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چکیده
مصرف و مصرف گرایي ،مقولهای چند بُعدی است که ميتوان از ابعاد گوناگون به آن نگاه کرد .با
وجود اینکه مصرف ،هدف نهایي تولید است و مطلوبیت بشر را افزایش ميدهد ،اما روند کنوني مصرف
و گسترش فزایندهی جامعهی مصرفي ،بحران کنوني سیارهی زمین را شدت ميبخشد .میزان و نوع
مصرف ميتواند بیانگر مسائلي چون سبک زندگي ،طبقه و حتي نوع نگرش افراد باشد و از سوی
دیگر ميتوان با توجه به موارد یاد شده ،میزان و نوع مصرف را سنجید .در این راستا ،تحقیق حاضر
جهت بررسي رابطهی بین سبک زندگي و رفتار مصرفکننده در بین  202نفر از زنان متأهل شهر
شیراز ،بر اساس جدول لین و با استفاده از ابزار پرسشنامهی خودگزارشي و شیوهی نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای در مناطق نهگانهی شهر ،انجام شد .روش تحقیق توصیفي و از نوع همبستگي
است .همچنین اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار صوری و پایایي آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ
تأیید گشت .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها بیانگر آن بود که ابعاد مختلف سبک زندگي ،از
جمله بُعد فرهنگي ( ،)1/717شبکههای مجازی ( ،)1/225مدیریت بدن و مصرف آرایش (،)1/265
سبک دیني ( )-1/120و فعالیتهای گذران اوقات فراغت ( )1/297رابطهی معنيداری با شیوهی
رفتار مصرفي پاسخگویان داشتهاند .همچنین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون ،ميتوان نتیجه گرفت
که  72درصد از تغییرات متغیر وابسته ،توسط متغیرهای مستقل وارد شده در معادلهی رگرسیوني،
تبیین شده است.
کلمات کلیدی :سبک زندگي ،شبکههای مجازی ،سبک دیني ،مصرف ،رفتار مصرفکننده ،زنان،
شیراز.
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مقدمه
مصرف و مصرف گرایي ،مقوله ای چند بُعدی است که ميتوان از ابعاد گوناگون به آن نگاه کرد.
مصرف گرایي افزون بر عوامل و اثرات اقتصادی ،اثرات رواني و اجتماعي نیز دارد که الزم است این
موارد بررسي شود و در برنامه ریزیها مورد توجه قرار گیرد .مصرف را با شکل و شرایطي که امروزه
به خود گرفته است ،ميتوان به صورت روندی اجتماعي و فرهنگي که شامل نشانهها و نمادهای
فرهنگي است در نظر گرفت ،نه صرفاً روندی اقتصادی منفعت گرانه؛ بنابراین باید جنبههای اجتماعي
و فرهنگي مورد توجه قرار گیرد (.)Bocock, 2002
با وجود اینکه مصرف ،هدف نهایي تولید است و مطلوبیت بشر را افزایش ميدهد ،اما روند کنوني
مصرف و گسترش فزایندهی جامعهی مصرفي بحران کنوني سیارهی زمین را شدت ميبخشد؛ بحران
آلودگي و زباله و بحران زوال فزایندهی منابع تجدید پذیر .الگوی حاکم بر مصرف جوامع کنوني متأثر
از الگوهای توسعهای است که پس از جنگ جهاني دوم حاکمیت یافته اند و جامعهی مصرفي را تبلیغ
ميکنند.
هر یک از ما بر مبنای نظم خاصي ،غذا ،لباس ،مسکن ،حمل و نقل ،وسایل خانه ،ایدهها و خدمات
را استفاده یا مصرف ميکنیم .رفتارهای مصرفي انسانها ،از یکسو بر جنبههای مختلف زندگي
اقتصادی و اجتماعي تأثیر گذاشته و از سوی دیگر تحت تأثیر عوامل مختلفي قرار دارد .میزان و نوع
مصرف ميت واند بیانگر مسائلي چون سبک زندگي ،طبقه و حتي نوع نگرش افراد باشد و از سوی
دیگر ميتوان با توجه به موارد یاد شده میزان و نوع مصرف را سنجید.
ظاهراً لیزر 2برای اولین بار سبک زندگي را بر اساس الگوی خرید کاال تعریف ميکند .به نظر وی
« سبک زندگي دال بر شیوهی زندگي متمایز جامعه یا گروه اجتماعي است ...شیوهای که بدان طریق
مصرف کننده خرید ميکند و شیوه ای که بدان طریق کاالی خریداری شده مصرف ميشود بازتاب
کنندهی سبک زندگي مصرف کننده در جامعه است» ( & Anderson & Golde, 1984; Mousavi
 .)Rad, 2015این تعریف به عنوان اولین تعریف اشاره کننده به مفهوم الگوی مصرف ،حائز اهمیت
است .در جهان مدرن سبک زندگي «طرز تلقي ،ارزش ،ثروت ،موقعیت اجتماعي» را به ما
ميشناساند .سبک زندگي ،ارجحیت پایهی آن چیزی است که به آن فرهنگ مصرف زدگي ميگوییم.
چنانچه طبق آمارهای موجود ،مصارف آحاد جامعهی ایران در سه بخش ضروریات ،رفاهیات و
تجمالت تقسیم بندی شود ،مشخص ميگردد که میزان مصرف بسیاری از مردم ما ،در بخش اخیر،
بیشترین و در بخش نخست ،کمترین است ( .)Kalantari, 2008این امر نشان ميدهد که میزان
Liser
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مصرف در جامعهی ایران ،یک مسألهی اجتماعي است و تالش برای کنترل میزان مصرف یک ضرورت
همهگیر است.
در واقع کشور ایران ،به عنوان یک جامعهی در حال گذار ،امروزه بیش از هر زمان دیگری درگیر
روند جهانيشدن ميباشد .با تولید کاالهای لوکس و مصرفي و متنوع در داخل ،همزمان مصارف
متفاوتي در جامعه شکل ميگیرد و همچنین با ورود این دست کاالها از کشورهای دیگر به درون
جامعه ،همزمان شاهد ورود فرهنگها و خرده فرهنگهای سراسر جهان ميباشیم که این نیز به
نوبهی خود سبکهای زندگي گوناگوني را به همراه دارد .گسترش رسانهها و ارتباطات فرا ملي،
ماهوارهها و فضاهای مجازی در سطح وسیع در کشور و عوامل دیگری نظیر تجارتهای بینالمللي،
مهاجرتهای برون مرزی و  ...موجب افزایش تعامالت ایران و جهان و آشنایي جامعهی ایراني با سایر
جوامع و فرهنگها و سبکهای مصرفي گشتهاند و ایران نیز به خوبي تأثیرات فرهنگي جوامع اروپایي
و آمریکایي را پذیرفته است .عنوانهایي از قبیل «ایران ،پایتخت جراحي زیبایي دنیا»« ،ایران ،رتبهی
اول در مصرف لوازم آرایشي در خاورمیانه» ،مصرف بيرویهی جامعهی ایراني از غذاها و مشروبات
جهاني مانند فستفودها و نوشابههای کوکاکوال و پپسي ،استفادهی بيرویهی نسلهای جوان ایراني
از مارکهای معروف دنیا در پوشاک و ...همگي دال بر تغییر در رفتار مصرفي ایرانیان و طبعاً سبک
زندگي آنان است که نشانگر رابطهی بین آنهاست .از جهت تحلیلي باید گفت ،رابطهی سبک زندگي
و رفتار مصرفي به صورت زیر ميباشد:
 بخشي از سبک زندگي با مصرف کاالها و خدمات از انواع مختلف بهدست ميآید. اوقات فراغت و سبک زندگي با مصرف کاالها و خدمات ،اگر چه نه بهطور خاص و استثنائي،بستگي دارد.
 افراد کاالهایي را ميخرند تا سبک زندگيشان را نشان دهند؛ در حالي که ساختن یک سبکزندگي بهوسیلهی کاالهای مصرفي یک نوع نشان دادن یا تظاهر انتخاب فرد است ،یک الگوی
اجتماعي نیز است.
بر اساس آنچه گفته شد و اهمیتي که به نظر مي رسد سبک زندگي افراد در شیوهی مصرف
آنها دارد ،مقالهی حاضر در پي بررسي این ارتباط و مؤلفههای احتمالي مداخلهگر در این فرایند
است.
پیشینهی تحقیق
باقری ،رضادوست ،آویني و موالي زاده در مطالعهی خود به بررسي اثر عامل جهانيشدن بر
دگرگوني الگوی تغذیه در بین دانشآموزان شهر بوشهر پرداختهاند .روش مطالعه پیمایشي بوده و
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دانشآموزان با استفاده از نمونهگیری خوشهایِ چند مرحلهای انتخاب شدند .نتایج تحقیق نشان داد
که برخي از مؤلفه های سبک زندگي از قبیل میزان استفاده از اینترنت ،مدگرایي با تغییر الگوی
تغذیه رابطهی معناداری دارند ( .)Bagheri, RezaDoost, Avini & Mavalizadeh, 2016رحمتي و
بخشي به مطالعهی سبک زندگي و الگوی مصرف پرداختهاند .چارچوب نظری این پژوهش ،نظریهی
مصرف بوردیو است .این پژوهش مطالعهای پیمایشي با حجم نمونهی  711نفر ،با استفاده از ابزار
پرسشنامه بر روی دانشجویان دانشگاه دولتي و علوم پزشکي شهرکرد است .نتایج پژوهش نشان
ميدهد که نظریهی مصرف بوردیو در جامعهی مورد مطالعه به میزان زیادی رفتار مصرفي دانشجوها
در ارتباط با تلفن همراه را بهخوبي تبیین ميکند .همچنین نتایج مربوط به شبکههای اجتماعي
مجازی ،نظریهی گمنامي در فضای مجازی را در زمینهی مصرف برنامههای نرمافزارهای پیامرساني
وایبر ،الین ،وات سآپ و ...را تأیید ميکند (.)Rahmati & Bakhshi, 2015
فتحي ،وثوقي و سلماني به بررسي رابطهی مصرف شبکههای اجتماعي مجازی با سبک زندگي
جوانان خلخال پرداختهاند .این تحقیق به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام پذیرفته است .به
منظور بررسي این رابطه 271 ،نفر از جوانان  15تا  29سال شهر خلخال به روش نمونهگیری
خوشهای طبقهای با حجم نامتناسب انتخاب شدند .نتایج تحقیق حاکي از این است که بین شبکههای
اجتماعي مجازی با سبک زندگي در کلیات رابطهی چنداني وجود ندارد؛ ولي با ورود به جزییات این
رابطه را ميتوان مشاهده کرد؛ مثالً رابطهی معنيداری بین متغیرهای تعامالت فرهنگي و تبادل
اطالعات بدون سانسور با سبک زندگي هست ( .)Fathi, Vosoughi & Salmani, 2014انصاری
دزفولي به بررسي تأثیر سبک زندگي مدرن بر ذائقهی خوراکي  111نفر از دانشآموزان دختر مناطق
روستایي شهر اهواز پرداخته است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و دارای ماهیت پیمایشي است.
نتایج این تحقیق نشان داده است که سبک زندگي مدرن بر ذائقهی خوراکي در میان دانشآموزان
مناطق روستایي شهر اهواز تأثیر دارد (.)Ansari Dezfuli, 2014
ابراهیميلویه و رضایيزاده در تحقیقي بر روی سلیقههای سینمایيِ سینماروهای شهر رشت با
روشهای کمي و کیفي نشان دادند که بین پایگاه اقتصادی -اجتماعي ،تحصیالت ،محل سکونت و
جنسیت با سلیقهی سینمایي و سینمارویي رابطهی مستقیم وجود دارد و همچنین متغیر سن،
تأثیری در سلیقهی سینمایي افراد ندارد ( .)Ebrahimi Lodieh & Rezaeizadeh, 2013امامجمعه-
زاده ،ابراهیمپور ،ملکان و محموداوغلي در مطالعهای به بررسي رابطهی مصرف اینترنتي و سبک
زندگي در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان پرداختهاند .روش این پژوهش ،پیمایشي و ابزار اصلي
گردآوری دادهها ،پرسشنامه بود .جامعه آماری تحقیق شامل کلیهی دانشجویان دانشگاه اصفهان از
تمامي رشتهها در مقطع کارشناسي در سال تحصیلي  92-91که از بین آنها ،تعداد  199نفر با
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استفاده از فرمول کوکران و به شیوهی نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .یافتههای پژوهش نشان
داد که میان مصرف اینترنتي و سبک زندگي کل پاسخگویان ،در مجموع ،رابطه وجود دارد .در ضمن،
نتایج بیانگر این بود که مصرف اینترنتي باعث تغییرات مؤلفههای سبک زندگي ميشود .با توجه به
نتایج تحقیق ،دیجیتالي شدن بر چگونگي آموزش دانشگاهي نیز تأثیر گذاشته است.
(.)Imamjomezadeh, Ebrahimipour, Malekan, & Mahmoudoghli, 2015
خواجهنوری و همکارانش ،رابطهی سبک زندگي را با تصور بدن مورد بررسي قرار دادهاند .نتایج
این پژوهش بر اساس چارچوب نظری گیدنز ،نشان دادهاند که از میان عوامل تأثیرگذار بر تصور از
بدن ،تنها سبکهای فراغتي ،مذهبي و موسیقیایي مدرن به ترتیب توانستهاند بر روی هم بیش از
 22درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند (.)Khajenoori, Ruhani & Hashemi, 2011
باقری در پژوهش خود نتیجه گیری ميکند که برخي ارزشها مانند :ساده زیستي و پرهیز از اسراف
در سطح خُرد و کالن باعث کاهش مصرف ميگردد .وی معتقد است ،چنانکه مصرف در جامعهی
اسالمي نامتوازن شود ،بهطور طبیعي شئون و عادتهای متفاوتي پدید خواهد آمد .بنابراین دولت
در سیاست گذاریها دو وظیفه خواهد داشت :وظیفهی نخست ،رعایت شئون طبقههای باال و وظیفه-
ی دوم ،پدیدساختن توازن در مصرف .بنابراین در جامعهای مانند ایران که شأن منطقههای محروم
با شأن منطقههای توسعه یافتهتر متفاوت شده است ،دولت در عین حال که باید شأن منطقههای
توسعه یافتهتر را در حد باال نگاه داشته ،باید شأن منطقههای محروم را به آنها برساند .بنابراین اصل
رعایت شأن افراد به تنهایي باعث نابرابری در جامعه ميشود ،مگر اینکه اصل توازن مالزم آن شود
(.)Bagheri, 2009

نتایج بهدست آمده از مطالعهی رباني و رستگار در میان  207نفر از جوانان شیرازی حاکي از آن
است که ارتباط معناداری بین متغیرهای دینداری ،مصرف رسانهای ،سرمایهی فرهنگي و سن مي-
باشد و در این میان ،دینداری و سبک زندگي رابطهی معکوسي داشتند ( Rabbani, & Rastegar,
 .)2007نتایج تحقیق زاهد و سروش نشان داده که الگوهای مصرفي ،بیشترین اقبال را در میان
دختران جوان داشتهاند .ویژگيهای این الگوها شامل فعالیتهای کمتر هزینهبر و قابلیت انجام در
زمینهی خانوادگي ميباشد (.)Zahed & Soroush, 2007
سیان 7در رسالهی دکتری خود ،تأثیر ات درآمد ،فرهنگ و مذهب را بر رفتار مصرفي سنجیده
است .بر اساس یافتههای این تحقیق ،دانشجویان مالزیایي نسبت به دانشجویان چیني ،مذهب،
فرهنگ و ارزشهای اجتماعي را مهمتر مي دانند .بر این اساس مکرراً مطابق با آموزههای دیني و
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ارزشهای فرهنگي ،الگوهای مصرف خود را انتخاب ميکنند ( .)Sian, 2009کاهله ،کو ،5تامبیان،6
تان 7و یونگ 0و همکارانش 9در بین  1511نفر از مردم سنگاپور به این نتیجه رسیدهاند که مذهب
و تعصب مذهبي بر نگرشها و رفتار مصرفي افراد تأثیری معنيدار دارد ( Kahle, Kau, Tambyan,
 .)Tan, & Jung, 2005مینکلر 11و کزگل )2004( 11به این نتیجه رسیدهاند که در مصرف ،فقط
انگیزهی افراد برای خرید و استفاده از کاالهای مختلف حرف اول را نميزند ،بلکه ورای نیازها و
مصرف کاالهای فرهنگي ،انتخاب و رسیدن به آن نیروهای دیگری هم هستند که دخالت ميکنند
که یکي از مهمترین اینها ،هویت مذهبي است ( .)Minkler & Cosgel, 2004المجلد 12از طریق
تحلیل محتوایي یا گروه ساخته شده در شبکهی اجتماعي مای اسپیس از سوی دانش آموزان دختر
دبیرستان منطقه میدوسترن ،نشان داد که عضویت و حضور در مای اسپیس ،چگونه سبب تغییر
سبک زندگي اعضای شبکههای اجتماعي اینترنتي مي شود ()Almjeld, 2008
مبانی نظری و ارائهی چارچوب نظری
در ادبیات جامعه شناسي ،از مفهوم سبک زندگي دو برداشت و دوگونه مفهوم سازی متفاوت به
عمل آمده است .در مفهوم سازی نخست که سابقهی آن به دههی  1921میالدی باز ميگردد ،سبک
زندگي ،معرف ثروت و موقعیت افراد و غالباً به عنوان شاخصي برای تعیین طبقهی اجتماعي به کار
رفته است .افرادی مانند چامپین 12و چاپمن 17در این دسته هستند و در دومین مفهومسازی ،نه
راهي برای تعیین طبقهی اجتماعي ،بلکه شکل نویني دانسته ميشود که تنها در متن تغییرات
فرهنگي مدرنیته و رشد مصرفگرایي معنا ميیابد .افرادی مانند گیدنز ،بوردیو ،15فدرستون ،16لش
و یوری 17در این دسته قرار دارند ( & Chavoshian, & Abazari, 2002; Azad Armaki,
;Chavoshian, 2002; Rahmat Abadi & Agha Bakhshi, 2005; Rabbani & Shiri, 2009
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 .)Tomlison, 2003سبک زندگي امروز بر الگوهای فرهنگيای تأکید ميکند که براساس نشانهها،
بازنمایيها و رسانهها شکل گرفتهاند .از آنجا که سبک زندگي به گسترش اختیار مصرفکننده در
انتخاب شیوهی زندگي منجر ميشود ،این مفهوم ذاتاً بيثبات است و قطعیت مفاهیم گذشته را ندارد
( .) Varij Kazemi, 2005& Abazari, 2005در مجموع سبک زندگي را ميتوان منابع تفسیری تلقي
کرد که به افراد امکان به دست دادن تعریفي را از خود و برقراری ارتباط در جهان ،ميبخشد که به
سرعت تغییر ميکند و سیاست زندگي افراد و ارتباط و تفسیر آنها از خویشتن و جامعهشان را بر
عهده دارد ( .)Zokayi, 2002در این میان ،انتخاب نوع خاصي از سبک زندگي منجر به شکل دادن
به حوزههای فردی و عمومي هر فرد ميشود .در واقع سبک زندگي ،عرصههای مختلفي از زندگي
فرد را در برميگیرد (  .)Khuje Nuri & Moghaddas, 2005; Khuje Nuri et al., 2014سبکهای
متفاوت زندگي ،رفتارهای افراد را تغییر داده و افراد پیوسته بر اثر آن برخورد و محیط پیراموني خود
نظارت ميکنند و حتي سعي دارند آن را تغییر دهند ( .)Khuje Nuri et al., 2011یکي از این رفتارها
ميتواند در حوزهی مصرف باشد.
براساس دیدگاه چاني ،سبکهای زندگي مبتني بر منابعي است که توسط انتخابها در زمینهی
مصرف فراهم ميشود .این انتخابها در زمینهی مصرف ،مبتني بر ذخیره نمادی است که در فرهنگ
معاصر ارائه ميشود .در واقع ،سبک زندگي برخالف برداشت سنتي از شیوهی زندگي ،مبتني بر اوقات
فراغت و صنایع فرهنگي و الگوهای مصرفي است .این سبک زندگي به گونهای بازاندیشانه توسط
کساني پدید آورده ميشوند که در این زمینهها سرمایه گذاری ميکنند ( Taylor, 2002; Chaney,
.)1996

در بحث پیرامون سبک زندگي ،گیدنز آن را مباحث تجدد یا مدرنیته پیوند زد .وی معتقد است
که ویژگي خاص مدرنیته ،پویایي ،تأثیر جهانگستر و تغییردادن رسوم سنتي است .تجدد سبب
ميشود که افراد هر چه بیشتر از قید انتخابهایي که سنت به طور معمول در اختیار آنها قرار
ميداده ،رها شوند و بدین ترتیب فرد را رودروی تنوع غامضي از انتخابهای ممکن قرار ميدهد و
به دلیل آن که دارای کیفیتي غیر شالودهای است ،چندان کمکي به فرد ارائه نميدهد تا وی را در
گزینشهایي که باید به عمل آورد ،یاریدهد ( .)Giddens, 1999در این میان ،امنیت هستيشناختي
فرد آسیب ميبیند .فرد برای اعادهی امنیت هستيشناختيخود ،از میان انتخابهای موجود برخي
را بر ميگزیند .به عقیدهیگیدنز ،این انتخابها تصادفي نبوده و الگویي را پدید ميآورند که فقط
بخشي از آن مربوط به مصرف است.
در واقع تجدد فرد را در محدودهی کانالهای از پیش تعیین شده به جریان مياندازد؛ اما عالوه
بر این ،تجدد فرد را رودروی تنوع زیادی از انتخابهای ممکن قرار ميدهد .یکي از پیامدهای چنین
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امری ،به اهمیت یافتن شیوهی زندگي و اجتناب ناپذیر بودن آن برای فرد عامل مربوط ميشود.
شخصي که خود را به یک شیوهی زندگي معین متعهد ميداند ،انتخابهای دیگر را لزوماً خارج از
موازین و معیارهای خویش ميبیند .بهعالوه گزینش یا ایجاد شیوههای زندگي تحت تأثیر فشارهای
گروه و الگوهای رفتاری آنها و همچنین زیر نفوذ اوضاع و احوال اجتماعي و اقتصادی صورت ميگیرد
(.)Giddens, 1999

با برداشتي که گیدنز از مقولهی سبک زندگي دارد ،مطالعهی سبک زندگي عبارت است از تالش
برای شناخت مجموعهی منظمي از رفتارها با الگوهای کنش که افراد آنها را انتخاب کرده و
کنششان در زندگي روزمره به واسطهی آنها هدایت ميشود .مهم این است که چنین انتخابهایي
در هر سطحي وجود دارند و هیچ فرهنگي انتخاب افراد را کامالً از آنها نميگیرد (.)Fazeli, 2003
در مطالعهی مصرف و رفتار مصرفي ،نظریات مختلفي در میان نظریه پردازان جامعه شناسي
وجود دارد .در مجموع ،نگاهي به مطالعات طرح شده ،بیانگر سه رویکرد عمده دربارهی مصرف است
که بدین شرح ميباشد:
 -8مصرف برای رفع نیاز :بحث تحلیل مصرف برای رفع نیاز محصول جا به جایي در تغییر
فعالیتهای تولیدی به فعالیتهای مصرف است ،به نحوی که با تأسیس کارخانهها و گسترش اولیهی
صنعت ،تولید برای حل کاالهای اساسي در زندگي مردم از طریق مغازههای کوچک انجام ميپذیرفت
و انجام خرید بیانگر و بازتاب فرهنگ فقر بود .بنابراین در این مرحله از شکلگیری هویتهای مصرف،
شیوهای برای رفع نیاز است تا نیازهای اساسي افراد جامعه مرتفع شود.
 -3مصرف برای رفع خطر :امروزه در کنار کارگاهها و کارخانهها ،مراکز آزمایشگاهي به یاری
تولیدات کاالهای اساسي و غیراساسي تحت رژیمهای تخصصي و انبوه آمدهاند و در کنار آن ،مراکز
خرید و فروشگاههای رفاهي تأسیس شدهاند .این تحول در مصرف ،انعکاسدهندهی «فرهنگ
مخاطرهآمیز» است که سازندهی نظام سالمتي ،رواني و امنیتي افراد است .در واقع ،حوزهی تحمیلگر
این نوع فرهنگ مصرف ،ناظر بر تولید احساس خطر است ،تا به مصرف در پناه تأمین سالمتي افراد،
هویتي جدید ببخشد؛ زیرا در این شیوه ،تشویش و نگراني و به خطر افتادن سالمت و محیط زیست
منجر به مصرف کاالهای اساسي و غیراساسي در پوشش مفید بودن برای سالمتي را تجویز ميکند.
بر این اساس ،شکلگیری هویت مصرف در جهت کمک به سالمتي ،بهداشت رواني ،امنیت اجتماعي
و ...بیشتر متعلق به کساني است که احساس خطر و ناامني بیشتری در زندگي روزمره ميکنند.
 -9مصرف برای تمایز :با شکلگیری رویکرد مصرف و تالقي آن با سبک زندگي مصرف کاالهای
غیراساسي برای تشخص به عنوان هویتي جدید پیدا شد .کارگاهها در کنار کارخانهها ،تولیدات متنوع
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را شکل دادند .برای مصرف این کاالها ،پاساژها بنیان نهاده شد و به تدریج بازتاب «فرهنگ طبقاتي»
شدند که هویت مصرف تشخّص را در بین اقشار و طبقات نشان مي داد (.)Ghiasvand, 2010
موضع کلي بوردیو در قبال مقولهی مصرف با این عبارت از کتاب تمایز که «اقتصاد جدید طالب
دنیای اجتماعي ای است که در آن مردم به همان اندازه که بر اساس ظرفیتشان در تولید ارزیابي
ميشوند ،بر حسب ظرفیتشان در مصرف نیز ارزیابي خواهند شد» و « ...اقتصاد نوین اخالق زاهدانهی
تولید و انباشت را  ...به نفع اخالق لذت جویانهی مصرف نهي ميکند» معلوم ميشود.
بوردیو همچنین تحلیل وبلن و زیمل را پیچیدهتر ساخت و آن را چند گام جلو برد .وی
تحلیل انگیزههای مصرف را به چیزی فراتر از اقدام آگاهانه برای هم چشمي (وبلن) و تمایز (زیمل)
کشانید .وی عالقهای نداشت که نشان دهد گروههای اجتماعي مختلف ،به شیوههای گوناگون مصرف
ميکنند؛ بلکه ميخواست معلوم کند که گروههای فرادست و فرودست طبقات متوسط درگیر
مبارزهای بي پایان اما مالیم برای تثبیت هویت ،ارزش و موقعیت اجتماعي خود هستند .مصرف و
خصوصاً مصرف فرهنگي ابزاری برای تولید فرهنگي ،مشروعیتسازی و مبارزه در فضای اجتماعي
است .مصرف ،بیش از بر آوردن خواستههای زیستي است .ارزشها ،نشانهها و نمادها فعاالنه درگیر
تولید و بازتولید ساختارهای اجتماعي هستند (.)Fazeli, 2003
در واقع بوردیو در نظر داشت تحلیل کند که چگونه گروههای خاص از میان سایر چیزها ،انواع
کاالهای مصرفي ،روشهای ارائهی خوراک و غذا خوردن ،مبلمان و تزیین داخلي منزل را بهکار
ميگیرند تا روش زندگي مجزای خود را مشخص کنند و خود را از دیگران متمایز سازند ( Bocock,
 .)2002از جمله مواردی که بوردیو اشاره ميکند ،تفاوت میان انواع سرمایهی اقتصادی ،فرهنگي و
اجتماعي افراد است که در نتیجه ،سبکهای زندگي متفاوتي ایجاد ميکند و منجر به شیوههای
مصرف گوناگون ميگردد.
در مجموع ،بر اساس چارچوب نظری بوردیو ميتوان پیرامون سبک زندگي و مصارف گوناگون
چنین گفت :بوردیو در بحث خوراک تنها بر عامل درآمد به طور خاص و عامل اقتصادی به طور عام
تأکید نميکند ،بلکه عامل سرمایهی فرهنگي را در کنار سرمایهی اقتصادی در کیفیت خوراک افراد
مؤثر ميداند و معتقد است که این دو نوع سرمایه متناسب با حجم و ترکیب خود بر کیفیت خوراک
تأثیر ميگذارند .بر اساس نظریهی بوردیو ،از یک طرف طبقات پایین جامعه به خوردن غذاهای شکم
پرکن ،ارزان قیمت و پرچرب مانند سیب زمیني و روغنهای مایع گرایش و عادت دارند و از طرف
دیگر طبقات مرفه جامعه به کیفیت ،فرم و ظاهر غذاها توجه دارند تا کمیت و حجم آن.
همچنین از نظر بوردیو ،نشانههایي که بدن را متصّور ميسازند ،محصوالتي فرهنگياند که گروه-
های مختلف را براساس درجهبندی فرهنگيشان ،یعني بر اساس فاصلهی آنها از طبیعت از هم
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متمایز ميکند و ظاهراً از طبیعت ریشه ميگیرند .بنابراین از نظر بوردیو ،مراقبتهای بهداشتي تحت
تأثیر سبک زندگي افراد ميباشد .بوردیو معتقد است که افراد با سرمایهی اقتصادی و سرمایهی
فرهنگي باال به مسایل بهداشتي و آرایشي با کیفیت توجه بیشتری دارند و پول بیشتری را برای
خرید وسایل آرایشي و بهداشتي خرج ميکنند ،هرچند معتقد است که این افراد سعي ميکنند به
جای مصرف داروهای گوناگون به صورت طبیعي از زیبایي خود محافظت کنند.
بهعالوه بوردیو ميگوید :هم در میان زنان و هم مردان ،خرید لباسِ رو در طبقات باالتر به لحاظ
تعداد و ارزش بیشتر ميشود ،در صورتيکه در میان زنان ،تفاوتهای طبقاتي در خرید لباسِ زیر،
که از لحاظ قیمت تفاوت فاحشي دارد ،از نظر تعداد آنقدرها متفاوت نیست (و حتي در برخي موارد
مانند :لباس خواب ،جورابهای ساق بلند و دستمال کاغذی ،قضیه برعکس است) .همچنین در
خرید لباس برای طبقات مرفه ،هزینه و مقدار پولي که پرداخت ميشود مهم نیست .در هرحال،
مخارج لباس (که تقریباً به طور کامل به لباسهای رو اختصاص دارد) بین پاره طبقههای مختلف
طبقهی باال به شدت متفاوت است (.)Bourdieu, 2013
بر اساس مطالب مطرح شده از آنجا که سبک زندگي ،شیوههای عملکردی است که هر فرد بر
مي گزیند تا روایتي خاص از زندگي و هویتش را برای دیگران بیان کند ،سؤالي که در اینجا ميتواند
مطرح شود این است که آیا سبکهای زندگي بر شیوهی رفتار مصرفکنندهی پاسخگویان تأثیر
ميگذارد؟ اگر پاسخ مثبت بود ،سؤال دوم این است که کدام یک از سبکهای زندگي بر شیوهی
مصرف پاسخگویان به گونه ای تأثیر ميگذارد که موجب صرفه جویي در مصرف ميشود؟
همانطور که در پیشینهی تحقیق مشاهده شد ،اغلب پژوهشهای گذشته ،رابطهی سبک زندگي
را با مصارف خاصي مانند مصرف تلفن همراه ،مصرف اینترنت و شبکههای اجتماعي ،مصارف مرتبط
با بدن و ...سنجیده اند .بر این اساس پژوهش حاضر سبک زندگي و ابعاد آن را با مقولهی مصرف
بهطور کلي و انواع مصرف مانند خوراک ،پوشاک ،لوزام آرایشي ،مصارف فرهنگي ،شبکههای اجتماعي
و ...را مورد بررسي قرار ميدهد .در راستای مطالب گفته شده ،فرضیات زیر مطرح مي گردد:
 -1بین سبک زندگي و رفتار مصرفکننده رابطه وجود دارد.
 -2بین ابعاد سبک زندگي (بُعد فرهنگي ،شبکههای مجازی ،مدیریت بدن ،سبک دیني و گذران
اوقات فراغت) و رفتار مصرفکننده رابطه وجود دارد.
 -2بین متغیرهای زمینهای (سن ،تعداد فرزندان و میزان تحصیالت) و رفتار مصرفکننده رابطه
وجود دارد.
 -7بین قومیت و رفتار مصرفکننده رابطه وجود دارد.
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روش تحقیق
این پژوهش ،مطالعهی توصیفي از نوع همبستگي است و اطالعات مورد نیاز با تکنیک پرسش-
نامهی خود گزارشي جمعآوری شد .واحد تحلیل خانوارهای شهر شیراز ،و همچنین واحد مشاهده،
زنان متأهل خانوارهای شیراز بودهاند .دلیل این انتخاب ،آگاهي بیشتر آنها نسبت به مصارف خانواده
ميباشد .زنان بیشتر درگیر خرید و نحوهی مصرف در خانه هستند و معموالً زمان بیشتری را صرف
فعالیتهای خرید ميکنند .بنابراین ،جهت مطالعهی حاضر ،واحد تحلیل (جامعه آماری) با استفاده

از محاسبات انجام شده توسط لین 10حجم نمونه با ضریب پایایي  ،  5ضریب اطمینان  95درصد و
واریانس جمعیت  51-51درصد ،برابر با  202زنان خانوار نفر محاسبه شد ( .)Lin, 1978از آنجا که
مناطق شهری شیراز با یکدیگر همگن نبوده و با عنایت به اینکه توزیع جغرافیایي شهروندان در
سطح شهر پراکنده و گسترده است ،در این پژوهش از شیوهی نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای19
استفاده شده است .بر این اساس ابتدا هر یک از مناطق شهری به عنوان یک خوشه در نظر گرفته
شدند .پس در هر منطقه ،بر اساس لیست حوزههای موجود در آنها تعدادی حوزه به صورت تصادفي
با استفاده از نرم افزار  SPSSانتخاب شدند .از درون هر خوشهی انتخابي نیز بر اساس تصادف،
تعدادی بلوک انتخاب و پرسشنامهها در منازل بلوکهای انتخابي توزیع گردیدند .برای پیش آزمون
 11درصد از نمونه انتخاب شدند ،که شامل  20نفر بودند .جهت اعتبار 21سؤاالت پرسشنامه از
نظرات و راهنمایيهای برخي متخصصان و اساتید جامعه شناسي کمک گرفته شد .برای سنجش
پایایي ابزار تحقیق (پرسشنامه) ،از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شد .پس از پاالیش پرسشنامهی
اولیه ،پرسشنامهی نهایي بر روی کل نمونهی آماری مورد آزمون قرار گرفت .در این بخش نیز جهت
اطمینان بیشتر به ابزار پرسشنامه ،مجدداً از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شد تا گویههایي که
همبستگي ضعیف یا بدون رابطه با دیگر گویهها بودند ،کنار گذاشته شوند .متغیرهای تحقیق شامل
موارد زیر مي باشند:
 )8سبك زندگي :چنانچه قبالً مطرح شد ،سبک زندگي ،مبحث گستردهای است که در مباني
نظری بهطور خالصه به آن پرداخته شد .بهطور کلي باید گفت ،برخي از تحقیقات سبک زندگي را
عادتهای و الگوهای غذایي برشمردهاند ( ;Sarrafzadegan & Kelishadi, 2009; Heiman, 2009
 .)Holt et al., 2005در حالي که در بعضي از تحقیقات سبک زندگي به عنوان الگوهای فعالیت اوقات
فراغت و مصرف کاالهای فرهنگي و مادی در نظر گرفته شده است ( ;Fazeli, 2003; Ross, 2009
18

Lin.
Multiple-stage Cluster sampling.
20
Validity.
19
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 .)Quelhas, 2004در این تحقیق ،ابعاد سازندهی سبک زندگي در این مقاله با استفاده از تحلیل
عامل اکتشافي بهصورت زیر بهدست آمد:
الف) بُعد فرهنگي :شامل مطالعهی روزنامهها و مجالت داخلي ،مشاهدهی فیلمها و یا شوهای
تلویزیونهای خارجي ،مشاهدهی تبلیغات ماهوارهای در خصوص لباس ،موضوعات مرتبط با بدن،
مطالعهی کتابهای غیر درسي ،حضور در سینماها و تئاتر ،شرکت در کالسهای کالس نقاشي،
خطاطي ،موسیقي و ...ميباشد .پایایي گویههای مربوطه  1/77ميباشد.
ب) شبکههای مجازی :شامل استفاده از اینترنت برای مشاهدهی شو ،فیلم ،عکس هنرپیشهها،
استفاده از اینترنت برای یافتن مدلهای لباس ،مطالعهی سایتهای اینترنتي آرایشي و لوازم مرتبط
با آن ،پیامک بازی ،بلوتوس بازی ،حضور در کافي نت ،چت کردن و ...ميباشد .پایایي گویههای
سازندهی شبکههای مجازی  1/79ميباشد.
ج) مدیریت بدن :این بُعد شامل گویههایي مانند استفاده از وسایل ورزشید همچون تردمیل
در خانه ،رقصیدن و یا انجام حرکات آیروبیک ،آرایش صورت ،آرایش مو (های الیت ،مش ،رنگ مو)،
تاتو موقت ،انجام حرکات نرمشي کششي یا هوازی در خانه ،استفاده از جکوزی ،سونای خشک ،کار
با دستگاههای مختلف ورزشي در باشگاه یا پارکها ،پیادهروی به عنوان ورزش و ...ميباشد .پایایي
گویهها  1/05ميباشد.
د) سبك دیني :شامل تماشای برنامههای مذهبي تلویزیون داخلي ،همکاری با هیئتهای
دیني ،حضور در مکانهای زیارتي (مذهبي) ،گوش دادن به برنامههای مذهبي رادیو داخلي ،انجام
فعالیتهای مذهبي در خانه (مانند نمازهای روزانه) و ...مي باشد .پایایي گویههای تشکیل دهنده
 1/07مي باشد.
و) فعالیتهای اوقات فراغت :شامل فعالیتهایي مانند گشت و گذار در خیابانها و پاساژها،
انجام فعالیت هنری مانند نقاشي ،نوازندگي ،خیاطي ،حضور در پارکها و تفرجگاهها ،صرف غذا در
رستوران ،فست فود ،ساندویچ فروشي ،کالس زبانهای خارجي یا آموزش رایانه و نرمافزارهای آن،
بودن در کنار دوستان و ...ميباشد .پایایي گویهها  1/02ميباشد.
مقدار آماره  KMOتحلیل عاملي سبک زندگي برابر  1/095بوده است .این عدد به ما ميگوید
که  09/5درصد از همبستگيهای مشاهده شده مربوط به خود متغیرها است و در نتیجه تحلیل
عاملي مناسبي خواهیم داشت .از سوی دیگر آزمون کروی بارتلت در سطح معنادارای  99درصد
اطمینان ،برابر با  11502/1بوده است که نشان دهندهی درستي تحلیل عاملي صورت گرفته است.
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 )3رفتار مصرفکننده :طبق تعریف برکمن 21و گیلسون ،22رفتار مصرفکننده ،فعالیتهایي
هستند که در آنها افراد درگیر استفادهی واقعي یا بالقوه از اقالم مختلف بازار که شامل محصوالت،
خدمات ،ایدهها و محیط فروشگاهها ميشود .در این تحقیق ،مصارف گوناگون از خوراک و پوشاک
گرفته تا وسایل آرایشي و ...مورد سنجش قرار گرفت .پایایي گویههای سازندهی رفتار مصرفي 1/09
ميباشد.
 )9سن :تعداد سالهای عمر فرد .این متغیر در سطح سنجش فاصله ای مورد استفاده قرار
گرفت.
 )2تحصیالت :تعداد سالهای تحصیل فرد و مدرک کسب شده از آموزش و پرورش .این متغیر
در سطح سنجش فاصلهای و به صورت تعداد سالهای گذرانده شده مورد سنجش قرار گرفت.
 )2تعداد فرزندان :تعداد فرزندان به دنیا آمدهی هر زن.
یافته های تحقیق
جدول شماره  1نشان دهندهی رابطهی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابستهی رفتار مصرفي
ميباشد (فرضیهی شمارهی  1و  .)2با توجه به سطح فاصلهای متغیرهای مستقل و وابسته ،از ضریب
همبستگي پیرسون استفاده شده است .با توجه آمارههای جدول ،از میان متغیرهای موجود ،همهی
ابعاد سبک زندگي دارای رابطهی معنيدار با متغیر وابسته بودهاند .همچنین تنها سبک دیني در
سطح حداقل  95درصد اطمینان با متغیر وابسته دارای رابطه بوده است .سایر متغیرها دارای رابطهی
نسبتاً متوسط در سطح بیش از  99درصد با متغیر وابسته بودهاند .همچنین مشاهده ميشود که به
غیر از متغیر سبک دیني ،سایر متغیرها با رفتار مصرفي دارای رابطهی مثبت بودهاند .بدین معنا که
با افزایش هر یک از سبکهای زندگي یاد شده در جدول ،میزان مصرف پاسخگویان افزایش پیدا
ميکند .اما از سوی دیگر ،سبک زندگي دیني باعث کاهش مصرف در میان پاسخگویان ميگردد .بر
اساس نتایج ،باالترین ضریب همبستگي به رابطهی مصرف فرهنگي و رفتار مصرفي تعلق داشته است.

Berkman
Gilson

21
22
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جدول شماره  -8همبستگي بین متغیرهای مستقل (ابعاد سبك زندگي) با متغیر وابسته (فرضیه-
ی  8و )3

متغیرهای مستقل

رفتار مصرفي

بُعد فرهنگي

**1/717

شبکه های مجازی

**1/225

مدیریت بدن

**1/265

سبک دیني

*-1/120

گذران اوقات فراغت

**1/297

** p <1/11, * p </15
در ادامه برای اطمینان از اینکه رابطهی همبستگي بین متغیرهای اصلي تحقیق (سبک زندگي
و رفتار مصرفي) تحت تأثیر متغیرهای زمینهای یا بُعد خانوار قرار ندارد ،رابطهی این متغیرها با متغیر
وابسته مورد بررسي قرار گرفت که در قالب فرضیهی  2و  7سنجیده شده است .برای فرضیهی
سوم ،از ضریب همبستگي پیرسون و برای فرضیهی چهارم ،از آزمون  Fاستفاده گردید .همانطور
که مشاهده ميگردد ،بین متغیرهای سن ،تعداد فرزندان (جدول  )2و قومیت (جدول  )2با رفتار
مصرفي ،رابطهی معنيداری وجود ندارد .این نشان ميدهد که تمامي سنین مختلف ،تمامي گروههای
قومي و افراد با تعداد فرزندان مختلف در رفتارهای نسبتاً مشابهي قرار گرفتهاند؛ اما تحصیالت با
ضریب همبستگي  1/112و سطح اطمینان  95درصد ،رابطهی معنيداری با رفتار مصرفي دارد که
جهت اطمینان از اینکه این متغیر مداخله گر نباشد ،مجدداً رابطهی همبستگي بین ابعاد سبک
زندگي با رفتار مصرفي با کنترل این متغیر مورد آزمون قرار گرفت .بر اساس نتایج آزمون همبستگي
جزئي ،رابطهی معني داری بین متغیرهای مستقل و وابسته با کنترل تحصیالت وجود داشت .لذا
مشخص ميشود که سطوح مختلف تحصیلي بر رفتارهای مصرفي مردم تأثیرگذار هستند.
جدول  -3آزمون ضریب همبستگي بین سن و تعداد فرزندان و تحصیالت با رفتار مصرفي
(فرضیهی )9

متغیر

ضریب همبستگي

سطح معني داری

سن

1/121

1/60

تعداد فرزندان

1/127

1/51

تحصیالت

1/112

1/129
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جدول  -9آزمون تفاوت میانگین رفتار مصرفي بر حسب قومیت پاسخگویان (فرضیهی )2

قومیت

میانگین

انحراف استاندارد

فارس

07/71

21/07

ترک

95/61

17/72

لر

96/16

21/21

سایر

90/71

27/02

Sig F

F

1/19

1/72

جدول شمارهی  ،7نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره را به شیوهی مرحله به مرحله برای متغیر
وابستهی رفتار مصرفي نشان ميدهد .نتایج آماری نشاندهندهی آن هستند که متغیرهای مستقل
مصرف فرهنگي ،فعالیتهای گذران اوقات فراغت ،مدیریت بدن و مصرف آرایش ،شبکههای مجازی
و سبک دیني ،به ترتیب ،وارد معادله شدهاند .مدل رگرسیوني با  5متغیر فوق توانسته است تا 72
درصد تغییرات متغیر رفتار مصرفي را تبیین کند .به غیر از سبک زندگي دیني تمامي متغیرها دارای
رابطهی مثبت با متغیر وابسته بودهاند؛ به عبارتي هر چه سبکهای زندگي ذکر شده در پاسخگویان
رایجتر بود ،آنها رفتار مصرفي بیشتری از خود نشان ميدادند.
جدول شمارهی  -2متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون برای تبیین واریانس رفتار مصرفي

مراحل
ورود
متغیرها

متغیرهای وارد
معادله

R

R2

F

Sig
F

Beta

T

Sig
T

اول

بُعد فرهنگي

1/717

1/16

1/111 12/91

1/717

1/111 7/16

دوم

گذران اوقات
فراغت

1/52

1/27

1/111 11/51

1/297

1/111 2/09

سوم

مدیریت بدن و
مصرف آرایش

1/59

1/270

9/51

1/111

1/265

1/111 2/76

چهارم

شبکههای
مجازی

1/62

1/296

9/22

1/111

1/225

1/116 2/26

پنجم

سبک دیني

1/65

1/722

5/21

1/115 2/75 -1/120 1/127
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به بررسي رابطهی سبکهای متفاوت زندگي با رفتار مصرفکننده در بین زنان
متأهل شهر شیراز پرداخته است .این مطالعه نشان داد که سبک زندگي ،رابطهی معني داری با رفتار
مصرفي پاسخگویان دارد .همانطور که در متن مقاله اشاره شد ،سهم عمدهای از سبکهای زندگي
را رسانهها و فناوریهای نوین ارتباطي مانند رسانههای خارجي ،شبکههای مجازی ،رسانههای
نوشتاری داخلي و فناوریهای نوین و بهطور کلي بُعد فرهنگي تشکیل ميدهد .این رسانهها عامل
عمدهای در شکلگیری ذهنیت و هویت متکثر و ناپایداری هستند که ضمن ایجاد تردید نسبت به
یقینهای گذشته ،امکان شکلگیری هویتهای چندپاره و ناپایدار را تقویت ميکند .این رسانهها
بهعنوان وسایل سرگرمکننده ،ساختار هویتي و رفتاری افراد را شکل ميدهند ( ;Clark, 2002
 .)Buckley et al., 2007در هر کشوری برای ادارهی امور و تغییر دیدگاهها و رفتارهای مردم از این
رسانهها به خصوص تلویزیون استفاده ميشود .در ایران نیز بیشترین سهم مربوط به تلویزیون است؛
اما تحقیقات بسیاری نشان ميدهد که الگوها و سبک زندگي ارائه شده در این رسانه ،به خصوص
توسط پیامهای تبلیغاتي ،نمایانگر و ترویجکنندهی مصرفگرایي است ( ;Mirzayi, H.; Amini, 2005
 .)Dehghan, 1998با گسترش وسایل ارتباطي همچون اینترنت و ماهواره ،این تأثیر روز به روز فزوني
ميیابد و نگرش افراد را در مورد مسائل مختلف ،از جمله رفتار مصرفي تغییر ميدهند.
اما همانطور که در جدول مشاهده ميشود ،سبک دیني ،رابطهی منفي با رفتار مصرفي دارد و
این نشان ميدهد که دینداری نقش بسزایي در کاهش مصارف غیر ضروری ایفا ميکند .دین مبنایي
است برای جامعهپذیری ارزشها ( Muhamad & Mizerski, 2010; Kahle et al., 2005; Saroglou
 )et al., 2004و عاملي است که در شکلگیری هویت اجتماعي افراد نقش دارد ( ;Kahle et al. 2005
 .)Puffer et al., 2008از سوی دیگر باید گفت که نگرش نسبت به رفتار ،منجر به شکل گیری قصد
رفتاری خاصي ميشود ( .)Ajzen, 2008; Lindsky et al., 2005از جمعبندی مطالب فوق ميتوان
گفت ،مذهب بر نگرش های افراد تأثیر گذاشته و منجر به شکلگیری رفتارهای خاصي در آنها
ميگردد.
نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات باقری و همکاران ( ،)2016رحمتي و بخشي ( ،)2015فتحي و
همکاران ( ،)2014امام جمعه زاده و همکاران ( ،)2014خواجه نوری و همکاران ( ،)2011سیان (،)2009
المجد ( ،)2008کاهله و همکاران ( )2005و ...همسویي دارد .همانطور که در روابط منتج از آزمونها
مشخص شد ،سبک زندگي عامل کلیدی و مهمِ اثرگذار بر رفتار خرید و رفتار مصرف کننده ميباشد.
الزم به ذکر است ،سبک زندگي ،تنها به جلوههای عیني رفتار ،مانند الگوی مصرف یا شیوهی گذران
اوقات فراغت محدود نیست ،بلکه باورها و نگرشهای افراد و گروههای اجتماعي را نیز در بر ميگیرد.
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به عالوه ،این باورها در سطوح رفتاری افراد نیز اثرگذار است و از راه ایجاد ارزشها و هنجارهای
اجتماعي ميتواند در جهتگیری رفتاری افراد ،تعیین کننده و مؤثر باشد .در واقع ،این ارزشها و
هنجارها ميتواند سلیقهی افراد و مالک ترجیح آنان را در کنشهای فردی و اجتماعي جهت بخشد.
از آنجا که امکان محدود کردن رابطهی بین فرهنگها در جهان جهانيشدهی امروزی میسر
نیست و همچنین نميتوان مانع از گسترش فناوریهای اطالعاتي و ارتباطي نوین در جامعه گردید،
لذا ميتوان با آگاهي بخشي افراد جامعه از تبعات سوء این فناوریها در تشویق و ترغیب مصرفگرایي
تا حدودی کاست و همچنین مصرف را در کانالهایي قرار داد که با منافع ملي و ارزشهای حاکم بر
جامعه همخواني بیشتری داشته باشد .از سوی دیگر ميتوان به تأکید دین در کنترل کردن رفتار
مصرفي یا بهعبارتي درست مصرفکردن اشاره نمود .این نکته بیانگر بُعد عقالني دین است که بارها
و بارها در آموزههای مذهبي ادیان مختلف ذکر شده است .به نظر ميرسد که راه حل دین نیز
راهکاری عقالني است که ميبایست با انتشار و تبلیغ تبعات منفي مصارف بیش از اندازه ،آن را عملي
نمود .در واقع انسان عاقلي که معموالً ،نه همیشه  ،در انجام کارهایش به نتایج آن مياندیشد ،با
درک غیرعقالني بودن مصرف بیش از اندازه ميتواند در مصارف خود صرفهجویي کند.
موارد فوق زماني اهمیت بیشتری را ميطلبد که توجه شود با توجه به بسط روزافزون استفاده از
شبکههای اجتماعي و نقش مهم وسایل ارتباطي در سبک جدید زندگي ایرانیان ،به ویژه در بین زنان
و جوانان ،نیاز به برنامه ریزی در این حوزه احساس ميشود .سبک زندگي چندگانه و سیال در فضای
مجازی ،سبک زندگي بومي جوانان را مورد هدف قرار دادهاند و در این میان ،اینترنت با بهرهگیری از
فضای چند بعدی منجر به ایجاد بحران هویت و سرانجام ایجاد هویتهای سیال و حتي مصارف
نامتناسب با هویت و فرهنگ ایراني اسالمي ميشود.
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