Journal of Applied Sociology
Vol. 29, Issue 4, No. 72, Winter 2019
pp. 35-38
Received: 04.03.2018

Accepted: 23.09.2018

Sociological Analysis Redefining the Social Identity of Women in the Light of Consumerism
Tendencies Case Study: Women Born in the 1970s, 1980s and 1990s of Isfahan
Assadollah Naghdi
Associate Professor, Department of Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Iran
Soraya Memar
Associate Professor, Department of Social Sciences, University of Isfahan, Iran
Maryam Dastani
Ph.D. Student of Social Sciences, University of Bu-Ali Sina, Hamedan, Iran
*
Corresponding author, e-mail: naghdi219@gmail.com
Introduction
In recent decades, with the spread of consumerism and rising consumer Tendencies in the global arena, there have
been developments in the cultural and structural contexts of societies that have transformed and transformed
traditional women's identity and redefined their identity in the face of modern consumerism manifestations. Today,
people with a tendency to Over consumption of goods, not only to meet the need, try to get a different social position
than others. In the meantime, women, with the use of Conspicuous Consumption as representatives of their families,
try to raise their dignity and social status and their families in society. The study seeks to show that, although women
have always had more tendencies over the course of history than men, but what is seen as excessive consumption and
in fact the use of manifestation is due to the prevalence of consumer culture, this is due to the propaganda of the
capitalist system and the process of globalization. But perhaps the question is why the city of Isfahan has been chosen
as the case study. In response, it should be acknowledged that women in a large city like Isfahan, which are largely in
the course of modernity and experience institutional rank and cultural backgrounds and new roles, have been selected
because the city of Isfahan still has its links It maintains tradition and can clearly see the confrontation between
tradition and modernity, and is one of the few metropolises that are not fully engaged in religious, family ... and not
in their entirety It is discrete with these stereotypes. In fact, present-day women in the city of Isfahan play an active
role in dialectics of identification and identity change in light of consumerism and their religious, familial and
traditional affiliations. The present article focused on the effect of consumerism on redefining the identity of women
born in the 50s, 60s and 70s of Isfahan. The Theories used in this research were the theory of Pierre Bourdieu,
Thorstein Veblen and Anthony Giddens.

Methods & Material
The research method was quantitative and survey type,
data collection method, researcher-made questionnaire,
a sample size of 384 women in Isfahan and a multistage cluster sampling method.
Discussion of Results & Conclusions
The results of the analysis show that there are
significant correlations between the variables of
consumerism and the redefinition of women's identity,
social inequality and consumerism, social inequality
and redefinition of women's identity and between
globalization and consumerism. Also, the regression
results show that the variables of consumerism,
globalization and social inequality explain 22% of the
variations in the redefinition of social identity.
Consequently, in line with the results obtained in this
research and other similar studies, it can be
acknowledged that consumption In Iran, in different

decades, it has undergone a different course The desire
for more consumerism has grown considerably among
women in Iran in the early 1970s, But in later this
decade, due to the Islamic Revolution, which brought
with it religious enthusiasm, as well as the decline of
the presence of Western culture, consumerism and
pretending to overuse, was significantly reduced. But
in the 1980s, with the end of the eight-year war and the
erosion of its particular economic and political
conditions, the wave of moderatorial began again in the
community. Women's entry into public areas such as
universities and moving away from Private house space
prepared them to redefine a different identity from
traditional identity. The results of the research were in
line with the views of foreign thinkers such as Giddens,
Bourdieu, and Veblen, and also consistent with the
results of many domestic research on changing
attitudes. In the context of social identity, attempts
have been made to reflect the power of consumerism in
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the redefinition of identity, since in the current era,
changing attitudes and beliefs, there have been many
changes in the lives of individuals. In fact, increasing
consumerism has been able to make a big contribution
to the acquisition of new identities.
Keywords: Consumption, Conspicuous Consumption,
Re-Definition of Social Identity, Inequality,
Globalization, Usage, Emulation, Subjectivity.
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تحلیل جامعهشناختی بازتعریف هویت اجتماعی زنان در پرتو تمایالت مصرفگرایانه
مورد مطالعه :زنان متولد دهههای 05 ،05و  05شهر اصفهان
اسداهلل نقدی ،دانشيار علوماجتماعي ،دانشگاه بوعلي سينا ،همدان ،ايران



ثریا معمار ،دانشيار ،گروه علوماجتماعي ،دانشگاه اصفهان ،ايران

مریم داستانی ،دانشجوي دكتري جامعهشناسي ،دانشگاه بوعلي سينا ،همدان ،ايران
چکیده
در دهههاي اخير ،با گسترش مصرفگرايي و افزايش تمايالت مصرفي در عرصۀ جهاني ،تحوالتي در زمينههاي فرهنگي و ساختاري جوامع
روي داده است كه سبب دگرگوني و تغيير در هويت زن سن تي و بازانديشي در هويت خود در رويارويي با مظاهر امروزي مصرفگرايي شده
است .امروزه افراد با گرايش به مصرف بيش ازحد كاالها براي رفع نياز ،سعي دارند جايگاه اجتماعي متفاوتي نسبت به ديگران براي خود
كسب كنند .در اين ميان زنان با مصرف تظاهري بهمنزلۀ افرادي كه نمايندۀ خانوادههايشان هستند ،سعي دارند منزلت و جايگاه اجتماعي خود
و خانوادههايشان را در جامعه باال ببرند .مقالۀ حاضر مطالعۀ تأثير مصرفگرايي بر بازتعريف هويت زنان دهههاي 10 ،00و  20شهر اصفهان را
در كانون خود جاي داده است .نظريات استفادهشده در اين پژوهش نظريههاي پيير بورديو ،تورشتاين وبلن وآنتوني گيدنز است .روش
پژوهش از نوع كمي و به سنخ پيمايشي ،روش گردآوري اطالعات ،پرسشنامۀ محققساخته ،حجم نمونه  983نفر از زنان شهر اصفهان و
روش نمونهگيري ،خوشهاي چندمرحلهاي بوده است .نتايج تحليل نشان ميدهند همبستگيهاي معناداري بين متغيرهاي مصرفگرايي و
بازتعريف هويت زنان ،نابرابري اجتماعي و مصرف گرايي ،نابرابري اجتماعي و بازتعريف هويت زنان و بين جهانيشدن و مصرفگرايي وجود
دارد .همچنين نتايج رگرسيوني نشان ميدهند متغيرهاي مصرفگرايي و جهانيشدن و نابرابري اجتماعي  77درصد از تغييرات متغير
بازتعريف هويت اجتماعي را تبيين ميكنند.
واژههایکلیدی :مصرفگرايي ،مصرف تظاهري ،بازتعريف هويت اجتماعي ،نابرابري ،جهانيشدن ،ذائقۀ مصرف ،چشموهمچشمي ،منزلتيابي
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مقدمه و بیان مسأله

انجامشده در حوزۀ مصرف نشیان میيدهنید رفتیار و عیادات

مصرفگرايي و گرايش به مصرف بیيشازحید كاالهیا ،مظهیر

خريد در زنان و مردان متفاوت است و نگرش زنان نسبت بیه

حركت از يک دوره به دورۀ ديگیر بیود .ايین حركیت كیه بیا

خريد و مراكز خريد ملبتتر است؛ بهگونهاي كیه انگيیزههیاي

عنوان حركت از مدرنيته به پسیامدرنيته مشی ص میيشید بیا

روانشناختي همچون چشموهمچشميها ،نياز بیه خودنمیايي،

تغيير نقش محوري توليد در زندگي مردم به مصرف بیهمنزلیۀ

تش ص جويي و كسب اعتبار و منزلت و هويیت متفیاوت در

امري كه تعيين كنندۀ هويیت آنهاسیت ،همیراه بیود .تحیوالت

نگاه ديگران ،توانسته است بیر تمیايالت مصیرفي زنیان تیأثير

دهههاي اخير در عرصۀ مصرفگرايي سبب تعدد و تنوع منابع

بگذارد .در نگاه بسياري از زنان پرسیه زدن در فروشیگاه هیا و

هويتساز شده و گسترش جهانيشدن بیه بیازتعريف هويیت

مراكز خريد امروزي ،فارغ از كسب آزادي بیراي آنهیا ،نشیان

زده اسیت (افراسیيابي و همکیاران737 :7930 ،؛ ربيعیي و

منزلت است .ازسوي ديگر ،تبليغیات رسیانه هیاي ارتبیاطي از

رفيعي732 :7930 ،؛ ساروخاني و رفعتجیاه .)799 :7989 ،در اين ميان

ديگر عواملي است كه ارزش هیا و تمیايالت مصیرفي را بیين

ميتوان اينگونه اذعان داشت كه زماني پديیدۀ مصیرفگرايیي

زنان تقويت ميكنند .در اين ميیان زنیان بیهمنزلیۀ ششیري كیه

م تص جوامع غربي بود؛ اما اكنون با گسترشیي كیه در همیۀ

م اطب اصلي برنامههاي وسايل ارتباط جمعیيانید ،بيشیترين

جوامییع يافتییه اسییت ،پديییدهاي جهییاني اسییت؛ بییراي ملییال،

تأثيرپذيري را دارند .همان گونه كه ميدانیيم تبليغیاتي دربیارۀ

پژوهشهاي اجتماعي در ايران نيز نشان ميدهند «گیرايش بیه

مصرف مواد خوراكي ،پوشش ،ورزش و كاالهاي گرانشيمیت،

كاالهاي لوكس و تجملي در ايیران پیس از جنیب ،بیهشیدت

به عاملي در ايجاد تمیايالت مصیرفي و گیرايش بیه مصیرف

افییزايش يافتییه اسییت» (كییريمخییانزنیید .)0 :7920 ،در ايیین ميییان

كاالهاي تجملي تبديل شده است .همچنیين مراكیز خريید بیا

جنسيت بعدي مهم در خريد و مصرف تلقي ميشود .زنان در

كاركردهايي در تفريح ،ايجاد اوشات فراغت و كسب اسیتقالل

ابعاد م تلف براي توسیعۀ سیرمايهداري و بازارهیاي مصیرفي

و آزادي براي زنان ،به عاملي بیراي افیزايش مصیرف تجملیي

اهميت بسياري دارند .با گسترش سرمايه داري و ورود زنان به

تبديل شده است .مراكز خريید بیراي زنیان فییايي را فیراهم

عرصۀ كار ،زنان بهسمت مصرف بيش از پيش پوشاک ،لیوازم

مي كند تا به دور از س تگيريهاي دوران گذشته همان گونه

زينتي و آرايشي جلب شدند و از توليد خانگي فاصله گرفتند.

كه تمايل دارند اوشات خود را سپري كنند؛ زيرا رفتن به مراكز

ازسییويي ويژگییيهییاي زنانییه ،نيازهییاي آنییان و تبليغییات،

خريد حیور زنان را در بيرون از خانه موجّه ميكند؛ اما آنچه

بازارهاي م تلفي را براي مصرف كاالها و فروش محصیوالت

در اين رابطه تأملبرانگيز است اين است كه مصیرف هرگونیه

سییرمايهداري بییه وجییود آورد؛ ازايیینرو ،در دهییههییاي اخيییر

كااليي نمي تواند براي افراد كسب منزلت در پي داشیته باشید؛

سياست هاي جديدي در سبک زندگي مصیرفي زنیان ر داده

بلکه اين كاالهاي لوكس و تجملياند كیه شادرنید بیراي افیراد

است و زنان بيش از گذشته بیه سیبک زنیدگي مصیرفي روي

هويت جديدي به بار آورند .مصیرف كاالهیاي ارزانشيمیت و

آورده اند .مطالعات نشان ميدهند ماهيت ذهني و رفتاري زنان

حیور در مراكز خريید پیايين شیهر سیبب افیزايش اعتبیار و

و مییردان در خريیید يکسییان نيسییت؛ بییراي ملییال ،برخییي

منزلت افراد نميشود و پايگاه اشتصادي  -اجتماعي پايين افراد

نظريییهپییردازان (اسییتوري )7981 ،اشییاره كییردهانیید كییه مییردان

را نشان ميدهد؛ ازاينرو ،همیان گونیه كیه بورديیو در كتیاب

خريییداراني خشییکتییر و غيرعییاطفيتییر و زنییان خريییداراني

تمايز نشان ميدهد يکي از عواملي كه بر مصرفگرايیي افیراد

تفريحي محسوب ميشوند .همچنين بسياري از پیژوهشهیاي

اثر ميگذارد ،ذائقۀ مصیرف اسیت كیه خیود ممکین اسیت از

زنان دامن
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تمايل دارند .رئيس انجمن جراحان پالسیتيک و زيبیايي بيیان

در اين ديدگاه ذائقۀ مصرف همان توانايي افراد براي تمايز

ميكند كه  10تا 20درصد از تقاضاهاي جراحي زيبايي بهويژه

شائلشدن بين فرآوردههاي گوناگون فرهنگي و زيباييشیناختي

جراحي بيني غيرضروري است .ايرانيها ازنظر رشید مصیرف

و ارزش شائیلشییدن بییراي آنهاسیت؛ درواشییع ذائقییه ،مصییرف

لوازم آرايشي ،رتبۀ  9را در دنيا دارند .در كشور ما تنها  70درصید

الگوهاي فرهنگي و ترجيحهاست و بیهمنزلیۀ تیرجيحهیايي از

از لوازم آرايشي موجود در بیازار از مجیاري شیانوني وارد كشیور

انواع معيني از پوشاک ،مبلمان يا ديگر كاالها بهطور مستقيم بر

شدهاند .سن مصرف لوازم آرايشي به  70سیال رسیيده اسیت؛ در

انت اب هاي افراد اثر ميگذارد (كمیالي و خودكیاري.)770 :7939 ،

حالي كه در كشورهاي توسعهيافتیه ،تمايیل بیه آرايیش بيشیتر در

در ايران با توجیه بیه افیزايش سیطح رفیاه جامعیه ،تغييیرات

زنان مسن ديده ميشود كه طراوت و شیادابي پوسیت خیود را از

اجتمییاعي گسییتردهاي در گییرايش بییهسییمت ارزشهییاي

دست دادهاند (تركاشیوند .)7988 ،مركز افکارسنجي دانشجويان ايران

ماديگرايانه مشاهده ميشود .در چنين شرايطي زنان در دوري

نيز در سال  7987نظرسنجي با عنیوان «ارزيیابي نظیر شیهروندان

از مصرف كاالها گرفتار ميشیوند تیا از يیک طیرف بیهمنزلیۀ

تهراني از پديدۀ تجملگرايي» انجیام داده اسیت .يافتیههیاي ايین

«مصرفكنندۀ نيابتي »7براي شوهران و خانوادههايشیان كسیب

نظرسیینجي نشییان مییيدهنیید  22درصیید از مییردم ،رواي پديییدۀ

منزلت كنند و ازطرف ديگر هويتي متفاوت از هويت زن سنتي

تجملگرايي را در حد زياد میيداننید .ازنظیر  27درصید كسیب

براي خود به دست آورند؛ زيرا زنان در مقايسه بیا میردان ،در

ثروت و درآمد اشتصادي ،اولين اولويت و هدف مردم در زنیدگي

چالش هويتيابي شیرار دارنید؛ بنیابراين ،زنیان در جسیتجوي

شییده اسییت (علي ییواه .)707 :7982 ،علییيخییواه معتقیید اسییت

كسب هويت براي خود سعي میيكننید بیا مصیرف تظیاهري

پژوهشهايي كه در سالهاي اخير انجام شدهاند ،اين ادعا را تأييد

كاالهییا و شرارگییرفتن در مراكییز خريیید شییيک و امییروزي

ميكنند كه در سیالهیاي اخيیر ،عناصیر نظیام ارزشیي جامعیه از

هويتهاي جديدي براي خود بسازند.

وضعيت مذهبي  -معنیوي بیه اولويیت و غلبیۀ عناصیر میادي و

براسییاا اطالعییات گییزارششییده توسیین بانییک مركییزي

درنتيجه انتظارات مصرفي در حال جابهجايي است (علي یواه:7982 ،

جمهوري اسالمي ايران ،ميزان هزينهاي كیه خیانوادههیا بیراي

 .)700جدا از آنکه بروز اين تحوالت را تا چه ميیزان گسیترده يیا

مبل و اثاثيه ،پوشاک ،كفش و میواردي از ايین دسیت صیرف

محدود بپنداريم و جدا از آنکه چه داوري ارزشي از اين تحوالت

كرده اند ،از سال  7920تا  7980سه برابر شیده اسیت .7ايیران

داشته باشیيم ،نبايید از اهميیت و تیأثيرات آن در سیطح زنیدگي

ازنظر تعداد جراحي زيبايي بيني در دنيا مقیام اول را دارد80 .

روزمره غافل شويم (شالچي.)777 :7982 ،

درصد از زنان و  10درصد از میردان بیه انجیام عمیل زيبیايي

بنابراين ،مسئلۀ اصلي ما در اين پژوهش بررسي رابطۀ بين
مصرف گرايیي و بیازتعريف هويیت اجتمیاعي زنیان بیهطیور

 7اين مفهوم از تورستين وبلن است كه شاعدۀ كلي آن مقرر ميدارد كه در طرح

اختصاصي در بين سه نسل از زنان دهههیاي  10 ،00و  20در

رتبهبندي طبقات اجتماعي و همچنين در درون نظام خانواده كساني هستند كه

شهر اصفهان است .در اين پژوهش تالش بر آن است تا نشان

بهوسيلۀ يک وابستگي و نمکپروردگي به اعیاي برتر طبقه پيوند ميخورند و
ازطريق وابستگي به ولينعمت خود ،اعتبار و رفاه بيشتري كسب ميكنند .اين دسته

داده شود هرچند زنان همواره در طول تاريخ تمايالت مصرفي

از افراد نديمان ارباب خود هستند و چون نماد مرتبۀ واالي ولينعمت خويشاند،

بيشتري نسبت به میردان داشیتهانید ،آنچیه در مصیرفگرايیي

مصرفكنندۀ نيابتي ثروت بيکران او به شمار ميآيند .همسر نيز ازجمله ن ستين

بيشازحد و درواشع مصرف تظاهري ديده میيشیود ،ناشیي از

وابستگاني است كه مصرفكنندۀ نيابتي شوهر خود محسوب ميشود (وبلن،
.)771 :7937
www.cbi.ir/simplelist/4445.sapx
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سرمايهداري و فرايند جهانيشدن در ايین رابطیه اتفیاف افتیاده

جايگاه آنها در جامعه ،مباحث مربیوط بیه بیازتعريف هويیت

است .شايد سؤال اين باشد كیه چیرا شیهر اصیفهان بیهمنزلیۀ

زنان اهميت ويژه اي دارد؛ بهگونهاي كه چنين مباحلي ،ازجمله

موردمطالعه انت اب شده است؛ در پاسخ بايد گفت زنان شیهر

موضوعات ارجمند بیراي پیژوهش هیاي اجتمیاعي محسیوب

بزرگي ملل اصفهان كه در حد وسيعي در جريان مدرنيته شیرار

ميشوند .در اين زمينیه بيشیتر پیژوهش هیا دربیارۀ هويیت و

گرفته اند و در عرصه هیاي نهیادي و فرهنگیي ردهبنیديهیا و

بازتعريف آن نشان ميدهد جامعۀ ايیران در جريیان تغييیرات

نقشهاي جديدي را تجربه میيكننید ،بیه ايین دليیل انت یاب

سريع و متعدد شیرار گرفتیه و بیهسیمت تغييیر ارزشهیا گیام

شدهاند كه شهر اصفهان هنوز پيوندهاي خود را با سنت حفی

برداشته است .در اين رابطه مطالعاتي كیه بیه طیور انحصیاري

كرده است و تقابل سنت و مدرنيته بیهوضیوح در آن مشیاهده

دربارۀ زنیان انجیام شیدهانید ،نشیاندهنیدۀ تغييیر ارزشهیا و

مي شود و جزو يکي از معدود كیالنشیهرهايي اسیت كیه نیه

نگرش ها و نوعي بازانديشي در هويیت و گسیترش تفکیرات

بهطور كامل درگير كليشههاي مذهبي ،خیانوادگي و ...اسیت و

بازانديشانه (عبدالهيان و همکاران )02 :7980 ،و گرايش به نوگرايي

نه پيوند خود را بهطور كامل با اين كليشیههیا گسسیته اسیت؛

(سفيري و همکاران )02 :7937 ،در ارزش هاي زنانه انید .همچنیين

درواشع ،زنان امروزي در شهر اصفهان در ديالکتيک هويتيابي

ساروخاني و رفعتجاه ( )7989پژوهشیي بیا عنیوان «زنیان و

و تغييیییر هويیییت در پرتیییو تمیییايالت مصیییرفگرايانیییه و

بازتعريف هويت اجتماعي» انجام دادند .آنهیا دريافتنید كیه از

وابستگيهاي مذهبي ،خانوادگي و سنتي خود نقش فعالي ايفیا

ميان كل عوامل ،تحصیيالت بيشیترين تیأثير را در بیازتعريف

ميكنند .اصفهانيها در گذشته از نگیاه ديگیران ويژگیيهیايي

هويت اجتماعي زنان تهران داشته است؛ پس از آن ارزشها و

چون اشتصاديبودن را داشتهاند و زنان با شرارگرفتن در چنیين

نگرش ها ،سبک زندگي و هويت نقشي مسلن (نقشي كیه هیر

فرهنگي با صیرفهجیوييهیاي بسیيار سیعي در حفی منزلیت

فرد در زندگي براي خود برميگزيند و خود را بیا آن تعريیف

خانوادگي خود داشتهانید؛ امیا امیروزه پيیدايش مراكیز خريید

ميكند) ،بر بازتعريف هويت اجتمیاعي تیأثير گذاشیته اسیت.

تجملي و لوكسي چون هايپرها و سيتيسنترها كه نمونیههیاي

نتايج مطالعات زلفعليفام و غفاري ( )7988نيز نشان ميدهنید

مشابه آنها تنها در كشورهاي توسعهيافته مشاهده مي شود ،آنها

با ورود مدرنيته ،منابع هويتب ش سنتي رو بیه نیابودي رفتیه

را در جايي بين سینت و مدرنيتیه شیرار داده اسیت و آنهیا بیا

است .همچنیين بیر طبیق پیژوهش هیايي چیون عیدلي پیور و

ايستادگي در مقابیل ارزشهیاي گذشیته سیعي در بیازتعريف

همکییاران ( )7939نفییوذ مدرنيتییه و اسییتفاده از فنییاوريهییاي

هويت خود دارند؛ بنابراين ،با توجه به آنچه بيان شد ،اهیداف

ارتبییاطي و اطالعییاتي ،ارزشهییا ،باورهییا و نيازهییاي افییراد را

كلي اين پژوهش عبارتاند از:

دست وش تغيير كرده است و جنبۀ خاص تأثيرگذاري آنهیا در

 شناخت عوامل مؤثر بر مصرف گرايي بين زنان دهه هاي 10 ،00و  20شهر اصفهان.
 بررسییي رابطییۀ مصییرفگرايییي و بییازتعريف هويییتاجتماعي زنان.

مقاومت زنان در برابر كليشه هاي جنسيتي بوده اسیت .در ايین
ميان بيشتر پژوهشهیاي داخلیي در دهیۀ اخيیر دربیارۀ رونید
تغييرات هويتي زنان به مسائل مرتبن با سیبک زنیدگي توجیه
داشتهاند و معيار بيشتر آنهیا متغيرهیايي چیون مصیرفگرايیي
(وارستهفر و م تاري ،)7988 ،جهانيشدن (خواجهنوري و مقدا،

پیشینۀ پژوهش

 )7980و تأثير تبليغات تجاري شیهري (موسیوي و احمیدي،

بهسبب وضعيت زنان در دهههاي اخيیر و دگرگیوني نقیش و

 )7937بوده است.
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در بییين پییژوهشهییاي خییارجي روي و سییاها(2007) 7

كريوويال و همکاران )2009( 0با طرح اين پرسش كه آيا زنیان

پژوهشي با عنوان «تغيير در ترجيحات زنان» انجام دادند و در

و مردان بیهطیور متفیاوتي خريید میيكننید ،بیهدنبیال كشیف

آن به اين نتيجه رسيدند كیه آنچیه طیرز لبیااپوشیيدن را در

عادت هاي خريد افراد در هند بودند .نتايج يافتههاي آنها نشان

انت اب فردي مش ص ميكند ،مديريت بیدن و ابیراز هويیت

مي دهند تفاوت هاي معناداري در رفتار خريد وجیود دارد كیه

است.

ممکن است با جنسیيت میرتبن باشید .در كیل زنیان نگیرش

بییروكس و وي (2008) 7در مقالییۀ «بازانديشییي و تبییديل

ملبتتري نسبت به مراكز خريید دارنید و محصیوالت روز را

هويت جنسيتي» با بررسي سه مجموعیه داده از اعییاي يیک

بيشتر از مردان مصرف مي كنند كیه ايین امیر نشیان میيدهید

انجمن زنانه ،ادعا ميكنند كیه فرصیتهیاي تغييیر در هويیت

مصرفگرايي بين آنها بيشتر از مردان است.

جنسيتي بسيار محدودتر از چيزي است كیه تصیور میيشیود.

در پژوهشي ديگیر بیاون )2012( 1رابطیۀ بیين پوشیاک و

نتايج نشان ميدهند جايي كه خواستههاي افیراد از تفکیرات و

هويت از منظر مصرف و مد را بين جوانان شهر ميالن بررسي

بحث هاي عمومي حاصل شده باشد ،تغيير در مفهوم جنسیيت

كرده و بيان كرده است كه ميزان مصرف پوشیاک راهیي بیراي

ايجاد ميشود و روابن در عمل تغيير ميكنند.

نشاندادن هويت غيرانحصاري محسوب ميشود.

كوكي (2009) 9در مقالۀ «دختران عالشه مند نيستند» دربارۀ

با مرور اين پژوهشها ميتوان گفت عمدۀ پیژوهشهیا از

ساختار اجتماعي و عالشه به ورزش در دختران ايین سیؤال را

تغييرات هويتي زنان بحث ميكنند .در ايین زمينیه بیه عوامیل

مطرح كرده است كه آيیا ترجيحیات سیبک زنیدگي زنیان در

متعددي توجه شده است .از مهمترين عوامیل چنیين تغييیري،

مواردي كه فرصت هاي ساختاري براي آنها فراهم است ،نشانۀ

نگرش هاي مبتني بیر جنسیيت ،تحصیيالت ،حییور پررنیب

عالشه مندي و انت اب آنهاست يا عوامل ديگیري هیم در ايین

رسانههاي ارتباطي و اطالعاتي و جهیانيشیدن شیناخته شیده

زمينه تأثيرگذارند .نتايج اين پژوهش نشان میيدهنید افیزايش

است .اين بررسي ها دربارۀ تغييرات هیويتي اهميیت دارد؛ امیا

فرصتهاي ساختاري بهتنهايي براي دسترسي به برابري كیافي

ازسوي ديگر ،انجام دادن مطالعاتي كه بتواند نسلهاي م تلیف

نيست؛ زيرا ب شیي از سیاختارهايي كیه توسین میردم ايجیاد

زنان را در اين زمينه با هم مقايسه كند ،مهم است؛ بنابراين ،بیا

ميشوند ،از معنايي تشکيل شده است كه میردم بیا اسیتفاده از

درنظرگرفتن اين نکته كه بازتعريف هويت امري بازانديشانه و

عامليتشان توليد ميكنند.

مسیئلهاي چندسیطحي اسیت و در حیال اتفیافافتیادن اسیت،

زيمرمن و دالبرگ )2008( 3در پژوهش «چشمانداز جنسي

ضروري است كه اين مسئله بررسي شود.

زنان در تبليغات :از منظر تعهد معاصر» نگرش زن هاي جیوان
را از منظر جنسي در تبليغ تجاري بررسیي كیرده اسیت .ايین

مبانی نظری

مطالعه نشان ميدهد تبليغات بيشتر زنانه شدهاند و جنسيت در

دربارۀ مصیرف نظريیههیاي متعیددي ازسیوي نظريیهپیردازان

تبليغات هدف گرفته شده است و گرايش زنان بیه تبليغیات و

م تلف مطرح شده است كه ميتوان در يک دستهبندي آنها را

استفاده از تبليغات در زندگي روزمرۀ خود بيشتر شیده اسیت.

به دو دستۀ كلي تقسيم كرد :ن ست نظريههايي كه بیا نگیاهي
انتقادي توجه خیود را بیه وجیوه منفیي مصیرف و پيامیدهاي
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ناگوار آن معطوف كردهانید .دوم نظريیههیايي كیه مصیرف را
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788

بهمنزلۀ كنشي خالشانیه و بازانديشیانه ارزيیابي كیردهانید كیه بیا

مصرفي مبناي اصلي هويت اجتماعي فرد است كه دامنۀ بسيار

وسعتب شيدن به گسترۀ انت یابهیاي افیراد و خلیق تفیاوت،

(ابیاذري و كیایمي:7983 ،

امکانات جديدي را به

گستردهاي از كودكي تا كهنسیالي دارد

روي جوامع معاصر ميگشیايند (ربيعیي و

 .)713بودريار نيز با تأثير از زبانشناسي لوي استروا ،مصرف

رفيعي .)738 :7930 ،زيگمونت باومن بیر ايین بیاور اسیت كیه در

ابژهها را نوعي زبان تصور ميكند كه در محدودۀ آن هیر ابیژۀ

عصر پست مدرن ،شدرت بیازار ،انسیجام اجتمیاعي و وفیاداري

مصرفي معرف نشانهاي است كه با اعطاي هويیت و موشعيیت

نهییادي شییهروندان را تیییمين كییرده اسییت .نيازهییا ،تمییايالت،

به انسان ها ،جهان اجتماعي را شکل ميدهد .بیه گمیان او ،در

هويتها و سبکهاي زندگي اجتماعي انسانها به مصرف پيوند

جوامع مصرفي معاصر افراد بهجاي مصرف كاالها نشیانههیاي

خییورده اس یت .خويشییتنهییاي پسییتمییدرن بییه هويییتهییا و

مربوط به آنها را مصرف ميكنند؛ زيرا اشيا چيزي نيسیتند جیز

زندگيهاي اجتماعي ازطريق الگوهاي مصرف شکل ميب شند.

نشانه و ازاين رو بيش از آنکه بیراي پاسی گويي بیه نيازهیاي

كاالها چنان طراحي شدهاند كه توهمات و اميدهايي را به وجود

انساني مصرف شیوند ،بیراي داللیت بیر جايگیاه اجتمیاعي و

آورند تا آدميان را اغوا كنند كه به همنوايي اجتمیاعي تین دهنید

كسب تش ص و تمايز به كار ميروند

(به نقل از ربيعي و رفيعیي،

(باومن ،7988 ،به نقل از سيدمن.)770 :7981 ،

)717 :7930؛ درواشع ،بودريار كاالها را نظامي از نشانههیا تلقیي

بودريار نيز معتقد است ما در عصري شیرار گرفتیهايیم كیه

ميكند كه با اعطاي هويت و موشعيت (مانند جنسيت ،طبقه يیا

بشر زير سلطه و محاصرۀ اشيا شرار گرفته است .مصرفكننیده

هويت محلي) به انسانها و اشيا ،جهیان اجتمیاعي را سیازمان

بهطور منطقي از يک شيء بهسمت شیيء ديگیر میيرود و در

مي ب شد (سيدمن .)773 :7981 ،از ديگر نظريیه پیردازان در ايین

حصار اشيا گرفتار ميشود؛ چيزي كه با جنون خريد و ميل بیه

حوزه ،تورشتاين وبلن اسیت كیه نظريیۀ طبقیۀ تینآسیا را بیا

تصاحب  -كه خود زاييیدۀ وفیور كاالهاسیت  -تفیاوت دارد

رويکردي به كاركردهاي پنهان مصرف تظیاهري مطیرح كیرده

(بودريار)72 :7933 ،؛ اما اين اشيا و كاالهاي مادي حامیل معیاني

است .او در پي فهم اين مسئله بود كیه افیراد چگونیه منزلیت

اجتماعي اند (باكاک)707 :7987 ،؛ درواشع ،سبک زنیدگي و نیوع

اجتماعي كسب ميكنند .بیه نظیر او ثیروت مهیمتیرين عامیل

كاالهاي مصرفي ما ،با خود نشیانههیاي فرهنگیي و اجتمیاعي

كسب منزلت است كه بايد نمود خارجي داشته باشد و بهترين

بههمراه دارد و افراد از آنها براي دستيابي به هويت اجتماعي

نمود آن مصرف تظاهري و نمايشي است؛ براي نمونه ،افراد با

استفاده ميكنند.

نوع پوشش ،آرايیش و زيیورآالت ،خیود و طبقیۀ خیود را از

به تعبير بودريار مصرف در دوران جديد فرايندي است كه

سايرين متمايز میيكننید (وبلین .)21-23 :7937 ،شیهرت نظريیۀ

طي آن ،مصرفكنندگان ازطريق بیهنمیايشگذاشیتن كاالهیاي

طبقۀ تنآسا بیراي ايین اسیت كیه الگیويي تیاري ي از تغييیر

خريداريشیده ،بیهطیور فعیال در حیال تیالش بیراي كسیب

تنآسايي متظاهرانه (اتالف وشت) به مصرف متظاهرانه (اتالف

هويتاند؛ به تعبير ديگر ،در زمان كنوني افراد هويیت خیود را

پول) ارائه ميكنید .وبلین بیر نيیاز انسیانهیا بیراي تمیايزات

ازطريق مصرفكننده به دست ميآورند.

اجتماعي حسادتبار از راه نمیايش كاالهیاي مصیرفي تمركیز

در اين فرايند هويت جديد ،تغيير در كاالهیاي مصیرفي و

ميكند .طبقۀ باال از مصیرف جلیوهفروشیانه بهیره میيبیرد تیا

تغيير در انديشه ،آن هم انديشۀ ديگران است .ازطیرف ديگیر،

خییودش را از كسییاني متمییايز كنیید كییه در پییاييندسییت

براساا الگوي ديتمار ،النب و ميک ،يکي از انگيزههاي خريد

سلسییلهمراتییب اجتمییاعي شییرار گرفتییهانیید؛ در عییين حییال

انگيزه هاي هويتي است .امروزه در جامعیۀ میدرن كینش هیاي

پاييندستيها هم ميكوشند (و عموماً هم شکست ميخورنید)
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دارنید (وبلین:7937 ،

از كساني تقليد كنند كه رتبۀ باالتري دارند .ميل به تقليد سبب

نشانههايي گرانبها و افت یارآميز بیا خیود

اثر «نشت به پايين» مي شود كه طي آن طبقۀ باال نبض مصرفي

 .)780چنين تعبيري را بورديو در كتاب تمايز با عنیوان «ذائقیۀ

را به دست ميگيرند كه در طبقات پايينتر انجام ميشیود .بیه

مصرف» مطرح ميكند .به عقيدۀ او ذائقۀ مصرف همان شابليت

هر حال ،هرگاه طبقات پیايين بتواننید بیا موفقيیت بیه اشیياي

انت اب آن چيزي است كه به نظر فرد مناسب است (سیليقه)؛

منزلتي طبقۀ بیاال دسیت يابنید ،باالدسیتيهیا آن اشیيا را رهیا

به عبارت ديگر ،ذائقه نوعي مهارت و چيرگي عملي بر توزيع

ميكنند و اشياي تازهاي برميگزينند تا يک بار ديگر خودشیان

ويژگيهايي است كه احتمال ميرود بیراي كسیي ر دهید و

را از پايينيها جدا كنند (.)Smmart & Ritzer, 2001: 9

درخور و شايستۀ اوست .او بيان مي كند كه افراد با تمايزي كه

در چنين فرهنگي افراد با مقايسۀ خیود بیا ديگیران سیعي

بين زشت و زيبا ،متش ص و عامي ميگذارند ،خود را ممتیاز

ميكنند با چشیموهمچشیمي و گیرايش بیه مصیرف فزاينیده

ميدارند؛ درواشع« ،سليقه به عامل واشعي تبديلكردن هیر چيیز

بتوانند خود را هم سطح با ديگران يا باالتر از آنها شیرار دهنید.

به نشانههاي تش ص و تمايز و تبديل توزيعهیاي پيوسیته بیه

در چنين شرايطي به عقيدۀ وبلن ،ثروت مبناي ارزش و اعتبیار

تقابلهاي گسسته تبديل ميشود» (بورديو.)733 :7939 ،
به نظر وبلن مصرف متظاهرانه سراسر ساختار اجتماعي را

ميشود.
به همين دليل است كه وبلن معتقد است رضايتخاطر در

فراگرفته است؛ اما آنچه در اين ميان اهميت دارد اين است كه

ايیین زمينییه تییا حیید زيییادي متییأثر از عییادت اجتمییاعي

در اليههاي پايين جامعه اين زناناند كیه ویيفیۀ تینآسیايي و

چشیموهمچشیمي میالي

در جامعیه اسیت (بیه نقیل از كمییالي و

مصرف تظاهري كاال را بر عهده ميگيرند.

خودكاري)770 :7939 ،؛ اما داشتن ثروت بهتنهیايي بیراي كسیب

همسران و دختران وسيلۀ بهر كشيدن ثروت مردان ميشوند؛

اعتبار كافي نيست و بايید ثیروت بیه نمیايش گذاشیته شیود؛

درواشع ،آنها مصرفكنندگان نيابتي مرداناند .آنها نشیان میيدهنید

ازاين روست كه طبقۀ مرفیه بیه مصیرف تظیاهري میيپیردازد

چه چيزهاي گرانشيمتي يا چه تجربۀ پرهزينیه و مید روزهیايي را

(باكیاک .)79 :7987 ،وبلن بر اين باور است كیه كاالهیايي بیراي

ميتوانند براي زنان خود فراهم كنند (بیه نقیل از كمیالي و خودكیاري،

مصرف كردن بهترند كه بتوان آنها را بیه طیور تظیاهري ضیايع

)772 :7939؛ اما اين نیوع مصیرف بیين افیراد و طبقیات م تلیف

كرد؛ زيرا اعتبار تنها با آشکاركردن آنها به دست ميآيد .افزون

يکسان نيست و همان طور كه بورديو بيان ميكند برحسب پايگیاه

بر آن ،احترام ش صي يک انسان بهوسيلۀ پيرايههیاي تجملیي

اشتصادي-اجتماعي افراد متفاوت است .به عقيدۀ بورديو فییاهاي

تأمين و تأييد ميشود .بدين ترتيب از آنجا كیه مصیرفكیردن

اجتماعي درواشع مبتني بر سرمايهاند .تركيیب سیرمايۀ فرهنگیي و

رفتاري افت ارآميز در نظر گرفته ميشود ،مصیرفنکیردن نيیز

اشتصادي موجب خلق گروهبنديهايي با ميزانهايي متفاوت از هر

(بیه نقیل از كمیالي و خودكیاري،

دو اين سرمايهها ميشود .بنا بر ادعاي بورديو ،اين گیروهبنیديهیا

 .)771 :7939در اينجاست كه وبلن معتقد است مصرف كاال بیا

نظام ارزشي مشابه و ذائقهها و ذوف و ساليق شبيه به هم دارنید و

توانايي مصرفكننده در خريكردن پول گره ميخورد.

در كل ،بهتر است بگوييم سبک زندگي مشابهي دارنید؛ يعنیي بیر

سبب كاهش منزلت فرد ميشود

مصرف كاالهاي گیرانبهیا كیاري شايسیته اسیت و ارزش

پايۀ عادتوارههاي خويش به گزينش شيوههاي زندگي متمیايز از

كاالها ازنظر زيبايي ،به ميزان گرانبهايي آنها بستگي دارد .ايین

هم ميپردازند .بدين ترتيیب ،افیراد داراي سیرمايههیاي يکسیان،

گرانبهايي بر ذوف ما تأثير ميگذارد و با نمودهیاي زيبیايي بیه

سبکهاي زندگي يکسان ،منسجم و يکپارچهاي را ميسیازند كیه

هیم آمي تییه میيشییود؛ بنییابراين ،آنهیا لییذتب یشانیید؛ زيییرا

اجزاي اين واحد بهنوعي با هم خويشاوندي ساختاري دارند.
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درواشع ،در چنين شرايطي بيان خود با بهكارگيري سیاليق،

زندگي ش صي آنها و روابن محلي و منطقهاي اسیت كیه بیه

شرايح و ذائقهها در انت یاب كاالهیا ،اشیيا ،اجنیاا و ...انجیام

سراسیر جهییان كشیيده شییده اسیت نییه اينکیه تنهییا مسییئلهاي

مي گيرد؛ بدين معنا كه خريد و مصرف ،ابزارهیاي بيیان خیود

اشتصادي باشد (سروش و حسیيني .)03 :7937 ،او در جیاي ديگیر

ميشوند .در اين مرحله است كه خريدكردن حالتي نمايشي به

مي نويسد« :جهاني شدن را مي تیوان تشیديد روابین اجتمیاعي

خود ميگيرد و حوزه اي كه تا به حیال خنلیي تلقیي میيشید

دانست؛ همان روابطي كه موشعيتهیاي مکیانيد دور از هیم را

(خريدهاي روزانیه و )...كیامالً معنیادار و بااهميیت میيشیود

چنان به هم پيوند ميدهد كه هر رويداد محلي بیا تیأثيرگرفتن

(نيکزاد)739 :7987،؛ به عبارت ديگر ،كليۀ اعمال مصرف ،يعنیي

از رويدادهاي ديگري شکل ميگيرد كه كيلومترها با آن فاصله

استحصال و دخل و تصرف بايد بهمنزلۀ نمايشي از تسیلن بیر

دارد .برخالف گيدنز ،رابرتسون جهانيشدن را درهمآمي تن و

يک رمز ارتباطي در نظر گرفته شود و نيز بايید بیهمنزلیۀ يیک

دوربردشدن اثر نيروهاي جهاني و محلیي میيدانید

(بیه نقیل از

«گرايش زيباشناختي» درک شود كه پرتقاضاترين عنواني است

سروش و حسيني .)03 :7937 ،در اين زمينه بسياري بر اين باورنید

كه دنياي فرهنب تحميل ميكند ( .)Bourdieu, 1984: 8ميتوان

كه با توجه به تکلر و تعدد رسیانههیاي جمعیي دردسیترا و

ديد كه سبک و سياف استفاده از كاال بهويژه آن دسته از كاالهیا

درنتيجه انقالب اطالعاتي و شکلگيیري «جامعیۀ شیبکهاي» -

كه ممتاز شلمداد ميشدند ،تشکيلدهنیدۀ يکیي از نشیانههیاي

به تعبير كاستلز  -رسانه هیا نقشیي اساسیي در صیورتبنیدي

كليدي هويت و نيز سالحي ايدهآل در راهبردهاي تمايز اسیت

هويت اجتماعي افراد ايفا ميكنند.
ازنظر آدورنو و هوركهیايمر ،زنیدگي روزمیره در معیر

(.)Bourdieu, 1984: 30
ازطرف ديگر ما در جهاني زندگي ميكنيم كیه پيوسیته در

انواع بي پايان تبليغات تجاري شرار گرفته اسیت .تفیاوت هیاي

حییال تحییول و دگرگییوني اسییت و گسییتره و رفییاي ايیین

ميان محصوالت فرهنگي ،بيشتر وسيلههايي براي طبقهبنیدي و

دگرگوني ها به حدي است كه به نظر ميرسد جامعۀ جديیدي

دستهبندي مصرفكنندگاناند (اينکه هر فردي در جامعه از چه

در حال پيدايش و شکلگيري است و دورۀ جديدي در حيات

نوع محصوالت فرهنگي (مانند كتاب ،فيلم و غيره) بهره گيرد،

بشر آغاز شده است .برخي از نويسندگان مانند وبستر بیر ايین

سبب شراردادن افراد در گروهبنديهیاي م تلیف میي شیود) و

باورند كه ما در حال ورود به «جامعیۀ اطالعیاتي» هسیتيم كیه

ازطريق سازوكاري واحد به افیراد م تلیف شیکل میي دهنید:

(وبسیتر-09 :7980 ،

«براي هركسي چيزي عرضه ميشود تا هيچكس شادر به گريیز

 .)07جهاني شدن يکي از مفاهيم رايج در دنياي امروز است كه

نباشد ،تمايزها بیه ضیرب چکیش جیا میيافتنید و گسیترش

دربارۀ آن بحثهاي زيادي در حوزههاي گوناگون انجام شیده

مييابند .هركسي بايد بهنحیوي ییاهراً خودانگي تیه بیر طبیق

است؛ اما هنوز تعريف دشيقي از اين مفهوم ارائیه نشیده اسیت

همان سطحي (از ذوف و سليقه) رفتار كند كه از پيش تعيين و

يکي از ويژگي هاي آن ،جهاني شیدن اسیت

كه همه بپسندند.

شاخص گذاري شده

است» (آدورنو و هوركهايمر ،به نقل از كمالي و

گيییدنز جهییانيشییدن را مجموعییهاي از انتقییال در حییوزۀ

خودكاري)790 :7939 ،؛ بنابراين ،ميتوان اينگونه اذعان داشت كه

زندگي ،عواطف و روابن انسانها با يکديگر ميداند .او بر اين

اين رسانه ها هستند كه با تبليغیات گسیتردۀ تجیاري ،افیراد را

باور است كه به همیان ميیزان كیه انتقیال صیورت میيگيیرد،

به صورت منفعل درمي آورند و آنها نيز براي همنوايي با ديگیر

وضعيت عاطفي و احساسي ما در حوزۀ عمیل زنیدگي تغييیر

افراد و در عين حیال متمیايزكردن خیود از آنهیا ،بیه مصیرف

ميكند؛ بنابراين ،موضوع جهانيشدن ،روابین عیاطفي افیراد و

گستردۀ كاالها ميپردازند.
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ب ییش ديگییر پییژوهش حاضییر كییه بییه آن بییهاختصییار در

شییده اسییت و درنتيجییه دسییتيییابي آنهییا بییه منییابع مییادي و

نظريه هاي باال توجه شد ،بحث هويت و بازتعريف آن ازسوي

آزادي هاي فردي و اجتماعي بيشتر شده و آنها را بیه تأمیل در

زنان است .نظريه هاي مرتبن با تعريف هويت را میي تیوان در

هويتهاي ش صیي و اجتمیاعي سینتيشیان واداشیته اسیت.

دو رويکرد مدرن و پسامدرن جیاي داد كیه بیهطیور خالصیه

درنتيجه بسیياري از زنیان بیه مقاومیت در برابیر هويیتهیاي

اشارهاي كوتاه به آن ميشود .در رويکرد مدرن تعريف هويیت

تحميلي گذشته دست يافتهاند.

به وسيلۀ عوامل از شبیل موجیود طبيعیي ،روانیي يیا اجتمیاعي

درنهايت براساا ديدگاه هاي نظیري و شیواهد پژوهشیي

صورت ميگيرد؛ اما در رويکرد پسامدرن اين باور وجود دارد

مي توان نتيجه گرفت كه الگوي مصرف ،يکي از عناصیر میؤثر

كه هويت بیه دور از هرگونیه عامیل از شبیل موجیود طبيعیي،

بییر تعريییف مییا از خییود ،ديگییري و جهییان و نيییز از عناصییر

رواني يا اجتماعي صورت ميگيرد .در اين رويکرد ،نظريههاي

شییوامب ییش آن اسییت؛ درواشییع ،الگییوي مصییرف در جامعییۀ

فمينيستي شرار دارد كه جیوهر اصیلي آنهیا بیازتعريف هويیت

جهانيشدۀ كنوني خالق و پديدآورندۀ هويت ماسیت .چنانکیه

اجتماعي زنان است .هدف مشترک همۀ شیاخههیاي فمينيسیم

هويت افراد در جامعۀ معاصر بيش از آنکه تابع مجموعیهاي از

جنسيت زدايي از تفیاوت هیاي اجتمیاعي و فرهنگیي و انکیار

متغيرهاي سیاختاري ماننید طبقیه باشید ،از متغيرهیايي تیأثير

هويتي است كه مردان براي زنان تعريف ميكنند و در جامعیۀ

مي پذيرد كه ساختاري نيستند و در سطحي غيرساختاري عمل

پدرسییاالر نيییز تقییديس مییيشییود؛ درواشییع ،وجییه مشییترک

ميكنند .به اين معنا كه در عصر جهانيشدن ،نگرشهاي سنتي

نهیت هاي فمينيستي تالش تاري ي ،فردي ،جمعي ،رسمي و

مبتني بر هويتهاي طبقاتي  -كه در آن تأكيد اصلي بر پايگیاه

غيررسمي براي تعريف مجدد زنبیودن در تقابیل مسیتقيم بیا

اشتصادي بود و آنچه مهم شمرده ميشد جايگاه فیرد در نظیام

پدرساالري و ايجاد آگاهانه و فعاالنۀ هويیتهیايي اسیت كیه

توليد بود  -جاي خود را به هويتهاي جديیدي دادهانید كیه

دراثر گردهمايي ،عمل و گفتگیوي آفريننیده ايجیاد و تقويیت

پايۀ اصلي آنها را تمیايالت مصیرفگرايانیه شیکل میيدهید؛

مي شوند و زنان را به بازانديشي و معنادادن به زندگي روزانیه

درواشع ،افراد با مصیرف كاالهیا خیود را بیه ديگیران معرفیي

وادار ميكنند (كاستلز ،به نقل از ساروخاني و رفعتجیاه.)798 :7989 ،

ميكن ند و بیا ايین كیار خیود را از ديگیران متمیايز میيكننید؛

در جوامع سنتي نقشهیاي زنیان بیهطیور عمیده بیه خیانواده

بنابراين ،در اين پژوهش مبناي اصلي كار ،نظريۀ بورديو است.

محدود بود و همين امر محور اصلي هويیت زنیان را تشیکيل

به اين دليل كه نظريۀ او بیا سیاختار جامعیه همیاهنگي دارد و

ميداد و زنان در مقابل چنين تفاوتها و تبعيییاتي ،كمتیرين

بسياري از پژوهش ها اين مسئله را ثابیت كیردهانید .همچنیين

مقاومتي از خود نشان نميدادند؛ اما در جوامع میدرن بیهويیژه

براي بررسي جامع و كامل موضیوع مطالعیهشیده از نظريیات

در شهرهاي بزرگ در پي تحیوالت ناشیي از جهیانيشیدن و

گيدنز و وبلن استفاده شیده اسیت .در ادامیه بیراي فهیم بهتیر

ضرورت هاي اشتصادي ،زنیان بيشیتر در عرصیههیاي عمیومي

موضوع و ارائۀ دشيقتر متغيرهاي مطالعهشده ،متغيرها و روابن

فعاليت داشتند و امروزه منابع هويت ساز آنها متعیدد و متکلیر

آنها در شالب الگويي ارائه شده است.
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الگوی پژوهش
مصرف تظاهری
ذائقۀ مصرف

تجملگرایی

منزلتیابی

چشموهمچشمی

مصرفگرایی

هویت زنان

بازتعریف هویت زنان

جهانیشدن

نابرابری اجتماعی
نمودار  -1الگوی پژوهش

در ايیین شسییمت نيییز خالصییهاي از مفییاهيم و نظريییات

 7و  7آمده است:

استفادهشده در پژوهش و فرضيههاي پژوهش در شالب جدول
جدول  -1خالصۀ مفاهیم و نظریات پژوهش
نظریهپرداز عمده
وبلن
بورديو
گيدنز

مفاهیم محوری
طبقۀ تنآسا
تمايز
تجدد و تش ص

كميت و كيفيت كاالها ،مصرف تظاهري
ذوف و سليقه و مصرف فرهنگي
جهانيشدن

جدول  -2فرضیههای پژوهش
فرضیه
به نظر ميرسد بين نابرابري و مصرفگرايي رابطه وجود دارد.
به نظر ميرسد بين جهانيشدن و مصرفگرايي رابطه وجود دارد.
به نظر ميرسد بين نابرابري و بازتعريف هويت زنان رابطه وجود دارد.
به نظر ميرسد بين جهانيشدن و بازتعريف هويت زنان رابطه وجود دارد.
به نظر ميرسد بين زنان دهۀ  10 ،00و  20شهر اصفهان در مصرفگرايي تفاوت وجود دارد.
به نظر ميرسد هويت زنان در شهر اصفهان بيشتر با مرجعيت مصرف تعريف ميشود.

نظریهپرداز
بورديو
گيدنز
بورديو
گيدنز
وبلن
وبلن
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روش پژوهش

سنجش متغيرهاي مدنظر از طيف ليکیرت اسیتفاده شید .ايین

در اين پژوهش با توجه به ماهيت خاص موضوع پیژوهش ،از

پرسشنامه  30سؤال دارد كه براي تعيين روايي و اعتبار آن ،از

روش پژوهش كمي و از نیوع پيمیايش اسیتفاده شیده اسیت.

اعتبار صیوري اسیتفاده شید .در روايیي صیوري ،گويیه هیا و

جامعۀ آماري پژوهش شامل همۀ زنان متولد دهههیاي 10 ،00

طيفهاي به كار گرفتهشده در پرسشنامه در اختيار تعدادي از

و  20شهر اصفهان در سال  7931است .حجم نمونه برحسیب

جامعهشناسان و استادان شرار گرفت و از آنان خواسته شد نظر

فرمول كوكران  983نفر بود كه به شيوۀ نمونهگيري خوشیهاي

خود را اعالم كنند .دادههاي موردنيیاز پیس از جمیعآوري بیه

انت اب شدند .هر منطقه از مناطق 73گانۀ شیهر اصیفهان يیک

كمک نرم افزار  spssتجزيه وتحليل شدند؛ سپس براي بررسیي

خوشه و در هر منطقه چند خيابان بهصورت تصادفي انت یاب

رابطۀ احتمالي بين متغيرهاي پژوهش ،از آمار استنباطي تحليل

و از اين ميان آپارتمانها و بلوکهاي مسکوني بهمنزلیۀ میوارد

واريانس ،ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شید.

نمونه انت اب شدند و پرسشنامهها در اختيار زنیان شیرار داده

همچنين در اين پژوهش براي اطمينیان از پايیايي طيیفهیاي

شد .ابزار سنجش ،پرسشنامۀ محققساخته بود كه در آن براي

موجود در پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونبا استفاده شد.

جدول  -3ضریب آلفای کرونباخ متغیرها و تعداد گویههای هر متغیر
متغیر

تعداد گویهها

ضریب آلفای کرونباخ

مصرفگرايي
جهانيشدن
بازتعريف هويت اجتماعي
نابرابري

70
78
70
72

0/810
0/22
0/397
0/27

نتیايج جیدول  9نشیان میيدهنید مقیدار آلفیاي كرونبیا

مصرف گرايي اين است كه خوشب تي اينجهاني ،چيیزي جیز

متغيرهییاي پییژوهش بییاالتر از  0/02اسییت كییه نشییاندهنییدۀ

شدرت و امکان بهرهبرداري پياپي از كاالها و خدمات متنوع و

همبستگي دروني باال بين گويههاي پژوهش است.

ارضییاكننده نيسییت (ادگییار و سییيجويییک .)739-730 :7982 ،مییرز

تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي مستقل و وابسته

مفهومي بين مصرف و مصرفگرايي در هر جامعهاي را الگوي

در ايیین شسییمت متغيرهییاي پییژوهش ازنظییر مفهییومي و

مصرف متعارف و غالب آن تعيين ميكند؛ براي ملال ،اگر حید

عملياتي تعريف ميشوند.

كفاف يا تأمين نيازهاي ضروري را حد معمیول و موردانتظیار

دربییارۀ متغيییر مسییتقل مصییرفگرايییي در ادبيییات نظییري

مصرف بدانيم ،مازاد بر آن در حيطۀ مفهومي مصرفگرايي ،بیا

تعییاريف متنییوعي وجییود دارنیید كییه دامنییۀ وسییيعي را در بییر

ارزش و اعتبار ويژه منیدري خواهید بیود .بیديهي اسیت كیه

ميگيرند؛ تعاريفي كه الزاماً وجیه مشیترک ندارنید و حتیي در

جوامع م تلف در اين زمينه وضعيت هاي كامالً متفاوتي دارند

مواردي يکديگر را نفي ميكنند .اصالتيابي مصرف ،پديدهاي

(شییرفالییدين .)7933 ،اسییتيرز مصییرفگرايییي را در توصییيف

فرهنگي ،اجتماعي و اشتصادي است كه تقريبیاً پیس از وشیوع

جامعه اي به كار میي بیرد كیه در آن بسیياري اهدافشیان را در

انقالب صنعتي در غرب و به طیور عمیده پیس از جنیب دوم

زندگي برحسب دستيابي به كاالهیايي ترسیيم میيكننید كیه

جهاني ،اشاعه يافته است و اكنون به يکي از الگوهاي متعارف

بهوضوح براي بقا و حيات سینتي ضیرورتي

نیدارد (بیه نقیل از

و عادت هاي نوعي در سبک زندگي عموم تبديل شیده اسیت

علي یواه .)793 :7982 ،باول معتقد است مصرفگرايي سطحي به

(شرفالیدين .)77 :7933 ،مصیرفگرايیي متییمن ايیدئولو ي و

فراتر از استطاعت بالفصل فرد گسترش مييابد و سبب اتکاي

بلکه خود نوعي ايدئولو ي اسیت كیه در شالیبهیاي رفتیاري

بياختيیار بیه كیارت اعتبیاري میيشیود

.)Bavel,

مسییرفانه نمییود مییييابیید .مییدعاي ايییدئولو ي نهفتییه در

لهسايي زاده نيز معتقد اسیت مصیرفگرايیي يعنیي اسیتفاده از

(2003: 344
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كاالها براي رفع نيازها و اميال .اين عمل شیامل خريید كیاالي

در شالب  70سؤال در شالب طيف ليکرت ،سعي بر آن بیود تیا

مادي و خدمات است .در جوامع امیروزي مصیرفگرايیي بیه

به بهتیرين روش متغيیر میدنظر بررسیي شیود و از پاسی گو

فعاليت اجتماعي اصلي تبديل شیده اسیت و بیراي آن مقیدار

خواسته شد ميزان احساا خود را در چنين وضعيتهیايي در

زيادي وشت ،انر ي ،پول ،خالشيت و نوآوري فناورانه مصرف

جامعه با پاسخهايي از كامالً موافق تا كامالً م یالف مشی ص

ميشود (لهساييزاده.)7 :7988 ،

كند .اين گويه ها در يک طيیف 0شسیمتي ارزشگیذاري شید.

در اين پژوهش براي سنجش متغير مصرفگرايي در بعید
مصرف متظاهرانه و با شاخصسازي آن در شالب چهار مؤلفیۀ

مجموع امتيازات پاس گو ،ميزان تمايالت فرصتگرايانیۀ او را
نشان ميدهد.

تجملگرايي ،منزلتيابي ،چشموهمچشمي و ذائقیۀ مصیرف و
جدول  -4گویههای متغیر مصرفگرایی
گویه
استفاده از كاالي لوكس سبب ميشود فرد ازنظر ش صيتي مهم جلوه كند.
تنوع در استفاده از كاالها ،انسان را سرزنده نگه ميدارد.
امروزه ش صيت و منزلت افراد به نوع و ميزان خريید و اسیتفاده از كیاال بسیتگي
دارد.
ب شي از هويت ما را نوع و ميزان مصرف ما شکل ميدهد.
خريدكردن برايم احساا اعتمادبهنفس ميآورد.
خريدكردن سبب ميشود خودم را در سطح باالتري نسبت به ديگران در نظر بگيرم.
خريدكردن سبب ميشود ديگران مرا بهتر بپذيرند.
خريدكردن سبب ميشود كمتر ازطرف ديگران تحقير شوم.
خريد كاالهاي لوكس سبب احساا خوشحالي و آرامش من ميشود.
خريد از مغازههاي باالي شهر برايم خيلي اهميت دارد.
بعد از مدتي استفاده از يک وسيله يا كاال تکراري میيشیود و بايید آن را عیو
كرد.
خريد و استفاده از كاالهاي لوكس براي من يکي از لذتب شترين كارهاست.
اگر به اندازۀ كافي پول داشتم هیر چيیزي را كیه میيديیدم و دلیم میيخواسیت،
ميخريدم.
از آدمهايي كه هميشه فکر خريد و مصرف هستند خوشم ميآيد.
اين مهم نيست كه از يک كاال چند تا داشته باشي يا اينکه ايین چيزهیا نيیازت را
برآورده كند ،مهم اين است كه بايد جديدش را داشته باشي.
خريد وسايل و لوازم به نظرم بهتر است از باالي شهر باشد؛ زيرا كالسیش بیاالتر
است.
هر اندازه كه پول داشته باشم خري ميكنم و اگر هم نباشد شر ميگيرم.
چون ميبينم كه ديگران كاالهاي گرانشيمت میيخرنید مین هیم تمايیل دارم كیه
ب رم.
كيفيت يک كاال برايم مهم نيست مهم شيمت آن است.
برايم بهروزبودن و مدبودن كاال مهم است.
كاال بايد تک باشد تا تکبودن آدم را نشان دهد.
كاال بايد مارکدار باشد يا يکي از مارکهاي معروف را داشته باشد.
كاال بايد باكيفيت باشد.
شيمت كاال بايد با جيبم جور باشد.
كاال بايد به دلم بنشيند و آن را بپسندم.

کامالً موافق

موافق

نظری ندارم

مخالف

کامالً مخالف
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جهانيشدن بهمنزلۀ متغير ديگر پژوهش به تشیديد روابین

يا محلي جوامع ديگر ميداند؛ پديدهاي كه نوعي تالشي حاضر

اجتمییاعي در سرتاسییر جهییان اشییاره دارد .بییه اعتقییاد واتییرز

و غايب محسوب میيشیود (گيیدنز .)37 :7937 ،بیراي سینجش

جهاني شدن فرايندي اجتمیاعي اسیت كیه در آن شيدوبنیدهاي

متغير جهانيشدن بیهمنزلیۀ يکیي ديگیر از متغيرهیاي مسیتقل

جغرافيايي بر روابن اجتماعي و فرهنگي از بين ميرود و مردم

پژوهش  78گويه در پرسش نامه گنجانیده شید و از پاسی گو

ميشوند (واتیرز،

خواسته شد ميزان ارزيابي خود را در چنين وضیعيتهیايي بیا

بهطور فزايندهاي از كاهش اين شيدوبندها آگاه

 .)77 :7923آنتوني گيدنز جهاني شدن را درهم تنيدگي رويدادها

پاسخهاي كامالً موافق تا كامالً م الف نشان دهد.

و روابن اجتماعي سرزمينهاي دوردست با تیاروپود موضیعي
جدول  -0گویههای متغیر جهانیشدن
کامالً موافق

گویه

موافق

نظری ندارم

مخالف

کامالً مخالف

بدون حمايت سازمانهاي بينالمللي هيچ كشوري نميتواند به حقوف خود در جهیان دسیت
يابد.
نميتوان بهسبب عالشه به فرهنب خودي ،پيشرفت ساير فرهنبها را انکار كرد.
هيچ دولتي نميتواند بدون نظر ديگر كشورها دربارۀ مردمانش تصميمگيري كند.
امروزه اخبار كشورها سريع به دست مردم ميرسد.
پيشرفت ايران بدون هماهنگي با سازمانهاي جهاني ممکن نيست.
بايد شوانين داخلي را براساا شوانين بينالمللي تنظيم كرد.
حل مشکالت زنان ايراني در گرو ارتباط با سازمانهاي داخلي زنان است.
به نظرم روابن دختر و پسر در جامعه بايد آزادي داشته باشد.
به نظرم موسيقيهاي جديد نسبت به موسيقيهاي سنتي جیاي خیود را بهتیر در جامعیه بیاز
كرده است.
به نظر مي رسد ا زدواي و مراسم آن از شيوۀ سنتي آن بايد خاري شود و شکل غربي به خیود
گيرد.
به نظر ميرسد پوششهاي جديد بايد از شکل سنتي و مذهبي خود دور شود.
ميزان استفادۀ شما از رايانه ،اينترنت و مشتقات آن ماننید چیت و پسیت الکترونيکیي چقیدر
است؟
ميزان استفادۀ شما از موبايل و مشتقات آن مانند پيامک چقدر است؟
ميزان استفادۀ شما از ماهواره چقدر است؟
احترام به حقوف زنان و كودكان
برابري زن و مرد در امور اجتماعي
برابري زن و مرد در امور اشتصادي
برابري زن و مرد در امور فرهنگي

بازتعريف هويت اجتماعي به منزلۀ متغير وابسیتۀ پیژوهش

مقاومت و ايستادگي زنان در برابر هويتهاي سنتي و شیديمي

تعبيري اسیت كیه فیرد از خیود در رابطیه بیا ديگیران دارد و

يا باورهاي كليشهاي جنسيتي است .به ميزاني كه زنان بیا ايین

براساا عیوشدن در رده ها و گروه هاي گونیاگون اجتمیاعي

هويتها و باورهاي كليشهاي دربارۀ هويت خیويش م الفیت

شکل ميگيرد .هويت افراد بیه برداشیت و شناسیايي ديگیران

كنند ،بيشتر در هويت اجتماعي خود تأمل و براي ارائۀ تعريف

وابسته است و شناسايي ديگران الزمۀ تلبيت هويت اسیت .در

جديدي از آن اشدام ميكنند.

(جنکينیز:7987 ،

مسئلۀ مهم در اين ميان اين است كه سیاختار سینتي خیانوادۀ

معناي اصلي هويت ،تشابه و تمايز مطلق است

 .)30منظور میا از مفهیوم بیازتعريف هويیت اجتمیاعي ميیزان

پدرساالري كه ويژگي بارز آن اشتدار نهاديشدۀ میردان در واحید
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خانواده است ،در دهههاي اخير شرن بيستم دراثر افزايش اشیتغال،

تغييرات نهادي و ساختاري يادشده و نهیتهاي اجتمیاعي زنیان

آمییوزش و آگییاهي زنییان رو بییه دگرگییوني گذاشییته اسییت.

زمينهساز بازانديشي در ارزشها ،آرمانها و درنهايت هويیتهیاي

دگرگونيهاي وسيع در اشتصاد و افزايش مشاركت زنیان در بیازار

ش صي و اجتماعي آنان شده است (كاستلز.)722 :7980 ،

كار و مشاغل درآمدزا ،دگرگونيهاي فناورانه در زيسیتشناسیي،

در اين پژوهش باورهاي كليشه اي در چهیار بعید شیغلي،

داروسییازي و پزشییکي و كنتییرل بيشییتر فرزنییدزايي و بییهويییژه

زباني ،تحصيلي و خانوادگي جاي داده شیدهانید

(بیا نگیاهي بیه

جنبشهاي فمينيستي دهههاي اخير و انتشار سیريع انديشیههیا در

پژوهش ساروخاني و رفعتجاه )7989 ،و با مقياا ليکیرت توسین

فرهنب جهاني ،سبب شیده اسیت صیداي زنیان در بيشیتر نقیاط

گويه هاي متعدد سنجيده شدهاند .براي سینجش ايین متغيیر از

جهان گسترده شود .اين تحوالت بهويژه تحوالتي كیه در سیاختار

 70گويه استفاده شد و از پاس گو خواسته شد ميزان ارزيیابي

خییانواده و نقییشهییاي زنییان ر داده اسییت ،زمينییۀ دگرگییوني

خود را در چنين وضعيتهايي با پاسخهايي از كامالً موافق تیا

ش صيت و هويت اجتماعي زنان را فیراهم كیرده اسیت .تعامیل

كامالً م الف مش ص كند.

جدول  -0گویههای بازتعریف هویت اجتماعی
گویه
شركت زنان در فعاليت هاي خاري از خانه سیبب تییعيف نهیاد خیانواده و
تربيت فرزندان ميشود.
زنان نميتوانند شاضي شوند؛ چون احساساتيتر از مردان هستند.
كار طبيعي زنان خانهداري و بچهداري و كیار طبيعیي میردان تیأمين م یاري
زندگي است.
بهتر است زنان بهجاي فعاليت اجتمیاعي زمينیه را بیراي مشیاركت فعیالتیر
مردان در جامعه مهيا كنند.
زنان كمتر از مردان توانايي مديريت و تصميمگيريهاي مهم و حساا را دارند.
در شراين است دامي برابر ،حق تقدم با مردان است.
هيج جا نبايد زنان را رئيس و باالدست مردان شرار داد.
مرد سايۀ سر زنش است.
حرف مرد يکي است.
زن تا نزايد دلبر است و چون زايد مادر است.
در خانه حرف آخر را مرد بايد بزند.
ویيفۀ زنان فقن زاييدن و بزرگكردن فرزندان است.
هوش پسران بيشتر از هوش دختران است.
رشتههاي فني و مهندسي با طبيعت زنان ناسازگار است.
بعیيها معتقدند توانايي كار فکري زنان كمتر از مردان است.
بهتر است زنان رشتههايي را انت اب كنند كه در خانهداري و تربيیت كیودک
به آنها كمک كند.
تحصيالت دانشگاهي براي پسران مهمتر است تا دختران.
اگر بچهها شلوغ و نامرتب باشند تقصير از مادر است نه پدر.
در امور خانواده برابري مرد و زن تاحدي خوب اسیت؛ امیا هميشیه حیرف
آخر را مرد ميزند.
بعیي از كارهاي خانه ملل لبااشستن و جاروكردن از شأن مرد ميكاهد.
رابطه داشتن با جنس م الف پيش از ازدواي براي زنان بسيار زشتتیر اسیت
تا مردان.
مردان داراي عقل بيشتر و زنان داراي احساا بيشترياند.
حق طالف بايد با مرد باشد؛ چون زن احساساتيتر است.
كدبانو و خانهداربودن درست به اندازۀ شاغلبودن ارضاكننده است.
رعايت اصول اخالشي براي زنان مهمتر از مردان است.

کامالً موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کامالً مخالفم

732

تحليل جامعهشناختي بازتعريف هويت اجتماعي زنان در پرتو تمايالت مصرفگرايانه مورد مطالعه :زنان متولد دهههاي 10 ،00و  20شهر اصفهان

نابرابري به منزلۀ يکي ديگر از متغيرهاي مهیم پیژوهش بیا

فراغت در ارتباط با كیار میيپرداخیت ،بیه بررسیي تمیايزات

شاخص پايگاه اشتصادي  -اجتمیاعي و نیابرابري در گذرانیدن

اجتماعي فراغت روي آورده اسیت .دربیارۀ ارتبیاط فراغیت و

اوشییات فراغییت سیینجيده مییيشییود .در ايیین پییژوهش پايگییاه

نابرابري اجتماعي در جوامع معاصر ،يکي از محورهاي اصیلي

اجتماعي براساا آراي ماركس ،وبر و پير بورديو تنظيم شیده

موردبحث بين دانشمندان حیوزۀ جامعیهشناسیي فراغیت ايین

است .بدين مفهوم كه سه دسته سیرمايه بیه نیامهیاي سیرمايۀ

است كه الگوهاي فراغت تا چه حد همهگير ،جهیانشیمول و

اشتصییادي ،سییرمايۀ منزلتییي و سییرمايۀ فرهنگییي ابعییاد پايگییاه

كمتر انحصارگرايانه اند (صادشي و همکاران)903 :7988 ،؛ ازاين رو،

اجتماعي را مش ص ميكنند؛ اما دربارۀ نابرابري گذران اوشات

برخي پژوهشگران بر اين باورنید كیه فراغیت مینعکسكننیدۀ

فراغت ميتوان اينگونه اذعان داشت كه جامعهشناسي معاصیر،

نابرابريهاي اجتماعي جوامع صنعتي سرمايهداري است.

برخالف جامعهشناسي كالسيک كه بیهطیور عمیده بیه بحیث
جدول  -0گویههای نابرابری گذران اوقات فراغت
گویه

کامالً

موافق

موافق

نظری

مخالف

کامالً مخالف

ندارم

امکانات اوشات فراغت شهري براي زنان نسبت به مردان كمتر است.
ویيفۀ بچه داري ازجمله شرايطي است كه اجازۀ گذراندن اوشات فراغیت را
به زنان نميدهد.
افراد داراي درآمد باال سطح مشاركت باالتري در فعاليتهاي فراغتي دارند.
افراد متعلق به طبقات باال بيشتر به فعاليتهاي فراغتي مرتبن با فعاليتهیاي
ورزشي و هنري ميپردازند.
موافقتنکردن مرد ،مانعي جدي در مسير فراغت زنان محسوب ميشود.
درآمد پايين ازجمله موانعي است كه مانع دست يیابي بیه امکانیات فراغتیي
است.
زنان مجبور به تنظيم كارهاي عادي خانهداري با فعااليتهاي فراغتياند.
شییراين مردسییاالرانۀ حییاكم بییر خییانواده دليییل مشییاركت پییايين زنییان در
فعاليتهاي فراغتي است.

یافتههای پژوهش

ديییپلم 79/2 ،درصیید مییدرک كییارداني 90/7 ،درصیید مییدرک

سيماي نمونۀ آماري و توزيع متغيرهاي مستقل

كارشناسي 70/7 ،درصد مدرک كارشناسیيارشید و  2درصید

از مجموع  983نفر نمونۀ پژوهش  99/9درصید مجیرد و
 17درصد متأهل بودند و ساير افراد شامل مطلقه و فوتشیده
 3/2از نمونه را تشکيل ميدهند.
از مجموع  983نفر نمونیۀ پیژوهش  73/7درصید میدرک

مدرک دكتري داشتند.
از مجموع  983نفر نمونۀ پیژوهش  70/9درصید كارمنید،
 73/0درصد معلم 98/0 ،درصد خانه دار و  /1درصد دانشیجو
بودند.
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جدول  -8شاخصهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش
متغیر

پایگاه

اوقات فراغت

مصرفگرایی

جهانیشدن

بازتعریف هویت

ميانگين

9/70

3/77

3/77

9/33

3/7

ميانه

9/70

3/70

3/73

3

3/78

نما/مد

9/0

3/70

3/91

3

3/33

انحراف معيار

/87

/00

/33

/39

/39

واريانس

/12

/97

/73

/73

/73

كمينه

7

7

7/71

7

7/91

بيشينه

0

0

0

3/27

0

70

7/20

9/88

9/31

9/12

3

00

9/70

3/70

3/73

3

3/78

20

9/20

3/0

3/3

3/77

3/32

چارکها

جدول  -9شاخصهای توصیفی مؤلفههای مصرفگرایی
ابعاد مصرفگرایی

تجملگرایی

چشموهمچشمی

منزلتیابی

ذائقۀ مصرف

ميانگين

7/70

7/39

7/80

7/80

ميانه

7

7

7

7

نما/مد

7

7

7

7

انحراف معيار

/87

7/77

0/39

0/33

واريانس

7/73

0/800

0/820

0/883

كمينه

7

7

7

7

بيشينه

0

0

0

0

مصرفگرايي رابطه وجود دارد.

آزمونهای استنباطی
فرضییيۀ شییمارۀ  :7بییه نظییر مییيرسیید بییين جهییانيشییدن و

جدول  -15همبستگی بین جهانیشدن و مصرفگرایی
متغیرها

شدت رابطه

سطح معنیداری

تعداد

جهانیشدن و

/933

/000

983

مصرفگرایی

براي پاسخ به فرضيۀ اول پیژوهش از همبسیتگي پيرسیون
استفاده شده است .ميیزان همبسیتگي  0/933بیوده اسیت كیه
همبستگي متوسطي را نشان میيدهید و ايین ميیزان در سیطح
 0/00معنيدار بوده است و با اطمينان  30درصد بیين ايین دو

متغير رابطۀ مستقيم وجود دارد.
فرضییيۀ شییمارۀ  :7بییه نظییر مییيرسیید بییين نییابرابري و
مصرفگرايي رابطه وجود دارد.
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جدول  -11همبستگی بین نابرابری و مصرفگرایی
متغیرها

شدت رابطه

سطح معنیداری

تعداد

نابرابری و مصرفگرایی

0/37

0/000

983

براي پاسخ به فرضيۀ دوم از همبسیتگي پيرسیون اسیتفاده

بيشتري به منابع و خدمات و كاالها داشته باشیند و در مقابیل

شده است .ميزان همبستگي  0/37بیوده اسیت كیه همبسیتگي

عدهاي بهدليل نداشتن توانايي مالي ،امکیان تظیاهر بیه داشیتن

متوسطي را نشان ميدهد و اين ميزان در سطح  0/00معنیيدار

بسياري از خدمات را ندارند.

بوده است و با اطمينان  30درصید بیين ايین دو متغيیر رابطیۀ
مستقيم وجود دارد؛ درواشع ،ميتوان اينگونه استدالل كیرد كیه

فرضيۀ شمارۀ  :9به نظر ميرسد بين نابرابري و بیازتعريف
هويت رابطه وجود دارد.

نابرابري هاي اجتماعي سبب ميشوند عدهاي از افراد دسترسي
جدول  -12همبستگی بین نابرابری و بازتعریف هویت
متغیرها

شدت رابطه

سطح معنیداری

تعداد

نابرابری و بازتعریف هویت

0/733

0/000

983

براي پاسخ به فرضيۀ سوم از همبسیتگي پيرسیون اسیتفاده

ما ايین اسیت كیه نیابرابريهیاي اجتمیاعي سیبب میيشیوند

شده است .ميزان همبستگي  0/733بوده است كیه همبسیتگي

گروه هايي از زنان با توانايي مالي زياد و مراتب اجتماعي بیاال،

كمي را نشان مي دهد و ايین ميیزان در سیطح  0/00معنیيدار

توان مقابلۀ بيشتري در برابر كليشیههیاي جنسیيتي و درنتيجیه

بوده است و با اطمينان  30درصید بیين ايین دو متغيیر رابطیۀ

امکان كسب هويتي متفاوت از هويت سنتي داشته باشند.

مستقيم وجود دارد .از آنجا كه حجم نمونیه زيیاد بیوده اسیت
همبستگيهاي كم نيز معنيدار ميشوند .در اين رابطه استدالل

فرضيۀ  :3به نظر ميرسد بیين جهیانيشیدن و بیازتعريف
هويت رابطه وجود دارد.

جدول  -13همبستگی بین جهانیشدن و بازتعریف هویت
متغیرها

شدت رابطه

سطح معنیداری

تعداد

جهانیشدن و بازتعریف

0/939

0/000

983

هویت

براي پاسخ به فرضيۀ چهارم از همبستگي پيرسون اسیتفاده
شده است .ميزان همبستگي  0/939بوده است كیه همبسیتگي

فرضيۀ  :0به نظر ميرسد بين زنان دهۀ 10 ،00و  20شیهر
اصفهان در مصرفگرايي تفاوت وجود دارد.

نسبتاً پاييني را نشیان میي دهید و ايین ميیزان در سیطح 0/00

براي پاسخ به فرضیيۀ بیاال از تحليیل واريیانس يیکراهیه

معنيدار بوده است و با اطمينان  30درصد بين ايین دو متغيیر

استفاده شده است .آزمون همگني واريانس لوين مطابق جدول

رابطۀ مستقيم وجود دارد.

زير نشان ميدهد سه گروه واريانس همگن نداشتهاند.
جدول  -14آزمون همگنی واریانس لوین

آزمون لوین

درجۀ آزادی 1

درجۀ آزادی 2

سطح معنیداری

0/23

7

987

0/007
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جدول  -10تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسۀ نمرۀ مصرفگرایی برحسب دهۀ تولد پاسخگویان
دهه
دهۀۀۀۀ

میانگین

انحراف معیار

3/77

0/370

مجموع مجذورات

منبع تغییرات

7/380

بين گروهي

درجۀ آزادی
7

میانگین مجذورات

 Fولچ

سطحمعنیداری

7/330

1/17

0/007

05
دهۀۀۀۀ

0/090

3

30/189

درونگروهي

0/798

987

05
دهۀۀۀۀ

3/70

0/0

39/119

كل

989

05

نتايج تحليل واريیانس يیک راهیه نشیان میيدهنید ميیزان

گروه باال (دهۀ  00و  10و  )20در ميزان مصرفگرايي تفاوت

مصرفگرايي برحسب دهۀ تولد پاس گويان بیا هیم متفیاوت

معني داري وجود دارد .براي مش صكیردن تفیاوت گیروههیا

است .سطح معني داري محاسبه شده برابر با  0/007شده است؛

الزم است از آزمون هاي پسيني براي مقايسۀ دوبهدو گیروههیا

پس با اطمينان مي توان گفت دستكیم بیين دو گیروه از سیه

استفاده شود.

جدول  -10مقایسۀ دوبهدو گروهها برحسب دهۀ تولد
نتایج آزمون دانت برای مقایسۀ دوبهدو گروهها
دهه

دهۀ 00
دهۀ 10

خطای معیار

تفاضل میانگین

سطح معنیداری

دهۀ 10

0/771

0/010

0/007

دهۀ 20

0/778

0/008

0/771

دهۀ 20

-0/038

0/013

0/997

با توجه به همگننبودن واريانس بين گروهها برحسب دهۀ

ميزان اختالف ازنظر آماري معنيدار است و فرضيۀ پژوهش را

تولد براي مقايسۀ گروه ها از آزمون پسيني دانت استفاده شیده

تأييد ميكند .بين ساير گیروههیا تفیاوت معنیيداري مشیاهده

است .نتايج نشان ميدهند تنها بين دو گروه متولدان دهۀ  00و

نشده است.

 10در مصرفگرايي تفاوت وجود دارد .ميانگين مصرفگرايي
متولدان دهۀ  00روي يک طيف 0درجهاي  3/77شده است و

فرضيۀ  :1به نظر مي رسد هويیت زنیان در شیهر اصیفهان
بيشتر با مرجعيت مصرف تعريف ميشود.

ميانگين اين متغير براي متولدان دهیۀ  3، 10بیوده اسیت .ايین
جدول  -10همبستگی بین بازتعریف هویت و مصرفگرایی
متغیرها

شدت رابطه

سطح معنیداری

تعداد

هویت و مصرف

0/97

0/000

983

براي پاسخ به فرضيۀ ششم از همبستگي پيرسیون اسیتفاده
شده است .ميزان همبستگي  0/97بیوده اسیت كیه همبسیتگي
پاييني را نشان ميدهد و اين ميیزان در سیطح  0/00معنیيدار

بوده است و با اطمينان  30درصید بیين ايین دو متغيیر رابطیۀ
مستقيم وجود دارد.
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نابرابري

.12
.13

707

.31

.17

باز تعريف هويت

مصرف گرايي

.18

e2

e1

.22

جهاني شدن

.27

الگوی  -1الگوی تبیین بازتعریف هویت اجتماعی با میانجیگری مصرفگرایی

در الگوي  7بازتعريف هويت بر مبناي متغيرهاي نیابرابري

جهانيشدن در مجموع  72درصد از تغييرات مصرفگرايي را

و جهانيشدن و با ميانجيگري مصرفگرايي تبيين شده است.

تبيين ميكنند .براسیاا ايین الگیو در مجمیوع بیا سیه متغيیر

ضرايب يیا وزنهیاي رگرسیيوني اسیتاندارد نشیان میيدهنید

نابرابري و جهانيشدن و مصرفگرايي  79درصد از تغييیرات

بيشترين ضريب مربوط به تیأثير نیابرابري بیر مصیرفگرايیي

بازتعريف هويت تبيين شدني است .ضريب تعيیين بیازتعريف

( )0/97و پس از آن تأثير جهانيشدن بر مصرفگرايي ()0/72

هويت برابر با  0/79شده است.

است .همچنين الگوي باال نشان مي دهد دو متغيیر نیابرابري و
جدول  -18ضرایب استاندارد و سطوح معنیداری روابط متغیرهای الگوی بازتعریف هویت اجتماعی
متعیر مستقل

متغیر وابسته

سطح معنیداری

وزن رگرسیونی

نابرابري

مصرفگرايي

/97

0/000

نابرابري

بازتعريف هويت

/77

0/070

جهانيشدن

مصرفگرايي

0/72

0/000

جهانيشدن

بازتعريف هويت

0/77

0/000

مصرفگرايي

بازتعريف هويت

0/78

0/000

همییان گونییه كییه مشییاهده مییيشییود سییطوح معنییيداري

تمیامي متغيیرهییاي الگیو وجیود داشییته اسیت؛ البتیه ضییريب

محاسبهشده براي تمامي روابن رسمشده در الگوي  7كمتیر از

رگرسيوني يا وزن تأثير نابرابري بیر بیازتعريف هويیت بسیيار

 0/00است و با اطمينان ميتوان گفت روابن معنیيداري بیين

اندک است.

جدول  -19اثرات مستقیم و غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش بر بازتعریف هویت اجتماعی
متعیر مستقل

اثر مستقیم

متغیر وابسته

اثر کل

اثر غیرمستقیم

نابرابري

بازتعريف هويت

0/77

0/001

0/721

جهانيشدن

بازتعريف هويت

0/77

0/003

0/723

مصرفگرايي

بازتعريف هويت

0/78

_

0/78
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جییدول بییاال نشییاندهنییدۀ اثییرات مسییتقيم و غيرمسییتقيم

بازتعريف هويت كه حاصل جمع اثر مستقيم و اثر غيرمسیتقيم

متغير هاي پژوهش است .اثر مستقيم نابرابري اجتماعي بر نمرۀ

اسییت 0/721 ،اسییت .دربییارۀ دو متغيییر جهییانيشییدن و

بازتعريف هويت  0/77است .همچنين اثیر كلیي نیابرابري بیر

مصرفگرايي نيز اين افزايش ديده ميشود.

جدول  -25شاخصهای کلی برازش الگوی تبیین بازتعریف هویت
شاخص

معادل فارسی

میزان مناسب

میزان در الگوی پژوهش

Cmin/df

كاي اسکوئر نسبي

82/03

CFI

شاخص برازش تطبيقي

0/10

ميزان مطلوب 0/3

PCFI

شاخص برازش تطبيقي مقتصد

0/703

مقدار مطلوب  0/0است.

RMSE

ريشۀ دوم مربعات خطاي برآورد

0/323

 0/08و كمتر

HOELTER

شاخص هلتر

 0/72براي خطاي 0/00و خطاي  0/07برابر

مقییدار  700را بییهمنزلییۀ حییداشل پییذيرفتني

90

پيشنهاد كردهانید .كمتیر از  20نشیانۀ بیرازش

 0مناسب است و بیين  7تیا  9بسیيار خیوب
است.

ضعيف الگوست.

شاخصهاي برازش الگو كه در باال آمدهاند ،نشان ميدهند

شاخص برازش تطبيقي و مقتصد با ميزان مطلوب فاصله دارد؛

در همۀ شاخص ها الگو بیا ميیزان مطلیوب فاصیله دارد و بیه

بنابراين ،الگو اصالح شد و محاسبات دوبیاره انجیام شید كیه

اصالح نياز دارد؛ براي ملال كاي اسیکوئر نسیبي الگیو 82/03

نتايج در جدول بعدي گزارش شده است.

است كه با ميزان پذيرفتني يعني  0فاصلۀ زيادي دارد .همچنين
نابرابري
.29
.22

.16

باز تعريف هويت
e1

مصرف گرايي

.22

.26

e2

.26

جهاني شدن

الگوی  -2الگوی اصالحشدۀ تبیین بازتعریف هویت اجتماعی

در الگوي  7بازتعريف هويت بر مبناي متغيرهاي نیابرابري

متغير نابرابري و جهانيشدن در مجموع  77درصد از تغييرات

و جهانيشدن و با ميانجيگري مصرفگرايي اصالح و دوبیاره

مصرفگرايي تبيين شده است .اين الگو همچنين نشان ميدهد

ضرايب محاسبه شده است .ضرايب يیا وزن هیاي رگرسیيوني

در مجمییوع بییا سییه متغييییر نییابرابري و جهییانيشییدن و

استاندارد نشان ميدهند وزنهاي رگرسیيوني پیس از اصیالح

مصییرفگرايییي  71درصیید از تغييییرات بییازتعريف هويییت

تغييرات چشیمگيري داشیته اسیت .همچنیين ضیرايب تعيیين

تبيينشدني است .همۀ ضرايب استاندارد كه در الگیو مشیاهده

مصرفگرايي و بازتعريف هويت افیزايش يافتیه اسیت .بیا دو

ميشود در سطح كمتر از  0/00معنيدار بوده است.
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جدول  -21وزنهای رگرسیونی استاندارد و سطوح معنیداری ضرایب پس از اصالح الگو
متغیر مستقل

متغیر وابسته

سطح معنیداری

وزن رگرسیونی

نابرابري

مصرفگرايي

/73

/000

جهانيشدن

مصرفگرايي

/73

/000

جهانيشدن

بازتعريف هويت

/71

/000

مصرفگرايي

بازتعريف هويت

/77

/000

همییان گونییه كییه مشییاهده مییيشییود سییطوح معنییيداري

ميكند .اينکه مردم چقدر ،به چه صیورت و چگونیه مصیرف

محاسبهشده براي تمامي روابن رسمشده در الگوي  7كمتیر از

ميكنند در شکلدهي هويت آنها بسيار تعيينكننده است؛ زيیرا

 0/00است و با اطمينان ميتوان گفت روابن معنیيداري بیين

نحوۀ مصرف تا حد زيادي انت ابهیاي افیراد و داليیل آن را

همۀ متغيرهاي الگیو وجیود داشیته اسیت .همچنیين ضیرايب

آشکار ميكند .در اين زمينه مطالعۀ كيفيت مصرف ،اين امکیان

نسبت به الگوي  7تغييرات چشمگيري داشته است.

را فراهم ميآورد كه حتي به ارزشها و نگرشهاي افیراد نيیز
راه يابيم .امروزه مصرفگرايي به وسيلهاي تبديل شده است تا

نتیجه

افراد با استفاده از آن اعتبار و منزلت باالتري نسبت به ديگیران

پژوهش حاضر در پي بررسي اين مسئله بود كه مصرفگرايیي

در جامعه كسب كنند؛ درواشع ،كاركرد نمايشیي و تمیايزآفرين

در زيستجهان زنان اصفهاني چه جايگاهي دارد و چگونه بیر

مصرف ،وشتي اهميت بيشتري مي يابد كه به ايین نکتیه توجیه

بازتعريف هويت آنها تأثير گذاشیته اسیت .در ب یش ادبيیات

داشته باشيم كه زنان بين گروههاي جامعه بیهويیژه در مقايسیه

نظییري مشییاهده شیید كییه ازنظییر بسییياري از دانشییمندان،

با مردان ازنظر هويیتيیابي بیا چیالشهیاي بيشیتري روبیهرو

مصرفگرايي به يکي از محورهاي اصلي زندگي انسان تبیديل

هستند؛ زيرا منابع چنداني براي معناب شي و تعريف خیود در

شده اسیت .در ايین زمیان ايین نيازهیاي طبيعیي و كاالهیاي

اختيار ندارند .در گذشته منیابع هیويتي زنیان بيشیتر ناشیي از

ضروري نيست كه انسان را بهسمت مصرف ميكشیاند؛ بلکیه

جنسيت يا طبقۀ همسران آنها بوده است .با اين فر

مصرف

خواسته ها ،تمايالت و گرايش به كاالهیاي لیوكس اسیت كیه

براي زنان فرصتي براي تمايز و ابراز هويت فیردي بیه وجیود

انسان را بهسیمت مصیرف هرچیه بيشیتر كاالهیا میيكشیاند؛

آورده است.

درواشع ،برخالف جوامع سینتي در جامعیۀ معاصیر بیهواسیطۀ

از اين منظر پاسا ها و مراكز خريد بهمنزلیۀ فییايي بیراي

اهميت مصیرفگرايیي و یهیور جامعیۀ مصیرفي در زنیدگي،

بازنمايي رفتارهاي زنانه تلقي مي شیوند و زنانیه شیدن برخیي

شدرت انت اب افراد بيشیتر شیده اسیت .در چنیين جامعیه اي

رفتارها مانند خريد را بهدنبال دارند .اين فیاها بهمنزلۀ ب شي

پديدۀ اجتمیاعي مصیرفگرايیي از اجیزاي سیازندۀ تحیوالت

از زندگي روزمره سبب گسیترش حیوزۀ عمیومي زنانیه شیده

مدرنيتییه تلقییي مییيشییود؛ زيییرا مصییرفگرايییي بییازنمودي از

است .زنان ازطريق اين مکانها سبک زندگي خیاص خیود را

جستجوي هويت و انت اب فردي است .بهعالوه ،اين موضوع

توليد و آن را از ديگران متمايز ميكنند و هويت جديدي را از

چنان شابليتي دارد كه مي تواند ابعاد م تلف مدرنيته را معرفیي

رهگذر چنين مصارفي مييابند (محمدپور و بهمني .)30 :7983 ،در

كند .در اين زمينه مطالعات سبک زندگي و مصیرفگرايیي از

ايران نيز طي سال هاي اخير سطح رفیاه افیزايش يافتیه و ايین

اين جهت اهميت دارد كه شيوههاي ارتباط و پيونید اجتمیاعي

مسئله به عاملي تبديل شده است كه براساا آن كاالها وسیيلۀ

حاصل از فراينیدهاي فرهنگیي و اشتصیادي میدرن را آشیکار

كسب هويت و مرجعي براي هويت افراد باشند .در ايین ميیان
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افراد با مصرف هرچه بيشتر و توانايي بهنمايشگذاشیتن آن در

فراغت اين است كه الگوهاي فراغت تیا چیه حید همیهگيیر،

مقابل ديگران ،مي توانند به جايگاه اجتمیاعي بیاالتري دسیت

جهان شمول و كمتر انحصارگرايانه اند .در اين زمينه دو ديدگاه

يابند؛ اما در اين ميان آنچه ممکن است بر مصرفگرايي تیأثير

مطرح شده است؛ ديدگاه اول مدعي اسیت كیه فراغیت ماننید

بگذارد نابرابري اشتصادي  -اجتماعي است .نتايج اين پژوهش

سییاير نهادهییاي مییدرن ،از فراينییدهاي دمییوكراتيزهشییدن،

نشان ميدهند بين نابرابري با متغير مصرفگرايي رابطه وجیود

بور وازيشدن ،همگنشدن و همسطح يا تیودهايشیدن تیأثير

دارد؛ درواشع ،زنان بیا افیزايش سیرمايۀ اشتصیادي و فرهنگیي

گرفته است .درنتيجه از اهميت بسیترهايي كیه شیبالً در رفتیار

خود ،از شيد بسياري از محدوديتها رهايي مييابنید و بيشیتر

فراغتي تعيينكننده بودند (نظير طبقه ،جنسيت ،نژاد و شوميت)،

مي توانند به مصرف فزايندۀ كاالهیا بپردازنید .در گذشیته ايین

به واسطۀ تأثير نيروهاي نوسازي كاسته شیده اسیت .در مقابیل

ميزان درآمد مردان بود كه تعيينكننیدۀ مقیدار و نیوع مصیرف

ايیین رويکییرد ،ديییدگاه ديگییري وجییود دارد كییه دربییارۀ

زنان بود؛ اما امروزه بیا گسیترش آزاديهیاي زنیان و حییور

دموكراتيزه شدن فراغت ترديد دارد .پژوهشیگران ديیدگاه دوم

هرچییه بيشییتر آنهییا در عرصییههییاي اشتصییادي و اجتمییاعي و

بر اين باورند كه فراغت منعکسكنندۀ نابرابريهیاي اجتمیاعي

فرهنگییي و در نتيجییه اسییتفادۀ فزاينییده از كاالهییاي لییوكس و

جوامع صنعتي سرمايه داري است .در چیارچوب ايین ديیدگاه

تجملي ،زنان خود را از ديگران متمايز و براي خیود اعتبیار و

برخي دانشمندان با استفاده از نظريۀ ماكس وبر سعي در تبيين

منزلت كسب ميكنند .در اين زمينه مطیابق بیا ديیدگاه وبلین،

ارتباط فراغت با نابرابري اجتمیاعي دارنید و معتقدنید اگرچیه

افزايش توانايي مالي ،راه را براي صرف هزينیههیاي بسیيار در

بيشتر موانع اشتصادي-اجتماعي ،شیومي-نیژادي و جنسیيتي در

راستاي مصرف تظاهري باز ميكند .همچنیين بورديیو معتقید

رفتار فراغتي اعتبار كافي را ندارند ،نابرابري هاي اجتمیاعي در

است افراد با توانايي مالي بیاال ازطريیق مصیرف متظاهرانیه و

اين حوزه همچنان پابرجا هستند؛ براي ملال ،طبقات متوسن و

اسییتفاده از كاالهییاي غيرضییروري ،خییود را از ديگییران جییدا

متوسن رو به باال بیه ورزشهیاي فیردي ملیل تنیيس ،گلیف،

ميكنند و به نوعي براي خیود تشی ص میيآفريننید .بیه ايین

اسکي و شايقراني تمايل دارند .در صورتي كه اعیاي طبقیات

ترتيب مصرفگرايي وسيلهاي است كیه فیرد میيتوانید بیا آن

پايين به فوتبال و ورزش هیاي رزمیي تمايیل دارنید .ازجملیه

موشعيت اجتماعي خود را در جامعه باال ببرد .همچنیين همیان

داليل گرفتن چنين الگوهاي متفیاوت فراغتیي عبیارتانید از:

طور كه پير بورديو بيان ميكند ،امروزه تمايزهاي اجتمیاعي را

مجموعههیاي فرصیتي متفیاوت دردسیترا طبقیات م تلیف

ميتوان در مجموعۀ متنوعي از اعمال اجتماعي ازجمله اعمالي

اشتصادي-اجتماعي .در اين زمينه ،پيیر بورديیو ،جامعیهشیناا

كه مربوط به فراغیت میيشیوند ماننید تعطیيالت ،ورزشهیا،

بییزرگ معاصییر و نظريییهپییرداز مطییرح در حییوزۀ فراغییت،

مطالعه ،موسيقي ،سیينما و سیاير امیور ذوشیي مشیاهده كیرد؛

پژوهشهاي طوالني و زيادي دربیارۀ فعاليیتهیاي فراغتیي و

ازاين رو ،يکي از نمودهاي بارز نابرابري اجتماعي ،نابرابري در

سبک هاي زندگي انجام داد تا نشان دهد در نظامهیاي سیلطه،

(بیه نقیل از صیادشي و همکیاران-908 :7988 ،

چگونه نابرابريهاي مبتني بر طبقیه پايیدار میيماننید .بورديیو

 .)903جامعهشناسي معاصر ،برخالف جامعهشناسیي كالسیيک

معتقد است پرورش ش ص در خانواده و طبقهاي خیاص ،بیر

كه به طور عمده دربارۀ فراغت در ارتباط با كار بحث ميكیرد،

انت اب اوشیات فراغیت او بسیيار تأثيرگیذار اسیت؛ بنیابراين،

به بررسي تمايزات اجتماعي فراغت روي آورده است .دربیارۀ

عاليییق ،سییليقههییا ،خواسییتهییا و برداشییتهییاي مربییوط بییه

ارتباط فراغت و نابرابري اجتماعي در جوامع معاصر ،يکیي از

فعاليییتهییاي فراغییت ،در دوران كییودكي درون خییانوادههییا و

محورهاي اصلي بحثشده بين دانشمندان حوزۀ جامعهشناسي

(به نقل از صیادشي

اوشات فراغت اسیت

محين اجتماعي پيرامون آن فراگرفته ميشوند

تحليل جامعهشناختي بازتعريف هويت اجتماعي زنان در پرتو تمايالت مصرفگرايانه مورد مطالعه :زنان متولد دهههاي 10 ،00و  20شهر اصفهان
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و همکییاران .)910-917 :7988 ،همچنییين بورديییو معتقیید اسییت

نيرويي جهاني ساز هیر چيیزي را بیه كیاال تبیديل و در بیازار

زمينههاي فراغتیي را میيتیوان بیهلحیا ميیزان سیرمايههیاي

جهاني عرضه ميكند (گلمحمدي)00 :7987 ،؛ به عبیارت ديگیر،

اشتصادي و فرهنگي كساني كه در آنها جاي دارند بررسي كرد

مصرف گرايي كه از محصوالت فرعي جهیاني شیدن اسیت بیا

و نقشۀ اجتماعي و فرهنگي موشعيیت اجتمیاعي و خین سیير

نيروي جهانيشدن دايمیي میيگیردد و ارزشهیاي مبتنیي بیر

ترسییيم كییرد (بییه نقییل از ابییاذري و

آزادي فردي را تشويق ميكند كه عاليق مالکيت پولي را دنبال

چاوشيان .)7987 ،در اين رابطه نتايج پیژوهش مؤيید ايین نکتیه

ميكنند .همچنين سبب شکلگيري جامعۀ مصیرفي آزاردهنیده

است كه سیرمايۀ اشتصیادي سیبب تفیاوت در سیليقههیا و از

ميشود و اين امر گرايش بهسوي تغييري را آشکار ميكند كیه

رهگذر آن منشأ تفاوت در انت ابها میيشیود و بیر گیرايش

به وسيلۀ آرزومندي براي كسب كاالها و خدمات جديید بيیان

افراد به مصرفگرايي تیأثير بسیزايي دارد .همچنیين در مسیير

شده است؛ بنابراين ،در عصر افزايش تأثير فناوري اطالعات و

نتايج پژوهش مي توان اينگونه تحليل كرد كه جهیانيشیدن در

رسانه ،حتیي كشیورهاي محیروم از توسیعه در جهیان شیيفتۀ

ابعاد گوناگون آن بهويژه در بعید فرهنگیي بیهدنبیال گسیترش

مصرف گرايي شده اند .به طیوري كیه براسیاا گیزارش فیائو

7

سيطرۀ خود بر عادات ،سليقهها و ارزشهاي ملتهیا و تغييیر

( ،)2005الگوي مصرف حتي در گروههاي كمدرآمد اروپیايي،

آنها در پذيرش و جذب الگوهاي عرضهشده در سطح جهیاني

تغيير معناداري را به سوي مصرف بیدون غلیه (سیوءتغذيه) و

و به طور غيرمستقيم تغيير ساختارهاي فکري و رواني و كنترل

بيشتر بهسوي مصرف محصوالت صنعتي نشان

ميدهد (به نقیل

از راه دور ذهنهاست؛ بنابراين ،جهانيشدن در اين وجیه نيیز

از بقائي و شهرمانيفرد .)02 :7988 ،اين امیر نيیز ممکین اسیت بیر

زمينهساز تغيير فرهنب مصرف ملتها در مسير گسترش نظیام

بازتعريف هويت ازسوي افراد بهويژه زنان تأثير بسزايي داشیته

سرمايهداري است تا بدين وسيله جهان به بازار مصرف غیرب

باشد .نتیايج پیژوهش نشیان میيدهنید همبسیتگي انیدک امیا

تبديل شود كه كشورهاي شدرتمند توليدكنندۀ آن و كشورهاي

معني داري ( )0/733بين دو متغير نابرابري و بازتعريف هويت

جنوب مصرف كنندۀ آن محسوب مي شیوند؛ بنیابراين ،فراينید

وجود دارد .شايد يکي از داليل چنين نتيجهاي ايین باشید كیه

جهاني شدن فرهنگي تابعي از فرايند جهانيشدن اشتصیادي يیا

زنان بیهدليیل چشیموهمچشیمي و تظیاهر بیه داشیتن وجهیۀ

نظام سرمايهداري جهاني است .اين نظام درصدد اسیت تیا بیه

اجتماعي باال بين اششار م تلف جامعه ،در هر شیرايطي سیعي

كمک ايیدئولو ي يیا فرهنیب مصیرفي و تصیورات میردم از

در مصرف بيشازحد كاالها و مصرف تظاهري دارند .در ايران

هويت و نيازهاي خود ،آنها را به مصرف كنندگاني در خدمت

نيز همان گونه كه نتايج بسياري از پژوهشها نشیان میيدهنید

فرايند انباشت سرمايه تبديل كنید .فرهنیب مصیرفي میردم را

(طالبان و همکاران )7983 ،بهويژه بعد از انقالب اسیالمي نگیرش

تشويق ميكند بيش از نيازهاي زيستي خود مصرف كنند تیا از

افییراد ازسییمت ارزشهییاي معنییوي بییهسییمت ارزشهییاي

اين طريق فرايند انباشت سرمايه تیداوم پيیدا كنید و عملکیرد

ماديگرايانه تغيير جهت داده است.

اجتمییاعي آنهییا را در جامعییه

نظام سرمايهداري جهاني تیمين شود؛ با تأثيرگرفتن از چنیين

در اين زمينه اشتصاديشدن فرهنیب و جريیان جهیانگيیر

فرهنگي ،همۀ میردم جهیان مصیرفگیرا میيشیوند و جامعیۀ

فرهنب مصرفي ،بر الگوها و روشهاي هويتيیابي نيیز تیأثير

مصرفي شکل ميگيرد؛ البته موي عظيم مصرفگرايي بیه هیيچ

گذاشته است .فرايند جهاني شدن فرهنگي در حیالي كیه همیۀ

حوزهاي محدود نميشود و همۀ زواياي زنیدگي اجتمیاعي را

مرزهاي فرهنگي را ت ريب ميكند و نهادهیا و عناصیر سینتي

در بر ميگيرد .اين تحوالت نشان ميدهند فرايند جهانيشیدن

هويتب ش را به چالش ميكشد ،مصیرف را بیه منبیع اصیلي

فرهنگي بهواسطۀ گسترش پرشتاب فرهنب مصیرفي بیهمنزلیۀ
Food and Agriculture Organization
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هويت و انفکاک اجتماعي تبديل كرده است .در جامعۀ جهاني

مصرف تظاهري كاال و چشم وهمچشمي بیا ديگیران گیرايش

مصرف زده اي كه افراد تشويق ميشوند تا بيشتر از آنچیه نيیاز

دارند؛ زيرا با تحوالت گستردهاي كه هم در سطح جهاني روي

دارند ب واهند و مرز ميیان ايین دو مفهیوم در هیم میيريیزد،

داده و هم ساختارهاي داخلي را دست وش تغيير كیرده اسیت،

مصرف به شیکل اصیلي ابیراز وجیود و منبیع اصیلي هويیت

مصرفكردن براي زنان بهصورت يک هنجار درآمده است.

اجتماعي تبديل ميشود .امروزه در همۀ جوامع جهان ميتیوان

همچنين نتايج رگرسيوني بهدستآمده نشان ميدهند با دو

هیاي

متغير نابرابري و جهانيشدن در مجموع  77درصد از تغييرات

سنگين ميروند تا با خريد كاالهیاي بیا میارکهیاي معیروف،

مصرفگرايي تبيين ميشود .الگوي اصالحشیدۀ پیژوهش نيیز

نوعي هويت پيدا كنند؛ پس در نظام جهیاني مصیرف هميشیه
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