بهتره دیگه راحتB2کد 

که در نظر دیگران، موفق خریدم که نیاز نیست ولی بخاطر این: اگر پول داشتم چیزهایی میF6کد 

  خریدم.شم میبا

  : بخاطر سطح درآمد پایینی که باتوجه به نیازهایم دارم همیشه مجبورم دو دوتا چهارتا کنم.A1کد 

  کردم.تونستم بیشتر داشتم بهتر زندگی می: اگه میC3کد 

  کنم که دیگران فکر کنن موفقترم: من اگه پول بیشتر داشته باشم بیشتر خرج میG7کد 

  کنم.اشته باشم، بدون نگرانی، خرید و مصرف میشو د: اگه تواناییE5کد

  

  باورهاي فرهنگی در نمونه غیرنمایشی

  گزینش از باورهاي غیرنمایشی -1

  تکیه بر فرهنگ آرمانی غیرنمایشی -

 تأثیرپذیري انتخابی سودمند -

  ها و تالش براي تنظیم مالیباور به سازش با محدودیت -

  ، برخی اظهارات عبارتند از:هنگ غیرنمایشی و تأثیرپذیري انتخابیدرباره گزینش آگاهانه از باورهاي فر

: با تغییر و پیشرفت مخالفتی ندارم اما هر نگرشی که از درستی آن اطمینان دارم را اجرا L12کد 

 کنم. می

دهم چون باعث ترویج یک رفتار و : ببینم اگر انجام این کار معقوله آن را الگو قرار میK11کد 

  شود.می فرهنگ درست

کنم باورهاي غیرمادیم از : این باورها و خریدها سعی کردم تأثیرگذار نباشن/سعی میN14کد 

  باورهاي مادیم بیشتر باشن.

  شوندگان، اشاره کرد.توان به نظر، تمام مصاحبهدرباره تکیه بر فرهنگ غیرنمایشی می

رم/ور نبود مشربه از زر ناب با ونقل عمومی میجویی با حمل: ماشین دارم اما براي صرفهK11کد

  .دوکف دست توان خورد آب

 کنم.: از خریدهاي غیرضروري و اسراف کردن خودداري میP16کد 

 : به اندازه و میزان باید مصرف کرد.Q17کد 
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 دلیل ناپسندبودن و گناه آن و هم ثواب بودنِ قناعت...کنم/ هم به: از اسراف دوري میR18کد 

با برخی بیانات زیر در این نمونه » ها و تالش براي تنظیم مالیزش با محدودیتباور به سا«مقوله 

 شود.مطرح می

کنم/چون با خریدومصرف مازاد، هزینه به خانواده ریزي مالی خانواده عمل می : طبق برنامهL12کد 

 شه. تحمیل می

  کنم.سنجی مالی خودم خرید و مصرف می: من بنا به نیاز و امکانM13کد 

  کنم درصورت نیاز و توانایی مالی کاالیی را تهیه یا خدمات را مصرف کنم.: سعی میR18 کد

 1صورت شکل (هنجارها و باورهاي فرهنگی) بهشدگی مصرف نمایشی/ غیرنمایشی در فرهنگ حک

  شود.ترسیم می

  

  
  شدگی مصرف نمایشی/غیرنمایشی در فرهنگحک: شماي 1شکل 
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  ونه نمایشیهاي اجتماعی در نمارزیابی

  نقش روابط مداوم اجتماعی در نمایش مصرف -1

 هاي مصرفی شبکه شخصیها و قضاوتاسیر ارزیابی -

  اي دلخواهنمایش مصرف براي حفظ ارتباطات شبکه -

  زیر اشاره کرد. هايبه مصاحبهتوان می» نقش روابط مداوم اجتماعی در نمایش مصرف«درباره 

 ام.نواده تاثیرات زیادي گرفته: از دوستان، همکاران، خاH8کد

گیرم، ممکنه باعث بشن کاالیی : بعضی افراد درجه یک فامیل که ازشون راهنمایی میI9کد

  غیرضروري بخرم.

رم ها میرن مثالً پاساژهاي گرونی که من توان خرید ندارم فقط با اونها می: جاهایی که اونF6کد

  خرم که نیاز ندارم.و چیزهایی می

  زیر اشاره کرد. هايبه مصاحبهتوان می» اي دلخواهمصرف نمایشی براي حفظ ارتباطات شبکه«درباره 

 : حفظ ارتباط با افرادي که با آن مراوده دارم برام مهم است.E5کد 

-هاي غیرضروري دقیقا براي اینه که ارتباط با افرادي را حفظ کنیم که نسبت به آن: مصرفH8کد 

  ها حس داریم.

  

  مصرف هاي ارزیابانۀ تناقض -2

 هاي مصرفی شبکه شخصیها و قضاوتتوجهی به ارزیابیبی -

 وبرگشتی، در شبکه شخصیهاي بازخوردي و رفتارزیابی -

  گیرنده نهاییعنوان ارزیاب و تصمیمکننده بهمصرف -

  صورت زیر هستند.ها بهها، برخی مصاحبهتوجهی به ارزیابیدرباره بی

ذارم در به خرید و  گیرم شاید نظر نزدیکان گاهی کمی سست کند اما نمییم می: مستقالً تصمI9کد

 کنم.کنم اما نظرشونو دخیل نمیاستفاده من تاثیر بذارن/گوش می

ها هم شاید خوام بدونم/ خیلی وقتگیرم چه بخرم نخرم اما نظراتو هم می: خودم تصمیم میG7کد

 ناراحت بشم.

وبرگشتی، در شبکه شخصی خود دارند به این هاي بازخوردي و رفتیبرخی دیگر از افراد، ارزیاب

  صورت که:

: نظر تکمیلی خود را در مورد کیفیت و طرز استفاده را از نفر مقابل خودم که حاال رفیقم D4کد 

  شم. باشد یا کسی دیگر جویا می
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ته بازم ممکنه نظرشونو خوام/ البخوام قبولشون دارم که نظر میهایی که ازشون نظر می: اون G7کد

 گیرم.خوان ازشون نظر میدونم دوستم دارن و خیرمو میقبول نکنم اما می

باره برخی بیان شود. دراینگیرنده نهایی نمایان میعنوان ارزیاب و تصمیمکننده بهدر نهایت مصرف

  کنند:می

ها تأیید کنن نه تابع آن : در خریدهام از دیگران اگر نظر بخواهم دوست دارم انتخاب مراJ10کد 

 باشم.

  گن رو بخرمها میکه حتما هرچیزي که اوندن ولی این: راجع به خریدهام نظر میD4کد 

  طوري نیست.این 

  

  هاي اجتماعی در نمونه غیرنمایشیارزیابی

  مصرفی هاي ارزیابانه ارزیابی فرایندي و تناقض -1

  دیگرانهاي ارزیابینیازي از بی -

  کارانه و تکمیلیشورت محافظهارزیابی و م -

  کننده در مقام ارزیابمصرف -

شود. تر، شناسایی میاي مالیممقوله ارزیابی فرایندي و متناقض، در نمونه غیرنمایشی نیز به گونه

  دیگران، چنین است:هاي ارزیابینیازي از ها درباره بیبرخی مصاحبه

 هاي دیگرانه.دیدگاه هاي من معموالً بدون در نظر گرفتن: مصرف N14کد 

ها نظر خرم نه چیزي که آن: اطرافیانم هرقدر اصرار کنند؛ چیزي که مورد نیازم است میQ17کد 

 دهند.می

  کنند:اشاره می» کارانه و تکمیلیارزیابی و مشورت محافظه«شوندگان به تعدادي از مصاحبه

کنم/اگه با دالیل منطقی  ه بحث میپذیرش نظرات با فرد نظردهند: در مورد پذیرش یا عدمL12کد 

  پذیرم.قانعم کند می

کنم در غیر این هام باش، استقبال می: اگر نظرات خانواده در راستا و تکمیل خواسته T20کد

 صورت خیر.

  هاي مثبت و منفی در نهایت خود در مقام ارزیاب و کننده با کنار هم گذاشتنِ گزینهمصرف

  گویند:شوندگان میکه برخی از مصاحبهگیرد. چنانگیرنده نهایی قرار میتصمیم

گیرنده نهایی همیشه خودمم چیزي که خودم دوست دارم و مورد : در آخر تصمیمM13کد 

  کنم.پسندمه خرید می
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دهم شاید از دیگران مشورت بخوام اما در نهایت نظر و تصمیم نظر خودم را اولویت می: R18کد 

  خودم مهمه.

کنم، اما به آن معنا نیست که اطرافیانم الگوي خریدهاي من شان استفاده می: از نظر K11 کد

  باشن.

  

 نمایشیتحریکات اجتماعی در نمونه 

  مصرفی در شبکه اجتماعی هاي تحریکات تناقض -1

 اي و دوردستشبکههاي برونمحرك -

 اياي و خانوادهشبکههاي درونمحرك -

  کننده نمایشیفمخالفت شبکه خانواده و مقاومت مصر -

  تواند نقشی در مصرف افراد ایفا کند:هاي دوردست نیز میافراد بیرون از شبکه یا شبکه

 : در مواردي مثل خریدهاي بزرگ و تجاري، افراد موفقی را شاید بتوانم الگو قرارشان دهمA1کد 

  اثیر دارد.پذیري من هم خیلی ت: براي من به شخصه نظر افراد جامعه مهمه و در تحریکB2کد 

شوندگان تري در مصرف اعضاء ایفا کند. برخی از مصاحبهکنندهتواند نقش تعیینشبکه خانوادگی می

  گویند:می

ها و فشارهاي خانواده و دوستان، با فشارها و : اطرافیانم تأثیر داره. گفتم که نوع تحریکC3کد

م قایلم چون درهرحال به نفع من دارن ها و مردم عادي فرق داره. براي اینا احتراهاي غربیهتحریک

  دن.نظر می

  : نظر خانواده مهمتره.B2کد 

کننده نمایشی در برابر نمایشی و مقاومت مصرف هاي خانوادگی مخالفت اعضا با مصرفدر شبکه

  شبکه خانواده نیز قابل مشاهده است.

خوام بخرم غیرضروریه ه میکنن چیزي ک: من این مشکلو گاهاً با اطرافیانم دارم که فکر میI9کد 

  کننده است.ها قبل از خریدم اذیتشم/ مخالفت اونخیلی اذیت می

دم و ضرورتی نداره اما خب این نظر اطرافیانم من زیادي به وسایل لوکس پول دادم و می: بهG7کد 

  ام ضروري بوده.هاست و از نظر من خیلینظر اون

  

  پذیري تصوريتحریک -2

 دن و مجذوب شدن به کاال.تحریک با دی -

  تحریک با تصور مصرف کاال -
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  گویند:شوندگان درباره تحریک با دیدن کاال میمصاحبه

تونم میام میکنه. کنه، وقتی با سلیقه من جوره وسوسه: ویژگی کاال منو بیشتر تحریک میC3کد 

  .انبگم مردم و اطرافیانمم خودشون هم درحال تحریک

گیرم و گاهی تحریک برم و ایده میکنم/لذت میم، به این کارها عالقه پیدا میبین: وقتی میA1کد 

بینم، خود چشمی باشد، چون میوهمکم از چشمشم که ممکنه مقدار خیلیبه خرید کاالهایی می

  کاال خیلی قشنگه.

ش نماید و گر در یک زمینه اجتماعی، ایفاي نقتواند به عنوان یک متغیر مداخلههاي کاال میویژگی

  فرد را براي خرید و مصرف کاال در همان زمینه اجتماعی، تحریک نماید.

تونم بدرخشم، کنم با پوشیدن اون لباس میکنم احساس می: بعضی لوازم با خودم تصور میC3کد

هاي خودم را پنهان کنم یا حتی با اون لباس چون برازندة منه، به فرصتی ها و ناموفقیتیناکامی

بینم خصوصاً وقتی توي تنم اش هم اینه که من وقتی یه چیز شیک را می/یه جنبه ا کنمدست پید

  شه.کنم، دلم آب میتصورش می

ها استفاده آید و دوست دارم از آن: از بعضی چیزهایی که تو جامعه مد شده منم خوشم میE5کد 

  کنم.

  

  تحریکات اجتماعی در نمونه غیرنمایشی

  پذیري منفعلتحریکمعتمد و  هايمحرك -1

  خانواده محرك مصرف -

  آمیزمصرف احترام -

  مصرف انعطافیپذیري منعطف و رودربایستی و تحریک -

پذیري در نمونه غیرنمایشی موجب تحریک» محرك معتمد«منظور از محرك معتمد، خانواده است. 

  کنند:شوندگان، اظهار میشود. در این باره مصاحبهمی

افراد خانواده و دوستان باعث خرید و مصرف کاالهایی غیرضروري که نیازي به  : گاهاً نظرK11 کد

 شه.ها نیست میآن

شه و خرید و مصرف من بیشتر طبق : فقط نظرات آنان موجب تحریک براي خرید کاال میM13کد

  نظر خانواده است.

براي خوشحالی : اگر نزدیکان خودم مثالً همسرم پیشنهاد خرید جنس غیرضروري بدهد، Q17کد 

  خرم.ایشان، می



  شدگی مصرف: تبیین مصرف نمایشی و غیرنمایشی ... شدگی و حک فک

67 

کردم با نظرات گیرم/مواقعی بوده که کاالي اضافی خریداري نمی: از خانواده تأثیر میN14کد 

  ام ترغیب شدم.خانواده

  شوندگان چنین است:مقوله احترام، به اظهار برخی از مصاحبه

 زنم.اضافی می : گاهاً، به علت احترام به نظر خانواده به اجبار دست به خریدK11کد 

کنم که شخص مقابل درك کنه که قیمت تهیه می: گاهی براي احترام، لباس بهتر و گرانQ17کد 

  ام.براش احترام قائل شده

  احترامی نشود (از مصرف غیرضروري) اجتناب کنم.جا که به طرف مقابل بی: تا آنM13کد 

  ن چنین است:شوندگادرباره مقوله رودربایستی، اظهار برخی از مصاحبه

: رودربایستی در خرید در همه افراد وجود دارد و من هم از این مستثنی نیستم. در مورد K11کد 

  رغم میل خودم از حرف ایشان تبعیت کنم.هاي مختلف مجبورم علیپوشش بانوان، در مهمانی

  انجام دهم. شوم این خریدها(ي اضافه) راها مجبور میها در بعضی از مراسم: بعضی موقعP16کد 

  

  خرید مشورتی و گروهی -2

  خرید مشورتی و گروهی همسو در خانواده -

زنی نموده و در نهایت تصمیم در نمونه غیرنمایشی، هنگام خرید یک کاال، بیشترِ اعضاي خانواده راي

 نمایند. برخی اظهارات چنین است:گیرند و یا درباره خرید، توافق میهمسو می

کنم/خانواده ها خریدي نمیسو بوده و مخالف نظر آنام هممیشه با خانواده: خریدهایم هM13کد 

 اس.اولویت بنده

: ضرورت خرید وسیله، توسط همه افراد خانواده/ فرآیند انتخاب و خرید هم با همکاري L12کد 

شه و به مرحله رغم میل اعضاء باشد در مرحله انتخاب رد میشه/ خریدي که علیهمه سپري می

 رسد. ید نمیخر

 هاي غیرضروري نظر خانواده مهمه: براي خرید و مصرفP16کد 

کنم که هردو کنیم و جاهایی را براي رفتن انتخاب می: همیشه با مشورت، خرید می N14کد 

  دوست داشته باشیم.

صورت شکل هاي اجتماع) بهها و محرك(ارزیابی شدگی مصرف نمایشی/ غیرنمایشی در اجتماعحک

  شود.می 2
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  شدگی مصرف نمایشی/غیرنمایشی در اجتماعحک: شماي 2شکل

  

  اي تحقیق. تکوین نظریه زمینه4

، در دو جهت شدگیِ فرهنگی و اجتماعیِ مصرفو تصویر اجمالی از فرایند حکاي نظریه زمینه

  یابد.متقابل (نمایشی و غیرنمایشی)، به صورت زیر تدوین می

  

  :شدگی فرهنگیِ مصرف نمایشیحک

شده، بنديِ ارائهبا فرمولشدگی مصرف نمایشی در هنجارهاي فرهنگی در نمونه نمایشی، حک

دهد. هنجارهاي نمایشی حتی موجب نمایشی را نشان میتسرّي هنجارهاي پیش از هرچیز، 

براي کسب و حفظ  -1شود. این هنجارها می» دگرگونی در هنجارهاي اکتساب و تحرك اجتماعی«

انجامد و سپس، به پیروي و هماهنگی با الگوهاي نمایشی می - 2شود و استفاده می منزلت و آبرو،

کند و افراد هم تا تاجایی که دگرگونی در هنجارهاي اکتساب و تحرّك اجتماعی را ایجاد می -3

گرایانه، از نمایشگري یاري گرایانه تحرّكصورت منفعتبراي توانا و موفق جلوه دادن خود و هم به

  گیري از براي بهره» هاي جدید و مدروز بودن با انطباق با طرحبه«ها از طریق ویند. آنجمی

اي آشکار به کنند. پوشش، هم اشارهدهد تالش میاي که به این مصرف بهاء میهاي جامعهفرصت
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وضعیت رفاهی فرد و هم معناي مشترکی براي کسانی که پیامِ نمایش مصرف را منتقل و دریافت 

نوعی  -1 افراد کنند دارد؛ لذا پوشش، تظاهرآمیزترین وجه مصرف نمایشی در این جامعه است.می

در این راه، با تکیه بر  -2گیرند؛ گرا با هدف تحرك اجتماعی صعودي را پیش مینمایش منفعت

ی و و با همین هدف اظهار توانای - 3کنند؛ نمایش بیشتر براي توانا و موفق جلوه دادن خود تالش می

  دهند.هاي جدید (پوشش) را سرلوحه قرار میروز بودن با انطباق با طرحبه

 ،، نتایج نسبتاً متفاوتینمایشیهنجارهاي فرهنگی در نمونه غیرشدگیِ مصرف در تحلیل حکدر 

مدار با اندیشیِ آیندهجمع«اولین مقوله گزینشی مربوط به هنجارها در این نمونه  .دست آمدبه

 روند با اينگري، در جامعهو آینده خواهیبرابري آرمان است که یادآور» ور و پایدارمصرف نیازمح

کنند در خالف نمایشگران حرکت کنند و است. غیرنمایشگران، سعی می نابرابر و نامتوازن توسعه

پیامدهاي مصرف ناصحیح را درك  -1ها هنجارهاي نمایش را با رفتار خود به چالش بکشند. آن

انداز را پیاده نگري و پسآینده -3چرخند و به سمت مصرف جبرانی براي نفع جمعی می -2 نموده و

» غیرضروري و کارایی حداکثري -هاي تشخیص ضرورياستراتژي«کنند. غیرنمایشگران از می

- 1کنند. مهمترین استراتژي غیرنمایشگران، همین قواعد تشخیصی است که از طریق استفاده می

تأکید بر کارکرد، کارایی، استفاده و بهره -3مصرف متمرکز بر احتیاج و - 2مصرفی و بندي اولویت

نیاز و ضرورت خرید + کاربرد و «توان فرمول گردد و میکامل، در زندگی این افراد، عملی می

» اياستراتژي مقابله«تعدادي را در خرید و مصرف این عده مالحظه کرد. غیرنمایشگران، » کارایی

هاي رفتاري خود، به عقل و منطق، تمسک در توضیح ریشهبرابر مصرف نمایشی دارند و  نیز در

کنند و براي عملی کردن توجهی میجسته و براي نامعقول و غیرمنطقی نشان دادن نمایش، بدان بی

تکیه بر منطق و  -2را و  نمایشگرانتوجهی به رفتارهاي غیرواکنشی و بی -1استراتژي مقابله: 

  کنند.ت هدفمند را پیاده میعقالنی

گیري نیازها و باور به ارضاي سلسله شکل«شدگی نمایشی از طریق باورهاي فرهنگی حک

باور به نمایش «و 1توضیحات فردنگرانه«کند با آسا را تداعی می تن  که طبقه» نیازهاي نمایشی

همراه است. این » شباور به ارضاي مزاجی با نمای«و همچنین » مصرف به عنوان نیاز و ضرورت

-از طریق ارضاي نیازهاي ثانویه از زاویه لذتی که مصرف می 2مثابه ابزارزدایی شدنتواند بهحالت می

هاي رفع نیاز، متفاوت است، یعنی رفع ، شیوهبا این حال دهد نه از منظر کاربردهاي عملی آن باشد.

هاي مزاجی قرار گیرد، زیرا وع ویژگیگر همچون تنتواند تحت متغیرهاي مداخلهنیاز به نمایش می

استفاده » عنوان مفّرمنحصر بودن به«و برخی از » عنوان نیازمدگرا بودن به«برخی از نمایشگران از 

توضیحات - 1گیري نیاز و باور به ارضاي سلسله نیازها افراد کنند. بنابراین، پس از شکلمی

 
1 Idiographic explanation 
2 De-instrumentalising 
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 2یابند و عنوان یک نیاز و ضرورت، باور میمایش بهاي درباره نیازها مطرح نموده و به نفردنگرانه

هاي ارضاي این نیاز، تحت تأثیر متغیرهاي اما راه -3کنند؛ مزاج خود را نیز از طریق نمایش ارضا می

  گردد.گر، متفاوت میمداخله

هایی که پذیرد و اما به گزینش از گزینهکننده، باور به مصرف نمایشی را میدر نهایت، مصرف

دچار  -1کند. در واقع، نمایشگران، طی روند یادشده فرهنگ در برابر او قرار داده است اقدام می

در برخی موارد نیز با این باورها  -2شود و تسلیم یا انتخاب آگاهانه باورهاي فرهنگی نمایشی می

این نمونه پیش اي است که گونهنیز به در نمونه غیرنمایشیتأثیر فرهنگ، کنند. گزینشی برخورد می

موجب تأثیرپذیري  -2کنند بر باورهاي فرهنگی غیرنمایشی تأکید کنند که سعی می -1از هرچیز 

  شود.جویانه در ایشان میانتخابی صرفه

شدگی در دو نمونه (نمایشی و غیرنمایشی)، متفاوت است. نمایشگران، از به این ترتیب، نوع حک

-جویانه، تأثیر میمأبانه و صرفهفرهنگ غیرنمایشی و ضرورت فرهنگ نمایشی؛ اما غیرنمایشگران، از

توان در راستاي کاهش مصرف نمایشی و شدگیِ مصرف در غیرنمایشگران را میپذیرد. نوع حک

مشاهده نمود. چراکه موضع کنشگران غیرنمایشی، » منفعل«اما » شدگیِ معکوسحک«تحت عنوان 

 هاي مصرفی آنان راآرمان موجود، هاي اجتماعیاقعیتودر مقابلِ فرهنگ نمایشی، منفعل است و 

. مصرف غیرنمایشی فقط یک آرمانِ البته موجه و خواستنی است و عوامل خارج از اراده ریزدمی فرو

کشاند و مجال و...) آنان را به سمت مصرف نمایشی میکنشگران غیرنمایشی (فرهنگ کنونی مصرف 

  گیرد.ه آن را از آنان میدسترسی برشد باورهاي غیرنمایشی و 

  

  شدگی اجتماعیِ مصرف نمایشی:حک

توانند ماهیت ها میدهد و این شبکهرخ می اجتماعی روابط از ايشبکه درون کنش مصرف در

- هاي خاص نمایشی و غیرنمایشی هدایت کنند. حکارزیاب و محرك نیز بیابند و افراد را کنش

ها و فرد، اسیر ارزیابی -1روابط مداوم اجتماعی:  در جریان دهد کهشدگی اجتماعی نشان می

به صورت  -2 هستند باورهاي نمایشی و هاي مصرفی شبکه شخصی خود که حامل هنجارهاقضاوت

جوید. طلبانه، از مصرف نمایشی براي حفظ ارتباطات دلخواه در اجتماع سود میآگاهانه و منفعت

هاي صورتها بههاي شبکه خود ندارند و با ارزیابییابیسانی نسبت به ارزکنشگران، واکنشِ یک البته

هاي برخی با ارزیابی -2ها و توجهی نسبت به ارزیابیبرخی با بی -1کنند. مختلفی برخورد می

گیرنده نهایی عنوان ارزیاب و تصمیمدر هر دو حالت، به -3وبرگشتی و باالخره بازخوردي و رفت

نشگران اقتصادي، فاعالن اجتماعی هستند که باوجود تناقضات ککنند. در این وضعیت، عمل می

هاي ارزیابانه در  ارزیابی فرایندي یا تناقض اند.شان در محیط اجتماعی احاطه شدهرفتاري
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برخی به  -2ها؛ نیازي از ارزیابیبرخی به بی -1شود: غیرنمایشگران نیز به همین نحو شناسایی می

  اکثراً خود ارزیاب نهایی هستند. -3انه و تکمیلی در ترجیح خرید و کارارزیابی و مشورت محافظه

کننده کند. لذا مصرفتحریکات اجتماعی نمایشی در درون و برون شبکه اجتماعی، ظهور می

- محرك -2و  اي و خانوادهشبکههاي درونمحرك - 1نمایشی با دو دسته از تحریکات، سروکار دارد: 

  ت، به حک مصرف نمایشی منجر شوند.اي و دوردسشبکههاي برون

هاي اجتماعی، ذاتاً محرّك خرید و نمایش هستند، زیرا فرد فقط با تصور کاال در مالکیت شبکه

هاي کاال نیز شود. ویژگیها به خرید کاالي غیرضروري تحریک می(در تن یا همراه) خود در شبکه

اي معنی عی نیاز دارد و فقط در چنین زمینهاي اجتماصورت متغیر میانجی براي ظهور به زمینهبه

اش به خرید و نمایش تحریک عنوان یک واحد اجتماعی، فقط در زمینه اجتماعییابد و فرد را بهمی

  نماید.می

پذیري منعطف و تحریک«عنوان محرك معتمد، نوعی در نمونه غیرنمایشی نیز خانواده به

، اگرچه ممکن است نمایانگرِ ارزیابی صحیح موقعیت مصرفی آورد. این محركرا به بار می» منفعالنه

از  -1هم تحریکات نمایشی را  دهد که شبکه شخصی در غیرنمایشگراننیز باشد، لیکن نشان می

شدگیِ مصرف نمایشی منفعالنه، که درباره حکرودربایستی و - 2و  آمیزطریق مصرف احترام

یا خانوادة  تحریکات خانوادهکه برخی مقوالت، از جمله چنان کند.فرهنگی نیز بیان شد، ایجاد می

  دهد.را نشان می شدگی اجتماعی و منفعلخوبی، حکرودربایستی، بهو آمیز محرك، مصرف احترام

هاي مالی و آرزوي رفع آن براي نمایش بیشتر (در نمایشگران) یا سازش با محدودیت«موضوع 

هاي الگوي تحقیق را تواند نظریهکه می» غیرنمایشگران) ها و تالش براي تنظیم مالی (درمحدودیت

هاي مالی است. در نمونه شدگیِ مصرف حتی با وجود محدودیتدهنده حکتأیید کند نشان

هاي نفر) مستقیماً یا غیرمستقیاً به محدودیت مالی و مخالفت 10نفر از  7درصد ( 70نمایشی، 

شود که بخشی از مخالفت خانواده نیز شاید ناشی باط میاند و استنمصرفی در خانواده اشاره نموده

گیرد و ها صورت میها باشد، اما مصرف نمایشی با وجود یا مستقل از محدودیتاز این محدودیت

دهند. یعنی نمایش مصرف، مختص طبقات باال و ها، به تظاهر ادامه میرغم محدودیتافراد، علی

هاي اجتماعی) است. این شده در اجتماع (شبکهایشیِ جاريپردرآمد نیست، بلکه تابع فرهنگ نم

ها و تالش براي تنظیم مالی محدودیت در نمونه غیرنمایشی با باور به سازش با محدودیت

  کند.شدگی فرهنگیِ در نمونه غیرنمایشی را تأیید میدرصد از نمونه) پدیدار شده و حک30(در

  

  گیري و پیشنهادنتیجه

کیفی انجام شد. در -صورت کمیشدگی مصرف و بهشدگی/حکخت فکتحقیق با هدف شنا

گیري و سپس در اقتصادي در نمونه بزرگ، اندازه- بخش کمی، مصرف نمایشی و وضعیت اجتماعی
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سان ها انتخاب و با سئواالت یکبخش کیفی، دو نمونه کوچک (نمایشی و غیرنمایشی) از آن

-اجتماعیحظه شد که وضعیت مصرف، فارغ از وضعیت در بخش کمی و آماري، مال .مصاحبه شدند

اقتصادي در تمام جامعه، جاري است - هاي اجتماعیبدون تفکیک در وضعیتاست. یعنی اقتصادي 

وضعیت مصرف نه تنها تا حدي،  .)اقتصادي و مصرف یافت نشد-همبستگی وضعیت اجتماعی(

یابد و در طبقات با معکوس می اجتماعی است، بلکه گاه حتی حالت-مستقل از وضعیت اقتصادي

اجتماعی -هاي اقتصاديشود و در طبقات یا وضعیتاجتماعی باالتر، کمتر می-هاي اقتصاديوضعیت

هاي دهک .، ارتباط معکوس داردمصرف نمایشیشاخص درآمد نیز با شود. تر، بیشتر میپایین

مصرف که طبق وضعیت ن، بنابرای کند.دار ایجاد نمیدرآمدي در مصرف نمایشی تفاوت معنی

اقتصادي و درآمد افراد تعیین شود؛ توسط آن - شدگی، باید توسط وضعیت اجتماعیرهیافت فک

فرضیه  .شده از فرهنگ و اجتماع نیستشود و لذا متصل به وضعیت اقتصادي و منفکتعیین نمی

ا مستقل از تحقیق همسو با چارچوب نظري (نهادگرایی وبلن، پوالنی و گرانووتر) که مصرف ر

  داند اثبات شد.اقتصادي و طبقاتی می- وضعیت اجتماعی

- در بخش کیفی، مشاهده شد که اجتماع و فرهنگ، عواملی هستند که وراي وضعیت اجتماعی

عنوان یک رفتار اقتصادي، چون در مصرف به کنند واقتصادي افراد، وضعیت مصرف آنان را حک می

بنابراین،  شود.خود به تابع فرهنگی و اجتماعی تبدیل میدهد؛ محیط اجتماعی و فرهنگی رخ می

یافتند؛ اقتصادي -اجتماعیهاي آماري که وضعیت مصرف را مستقل از وضعیت عالوه بر استنباط

شدگیِ دهد و از حکهاي عمدتاً مالی رخ میرغمِ محدودیتتحلیل کیفی نیز نشان داد که مصرف، به

هاي کیفی مشخص شد که بندي از یافتهدر جمع کند.فرهنگی و اجتماعی مصرف، حکایت می

دهد که ضمن تأییدي بر ، در فرهنگ و اجتماع، البته در دو جهت نسبتاً متفاوت رخ میمصرف

  بنیاد را در این زمینه، ارائه شدگی و اثبات فرضیه دوم این تحقیق؛ یک نظریه دادهرهیافت حک

گیرد و در هر دو دو الگوي نسبتاً متفاوت صورت میشدگی مصرف در طبق این نظریه، حک دهد.می

صورت غالب (در نمایشگران) یا منفعل (در الگو، هنجارها و باورهاي فرهنگ نمایشی یا به

شدگی، مستقیماً در فرهنگ و در الگوي نمایشی، حک کنند.غیرنمایشگران)، مصرف را حک می

دهد که شدگی معکوس اما منفل رخ میحکدهد، اما در الگوي غیرنمایشی، نوعی اجتماع رخ می

کند، در نهایت در برابر هنجارها و باورهاي اگرچه تا حدي در جهت کاهش مصرف نمایشی تالش می

  گردد.ویژه در شبکه اجتماعی خانواده، منفعل مینمایشی به

و  شدگیِ پوالنیهاي تحقیق، از سوي چارچوب نظري یعنی نهادگرایی وبلن، رهیافت حکیافته

. رواج مصرف نمایشی، توسط محققینی شودپیشین، حمایت می با نتایج تحقیقات تجربیگرانووتر و 

)، گؤالي هز 2004اوین، و مک ؛ اوکاس2002و فروست،  اوکاس و همکاران (اوکاسهمچون 

همتی پورکتابی و بابایی)، حبیب1388پرتوي ()، 2020لوپز و یون ()، 2018مورفی (جان  )،2011(
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نیز نشان داده شده است. با این تفاوت که تر ) پیش1394پور (آزادارمکی و سلیمانو  )1393(

هاي غیرنمایشی)، چنان تسري یافته دهند که مصرف نمایشی (باوجود مقاومتپژوهش ما نشان می

اجتماعی مثالً معیارهاي -شود و سایر هنجارها و باورهاي فرهنگیاست که ضروري پنداشته می

شدگی فرهنگی با دیدگاه وبلن و پوالنی و حک کند.و تحرّك اجتماعی را نیز احاطه می اکتساب

شدگی با ) و هر دو نوع حک2005و  1985بیش از همه با تفکرات گرانووتر (شدگی اجتماعی، حک

نژاد و ) و علی2019( یین و شی) و 2015وو و پولمن (، )2000نتایج تجربی بوگنهولد و فشینگر (

مثابه فرهنگ، نهاد و شبکه یافتند) که بازار را به) (1397ورشوي و همکاران () و 1396(نصرتی 

  شود.حمایت می

اي است که همه طبقات گرایش به مصرف نمایشی، محصول ساختاري و داراي ماهیت پیچیده

نگی رسد نهادهاي ما در کنترل اقتصادي و اجتماعی و فرهاجتماعی را در نوردیده است. به نظر می

جامعه، عملکرد ضعیفی داشته و با ناتوانایی در کنترل عوامل کالن، موجبات فاصله فرهنگی طبقات 

کنند با نمایش مصرف، به سمت طبقات باالي اند و با همین دالیل، افراد سعی میرا فراهم آورده

برابري  اجتماعیِ-اجتماعی حرکت کنند. الزم است توان کنترلی نهادها و سازوکارهاي اقتصادي

هاي شغلی مندي برابر (مثالً توزیع برابرِ فرصتتقویت گردد. اگر دولت به وظیفه خود در جهت بهره

یابد. همچنین، بنا نهادن و درآمدها و...) عمل نماید؛ کشش به مصرف نمایشیِ هدفمند کاهش می

عه و فرهنگ ما هاي رفتار غیرنمایشی که مقتضی جامگیري از شاخصالگوي رفتار مصرفی با بهره

عنوان راهی براي هاي اجتماعی) درباره تبعات نمایش مصرف، بهگذاري (در شبکهباشد خصوصاً پیام

  گردد.رفت از وضعیت مصرفی حاکم در کشور و شهر موردمطالعه پیشنهاد میبرون

  

  منابع

شهر  4ي منطقه هامصرف نمایشی: مطالعه روي معلم« ،)1394پور، شهناز (آزادارمکی، تقی و سلیمان

 .30تا  11، صفحات 17، شماره 5دوره  جامعه، فرهنگ، رسانه،». تهران

مصرف میوه، سبزیجات، گوشت و « ،)1388فرد، مهدي (موسایی ؛امینی، کوروش؛ مجتهدي، سیدیوسف

مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات  ،»آموزان دبیرستانی استان زنجانلبنیات توسط دانش

 .39تا  25، صفحات 2، شماره 7دوره ، بهداشتی

کنندگان در مناطق شهري ایران (بررسی موردي تحلیل اقتصادي رفتار مصرف« ،)1388پرتوي، بامداد (

 .89تا 65، صفحات 1، شماره 1، دوره علوم رفتاري ،»استان زنجان)

نمایشی زنان شهر تهران رابطه بین دینداري و مصرف « ،)1393همتی، زرنوش (پورکتابی، کرم و باباییحبیب

 .67تا  37. صفحات 65، شماره 17، دوره مطالعات راهبردي زنان)». 5(مطالعه موردي منطقه 
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هاي ششمین همایش ملی آسیب ،»دانشجو، رسانه و مدگرایی« ،)1394هاجر و احمدي، لیال (حسینی، سیده

 .1394خرداد  4پنهان زیست دانشجویی، سنندج، 

اي مفهوم شأن در الگوي مصرف فرد مسلمان و بررسی مقایسه« ،)1394اکبر (ی، علیشعبانی، احمد و کریم

 .155تا  107)، صفحات 14(پیاپی  2، شماره 7، سال مطالعات اقتصاد اسالمی، »نظریه مصرف نمایشی

 ، تهران: نشر نی.شناسیآشنایی با مفاهیم اساسی جامعه). 1384عضدانلو، حمید (
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، ترجمه فرهنگ ارشاد، شناختیهاي بنیادي جامعهنظریه ،)1385گ، برنارد (کوزر، لوئیس و روزنبر

 تهران:نشر نی.

 ، تهران: مرکز آمار ایران.1395سال  نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن ،)1395مرکز آمار ایران (
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