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  چكيده
 ايراني كاالهاي مصـرف و الگوي خريد يا ـهــمقايس بررسي" ،رـــحاض هدف اصلي پژوهش

رف ـمص(مصرف  بر عالوه شـپژوه اين در .باشدمي "روستـايي و شهـري مشتريان بين در
 سبك شاخص سنجش ترينمهم شايد و يرهاـمتغ نـاولي زءـج كه )گي و مصرف ماديـفرهن

 ابزار باشد، باهاي سبك زندگي ميشاخصاوقات فراغت كه يكي ديگر از ، فعاليت است زندگي
 و است پيمايشي نوع از اطالعات گردآوري روش .گرفت قرار سنجش مورد نامه پرسش
 كه است قزوين الموت روستاي اهالي و قزويني شهروندان كليه ،بررسي مورد آماري جامعه

 مورد ضيهفر. شدند انتخاب تصادفي روش به) مرد 94 و زن 92(نفر  186 هاآن ميان از
 كه بود اييـروست و شهري زندگي بين در ايراني كاالهاي در مصرف تفاوت وجود ،بررسي

 و تجزيه مورد spss افزار نرم كمك به و راجـاستخ هاداده ها،امهـپرسشن آوريمعـج از پس
چگونگي گذران اوقات : مثل(ها در بعضي از شاخص دهند، مي نشان ها يافته گرفت، قرار تحليل

اغت؛ معيار انتخاب و ويژگي لباس؛ استفاده از كتاب، اينترنت، ماهواره و راديو ايراني؛ فر
 و شهر گروه دو بين در ايراني كاالهاي مصرف بين معناداري تفاوت) استفاده از وسيله نقليه

چگونگي تهيه لباس؛ نوع خوراك  :مثل( هادارد و در برخي ديگر از شاخص وجود روستا
هاي مراقبتي و بهداشتي؛ مالك خريد اثاثيه منزل؛ استفاده از تلويزيون، مجله، مصرفي؛ اولويت
  .شوداي مشاهده نميحظهتفاوت قابل مال )خارجي  روزنامه و راديو

  
  
  
  

  .كاالي ايراني، مصرف ،شهر زندگي، سبك ،روستا: كليدي كلمات
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 مقدمه
 زندگي سبك يتحاكم و استقرار شاخص مدرن، جامعه در آن اهميت دليل به مصرف
 و بررسي محل و شود مي تلقي) سنتي زندگي سبك ادامه در يا مقابل در( جديد

 نوع اين بر عالوه. است فرهنگي مطالعات حوزه پژوهشگران و شناسان جامعه مطالعه
 هاي سبك انواع رواج و ها شيوه از حاكي نيز مصرف مختلف الگوهاي يا و مصرف
 ي گفته به .آورد مي وجود به را ها هويت انواع ينب مرزبندي نوع خود و بوده زندگي
 :گيدنز

 در معين فرد يك هاي فعاليت و رفتارها همه از منسجم اي مجموعه زندگي سبك"
  .)1378 گيدنز،( "است روزمره زندگي جريان
ي سبك  اخير به سمت پذيرش اهميت فزايندهدر دهه  هاي اجتماعي گيري نظريه جهت

در شكل دادن به هويت شخصي و اجتماعي است و )ه مصرفويژه در حوز به( زندگي
هاي  نظريه. وهش اجتماعي مطرح شده استبه عنوان موضوعي براي نظريه و پژ

 ها هايي توجه دارد كه از رهگذر آن در رويكردهاي اخير بيشتر به روش اجتماعي
زيرا در حال حاضر به  رسد، هاي منزلت به تصويب مي زبان مخصوص صور و سبك

د دارد كه بيان گر توجه به بعيت از ماكس وبر، تمايز سنتي بين طبقه و منزلت وجوت
  .)1383 كرايب،(جاي توليد است هاي مصر به  هاي اجتماعي ناشي از روش تفاوت

ها و  جديدي از ارزش با ورود تبليغات به عرصه روابط اقتصادي و توليدي، شكل
نتيجه آن توسعه مصرف و اهميت ها در نظام سرمايه داري شكل گرفت كه  نگرش

گرايي شد  هاي كمي در مصرف معيارها و شاخص اجتماعي همراه بايافتن منزلت 
  .)1382 سازگارا،(

رج از بخش هاي ممكن خا ترين سكونت گاه مي را كه در سنتيمدرنيته حتي مرد
 هاي ي اخير، سازه در دهه. دهد رار ميتحت تاثير ق برند، پيشرفته جهان به سر مي

طبقه نظام توليد از بين رفته است كنند مثل  عي كه در بستر هويت معنا پيدا مياجتما
   .)1381 چاوشيان،(

 به را مصرف تا قصد داريم زندگي، سبك موضوع بر تمركز ضمن حاضر نوشته در
در اين . دهيم قرار بيشتر توجه مورد زندگي سبك اصلي هاي شاخص از يكي عنوان

رهنگي، مصرف مادي و اوقات فراغت براي سبك پژوهش سه شاخص مصرف ف
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 ديدن رفتن، مسافرت(: فرهنگي شامل مصرف ابعاد زندگي در نظرگرفته شده است كه
 مجله، و روزنامه خواندن موسيقي، به نداد گوش اينترنت، و ماهواره تلويزيون،

 خوراك، كفش، و لباس(: مادي شامل مصرفابعاد ؛ )هنري فعاليت در شركت
 و آرايشي مصرف خودرو، منزل، نياز مورد وسايل و اثاثيه و معماري ن،دكوراسيو
 ورزش اهل دوستان، با آمد و رفت(: فراغت شامل اوقات هاي فعاليتابعاد و  )بهداشتي
 فيلم، تماشاي كتاب، خواندن باشگاه، روي، پياده ديني، فعاليت كردن، استراحت كردن،
  . باشد مي )موسيقي به دادن گوش

  
  نظريمباني 
 مايلس ،1381 باكاك( است شده امروز انسان زندگي از ناپذير گريز جزئي مصرف

پل . كرده است يپرداز هياست كه در مورد مصرف نظر يكسان نيوبلن از اول .)1998
ي آغاز هرگونه  توان نقطه ر وبلن و بعد از او بورديو را ميمعتقد است كه آثا مگيودي 

  .)1382فاضلي، ( بك زندگي دانستالگوهاي مصرف و س بحث پيرامون

و  كند ياشاره م يو منزلت اجتماع افتخار گاهيمصرف به جا راتيتأث يوبلن در بررس
 يدارا ديجد يايرف در دنـدر نگاه او مص. شمرد يم منزلت بر نيا يثروت را مبنا

 شده و ليتظاهر، تبد يها نبهاز ج يكيكه به  يبه طور .باشد يم يگـافتي زيلت تماـخص
 شياست و ب زيافتخارآم يرو مصرف كاال، رفتار نياز ا. است يبر ثروتمند يشاهد
  .)1383وبلن، (است  يو شرط الزم بزرگوار ينشانه توانمند زيچ از هر

براي كسب منزلت اجتماعي  كاري راهبا تأكيد بر كاركرد نمايشي مصرف، آن را  او
ر، منزلت و جايگاه اجتماعي وبلن اين است كه مبناي افتخا سئوال اصلي. داند مي

كه بيشترين  براي آن  حال، هرگونه ثروت. دهد، ثروت ساده مي چيست؟ وي پاسخي
ا بايد به صورت خودنمايانه ي آورد،شأن و منزلت را براي صاحبش به ارمغان 

فرد در شرايط پيچيده كالن  .)1382فاضلي، ( متظاهرانه به نمايش گذاشته شود
سايل ارتباطي و تحرك جمعيت در معرض ديد افراد شهري، در اثر گسترش و

 براياي است كه  در اين شرايط نمايش دادن كاال، تنها وسيله. گيرد شماري قرار مي بي
برخي معتقدند وبلن منزلت و اعتبار . داوري كردن درباره اعتبار شخص وجود دارد

است كه ساير كند كه كسب آن منوط به آن  اجتماعي را بر مبناي ثروت، تحليل مي
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بنابراين فرد براي كسب منزلت بايد . اعضاي جامعه از ثروتمند بودن فرد مطلع باشند
راي ارائه اين توانايي، ثروت و توانايي مالي خود را به نمايش بگذارد و بهترين راه ب

ر شان را د ها ارزش در يك فرهنگ رقابتي، انسان .)1387مرادي، ( مصرف است
در واقع مصرف راه سنجش اين  .)1368كوزر، ( سنجند ي ميمقايسه با ارزش ديگر

  .كند ها را هموار مي ارزش
هايش خواسته است نشان دهد كه چگونه عادات  طور كلي وبلن در سراسر انديشه هب
هاي فكري به  او پيوسته بر وابستگي بر سبك. ندآي كري بر اثر عادات زندگي، پديد ميف

طرح زندگي حاكم بر «است كه وبلن بر اين باور . هاي اجتماعي تاكيد داشت سازمان
شود، به عادات  هاي اجتماعي و شغليشان تعيين مي موقعيت ها كه به اقتضاي انسان

  .)1379كوزر، (» بخشد ها شكل مي فكري و رفتار آن
 هاي شهرت و ترين زمينه است كه پايه اي توانايي مالي مهم از نظر وبلن در هر جامعه

توان با آن توانايي مالي را به نمايش  اي كه مي وسيله. استوار استاعتبار بر آن 
صرف و م) فراغت خودنمايانه(گذاشت و شهرت و احترام به دست آورد، تن آساني 

مكن است تر ساختار اجتماعي هم تا جايي كه م هاي پايين در اليه. تظاهري كاالهاست
ت خودنمايانه كه از طريق اشتغال فراغ). 1383وبلن، ( ماند اين دو روش رايج باقي مي

كار . فرد استثروت ة شود، نشان دهند كارهاي غير توليدي نمايش داده ميفرد به 
تغال به كار كند و اش ه فرد براي فراغت و تفريح كار ميداد ك غير توليدي نشان مي
تر  اغت خودنمايانه در اجتماعات كوچكفر. تر اختصاص دارد مولد به طبقات پايين

 .شود از اين طريق ثروت را به نمايش گذاشت ي شهري نمي در جامعه. برد داشتكار
نشان دادن است كه در خدمت » مصرف خودنمايانه«ي شهرنشيني اين  در مرحله

   .)1382فاضلي، ( گيرد ثروت قرار مي
سراها،  اي مختلف از قبيل كليساها، مهمانه نوين، فرد در موارد و مكان ةدر جامع

ي او آشنا  آيند كه با زندگي روزمره د هم ميها با افراد ديگر گر فروشگاهها و  پارك
هاي توانايي مالي خود را  بر مشاهده گران گذرا، بايد نشانهبراي تأثيرگذاري . نيستند
ي كنوني در  بنابراين روند توسعه. نند بفهمندها بتوا اي عرضه كند كه آن به گونه

وبلن، (ي از تن آسايي تظاهري بيشتر است ي مصرف تظاهر مسيري است كه فايده
1383(.  
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ي معمولي زندگي، تقريباً  هد كه بسياري از موارد صرف هزينهد ها نشان مي بررسي
به طور كلي ولخرجي هستند و فقط اگر در شاخص تجمل جايي داشته باشند، افتخار 

پـس ترك  شوند، از اين ي زندگي مي اين ترتيب به صورت جزئي از شيوه آورند و به
تقيماً براي اي كه مس پوشي از صرف هزينه همـان انـدازه دشـوار است كه چشمآن به 

ردن هايي كه در راه ضايع ك نهگـيرد، يعني صـرف هزيـ راحتـي جسـم صورت مي
اجتناب . آورد گيرد و خشنودي روحي به بار مي تظاهري افتـخارآميز، صورت مي

اً امكان راحتي جسم يا صرف» تر پايين«خواست شود كه  هايي مي ناپذيرتر از مصرف
ان در اين زمينه نام برد و تو از جمله مواردي كه مي .آورند زنده ماندن را فراهم مي

: ل هستند كه عبارتند ازهاي بارز و متداولي از آداب و رسوم متكي بر اين اص نمونه
بسياري از  و. ..هاي نفيس، وسايل غذاخوري، خدمات دربان  ها و پرده مصرف فرش

  .)1383وبلن، ( هاي رنگارنگ جواهرات زينتي و لباس
شناسي است كه درباره  ترين جامعه گمان، پرخواننده پير بورديو نيز يكي ديگر و بي

 كار به را اصلي مفاهيم از اي شبكه بورديو. مصرف و سبك زندگي سخن گفته است
مفهوم  هفت. گفت سخن ها آن تأخر و تقدم درباره توان نمي نهايت در كه گيرد مي

 ميدان، :كند به اين قرار است هاي او درباره سبك زندگي كمك مي اصلي كه به فهم ايده
 داشت توجه نكته اين به بايد .قريحه و طبقه نماد، عمل، منش يا عادت واره، سرمايه،

 به جامعه بورديو نظر در .شود مي مشاهده ديگر مفاهيم و ها آن ميان هايي شباهت كه
 شديد رقابتي جايگاه كه اجتماعي فضاي اين شود مي بازنمايي اجتماعي فضاي عنوان

 و ماده كه كند مي ظهور هايي تفاوت ها رقابت اين جريان در و است پايان بي و
 با بورديو) 1379 واكووانت،( آورند مي فراهم را اجتماعي هستي براي الزم چارچوب

 .دهد مي نشان را مختلف گيزند هاي سبك »اجتماعي فضاي« مفهوم

 بر اجتماعي هاي گروه و عامالن كه شود مي ساخته ترتيب اين به اجتماعي فضاي
 اشتراكاتي افراد برخي با فرهنگي سرمايه و اقتصادي سرمايه ميزان و حجم اساس

 فضاي بنابراين، .)1380 بورديو،( كنند مي پيدا فاصله ديگر برخي با و يابند مي
 در باشد، بيشتر فرد سرمايه قدر هر. شود مي ساخته سرمايه ايمبن بر اجتماعي
 كه مردمي كند مي استدالل بورديو. گيرد مي قرار باالتري موقعيت در اجتماعي فضاي

 هستند؛ بسيار هايي مشابهت داراي دارند، قرار اجتماعي يفضا يك در نزديك طور به



  
 1395 تابستان و بهار ،پانزدهم شماره ،هشتم سال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بازرگاني مديريت كاوشهاي نشريه

6  

  اجتماعي فضاي در كه مردمي ر،ديگ عبارت به. باشند نديده را يكديگر هرگز اگر حتي
 به واقع در. دارند مشابه زندگي هاي سبك و مشابه هاي ذائقه دارند، قرار مشابهي

 بر كه دارد وجود ها ذائقه و ها زندگي سبك از سطحي ها، موقعيت از سطحي هر ازاي
 ظرفيت و ها سليقه اين وسيله به و آيند مي وجود به آن با مناسب اجتماعي شرايط اثر

 كه آيد مي وجود به ها خصلت و ها ثروت از اي يافته انتظام مجموعه ها، آن تكثيركننده
 .)1380بورديو،( برخوردارند ها سيره وحدت نوعي از خود درون در

 هاي سبك تحليل و مصرف شناسي جامعه براي بورديو انديشه ميراث ترين عمده
 قرايح طبقاتي مبناي و مصرف ايالگوه تبيين براي سرمايه انواع تركيب تحليل زندگي،

 مصرف اعمال بودن الگومند بر بورديو تأكيد ، ديگر سوي از. است فرهنگي مصرف و
 سبك الگوهاي درباره پژوهش هاي تكنيك بخش الهام است، منش الزامات نتيجه كه

 اعمال شامل كه زندگي سبك بورديو نظريه در .)1382فاضلي،( است بوده نيز زندگي
 روز، شبانه ساعات تقسيم چون هايي درعرصه فرد كننده بندي طبقه و شده بندي طبقه
 راه و گفتن سخن آداب خانه، و اثاثيه معاشرت، هاي شيوه ورزش، و تفريحات نوع
 يك سو، از. است افراد ترجيحات يافته تجسم و يافته عينيت واقع در است، رفتن
 هاي بندي رتبه داراي كه ستا اي اجتماعي عامالن مصرف هاي شيوه زندگي هاي سبك

 نظام بازتاب مصرفي هاي شيوه اين. اند اجتماعي مشروعيت و شأن جهت از مختلفي
 منطق حسب بر تمايز كتاب در بورديو چنانچه اما است؛ مراتبي سلسله اجتماعي
 بلكه نيست، تمايزات دادن نشان براي راهي صرفاً مصرف دهد مي نشان ديالكتيكي

 .)1381 باكاك،( است نيز تمايزات جاداي براي راهي خود

. كنند مي ايجاد را متفاوت زندگي هاي سبك متفاوت زيباشناختي ترجيحات و ها ذائقه
 با خود دوجانبه رابطه خالل از كه است منش مند نظام محصول زندگي سبك« بنابراين

 اي گونه به كه گردد مي هايي نشانه نظام به تبديل و شود مي درك منش هاي رويه
 بورديو،(» …و آور ننگ احترام، قابل عنوان، به مثالً .گيرد قرار ارزيابي مورد اي جامعه
 از نظامي منزله به مصرف كند مي اشاره نيز فوق عبارت در بورديو چنانچه .)1984
 البته كه دارد اجتماعي تمايزگذاري چون كاركردهايي كه است مطرح نمادها و ها نشانه

. نيست آن جز چيـزي و شود مي ناشي تمايز و تفاوت همين از يشمعنا بورديو نظر به
 بلكه شود، نمي مطرح زيسـتي نيازهاي به پاسـخ همـانند مصـرف بورديو بحث در
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) 1984 بورديو،( است مطرح نمادها و ها نشانه از نظامي از استفاده منزله به مصرف
 رو، اين از. شوند مي توليد رفمص فرايند خالل از نمادها و ها نشانه اين خود البته كه

 وابسته متغير يك صرفاً كالسيك، ماركسيسم برخالف بورديو، انديشه در مصرف
 .نيست

 اقتصاد«ف با اين عبارت از كتاب تمايز كه موضع كلي بورديو در قبال مقوله مصر
به همان اندازه كه بر اساس اي است كه در آن مردم  جديد طالب دنياي اجتماعي

ف نيز شان در مصـر شوند، بر حسب ظرفيت ن در توليد ارزيابي ميشا ظرفيت
به ... اقتصـاد نوين اخـالق زاهـدانه توليد و انباشـت را ... «و » ارزيـابي خواهـند شد

رف را از ـمص شـود وي معلوم مي .»كـند ع اخالق لذت جويانه مصـرف نفي مينف
 نهمستقل و  يريو به عنوان متغ دانست يمدرن م ياعـاجتم يايعناصر دن نيتر يلـاص

 يزيمصرف را به چ يها زهيانگ يو. كرد يم ليتحل ،ياز عوامل اقتصاد يفقط تابع
) مليبه گفته ز( زيو تما) به نظر وبلن( ،يهم چشم يآگاهانه برا يفراتر از اقدامات

 يستيز يازهاياز برآوردن ن شيب يزيچ ،يمصرف فرهنگ ژهيمصرف به و. ديكشان
كنند، از  يمصرف را محدود م زين گريد ياساختاره ،يمال تيوه بر محدوداست و عال

  .)1382 ،يفاضل( يطبقات حهيجمله منش و قر
ها نيز  ها و خود منش هاي زندگي محصول منش ه سبكبورديو با نشان دادن اين ك

اين نكته كه ها و از جمله تجربه آموزش رسمي هستند، و با بيان  تابعي از انواع تجربه
ترين جنبه بروز سبك زندگي هستند، ارتباط ميان آموزش  لگوهاي مصرف اصليا

گونه كه بعدها گيدنز به آن  مايه داري و بازتوليد آن را همانرسمي در ساختار سر
آموزش رسمي، گرايشاتي را درفرد براي ايجاد الگوهاي . تحليل نمود كرد، اشاره

به وجود تبديل شدن، نيازمند زيرا به مصرف كننده  .آورد مصرف خاص پديد مي
فرايندي  نمادهاي فرهنگي است و صرفاً اي مناسب از آوردن ناخودآگاه و ذخيره

  .زيست شناختي نيست
، بورديو كليت آسا تاكيد داشت كه وبلن بر مصرف طبقه تن رحالياز سوي ديگر د

ن است او درمطالعه خود از مصرف به دنبال اي .جامعه را مورد بررسي خود قرار داد
به نظر . كنيم يجاد تمايزات اجتماعي استفاده ميكه دريابد ما چگونه از مصرف براي ا

اي معنا دار از تنازعات بين  چيزهايي از قبيل سبك زندگي عرصه او زندگي روزمره و
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گ براي بازتوليد سلطه طبقه مسلط او از فرهن. هاي اجتماعي يا طبقات است گروه
طبقات مختلف، سبك  رديو به دنبال اين نيست كه نشان دهدالبته بو. كند استفاده مي

هاي متفاوتي دارند، بلكه هدف او اين است كه فرايندهايي كه به واسطه  زندگي و ذائقه
سلطه  سازي اشكال قدرت و روعـآن ساختن تمايزات فرهنگي موجب تضمين و مش

  .قتصادي ريشه داردانابرابري  اشكالي كه خود نهايتاً در. شود را به پرسش كشد مي
  

  پيشينه تحقيق
هاي ذوقي به عنوان تمايز و  سبك زندگي و هويت اجتماعي، مصرف و انتخاب"-

پژوهشگر در اين ) 1381 چاوشيان تبريزي،( "تشابه اجتماعي در دوره مدرنيته متأخر
هاي ذوقي به عنوان شالوده تمايز و يا تشابه  رساله با تأكيد بر مصرف و انتخاب

. اعي پرداخته استـبه بررسي رابطه دو متغير سبك زندگي و هويت اجتم اجتماعي
هاي  لهش انجام شده است با ناكام دانستن مقوـش مذكور كه با روش پيمايـپژوه

هاي  هاي ساختاري مانند شغل، جنسيت، قوميت و نژاد به تفاوت سنتي ناظر بر هويت
ق ـمحق. دـكن د تأكيد ميهاي تولي رف بجاي روشـهاي مص اجتماعي ناشي از روش

پوشاك، (هنجارهاي مصرف  -1: كند محور بررسـي مي 4ك زندگي را در ـسب
ميزان مشاركت  -4مديريت بدن،  -3روابط بين شخصي،  -2، )اي هاي هزينه اولويت

وي عوامل مؤثر بر سبك زندگي را پايگاه اجتماعي . مردان در كارهاي خانگي
هاي ديني  دئولوژي سنتي خانواده و حساسيتذوق و سليقه هنري، اي اقتصادي،

هاي سبك زندگي در شكل دادن  وي در اين پژوهش حوزه مصرف و فعاليت. داند مي
جتماعي مبتني بر مصرف هاي شخصي و جمعي را جز صدور نوين هويت ا به هويت

  .آورد به شمار مي
در  »شناسي مصرف موسيقي جامعه«اي تحت عنوان  در مطالعه) 1384( فاضلي -

تهران، درصدد دستيابي به اين است كه چه عواملي نوع و ميزان مصرف فرهنگي 
ها و همچنين  كنند، چرا كه امروزه نقش مصرف در خلق هويت مردم را تعيين مي

تحليل طبقاتي ي  نظريه ازاو براي بررسي اين مسئله . اقتصاد فرهنگ بسيار مهم است
ي فرهنگي را براي  ي اجتماعي و سرمايه بقهو دو متغير كليدي ط بورديو استفاده كرد

رغم تأييد  كه علي نتايج تحليل نشان داد. گرفته استتبيين مصرف موسيقي در نظر 
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كنندگي كم و همچنين ضرايب  شدن تمايز طبقاتي در مصرف موسيقي، تبيين
ي طبقاتي  ها، لزوم بازنگري در نظريه شده در اغلب آزمون اهدههمبستگي اندك مش

گيرد كه براي بررسي  جه ميـاو نتي. سازد ان ميـگي را خاطر نشـفرهنمصرف 
هاي طبقاتي بايد به ديگر متغيرها و شرايط  مصرف موسيقي عالوه بر اتكا به نظريه

  .خاص هر جامعه نيز توجه كرد
خرده فرهنگ يا مصرف «اي ديگر تحت عنوان  در مطالعه) 1384(و ارانحي  ذكايي -

اي معرف  كه بر روي نمونه» آموز شهر تهران ين دختران دانشپژوهشي در ب: يفرهنگ
، ميزان گرايش است آموزان دختر دبيرستاني شهر تهران صورت گرفته از دانش

عيني و ذهني بررسي  طحدختران نوجوان به رفتارهاي خرده فرهنگي را در دو س
د بسيار موافق گويان از افرا دهد كه درصد بااليي از پاسخ نتايج نشان مي. اند كرده

نگرش مثبت . اند ها و مدهاي جديد، داشتن حق انتخاب لباس و مد بوده پوشيدن لباس
هاي متناسب از جمله رفتارهاي خرده فرهنگي بوده است كه در ميان  به داشتن اندام

در بعد عملي نيز تعداد . بيشترين موافقت و كمترين مخالفت را داشته است يانگو پاسخ
ن به ميزان بااليي از موسيقي پاپ و جاز كه اغلب از ماهواره پخش زيادي از دخترا

كرده، و به ميزان زيادي از مدهاي جديد لباس و كيف و كفش  شود استفاده مي مي
 ي اين خرده متغيرهاي تبيين كننده ترين همچنين يكي از مهم. اند كرده استفاده مي

ي  كه يك رابطه طوري به .آموز بوده است اي دختران دانش فرهنگ، مصرف رسانه
فرهنگ در دو سطح  هاي جمعي و خرده مثبت و متوسط بين ميزان استفاده از رسانه

  .عيني و ذهني وجود داشته است
 "يخارج يآموزان به مصرف كاالها دانش شيعلل گرا يبررس"تحقيقي با عنوان  -

ه مقال نيا هدف. صورت گرفته است 1390در سال  غيبي حاجيور سياوش توسط
 يخارج يكاال كيبه عنوان  هيپوشاك كشور ترك يبه برندها شيعلل گرا ييشناسا

هاي  يافته .است يشرق جانيآموزان استان آذربا دانش نيدر ب يرانينسبت به پوشاك ا
آموز استان آذربايجان شرقي گرايش به پوشاك  دهد كه اوالً دانش تحقيق نشان مي

ثانياً با بهره گرفتن از يك مدل مفهومي نشان تركيه نسبت به پوشاك ايراني دارند و 
تمايل مصرف كننده به منحصر به فرد ( هاي فردي مصرف كننده داده شد كه ويژگي

هاي ويژه برند  و ويژگي) بودن و نگرش مصرف كننده به پوشاك كشور تركيه
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كننده بر تمايل مصرف ) كيفيت دريافتي و ارزش هيجاني يا احساسي( پوشاك تركيه
دهد كه چون  نتايج تحقيق نشان مي .گذار استريد پوشاك تركيه تاثيربه خ
كه پوشاك ساخت تركيه با دوام، قابل اطمينان و با كيفيت  آموزان معتقد هستند دانش

  .هست) زيبايي و تناسب راحتي، لذت بخش بودن،(و نيز براي او هيجان انگيز 
. ه استـتوسط محسن اعتماد انجام گرفت "رفتار مصرف كننده"تحقيقي با عنوان  -

ف رفتار ـصر در مورد تعاريـحات مختـد با توضيـكن ق در اين مقاله تالش ميـمحق
م گيري خريد و عوامل تأثــير گــذار بر خريدهاي كلي ـرف كننده، فرآيند تصميـمص
ف عوامل تأثيرگذار بر رفتار خريد مصر. كند رفتار مصرف كننــده را ارائه مي از

عوامل فرهنگي، عوامل اجتماعي، عوامل شخصي و عوامل روان : كنندگان عبارتند از
  .شناختي

 هاي مصرف هاي جمعي و ارزش رسانه«اي با عنوان  مطالعه) 1999( 1و پان وي -
ي احتمالي از  روش به كار گرفته شده پيمايش و نمونه. اند انجام داده» گرايانه در چين

گويي به اين  ها در صدد پاسخ آن. رهاي چين بوده استترين شه دو شهر از بزرگ
كه به فردگرايي چيني  گرايانه مصرفهاي ارزشي  گيري اند كه جهت سؤاالت بوده

هاي جمعي در ظهور چنين  كه چگونه رسانه اند؟ و ديگر اين متصل است كدام
ند كه ي ثابت را يافت گرايانه گيري ارزشي مصرف ها سه جهت هايي مؤثرند؟ آن ارزش
. اشتياق به خودشكوفايي و پرستش سبك زندگي غربي ،مصرف تجملي: اند از عبارت

تر و به لحاظ مالي وضعيت بهتري دارند به احتمال  تر، تحصيل كرده كه جوان اييه آن
هايي  ها دريافتند كه حامل چنين ارزش همچنين آن. ها هستند قوي حامل اين ارزش

رفي و در معرض تبليغات خارجي بودن مرتبط بودن با ميزان خواندن مجالت مص
  . بوده است

تأثير : گرايي جهاني با عنوان گسترش مصرف"اي  در مطالعه) 2004(و پان  پيك -
به دنبال نشان "گرايانه در چين هاي مصرف ات بر ارزشـهاي جمعي و تبليغ رسانه

هاي با  و يا رسانه ها اند كه چگونه تبليغات و نوع محتواي رسانه دادن اين مسئله بوده
گرايانه در ميان ساكنان  مصرف هاي گيري هتگيري ج منشأ غربي نقشي مهم در شكل

ترين  اي برآمده از سه شهر از پيشرفته تجزيه و تحليل داده. شهري چين دارند

                                                            
1- Wei & Pan 
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شهرهاي چين، به لحاظ اقتصادي، نشان داد كه قرار گرفتن در معرض محتواي 
گرايانه موجب پذيرش  هاي حاوي مطالب مصرف نههاي غربي و همچنين رسا رسانه

 ةمصرف كيفيتي و مصرف نوآورانه و همچنين توسع ةگرايان صرفدو ارزش م
  . گردد ر به مصرف بيشتر ميــات شده و منجــت به تبليغــتر نسب هاي مثبت نگرش

در  تيو جنس قهيفراغت، سل"با عنوان  يا در مطالعه وانيسول يكاتزوگر و تال -
تحول سبك  يپژوهش حاضر به بررس. "1990تا  1960از سال  راتييتغ: سيانگل
كه  يزمان ،فراغتو  قهياز نظر پژوهشگر مصرف سل. پردازد يمردان وزنان م يزندگ

سبك  گريد يبه عبارت. كنند يجاد ميرا ا يمتصل شوند مفهوم سبك زندگ گريكديبه 
  .است يفرهنگ قهيگذران اوقات فراغت، نوع مصرف و سل نحوه ،يزندگ

بررسي حيطه خريد مشتريان در اروپاي  با عنوان تحقيقي )2007(دميترويچ و ويدا -
انگيزه مشتريان براي تعيين  با هدف بررسياين پژوهش . اند انجام دادهجنوب شرقي 

ي اقتصادي مشتريان، تاثيري پرست كنند كه ميهن ها، اشاره مي خريد آن هاي حيطه
  .ها دارد خريد آن يگير دار بر تصميم معني

  
  فرضيات تحقيق

 بر دال نادرست فرهنگ صرفاً ترويج اگر كه نماييم بررسي خواهيم مي اينجا در ما
 نفوذ روستايي زندگي در اندازه چه تا ژگي  وي اين است، ايراني كاالي مصرف عدم

 حترجي را خارجي كاالي شهرها در ساكن افراد همانند نيز روستاييان آيا است؟ نموده
و  مصرف و زندگي هاي بررسي سبك حاضر پژوهش از هدف بنابراين دهند؟ مي

 اين به پژوهش اصلي فرضيه .باشد آن بين زندگي شهري و روستايي مي مقايسه
 يكديگر با سبك زندگي و مصرف شهرنشينان و روستائيان« كه شد بيان صورت
 .»دارد تفاوت

 :از عبارتند فرعي فرضيات

 .دارد تفاوت يكديگر با و روستائيان شينانشهرن مصرفي رفتار -

 .دارد تفاوت يكديگر با شهرنشينان و روستائيان فراغتي اوقات -
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  روش تحقيق
 آن در كه است توصيفى تحقيق نوع از و پيمايشى بررسى، اين در شده استفاده روش

 .شود مي آوري جمع نظر هاي مورد داده مصاحبه، و پرسشنامه چون ابزاري طريق از
مطالعات  بخش در .شد گرفته كار به نيز اي كتابخانه روش پژوهش اين در همچنين
 آن، اساس بر و بررسي موضوع، مطالعاتي سوابق و نظري مباني اي، كتابخانه
 انتخاب زندگي و مصرف سبك سنجش با مرتبط معيارهاي و ها از شاخص تعدادي
 و قزوين شهرستان نمردا و زنان كليه اين بررسي، آماري جامعه .است شده

دليل گستردگي جامعه مورد  هبود كه ب1392 تابستان روستاي الموت قزوين در
 جهت نمونه 186 تعداد و شده استفاده ساده گيري تصادفي نمونه روش مطالعه، از

 .شد انتخاب مطالعات انجام

 وضعيت سن، شامل( دموگرافيك هاي ويژگي سنجش پرسشنامه در اين پژوهش از
 اين. شد استفاده زندگي و مصرف سبك پرسشنامه و...) اشتغال و  ضعيتو تأهل،

 . دهد مي قرار بررسي مورد را فراغتي رفتارهاي مصرف و رفتار ابعاد پرسشنامه

 اهداف مورد در توضيح و آگاهانه رضايت كسب از پس تنظيم پرسشنامه و از پس
 تكميل را پژوهش هاي مهپرسشنا تا شود مي خواسته ها پاسخ دهنده از كار، پژوهشي

 .شد خواهد استفاده SPSS آماري افزار نرم از هاي داده تحليل منظور به. نمايند

  
  تحقيق هاي يافته

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي تفاوت زندگي شهري و روستاي در مصرف كاال 
ي برا. پردازيمهاي جمع آوري شده مي يه و تحليل دادهبه تجز در اينجا بنابراين؛. است

دستيابي به هدف اصلي پژوهش و پاسخگويي به سواالت پژوهش در اين قسمت از 
هاي اختالف ميانگين تي و براي اين منظور از آزمون. كنيمآمار استنباطي استفاده مي

ري و ـك زندگي شهـاوت ميان دو سبـه براي بررسي تفـانس يك طرفـيل واريـتحل
ها ورد استفاده جهت تجزيه و تحليل دادهنرم افزار م. روستايي استفاده خواهد شد

  .باشدتحت ويندوز مي SPSSافزاري بسته نرم
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  فرهنگي مصرف
درصد  5دست آمده از آزمون تي و تحليل واريانس يك طرفه در سطح خطاي  هنتايج ب

   .بررسي شد و نتايج تحقيق در جداول زير نشان داده شده است
  

  آزمون تفاوت ميانگين - 1 جدول

  فاصله اطمينان  سطح معناداري  tمقدار آماره     صرف فرهنگينوع م
  حد باال  حد پايين

  -770/0  -939/1  000/0  -656/4 نتايج آزمون  مسافرت رفتن
 

  هاآزمون تفاوت در استفاده از رسانه-2جدول
  نوع رسانه  مجموع مربعات df  يك مربع حسابي f  سطح معناداري

  تلويزيون هابين گروه 151/2 1 151/2 539/1  0218/0
   هادر گروه 161/127 91 397/1  
   كل 312/129 92   
 راديو ايراني هابين گروه 763/7 1 763/7 217/4  043/0
   هادر گروه 548/167 91 841/1  
   كل 312/175 92   
راديو  هابين گروه 344/0 1 344/0 189/0  665/0

  خارجي
   هادر گروه 613/165 91 820/1  
   كل 957/165 92   
  اينترنت هاهبين گرو 054/31 1 054/31 131/11  001/0
   هادر گروه 871/253 91 790/2  
   كل 925/284 92   
  ماهواره هابين گروه 968/264 1 968/264 142/6  015/0
   هادر گروه 548/3925 91 138/43  
   كل 516/4190 92   
  كتاب هابين گروه 387/12 1 387/12 124/6  015/0
   هادر گروه 065/184 91 023/2  
   كل 452/196 92   
  مجالت هابين گروه 774/162 1 774/162 797/3  054/0
   هادر گروه 226/3901 91 871/42  
   كل 000/4064 92   
  روزنامه هابين گروه 538/0 1 538/0 158/0  692/0
   هادر گروه 258/310 91 409/3  
   كل 796/310 92   
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براي بررسي تفاوت بين روستاييان و شهرنشينان از لحاظ موسيقي از : موسيقي
 3نتايج بدست آمده از اين آزمون در جدول . ايماي استفاده كردهآزمون تي تك نمونه

دهد كه از نظر داشتن آالت موسيقي در منزل بين دو گروه نتايج نشان مي. آمده است
در سطح  t=1.452زيرا آماره . تفاوت معناداري وجود ندارد) روستايي و شهري(

كند كه از منظر نوازندگي بين اما نتايج مشخص مي. باشددرصد معنادار نمي 5خطاي 
در سطح  t=3.428زيرا آماره . معناداري وجود دارد فاوتروستاييان و شهرنشينان ت

هد كه شهرنشينان بيش دها نشان ميبررسي ميانگين. درصد معنادار است 5خطاي 
  .كننداز روستاييان از آلت موسيقي استفاده مي

كه مشخص گردد بين دو گروه از لحاظ سبك موسيقي تفاوت وجود دارد يا  براي اين
 t=-2.657دهد كه آماره دست آمده نشان مي هنتايج ب. خير از آزمون تي استفاده شد

گروه از لحاظ سبك موسيقي  درصد معنادار بوده، يعني بين دو 5در سطح خطاي 
دهند كه بدانيم دو گروه بيشتر موسيقي ايراني گوش مي براي اين. اختالف وجود دارد

دهد كه دست آمده نشان مي هنتايج ب. باز هم از آزمون تي استفاده شد ؛يا خارجي
يعني بين دو گروه از منظر . درصد معنادار است 5در سطح خطاي  t=-3.013آماره 

ها بررسي ميانگين. شود يا خارجي تفاوت معناداري ديده ميقي ايراني نوع موسي
  .حاكي از استفاده بيشتر شهرنشينان از موسيقي خارجي است

  
  مادي مصرف
كه تفاوت بين شهرنشينان و روستاييان را از منظر پوشاك بررسي  براي اين :پوشاك

روستايي و (و گروه نماييم، دو متغير چگونگي تهيه لباس و ويژگي لباس را در د
  . دهيممورد آزمون قرار مي tبه كمك آزمون ) شهري

  
  آزمون تفاوت ميانگين -  4جدول

  فاصله اطمينان  سطح معناداري  tمقدار آماره   متغير
  حد باال  حد پايين

  196/0  -099/1  170/0  -385/1  چگونگي تهيه
 710/2  838/0  000/0  789/3  معيار انتخاب
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براي بررسي تفاوت دو گروه روستاييان و شهرنشينان از منظر : آرايشي و بهداشتي
ي كاهش وزن استفاده هاها و روشمصارف آرايشي و بهداشتي از دو متغير مراقبت

  . كنيممي
  آزمون تفاوت ميانگين - 5 جدول

  فاصله اطمينان  سطح معناداري  tمقدار آماره   متغير
  حد باال  حد پايين

  123/0  - 768/0  155/0  - 434/1  مراقبت
 018/1  - 379/0  366/0  908/0  كاهش وزن

  
براي بررسي تفاوت بين روستاييان و شهرنشينان از منظر خوراك، نوع  :خوراك

  . دهند را مورد بررسي قرار داديمغذايي كه دو گروه مصرف و ترجيح مي
  

  آزمون تفاوت ميانگين - 6 جدول

  ينانفاصله اطم  سطح معناداري  tمقدار آماره   متغير
  حد باال  حد پايين

  072/0  -/201  351/0  -939/0  نوع غذا

  
براي بررسي تفاوت بين روستاييان و شهرنشينان از منظر مصرف مادي به  :اثاثيه

بدين سان از . پردازيمبررسي تفاوت اين دو گروه در اثاثيه مورد استفاده در منزل مي
دست  هنتايج ب. گروه استفاده شد دو اي جهت آزمون تفاوت بينآزمون تي تك نمونه

روستايي و (دهد كه از نظر استفاده از مبل در منزل بين دو گروه آمده نشان مي
درصد  5در سطح خطاي  t=4.345زيرا آماره . شودتفاوت معناداري ديده مي) شهري

دهد كه شهرنشينان بيش از هاي دو گروه نشان ميبررسي ميانگين. معنادار است
كه مشخص گردد كه آيا  براي آن. كننداز مبل در منزل خود استفاده مي روستاييان

. نوع مبل استفاده شده در دو گروه متفاوت است يا خير نيز از آزمون تي استفاده شد
يعني . معنادار نيست t=-0.815درصد آماره  5دهد كه در سطح خطاي نتايج نشان مي

  .ود نداردبين دو گروه از نظر نوع مبلمان اختالفي وج
دهد كه بين دو گروه از نظر مالك خريد اثاثيه منزل همچنين نتايج آزمون تي نشان مي

درصد معنادار  5در سطح خطاي  t=0.180زيرا آماره . تفاوت معناداري وجود ندارد
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كه مشخص گردد آيا از نظر استفاده از پرده در اتاق  همچنين براي اين. باشدنمي
نتايج . اندازيممي د دارد يا خير به نتايج آزمون تيفاوتي وجوپذيرايي در دو گروه ت
. درصد معنادار است 5در سطح خطاي  t=-3.485دهد كه آماره بدست آمده نشان مي

يعني بين دو گروه از لحاظ استفاده از نوع پرده در اتاق پذيرايي تفاوت معناداري 
  .شودديده مي

  
  فراغت اوقات

رنشينان و روستاييان از لحاظ اوقات فراغت از آزمون براي بررسي تفاوت بين شه
  ..كنيمتي استفاده مي

  آزمون تفاوت ميانگين اوقات فراغت - 8 جدول

  فاصله اطمينان  سطح معناداري  tمقدار آماره   
  حد باال  حد پايين

  - 359/0  - 739/0  000/0  - 753/5  نتايج آزمون

  
  گيري و نتيجه بحث و بررسي

هاي موجود در مصرف كاالهاي ايراني در بين  گرديد تفاوت يسع حاضر پژوهش در
طبق  .گيرد قرار تجربي و نظري سنجش و بررسي شهري و روستايي موردمشتريان 

 :بررسي به عمل آمده در اين تحقيق

 است؛ بوده سال 44 پاسخگويان سني ميانگين -

  دهند؛درصد را مردان تشكيل مي 5/50درصد پاسخگويان را زنان و  5/49 -
درصد پاسخگويان را افراد مجرد  6/37درصد پاسخگويان را افراد متاهل و  4/62 -

  دهند؛تشكيل مي
درصد پاسخگويان داراي مدرك تحصيلي ديپلم و  1/44به لحاظ ميزان تحصيالت،  -

پس . كمتر از ديپلم مي باشند كه بيشترين فراواني را در تمامي مقاطع تحصيلي دارد
كمترين فراواني نيز . درصد در رده بعدي قرار دارد 7/38ناسي با از آن مقطع كارش

  درصد متعلق به مقطع تحصيالت تكميلي است؛ 4/5با 
درصد افراد در بخش خصوصي مشغول به فعاليت هستند، كه بيشترين  1/44 -

. گردددرصد افراد را شامل مي 6/36بخش دولتي . ها داردفراواني در بين ساير گروه
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دار هستند كه فقط شامل زنان  هدرصد نيز خان 6/8د افراد بيكار، و درص 8/10
  شود؛ مي

درصد  3/33درصد پاسخگويان شهري و  7/66به لحاظ وضعيت سكونت افراد نيز،  -
 .ها روستايي مي باشند آن

  
  مصرف مادي، فرهنگي و اوقات فراغت

تحقيق، تفاوت بين هاي بدست آمده در اين  ونه كه مالحظه شد، بر اساس يافتهگ همان
مصرف مادي، مصرف (شهرنشينان و روستاييان در ابعاد مختلف سبك زندگي 

ها  صــمتفاوت بوده است بطوري كه در بعضي از شاخ) فرهنگي و اوقات فراغت
ختالف قابل ود و در برخي ديگر اـش ناداري در دو گروه ديده ميـاوت معـتف

  . شود اي مشاهده نمي مالحظه
 زندگي كــسب پديده تا داد نمي ته اجازهـگذش هاي دوره در تاييـروس زندگي وهـشي
 قرن نيم طي ايران روستاهاي. وجود آيد هب شود مي ديده شهر در كه معنايي به

 مهمي تغييرات دستخوش فرهنگي هاي بنيادي ارزش و زندگي شيوه نظر از گذشته
 شدن شهري رغم ، بهگونه كه در نتايج اين پژوهش نيز ديديم اند اما همان شده

 شيوه كامل اضمحالل به معناي فرايند اين كه داشت نظر در را نكته اين بايد روستاها
 . شود نمي روستا شهر و هاي تفاوت كامل رفتن بين از و روستايي زندگي

، اذعان به اين مهم است كه بزنيمچه كه ما را بر آن داشت تا دست به اين تحقيق  آن
عنوان راهي براي حمايت از توليدكنندگان ايراني و ايجاد اشتغال  هبخريد كاالي ايراني 
 و مرزبا افزايش مصرف كاالي داخلي معضل بيكاري جوانان اين . توسط آنان است

ها و  اي براي خانواده مشكالت عديده بيكاري جوانان .شود بوم تا حد زيادي حل مي
كالت كه بر كسي ــجوانان اين مشغال به كار ــاشت با .كند همچنين اجتماع ايجاد مي

بنابراين براي حل اين مسئله و توسعه مصرف . گردد برطرف مي، يده نيستــپوش
  :گردد ارائه مي ي ايراني، پيشنهادها و راهكارهاي زيركاال

 و تبليغات فرهنگي، كار از بايد ايراني كاالهاي خريد به مردم ترغيب براي -
 هاي رسانه تاثير از و جست بهره كودكان حتي و نوجوان رفتار و فكر سازي آماده

 نــاي در. كرد استفاده اجتماعي رفتار اصالح براي مكتوب و شنيداري و ديداري
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 عالي، آموزش هاي اهـدستگ ما،ـسي و صدا اد،ـارش وزارت پرورش، و وزشـآم انـمي
 با ايراني تا كنند ايفا راه اين در را خود ارزنده و مهم نقش توانند مي.... و مطبوعات

 داخلي توليد از حمايت با بدانند مردم اگر ترديد بي .كند استفاده ايراني كاالي از افتخار
 و توسعه و شد خواهد حل بيكاري مانند جامعه گير گريبان مشكالت از بسياري
 ملي توليد از حمايت سمت به و گيرد مي بيشتري سرعت آوري فن و علم پيشرفت
  .كنند مي حركت

 خريد فوايد خصوص در و سيما صدا خصوص هب ها رسانه طريق از رساني عاطال -
 خريد به را مردم تواند مي كشور براي خارجي كاالي خريد عوارض و ايراني كاالي

 ها؛ رسانه ظرفيت از گيري بهره. كند ترغيب داخلي توليدات

 :چون هم اقداماتي

 خارجي ايكااله تبليغات كردن محدود و تبليغات بر نظارت) الف

 روز به و مناسب هاي تكنيك و ها رسانه ظرفيت از داخلي توليدكنندگان جستن بهره) ب
 تبليغاتي

  رسانه ابزار طريق از هايش قابليت و ها ويژگي ايراني، كاالي معرفي) ج
  نظارت بر صادرات و واردات كاالها-
   د كاالهامحدود نمودن توليد كاالهاي انحصاري و تالش جهت رقابتي كردن تولي-
  پرداخت تسهيالت با سود پايين جهت خريد و توليد كاالي ايراني-
 توليد بلكه شود، نمي كنندگان  مصرف مختص تنها داخلي محصوالت به توجه -

 قيمت آوردن پايين و تعهدها اجراي محصوالت، كيفيت بردن باال با بايد نيز كنندگان
 به كنندگان  مصرف ندهند جازها خارجي مشابه كاالهاي با مقايسه در محصوالت

 .كنند پيدا تمايل خارجي كاالهاي مصرف و خريداري سمت

 و داخلي توليد از بايد گير تصميم و اجرايي هاي همه دستگاه ديگر دولت و سوي از -
 و فقر با مبارزه و اشتغال افزايش براي. نمايند جدي حمايت ايراني ندهكن توليد

 تمامي از بايد و دارد برعهده را داخلي توليد از ايتحم سنگين وظيفه دولت بيكاري،
  .گيرد بهره بيشتر توليد جهت در دارد اختيار در كه معنوي و مادي امكانات
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