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 -1مقدمه و بیان مسئله

زماني ،مصرف پديدهاي مخصوص جوامع پيشرفتهی صنعتي و غرب
بود ،اما امروزه به مدد گسترش رسانههاي ارتباط جمعي ،كه در بيشتر جوامع
براي منافع نظام سرمايهداري فعاليت ميكنند ،پديدهاي جهاني شده است
(الياسي و ديگران 55 :1390 ،به نقل از .)Inglehart, 1990از طرفي ،با توجه به
نقش مهم زنان در خانواده و اينکه محور قدرت پنهان هستند ،ميتوان از
زنان به عنوان تعيينکنندهی مهم مصرف نام بُرد .در دهههاي اخير ،زﻧﺎن که

هم در عرصههاي شغلي و تحصيلي حضور بيشتري داشتهاند و هم در اثر
تغيير سبک زندگي بیشتر مسؤليت خريد و تهيهی اقالم مصرفي خانوادهها را
برعهده گرفتهاند ،بيشتر مخاطب تبليغات مصرفي شده و نحوهی حضور و
الگوهاي ارزشي و نگرشي و رفتاري آنها ،تأثيرات فردي و اجتماعي مهمتري
برجاي گذارده است (رﻓﻌﺖﺟﺎه.)135-179 :١٣٨۶ ،

از طرفي ،امروزه با تجربهی مدرنيته و صنعتي شدن جوامع ،نيازهاي
انسان رو به گسترش بوده و با افزايش چش م و همچشمي در ميان زنان،
بيشتر مصارف واقعي جاي خود را به مصرف نمايشي داده است .بيشتر
وسايل فقط به عنوان نماد در جامعه جاي دارد و همواره يک خط قرمزي
وجود دارد که نبايد اين وسايل را مصرف کرد .ﺑﻮدريار در ﮐﺘﺎب ﻧﻈﺎم اشياء
بيان ﻣﯽﮐﻨﺪ که ﻣﺼﺮف ب ه تنهايي ارﺿﺎء يک دسته از نيازهاي زيستي نيست،
بلکه متضمن نشانهها و نمادهاست (بردیار .)1968 ،او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ« :ﻣﺼﺮف را
ﺑﺎيد به ﻋﻨﻮان روﻧﺪي ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد که در آن ﺧﺮيدار يک ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻ از ﻃﺮيق به
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ﺧﻠﻖ و ﺣﻔﻆ يک ﺣﺲ هويت اﺳﺖ» .به ﻋﺒﺎرت ديگر «ﻣﺮدم ﺣﺲ هويت چه
ﮐﺴﯽ ﺑﻮدن را ،از ﻃﺮيق آنچه ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،توليد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» (ﺑﺎﮐﺎک.)١٣٨١ ،

مخرب مصرف نمايشي در زندگي از يک سو و پيامدهاي
نظر به ماهيت ّ

منفي آن بر سطوح مختلف فرد ،خانواده و جامعه ،دولتهاي مختلف با
ابزارهاي گوناگون آموزشي و اطالعرساني ،شهروندان را به مصرف واقعي
تشويق کرده و نهادهاي ديني نيز به سهم خود ،بر اساس آموزههاي ديني،
مردم را به مصرف واقعي و دوري از مصرف نمايشي هدايت ميکنند .دين
مبين اسالم نيز بهعنوان دين اعتدال و ميانهروي ،از يک طرف امر به اصالح
مال و صرف آن در مصارف شخصي در حد کفاف و شئون افراد کرده و از
طرف ديگر از رفتارهاي نابهنجار اسراف ،تبذير ،اتراف ،کنز و ثروتاندوزي
ف کردن مخالف
بر حذر داشته است (محمديريشهري .)1388 ،اسالم با مصر 
نيست و مسلمانان را به ميانهروي و اعتدال در مصرف و کوشش براي تأمين
وسايل زندگي در طول سال ترغيب ميکند .بنابراين ،مصرف ب ه خوديخود
و در حد کفاف و بدون اسراف و تبذير ممدوح بوده و در اسالم تأييد شده
است .مصرفگرايي و رواج آن در جامعه آثاري مانند تبديل ثروت و مصرف
به ارزش ،نمايش ثروت ،نيازآفريني ،شکاف طبقاتي ،احساس محروميت،
فشار هنجاري ،جبران کسري درآمد از راههاي نابهنجارُ ،مدگرايي و نياز به

احترام و تأييد اجتماعي را به همراه دارد (سيدينيا.)173 :1384 ،

39

سال هفدهم  /شماره  / 65پاییز 1393

ش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﺎﻻهاي ﺧﺮيداريﺷﺪه ،بهﻃﻮر ﻓﻌﺎﻟﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻼش ﺑﺮاي
ﻧﻤﺎي 

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال هفدهم  /شماره  / 65پاییز 1393

در اسالم ،مصرف افراد به پنج دستهی واجب ،مستحب ،حرام ،مکروه و
مباح تقسيم ميشود که مصارف حرام و مکروه مصداق مصرفگرايياند و
با مفاهيم تبذير ،اسراف و اتالف ارتباط دارند .در اسالم ،بهرهمندي و مصرف
ت گرفتن بر خود و
بهينه و دور از اسراف و تبذير تأکيد و از رهبانيت و سخ 
خانواده نهي شده است .د ر عينحال ،عنوان شده که به جاي مصرفهاي غير
الزم ،مصرف به سمت برآوردهکردن نيازهاي زندگي هدايت شود؛ برای مثال،
در روايتي از پيامبر اکرم (ص) دربارهی تأمين وسايل زندگي به قدر نياز آمده
است که« :ان النفس اذا احرزت قوتها استقرت»؛«انسان ،هرگاه وسايل زندگياش
به قدر نياز فراهم باشد ،روانش آسوده میشود»(کلینی ،ج  :5ص  .)89همچنين،
در روايتي از امام رضا (ع) دربارهی سيرهی امام باقر (ع) و امام صادق (ع)
آمده است« :هرگاه انسان ،خوراک سالش را فراهم آورد ،سبکبار و آسودهخاطر
ميشود».امامان باقر (ع) و صادق (ع) «تا زماني که به قدر خوراک سالشان را
آماده نميکردند ،ملکي نميخريدند»(حرعاملی:1409 ،ج،12ص .)320خالصه اینکه
الگوي مصرف در اسالم مبتني بر سه اصل اساسي است :اول ،انتفاع و استفاده از
مواهب و نعمتهاي الهي؛ دوم ،پرهيز از اسراف ،تبذير و اتراف ،و سوم؛ قناعت
(مهدوي)1389 ،مقام معظم رهبري نيز در بحثهاي مربوط به سبک زندگي در
سخنراني مورخ  1391/7/23در بين مردم خراسان شمالي ،به آسيبشناسي
عيني سبک زندگي پرداخته و در  20پرسشي که دربارهی تحول سبک زندگي
ايرانيان مطرح ميکنند ،يکي از پرسشها را به مضمون «تبديل به افتخار شدن
مصرفگرايي براي برخي» اختصاص ميدهند (خامنهاي.)1391 ،
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گرچه مطالعات متعدد پيشين داخلي (نظیر الياسي و ديگران )1390 ،و خارجي
(نظریر�Florence & Jolibert, 1990: 109-122; Chan & Goldthrope, 2006; Nan

 )sai et al., 2008: 538-548تأثير متغيرهاي محاسبه و انتخاب شخصي ،سن،
جنس ،درآمد ،تحصيالت ،پايگاه اجتماعي و سبک زندگي بر مصرف را
نشان دادهاند ،اما هيچ کدام از اين مطالعات به مصرف نمايشي که فضاي
مفهومي و نظري بالنسبه متفاوتي با مصرف به معناي عام دارد ،نپرداختهاند.
در حقيقت ،هر چند در ادبيات تجربي موجود ،حجم وسیعی از مطالعات
دربارهی تأثير فرهنگ در جنبههاي گوناگون رفتار مصرفکننده است ،اما در
اين بين ،نمونههاي بسيار کمي از مطالعات راجع به رابطهی ميان دينداري
و مصرف نمايشي است و مطالعات نادري (بهويژه در ايران) نقش دين به
عنوان يک عنصر مهم فرهنگي در رفتار کلي مصرف را بررسی کردهاند.
بنابراين ،بیشتر مطالعاتي که دربارهی حتي مصرف اعم از حوزههاي مختلف
کاالهاي فرهنگي ،خدمات فرهنگي ،پوشاک و امثال آن انجام شدهاند ،به
عوامل فرهنگي چون پايگاه اقتصادي و اجتماعي ،سن ،تأهل ،ارزشها و جز
اينها توجه کرده و از بررسي رابطهی دينداري و مصرف بهطور کل و مصرف
نمايشي بهطور خاص غافل ماندهاند.
اين در حالي است که دين يک عامل فرهنگي مهم و تعيين کننده در
مصرف و بهويژه مصرف نمايشي و عامترين و ذينفوذترين نهاد اجتماعي
است که تأثير مهمي در نگرشها ،ارزشها و رفتارها در سطوح فردي و
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اجتماعي دارد ( )Mokhlis, 2009: 75و از اين رو بسياري از آموزههاي ديني
مانند قناعت ،صرفهجويي ،عدم مالجويي ،عدم فخر و کبر با خريد مال و
امثال آن ،ارتباط وثيقي با مصرف نمايشي داشته و آگاهي و پيادهسازي اين
آموزهها در حيات فردي و جمعي ميتواند به عنوان يک منبع کنترل ايفاي
نقش کند.
بر اين اساس ،شکاف عظيمي در زمينهی ارتباط دينداري و مصرف
نمايشي و ضرورت انجام دادن مطالعه دربارهی آن رخ داده است تا به
تقويت منابع نظري و تجربي در اين حوزه منجر شود .مطالعهی حاضر سعي
دارد ضمن بررسي سطح مصرف نمايشي در بين زنان شهر تهران ،به آزمون
رابطهی دينداري و مؤلفههاي آن با اين مصرف نمايشي پرداخته و مشخص
کند که مصرف نمایشی در بین افراد دیندارتر و مذهبیتر بیشتر است یا افراد
کمتر دیندار؟
 -2پيشينهی تجربي

عليرغم اينکه در موضوع مصرف مطالعات تجربي بسیاری چه در
داخل و چه در خارج از کشور وجود دارد ،اما حجم مطالعات انجام شده
راجع به دينداري و مصرف نمايشي ،بهويژه در ايران ،بسيار کم است .بیشتر
مطالعاتي که در اين حوزه وجود دارند ،عمدت ًا بر رابطهی دينداري و سبک
ف کننده به معناي کلي و فارغ
زندگي و نيز رابطهی دينداري و رفتار مصر 
از ماهيت نمايشي آن متمرکز شدهاند .بنابراين ،تحقيق حاضر از اين نظر،
يکي از اولين مطالعات در ايران است که به بررسي رابطهی ميان دينداري و
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حوزه باشد .البته وزیری و دیگران مطالعهاي دربارهی عوامل مؤثر در مصرف
نمايشي پوشاک انجام دادهاند و در آن به دينداري ب ه عنوان يک متغير مستقل
پرداختهاند ،منتهي کل مطالعهی ايشان بر دينداري و رابطهی آن با مصرف
نمايشي متمرکز نبوده است (وزیری و دیگران.)183-198 :139 ،

عليرغم اين فقدان يا ضعف ادبيات تجربي در موضوع دينداري و
مصرف نمايشي ،در تحقیق حاضر ،از تجارب نظري و روشي مطالعات
مربوط به دينداري و سبک زندگي و نيز بهطور خاص دينداري و رفتار
ف کننده براي تکميل تحليلها استفاده شده است .چرا که مصرف يکي
مصر 
از عناصر مهم سبک زندگي است و قدر مسلم وجود رابطهی ميان دينداري و
سبک زندگي ،تا حدود زيادي در مورد دينداري و مصرف نمايشي نيز صدق
ميکند؛ برای مثال ،رباني و رستگار ( )1387و باباميري و ديگران ( )1390در
«مطالعهی عوامل موثر در ميزان مصرف مواد آرايشي» و نصرتي و ذوالفقاري
( ،)1391کرمي قهي و زادسر ( )1392و خواجهنوري و ديگران ( )1392به
رابطهی ميان دينداري و سبک زندگي اشاره کردهاند.
در مطالعات خارجي نيز ،تحقيقات زيادي مبني بر وجود رابطهی مثبت
بين دينداري و سبک زندگي بهطور کل و در برخي موارد مصرف بهطور
خاص را وجود دارد .در اين قبيل مطالعات ،وجود رابطهی مثبت بين هويت
مذهبي و مصرف ( ،)Minkler & Cosgel, 2004بين تعصب مذهبي و ارزشها
در رفتار مصرفکنندگان (Lord & Putrevu, 2005: 651-652؛ Essoo, 2005؛
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Mokhlis & Spartks, 2007: 87-101؛Mokhlis, 2009: 75-84؛ Al-Hyari et al.,

 )2012: 155-174و بين دينداري و مصرف فرهنگي

(& Katz-Gerro, Tally

 )Jaeger, 2012: 337-366اذعان شده است.
 -3چارچوب نظري پژوهش

در اين تحقيق ،برای بررسي رابطهی دينداري و مصرف نمايشي ،از
اقتباسي از نظريهی پير بورديو راجع به سرمايه و اَشکال آن استفاده شده
است .سرمايهاي که فضاي مفهومي آن در اين تحقيق از بورديو استنباط
و براي بررسي ارتباط آن با مصرف نمايشي استفاده شده است ،سرمايهی
مذهبي 1است که البته ميتوان بسياري از مفاهيم متشکلهی آن را ،در سرمايهی
فرهنگي بورديو پيدا کرد ،اما براي تبيين بهتر اين نوع سرمايه و رابطهی آن
با مصرف نمايشي ،اين مفهوم بهطور مستقل استخراج و به کار بسته شد.
استفاده از مفهوم سرمايهی مذهبي به شکل دورهاي و پراکنده از دههی
 1990آغاز شد ،اما تسريع فراواني کاربرد آن مربوط به دههی  2000است
( .)Baker & Smith, 2010: 7سرمايهی مذهبي شامل انواع گوناگون دانش و
کردار مانند دانش نسبت به کتاب آسماني ،حضور و مشارکت در کليسا ،خواندن
کتاب مقدس و دانش نسبت به نمادها و داستانهاي مذهبي است .معروفترين
نويسندگان در موضوع سرمايهی مذهبي الرنس ايناکون )1990( 2و رودني

1- religious capital
2- Lawrence Iannaccone
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براي سنجش سرمايهی مذهبي و اثرات آن انجام دادند و سهم درخوري در
ابزارسازي سرمايهی مذهبي تا به امروز داشتهاند .ايناکون اولين کسي بود که
مفهوم سرمايهی فرهنگي بورديو را أخذ و آن را در حوزهی دين به کار برد.
استارک و فينک نيز نوشتارهاي زيادي در باب تکثرگرايي فرهنگي و ساختارهاي
بازار مذهبي از خود جا گذاشتهاند (.)Albaugh, 2010: 10
ايناکون سرمايهی معنوي 3را معادل سرمايهی مذهبي به کار برده و آن را
متشکل از مهارتها و تجارب مربوط به دين يک فرد مانند دانش مذهبي،
آشنايي با شعائر و دکترين کليسا ،و دوستي و مصاحبت با هواداران مذهبي
ميداند (ایناکون .)299 :1990 ،استارک و فينک تعريف ايناکون را اقتباس کرده
و سرماية معنوي را به سرماية مذهبي توسعه ميدهند« :سرماية مذهبي شامل
ميزان تسلط و اتصال به يک فرهنگ مذهبي خاص است .در انتخابهاي
ديني ،افراد سعي دارند سرماية مذهبي خود را حفظ

کنند»(Stark & Finke,

.)2000: 120-121
مطابق نظريههاي ايناکون ،استارک و فينک و همچنين اقتباس ترنر ،در
اين تحقيق ،دينداري بهعنوان يک شکل از سرمايه و به عنوان سرمايهی
مذهبي در نظر گرفته شده و با وامگيري از نظريهی بورديو ،چنين عنوان
شده است که افراد و گروهها برحسب موقعيتهاي متمايز و متفاوتي که
1-Rodney Stark
2- Roger Finke
3- religious capital
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استارک 1و راجر فينک )2000( 2هستند .اين سه نفر مدلهاي کمي زيادي را
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در ميدان اجتماعي دارند و برگرفته از تملک سرمايهی مذهبي آنهاست و
در نتيجه با دروني کردن اين وضعيت و نمادهاي آن (عادتوارهها) در
نظام طبقهبندي اجتماعي جايگاه مشخصي را کسب ميکنند .از طريق اين
نظام ،ترجيحات و ذائقههايي در ذهن و فعل شخص ايجاد ميشود که در
تمايز و گاهي در تضاد با افراد و گروههاي ديگر قرار دارد .اين ترجيحات
و ذائقهها در محدودهی سرمايههاي فرد (فرهنگي ،اقتصادي و نمادين)
در قالب کنشهايي بروز مييابند که الگوي مصرف متفاوتي (نمايشي يا
واقعي) را رقم ميزنند (مهدوي کني .)164-165 :1387 ،بنابراين ،افراد مختلف با
سرمايههاي متفاوت مذهبي (ميزان باال يا پايين دينداري) ،در نحوهی مصرف
ترجيحات و ذائقههاي متمايز و تاحدي متضاد دارند و در نهايت نوع مصرف
آنها ،با کاهش يا نفوذ دين ،شکل نمايشي يا واقعي به خود ميگيرد (نصرتي
و ذوالفقاري.)106-107 :1391 ،

بنابراين ،مصرف نمايشي ،يک نوع رفتار مصرفي است و طبق فرضيهی
تحقيق ،سطح باالي دينداري ،با مصرف نمايشي کمتر همراه است .دينداري
به عنوان يک سرمايهی مذهبي باعث ميشود که افراد خود را از خصايل
مصرف نمايشي برهانند .در اين تحقيق ،بر اساس نظريهی انتخابي فوق ،مدل
ل دهندهی دينداري و ارتباط آنها با پديدهی
نظري بر اساس مؤلفههاي تشکي 
اصلي مطالعه شده در تحقيق (مصرف نمايشي) تنظيم شده است .ارتباطي
که مفاهيم کليدي تحقيق با مصرف نمايشي دارند ،در واقع همان فرضيههاي
تحقيق هستند که در ادامه به آنها اشاره شده است.
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ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .دﻳﻨﺪاري ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺧﻮد را از ﺧﺼﺎﻳﻞ ﻣﺼﺮف
ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻮق ،ﻣﺪل ﻧﻈﺮي ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪة دﻳﻨﺪاري و
تهرانارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻠﻴﺪي
اﺳﺖ.
ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪة اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ )ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ( ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه
رابطهی بين دينداري و مصرف نمايشي زنان شهر
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ دارﻧﺪ ،در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑُﻌﺪ
ﺷﺮﻋﻲ

ﺑُﻌﺪ
ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﻣﺼﺮﻑ
ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ
ﺑُﻌﺪ
ﺍﺧﻼﻗﻲ

ﺑُﻌﺪ
ﻣﻨﺎﺳﮑﻲ

ﺑُﻌﺪ
ﭘﻴﺎﻣﺪي

شکل ( .)1مدل نظري تحقيق مبني بر تأثير دينداري در مصرف نمايشي

ﺷﮑﻞ ) (١ﻣﺪﻝ ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺩﻳﻨﺪﺍﺭي ﺑﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ
 -4فرضيهها
 -1-4فرضيهی اصلي

 -4ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ

بين دينداري و مصرف نمايشي در بين زنان شهر تهران رابطه وجود دارد.

 -١-٤ﻓﺮﺿﻴﺔ اﺻﻠﻲ
ﺑﻴﻦ دﻳﻨﺪاري و ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد.
1.1بين بُعد اعتقادي دينداري و مصرف نمايشي در بين زنان شهر تهران
هﺎيدارد.ﻓﺮﻋﻲ
ﻓﺮﺿﻴﻪ
وجود
 -٢-٤رابطه
 .1ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻘﺎدي دﻳﻨﺪاري و ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد.
2.2بين بُعد تجربي دينداري و مصرف نمايشي در بين زنان شهر تهران
دارد.و ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد.
دﻳﻨﺪاري
ﺗﺠﺮﺑﻲوجود
 .2ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺪرابطه
 -2-4فرضيههاي فرعي

 .3ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﭘﻴﺎﻣﺪي دﻳﻨﺪاري و ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد.

 .4ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﺳﻜﻲ دﻳﻨﺪاري و ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد.
 .5ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﺧﻼﻗﻲ دﻳﻨﺪاري و ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ در47ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد.

 .6ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺷﺮﻋﻲ دﻳﻨﺪاري و ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد.
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ﺍﻋﺘﻘﺎﺩي

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال هفدهم  /شماره  / 65پاییز 1393

3.3بين بُعد پيامدي دينداري و مصرف نمايشي در بين زنان شهر تهران

رابطه وجود دارد.

4.4بين بُعد مناسکي دينداري و مصرف نمايشي در بين زنان شهر تهران

رابطه وجود دارد.

5.5بين بُعد اخالقي دينداري و مصرف نمايشي در بين زنان شهر تهران

رابطه وجود دارد.

6.6بين بُعد شرعي دينداري و مصرف نمايشي در بين زنان شهر تهران

رابطه وجود دارد.

 -5روششناسي پژوهش
 -1-5جامعهی آماري ،حجم نمونه و شيوهی نمونهگيري

جامعهی آماري اين تحقيق کلیهی زنان  15تا  65سال ساکن در منطقهی
 5شهر تهران است .طبق سرشماري عمومي نفوس و مسکن  ،1390جامعهی
آماري فوق تقريب ًا شامل  261104نفر است که از بين آنها بر اساس فرمول
کوکران ،تعداد  383نفر به عنوان حجم نمونه تعيين شدند.
ب��راي دسترس��ي ب��ه نمونهه��ا ،از روشه��اي نمونهگي��ري خوشهاي
چندمرحل��هاي و تصادفي نظاممند استفاده شد .بدي��ن صورت که ابتدا کل
منطقهی  5شهر تهران به خوشهه��اي نواحي ،محالت ،بلوکها و خانوارها
تقسيم شده و در ادامه ،فهرست خانوارها تهيه شده و در نهايت نيز به روش
نمونهگي��ري تصادفي نظاممند ،با مراجعه به درب منازل شهروندان ،نمونه از
بين زنان  15تا  65سال انتخاب و نسبت به تکميل پرسشنامه اقدام شد.
48
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مصرف نمايشي :1متغير وابسته اين تحقيق ،مصرف نمايشي است که
از نظر وبلن 2به اين معناست که افراد كاالها را مصرف ميكنند تا جايگاه
اجتماعي خود را به نمايش بگذارند و خود را از طبقات فراتر و فروتر متمايز
كنند (وبلن .)1386 ،در اين تحقيق ،براي بررسي اين متغير 11 ،سؤال دربارهی
خريد کليهی اجناس و وسايل اعم از پوشاک ،اثاث منزل و ...تهيه شده که
نوع پاسخ پاسخگويان به آن در طيف ليکرت از خيلي زياد (با کد  )1تا خيلي
کم (با کد  ،)5ميزان واقعي يا نمايشي بودن مصرف آنها را نشان ميدهد.
مقدار آلفاي محاسبهشده براي اين شاخص ( )α=0/89نشاندهندهی ميزان
باالي سازگاري دروني گويهها با هم است .مقوالت سنجش شده براي
ت دادن به وسايل ُمد روز،
مصرف نمايشي در اين تحقيق عبارتاند از :اهمي 

تمايل به خريد وسايل گرانقيمت ،تمايل به خريد از فروشگاههاي شمال
شهر ،تمايل به خريد وسايل با طرحهاي جديد ،اعتقاد به ارزش اجتماعي
وسايل گرانقيمت ،تمايل به خريد از فروشگاههاي لوکس ،کسب وجاهت
از داشتن وسايل گرانقيمت ،تمايل به خريد وسايل مارکدار ،تمايل به خريد
ک بودن وسايل نسبت به کيفيت آن و احساس
وسايل خارجي ،ارجحيت شي 
رضايت از خريد وسايل گرانقيمت.

1- conspicuous consumption
2- Thorstein Bunde Veblen
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دينداري :1دینداری متغير مستقل اين تحقيق است که به نظر کويينگ و
ديگران يک نظام سازمانيافته از باورها ،کردارها ،شعائر و نمادهاست که با
هدف تسهيل قرب به امر مقدس يا متعالي (خدا ،قدرت عاليتر و يا حقيقت/
واقعيت غايي) و پرورش درک از رابطه و مسؤليتپذيري فرد نسبت به
ي کردن با همديگر در يک اجتماع ايجاد شده است (Koenig
ديگران در زندگ 

 .)& et al, 2000:18دینداری زنان در اين تحقيق ،در قالب شش بُعد اعتقادي،
تجربي ،پيامدي ،اخالقي ،شرعي و مناسکي سنجیده شده است .از اين ابعاد،

چهار بُعد اعتقادي ،تجربي (عاطفي) ،پيامدي و مناسكي از نظريهی گالك

و استارك و دو بُعد اخالقي و شرعي از نظريهی شجاعيزند اقتباس شده

است (Glock & Stark, 1965: 19-20؛ شجاعی زند 59 :1384 ،و  .)60مقدار آلفاي
شاخص کل دينداري برابر با  0/95بود که نشا ن دهندهی ميزان بسيار باالي
پايايي ابزار و به عبارتي سازگاري بين گويههاي دينداري است.
الف .بُعد اعتقادي ،بعد اعتقادی باورهايي را دربرميگيرند كه انتظار

ميرود پيروان آن دين ،بدانها اعتقادات داشته باشند (سراجزاده-63 :1383 ،

 .)64بُعد اعتقادي در قالب  9گويه با مقياس ترتيبي و طيف  5گزينهاي
ال موافقم (با کد  )1تا کام ً
ليکرت از کام ً
ال مخالفم (با کد  )5سنجیده شده
است .مقدار آلفاي محاسبه شده براي اين شاخص ( )α=0/85حکايت از
ميزان باالي سازگاري دورني گويهها با هم دارد.

1- religiosity
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احساسات مربوط به برقراري رابطه با وجودي همچون خدا كه واقعيت غايي
يا اقتدار متعالي است ،ظاهر ميشود (همان) .در اين تحقيق ،براي سنجش
بُعد تجربي (عاطفي) دينداري در بين پاسخگويان ،از  6سؤال با مقياس

ال موافقم (با کد  )1تا کام ً
ترتيبي و طيف  5گزينهاي ليکرت از کام ً
ال مخالفم
(با کد  )5استفاده شد .سازگاري دروني بين گويههاي اين شاخص ،با توجه
به مقدار آلفاي  0/80باالست.
ج .بُعد پيامدي ،بعد پیامدی يا آثار ديني شامل پيامدهاي باور ،عمل،

تجربه و دانش ديني در زندگي روزمرهی فرد معتقد و روابط او با سايرين
است (همان) .در اين تحقيق ،براي سنجش بُعد پيامدي دينداري در بين

پاسخگويان ،از  6سؤال با مقياس ترتيبي و طيف  5گزينهاي ليکرت از کام ً
ال
موافقم (با کد  )1تا کام ً
ال مخالفم (با کد  )5استفاده شد .مقدار آلفاي محاسبه
شده براي اين شاخص ( )α=0/77نشان دهندهی ميزان باالي سازگاري
دروني گويهها با هم است.
د .بُعد اخالقي ،بعد اخالقی که به معناي تواصي و نواهي ديني مربوط

به حوزهی نيکوييشناسي است و به داشتن تعامل پسنديده با ديگران اشاره
میکند (شجاعيزند .)59 :1384 ،در اين تحقيق ،بُعد اخالقيات از طريق  3گويه
با طيف ليکرت شامل دروغنگفتن ،غيبتنکردن و گذشت سنجیده شده
است .مقدار آلفاي محاسبهشده براي اين شاخص برابر  0/72بود که بر ميزان
باالي سازگاري دروني گويهها داللت دارد.
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ب .بُعد تجربي ،بعد تجربی يا عواطف ديني ،در عواطف ،تصورات و
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هـ .بُعد شرعي ،بعد شرعی که به معناي مجموعة دستورات و اوامر

صريح و غيرصريح ديني است که در اسالم به عنوان فقه ـ در صورت
ي خوانده ميشود .شرعيات ،مقرراتي است
جداسازی دستورالعملهاي عباد 
حداقلي که نحوهی زندگي در دنيا و تعامل با خود ،طبيعت و ديگران را
تعيين ميکند (همان) .براي سنجش بُعد شرعيات ،از  5گويه با طيف ليکرت

ت دادن با نامحرم ،توجه
شامل رفتوآمد با افراد با پايبندي ديني کمتر ،دس 
ي دانستن مرجع تقليد و استفاده
به مالکهاي ديني در انتخاب همسر ،ضرور 
از آرايش استفاده شد .مقدار آلفاي محاسبهشده براي بُعد شرعيات برابر با

 ،0/84حکايت از سازگاري دروني باالي گويهها با هم دارد.

بُعد مناسكي ،بعد مناسکی يا عمل ديني ،اعمال ديني مشخص نظير

عبادت ،نماز ،شركت در آيينهاي مقدس خاص ،روزه گرفتن و ...را كه انتظار
ميرود پيروان هر دين آنها را بهجا آورند ،دربرميگيرد (سراجزاده ،همان).
در اين تحقيق ،براي سنجش بُعد مناسکي دينداري در بين پاسخگويان نيز ،از

 7سؤال در ارتباط با دفعات بهجا آوردن نماز جماعت ،گرفتن روزه ،خواندن
قرآن ،همکاري با مسجد ،خواندن نماز ،شرکت در نماز جمعه و شرکت در
مراسم اعياد مذهبي و عزاداري استفاده شد .مقدار آلفاي محاسبهشده براي
اين شاخص ( )α=0/87نشاندهندهی ميزان باالي سازگاري دروني گويهها
با هم است.
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در این قسمت در دو بخ��ش توصیفی و استنباطی یافتههای پژوهش به
شرح ذیل ارائه میشود.
 -1-6يافتههاي توصيفي

 -1-1-6بافت نمونهی آماري

سن ٪35/8 :پاسخگويان در گروه سني  31تا  40سال و  ٪23در گروه
سني  21تا  30سال واق ع شدهاند .همچنين ،ميانگين سني حدود  35سال با
انحراف استاندارد  12سال بوده است.
تحصيالت ٪43 :پاسخگويان داراي تحصيالت ديپلم ٪30/6 ،مدرک
کارشناسي و  ٪ 8/2راهنمايي دارند.
وضعيت تأهل ٪67/6 :پاسخگويان متأهل و  ٪ 32/4مجرد بودهاند.
وضعيت اشتغال ٪70/9 :پاسخگويان غيرشاغل و  ٪29/1شاغل بودهاند.

53

سال هفدهم  /شماره  / 65پاییز 1393

 -6يافتههای پژوهش

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
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جدول ( .)1توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ويژگيهاي زمينهاي
متغير

سن

طبقات

فراواني

درصد

 20سال و
پايينتر

65

17

بيسواد

 21-30سال

91

23/8

ابتدايي

27

 31-40سال

137

35/8

راهنمايي

31

8/2

 41-50سال

46

12

ديپلم

165

43

کارشناسي

117

30/6

 51سال و
باالتر

44

11/5

کارشناسي
ارشد و
باالتر

23

6/1

383

100

383

100

مجرد

124

32/4

شاغل

111

29/1

متأهل

259

67/6

غيرشاغل

272

70/9

383

100

383

100

کل
وضعيت
تأهل
کل

متغير

تحصيالت

طبقات

فراواني

درصد

19

5
7/1

کل
وضعيت
اشتغال

 -2-1-6گويههاي مصرف نمايشي در بين زنان

همان طور که اشاره شد ،مصرف نمايشي در اين تحقيق در قالب 11
گويه سنجیده شده است که نتايج حاصل از آن نشان داد مصرف نمايشي در
بيش از يکسوم پاسخگويان ( )٪36کم و در قريب به يکپنجم ( )٪23/5در
حد زياد است .ميانگين مصرف نمايشي در دامنهی  1تا  5نيز برابر با 2/81
است که حاکی از پايينبودن ميزان آن در بين زنان منطقهی  5است .از بين
گويههاي مصرف نمايشي نيز ،مقوالت تمايل به خريد وسايل با طرحهاي
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ت دادن به وسايل ُمد روز (ميانگين  )3/17به ترتيب بيش از ساير
اهمي 
مقوالت در بين پاسخگويان شايع بودند.

جدول ( .)2توزيع نسبي پاسخگويان برحسب مصرف نمايشي

رديف

خيلي

سؤاالت

1

چقدر به وسايل
مُد روز اهميت
ميدهيد؟

2

چقدر به خريد
وسايل گرانقيمت
تمايل داريد؟

3

چقدر به خريد
از فروشگاههاي
شمال شهر تمايل
داريد؟

4

چقدر به خريد
وسايل با طرحهاي
جديد تمايل
داريد؟

5

چقدر اعتقاد
داريد که وسايل
گرانقيمت از
ارزش اجتماعي
برخوردارند و
براي فرد اعتبار
ايجاد ميکنند؟

6

چقدر به خريد
از فروشگاههاي
لوکس تمايل
داريد؟

زياد

زياد

تا
حدي

کم

خيلي
کم

کل

f

46

67

021

45

24

383

%

12

17/5

25/5

11/7

6/3

100

f

29

62

153

92

47

383

%

7/6

16/2

39/9

24

12/3

100

f

38

23

126

127

69

383

%

9/9

6

32/9

33/2

18

100

f

67

123

131

54

8

383

%

17/5

32/1

34/2

14/1

2/1

100

f

8

61

107

92

115

383

M

SD

3/17

0/99

2/83

1/08

2/57

3/49

2/36
%

2/1

15/9

27/9

24

30

100

f

61

51

133

69

69

383

%

15/9

13/3

34/7

18

18

100
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جديد (ميانگين  ،)3/43تمايل به خريد وسايل خارجي (ميانگين  )3/43و
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رديف

خيلي

سؤاالت

7

چقدر اعتقاد داريد
که داشتن وسايل
گرانقيمت ،باعث
کسب وجاهت
براي فرد ميشود؟

8

چقدر به خريد
وسايل مارکدار
تمايل داريد؟

9

چقدر به خريد
وسايل خارجي
تمايل داريد؟

10

چقدر شيکبودن
وسايل ،براي شما
مهمتر از کيفيت
آنهاست؟

11

چقدر از خريد
وسايل گرانقيمت
احساس رضايت
ميکنيد؟

شاخص کل مصرف
نمايشي

زياد

تا

زياد

حدي

کم

خيلي
کم

کل

f

24

23

132

59

145

383

%

6/3

6

34/5

15/4

37/9

100

f

61

74

134

46

68

383

%

15/9

19/3

35

12

17/7

100

f

75

99

156

23

30

383

%

19/6

25/8

40/7

6

7/8

100

f

37

80

130

76

60

383

%

9/7

20/9

33/9

19/8

15/7

100

f

36

75

138

66

68

383

%

9/4

19/6

36

17/2

17/8

100

f

38

52

155

77

61

383

%

9/9

13/6

40/5

20/1

15/9

100

M

2/27

SD

1/21

3/04

1/29

3/43

1/11

2/89

1/19

2/86

1/20

2/81

1/16

 -3-1-6شاخصهاي آماري براي متغيرهاي تحقيق

ت آمده از متغير وابستهی مصرف
بر اساس شاخصهاي آماري بهدس 
نمايشي و همچنين متغير مستقل دينداري به همراه تمامي شش بُعد

تشکيلدهندهی آن ،ميانگين واقعي و مشاهده شدهی مصرف نمايشي
( )M=31/82پايينتر از ميانگين مطلوب آن ( )M=33است .به عبارتي،
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در مورد شاخص کل دينداري ،ميانگين واقعي برابر  128/63است که از
ميانگين مطلوب ( )M=108باالتر است .يعني با يک جامعهی ديندار از زنان
منطقهی  5شهر تهران مواجهايم .همچنين ،ميانگين واقعي تمامي ابعاد ،به غير
از بُعد مناسکي ،باالتر از ميانگين مطلوب بوده و در رابطه با اين ابعاد ،جامعه

تقريب ًا در وضعيت نُرمال به سر ميبرد.

جدول ( .)3خالصهی شاخصهاي آماري براي متغيرهاي تحقيق

وابسته

مستقل

شاخصها

کمترين
نمره

بيشترين
نمره

ميانگين
مطلوب

ميانگين
واقعي

مصرف نمايشي

11

55

33

31/82

بُعد اعتقادي

9

45

27

38/22

بُعد تجربي

6

30

18

25/74

بُعد پيامدي

6

30

18

19/58

بُعد اخالقي

3

15

9

10/53

بُعد شرعي

5

25

15

16/86

بُعد مناسکي

7

35

21

20/05

شاخص کل دينداري

36

180

108

128/63
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 -2-6يافتههاي تحليلي

 -1-2-6آزمون همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته

نتايج تحليل همبستگي نشان داد که همبستگي ضعيف و منفي بين
دينداري و مصرف نمايشي زنان شهر تهران وجود دارد (-0/126 ،p > 0/05
= ( .)r )383بر اين اساس ،فرضيهی اصلي تحقيق تأييد ميشود .به عبارت
ديگر ،هر چه ميزان دينداري بين زنان بيشتر باشد ،ميزان مصرف نمايشي آنها
کمتر خواهد بود و برعکس ،با کاهش ميزان دينداري ،مصرف نمايشي بين
زنان شهر تهران نیز کاهش مییابد.
همچنين ،از بين شش بُعد دينداري ،پنج بُعد اعتقادي ،پيامدي ،اخالقي،

شرعي و مناسکي رابطهی ضعيف و منفي با مصرف نمايشي زنان مورد
مطالعه دارند ،اما هيچ رابطهاي بين بُعد تجربي و مصرف نمايشي مشاهده
نشد .همچنين ،در بين اين همبستگيها ،قويترين ميزان همبستگي مربوط به

رابطة بين بُعد مناسکي و مصرف نمايشي ()r )383( = -0/249 ،p > 0/001

و همچنين بُعد اعتقادي و مصرف نمايشي ()383( = -0/241 ،p > 0/001
 )rو ضعيفترين همبستگي مربوط به رابطهی بُعد پيامدي و مصرف نمايشي

( )r )383( = -0/197 ،p > 0/001است.

58

رابطهی بين دينداري و مصرف نمايشي زنان شهر تهران

دينداري
سنجهها

مصرف
نمايشي

بُعد
اعتقادي

بُعد
تجربي

بُعد
پيامدي

بُعد
اخالقي

بُعد
شرعي

بُعد
مناسکي

شاخص
کل
دينداري

مصرف
نمايشي
بُعد
اعتقادي

***-0/241

بُعد
تجربي

-0/041

***0/741

بُعد
پيامدي

***-0/197

***0/663

***0/506

 5بُعد
اخالقي

**-0/213

***0/237

***0/249

0/048

بُعد
شرعي

***-0/216

***0/798

***0/627

***0/724

-0/004

بُعد
مناسکي

***-0/249

***0/733

***0/656

***0/562

0/055

شاخص
کل
دينداري

*-0/126

*= p > 0.05

**= p > 0.01

***0/631

***= p > 0.001

توجه :براساس منطق روشي ،امکان محاسبة همبستگي بين مولفههاي دينداري با شاخص کل آن وجود

ندارد .به همين خاطر ،خانه مربوط به همبستگي بين اين متغيرها ،خالي گذاشته شده است.

 -2-2-6تحليل رگرسيون متغيرهاي پيشبينيکنندهی مصرف نمايشي

در اين تحقيق ،براي آزمون اين موضوع که «آيا ابعاد قادرند بهطور
معنيداري مصرف نمايشي زنان منطقهی  5شهر تهران را پيشبيني کنند»،
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از تحليل رگرسيون چندگانه با روش گامبهگام استفاده شد .نتايج رگرسيون
نشان داد که از بين مجموع شش متغير پيشبينی ابعاد اعتقادي ،تجربي،
پيامدي ،اخالقي ،شرعي و مناسکي ،چهار بُعد پيامدي ،اخالقي ،تجربي و

مناسکي قادرند تغييرات مصرف نمايشي در بين زنان را پيشبيني کنند و
دو بُعد اعتقادي و شرعي چنين تأثيري ندارند .همچنين ،اين چهار بُعد ٪9

از واريانس مصرف نمايشي زنان منطقهی  5شهر تهران را تبيين میکنند

( .)R2 =0/09 ،F)333/4( =9/319 ،P >0/001همچنين ،مطالعه حاکی است که
ابعاد پيامدي ( ،)t = 3/742 ،P >0/001اخالقي ( ،)t =3/332 ،P >0/01تجربي
( )t = 4/223 ،P >0/001و مناسکي ( )t = 3/153 ،P >0/01به ترتيب بيشترين
نقش را در پيشبيني تغييرات مصرف نمايشي بين زنان شهر تهران داشتهاند.

جدول  .5خالصهی رگرسيون چندمتغيره براي متغيرهاي پيشبينيکنندهی مصرف نمايشي
مدل اول

متغي رها
بُعد
پيامدي

مدل دوم

B

SE B

β

B

-0/379

0/122

**-0/167

بُعد
اخالقي

مدل سوم

SE
B

β

B

SE B
0/148

***

-0/265

-0/549

**-0/168

-0/633

0/90

**0/187

0/717

0/170

***0/348

-0/377

0/119

**-0/240

-0/353

0/121

**

0/156

-0/600

-0/556

0/193

**-0/153

-0/609

0/192

0/384

0/135

بُعد
تج ربي

β

بُعد
مناسکي
R2
F

0/025
9/646

***

0/046

0/066
8/875

9/053

***

**= p > 0.01

مدل چهارم

***

***= p > 0.001
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B

SE B
0/147

-0/242

**-0/175

***

0/090
9/319

***
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مهمترين نتيجهی تحقيق اين بود که بين دينداري و مصرف نمايشي در
بين زنان شهر تهران رابطهی منفي وجود دارد .يعني هر چه بر ميزان دينداري
زنان افزوده ميشود ،در مقابل از ميزان مصرف نمايشي آنها کاسته ميشود.
اين نتيجه ،مؤيد نظريهی بورديو مبني بر اين است که دينداري در زنان به
عنوان يک سرمايهی مذهبي عمل ميکند و زنان برخوردار از اين سرمايه که
موقعيت و جايگاه متفاوتي در ميدان اجتماعي دارند ،ترجيحات و ذائقههاي
مصرفي متفاوتي دارند و ترجيحات را در قالب کنشهايي بروز ميدهند
که الگوي مصرف متفاوتي (نمايشي يا واقعي) را براي آنان رقم ميزنند.
به عبارتي ،زنان با سرمايههاي متفاوت مذهبي (ميزان باال يا پايين دينداري)
ترجيحات و ذائقههاي متمايز و تاحدي متضاد در نحوهی مصرف دارند و
در نهايت نوع مصرف آنها ،با کاهش يا نفوذ دين ،شکل نمايشي يا واقعي
به خود ميگيرد.
بنابراين ،مصرف نمايشي نوعي رفتار مصرفي است و طبق فرضيهی تحقيق،
سطح باالي دينداري با مصرف نمايشي کمتر همراه است و برعکس ،با کاهش و
تضعيف دينداري ،مصرف نمايشي زنان افزايش خواهد يافت .در اينجا ،دينداري
ب ه عنوان يک سرمايهی مذهبي عمل کرده و باعث ميشود که افراد خود را
از خصايل مصرف نمايشي برهانند .بنابراين ،دين در نقش سرمايه ،يک منبع
کنترلي قوي براي مصرف نمايشي است که با بسياري از مشخصههاي اين شکل
مصرف مانند اسراف ،زيادهروي ،هزينههاي غيرضروري و امثال آن مغاير است.
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اين نتيجه ،با نتيجهی مطالعهی وزيري و ديگران ( )1391دربارهی عوامل
موثر در مصرف نمايشي پوشاک که يکي از اين عوامل را دينداري در نظر
گرفته و همچنين با مطالعات ديگري همچون رباني و رستگار (،)1387
باباميري و ديگران ( ،)1390نصرتي و ذوالفقاري ( ،)1391کرمي قهي و
زادسر ( )1392و خواجهنوري و ديگران ( )1392که به نتيجهی تقريب ًا مشابهي
مبني بر رابطهی ميان دينداري و سبک زندگي دست يافتهاند؛ قرابت دارد.
ضمن آنکه ،تمام مطالعات خارجي قبلي به وجود رابطهی مثبت بين
هويت مذهبي و مصرف ( ،)Minkler & Cosgel, 2004بين تعصب مذهبي و
ارزشها در رفتار مصرفکنندگان (Lord and Putrevu, 2005؛  Essoo, 2005؛
Mokhlis and Spartks, 2007؛ Kahle et al., 2008؛ Mokhlis, 2009؛ Al-Hyari

 )et al., 20122و بين دينداري و مصرف فرهنگي

(�Katz-Gerro, Tally & Jae

 )ger, 2012اشاره کردهاند.
در عين حال ،نتايج نشان داد که ميزان مصرف نمايشي در بين زنان شهر
تهران از حد نرمال پايينتر و کمتر است و اين نکتهی مثبتي براي برنامهريزي
است .به عالوه ،طبق نتايج تحقيق ،ابعاد اعتقادي و شرعي هيچ نقشي در
پيشبيني تغييرات مصرف نمايشي نداشته و چهار بُعد پيامدي ،اخالقي ،تجربي

و مناسکي به ترتيب بيشترين نقش را در اين زمينه دارند .بنابراين ،پيشنهاد

ميشود که مسئولين در زمينهی اين چهار بُعد بیشتر فعاليت کرده و براي تقويت
اين چهار بُعد در بين زنان تمام تالش خود را کنند تا در نهايت دينداري در

مصرف نمايشي تأثیر بیشتری داشته باشد و نقش دين در اين حوزه تقويت شود.
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ميانگين مطلوب و واقعي دو بُعد اعتقادي و مناسکي با هم بود .نتايج نشان
داد که فاصلهی بين ميانگين مطلوب و واقعي در بُعد مناسکي بسيار بيشتر از

بُعد اعتقادي است که بر اين اساس ميتوان چنين استدالل کرد که بسياري از
زنان مورد مطالعه در منطقهی  5شهر تهران از نظر اعتقادي ،پايبندي زيادي
به دين دارند ،اما در عمل و از نظر مناسکي ،اين پايبندي ضعيف و بسيار
کمتر است .ضمنآنکه در تمامي چهار بعد ديگر دينداري يعني تجربي،
پيامدي ،شرعي و اخالقي نيز ،اين زنان نمرات باالتري نسبت به ميانگين
مفروض و مطلوب را به خود اختصاص دادهاند.
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