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  چکیده

شدگی مصرف  حکبررسی باهدفشهري زنجان و این مقاله با درك وضعیت مصرفی جامعه

جمعیت . شده است انجام 1399به روش کیفی و در سال  مطالعه.ستشده ا متظاهرانه انجام

با روش  ها نمونه. موردبررسی، شهروندان داراي تحصیالت دانشگاهی شهر زنجان هستند

اشباع نظري در نفر دهم ختم شدند  دةعقایري نظري و هدفمند، انتخاب شدند و با پیروي از گ نمونه

نیمه مصاحبه نامه باز و  پرسشها، ار و روش گردآوري دادهابز. نفر تعیین شد 10و حجم نمونه 

شده  یسه تحلیلی و ممیزي بررسیمقاو تکنیک روایی ابزار با معیار قابلیت اعتماد. ساختاریافته است

نظریهها بر اساس  تحلیل. شده است برداري و ضبط صدا انجام ها با یادداشت است و ثبت مصاحبه

مقوله اصلی و  9با  ها افتهی. شده است انجام) 1998(نیکوربفن استراوس و  با هايکدگذارمبنایی و 

. دهد یمیِ مصرف متظاهرانه در عناصر فرهنگی و اجتماعی را نشان شدگ حکفرعی،  مقوله21

و » يمصرف تظاهر يهنجارها يتسّر«ی مصرف متظاهرانه در عناصر فرهنگی، از شدگ حک

و سپس » از طریق مصرف متظاهرانه سلسله نیازها يارضا و باور بهي نو ازهاین یريگ شکل«

که در نهایت  کند یمروایت » یمربوط به اکتساب و تحرك اجتماع يدر هنجارها یدگرگون«

در این بستر، . گردند یمدر جامعه » مصرف متظاهرانه يباورها ۀانتخاب آگاهان ایمیتسل«موجب 

ي در مسیر مصرف متظاهرانه، عمل گر مداخلهنوانع بهفقط » ی و آرزوي رفع آنهاي مال محدودیت«

در بروز  یروابط اجتماعنقش «ابتدا از ی مصرف متظاهرانه در عناصر اجتماعی، شدگ حک. کند یم

و در » یاجتماع کاتیتناقض تحر«و » یاجتماعابانهیارز يها تناقض«در کنار » ف متظاهرانهصرم

» )تصور فرد از مصرفش در اجتماع(ري ي تصوریپذ کیتحر«ی با کمک شدگ حکنهایت، از 
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  مقدمه -1

و اقتصاد، مصرف یشناس مطالعات جدید جامعه
1

فرهنگی،  -اجتماعی هاي ینهرا تابع زم 

ه عوامل فرهنگی و مناسبات عمدتًا نهادگرا نیز سطح مصرف، ب -در اقتصاد . دانند یم

مصرفی جوامع و وضعیت مصرف  يها ، آرمانتوانندیکه م شودیاجتماعیِ نسبت داده م

در این حالت، ممکن است کنش اقتصادي مصرف، ماهیت فرهنگی و . افراد را شکل دهند

در درون عناصر اجتماعی و فرهنگی ناشی شود، یا  گیري يو از جا یرداجتماعی به خود گ

، ماهیتاً براي رفع نیاز، تر یشچنانکه مصرفی که پ. بارتی از طریق این عناصر، حک شودبه ع

؛ امروز براي رسیدن به اهدافی دیگر همچون تظاهر ثروت، صورت گرفت یصورت م

اگرچه افراد باید در درجه اول براي تأمین نیازهاي فیزیولوژیکی و ایمنی، کاالها . گیرد یم

اما برخی براي نشان دادن و تأثیرگذاري بر دیگران، مصرف و خدمات را مصرف کنند، 

که تقاضا براي کاالها و خدمات، از نیازهاي  ییتا جا کنند یخود را از این نوع نیازها جدا م

 :Hiz, 2011(شود یو به مصرف براي تظاهر، منتهی م رود یفیزیولوژیکی و امنیتی فراتر م

1309( .  

مصرف تظاهري یا متظاهرانه
2

صرفی است که فقط براي نمایش، نشان دادن و ، م

 ,Wang et al(یازنه براي رفع ن رود یبازنمایی بصري وضعیت مصرفی افراد به کار م

اوقات  هاي یترقابتی پرمصرف و فعال هاي یوهبه شاین نوع مصرف همچنین . )117 :2019

  تماعی استکه هدف از آن نشان دادن عضویت در یک طبقه برتر اج انجامد یفراغت م

)Patsiaouras and Fitchett, 2012: 154 ( و افراد با خرید خدمات و محصوالت موردنظر

گیرند يخود، جا یرشاجتماعی موردپذ يها در گروه کنند یخود فقط تالش م

)Vigneron and Johnson, 2004:484( . مصرف متظاهرانه برخالف تأمین نیازهاي

صورت خرید کاال یا خدمات انجام  به عموم، به منظور نمایش ثروت اساسی، صرفًا به

  .)Murphy, 2018: 26(یردگیم

                                                  
1. Consumption
2 Conspicuous Consumption
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وضعیت . وضعیت مصرف و مصرف متظاهرانه داراي ساختاري مجزا هستندبنابراین، 

، اما مصرف متظاهرانه، فقط تحت گیرد یمصرف تحت تأثیر نظارت و اثرات متقابل قرار م

. )O'Cass and McEwen, 2004: 25(یردگیم اثرات متقابل بین فردي و غیرضروري قرار

و افراد  زند یدر این نوع مصرف، تالش براي تمایز و برتري فرد نسبت به دیگران نیز موج م

فقط براي کسب منزلت یا حفظ منزلت خود، در این نوع مصرف بدون اینکه بدان نیاز 

ترین  مصرف، از مهم] نۀغیرضروري و متظاهرا[این الگوي  .شوند یور م داشته باشند، غوطه

این . )López and Yoon, 2020: 22(اند مسائلی است که جوامع عصر حاضر، با آن مواجه

منابع و از سوي دیگر به خاطر مشکالت  یتبه خاطر محدود سو یکمسئله از 

تر به سبب ایجاد مشکالت  ناشی از مصارف نادرست و از بعدي بسیار مهم محیطی یستز

گردد یعنوان یک مسئله بنیادین مطرح م و روانی ناشی از آن، به فرهنگی، اجتماعی

  ). 108: 1394شعبانی و کریمی، (

 ریتأث تواند یاقتصادي در جامعه، م يها شناسان، معتقدند که کنش از طرف دیگر، جامعه

انداز و غیره داشته  چشمگیري بر متغیرهاي اقتصادي کالن مانند رشد و توسعه، تولید، پس

عنوان یکی از  به) متظاهرانه(ییگرا مصرفتا جایی که . )Granovetter, 2005:1(باشد

نگرانی از تغییر شده است و همین  مشکالت پیش روي تحقق توسعه پایدار جهانی معرفی

توسعه، با  یسنج اوضاع مصرفی در جهان، باعثشده که مطالعات جدید در جهان، بر امکان

 :López and Yoon, 2020(رهنگی مصرف، متمرکز شودتکیه بر ابعاد متعدد اجتماعی ف

زیرا تغییرات اساسی که امروزه در الگوي مصرف به وجود آمده است، ممکن است . )22

کننده، مختل  روند تحقق توسعه پایدار را براي تعداد زیادي از جوامع مصرف يزود به

ترل الگوي مصرف کن ینۀباوجوداین، در کشور ما تحقیقات و اقدامات در زم. نماید

بنابراین با پذیرش تأثیرات نامطلوب و .، کمتر مورد عالقه محققین بوده است)متظاهرانه(

فرهنگی و  هاي یشهمخرّب مصرف متظاهرانه در تحقق توسعۀ جامعه و عدم توجه کافی به ر

مصرف در عناصر فرهنگی و  یشدگ اجتماعی آن؛ در مقالۀ حاضر به چگونگی و فهم حک
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توجهشده است و مسئله این است که مصرف متظاهرانه، چگونه در درون اجتماعی، 

  ؟شود یبسترهاي فرهنگی و اجتماعی حک م

نتایج . مسئلۀ تحقیق، جامعه شهري زنجان، موردتوجه قرارگرفته است یابی یتدر موقع

از مصرف متظاهرانه و  ییها که در جامعۀ شهري زنجان، نشانه دهد یبرخی تحقیقات نشان م

 ییگرا کنندگان این جامعه، دچار مصرف مصرف. مدهاي منفی آن، در حال ظهور استپیا

هستند و بدون توجه به درآمد واقعی خود، اقدام به خرید و مصرف نموده و نسبت به 

شهروندان زنجان در خریدها و . دهد یتغییرات قیمت کاالها حساسیت چندانی نشان نم

واقعی کاالها و  هاي یمترآمد واقعی خود و قتوجه به د يجا تصمیمات مصرفی خود به

 يا گونه به). 78: 1388پرتوي، (صوري توجه دارند  هاي یمتخدمات، به درآمد صوري و ق

، میزان تقاضاي آنها نماید یکه درباره برخی کاالها چنانچه قیمت آنها یک درصد تغییر م

گروه پوشاك و کفش،  قیمت% 10یشمثالً با افزا(یدنمایکمتر از یک درصد تغییر م

کنندگان نسبت به تغییرات قیمت  و مصرف) یابد یکاهش م% 3/3تقاضاي آنها کمتر از 

  ).81و  80: همان(دهند یکاال، حساسیت کمتري نشان داده و به خرید با هر قیمت ادامه م

) در حال تحصیل(از جوانان  یتوجه اند که تعداد قابل تحقیقات دیگر نیز نشان داده

 هیمختلف مواد غذایی، کمتر از حدود توص يها از مصارف ضروري مانند گروه زنجان

و احتماًال منابع ) 25: 1388، فردییامینی، مجتهدي و موسا(کنندیو کافی استفاده مشده 

حاکی از رشد  ها یتچنین وضع. کنند یمالی مربوط به آن براي مصارف دیگر هزینه م

شهر زنجان، به دلیل نزدیکی به پایتخت، قرار گرفتن  .مصرف متظاهرانه و غیرضروري است

و  کند یدر موقعیت جغرافیایی که مناطق شمال غرب کشور را به مناطق مرکزي وصل م

هاي اخیر،  در سال) تهران، البرز، تبریز، رشت(شهر  قرار گرفتن در مسیر تقاطع چند کالن

مصرف تظاهري در این شهر  مراکز تجاري بوده است که دغدغۀ بروز یرگ شاهد رشد چشم

  . سازد یو پیامدهاي منفی آن را حائز اهمیت م ییگرا را تأیید و وضعیت مصرف

اجتماعی،  يها اثرات منفی بسیاري را در زمینه ارزش تواند یچنین روند مصرفی، م

این جامعه برجاي گذارد و آینده جامعه را تحت  محیطی یستاقتصادي و فرهنگی و ز
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که این شهر با توجه به منابع طبیعی و موقعیت  درحالی. ب قرار دهدتأثیرات نامطلو

. براي توسعۀ موزون و پایدار داشته باشد یتوجه موقعیت قابل تواند یجغرافیایی یادشده، م

اند که در زنجان رابطه مستقیمی بین تحصیالت افراد و  همچنین، برخی تحقیقات نشان داده

در مصرف فرهنگی، تحصیالت است که داراي ترین عامل  مهم. مصرف وجود دارد

  ).18: 1390پورجبلی و خلیلی،(بیشترین تأثیرگذاري بر نوع مصرف است 

و در تبریز )1392، افزا یمو نس زاده یکالنتري، رستمعل(تحقیقات دیگر در تهران 

یز یعنی در دو شهر مجاور با جامعه موردمطالعه این تحقیق ن) 1392پورجبلی و عبداللهی، (

اند که با افزایش تحصیالت، میزان استفاده از محصوالت فرهنگی نیز افزایش  نشان داده

هاي  دهی شیوه هاي فرهنگی در فرد به شکل یابد و تحصیالت با انباشت منابع و سرمایه می

منظور ایجاد  حال، افراد حتی مصرف فرهنگی را به بااین. انجامد یخاصی از مصرف م

و  زاده یکالنتري، رستمعل(کنند  ویش در ذهن دیگران مصرف میتصاویري مطلوب از خ

یعنی نوعی مصرف تظاهري فرهنگی دارند، زیرا تحصیالت، فرد را ). 111: 1392، افزا یمنس

؛ بنابراین ارتقاء تحصیلی به افزایش دهد یدارتر نشان م ها، پول نکرده در مقایسه با تحصیل

از  يمند ترین ویژگی متظاهران، بهره ی مهمو ممکن است حت انجامد یمصرف تظاهري م

ارمکی و (باشد  خواهانه یترق هاي یشآموزش عالی و تحصیالت دانشگاهی و گرا

بنابراین، بررسی چگونگی و فهم مصرف متظاهرانه در میان قشر ). 28: 1395، پور یمانسل

  .، حائز اهمیت بیشتري استکرده یلتحص

ان اقتصادي و اقتصاددانان پیرو رهیافت نهادگراییشناس بر این اساس و به سیاق جامعه
1
 

و نتایج تحقیقات تجربی که مصرف را داراي ماهیتی اجتماعی و فرهنگی و متأثر از 

مصرف متظاهرانه در  کند ی؛ مقاله حاضر نیز، فرض مدانند یبسترهاي اجتماعی و فرهنگی م

اله با درك وضعیت این مق. شود یجامعۀ ما توسط عوامل فرهنگی و اجتماعی حک م

کیفی تحلیل اجتماعی، به دنبال  - مصرف حاکم بر جامعه و ضرورت اصالح فرهنگی

کنندة مصرف متظاهرانه و با  هاي نهادي فرهنگی و اجتماعی حک و داللت ها کننده یینتع

                                                  
1. Institutional Theory
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یشدگ هدف بررسی چگونگی حک
1

مصرف متظاهرانه توسط عناصر فرهنگی و اجتماعی  

کنش مصرف متظاهرانه با عناصر فرهنگی و  یِشدگ دادن حکنشان . شده است انجام

 -به اصالح فرهنگی  توان یزیرا از این راه م. اجتماعی، ضرورت اصلی این مقاله است

اصالح رفتار مصرفی  ینۀدر زم تواند ینتایج مقاله م. اجتماعی درباره مصرف، یاري رساند

؛ )آن يا و اثرات ضد توسعه(حاکم شهروندان، مفید باشد و با شناسایی وضعیت تظاهريِ 

  .براي ارائه تصویر جامع براي پشتیبانی از اهداف توسعه، به بار آورد اي ینهزم

  

  مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته -2

  مبانی نظري -2-1

 هاي یدهاقتصادي توسط عناصر فرهنگی و اجتماعی، از ا هاي یدهپد یشدگ حک

ازجمله تورستن وبلنددانان پیرو رهیافت نهادگراییشناسان اقتصادي و اقتصا جامعه
2

، کارل 

پوالنی
3

و مارك گرانووتر 
4

، در قرابتی یشدگ حک پردازان یهنظر.شده است گرفته 

، مورد شان یکه فعالیت انسانی را برحسب زمینه و بستر اجتماع(یانمحسوس با نهادگرا

قتصادي نظیر مصرف، نه مستقل، بلکه ا يها ؛ برآنند که اقتصاد و کنش)دهند یتحلیل قرار م

تورستن وبلن .شوند یتابع فرهنگ و مناسبات اجتماعی هستند و توسط آنها حک م

مشهورترین متفکر نهادگرا معتقد است که چگونگی مصرف، متأثر از فرهنگ است و 

کنند که  رشد می هاي عملکرد و اندیشیدن، در چهارچوب اجتماع، عادات و رسوم و شیوه

آسا طبقه تن یهنظر«اش با نام  موضوع را در نظریه این
5
با دو مفهوم فراغت ) 1898) «

وبلن نخستین کسی ). 367: 1382کوزر، (کشد  تظاهري و مصرف تظاهري به تصویر می

درباره توالی  اي یهاقتصاد، باید پیرو نظریه فرایند رشد فرهنگی که نظر کند یاست که بیان م

                                                  
1. Embeddedness
2. Thorstein Veblan
3. Karl Polanyi
4. Mark Granovetter
5. The Theory of the Leisure Class
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 ,Veblen(وسط فرایندهاي فرهنگی است، باشد تجمعی نهادهاي اقتصادي ت

Thorstein,1898: 374-375( .  

. در این رهیافت نهادگرا، فرهنگ یک مفهوم بسیار مهم براي درك رفتار مصرفی است

ورسوم، هنجارها را و  زیرا فرهنگ مجموعه هدف مشترك در بین اعضاي جامعه، آداب

 Durmaz, Mücahit and Oruc(کند ید مدلیل اصلی تمایل یا عزم فرد در مصرف را ایجا

هاي خاص و  در زمان یژهو فرهنگی بر مصرف به يها و اعتقادات و سنت. )109 :2011

در بعد . )Shipman and Durmuş, 2017: 3(گذارد یمختلف تأثیر م يها فرهنگ

ما ا. مالی متأثر است هاي یچشم وهم اجتماعی هم اگرچه تظاهر، از عادات اجتماعی و چشم

واسطۀ آن  ثروت است که افراد به] يا طبقه[یِجمع هاي یشدربرگیرندة تظاهرات و نما

اجتماعی برتر، نزدیک و مشابه کند و پیوسته خود را با  يها خود را به گروه کنند یتالش م

ناشناسان  تِر یعکه افراد در یک حلقۀ وس هنگامی یژهو به. دیگراِن برتر، مقایسه کنند

بیشتري  يگر اط و حشرونشر داشته باشند؛ براي نمایش ثروت خود به آوازهشهرنشین، ارتب

  ). 41و  42: 1383،وبلن(پردازند ینیز م

از طریق ارزیابی و مقایسه،  توانند یپس تعدادي از عوامل فرهنگی و اجتماعی م

امروزه که با توجه به رشد ارتباطات اجتماعی و  یژهو به. وضعیت مصرف را تعیین کنند

ویژه براي  هاي اجتماعی در مورد رفتار خرید و مصرف به عنوان محرك غییر شکل آنها، بهت

گرانووتر، هاي یشهاند) Cheung and Vazquez, 2014: 1(کنندیپوشاك مد عمل م

اقتصادداِن نهادگرا نیز، با همین اقتصادي و کارل پوالنی یشناس مؤثر در جامعهشخصیت

رانووتر معتقد است، چگونگی تأثیرپذیري رفتار و نهادها از گ. داستان است چارچوب، هم

او با طرح مفهوم . روابط اجتماعی، یکی از سؤاالت کالسیک نظریه اجتماعی بوده و هست

که حتی در جوامع مدرن، رفتارها و نهادهایی که باید مورد  کند ی، استدالل میشدگ حک

اند که جدا  شده ی مداوم محدود و حکوتحلیل قرار گیرند، چنان با روابط اجتماع تجزیه

 ,Granovetter(مستقل از هم، سوءتفاهم جدي است  هاي یدهعنوان پد کردن آنها به

1985:481( .  
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 کند یاین تحول، طرحی را در مورد عدم امکان جداسازي اقتصاد از جامعه مطرح م

) حک(یهماعی تعباقتصادي در روابط و نهادهاي اجت هاي یستمکه همه س دهد یزیرا نشان م

نقطه شروع منطقی براي توضیح تفکر پوالنی نیز، همین . )Gemici, 2008: 7(اند  شده

عنوان فرآیندي نهادینه از  را به) تجربی(او ابتدا اقتصاد ). همان(است » حک و تعبیه«مفهوم 

که نتیجه آن تأمین مداوم وسایل مادي  کندیتعامل بین انسان و محیط او تعریف م

بنابراین، اقتصاد انسانی در نهادهاي اقتصادي و هم غیراقتصادي . بخش است ترضای

تحلیل پوالنی در مورد حصر کنش اقتصادي در ). Polanyi, 1968: 139(ور است غوطه

که انسان موجودي اجتماعی است و فعالیت  دهدینهادهاي مختلف است و توضیح م

این اندیشه را در  ،)Polanyi, 1977:9(افتدیاجتماعی اتفاق م يها نهیاقتصادي نیز در زم

صرف  به ها نهیها و زم زندگی بشر و تقلیل آن جنبه يها نهینقد به تفکیک اقتصاد از سایر زم

که او را حفظ » محیط«زیرا هیچ انسانی بدون وجود یک . کندیاقتصادي آغاز م يها جنبه

  . )Polanyi, 2013: 230(ماندیکند، زنده نم

 Morris(اقتصادي نهفته است یشناس آن در جامعه هاي یشهرکه  یشدگ حک بنابراین،

& Kirwan, 2011:322(اقتصادي توسط نهادهاي غیراقتصادي  هاي یتبه محدودیت فعال

:Granovetter, 1985(اشاره دارد عنوان ماهیت، عمق و درجه ارتباط  بهتواندیکه م) 481

در مقاله . )Marszałek, 2020: 100(رك شودد) اجتماع(معین با محیط آن  نهاد یک

وضعیت مصرف،  یشدگ از چنین چارچوب، به بررسی حک یريگ حاضر نیز، با بهره

عنوان یک کنش اقتصادي؛ با  که مصرف متظاهرانه به شود یشده و فرض م پرداخته

شده  خورده و در آن احاطه و حک بسترهاي فرهنگی و اجتماعی جامعۀ موردبررسی، گره

  .صورت زیر است مدل مفهومی مقاله، به. است
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  مقاله مدل مفهومی-1شکل

  

  مطالعات پیشین -2-2

حاضر هستند که از آن میان، شده، نزدیک به موضوع مقاله تعدادي از تحقیقات انجام

آزاد ارمکی و  ،)1393(یهمت ییو بابا پورگتابی یبحب ،)1388(توان به تحقیق پرتوي می

  . اشاره کرد) 1397(و ورشوي و همکاران ) 1396(، علی نژاد و نصرتی )1394(پور سلیمان

در کنندگان مصرفتحلیل اقتصادي رفتار در تحقیق خود با عنوان ) 1388(پرتوي

به بررسی رفتار مصرفی مناطق شهري استان زنجان با استفاده از تابع تقاضاي استان زنجان

در بیشتر موارد با تغییر قیمت یک  کنندگان مصرفکه دریافت پرداخته و  آل ایدهتقریبًا

کشش درآمدي کلیه  دهند و نمیدیگر را تغییر آنچنانی  هاي گروهتقاضاي  از کاالها، گروه

رغم افزایش قیمت،  است و گرایش به خرید و مصرف، حتی به کاالیی مثبت هاي گروه

  . یابد ادامه می

رابطه بین دینداري و «با عنوان  بررسییکدر ،)1393(و بابایی همتی  پورگتابی یبحب

 چهارم یکدر بین قریب به مصرف میزان دریافتند که » مصرف نمایشی زنان شهر تهران

ابعاد اعتقادي و و بین بین دینداري و مصرف نمایشی . استو نمایشی افراد، در حد باال 

  .وجود داردو فقدان همبستگی ضعیفهمبستگی معکوس، مصرف نمایشیو  شرعی
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 4هاي منطقه  مصرف متظاهرانه معلم«به مطالعۀ کیفی ) 1394(پور آزاد ارمکی و سلیمان

ها، تظاهري است که  ، اقدام نموده و نتیجه گرفتند که الگوي مصرف معلم»شهر تهران

مشخصۀ گروه جدید ایجاد شده در اثر این مصرف، گرایش به زندگی تجمالتی است و 

ثر از تحوالت فرهنگی و اجتماعی در دو دهه اخیر و تغییر این الگوي مصرف تظاهري، متأ

ها هرچند خود را جزو طبقه  بر اساس این الگو، معلم. ها فراتر از نیازها بوده است ارزش

هاي  کنند تا بر اساس هنجارهاي مصرفی و ارزش دانند، اما تالش زیادي می متوسط می

  . رفتار کنندمادي طبقات باالي جامعه،

مطالعه: اقتصاديکنششدگی حک«به مطالعۀ کیفی ) 1396(و نصرتی علی نژاد

اقتصاديکنشکه ، اقدام نموده و دریافتند »زبان هاي آذري دریانیاقتصاديکنشالگوي

اجتماعیواقتصاديهاي در فعالیتساختارمندانعطافخصیصهدارايها زبانآذري

اند توانستهگروهی درونجتماعیاهاي حمایتواي شبکهعملکردقالبدرکهاست

کانونیهستهعنوان شدگی، به حک. نمایندتثبیتتهرانشهر کالندرراخودموقعیت

کنشفرهنگیواجتماعیماهیتبراین گروه، داللتاقتصاديکنشکننده تبیین

به فعالیتتهراندراستقرارومکانیموقعیتتغییرباگروهاین.داردآنهااقتصادي

پیشگامان، سوپرمارکتهاي توصیهواقداماتازتبعیتبهوپرداختهمنسجمقتصاديا

را توسعهخودفعالیت، تدریج بهاي شبکهعملکردوحمایتمشتري مداري،داري،

  .اند داده

مرور انتقادي بر تحقیقات «اي به  با روش کتابخانه) 1397(ورشوي و همکاران 

اقدام نموده و دریافتند که شش » شدگی در جستجوي حک: شناسی بازار در ایران جامعه

مثابه فضا، فرهنگ، طبقه، نهاد غیررسمی،  تعبیر مختلف از بازار وجود دارد که شامل بازار به

  .شبکه و میدان است

در میان تحقیقات خارج از ایران، نتایج تحقیق بوگنهولد و فشینگر
1

گوآلي ، )2000(

هز
1

وو و پولمن، )2011(
2

یین و شی، )2015(
3

) کیفی و کمی(که به روش تجربی) 2019(

                                                  
1. Bogenhold, Dieter; Fachinger, Uwe
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بوگنهولد و .حاضر مرتبط هستنداند، با مفاهیم و متغیرهاي مقاله شده یا تحلیل ثانویه انجام

سوي رابطه درآمد و  به: شدگی اجتماعی مصرف حک«در بررسی ) 2000(فشینگر 

حتی اگر(مخارجودرآمدبینايدریافتند که اگرچه رابطه» هاي تدریجی در آلمان هزینه

است و در این رابطه ضعیف، وجود دارد اما)باشدکمترواقعیمصرفمیزانازدرآمد

را ها خانوادهوافرادزندگیتواند سطح میخود خودي بهمصرفاجتماعیعوض، ساختار

  .نشان دهد

ري در استان در مورد گرایش به مصرف تظاه اي ینهتحقیق زم«در )2011(هز گوالي 

، يمصرف پرستیژمختلف هاي پرتحرك و تظاهري و سبکمصرف »ترکیهي الغمو

  .ی را مشاهده نمودتجمالت

، »عرضه گوشتهاي شبکهدرفرهنگیشدگی حک«در بررسی ) 2015(وو و پولمن 

هاي نمودند و دریافتند که شبکهدر عرضه گوشت را کشففرهنگیشدگی حکنقش

 نهادینهفرهنگیکهمچنینوخوداعضايبیندررقیبکامًالگیفرهنادعاهايعرضه،

تغییراتوشبکه عرضه، عملکرددرفرهنگیهمچنین تعامل. دهد مینشانبدیل را شده بی

دهد و درواقع تأثیر فرهنگ بر شبکه عرضه گوشت را یادآور  مینیز توضیحراشبکه

  .شود می

هاي اجتماعی بر  شدة شبکه واسطه حک نقش«تجربی به بررسی ) 2019(یین و شی

توان اقدام نموده و دریافتند که » ها رفتار خانواده داراي مصرف پایین سوخت

بخشد و  توجهی رفتار خانوارها را بهبود می طور قابل هاي اجتماعی به کنندگی شبکه حک

 هاي اجتماعی رفتارهاي خانگی را از شبکه. دهد را کاهش می) خانگی(میزان مصرف

  .کند مصرف تعیین می اي نیت رفتارهاي کم طریق تأثیر مستقیم و واسطه

                                                                                                                       
1. Gülay Hiz
2. Wu and Pullman
3. Jianhua Yin; Shaoqing Shi
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به بررسی ات،تحقیقاز این  کدام در هیچنقاط قوت تحقیقات پیشین،  رغم به

ی کنش اقتصادي مصرف، از طریق عناصر فرهنگی و اجتماعی اقدام نشده است شدگ حک

مثالً (مطلوب از جنبه شده  کحیدة پدی نیز، به شدگ حکو در نادر تحقیقات مربوط به 

ی شدگ حکبررسی چگونگی به ، نگریستهشده است و )اقتصادي عرضۀیک موفقیت و 

. اقدام نشده استهمچون این مقاله،  )تظاهري براي نمایش مصرف(نامطلوب یدة پدیک 

 متظاهرانه) نامطلوب(يالگوي این ها کننده حکتواند از جهت شناخت  یم مقالهاین لذا 

در راستاي مفید  هاي یدگاهدبراي ترسیممطالعات و ) یا یکی از نخستین(یننخستان عنو به

بنا بر آنچه از مبانی  .باشد ، نوآورانهاجتماعی -درك رابطه نوع مصرف و عناصر فرهنگی

  :شوند یمبه شرح زیر مطرح یاالتؤسنظري و تحقیقات گذشته ذکر شد، 

مصرف چگونه ، )هنجارها و باورهاشامل (یعناصر فرهنگ-1شماره  سؤال اصلی

  ؟کنند یحک مرا متظاهرانه 

  ؟کنند یحک مرا مصرف متظاهرانه چگونه هنجارهاي فرهنگی، -1فرعی شماره سؤال 

  ؟کنند یحک مرا مصرف متظاهرانه چگونه باورهاي فرهنگی، -2شماره فرعی سؤال 

چگونه ، )شبکه ايه و محرك ها یابیشامل ارز(یعناصر اجتماع-2شماره  سؤال اصلی

  ؟کنند یحک مرا مصرف متظاهرانه 

حک را مصرف متظاهرانه چگونه شبکه اجتماعی،  هاي یابیارز-3فرعی شماره سؤال 

  ؟کنند یم

  ؟کنند یحک مرا مصرف متظاهرانه چگونه هاي شبکه،  محرك-4فرعی شماره سؤال 

  

  روش پژوهش -3

جمعیت موردبررسی پژوهش، . ه استشد انجام 1399کیفی در سال روش  بهحاضر  مطالعه

حاضر، یک  مقالۀاساس . شهر زنجان است) دانشگاهی(شهروندان داراي تحصیالت عالی

با حجم (يا چندمرحلهي ا خوشهروش اولیۀ بزرگ، با  نمونۀتحقیق آمیخته بود که ابتدا 

اهرانه میزان مصرف متظانتخاب و ) با تحصیالت دانشگاهی(زنجان از بین جمعیت )نفر 502
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کیفی، به کسانی که  مطالعۀسپس براي انجام . یري شدگ اندازهدر بین آنها به روش کمی 

به دست آورده بودند مراجعه و از آنها مصاحبه به عمل بیشترین نمره مصرف متظاهرانه را

سال کسب کرده  42تا  29مصرف متظاهرانه را افراد در سن  نمرةازآنجاکه باالترین  .آمد

ي ها نمونهانتخاب بنابراین،  .اند سنی قرارگرفته دامنۀ، در این شوندگان مصاحبهذا بودند، ل

شده و با پیروي از  یري نظري و هدفمند، انجامگ نمونهاین مقاله، بر اساس موردبررسی

ابزار و . تعیین شد نفر 10در نفر دهم، ختم شد و حجم نمونه  ها مصاحبهة اشباع نظري، قاعد

تمام اطالعاتاست و ) نیمه ساختاریافته(نامۀ باز و مصاحبه پرسشها دهروش گردآوري دا

  . استشده  آوري جمعحضوري،  صورت بهو  شوندگان مصاحبهدر منزل

. شده است استفاده) صوت ضبط(برداري و ضبط صدا ها از یادداشت براي ثبت مصاحبه

براي بررسی روایی ابزار از معیار قابلیت اعتماد
1

) در تحقیقات کمیو رواییپایاییمعادل (

هاي مستخرج با  هاي خام و مقایسه تم با رجوع مجدد به داده(یلیتحلیسه مقابا دو تکنیک 

) یشناس جامعهطبق رأي پنج تن متخصص در رشته (یزيممو تکنیک ) هاي خام داده

شده و در  انجامGT(2(مبنایی بر اساس نظریههاي این مقاله،  تحلیل داده. شده است استفاده

نیربواستراوس و کتوسط شده  فن کدگذاري پیشنهاداز  ها دادهي کدگذار
3

در ) 1998(

  .شده است کدگذاري باز، محوري و گزینشی استفاده مرحلۀسه 

  

  ها یافته -4

  شوندگان مصاحبهتوصیف نمونه و مشخصات  -4-1

تعداد . شود یمباع مشخص اشي تحقیق، با معیارها نمونهتحقیقات کیفی، تعداد  روشطبق 

تا  29، شوندگان مصاحبهسنی  دامنه. نفر است 10در این مقاله  شوندگان مصاحبهنمونۀکل 

، شوندگان مصاحبهتمام . نفر مرد هستند 4زن و  شوندگان مصاحبهنفر از  6. سال است 42

                                                  
1. Trustworthiness
2. Grounded Theory(GT)
3. Anselm Strauss & Juliet Corbin
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نفر مدرك  4نفر مدرك لیسانس و  6داراي مدرك دانشگاهی هستند که در این میان 

براي (آزاد نفر شغل  3نفر کارمند،  3ي، ا حرفهازلحاظ وضعیت شغلی و . لیسانس دارند وقف

معلم یا (یسالتدر حقنفر 1نفر بیکار،  1، )شود یمکند و کارگر، محسوب  یمدیگران کار 

براي خودش کار (فرما یشخونفر 1، )گیرد یمالزحمه حقساعتی  صورت بهمدرسی که 

اطالعات . هستند دار خانههم  نفر 1و ) م کارفرماي خود استکند، هم کارگر و ه یم

  .شده است نشان داده 1در جدول شماره حاضر در مقاله شوندگان مصاحبه

  

شونده، سن، جنس،  شامل شماره مصاحبه، کد مصاحبهشوندگان اطالعات مصاحبه -1جدول 

  .یشغلوضعیت تحصیالت، 

  شغل  زان تحصیالتمیجنسسن  شونده کد مصاحبه  شماره مصاحبه

آزادلیسانس فوق  زن  A30  1شماره 

کارمندلیسانس فوق  مرد  B  33  2شماره 

سیالتدر حقلیسانس  زن  3C  40شماره 

فرما شیخولیسانس  مرد  4D  29شماره 

آزادلیسانس  مرد  5E  30شماره 

دار خانهلیسانس  زن  6F  40شماره 

کارمندلیسانس فوق  زن  7G34شماره 

کارمندلیسانس  زن  8H  38اره شم

بیکارلیسانس  زن  9I  32شماره 

آزادلیسانس فوق  مرد  10J  42شماره 

  

  ها دادهبندي  فرمول -4-2

، برشمرده و ها مصاحبهدر این قسمت، مقوالت محوري و گزینشِی مستخرج از 

به دلیل حجم ، پردازدیمها مصاحبهکدگذاري باز که به تقطیع  مرحلۀ.بندیشده است فرمول

نتایج حاصل از استخراج اما . استنشده ي این کدگذاري، در اینجا ارائه ها جدولزیاد 
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 طور به، سؤالبراي هر ) محوري و گزینشی(يکدگذارپایانی  مرحلۀمقوالت، بر اساس دو 

آیا  این است که 1شماره  سؤال اصلی.شده است تحقیق، ارائه سؤالجداگانه بر اساس هر 

نخستین ؟کنند یحک مرا مصرف متظاهرانه ، )شامل هنجارها و باورها(یهنگعناصر فر

آیا  این است که 1فرعی شماره سؤال. فرعی، پیگیریشده است سؤالبا دو سؤال اصلی 

آیا  این است که 2یفرعسؤالو  ؟کنند یحک مرا مصرف متظاهرانه هنجارهاي فرهنگی، 

، نتایج زیر سؤاالتدر بررسی این  ؟کنند یحک مرا مصرف متظاهرانه باورهاي فرهنگی، 

  .آمده است دست به

  

ی مصرف متظاهرانه توسط شدگ حکمربوط به  بندي مقوالت فرمول

  :هنجارهاي فرهنگی

  مصرف تظاهريتسرّي هنجارهاي  -1-1

مصرف متظاهرانه براي کسب و حفظ منزلت و آبرو -1-1-1

  الگوهاي مصرف متظاهرانه زپیروي ا - 1-1-2

مصرف «مقولۀدرباره. است) محوري(یفرعمقوله  3داراي ) گزینشی(یاصلمقولۀاین 

  :ي زیر اشاره کردها مصاحبهنمونۀبه  توانیم» متظاهرانه براي کسب و حفظ منزلت و آبرو

  .ترین کار براي حفظ آبرو در مهمانی باشد اسراف کردن شاید اآلن مهم:Aکد 

/ اي داشته باشـم  ظ آبرو کاري انجام بدم یا هزینهگاها پیش میاد که به خاطر حف:Dکد 

پیش میاد که براي حفظ آبرو و اینکه تـو اون جمـع کـم نیـارم کاالهـاي غیرضـروري هـم        

.استفاده کنم

در جامعه ما حفظ آبرو مسئله مهمی اسـت و گـاهی اوقـات مجبـور هسـتیم کـه       :Eکد 

دم بترسم و به ایـن نتیجـه   جایی ممکن است من از آبروي خو. عرف جامعه را رعایت کنیم

.کنم کار را میبرسم که اگر قرار است این کاال را هزینه کنم تا آبرویم حفظ شود و این

ي ها مصاحبهنمونه توان به  می» الگوهاي مصرف متظاهرانه زپیروي ا«درباره مقوالت 

  .زیر اشاره کرد
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کـردن و  مصرف کاالها یا خدمات مختلف و غیرضروري و خریدن و مصـرف  :Bکد 

رود، روي من تأثیر به سـزایی   عنوان سبک زندگی از مردم انتظار می که به... دور ریختن و 

  .دارد حتی آگه نادرستی آن به اثبات رسیده و تبعات منفی زیادي داشته باشد

براي اینکه من در جامعه زندگی کنم از توان خودم براي همرنگ کردن خودم :Hکد 

.کنمیمبا مردم استفاده 

من هم خودم را از انجـام برخـی   / مصرف باید با سازوکار زندگی و همنوا باشد :Jکد 

.بینم ها ناچار می بدعت

مـثًال کنـد   یمـ رود کسـی کـه کـار     یمو شاید بخشی هم به این خاطر که انتظار :Gکد 

  .شود یمعرضه تلقی  یبشعور یا  یبي باید داشته باشد وگرنه ا خانهحتمًا

  

  در هنجارهاي مربوط به اکتساب و تحرك اجتماعیدگرگونی  -1-2

گرا با هدف تحرك اجتماعی صعودي تظاهر منفعت - 1-2-1

تالش براي توانا و موفق جلوه دادن خود در جامعه و در شبکه اجتماعی  - 1-2-2

توسط مصرف تظاهري

  .جدید و مد يها روز بودن با انطباق با طرح اظهار توانایی و به - 1-2-3

گرا با هدف تحرك اجتماعی  تظاهر منفعت«هایی که به مقوالت  حبهنمونه مصا

تالش براي توانا و موفق جلوه دادن خود در جامعه و در شبکه اجتماعی توسط «و » صعودي

  .صورت زیر است اشاره دارند، به» مصرف تظاهري

دارد،  تـأثیر رفتـار   يرو طیشـرا  نکـه یا یگفـت ولـ   شـود  نمـی چشمی وهم چشم: Aکد 

  .درسته کند میفراهم  تیکه برا هایی گزینهبا حداقل 

داشـته   ییبـاال  مـت یمنـزلم ق  یداخلـ  نـات یتزئ حتمًادانم نمیيضرور یلیخ مثًال: Hکد 

فرزنـدم موضـوع در ازدواج   نیـ ا نـده یکـار را انجـام نـدهم در آ    نیا مرور بهاگر  یباشد ول

را  يو خواسـتگار  ام هخانـ بـه خـود اجـازه ورود بـه      یدارد و هرکس تأثیر) دخترم باألخص(

  .دهد می

 ،کنم میدارم به خودم خدمت  کنم میفک  ،کنم میو مصرف  دیدارم خر یوقت: Cکد 
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از  نکـه یا يبـرا  .دهیـ و پـاداش م  تیـ نـوع تـالش، اهم   نیـ کـه فقـط بـه ا    اي جامعهياونم تو

منـد بشـم مـنم     هـاي بهتـر، بهـره    معاشـرت  ایـ ازدواج موفـق،   مثًالهاي خوب جامعه،  فرصت

  .رم به این طرز فکرها و رفتارهاي غلط، تن بدممجبو

کـه   روم یقیمـت مـ   تا جایی که بودجه داشته باشم به آن جاهاي شـیک و گـران  : Fکد 

که برام گران است فقـط بـه    خرم یچیزهایی م/هستم يتر و مرفه تر یکفکر کنند من آدم ش

نشـون   نـا ا بهتـر از او و خـودم ر  خرم یخاطر اینکه از نظر دیگران آدم مرفهی به نظر برسم م

  .بدم

  

ی مصرف متظاهرانه توسط شدگ حکمربوط به  بندي مقوالت فرمول

  :فرهنگی باورهاي

نیازها و باور به لزوم ارضاي سلسلۀ نیازها با مصرف  یريگ شکل -2-1

  متظاهرانه

توضیحات فردنگرانه - 2-1-1
1

عنوان یک  درباره نیاز، و باور به مصرف غیرضروري به 

.تنیاز و ضرور

شامل میل و رضایت شخصی، حس (یمزاج هاي یژگیارضاي و - 2-2-2

.با مصرف تظاهري) اجتماعی - نفس، تعقیب کامروایی و لذایذ شخصی اعتمادبه

  .رعنوان یک مّف منحصر بودن بهو عنوان یک نیاز  بهمدگرا بودن - 2-2-3

غیرضروري  توضیحات فردنگرانه درباره نیاز، و باور به مصرف«ي ها مقولهدرباره 

ي ها مصاحبهنمونۀتوان به  یم» مزاجی هاي یژگیرضاي وا«و » عنوان یک نیاز و ضرورت به

.زیر اشاره کرد

منجـر بـه حـال     ینشحس است که تأم کیازین. دارد يازین يسر کییهرکس: Aکد 

  .شهیم گریهر حس خوب د اییخوب در فرد، لذت از زندگ

نـداره   یو ضرورت دمیلوکس پول دادم و م لیوسا به يادیمن ز انمینظر اطراف به: Gکد 

                                                  
1. idiographic explanation
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 برم یم) گرانیاز نظر د(يرضروریغ يدهایخر نیکه من ا یلذت. نظر اونهاست نیاما خب ا

 يضـرور  دیخر/ بوده چون حالمو خوب کرده يضرور میلیبرام مهمه چه بسا از نظر من خ

بـه نظـر    يببـر  لذت دنشیکه حالتو خوب کنه و با د يزیچ ستیفقط خوراك و پوشاك ن

هـم   اریکـه حـالتو خـوب کنـه و بـه نظـر مـن اتفاقـاً بسـ          يزیـ چهیهم ضرور اریمن اتفاقاً بس

  .هیضرور

چون در حـال   دهد یخود را از دست م تیمرحله اهم نیبودن در ا يضرورریغ: Bکد 

 یهستند و منم از اونا مسـتثن  کننده یینانسان مطرحه که تع يادیو باور تعداد ز دگاهیحاضر د

غیرضـروري مـا،    يکاالهـا  یحت مییبگو توانیم یم میندار يرضروریغ يما کاال پس/ ستمین

  .هستن فرهنگ ما یاساس يهمان کاالها

توان  یم» رعنوان یک مّف منحصر بودن بهو عنوان یک نیاز  بهمدگرا بودن «مقولۀدرباره 

  .کرد اشارهي زیر ها مصاحبهنمونۀبه 

باشـم، مـردم هـم نتـونن      کیکـه شـ   حـال  یندرعـ  خـام  یمـ . نشم یعموم خام یم: Cکد 

تنها راهش، من  نیا خب /اشون برام مهمه قهینظرشون برام مهمه سل چون/بدننظرام  درباره

  .تک بودن هست ،کنم میفکر 

و بـا   هـا  شـاپ  یلوازم، رفتن بـه کـاف   دیاعتقاد دارم رفتار و طرز نگرش من به خر: Fکد

اســتفاده  گـران ید یمصــرف ياز کاالهـا  یلـ یاز خ اصـوالً مــن /متفاوتـه  يتـا حــدود  گـران ید

 یکـه از نظـر مـال    یخاصـ  تیـ تحت موقع کنم یم یداشته باشم سع ازیهرچند که ن کنم ینم

  .کنم تا اون موقع صبر کنم هیتوانستم آن کاالرو ته

  

  باورهاي مصرف متظاهرانه تسلیم یا انتخاب آگاهانه -2-2

تسلیم یا انتخاب آگاهانه - 2-2-1

  أثیرپذیري گزینشی از باورهاي فرهنگیت - 2-2-2

  

هاي مالی و آرزوي رفع آن براي رسیدن به مصرف متظاهرانۀ  محدودیت -2-3

  بیشتر
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  .صورت زیر است به ها مصاحبهنمونهباره،  یندرا

کنی اگر اونجا اسراف معیار خوبی باشـه و   اي زندگی می تو چه جامعهمهمه که: Gکد

بر این باور نباشم یا باید دوري کنم از ارتباط با افراد جامعه یا ثروت بهتر از علم باشه و من 

.مهاجرت کنم یا مثل جمع بشم دیگه

»تأثیرپذیري گزینشی از باورهاي فرهنگی«مقولۀدرباره 

ه؟یاز من انتظار داره؟ بعدش هم انتظارش در چه جهت یک که اینداره به  یبستگ: Cکد 

چیقبـول نداشـته باشـه، هـ     آگـه . من يرو ذارهیم تأثیربگم دیقبول داشته باشم، با آگهخب 

مـردم   تـأثیر / ذارهیـ من نم يتأثیري رو چیهبهم، ارنیفشار هم ب آگهیبگم حت دیبا ،تأثیري

 ایـ و اون انتظارات مردم را که ممکنه از مـن   دیکه خودم، اون رفتار و عقا آینهمن، به  يرو

  قبول دارمم از هم انتظار دارن رو چقدردمر

زنم صرفاً براي اینکه مصرف یک  البته آنها را با شرایط زندگی خودم محک می: Jد ک

کاال تبدیل به فرهنگ شود به طرفش نمیرم زیرا ممکن اسـت آن فرهنـگ غلـط را تـرویج     

لزوماً هر فرهنگی که صحیح نیست فرهنگ باید با باورهاي من سازگار باشد بایـد بـه   . کند

.د تا بتوانم از آن تبعیت کنمنیازهاي من در جامعه پاسخ ده

یعناصر اجتماعآیا پرسدیکه م استدومین سؤالِ اصلی این  :2شماره  سؤال اصلی

 سؤالاین  ؟کنند یحک مرا مصرف متظاهرانه ، )تحریکات اجتماعیو  ها یابیشامل ارز(

حک را مصرف متظاهرانه اجتماعی،  هاي یابیارزآیا فرعی شامل  سؤالاصلی با دو 

تفکیک و بررسی  ؟کنند یحک مرا مصرف متظاهرانه ، تحریکات اجتماعیآیا و  ؟دکنن یم

  .، در ادامه بیان شده استسؤاالتنتایج بررسی این . شد

  

ی مصرف متظاهرانه توسط شدگ حکمربوط به  بندي مقوالت فرمول

  :هاي اجتماعی یابیارز

  رف متظاهرانهصنقش روابط مداوم اجتماعی در بروز م -3-1
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مصرفی شبکۀ  يها و قضاوت ها یابیارز) خواسته و ناخواسته(یرفرد اس - 3-1-1

شخصی

  مصرف تظاهري براي حفظ ارتباطات دلخواه در محیط اجتماعی - 3-1-2

نمونهتوان به  یم» رف متظاهرانهصنقش روابط مداوم اجتماعی در بروز م«مقولۀدربارة

  .ي زیر اشاره کردها مصاحبه

اسـت از طـرف دوسـتان، همکـاران، خـانواده تـأثیرات زیـادي        تأثیرگـذار   قطعًا: Hکد

شنوم یعنی درست است کـه خیلـی بـا برخـی      یمخواهم را  یمولی آنچه که خودم  ام گرفته

کنم ولی باید شرایط و هزینه آن کاال یا وسایل را هـم داشـته باشـم و از     یمنظرات موافقت 

.ین آن مطمئن باشمتأم

گیرم،  میل که من همیشه ازشون راهنمایی و مشورت مییک فا بعضی افراد درجه: Iکد

روم خیلی تأثیر دارن و ممکنه باعث بشن که کاالیی غیرضروري بخرم و یه جورایی انگار 

  .نظرشون، رو من تحمیل بشه

رونـد مـثالً پاسـاژهاي     ها مـی  قدر برایم مهم است که جاهایی که آن نظر آنها این :Fکد

خرم که به آن نیاز  روم و چیزهایی می ها می رم ولی فقط با آنگرونی که من توان خرید ندا

  .روز الکچري و ثروتمندي هستم که آنها بگویند من هم آدم به ندارم فقط براي آن

.حفظ آبرو و حفظ ارتباط با افرادي که با آن مراوده دارم برایم مهم است: Eکد 

است که ارتباط بـا افـرادي    هاي غیرضروري دقیقاً براي این کنم مصرف فکر می: Hکد 

کنیم را حفظ کنیم که نسبت به آنها حس می

آوریـم ممکـن اسـت آنهـا فکـر کننـد بـه آنهـا          اگر ایـن کـار را انجـام نـدهیم کـم مـی      

  .ایم احترامی کرده بی

  

  هاي ارزیابانه مصرفی در شبکۀ اجتماعی تناقض -3-2

مصرفی شبکۀ شخصیيها و قضاوت ها یابیو خشم نسبت به ارز توجهی یب - 3-2-1

، در شبکۀ شخصییوبرگشت بازخوردي و رفت هاي یابیارز - 3-2-2

  نهایی گیرنده یمعنوان ارزیاب و تصم کننده به مصرف - 3-2-3
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، مصرفی شبکۀ شخصی يها و قضاوت ها یابیو خشم نسبت به ارز توجهی یبدرباره 

  .زیر هستند صور بهها مصاحبهنمونۀ

سست کند اما  یآدم را کم یگاه کانینظر نزد دیشا گیرم میمیتصم مستقًالمن : Iکد 

 تأثیرگـذار و استفاده از امـاکن مختلـف در مـن     لیوسا دیدر امور مربوط به خر گذارمینم

.کنم نمیلیوشش کنم اما نظرشان را دخک/ باشد

خـواهم   گیرم چه بخرم یا نخرم اما نظرات رو هم می خودم هستم که تصمیم می: Gکد

ام راجـع بـه آن نظـر     ها هم شاید ناراحت بشم از اینکه کاري را کـه کـرده   ی وقتبدانم خیل

.بدهند

، یوبرگشت بازخوردي و رفت هاي یابیارزی است که برخی دیگر از افراد، در حالاین 

  :خود دارند به این صورت که در شبکۀ شخصی

ه بـازم ممکنـه   اونهایی هم که ازشون نظر میخوام قبولشون دارم کـه میخـوام البتـ   : Gکد

نظرشـون رو قبــول نکنمـا ولــی چــون میـدونم دوســم دارن و خیرمــو میخـوان ازشــون نظــر     

.گیرم یم

خـود را در مـورد کیفیـت و طـرز اسـتفاده درسـت از آن را از نفـر         نظر تکمیلی: Dکد 

سؤال از طرف مقابـل در  مقابل خودم که حاال رفیقم باشد و یا کسی دیگر جویا بشم همین

کنم یـه نظراتـی بـه او     اال مثالً رفیقم بتونه یه جنسی را داره میخره سعی میصورت خرید ح

.بگویم نه اینکه نظرمو تحمیل بکنم

. شود یمنمایان » نهایی گیرنده یمعنوان ارزیاب و تصم کننده به مصرف«و در نهایت 

  :باره یندرا

نظـر   هـم گیـرم، اگـر    من شخصاً در مورد خریـدهایم کمتـر از دیگـران نظـر مـی     : Jکد 

.بخواهم دوست دارم انتخاب مرا تأیید کند نه آنکه تابع تأیید آنها باشم

چیزي که اونا مـیگن رو  خام ولی اینکه حتماً هر ام نظر می به خریدهحتماً راجع: Dکد 

  .طوري نیست بخرم این
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ی مصرف متظاهرانه توسط شدگ حکمربوط به  بندي مقوالت فرمول

  :تحریکات اجتماعی

  هاي تحریکات مصرفی در شبکۀ اجتماعی قضتنا-4-1

.تر و دوردست یفضعي ها شبکهي یا ا شبکه هاي برون محرك- 4-1-1

.يا و خانواده يا شبکه هاي درون محرك- 4-1-2

مقاومتويتظاهر شبکه خانواده با مصرف ياعضا) کیتحر يجا به(مخالفت - 4-1-3

  .خانوادهشبکهبرابردرفرد متظاهر

تواند  یمپیوندها نیز  شبکۀدهد که افراد بیرون از  یمبرخی از نظرات نشان باره  یندرا

  .اي در مصرف فرد ایفا کند کننده یینتعنقش 

انـد شـاید    در مواردي مثل خریدهاي بزرگ و تجاري، چون افراد مـوفقی بـوده  : Aکد 

بتوانم الگو قرارشان بدهم

پـذیري مـن هـم خیلـی      تحریـک شخصه نظر افراد جامعه مهمـه و در   براي من به: Bکد 

  .تأثیر بسزایی دارد

باره برخی از نظرات نشان  یندرا. افراد درون شبکه، اعضاي خانواده هستند ترین مهم

  .کننده مهمی در مصرف فرد ایفا کند یینتعتواند نقش  یمخانوادگی  شبکۀدهد که  یم

و فشارهاي خانواده ها  چون گفتم که ماهیت و نوع تحریک. اطرافیانم تأثیر داره: Cکد 

بـراي فشـارها و   . هـا و مـردم عـادي، فـرق داره     هـاي غریبـه   و دوستان، با فشارها و تحریـک 

هاي خانواده و دوستان، احترام قائـل بشـم چـون درهرحـال بـه نفـع مـن دارن نظـر          تحریک

  .میدن

) کیتحر يجا به(مخالفت ي خانوادگی ها شبکهی است که در درون در حالاین 

خانواده نیز قابلشبکهبرابردرمتظاهرمقاومتومتظاهر  انواده با مصرفشبکه خ ياعضا

  .مشاهده است 

من این مشکل و گاهاً با اطرافیانم دارم که اونا فکر میکنن که چیزي کـه میخـوام   : Iکد 

بخرم غیرضروریه خیلی اذیت میشم از مقاومت اونا مخالفت اونـا قبـل خریـد اذیـت کننـده      
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  .ودم چیزي رو که دوست دارم بتونم بخرم حس خوبی دارماست باالخره آگه خ

حتی اآلن به نظـر اطرافیـانم مـن زیـادي بـه وسـایل لـوکس پـول دادم و میـدم و          : Gکد 

ضرورتی نداره اما خب این نظر اونهاست و چه بسا از نظر من خیلـیم ضـروري بـوده چـون     

  .حالمو خوب کرده

  

  ي تصوريریپذ کیتحر-4-2

.و مجذوب شدن به کاال دنید با کیتحر - 4-2-1

  .کاال با تصور مصرف کیتحر- 4-2-2

ویژگی کاال منو بیشتر تحریـک میکنـه وقتـی کـاال بـا سـلیقۀ مـن جـوره و منـو          : Cکد 

کـنم بـا پوشـیدن اون     کـنم احسـاس مـی    مثالً بعضی لوازم با خودم تصور می. وسوسه میکنه

هاي خودم را پنهان کنم یا حتـی بـا اون    یها و ناموفقیت لباس میتونم بدرخشم، میتونم ناکامی

خصوصـًا   ایـ کاال  نیچن یوقت نیهم يبرا .لباس چون برازندة منه، به فرصتی دست پیدا کنم

  .کنم اش هیتا ته مونهیچشمم دنبالش م نم،یبیرو م یلباس

گیـرم و   برم و از آنهـا ایـده مـی    بینم لذت می شکل خودم را می وقتی افرادي هم: Aکد 

ــی کــم ناشــی از    گــاهی تحر ــه مقــدار خیل ــه خریــد کاالهــایی میشــم کــه ممکنــه ب یــک ب

  .بینم خیلی قشنگ است چشمی باشد چون می وهم چشم

بگـم، مـردم و    تـونم یم اصـًال /انمیـ نـه مـردم و اطراف   کنهیم کیکاال منو تحر خودC :کد 

 کنـه، یم کیـ که مـن رو تحر  ییکاال/ شدن هستن کیخودشون هم در حال تحر انم،یاطراف

منـو   کنـه، یم کیـ کـه اونـا رو تحر   ینکنـه، در عـوض اونـ    کیـ منو تحر انیاطرافالبته دیشا

 یخصوصـاً وقتـ  . نمیـ بیرا مـ  کیشـ  زیـ چ هییکه من وقت نهیآ هماش  جنبه هی/نکنه کیتحر

 ییمثـل غـذا  . شـه یب مآاون موقع، دلـم   ،...بدرخشم تونمیم کیش زیچ نیبا ا کنمیتصور م

  .شهیب مآدلتون  د،یستیگرسنه ن یوقت یو حت دیهستگرسنه  یوقت د،ینیبیکه شما م

.کنی عالقه پیدا می، به این کارها بینی وقتی میدر واقع : Aکد 

انسان گاهی اوقات از بعضـی مـدها و بعضـی چیزهـایی کـه تـو جامعـه مدشـده         : Eکد 

  .از آن استفاده کند دوست داردو  آید خوشش می



  

  

  

1400، پاییز 48شماره ، سال دوازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  254

  :متظاهرانهشدگی مصرف  تحلیل حک - 4-3

  :فرهنگی ی مصرف متظاهرانه در عناصرشدگ حک-4-3-1

ي مصرف تظاهري هنجارهادهد که  یمنشان ،)شهر زنجان(موردمطالعه ینۀ زمتحلیل در 

همگانیشده این هنجارها اي که  گونه اند به در فرهنگ، ریشه دوانده و مردم با آن خو گرفته

مربوط به اکتساب و تحرك  دگرگونی در هنجارهاي«مقولۀهاي مقاله،  طبق یافته .است

، براي توانا و موفق جلوه دادن شهري جامعۀاین که افراد به این مورداشاره دارد »اجتماعی

و با  یانهگرا صورت منفعت خود در جامعه و در شبکه اجتماعی خود، از مصرف تظاهري به

لوه درواقع تالش براي توانا و موفق ج. جویند یهدف تحرك اجتماعی صعودي، یاري م

شدِن این نوع مصرف در  یندادن خود در جامعه و در شبکه اجتماعی، به دلیل هنجار

مصرف هنجارهاي تسرّيیز، نتایج مقاله، هر چپیش از  .داده است جامعه و باور بدان، رخ

هنجارها، در فرهنگ جامعه، ریشه دوانده و این ینۀ موردبررسی،در زم. تظاهري را نشان داد

  .اند ن را به عرف همگانی تبدیل کردهآکه  يا گونه اند به گرفتهمردم، با آن خو 

مصرف متظاهرانه براي کسب و حفظ منزلت و آبرو و (بنابراین با توجه به دو مقولۀ 

که برخی از  شود یمشخص م) مقوله پیروي و هماهنگی با الگوهاي مصرفی متظاهرانه

کند  یر اعضاي خود را هدایت مکه رفتا دارددر جامعه وجود ي مصرف تظاهري هنجارها

درمجموع، طبق  .کنند یمحک ) وراي عوامل اقتصادي(و در واقع رفتار مصرفی آنها را 

نشان ) گزینشی و محوري(یفرعگونه که مقوالت اصلی و  هاي این مقاله، همان یافته

ن و استفاده از آ الگوهاي مصرف متظاهرانهصورت  ما به جامعۀدهد، الگوي مصرفی در  یم

مصرف هنجارهاي تسرّيمقولۀ گزینشی. گرفته است براي تحرك اجتماعی، شکل

مصرف متظاهرانه براي کسب و حفظ «-1ابتداکهدهد یمتظاهري، پیش از هر چیز، نشان 

 انجامد یم» الگوهاي مصرفی متظاهرانه ازپیروي «سپس به  - 2. شود یمنزلت و آبرو، تلقی م

را به » هنجارهاي مربوط به اکتساب و تحرك اجتماعی دگرگونی در«تا جایی که-3و 

  .آورد یدنبال م
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ها در یک  ارزشو دگرگونی تغییر  یجهنت تواند یدر سطح کالن، مصرف تظاهري، م

... هاي برعکس مثل محرومیت نسبی و شکاف طبقاتی و جامعه، رواج مدگرایی و وضعیت

ارهاي مربوط به اکتساب و تحرك دگرگونی در هنجهمچنین، . باشد] و یا همبسته با آن[

 افراد .دهد یاجتماعی، به دلیل هنجار شدنِ این نوع مصرف در جامعه و باور بدان، رخ م

 يها روز بودن با انطباق با طرح به«، خصوصًا از طریق مصرف تظاهريبراي ملحق شدن به 

در این . کنند یها و تحرکات درون آن تالش م از فرصت یريگ براي بهرهو » جدید و مد

 يمعنا هم و آشکار به وضعیت رفاهی و طبقاتی فرد دارد يا اشارههم میان، پوشش، 

و  کنند یمنتقل م) مثابه یک پیام به(مشترکی را براي کسانی که تظاهر مصرفِی خود را 

این نوع مصرف تظاهري  پس. کند یمکنند، حمل  یافت میکسانی که پیام این تظاهر را در

  .استدر جامعه رآمیزترین وجه مصرف تظاهري آشکارترین و تظاه

یی و گرا مصرفدرواقع افراد، با درك تغییرات هنجاري مصرف در جامعه که براي  

گرا با  منفعت نوعی مصرف تظاهري -1: است، افراد قائلي ا عمدهگرایی امتیازات  يماد

ر مصرف با تکیه بدر این راه، - 2گیرند؛  یمرا پیش  هدف تحرك اجتماعی صعودي

تالش خودبراي توانا و موفق جلوه دادن خود در جامعه و در شبکه اجتماعی تظاهري، 

 جدید يها روز بودن با انطباق با طرح اظهار توانایی و بهبا همین هدف عمدتاً  -3کنند؛  یم

دهد که هنجارهاي فرهنگی،  یمها و نتایج نشان  این یافته.دهند یمخود قرار  سرلوحۀرا 

کنند و عواملی هستند  یمینۀ موردمطالعه یعنی شهر زنجان، حک زماهرانه را در مصرف متظ

  .گیرند یبرمرا در  ها آنکه فارغ از وضعیت رفاهی افراد، 

نیازهاي نو و باور به لزوم ارضاي سلسلۀ نیازها با مصرف  یريگ مقوله شکلهمچنین،  

شدن ییابزار زدا(متظاهرانه
1

هاي ثانویه فردي با مصرف مصرف و باور به ارضاي نیاز 

توضیحات محوري،  مقولۀاولین . است) محوري(یفرعمقولۀ3داراي ) متظاهرانه

، تأکید عنوان یک نیاز و ضرورت فردنگرانه درباره نیاز، و باور به مصرف غیرضروري به

کنندة متظاهر، مصرف  مصرف که معناست ینبد» سلیم یا انتخاب آگاهانهن«مقوله . دارد

                                                  
1. de-instrumentalising
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 که فرهنگ در برابر او قرار داده است هایی ینهاز میان گز ینشگز بهپذیرد اما  یمرا  تظاهري

  .کند یماقدام 

نیازها با نیازهاي نو و باور به لزوم ارضاي سلسلۀ یريگ شکل«مقولۀها،  یکی از یافته 

اگرچه . مقاله، است نظرياین مقوله، تأییدي بر چارچوب . است» متظاهرانهمصرف 

، یکی از تحوالت جوامع امروزي است، اما آنچه حائز اهمیت است نیازهاي نو یريگ شکل

آن باور به لزوم ارضاي «همراه است با«نیازهاي نو  یريگ شکل«این است که در این تحقیق 

از طریق مصرف »شدن ییابزار زدا«تواند معنی  یماین یافته » مصرف متظاهرانه از طریق

باور  و نه از منظر کاربردهاي عملی دهد یمفرد لذتی که به  یۀکاال و اشیاء از زاومشاهده 

جاي نگاه کاربردي و کارکردي به  به به ارضاي نیازهاي ثانویه فردي با مصرف متظاهرانه

؛ اند شدهبدین معنا که اگرچه به نیازهاي نو که ناگزیر در جوامع معاصر پدیدار . اشیاء باشد

ته شود، اما در اینجا، به این نیازها و ارضاي آنها در ي مختلف نگریسها به صورتتواند  یم

تا جایی که به نظر برخی از . شود یمقالب ضرورت مصرف متظاهرانه نگریسته 

شوندگان، این وضعیت حاکی از نوعی دخالت نهادي ساختاري است که از سطوح  مصاحبه

  .شود یتقویت م) تجاري و مسئولین -تولیدي يها شرکت(کالن جامعه

جستجوي رضایت شخصی، جستجوي حس «اگرچه مقوالتی مانند همچنین، 

مدگرا «اجتماعی، و  -نفس با مصرف تظاهري، تعقیب کامروایی و لذایذ شخصی اعتمادبه

بیانگر رسیدن » عنوان یک مفر بهیا عنوان یک نیاز و  جستجوي منحصر بودن بهبودن و یا 

ه است، لکن، ممکن است تحت تأثیر بخشی از جامعه به مرحلۀ ارضاي نیازهاي ثانوی

میزان رضایت، (یذات هاي یژگیمزاجی یا ویژگی شخصی یا گروهی درباره و هاي یژگیو

گر در  عنوان متغیر مداخله آن را به توان یم) و کامروایی ییجو نفس، لذت میزان اعتمادبه

از اثرات عمیق فرهنگی ناشی  ینکهباا. جریان حک فرهنگِی مصرف، در نظر گرفت

حال این حک فرهنگی، خود  ، بااینشود یفرهنگی در جامعۀ موردمطالعه دیده م یريگ همه

مزاجی، و یا درآمد فرد، قرار  هاي یژگیگر همچون و تحت متغیرهاي مداخله تواند یم

  .گیرد
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چرا که طبق مقوالت . تحقیق نیز، مؤید همین نکته هستند محوري ت فرعی یامقوال

و باور به مصرف غیرضروري ا و توضیحات فردنگرانه درباره نیاز،باوره-1: فرعی، افراد

همچنین این افراد بر این باورند که برخی -2دهند؛  یم، ارائه عنوان یک نیاز و ضرورت به

نفس، تعقیب  شامل میل و رضایت شخصی، حس اعتمادبه(خود مزاجی هاي یژگیو

) متظاهر، نمایان است کنندگانِ فمصرکه در عبارات  اجتماعی -کامروایی و لذایذ شخصی

ي ارضاي این نیازها در بین افراد، ها راهاما  - 3کنند؛ یمارضا، مصرف تظاهريرا از طریق 

منحصر ، از مدگرا بودن و تعداد نیز از کنندگان مصرفاندکی فرق دارد، مثًال تعدادي از 

کنند تا بدین  یمستفاده ا ر و حافظ فضاي شخصیعنوان یک مفّ بهیا عنوان یک نیاز  بودن به

و مقوالت  تسلیم یا انتخاب آگاهانهمقوله گزینشی . طریق نیاز به مصرف را ارضا کنند

به - 2؛ تسلیم یا انتخاب آگاهانه-1دهند که افراد متظاهر، پس از  یمفرعی دیگر نشان 

، )تأثیرپذیري گزینشی از باورهاي فرهنگی(گزینشی برخورد کردن با باورهاي مصرف 

  .یابند یمرایش گ

را ) مقالهچارچوب نظري (یشدگ فرض نهاديِ حک تواند ینکته حائز اهمیت که م

براي مصرف متظاهرانۀ مالیهاي آرزوي رفع محدودیت«آمده  دست تأیید کند، مقولۀ به

درصد  80(مورد  8مورد بودند،  10در بین نمونۀ متظاهر، که جمعاً . است» بیشتر

این یافته. اند به محدودیت مالیِ خود اشاره نمودهیا غیرمستقیم  صورت مستقیم به)نمونه

و  غیراقتصادي یعنی فرهنگی عناصر، مصرف متظاهرانه، در در شهر زنجانکه  دهدینشان م

، مصرف مقالهاین  هاي یافتهبنابراین، طبق .شده است»حک«هنجارها و باورهاي فرهنگی، 

گونه که  همانو  شود یحک م، )ارها و باورهاشامل هنج(یتوسط عناصر فرهنگمتظاهرانه 

، )مالی(اقتصادي وضعیت ی ادعا شده است، شدگ حکدر رهیافت نهادي و رهیافت 

، )در اینجا فرهنگی(یراقتصاديغدر کنار عناصر میانجیعنصرعنوان یک  صرفاً به تواند یم

  .کننده یینتع عنصريعمل نماید، نه 
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  :اجتماعیدر عناصر ی مصرف متظاهرانهشدگ حک-4-3-2

 هاي اجتماعی یسه، مقاها یابیمثل ارز یابد یاجتماعی و آنچه در آن جریان م يها شبکه

، شود یکه محرك رفتار فرد هستند و باورها و هنجارهاي فرهنگی که در آن جاري م

همگی رابطه تنگاتنگی با هم دارند و رفتار مصرف و در نهایت وضعیت مصرف متظاهرانه 

نقش روابط مداوم اجتماعی در بروز مصرف «مقولۀ گزینشی.کنند یرا حک م در جامعه

و  ها یابیارز) خواسته و ناخواسته(یرفرد اس«محوري شامل مقولۀ  یرمقولۀبا دو ز» متظاهرانه

مصرف تظاهري براي حفظ ارتباطات دلخواه «و مقولۀ » مصرفی شبکۀ شخصی يها قضاوت

اجتماعی در شبکۀ  هاي یابینوعی محاسبات و ارز هدهد ک یمنشان » در محیط اجتماعی

. گیرد یو رفتارهاي فرد قرار م ها گیري یمکه مبانی تصم دهد یرخ م ی افراداجتماع

براي حفظ ارتباطات دلخواه در «صورت آگاهانه از مصرف تظاهري  افراد بههمچنین، 

، یک فرایند یشبکه اجتماع هاي یابیارز ینۀزمدر.گیرند یبهره م» محیط اجتماعی

 يها و قضاوت ها یابییکی شامل نظر افرادي که نسبت به ارز. شود یچندوجهی، مشاهده م

 هاي یابیهستند؛ سپس افرادي که ارز) یا خشمگین(توجه یمصرفی شبکۀ شخصی، ب

که  يا ؛ و سوم، مقولهکنند ی، در شبکۀ شخصی خو را تجربه میوبرگشت بازخوردي و رفت

  .نهایی هستند گیرنده یمعنوان ارزیاب و تصم به متظاهر، کنندگانمصرف دهد ینشان م

نقش روابط مداوم اجتماعی در بروز «حاضر، با مقولۀ  مقالهدر اجتماعی یشدگ حک

و  ها یابیارز) خواسته و ناخواسته(یرفرد اس«و زیرمقوالتی چون » رف متظاهرانهصم

حفظ ارتباطات دلخواه در  مصرف تظاهري براي«و » مصرفی شبکۀ شخصی يها قضاوت

، یکی از روابط مداوم اجتماعیدهد که  یمشود و نشان  یشناسایی م» محیط اجتماعی

 يها ویژه در شبکه تأثیرات اجتماعی به. رفتار اقتصادِي مصرف هستند کنندة حکعناصرِ 

نظران چارچوب نظري این  صاحبهمسو با  تا جایی که. اجتماع شخصی، گسترده است

از روابط اجتماعی به  يا اقتصادي در درون شبکه يها وصًا گرانووتر، حتی کنشخص مقاله

و  کنندگی یابیماهیت ارز توانند یها م که این شبکه يا گونه ، بهآید یوجود م
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کنش (یخاص يها ، بیابند و از آن طریق، افراد را به انجام اعمال و کنشکنندگی یکتحر

  . هدایت کنند) مصرفی

هنجارها و باورهاي فرهنگی  یرندهها، خود حامل عواملی دربرگ حتی همین شبکه

 یتشدن این فعالحک مصرف متظاهرانه که داللت بر  یشدگ حکبنابراین،  .هستند

که در  هایی یتوضع) هاي و محرك ها یابیارز(ساختارهاي غیراقتصادي یلهوس اقتصادي به

دارد،  شود یخورده و متصل م آن افراد و کنش مصرفی آنها به متن اجتماعی خود پیوند

و  ها یابیارز) خواسته و ناخواسته(یراس ،فرد-1دهد که  یمشود و نشان  یتعیین م

، طلبانه منفعتصورت آگاهانه و  فرد به -2ی خود است و شبکۀ شخص یمصرف يها قضاوت

  .جوید یمی، سود اجتماع طیحفظ ارتباطات دلخواه در مح يبرا يتظاهر مصرفاز 

هایی در رفتار  تناقض، انتظار یا پذیرش )گرانووتر(گریدنه که فرض گو همان 

هاي ارزیابانه مصرفی در شبکۀ  تناقض«مقوله، است؛ این مقاله نیز با شناساییِ کنشگران

دهد که مجموع کنشگران  یم؛ نشان شوندگان مصاحبهبا توجه به اظهارنظرهاي » اجتماعی

شخصی خود  شبکۀهاي اعضاي  یابیارزبت به ، واکنشِ یکسانی نسشوندگان مصاحبهیا 

 ینۀدرزمدر حقیقت، . کنند یمي مختلفی برخورد ها به صورتها،  یابیارزندارند و با 

. شود یمصرف متظاهرانه، یک فرایند چندوجهی، مشاهده مشبکه اجتماعی،  هاي یابیارز

شخصی،  مصرفی شبکۀ يها و قضاوت ها یابییکی شامل نظر افرادي که نسبت به ارز

، یوبرگشت بازخوردي و رفت هاي یابیهستند؛ سپس افرادي که ارز) و یا خشمگین(توجه یب

کننده  مصرف دهد یکه نشان م يا ؛ و سوم، مقولهکنند یدر شبکۀ شخصی خو را تجربه م

درباره برخی  -1: توان گفت یمبنابراین،  .نهایی هستند گیرنده یمعنوان ارزیاب و تصم به

شناسایی » یشبکۀ شخص يها و قضاوت ها یابیو خشم نسبت به ارز توجهییب«کنشگران 

-3ی و باالخره وبرگشت و رفت يبازخورد هاي یابیارز«درباره برخی دیگر  -2شود و  یم

  کند یمیی، عمل نها گیرنده یمو تصم ابارزیعنوان  کننده به مصرفغالباً در هر دو حالت، 

. در درون یا بیرون از شبکه، وجود داشته باشندتواند  یمهاي مصرف متظاهرانه  محرك 

. کنند یمافراد نیستند اما افراد آنها را گاهی مالقات  شبکۀهاي بیرونی اگرچه در  محرك
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اقتصادي محرك به این معنا که فرد با تصور کاال در مالکیت خود  -ي اجتماعیها شبکه

شخصیِ خود تصور  شبکۀجمع و خصوصاً در  انۀیمخود را در ) در تن یا همراه خود(

تصور رینظ ییها با واژه(حالت در این . شودیمو به خرید کاالي برازنده، تحریک  دینمایم

، جامعه و شبکه اجتماعی، محرك ...)ت داشتن ودوسآمدن، خوششدن،مند  عالقهکردن، 

با تصور  کیتحر«مقولۀاین وضعیت با . هرچه بیشتر است متظاهرانۀخرید و مصرف 

  .نشان داده شد» توسط کاال کیف تحرمصر

نیز در این ... و کیفیت و تنوع و) قشنگی(ییبایزي کاالها اعم از هایژگیودر کنار آن، 

 نۀیزمدر یک » و مجذوب شدن به کاال دنیبا د تحریکات«ات نقش دارند در واقع، کیتحر

در یک  گر مداخلهعنوان یک متغیر  به تواندیمي کاال هایژگیو. اجتماعی، پیوند دارند

 نۀیزماجتماعی، ایفاي نقش نماید و فرد را براي خرید و مصرف کاال در همان  نۀیزم

هایی در رفتار  تناقضفرض گرانووتر، در خصوص انتظار وجود . اجتماعی، تحریک نماید

، یکی از تر واضحبه عبارت .شناسایی است مصرفی نیز قابل هاي محرك، درباره کنشگران

تحریکات هاي تناقض«مصرف تظاهري  کنندة حکهاي محركی در بررسی مقوالت اصل

دهد مجموع کنشگران موردبررسی، واکنشِ  یماست که نشان » مصرفی در شبکۀ اجتماعی

هاي موجود در  شخصی خود ندارند و با محرك شبکۀیکسانی نسبت به تحریکات اعضاي 

  . کنند یمي مختلفی برخورد ها تبه صور، )تر یفضعۀ شبکیا (يا شبکه برونشبکه و حتی 

متظاهر، با  کنندة مصرفدهد که  یمشده ابتدا نشان  شناسایی) فرعی(يمحورمقوالت 

دهد که در برخی موارد، فرد در  یمدو دسته از تحریکات، سروکار دارد و همچنین نشان 

 هاي لذا محرك. است رو روبهجاي تحریک، با مخالفت  خود، به» يا خانوادهشبکۀ«

تر  یفضعي ها شبکهي یا ا شبکه هاي برون محرك- 1توانند در طیف وسیعی از  یماجتماعی 

 شبکۀالبته از طریق ایجاد یک ي،ا و خانواده يا شبکه هاي درون محرك- 2و دوردست، و 

  .اقتصادي، به حک مصرف تظاهري منجر شوند، یعنی عامل مصرف باشند –اجتماعی 

ي، شرایطی است که فرد با تصور خرید و مصرف کاال ي تصورریپذ کیتحرمنظور از 

مالی، به سمت مصرف متظاهرانه  هاي محدودیترغم  و به ها مخالفترغم بهشود  یمموجب 
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مقاومت  ،متظاهر با مصرف يا مخالفت اعضاي شبکه خانواده«رغم بهچراکه . کشیده شود

ي از ا دسته. کند یمف موفق در تحقق این نوع مصراو را» متظاهر در برابر شبکه خانواده

این . گیرد یمصورت » تصور مصرف«و یا با »دیدن و مجذوب شدن به کاال«تحریک با 

به این معنا که فرد . است» ي تصوريریپذ کیتحر«دهند که فرد در نوعی  یممقوالت نشان 

 شخصِی خود شبکۀجمع و خصوصًا در  انۀیمبا تصور کاال در مالکیت خویش، خود را در 

در این حالت، کاال و شبکه . شودیمو به خرید کاالي برازنده، تحریک  دینمایمتصور 

با تصور  کیتحر«مقولۀاین وضعیت با . است متظاهرانۀاجتماعی، محرك خرید و مصرف 

ي کاالها اعم از زیبایی هایژگیودر کنار آن، . نشان داده شد» توسط کاال کیمصرف تحر

و  دنیبا د تحریکات«ات نقش دارند و درواقع، کیتحردر این  نیز.. و کیفیت و تنوع و

عنوان  به تواندیمي کاال نیز خود هایژگیوبنابراین، . ، پیوند دارند»مجذوب شدن به کاال

 نۀیزم، ایفاي نقش نماید و فرد را براي خریدومصرف کاال در یک )گر مداخله(ریمتغیک 

  .اجتماعی، تحریک نماید

بیان شد، نیز ونه که در بررسی سؤال نخست بخش کیفی گ هماندر نهایت، 

مالِی بخش بیشتر نمونۀ موردمطالعه نسبت به  يها هاي مالی یا حداقل دغدغه محدودیت

درون در و مصرف در درون جامعه یِشدگ دهندة حک ؛ خود نشانکنند یآنچه مصرف م

مخالفت «ظاهر، به مقولۀاز نمونۀ مت) درصد 70(نفر  10نفر از  7. اجتماعی است يها شبکه

متظاهر و مقاومت متظاهر در برابر شبکه  اعضاي شبکه خانواده با مصرف) تحریک يجا به(

که در بین خانوادة این افراد،  دهد یاین مقوله نشان م. اند اشاره نموده» خانواده

فرادمورد از این ا 6ازآنجاکه  وشود یمصرف متظاهرانه اعمال م ینۀدر زم هایی یتمحدود

شغلی  به لحاظ، و برخی اشاره کردند نیز در شمار افرادي هستند که به محدودیت مالی

مخالفت براي مصرف متظاهرانه بخشی از حداقل کهاستنباط کرد توان ی؛ لذا مبیکار هستند

 شود یهاي مالی باشد و چنین استنباط م در شبکۀ شخصی، ممکن است ناشی از محدودیت

هاي مالی، در  مستقل از محدودیتهاي مالی و  باوجود محدودیتکه مصرف متظاهرانه،

  .شود یجاري است و حک م ،اجتماعی يها درون شبکه
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  گیري یجهنتبحث و  -5

یِ مصرف متظاهرانه توسط عناصر فرهنگی و شدگ حکحاضر با هدف بررسی مقاله

ون این موضوع که مقاله با دو سؤال اصلی و چهار سؤال فرعی، پیرام. اجتماعی انجام شد

 هاي و محرك ها یابیشامل ارز(یعناصر اجتماعو ، )هنجارها و باورها(یعناصر فرهنگآیا 

ترین  از مهم.، صورت پذیرفت)؟(ریخکنند یا  یحک مرا مصرف متظاهرانه ، )اجتماعی

وجود . بر ضروري بودن آن است شوندگان مصاحبه، وجود مصرف تظاهري و اذعان ها افتهی

و  پورگتابی یبحبدر استان زنجان و نتایج ) 1388(ظاهري، با نتایج تحقیق پرتويمصرف ت

شود، اما  در تهران، حمایت می) 1394(پور و آزاد ارمکی و سلیمان )1393(بابایی همتی 

در جامعۀ نادرست و متظاهرانۀ مصرف،دهند که این الگوي مقوالت مقاله حاضر نشان می

ی شدگ حکروایت .شود پنداشته می» ضروري«افته است که موردمطالعه، چنان تسري ی

، تسري این نوع مصرف را نشان شدهییشناسااین نوع مصرف با تکیه بر مقوالت اصلی 

و  نیازهاي و باور به لزوم ارضاي سلسلۀ نیازها با مصرف متظاهرانه یريگ شکلو  دهدیم

، )با مصرف بیشتر(یتماعمقولۀ دگرگونی در هنجارهاي مربوط به اکتساب و تحرك اج

نیازهاي نو و باور به لزوم  یريگ شکلمقولۀ . کنندیمی از این وضعیت، حکایت خوب به

جامعۀگِر رشد مصرف تظاهري در  یترواییدکنندة این نتایج، و تأ، ارضاي سلسلۀ نیازها

براي کسب و حفظ حاضر، مصرف هاي مقاله یکی از یافته. حاضر استمقاله موردمطالعه

، برخورد ها افتهیکی دیگر از ی. است که با نظریۀ وبلن کامًال همخوانی دارد منزلت و آبرو

که  دهدیماین مقوله نشان . گزینشِی افراد با هنجارها و باورهاي مصرف تظاهري است

این یافته یعنی . کنندیمصورت گزینشی برخورد  بخشی از افراد با هنجارها و باورها، به

کردن با باورهاي فرهنگی مصرف، در تحقیقات پیشین مشاهده نشده گزینشی برخورد 

  .است

، تعدادي اجتماعی-ی مصرف متظاهرانه توسط عناصر فرهنگیشدگ حکدر خصوص 

هاي مادي، در جامعه  رغمِ محدودیت که مصرف متظاهرانه، به دهند یاز مقوالت، نشان م

ادي و آرزوي رفع آن براي هاي م محدودیتمقولۀازجمله.جریان داردموردمطالعه، 
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یِ مصرف متظاهرانه، وراي وضعیت مالی شدگ حک، از رسیدن به مصرف متظاهرانۀ بیشتر

ی شدگ حکاین یافته که همان فرض اصلِی رویکرد نهادي وبلن و . کند یمافراد، حکایت 

شود  یمی، یافت شدگ حکپوالنی و گرانووتر است، در تمامی تحقیقات مربوط به مفهوم 

این یافتۀ مقاله . از نتایج برخی تحقیقات، این تشابه را استنباط کرد توانیمچنین، و هم

ها، تظاهري  که نشان داد الگوي مصرف معلم) 1394(حاضر و همچنین نتایج آزاد ارمکی

است که مشخصۀ این گروه متظاهر، گرایش به زندگی تجمالتی است و متأثر از تحوالت 

طبقه متوسط و ) معلمان(افراد. ها فراتر از نیازها است ارزشفرهنگی و اجتماعی و تغییر 

هاي مالی خود، در تالش براي پیوستن به کنش مصرفی طبقات  رغم محدودیت پایین، به

  . کند چارچوب نظري مقاله را تأیید میباال هستند؛ همگی

همچنین، بوگنهولد و فشینگر 
1

» شدگی اجتماعی مصرف حک«نیز در بررسی ) 2000(

ها خانوادهوافرادزندگیتواند سطح میمصرف است کهاجتماعیریافتند که این ساختارد

روابط مداوم اجتماعی در در مقاله حاضر نشان داد که  ها افتهی. را نشان دهد نه درآمد آنها

هاي ارزیابانه مصرفی در شبکۀ  تناقض، حال نیدرعنقش دارد، و  رف متظاهرانهصبروز م

روابط نقش . شود یم، مشاهده هاي تحریکات مصرفی در شبکه اجتماعی ضتناقو  اجتماعی

یۀ گرانووتر را نظریز، مفروضات هر چدر عملکردهاي اقتصادي، پیش از  مداوم اجتماعی

شده  این یافته همچنین در برخی تحقیقات داخلی در ایران نیز نشان داده. کند یمتأیید 

اقتصادي، دریافتند کنششدگی حکعۀ کیفی در مطال) 1396(علی نژاد و نصرتی. است

قالبدرکهاستشده  آنها حکاجتماعیهاي در ساختارهاي فعالیتاقتصاديکنشکه 

تثبیتراخودموقعیتاند توانستهگروهی دروناجتماعیهاي حمایتواي شبکهعملکرد

رهنگیفواجتماعیماهیتبراقتصادي این گروه، داللتشدگی کنش نمایند و حک

  .داردآنهااقتصاديکنش

در یک کنش فرهنگیشدگی حکهم نقش) 2015(در همین رابطه وو و پولمن 

ادعاهايعرضه،هاي نمودند و دریافتند که شبکهرا کشف) عرضه گوشت(اقتصادي

                                                  
1. Bogenhold, Dieter; Fachinger, Uwe
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بدیل را شده بی نهادینهفرهنگیکهمچنینوخوداعضايبیندررقیبکامًالفرهنگی

نیز راشبکهتغییراتوشبکه عرضه، عملکرددرفرهنگیهمچنین تعاملدهد و مینشان

هاي  کنندگی شبکه توان حکنیز، دریافتند که ) 2019(یین و شی.دهد میتوضیح

بخشد و میزان مصرف خانگی را  توجهی رفتار خانوارها را بهبود می طور قابل اجتماعی به

هاي حاضر و در تأیید  تایج همسو با یافتهاین ن.دهد خود قرار می) کاهنده(تحت تأثیر

دهد که اجتماع و فرهنگ، خود عامالن اقتصادي  شدگی، نشان می هاي رهیافت حک نظریه

  .هستند

است که منجر به » ي تصوريریپذ کیتحر«مقولۀهاي حاضر،  همچنین یکی از یافته

تحقیقات مصرف  تواند با نتایج این مقوله می.گردد یماثرپذیرِي مصرف از اجتماع 

) 1394(پور شدگی ازجمله چارچوب نظري و نتایج آزاد ارمکی و سلیمان متظاهرانه و حک

که فرهنگ و اجتماع را بر ) 1397(و ورشوي و همکاران) 1396(و علی نژاد و نصرتی 

  .دانند همسو باشد هاي اقتصادي، مؤثر می کنش

یِ شدگ حکفرعی،  مقوله21مقوله اصلی و 9حاضر با  مقالۀي ها افتهدرمجموع، ی

ی مصرف شدگ حک. دهد یممصرف متظاهرانه در عناصر فرهنگی و اجتماعی را نشان 

 یريگ شکل«و » يمصرف تظاهر يهنجارها يتسرّ«متظاهرانه در عناصر فرهنگی، از 

 یدگرگون«و سپس » از طریق مصرف متظاهرانه ازهایسلسله ن يو باور به ارضاي نو ازهاین

که متعاقباً موجب  کند یمروایت » یمربوط به اکتساب و تحرك اجتماع يدر هنجارها

مقولۀ. گردند یم» مصرف متظاهرانه يانتخاب آگاهانۀ باورها ادر برابِر یمیتسل«

دهد که در این بستر فرهنگی، به  یمنشان » گر مداخلهعنوان بهی هاي مال محدودیت«

به آن فقط شود؛ بلکه ینممصرف نگریسته  کنندة یینتععامل  عنوان بهی مال هاي محدودیت

ی مصرف متظاهرانه که باید از مسیر شدگ حکدر فرایند  گر مداخلهیک عامل  عنوان به

ی مصرف متظاهرانه در شدگ حکماجراي . شود یممصرف متظاهرانه برداشته شود، نگاه 

در کنار » نهف متظاهراصردر بروز م یروابط اجتماع«ابتدا عناصر اجتماعی، چنین است که 

کنند  یممصرف متظاهرانه را حک » یاجتماع کاتیتناقض تحر«و » ابانهیارز يها تناقض«
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تصور فرد از مصرف (ي تصوري ریپذ کیتحر«ی با کمک شدگ حکاما در نهایت، این 

  .شود یمتکمیل  »)خود در اجتماع

 -یرانیرهنگ اجامعه و ف یکه مقتض یمصرف يبنا نهادن الگو ها، توجه به این یافتهبا 

این مقاله . گردد عنوان راهی براي کاهش مصرف متظاهرانه، پیشنهاد می بهباشد  یاسالم

، بلکه از عملی آنهاو کاربردي زاویه نیازهاي از نه را ، خرید و مصرف افرادنشان داد که 

نگرند و به دنبال ارضاي نیازهاي خود از راه مصرف  یمدهد،  یلذتی که به آنها م یۀزاو

مثالً توضیحات فردنگرانه درباره (باورها تظاهري هستند و این وضعیت توسط برخی 

 مقولۀبا توجه به (از سطوح کالن جامعه تواند  یاین وضعیت م. شود یمنیز تقویت ) مصرف

این موضوع، خود بررسی شود وناشی) تجاري- تحریک توسط کاال از سطح تولیدي

 که به پژوهشگران است تر یقعم اي رشته یانقیقات معنوان موضوع تحقیقِی نیازمند تح به

ی مصرف متظاهرانه شدگ حکشود موضوع  همچنین پیشنهاد می .گردد یپیشنهاد م

  .تر، مطالعه گردد یینپاخاص در طبقات  طور بهصورت منفک در میان طبقات اجتماعی و  به
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