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  چکیده

الم جزو وظایفی است که بر عهده زنان استفاده از حجاب یا پوشش متناسب با دستورات اس

آنچه در  .کنندنهاده شده تا هنگام حضور در جامعه و معاشرت با مردان از آن استفاده 

اسالم درباره پوشش زنان مد نظر است نه لباس خاص، بلکه پوشش خاصی است و انواع 

وشش اسالمی به عنوان پوشاك متناسب با فرم پ کنندپوشاك مختلف که این حدود را رعایت 

در نتیجه . است شدههایی مواجه  نه امروزه این واجب دینی با هجمهمتاسفا. مورد تائید هستند

مطالعاتی در خصوص شناخت عواملی که بر روي مصرف  در کنار مباحث فقهی،الزم است 

 هاي تئوريبر اساس . پوشاك متناسب با دستورات اسالم موثر هستند، صورت پذیرد

 .د یک محصول، ارتباط نزدیکی با مصرف و استفاده از آن محصول داردموجود، قصد خری

چهار عامل مشغولیت حجاب، دینداري، هنجارهاي ذهنی و  در این تحقیق با مطالعه ادبیات،

ها بر روي قصد خرید پوشاك متناسب با فرم پوشش اسالمی  مادیگرایی شناسایی و تاثیر آن

ست که در میان این ا دهنده آن نتایج حاصل، نشان. مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است

دهد، بدین عوامل مادیگرایی نقشی کلیدي اما منفی را در مقابل سایر متغیرها از خود نشان می

. صورت که مادیگرایی اثري منفی بر روي دینداري و هنجارهاي ذهنی نسبت به حجاب، دارد

در . دهندنان را تحت تاثیر خود قرار میاین دو متغیر نیز به نوبه خود، مشغولیت حجاب ز

نهایت، نتایج، تاثیر قابل توجه مشغولیت حجاب بر روي قصد خرید پوشاك متناسب با فرم 

  .دهدگونه محصوالت را مورد تائید قرار می پوشش اسالمی به عنوان شاخص مصرف این
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  مقدمه

اما براي تضمین  ،گاه مخالف حضور و فعالیت زنان در جامعه نبوده است اسالم هیچ

 ضروري آنانرا براي این حضور رعایت موازین و حدودي  سالمت و سازنده بودن

 از یک سو حجاب یکی از مسائلی است که اسالم با طرح آن در واقع .استدانسته 

و از  .)12، ص 1384 عباس، رجبی،( ر زنان در اجتماع را رقم زده استحضوجواز 

طرف دیگر کوشیده است تا میزان اثرگذاري متقابل زن و مرد را در خارج از محیط 

در  .)153-184 صص ،1389 نظري توکلی،( زناشوئی به کمترین مقدار خود برساند

معاشرت و نهاده شده تا در یفه است که بر عهده زن ظاسالم یک و در حجابواقع، 

، ص 1379 مطهري،(ی را در لباس پوشیدن مراعات کند برخورد با مرد کیفیت خاص

صورت و دو دست، اعضاء بدن و مواضع زینت و  بدین صورت که زن بجز .)93

چه در  آن .)644، ص 1390  جعفریان،(ند اا در برابر مردان بیگانه بپوشزیور خود ر

نه لباس خاص، بلکه پوشش خاصی است ان مورد نظر است اسالم درباره پوشش زن

به عبارت دیگر آنچه از نظر دین مبین اسالم مهم است اندازه  .)46ص ، 1392 واعظی،(

کند هاي مختلف ظهور پیدا می چه بصورت لباس و حدود پوشش است و مصادیق آن

میت قابل ، اهو تابعی از فرهنگ و شرایط جغرافیایی و اجتماعی و اقتصادي است

 شاکیهر نوع پوبهتر است بدانیم، البته  .)87، ص 1387 میرخندان،(مالحظه اي ندارد 

پوشش اسالمی  دهند به عنوان حجاب واده قرار میکه زنان در اجتماع مورد استف

که تمام اعضاء بدن بجز صورت و دو دست را پوشاکی  به حتی گاهی .شودتلقی نمی

 ا عالوه بر شرط فوق رعایت شروطزیرگیرد میتلقی حجاب صورت ن پوشاندمی

 پوشاکی: که عبارتنداز .مورد تائید اسالم ضروري است پوشاكدر مورد  ي نیزدیگر

نباید بدن  نباید تحریک کننده باشد، گیردمورد استفاده قرار میکه به عنوان حجاب 

نباید  اكپوشاز زیر آن نمایان شود،  نما باشد یعنی نباید نازك و تنگ باشد تا بدن

موجب انگشت نما استفاده از لباسی که ویژه کفار باشد، نباید لباس شهرت باشد یعنی 

 نباید شبیه پوشش مردان زنان شدن در میان مردم باشد ممنوع است و اینکه پوشش

پوشش و  موارد فوق که جزء ضروریات عالوه بر .)1391 رستگار مقدم،(باشد 

در زمینه  کراهتتوصیه هایی نیز از باب استحباب یا  حجاب مورد تائید اسالم هستند،

از جانب اسالم  و حجاب مورد استفاده زنان اكانتخاب نوع، رنگ و جنس پوش
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صورت گرفته که همه آنها با هم مسئولیت سنگینی را بر دوش زنان در موقع انتخاب 

ی یعن .لباس و پوشش مناسب جهت حضور موثر و سالم در جامعه قرار داده است

زنانی که اهمیت زیادي به حفظ فرم پوشش اسالمی داده و از انگیزه باالیی در رعایت 

 هستندهایی که موید چنین پوششی  انتخاب لباس آن برخوردار هستند باید در هنگام

را  مشغولیتیی از سطح باالدقت و وسواس زیادي برخوردار باشند که این خود از 

 به پیش از اسالم و شرایط گذشته بازپوشش زنان  سابقه .کند طلب می از جانب زنان

بطور مثال حجاب در ایران سابقه چند هزار ساله دارد و در ایران باستان . گرددمی

نان طبقات باالي اجتماع و ززنان بخصوص حضور زنان و جهت  قوانین سختی

 این پرده پوشی زنان .)434ص  ،1380 دورانت،( شوهر دار در جامعه وجود داشت 

به حدي بود که گاهی این استنباط وجود دارد که حجاب بوسیله ایرانیان پس  در ایران

 متاسفانه .)8، ص همان  ،مطهري( از مسلمان شدنشان در میان مسلمانان رواج یافت

در قرون اخیر در ادامه آشنایی شرقیان مسلمان با فرهنگ و تمدن غرب، انتقاد از 

این بحث در ایران . در میان آنان رشد یافته است    حجابیو گرایش به سمت بی حجاب

و بیشتر در روزهاي پس از  درست همزمان با گسترش دامنه تجدد و نوگرایی

. و در دوران پهلوي به اوج خود رسید شدمشروطه در ایران بطور جدي تر مطرح 

مساله حجاب سخت مورد بعد از سقوط دولت پهلوي و در جریان انقالب اسالمی 

-29 صص، همان جعفریان،( فت و گرایش به سمت حجاب بیشتر شدقرار گر توجه

مساله  نرم دشمنان در بعد فرهنگی،با شدت یافتن حرکت هاي اخیر،  در سالاما  .)17

یافتن  ،که براي مقابله با این جریان بطوري .حجاب ابعاد جدیدي یافته استانتقاد از 

و پوششی که متناسب با فطرت زنان و  حجاباستفاده از به سمت دالیل علمی گرایش 

در . ه استکرداهمیت خاصی پیدا  در کنار مباحث فقهی آن، است،دستورات اسالم 

متناسب با  شاي جدید به مساله حجاب و پوش زاویه این مقاله سعی شده است از

پوشاك پرداخته شود و عواملی که بر روي قصد خرید و استفاده از  دستورات اسالم

   .ا فرم پوشش اسالمی موثر هستند شناسایی گردندب متناسب
  

 مروري بر ادبیات موضوع

رفتار  ندها بتوان نظران همواره بدنبال ارائه نظریاتی هستند که از طریق آن صاحب

 عمل توان به نظریاتمی این نظریات، از بین. کنندمصرف کنندگان را بهتر تبین 
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ریات بر این مساله قرار ظاساس این ن. رداشاره ک 2و رفتار برنامه ریزي شده 1منطقی

بدین . شودمیها تعیین  آن 3رفتار مصرف کنندگان بوسیله قصد رفتاري دارد که،

توان به پیش بینی رفتار واقعی معنی که با بررسی قصد رفتاري مصرف کننده می

این دیدگاه، قصد  طبق. افراد در قبال استفاده و مصرف محصوالت مختلف پی برد

فرض .  (Hansen et al , 2004 ) ري مصرف کننده معلول علل گوناگون استرفتا

افراد معقول بوده و از اطالعات در دسترسشان  ،اینست که این نظریاتاصلی در 

یکی از  4قصد خرید.  (Bian & Forsythe , 2012) کنندبصورت نظام مند استفاده می

مورد بررسی قرار گرفته ختلف که در تحقیقات م رودبشمار میمقاصد رفتاري  این

قصد  ،توان به قصد خرید مجدد از دیگر مقاصد رفتاري مصرف کنندگان می. است

   .کرداشاره  و قصد عضویت کاال قصد مرجوع کردن ،شکایت 

  قصد خرید

قصد خرید . از قصد خرید کاالها یا خدمات توسط یک فرد عبارت استقصد خرید 

هر مقدار قصد خرید مصرف . تار واقعی خرید گرددتواند در نهایت تبدیل به رفمی

تر باشد تمایل مصرف کننده به خرید و مصرف محصول یا خدمت بیشتر  کننده قوي

قصد خرید افراد در تحقیقات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته .  (Das,3. 2014)است 

ثیر نگرش منطقی، تا عملاند در تائید نظریه  هکردبرخی از این مطالعات تالش . است

 . (Amaro & Duarte ,2015) افراد بر قصد خرید آنان را مورد بررسی قرار دهند

برخی از این مطالعات عوامل موثر بر قصد خرید محصوالت و برندهاي لوکس را 

) 2012(بطور مثال کین بیان . (Zhang & Kim , 2013)مورد توجه خود قرار داده اند 

بر روي قصد خرید محصوالت لوکس موثر نگرش احساسی و شناختی افراد را 

در برخی از مطالعات عوامل موثر بر قصد خرید پوشاك مد مورد بررسی . داند می

تحقیق دیگري تاثیر ارزش ادراك شده بر قصد خرید مصرف در . قرار گرفته است

دهد ارزش ادراك شده بر نتیجه حاصل نشان می. کنندگان مورد بررسی قرار گرفت

هاي اخیر با گسترش  در سال.  (Wang et al, 2013 ) راد تاثیر گذار استقصد خرید اف

                                                           
1- The Theory of Reasoned Action 
2- Planned Behavior 
3- Behavioral Intention 
4- Purchase Intention 
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مصرف کنندگان در  1بازاریابی اینترنتی محققین زیادي به سمت مطالعه رفتار برخط

د اینترنتی مصرف فضاي مجازي روي آورده و به بررسی عوامل موثر بر قصد خری

ل مربوط به محصول، خرید و فن در یکی از این مطالعات عوام. اند کنندگان پرداخته

 ,Chen et al)آوري بر روي قصد خرید برخط مصرف کننده موثر شناخته شده است 

در تحقیق دیگري تاثیر اعتماد و ریسک ادراك شده بر قصد خرید برخط  . (2010

برخی از مطالعات به  .(Hong and Cha, 2013) مورد بررسی قرار گرفته است

اند و عواملی را  ها پرداخته صد خرید مشتریان خرده فروشیبررسی عوامل موثر بر ق

مثل کیفیت ادراك شده خرده فروشی، وفاداري و شناخته شده بودن خرده فروشی را 

یکی از عواملی  .(Das 2 .2014 ) اند خرید از خرده فروشی موثر دانسته بر روي قصد

د بررسی قرار گرفته که تاثیر آن بر روي رفتار و قصد رفتاري مصرف کنندگان مور

 . ، مشغولیت استاست

  

  ولیت حجابو مشغ مشغولیت

جزو عواملی  ،کنندرا به صورت درگیري نیز ترجمه می که در فارسی آن 2مشغولیت

زیرا بر روي . است که مطالعه آن براي بازاریابان از اهمیت زیادي برخوردار است

 Hawkins & Mothersbaugh( تارهاي مصرف کنندگان اثرگذار استشمار زیادي از رف

,2010, p370 ( .ست از ادراك مصرف کننده ا مشغولیت حالتی انگیزشی است و عبارت

 .)Peter & Olson, 2010, p 84( ط بخود یک چیز، واقعه یا فعالیتدر زمینه اهمیت یا رب

 مصرف کننده و بخش بندي بازار استمشغولیت معیاري مناسب براي توضیح رفتار 

( Park et al , 2006)  . مصرف کنندگانی که از مشغولیت باالیی برخوردار هستند، قبل

از تصمیم گیري در مورد خرید یک محصول بدنبال کسب اطالعات بیشتري خواهند 

و معیارهاي بیشتري  هکردآنان اطالعات بدست آمده را با دقت بیشتر پردازش . گشت

پایین مورد مشغولیت  گان بابراي تصمیم گیري خریدشان نسبت به مصرف کنندرا 

این افراد به محصول تمایل و عالقه بیشتري .  (Wang, 2014) دهنداستفاده قرار می

  ،پیش از این .(Wang et al, 2012) داشته و احتمال خریدن محصول در آنان باالتر است

در برخی از این . مورد بررسی قرار گرفته استمشغولیت در مطالعات دیگري نیز 

                                                           
1- on-line 
2- Involvement  
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عات صورت گرفته تاثیر متغیرهاي جمعیت شناسی مانند سن و جنسیت بر روي مطال

گونه تحقیقات  نتایج این. مشغولیت مصرف کنندگان مورد بررسی قرار گرفته است

مشغولیت افراد تاثیر هایی مانند سن و جنسیت بر روي متغیردهد که نشان می

مطالعه دیگري مشغولیت به  در.  (OCass, 2000, Khare et al, 2012)بسزایی دارند 

و عاطفی تقسیم و تاثیر آن بر قصد خرید مصرف کنندگان مورد  شناختیانواع 

دهنده این واقعیت بود که ابعاد شناختی  نتیجه حاصل نشان. بررسی قرار گرفت

 ,Drossos et al)دنروي قصد خرید مصرف کنندگان دار مشغولیت تاثیر بسزایی بر

تعدیل کننده  متغیرمطالعات مشغولیت و نقش آن به عنوان  در برخی دیگر از .(2014

در بسیاري از مطالعات صورت گرفته . (Wang, 2014) مورد بررسی قرار گرفته است

و مشغولیت در یک صنعت خاص مانند پوشاك مد مورد بررسی قرار گرفته  متغیر

 Joung) است دهنده تاثیر قابل مالحظه مشغولیت بر قصد خرید پوشاك مد نتایج نشان

& Miller, 2002) .  مشغولیت تنها در زمینه کاالها و خدمات موضوع بحث بشمار

خاص نیز با  است افراد در مواجهه با یک نگرش، محرك یا موقعیت آید بلکه ممکننمی

بنا بر این افراد در زمینه نگرش خود در . ) (Park et al, 2006 مشغولیت مواجه گردند

این مساله در تحقیقات   .توانند با مشغولیت مواجه باشندمی زمینه نوع پوشش نیز

 ،حجاب نیز نوعی پوشش استجا که  از آن. مختلف مورد بررسی قرار گرفته است

با . آوردمیمشغولیت بوجود  در برگیرنده زنان است،که آن مصرف کنندگان براي 

ن بصورت زیر توامطالب ذکر شده در زمینه حجاب مشغولیت حجاب را میتوجه به 

از ادراك یک زن  عبارت استمشغولیت حجاب حالتی انگیزشی است و   :کردتعریف 

 شدگونه که بیان  همان . در زمینه میزان اهمیت و ربط بخود مساله پوشش اسالمی

آنچه در مورد حجاب زنان در اسالم مد نظر است نه لباس خاصی بلکه پوشش 

پوشیدن انواع مختلف چادر در جهت  بطور مثال ممکن است زنی با .خاصی است

 دیگري با پوشیدن مانتو و مقنعه یا پوشش اسالمی تالش نماید و زن رعایت فرم 

در این زمینه تالش نماید و یا فرد دیگري با پوشیدن لباس متداول و  مناسب روسري

 .محلی زنان یک منطقه جغرافیایی خاص فرم پوشش اسالمی را بخوبی رعایت نماید

مطرح  پوشاك مد مسالهرا بتوان در  روي دیگر سکهاما در  این مساله بیه بهشاید ش

صی مطرح آید نوع لباس خاکه در زمینه پوشاك مد صحبت به میان می زمانی. کرد
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مد نظر است که از اقبال  ،هاي ابتکاري در زمینه پوشاك جدیدترین طرح بلکه نیست،

 در رابطه بازمانی که . باشد شدهر اعمومی یا گروه خاصی از افراد جامعه برخورد

 ،آیدبمیان میدر قبال پوشش اسالمی سخنی مصرف کنندگان  رفتارمشغولیت و 

یکی از متغیرهاي . ، اجتماعی و مذهبی را نادیده گرفتتوان تاثیر عوامل فرهنگینمی

تاثیر و نقش آن در رفتار مصرفی افراد مورد توجه بوده ،  ه يمهم فرهنگی که مطالع

    . نداري استدی

  

 دینداري

در بازاریابی و رفتار  1دینداريدین و  هايمتغیر نقش تحقیقات مختلفی در زمینه

 عناصرترین  مهمکه دین جزو  دلیل این امر اینست .در جریان استمصرف کننده 

 ارائه بواسطه از یک سو دین. )Eid and El-Gohary, 2015( رودفرهنگی بشمار می

و از طرف گذاشته رفتار پیروان خود تاثیر مستقیمی بر روي  بایدهاباید و نو  قوانین

هاي فرهنگی و اولویت بندي آنان بطور غیر  ها، هنجارها و نگرش ین ارزشیبا تع دیگر

این  . (Sood and Nasu, 1995)دهد مستقیم نیز رفتار افراد را تحت تاثیر خود قرار می

هاي اسالم تمام  زیرا آموزه .گیردد میبیشتري به خو رنگمساله در جوامع مسلمان 

هاي مصرف و  دهد و این شامل جنبههاي زندگی افراد را تحت تاثیر خود قرار می جنبه

بطور مثال نخستین چیزي  .(Bakar et al, 2013) شودمیرفتار مصرف کنندگان نیز 

ان توجه باید بد ها و یا پوشیدنی ها با انواع خوردنی هکه یک فرد مسلمان در مواجه

که خوردن برخی غذاها و یا پوشیدن  ي بطور. است ها نماید حالل یا حرام بودن آن

یک ساسله دین،  .است شدهبنا بر توصیه دین حرام و یا مکروه اعالم ها  برخی لباس

براي راهنمایی عملی و اخالقی است که پیامبران از طرف خداوند عقاید و دستورهاي 

و انجام این دستورها، سبب سعادت و  عتقاد به این عقایداند، ا و هدایت بشر آورده

از نظر منطق قرآن، .  )31ص  ،1389 طباطبایی،( خوشبختی انسان در دو جهان است

دین یک روش زندگی اجتماعی است که انسان اجتماعی به منظور تامین سعادت 

 .)126-127 ص، ص1388 ،طباطبایی( ه باشدکرددنیوي و اخروي اتخاذ  زندگی

تعریف دیگر از دین اینکه دین تنظیم زندگی براي ارتباط تمام وجود با واقعیت هستی 

                                                           
1- Religiosity 



  

 1394 پاییز و زمستان چهاردهم، شماره ،هفتم سال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ بازرگانی مدیریت کاوشهاي نشریه

248 

ن را خود تالشی فکري، روحی و عملی که برنامه و روش آ .باشد، میکه خداوند است

عبارت دینداري از طرف دیگر، . )101، ص 1388 ،واسطی( خداوند تعیین کرده باشد

هاي یک دین خاص و عمل به آن  ها و ارزش ماناز میزان اعتقاد یک فرد به آر است

این مفهوم در مرکز زندگی دینی یک انسان قرار داشته و به  .ها ها و ارزش آرمان

به کسی دیندار گفته  . (Cleveland, 2009)دهدهاي روزانه وي جهت می فعالیت

شود که خدائی براي جهان اثبات کند و براي خشنودي او اعمالی مخصوص را  می

انسان دیندار به راهنمایی دین به این حقیقت پی برده است که زندگی وي  .دهدجام ان

پایان محدود به زندگی چند روزه این جهان زودگذر نیست، بلکه حیاتی نامحدود و بی

و تنها راه سعادت همیشگی و راحتی ابدي  رودن نمییدر پبش دارد که با مرگ از ب

مبران خود فرستاده پروردگار متعال بوسیله پیا وي این است که از مقررات دینی که

ش و تاثیر دین و دینداري بر نق . )49-48 صص ،1389 طباطبایی،( است پیروي کند

هاي مختلف رفتار مصرف کننده در مطالعات مختلفی موردبررسی قرار گرفته  جنبه

و اثرات در برخی از این مطالعات متغیر دینداري به عنوان تعدیل کننده روابط  .است

آن جمله میان متغیرهاي مستقل و وابسته مورد بررسی قرار گرفته است مثال از 

 رضایتی ارزش با اسالمارتباط میان ابعاد سنتی ارزش و ابعاد  توان به بررسی می

 & Eid)کردو نقش تعدیل کننده دینداري در این رابطه اشاره  مصرف کنندگان خدمات

El-Gohary,2015) . که تاثیر عوامل فرهنگی بر قصد خرید ه دیگري یا در مطالع

گیري شد که  گونه نتیجه محصوالت با نشان حالل مورد بررسی قرار گرفته بود این

دین داري هم به عنوان متغیر مستقل و هم به عنوان متغیر تعدیل کننده بر روي  متغیر

است گونه محصوالت موثر  اینعوامل فرهنگی و قصد خرید برخی  ارتباط میان

(Jamal, 2014) .  در برخی مطالعات تاثیر دینداري بر عوامل مختلف آمیخته

در  )2013(بازاریابی مورد بررسی قرار گرفته است بطور مثال ابوبکر و سایرین 

استفاده از نمادهاي اسالمی را بر روي بسته بندي محصوالت بر  تاثیر مطالعه خود

ند کردی قرار دادند و نتیجه گیري مورد بررس قصد خرید مصرف کنندگان مسلمان

نسبت به سایر  مصرف کنندگانی که از سطح دینداري باالیی برخوردار هستند

شتر ترجیح را بی بندي شده با نمادهاي اسالمیمحصوالت بسته  مصرف کنندگان

یکی از متغیرهاي مرتبط  در مطالعه دیگر دینداري به عنوان .(Bakar, 2013) دهند می
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ف کنندگان سبز که خواهان کمترین تاثیر گذاري مخرب بر طبیعت رفتار مصر با

 ,Adaviah & Chin)و این ارتباط مورد تائید قرار گرفت  ،هستند مورد بررسی 

با دینداري افراد در  هاي اسالمی دیگر از متغیرهایی که طبق آموزه یکی .(2014

رفتار افراد از  تلفهاي مخ جنبه صورت گرفته، بر رويطبق مطالعات و  ارتباط بوده

  . گرایی است جمله رفتار مصرفی آنان موثر است، گرایش به سمت مادي

  

  گرایی مادي 

 & Lertwannawit) تاثیر بسزایی بر روي رفتار مصرفی مشتریان دارد ،1مادیگرایی 

Mandhachitara, 2012)  . به همین منظور مطالعات مختلفی بر روي آن صورت گرفته

میزان اهمیت : از عبارت استگرایی  مادي ،غیرمسلماننظران  باز نظر صاح. است

از نظر آنان این اهمیت .  (Zhang & Kim, 2013) دارائیهاي دنیوي براي یک فرد

گرایان بدست آوردن چیزهاي  مادي: مرکزیت. 1. شودمی سنجیدهبواسطه سه عامل 

: شادکامی. 2. گیرندمادي را بعنوان هدف اصلی و مرکزي زندگی خود در نظر می

زندگی گرایان معتقدند دارائی مادي نقش اصلی را در رضایت شخصی آنان از  مادي

شود و نه رائی حاصل میان شادکامی عمدتا از طریق کسب دااز نظر آن. کندبازي می

هاي  گرایان موفقیت را بواسطه تعداد و کیفیت دارائی مادي: موفقیت. 3. سایر چیزها

 Vinhal Nepomuceno & Laroche,2014; Tobacyk)کنندمیکسب شده خود تعریف 

et al, 2011) ..از نظر دانشمندان . نیست مانالبته این نظر مورد قبول اندیشمندان مسل

از مکتبی که وجود موجود ماوراء ماده را انکار  عبارت استگرایی  مسلمان مادي

داند و هستی را در میاین مکتب هستی و نظام وجود را در انحصار ماده . نماید می

 مکان واقع است محدود و چه در تغییر و تبدیل و در بستر زمان و چارچوب آن

گرایان شک را توفقگاه و آخرین منزل خویش ساخته و خدا و  مادي. کندمیمحصور 

از نظر اندیشمندان مسلمان . )46-48 صص. 1372مطهري، ( کنندمعاد را انکار می

فتار مصرف در ادبیات ر. الف طبیعت و فطرت انسان استگرایی یک جریان مخ مادي

شود گرایی به عنوان یک صفت شخصیتی منفی نگریسته می کننده نیز مادي

(Hourigan & Bougoure, 2012). تر از  ناخشنودتر و ناراضیگرایان معموال  مادي

                                                           
1- Materialism 
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ین افراد جسمی و روانی بیشتري را نسبت به ا هاي گرا بوده و ناراحتی افراد غیر مادي

گرایی را بر روي  تاثیر مادي) 2013( بی ژانگ . (Weaver et al, 2011) کنندتجربه می

سی قرار داد و رنگرش مصرف کنندگان نسبت به خرید محصوالت لوکس مورد بر

سالی ربکا در سال . گرایی برروي این نگرش موثر است گیري کرد که مادي نتیجه

وي مشغولیت پوشاك مد مورد بررسی قرار داد که گرایی را بر ر تاثیر مادي 2012

دهنده تاثیر قابل توجه مادیگرایی بر روي مشغولیت پوشاك مد  نتیجه حاصل نشان

گرایی را بر روي مصرف منزلت گرا مورد  نقش تعدیل کننده مادي) 2012(اوراتیا . بود

وه بر عوامل فردي و عال .را مورد تائید قرار داد بررسی قرار داد و تاثیر قابل توجه آن

اجتماعی و محیطی نیز بر رفتار خرید مورد  عواملتاثیر درونی مانند دینداري ، 

  .  هنجار ذهنی است عواملبررسی قرار گرفته است یکی از این 

  

  هنجار ذهنی

بشمار مصرف کنندگان  يبه عنوان یکی از عوامل موثر بر قصد رفتار 1یهنجار ذهن

که دیگران از  از ادراك مصرف کنندگان از این است عبارتهنجار ذهنی . رودمی

به عبارت . رفتار نمایدانتظار دارند به چه صورت  یا استفاده کننده مصرف کننده

از عقاید قابل تشخیص افرادي که به فرد نزدیک بوده  عبارت استهنجار ذهنی  دیگر،

رفتار به ام و براي وي مهم هستند و کسانی که بر روي تصمیم گیري فرد جهت انج

در تئوري عمل منطقی هنجار ذهنی . (Kim et al, 2013)یک شکل خاص موثر هستند 

باورهاي هنجاري برجسته مصرف شامل یک جزء . از دوجزء تشکیل شده است

خواهند تا مصرف کننده از انجام آنچه که دیگران می عبارت استکه  استکنندگان 

باق با طو دیگري انگیزه ان )ط مصرف کنندهانجام انتظارات دیگران توس( .انجام دهد

هنجار ذهنی در .  (Peter , 2010, p.149) است مصرف کننده توسط این انتظار دیگران

در برخی از مطالعات تاثیر هنجار . قرار گرفته استمطالعات مختلفی مورد بررسی 

ت نشان نتایج این مطالعا. ذهنی بر قصد رفتاري افراد مورد بررسی قرار گرفته است

 & Rong-Da Liang)هنجار ذهنی تاثیر مثبتی بر قصد رفتاري افراد دارد ،دهدمی

Lim, 2011). هنجار ذهنی بر قصد خرید محصوالت نیز مورد بررسی قرار  تاثیر

                                                           
1- Subjective Norm 
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در یک بررسی تاثیر هنجار ذهنی بر قصد خرید محصوالت بازتولید . گرفته است 

گیرد که ز تولید محصوالتی را در بر میمحصوالت با. مورد تائید قرار گرفته است

محصوالت دست دوم را طی یک فرایند تولیدي بصورت محصوالت کامال نو با همان 

ثیر هنجار ذهنی بر قصد تا. (Beatriz et al, 2014)  آوردگارانتی محصوالت نو در می

این تحقیقات نشان . خرید مجدد مصرف کنندگان نیز مورد بررسی قرار گرفته است

دهد هنجار ذهنی مصرف کننده با تاثیر بر تمایل و عالقه افراد قصد خرید مجدد را می

تاثیر هنجار ذهنی بر قصد .  (Heesup & Ryub, 2012)دهد ود قرار میختحت تاثیر 

شکایت مصرف کنندگان نیز در برخی از مطالعات مورد آزمون قرار گرفته نتایج این 

 Cheng) گذاردتاثیر منفی بر قصد شکایت افراد می هنجار ذهنی ،دهدمطالعه نشان می

& Lam, 2008). 

  

  هامدل تحقیق و فرضیه

میارائه  )1( ، مدل تحقیق بصورت شکلشدچه در پیشینه تحقیق بیان بر اساس آن

  .شود

  

  

  مدل مفهومی اولیه تحقیق  -1شکل 

  

  .ه استفرضیات تحقیق نیز بصورت زیر قابل ارائ

  .گرایی بر دینداري اثرگذار است مادي: 1فرضیه 

 دینداري

 مشغولیت قصد خرید

 هنجار ذهنی

 مادیگرایی

H1 

H2 

H٤ 

H٣ 

H5 
H6 

H7 
H8 

H9 
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  .گرایی بر هنجار ذهنی حجاب اثرگذار است مادي: 2فرضیه 

  .گرایی بر مشغولیت حجاب اثرگذار است مادي: 3فرضیه 

  .گرایی بر قصد خرید اثرگذار است مادي: 4فرضیه 

  .دینداري بر مشغولیت حجاب اثرگذار است: 5فرضیه 

  .اري بر قصد خرید اثرگذار استدیند: 6فرضیه 

  .مشغولیت حجاب اثرگذار استهنجار ذهنی حجاب بر : 7فرضیه 

  .هنجار ذهنی بر قصد خرید اثرگذار است: 8فرضیه 

  .مشغولیت حجاب بر قصد خرید اثرگذار است: 9فرضیه 

  

  ها تجزیه و تحلیل داده

یرانی ا مسلمان جامعه آماري تحقیق حاضر را زنانتحقیق حاضر از نوع علی است و 

به سه بخش  بطور مفهومی، ایران کشور براي انتخاب نمونه آماري، .دهندتشکیل می

هاي تهران و خراسان شمالی به عنوان  ، استانشدشمالی، جنوبی و مرکزي تقسیم 

در بخش  واقع یی، استان یزد به عنوان استانشمال واقع در بخش نمایندگان استانهاي

واقع در بخش هاي  استان مان و فارس به عنوان نمایندگاناي کره مرکزي و استان

در این  ابزار جمع آوري اطالعات .انتخاب شدند بصورت تصادفی جنوبی کشور

اي  بزار جمع آوري اطالعات، پرسشنامهجهت تدوین ا. تحقیق پرسشنامه است

 ، براي سنجش متغیرهاسوال جمعیت شناسی 4بعالوه سوال  43استاندارد متشکل از 

پرسشنامه بصورت  530تعداد . شدتهیه و با محیط پژوهش و جامعه سازگار 

هاي توزیع  از میان پرسشنامه .شدتوزیع  استان 5این  مراکز در میان زنان ،تصادفی

  .و قابل استفاده تشخیص داده شد پرسشنامه برگشت، 483ده تعداد ش

  جمعیت شناسیتجزیه و تحلیل داده هاي   

را بر اساس سن، سطح  پاسخ دهندگاني جمعیت شناسی ویژگیها )1( جدول 

  . دهدنشان میتحصیالت، وضعیت تاهل و اشتغال 
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  اطالعات جمعیت شناسی پاسخ دهندگان  -1 جدول

  درصد  تعداد  تحصیالت  درصد  تعداد  سن

  38/3  16  زیر دیپلم  16/4  20  سن >18

  41/19  92  دیپلم  16/25  121  18 ≥سن  ≥24

  56/14  69  دانشجوي کارشناسی  69/49  239  25 ≥سن  ≥ 34

  80/30  146  کارشناسی  19/10  49  35 ≥سن  ≥ 44

  11/25  119  دانشجوي کارشناسی ارشد  86/6  33  45 ≥سن  ≥ 54

  75/6  32  کارشناسی ارشد و باالتر  95/3  19  سن < 54

  درصد  تعداد  وضعیت اشتغال  درصد  تعداد  وضعیت تاهل

  43/52  248  شاغل  14/44  211  مجرد

  57/47  225  غیر شاغل  86/55  267  متاهل

  

عالوه بر بکارگیري ) پرسشنامه( جمع آوري اطالعاتروایی ابزار  باالبردنبمنظور 

و  KMOو انجام آزمون  از تحلیل عامل اکتشافی ،پرسشنامه استاندارد هر متغیر

آنها ورود پس از گردآوري داده ها و بدین صورت که . نیز بهره برداري شد بارتلت

آزمون تحلیل عاملی اکتشافی اجرا و ،بر روي هرکدام از متغیرها  SPSSبه محیط 

. شدسواالت مربوط به هر کدام از این متغیرها محاسبه  1استخراجی ضریب اشتراك

ها،  سواالت مربوط به آن. حاصل بزرگتر باشند استخراجی هرچقدر مقادیر اشتراك

ی در نتیجه سواالتی که از مقدار اشتراك استخراج. دهندمتغیرها را بهتر نمایش می

 43از میان  .)176 ، ص1390مومنی،(برخوردارند قابل حذف هستند  5/0 پایین تر از

سوال قابل چشم پوشی تشخیص داده شد و تجزیه و تحلیل  6سوال پرسشنامه 

بر  پس از انجام اصالحات الزم، . مانده انجام گرفت سوال باقی 37اطالعات بر روي 

مقدار . و بارتلت صورت گرفت KMOآزمون شاخص  ،روي سواالت باقی مانده

بیشتر و به یک  6/0هاي محاسبه شده در تمامی موارد از مقدار KMOشاخص 

در  Sigهمچنین مقدار . استدهنده کفایت نمونه گیري  این امر نشان. نزدیک هستند

داد انجام تحلیل عامل یکمتر بود که این مسئله نشان م 05/0آزمون بارتلت از 

ارزیابی پایایی  جهت .)237ص  ، همان،مومنی( رابطه مفید بوده استاکتشافی در این 

پرسشنامه، ضریب آلفاکرونباخ سواالت مربوط به هر کدام از متغیرها و ضریب 

نتایج حاصل از انجام تحلیل عامل اکتشافی و  )2( جدول. شدمحاسبه  آلفاکرونباخ کل

                                                           
1- Extraction 
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را نشان و منبع سواالت مربوط به سواالت هر کدام از متغیرها رونباخ محاسبه آلفاک

   .شددرصد محاسبه 2/95به میزان  پرسشنامه، ضریب آلفاکرونباخ کل .دهدمی

 
  سواالت و منابع هانتایج تحلیل عامل اکتشافی، ضریب آلفاکرونباخ متغیر  -2جدول 

  خضریب آلفاي کرونبا KMOضریب   ضریب اشتراك  سوال  متغیر

  932/0  934/0      دینداري

خواجه نوري، : منبع سواالت

1392  

  678/0 1دینداري

  

  684/0  2دینداري

  667/0  3دینداري

  534/0  4دینداري

  615/0  5دینداري

  667/0  6دینداري

  568/0  7دینداري

  567/0  8دینداري

  710/0  9دینداري

  661/0  10دینداري

  926/0  903/0  اشتراك ضریب  سوال  هنجار ذهنی

- Heesup,2012 

  702/0  1هنجارذهنی

 

  798/0  2هنجارذهنی

  757/0  3هنجارذهنی

  759/0  4هنجارذهنی

  567/0  5هنجارذهنی

  578/0  6هنجارذهنی

  688/0  7هنجارذهنی

  980/0  973/0  ضریب اشتراك  سوال  مشغولیت

-OCass,2000  

  820/0  1مشغولیت

  

  819/0  2مشغولیت

  841/0  3مشغولیت

  773/0  4مشغولیت

  845/0  5مشغولیت

  828/0  6مشغولیت

  849/0  7مشغولیت

  841/0  8مشغولیت

  806/0  9مشغولیت

  845/0  10مشغولیت
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  نتایج تحلیل عامل اکتشافی، ضریب آلفاکرونباخ متغیرها و منابع سواالت  - 2جدول ي  ادامه

    805/0  11مشغولیت  

  سوال  گراییمادی
ضریب 

  اشتراك
789/0  766/0  

- Cleveland, 2009 

  1379مطهري،  -

  

  690/0  1مادیگرایی

 

  752/0  2مادیگرایی

  677/0  3مادیگرایی

  694/0  4مادیگرایی

  615/0  5مادیگرایی

  567/0  6مادیگرایی

  سوال  قصد خرید
ضریب 

  اشتراك
776/0  959/0  

Zhang,2013  

  919/0  1قصد خرید

  937/0  2قصد خرید  

  919/0  3قصد خرید

  

  آزمون فرضیات

بدین منظور ابتدا . شداستفاده  Lisrel بمنظور آزمون فرضیات آماري از نرم افزار

. شدمنتقل  LISRELبه فضاي نرم افزار  SPSSداده هاي حاصل از فضاي نرم افزار 

و  شدرسم در فضاي نرم افزار  برگرفته شده از مدل اصلی مدل مسیريسپس، 

متغیرهاي به این منظور . روابط میان متغیرهاي مکنون و مشهود آن مشخص شد

حجاب، مشغولیت حجاب و قصد خرید محصوالت  نسبت بههنجار ذهنی ري، دیندا

گرایی، به  زا و متغیر مادي درونمربوط با فرم پوشش اسالمی به عنوان متغیرهاي 

غیر قصد خرید محصوالت مربوط با فرم مت .ر گرفته شدظن زا در عنوان متغیر برون

بر  هامتغیرسپس روابط میان . متغیر درونزاي پایانی مدل استپوشش اسالمی 

حاصل از  استاندارد مدل ساختاري )2( شکل . شداساس فرضیات تحقیق رسم 

  .دهدشده را نشان می طراحیمدل  اولیه اجراي تحلیل مسیر
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 (β) ر اساس ضرایب استانداردخروجی نرم افزار ب -2شکل

  

به همین . دهد، ضریب اثر، برخی از روابط مقدار عددي کمی استنشان می 2شکل 

-Tمنظور و براي مشخص شدن معناداري مدل و مسیرهاي موجود در مدل، آزمون 

Value  دهنده آنست که قدرمطلق نتیجه حاصل نشان.  بر روي مدل اولیه اجرا شد

) درصد 95سطح اطمینان ( 96/1از مسیرها کمتر از مقدار برخی  T-Valueضریب 

) 3( جدول. توان آنها را از مدل حذف کردمعنی بوده و میبوده و اینگونه مسیرها بی

و ضریب اثر مربوط به هرکدام از مسیرها، و تائید یا رد فرضیه  T-Valueمقدار 

 .  دهدمربوطه را نشان می

 
  دل اولیهنتایج تحلیل مسیر در م  -3جدول

  توصیه مسیر  تاییدرد یا   فرضیه βضریب اثر  T-Value  مسیر  ردیف

  حفظ مسیر  تائید H1  -65/0  - 93/10  دینداري مادیگرایی  1

  حفظ مسیر  تائید  H2  -39/0  -21/7  هنجار ذهنی مادیگرایی  2

  حذف مسیر  رد  H3  08/0  68/1  مشغولیت مادیگرایی  3

  حذف مسیر  رد  H4  04/0  93/0  قصد خرید مادیگرایی  4

  حفظ مسیر  تائید  H5  62/0  78/12  مشغولیت دینداري  5

  حذف مسیر  رد  H6  -00/0  -05/0  قصد خرید دینداري  6

  حفظ مسیر  تائید  H7  50/0  24/13  مشغولیت هنجار ذهنی  7

  حذف مسیر  رد  H8  01/0  25/0  قصد خرید هنجار ذهنی  8

  مسیر حفظ  تائید H9  85/0  33/13  قصد خرید مشغولیت  9

 دینداري

قصد 

 مشغولیت

هنجار 

مادیگرا

۵٧/٠  

٣١/٠  

۵٠

٣٠/٠  

٨۴/٠  

۶۵/٠-  

٠٠/١  

۶٢/٠  

٠١

٠٨/٠  

٣٩/٠-  

٠۴/٠  ٨۵/٠  

٠٠/٠-  
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� ,AGFI, GFI, RMSEAبراي تعیین برازندگی مدل از شاخصهاي 
�

استفاده  ���

دهد که مدل فوق از قرار داشتن این شاخصها در محدوده قابل قبول نشان می. شد

 .(Vieira, 2011, p.14)برازندگی خوبی برخوردار است

 
 مقدار شاخصهاي برازندگی مدل تحقیق  -4جدول 

�Chi-Square DF P-Value RMSEA GFI AGFI 

2/23 1332/01 595 0/00000 0/051 0/91 0/90 

  

  نتایج آزمون فرضیات و مدل نهایی

نتایج . کنداره میشگرایی بر دینداري ااین فرضیه به اثرگذاري مادي: فرضیه اول

-=٢tو ضریب معناداري   β=-0/65در این مسیر  1دهد مقدار ضریب اثرنشان می

10/93 (-1/96>t>1/96) ذاري متغیر گاثردرصد  95در نتیجه با اطمینان . است

  . شودتائید شده و فرضیه مخالف آن رد می مادیگرایی بر دینداري

نتایج . کنداشاره می ذاري مادیگرایی بر هنجار ذهنیگاثراین فرضیه به : فرضیه دوم

زیرا  . کنددرصد تائید می 95نان حاصل از تجزیه و تحلیل مسیر این ادعا را با اطمی

. است t=-7/21 (-1/96>t>1/96)و ضریب معناداري  β=-0/39ضریب اثر در این مسیر 

  .اي داردی بر هنجار ذهنی اثر قابل مالحظهمتغیر مادیگرایدر نتیجه 

متغیر مادیگرایی بر مشغولیت حجاب اثر کند که این فرضیه ادعا می: فرضیه سوم

زیرا ضریب اثر در این مسیر . کندتایج بدست این ادعا را تائید نمیاما ن. گذار است

β=0/08  و ضریب معناداريt=1/68 (-1/96<t<1/96) چون ضریب اثر این . است

کمتر است  96/1مسیر مقدار کوچکی بوده و ضریب معناداري نیز از مقدار قدرمطلق 

تائید نمی اثرگذار است،متغیر مادیگرایی بر مشغولیت حجاب در نتیجه این ادعا که 

  شود

مادیگرایی بر قصد خرید پوشاك حجاب اثرگذار کند این فرضیه ادعا می: فرضیه چهار

و ضریب  β=0/04دهند ضریب اثر در این مسیر کوچک اما نتایج نشان می. است

در نتیجه . در محدوده مورد قبول قرار ندارد t=0/93 (-1/96<t<1/96)معناداري  

                                                           
1- Impact Factor 
2- Significant Coefficient 
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اثر بودن متغیر مادیگرایی بر قصد بیشود و نقیض آن مبنی بر میفرضیه تائید ن

  .شودپذیرفته می خرید پوشاك حجاب

کند دینداري بر قصد خرید پوشاك حجاب اثرگذار این فرضیه ادعا می: فرضیه پنج

زیرا  ضریب اثر در . کندتائید می درصد 95با اطمینان  نتایج حاصل این ادعا را. است

  .  است t=12/78 (-1/96>t>1/96)و ضریب معناداري  β=0/62این مسیر 

اشاره این فرضیه به اثرگذاري دینداري بر قصد خرید پوشاك حجاب : فرضیه شش

زیرا . کنداما نتایج حاصل وجود چنین اثري را بصورت مستقیم تایید نمی. کندمی

  .است t=-0/05 (-1/96<t<1/96)و ضریب معناداري  β=-0/00ضریب اثر در این مسیر 

کند هنجار ذهنی بر مشغولیت حجاب اسالمی این فرضیه ادعا می: فرضیه هفت

درصد  95نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مسیر این ادعا را با اطمینان .  اثرگذار است

-) t=13/24و ضریب معناداري  β=0/50زیرا  ضریب اثر در این مسیر . کندتائید می

1/96>t>1/96) است .  

اما . کنداین فرضیه به اثرگذاري هنجار ذهنی بر قصد خرید اشاره می: فرضیه هشت

زیرا ضریب اثر در این . کنددرصد این ادعا را رد می 95نتایج حاصل با اطمینان 

و این  t=0/25 (-1/96<t<1/96)و ضریب معناداري   β=0/01 و برابر مسیر کوچک

هنجار ذهنی اثر مستقیمی بر در نتیجه  .در محدوده مورد قبول قرار نداردضرایب 

 .قصد خرید پوشاك حجاب ندارد

قصد خرید پوشاك  برکند مشغولیت حجاب اسالمی این فرضیه ادعا می: نهفرضیه 

کند زیرا مقدار ضریب اثر نتایج بدست آمده این ادعا را تائید می. اثر گذار استحجاب 

-) t=13/33دارو این مقدار معنا β=0/85در این مسیر قابل مالحظه بوده 

1/96>t>1/96) است .  

فرضیه  نهفرضیه از  چهارفرضیه و رد  پنجدهنده تائید در کل نتایج حاصل نشان

پس از حذف مسیرهاي غیر ضروري، بر روي مسیرهاي باقیمانده . ارائه شده است

مجددا آزمون صورت گرفت و صحت نتایج فوق مورد تائید قرار گرفت و مدل نهایی 

  .)3شکل ( شد تائیدزیر تحقیق بصورت 
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  تحقیقمدل نهایی  -3شکل

 

  گیري نتیجه و تفسیر

موجود  حجابی از جمله مشکالتحجابی و بدبیامروزه در جامعه ما گرایش به سمت 

نظري بنا بر نتیجه عواملی است که هر صاحب حجابی در جامعهگسترش بی. است

در این  شدگونه که بیان همان. نمایدتجربه و تخصص خود دالیلی را براي آن ذکر می

 ، ازهاي بازاریابی و رفتار مصرف کنندهدر حوزه ینبواسطه تخصص محقق تحقیق،

بدین . حجابی و علل آن پرداخته شده استبیگرایش به سمت مسئله اي جدید به زاویه

به  ،ز فطري زنان و پوشاك متناسب با این فرم پوششکه حجاب به عنوان نیا معنی

در این تحقیق . اندشدهدر نظر گرفته  جهت رفع این نیاز فطري،حصوالتی عنوان م

موثر هستند مورد گونه محصوالت که بر روي مصرف و استفاده از اینعواملی 

ها از جنبه قرنداشتند که هایی را در برنتایج پژوهش خروجی. بررسی قرار گرفتند

منفی  سالم همواره به تاثیراتا. علماي اسالم بوده است و تائید فقهی مورد تاکید

 .زندگی فردي و اجتماعی انسان تاکید داشته است هاي مختلفمادیگرایی بر جنبه

مواهب و نعمات مادي نیست بلکه  ردبه معنی  کند،را نفی میآنمادیگرایی که اسالم 

اء هستی و بازگشت به سوي وي به معنی نفی جهان ماوراء ماده و در نتیجه منش

دینداري را یکی از ابعاد شخصی وجود آدمی در نظر گرفته و هنجارهاي اگر  .است

که  کنندنتایج تاکید می در نظر بگیریم،را مبتنی بر جنبه اجتماعی  جامعه ذهنی

، از سوي دیگر نتایج حکایت از آن دارد. داردمنفی  اتمادیگرایی بر هر دو بعد تاثیر

هاي ذهنی در رابطه با حجاب برخوردار زنانی که از سطح باالیی از دینداري و هنجار

این گروه از زنان  یعنی .مند هستندوح باالتري از مشغولیت حجاب بهرهاز سطهستند، 

 دینداري

 مشغولیتقصد 

هنجار 

 مادیگرایی
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همچنین . کنندبیشتر درك می را به خود،داده و ارتباط آنبه حجاب اهمیت بیشتري 

م با فر پوشاك متناسبنتایج ارتباط نیرومندي میان مشغولیت حجاب و قصد خرید 

نتایج ارتباط . دهدنشان می به عنوان شاخص استفاده از حجاب را پوشش اسالمی

با فرم  پوشاك متناسبمستقیم میان مادیگرایی، دینداري و هنجار ذهنی با قصد خرید 

ه و این ارتباط را تنها از کردرد را بسیار ضعیف ارزیابی و آن را پوشش اسالمی

میان  مستقیم مچنین نتایج حاصل ارتباطه. داندطریق مشغولیت حجاب ممکن می

مشغولیت مفهوم جدیدي بشمار نمی. مادیگرایی و مشغولیت حجاب را رد می نماید

رود و خود آن یا ترکیبات آن مانند مشغولیت مد و مشغولیت لباس در مطالعات 

اما استفاده از مفهوم مشغولیت حجاب اسالمی . گذشته مورد استفاده قرار گرفته است

همچنین نتایج . گیردین بار است که در ادبیات مورد استفاده و ارزیابی قرار میاول

ندارد و اثر آن غیر دهد، دینداري بطور مستقیم اثري بر قصد خرید تحقیق نشان می

این نتیجه با نتایج  .گیردمستقیم و از طریق اثر گذاري بر متغیر مشغولیت صورت می

که بر روي تاثیر    Lindridge (2005) و Jamal And Sharifuddin (2014)تحقیقات 

. کنند، ناسازگار استمستقیم دینداري بر قصد رفتاري مصرف کنندگان تاکید می

 اثر گذاري هنجار ذهنی بر قصد خریددهد، نشان می فرضیه هشت همچنین عدم تائید

متغیر همانند دینداري بصورت مستقیم نیست و از طریق اثر گذاري بر روي 

این نتیجه با نتایج تحقیقات   . دهدغولیت حجاب، قصد خرید را تحت تاثیر قرار میمش

Yang and Jolly (2009)  ،E.Kim et al (2013)  وHeesup and Ryub (2012)  

قصد خرید  برقابل مالحظه مشغولیت  تاثیر نه مبنی بر تائید فرضیه. سازگار است

باال از قصد خرید باالتري نیز  مشغولیتبدان معناست که مصرف کنندگان با 

در کل . سازگار است Chen et al (2008)این نتیجه با نتیجه تحقیق . برخوردار هستند

 پوشاك متناسبباال بردن سطح استفاده و مصرف براي  دهدنتایج حاصل نشان می

باید به چند  و روي آوردن زنان به استفاده بیشتر از حجاب با فرم پوشش اسالمی

و تقویت ارکان  ردن ریشه مادیگرایینخست، تالش براي از بین ب. کنندوجه نکته ت

باید  به تمامی اقشار جامعه و بخصوص زنان آموزش  .در میان زنان است دینداري

نتایج . داد که مادیگرایی به معنی نفی و عدم استفاده از مواهب و نعمات مادي نیست

در نتیجه با  .رساندرایی را به اثبات میپژوهش ارتباط متقابل میان دینداري و مادیگ
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ها در آن گرایانهمادیتفکرات  و رفع کاهش در توانینداري در افراد میتقویت ابعاد د

از طرف دیگر با آگاهی بخشی به زنان و جامعه در مورد مساله حجاب، . موفق بود

یت مشغول باید دانست که مشغولیت شامل ابعاد. مشغولیت آنان را افزایش داد

و مشغولیت  یا استفاده مصرفمحصول ، مشغولیت تصمیم گیري خرید، مشغولیت 

باال بردن سطح مشغولیت حجاب در زنان نیز از طریق باال بردن . شودمی تبلیغات

پذیر است یعنی با معرفی و ارتقاء سطح مشغولیت زنان در تمامی ابعاد آن امکان

-می، انجام تبلیغات مناسب، بیسطح تنوع در پوشاك متناسب با فرم پوشش اسال

که یق و تکریم مصرف کنندگان و زنانی توجه، تشو و مبتنی بر اصول علمی، طرفانه

پوشش متناسب با فرم پوشش اسالمی را  جهت حضور و فعالیت در جامعه انتخاب 

 . افزایش داد نوع پوشاك آنان را به استفاده بیشتر از اینتوان گرایش ه اند، میکرد
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