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چکیده
این پژوهش با هدف تعیین رابطه سبک زندگی اسالمی با میزان مصرفگرایی از نظر شهروندان اصفهانی در
سال  0393انجام شد .روش ،توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمام خانوادههای ساکن در 04
منطقه شهر اصفهان بودند که  311نفر از شهروندان به صورت تصادفی خوشهای برای شرکت در پژوهش انتخاب
شدند .ابزار جمعآوری اطالعات شامل پرسشنامه سبک زندگی اسالمی کاویانی ( )0311و پرسشنامه محققساخته
مصرفگرایی است .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای رگرسیون چندگانه ،ضریب همبستگی پیرسون و
تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد .تحلیل اطالعات نشان داد که بین مصرفگرایی با ابعاد سبک زندگی اسالمی
شامل تفکر و علم ( ،)r =1/091خانوادگی ( ،)1/762=rاجتماعی ( ،)1/416=rاخالقی ( ،)1/703=rمالی
( ،)1/413=rباورها ( ،)1/339=rرابطه معنیداری هست .از بین متغیرهای مورد مطالعه ،بهترین پیشبینیکننده
مصرفگرایی خانوادهها در گام اول ،بعد مالی و در گام دوم ،بعد اجتماعی بود .همچنین میان مصرفگرایی
خانوادهها از نظر متغیرهای جمعیت شناختی ( جنسیت ،سن ،تعداد اعضای خانواده ،تعداد فرزندان ،تعداد افراد
شاغل در خانواده ،تحصیالت پدر ،شغل پدر ،تحصیالت مادر ،شغل مادر) تفاوت معناداری وجود دارد.
کلیدواژهها :سبک زندگی اسالمی ،مصرفگرایی ،خانواده.
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مقدمه
مصرف هر جامعهای به فرهنگ و هنجارهای حاکم بر آن وابسته است .تغییر روش مصرف و
رواج مصرفگرایی با تبلیغات و تهاجم فرهنگی ،جوامع را به مصرفگرایی میکشاند که ضامن بقای
نظام سرمایهداری است .این تغییر نگرش با توجه به فرهنگ و بافت هر جامعهای ،شدت و ضعف
دارد .در سالهای اخیر این تغییر نگرش در ایران نیز مشهود بوده؛ آن چنانکه امروزه مصرف بیش از
اندازه به سبک زندگی مردم تبدیل شده است .الگوهای فرد از کودکی ،تربیت کننده نسلی شده
است که در هر زمینه ای دائماً به دنبال مدل جدیدتر ،مکان مجللتر و میزان بیشتر استفاده از امکانات
و تولیدات است (کردبچه.)95 :7831 ،
سبک زندگی اسالمی 7تابعی از ادراک عمومی جامعه و حقیقتی است که عالم هستی و عالم
انسانی دارد و نسبتی که انسان با هستی برقرار میکند .بر اساس چگونگی تلقی که انسان از خود و
زندگیش در جهان دارد ،برخی موارد مطلوب را پیدا میکند که براساس آن نیازهای جدیدی
برایش پیدا میشود و برای رفع آن نیازها راه و روش خاصی را انتخاب میکند؛ به همین دلیل هر
زمانی که این آرمانها تغییر کند و یا تلقیها دستخوش تغییر بنیادین شود ،روش زندگی انسان نیز
متفاوت میشود و انواع مختلف سبک زندگی و نیازهای دگرگونی در دورانهای مختلف به وجود
میآید .اهمیت مفهوم سبک زندگی در این است که سطحیترین الیههای زندگی (از آرایش مو
و لباس گرفته تا حالت بیانی و ژست صورت و بدن) را به عمیقترین الیههای آن پیوند میزند
(مهدوی کنی.)53 :7831 ،
در سالهای اخیر ،سبک زندگی مردم ایران از حالت اندیشمندانه به حالتی ابزاری و تقلیدی
تبدیل شده و سرعت چشمگیری در مصرفگرایی و استفاده از کاالهای لوکس به وجود آمده است
(حمزئیان .)37 :7851 ،سبک زندگی جامعه ایرانی دچار چالشهایی شده است .اگر افراد نسبت به
این موضوع بیاعتنا باشند ،ممکن است این چالشها عمیقتر شود و محدودیتهایی برای سبک
زندگی مطلوب جامعه بهوجود آورد .به نظر میرسد آثار استحاله فرهنگی در ایران و حتی بین
بخشهای مذهبی و سنتی آن نیز بروز کرده است .اکنون بخشهایی از مردم بویژه جوانان از فرهنگ
اصیل سنتی خود فاصله گرفته و به سمت و سوی فرهنگ و سبک زندگی غربی گرایش پیدا
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یکی از مشکالت کشور ما ،که منشأ کاستیهای بسیاری در جامعه است ،اسراف و رعایت
نکردن الگوی مصرف صحیح است؛ چنانکه رهبر معظم انقالب اسالمی با نگاهی موشکافانه به این
مشکل که سالهاست گریبانگیر کشور ما شده است ،تمام مسئوالن قوای سه گانه ،شخصیتهای
اجتماعی و آحاد مردم را به برنامهریزی و حرکت در مسیر تحقق این شعار مهم حیاتی و اساسی،
یعنی اصالح الگوی مصرف در همه زمینه ها دعوت کردهاند (ترکمندی.)735 :7833 ،
در شهر اصفهان نیز با توجه به بافت فرهنگ شهر و شهروندی ،که شهری صنعتی و در عین
سنتی و مذهبی است ،تغییراتی در میزان مصرف و نوع نگرش خانوادهها نسبت به مصرف انجام
شده و دغدغههایی را ایجاد کرده است؛ لذا با توجه به مسائل و مشکالت ناشی از مصرفگرایی،
این پژوهش در صدد است رابطه سبک زندگی اسالمی را با میزان مصرفگرایی خانوادههای
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کردهاند (عابدی اردکانی.)71 :7833 ،

اصفهانی مورد بررسی قرار دهد.
در ادبیات جامعهشناسی از مفهوم «سبک زندگی» دو برداشت شده است :در نگاه نخست ،که
سابقه آن به دهه  7591بازمیگردد ،سبک زندگی ،معرف ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و غالباً
به عنوان شاخص تعیین طبقه اجتماعی به کار رفته است (چاپین .)797 :7559 ،7در نگاه دوم ،سبک
زندگی ،نه راهی برای تعیین طبقه اجتماعی ،بلکه شکل اجتماعی نوینی دانسته میشود که تنها در
متن تغییرات فرهنگی مدرنیته و رشد فرهنگ مصرفگرایی معنا مییابد (گیدنز7557 ،9؛ بوردیو،8
7537؛ فدرستون7531 ،7؛ لش و یوری.)7531 ،9
سازمان بهداشت جهانی اصطالح سبک زندگی را شامل روش زندگی مردم و بازتابی کامل
از ارزشهای اجتماعی ،طرز برخورد و فعالیتهای آنها و ترکیبی از الگوهای رفتاری و عادات فردی
در سراسر زندگی (فعالیت بدنی ،تغذیه ،اعتیاد به الکل و دخانیات و )...میداند که در پی فرایند
جامعهپذیری بهوجود آمده است (پاکرو .)779 :7851 ،این مقوله با ورود به حوزهها و علوم
مختلف از موقعیت ممتازی برخوردار شده و تمامی نگاهها را در همه سطوح به خویش معطوف
کرده است (فیضی.)59 :7859 ،

1 - Chapian
2 - Giddens
3 - Bourdieu
4 - Fetherstone
5 - Lash and Urry
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امروزه اصطالح سبک زندگی در ادبیات علوم اجتماعی ،پیوندی تنگاتنگ با مجموعهای از
مفاهیم مانند فرهنگ ،جامعه ،رفتار ،اخالق ،ایدئولوژی ،شخصیت ،هویت ،تولید ،مصرف ،طبقه
اجتماعی ،سلیقه و نیاز دارد و حاصل این رویکرد نیز ،خواسته یا ناخواسته ،تالشی گسترده برای
معرفی ،ترویج و تثبیت سبک خاصی از زندگی است که خاستگاه آن ،فرهنگ سکوالر غربی و
عقبه معرفتی آن است .همین طور از دید مکاتب و نظریهپردازان غربی نیز مصرف ،یکی از عوامل
مهم در سبک زندگی است (غالمرضایی .)773 :7835 ،بیگمان پذیرش منفعالنه اینگونه از
سبک زندگی برای جوامع مسلمان ،که خود از گنجینهای ارزشمند در حوزه سبک زندگی
بهرهمند هستند ،شایسته نیست .طبیعی است که به اقتضای اسالمی بودن جامعه ایرانی ،باید بر سبک
زندگی اسالمی ـ ایرانی تأکید ویژه شود .بنابراین برای نهادهای اثرگذار فرهنگی ،همچون
خانواده ،آموزش و رسانه ،توجه به آموزههای اسالمی و الهام گرفتن از آنها برای شکل دادن نوعی
از سبک زندگی ،که با شاخصهای فرهنگی خاص جامعه ایرانی متناسب باشد ،مهم خواهد بود
(فاضل قانع.)35 :7857 ،
در سبک زندگی اسالمی ،عمق باورها و عواطف و نگرش فرد سنجیده نمیشود ،بلکه
رفتارهای فرد مورد سنجش قرار میگیرد؛ اما هر رفتاری که بخواهد مبنای اسالمی داشته باشد،
باید حداقلهایی از شناختها و عواطف اسالمی را پشتوانه خود قرار دهد .سبک زندگی اسالمی
نمیتواند به نیتها کاری نداشته باشد؛ در عین حال که تأکید آن بر رفتار است به حداقلهای عواطف
و شناختها نیز نظر دارد (کاویانی .)711 :7859 ،سبک زندگی که اسالم ارائه میکند ،طرح
مهندسی ویژهای را برای کاربرد در زندگی فردی و اجتماعی فراهم میکند.
ابعاد و عوامل سبک زندگی اسالمی از نظر کاویانی عبارت است از بعد اجتماعی ،بعد
اخالقی ،بعد باورها ،بعد مالی ،بعد تفکر و علم ،بعد امنیتی ،بعد زمانشناسی ،بعد خانوادگی ،بعد
سالمتی و بعد عبادی (کاویانی .)91 :7859 ،بعد اجتماعی 7به وظایفی از زندگی اشاره دارد که فرد
در ارتباط با دیگران ،فراتر از خود و خانواده هستهای خود انجام میدهد؛ اعم از اعضای خانواده
بزرگ ،بستگان ،دوستان ،همکاران ،افراد کوچه و بازار ،همسایه و همه کسانی که فرد به نوعی با
آنها مرتبط میشود یا وظیفهای دارد که مرتبط بشود .بعد اخالقی 9به صفات و رفتار درونیشدهای
از فرد گفته میشود که وظیفه رسمی و قانونی او به شمار میرود و با ترک آن ،کسی او را
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اشاره دارد که به صورت فردی یا اجتماعی با امنیت افراد و جامعه مربوط میشود؛ مثل حفظ
مرزها ،انتظامات داخلی شهرها و روستاها ،شناسایی و مجازات مجرمان در دعواهای خصوصی
افراد و غیره .بعد باورها 7به مفاهیم درونیشدهای اشاره دارد که خود مستقیماً وظیفه رفتاری
زندگی نیست؛ اما در الیههای زیرین عاطفی و شناختی ،حضور دارد و خودآگاه یا ناخودآگاه در
رفتارها نقش تعیینکنندهای دارد .بعد تفکر و علم 9به ساحت شناختی فرد اشاره دارد و اعم است از
شناختهای فرد ،تالش برای افزایش شناختهای خود ،جایگاهی که فرد برای علم و تفکر قائل است،
محتوای شناختهایی که دارد و غیره .بعد خانوادگی 8به رفتارها و روابط فرد از این حیث که
عضوی از خانواده است ،اشاره دارد .در اینجا ،منظور از خانواده ،شکل هستهای آن است؛ یعنی
زن ،شوهر و فرزندان .بعد زمانشناسی 7به وظایف فرد در زمینۀ استفاده بهینه از زمان مربوط
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مؤاخذه نمیکند؛ اما فرد آن صفت را دارد و آن رفتار را انجام میدهد .بعد امنیتی 7به وظایفی

میشود؛ اولویتهایی که باید زمان بیشتری به آنها اختصاص داد؛ تنظیم زمان و کارهای ضروری
بهگونهای که نه تنها به همه آنها برسیم ،بلکه هرکاری در زمان خودش انجام بشود؛ شناسایی و
استفاده از مناسبتهای زمانی خاص و ...همه از مصداقهای این شاخص است .بعد سالمتی 9به تمام
کارهایی نظر دارد که بهگونهای در سالمت جسمانی و روانی فرد ایفای نقش میکند و شامل
تغذیه ،بهداشت ،ورزش ،هر نوع فعالیت بدنی ،تفریح ،شوخی و بازی ،لذتهای زندگی ،سیاحت و
زیارت ،خواب و استراحت ،دید و بازدیدها ،ظاهر زشت یا زیبای فرد و ...میشود .بعد عبادی به
وظایفی از زندگی اشاره دارد که رابطه میان فرد و خداوند را به عنوان عبد و موال نشان میدهد.
این شاخص اعم است از نماز و روزه ،با وضو بودن ،تالوت قران و . ...بعد مالی 1به رفتارهایی از
فرد اشاره دارد که به کارهای اقتصادی و مادی زندگی مربوط میشود (کاویانی.)99 :7859 ،
آموزش صحیح سبک زندگی اسالمی ،که به معرفت یقینی بینجامد ،باوری زائل ناشدنی را
میپروراند و در زوایای ساختار فکری افراد ریشه میدواند و مقاومتی مستحکم در برابر شبهات
ناشی از کج فهمی و ادراک غلط در آنان پدید میآورد که آسیب سبک زندگی اسالمی است.

1 - Security dimension
2 - Meditation & Science dimension
3 - Family dimension
4 - Timing dimension
5 - Health dimension
6 - Worshiply dimension
7 - Financialy dimension
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سبک زندگی اسالمی زمانی به یقین و باور پایدار میانجامد که آموزههای دینی به صورت
استداللی آموزش داده ،و هماهنگ بودن با علم واقعی روشن ،و همچنین کارایی دین در اداره
جامعه مشخص شود (فرمهینی فراهانی .) 8 :7833 ،هرچه بصیرت فرد در معناداری و هدفمندی
زندگی کاملتر باشد ،مشکالت و بیماریهای روانی و آسیبهای اجتماعی کاهش مییابد (نبی الهی،
.)75 :7857
از جمله عوامل آسیبزایی که در متون حدیثی مورد توجه قرار گرفته و مقابله با آنها الزم دانسته
شده است ،میتوان به عدم شناخت صحیح دین ،جمود فکری ،یکسونگری و دیدگاه
انحصارگرایانه به سبک زندگی اسالمی (در برابر دیدگاه جامعگرایانه) ،تفسیر به رأی از آموزههای
الهی سبک زندگی ،سکوالراندیشی ،منافی دانستن دین با سبک در جامعه مدرن ،منافی دانستن
سبک زندگی اسالمی با زندگی سعادتمندانه در دنیا ،تصور ناتوانی سبک زندگی دینی در اداره
خانواده و چیرگی هوای نفسانی اشاره کرد (فقیهی .)97 :7839 ،برخی الگوهای اسالمی سبک
زندگی شامل اعتدال ،خرافهستیزی ،شیوه گذران اوقات فراغت و الگوی مصرف است .الگوهای
مصرفی در نظر آموزههای اسالمی عبارت است از توجه به نیازهای حقیقی ،میانهروی ،هماهنگی
نسبی با وضعیت عمومی جامعه ،رعایت حالل و حرام ،پرهیز از تجملگرایی و توجه به کار و
تولید.
از سوی دیگر ،مصرف ،استفاده از کاالها و خدمات به منظور ارضای نیاز انسان است (توانایان
فرد .)871 :7839 ،در مکاتب و نظامهای مادی بویژه نظام سرمایهداری ،مصرف تنها به لحاظ تأمین
نیازهای فیزیولوژیکی اهمیت دارد؛ اما از نظر اسالم ،که نیازهای انسان را دارای دو بعد مادی و
معنوی میداند ،مصرف اهمیت مضاعفی دارد؛ چرا که به تمامی نیازهای بشری اعم از مادی و
معنوی توجه شده است .هماهنگی با نیازها معیار خوبی برای ارزیابی سبکهای مختلف زندگی
است .در آموزههای اسالمی محور تمامی آموزهها توحید است .از دیدگاه اسالمی مهمترین
نمودهای سب ک زندگی ،ارتباط با خدا در متن زندگی ،ارتباط عاطفی با والدین ،عفت و پاکدامنی
و رعایت پوشش و آراستگی مناسب است .در سبک زندگی اسالمی میزان مجاز مصرف ،میزان
نیاز و رعایت اعتدال تعریف شده است.
مصرفگرایی 7بهعنوان فرایند اجتماعی بر مصرفِ مصرفی تکیه میکند و مصرف هرچه بیشتر
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خرید همیشگی کاالها و خدمات جدید درگیر میشوند؛ در حالیکه به نیاز یا عدم نیاز به این کاال
و خدمات ،دوام آنها ،مبدأ تولید یا پیامدهای زیستمحیطی تولید و مصرف آنها هیچ توجهی
نمیکنند (ایروانی.)77 :7833 ،
مصرف هر جامعهای به فرهنگ و هنجارهای حاکم بر آن وابسته است .تغییر روش مصرف و
رواج مصرفگرایی از دیدگاه اندیشه غالب با تبلیغات و تهاجم فرهنگی ،جوامع را به مصرفگرایی
میکشاند که ضامن بقای نظام سرمایهداری است .این تغییر نگرش با توجه به فرهنگ و بافت هر
جامعهای شدت و ضعف دارد .اساس مصرف بر پایه نیازهای حقیقی و طبیعی انسانهاست در حالی
که مصرفگرایی و مصرف زدگی در نیازهای کاذب و زیاده خواهیهای انسان ریشه دارد.
مصرفگرایی در نقطه مقابل اعتدال و میانهروی در مصرف قرار گرفته است و به طور کلی

سبک زندگی اسالمی و رابطه آن با مصرفگرایی

کاالهای مصرفی ،اعم از بادوام و بیدوام را مورد تأکید قرار میدهد .در این فرهنگ ،افراد در

هرگونه زیادهروی در کمیت و اتالف منابع را شامل میشود .مصرفگرایی به معنای مصرف
نامتعارف است که نیاز فیزیکی فرد را برطرف نمیکند؛ بلکه نیاز کاذب فرد یا افراد را برطرف
میکند که گاه به تقلید از دیگران ،تبلیغات ،وضعیت مادی و یا تغییرات ساختار جامعه ایجاد شده
است .بنابراین مصرفگرایی نوعی از مصرف است که در آن ،تناسب مصرف با نیاز ،سطح درامد و
ارزشهای حاکم بر روابط فردی و اجتماعی از بین رفته و خودش به ارزش تبدیل شده است
(انصاری .)95: 7835 ،مقوالت فرهنگی مؤثر بر مصرفگرایی عواملی از قبیل چشم و همچشمی،
مد ،شأن و پرستیژ اجتماعی است .در ریشهیابی بروز و گسترش فرهنگ مصرفزدگی در جامعه،
عوامل درونفردی و برونفردی گوناگونی میتواند دخیل باشد که با شناخت آنها میتوان به
راهکارهای مناسب به منظور اصالح الگوی مصرف جامعه ،دست یافت .برخی از این عوامل شامل
عقدههای روانی افراد ،فرهنگ منزلتسازی با مصرف ،تبلیغات تجاری و انقالب ارزشها است.
کورتیس 7در مستندی تحت عنوان «قرن خود »9در دورهای یک قرنی از  7517تا  ،9117تاریخ
حیات اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی آمریکا را بررسی میکند .بررسی مبسوط او ،روند شکلگیری
و تحقق «نوفردگرایی »8و تفرد جدید را نشان میدهد .مدرنیته در قرون اخیر« ،اصالت فرد» را

1 - Curtis
2 - The Century of the Self
3 - New individualization
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بشارت داده بود و پس از تحقق آن ،جامعه امریکا در نیمه دوم قرن بیستم به مرحله نوین اصالت
فرد قدم گذارد.
اعظم ( )7819در پژوهشی با عنوان سبک زندگی و جایگاه آن در فرهنگ مصرفی جامعه
شهری ،به بررسی سبکهای زندگی و الگوهای مصرف در جامعه شهری تهران و  87شهر اقماری
و حاشیهای پیرامون آن پرداخت .نتایج این پژوهش نشان داد پیدایش سبک زندگی به عنوان معیار
تمایز اجتماعی گروهها ،مستلزم تحقق دو وجه سلبی و ایجابی است :از یک سو ،کاهش تمایزات
اجتماعی ماقبل مدرن در جامعه شهری و از سوی دیگر ،ظهور تولید انبوه ،بازاریابی انبوه و جامعه
مصرفی .همچنین محقق نتیجه گرفت که خانوادههای متعلق به اقشار متوسط جدید بویژه قشر باالی
این گروه در وضعیت درامدی یکسان گرایش بیشتری به سبکهای زندگی متجدد ،استانداردهای
زیاد مصرف کاال از جمله مسکن و لوازم زندگی ،زیاد بودن میزان اشتغال زنان ،کم بودن تعداد
فرزندان ،اهمیت بیشتر آموزش فرزندان و استفاده بیشتر از کاالها و خدمات تجاری و گذران
اوقات فراغت پیش بینی شده داشتهاند.
آقابخشی و رحمت آبادی ( )7839با مطالعه سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان  79تا 95
سال طبقه متوسط شهری معتقد است در حال حاضر ،جوانان به جای اینکه صرفاً دنبالهروی
سبکهای زندگی از پیش تعیین شده در نظام اجتماعی باشند تا حدودی انتخابها را خود تعیین
میکنند .البته خاستگاه اجتماعی و خانواده بهعنوان بستری مهم ،که جوانان در آن بزرگ میشوند،
همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است .همچنین آقاداودی جلفایی ( )7851در بررسی رابطه
عوامل فرهنگی و مصرفگرایی در خانوادههای اصفهانی بیان میکند که بین ابعاد عوامل فرهنگی
(ارزشهای دینی ،گرایش به تجدد و تجمل ،استفاده از برنامههای رسانه ،پایبندی به سنتها و
ویژگیهای جمعیتشناختی نظیر سن و تحصیالت و شغل و )...و مصرفگرایی روابط معناداری
وجود داشت .یافتههای پژوهش سجادیان و دیگران ( )7851با بررسی رابطه سبک زندگی اسالمی
با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان نشان داد که سبک زندگی اسالمی و شادکامی با
رضایت از زندگی دانشجویان و سبک زندگی اسالمی رابطه معناداری دارد.
ویگ و همکاران 7در سال ( )9118پژوهشی با عنوان تغییر سبک زندگی و الگوهای مصرف
در جهان در مورد غذا و انرژی انجام دادند .این پژوهش نگاه محیطمحوری به مصرف و سبک

22
1 - Weeg and other

ترجیحات افراد بر تغییر الگوی مصرف آنها مؤثر است .مصرف انرژی هر فرد ،خانواده و در کل
اجتماع به نوع سبک زندگی افراد بستگی دارد و میزان تولید گازهای آلودهکننده و مصرف
بیحساب انرژی و ...تحت تأثیر عامل یاد شده بود .گابریل )911 ( 7نیز در تحقیقی به مطالعه رابطه
ساختار اجتماعی و مصرف و درامدهای خانوارها در اروگوئه پرداخت و به این نتیجه دست یافت
که بین ساختار اجتماعی و میزان مصرف خانوارها رابطه مستقیم وجود داشت و درامد و آموزش
و پرورش واسطه این رابطه بود .هوباک 9و دیگران ( )9111با بررسی تغییر الگوی سبک زندگی و
مصرف در کشورهای در حال توسعه شامل چین و هند به این نتیجه رسیدند که مصرفگرایی با
سطح درامد ،در دسترس بودن محصوالت و خدمات حتی در دورافتادهترین روستاها و بهبودی
زیرساختهای حمل و نقل مثل جادهها و فرودگاهها در ارتباط است .همچنین یافتههای این پژوهش

سبک زندگی اسالمی و رابطه آن با مصرفگرایی

زندگی دارد .طبق یافتههای این پژوهش ،سه عامل سیاست بازار ،برنامههای دولت و همچنین

حاکی بود که کشورهای در حال توسعه باید از میزان وابستگی خود به مصرف کاالهای غربی
بکاهند تا بتوانند به پیشرفت و سرمایهگذاری اقتصادی دست یابند.
از آنجا که میزان مصرفگرایی در افراد میتواند شاخص مهمی در رشد فرهنگی و اقتصادی
و ...جامعه و آن کشور باشد ،محقق در نظر دارد در این پژوهش رابطه سبک زندگی اسالمی و
میزان مصرفگرایی را مورد بررسی قرار دهد تا در یابد که آیا میتوان با گسترش فرهنگ و سبک
زندگی اسالمی در جامعه و بویژه نهاد خانواده از مصرفگرایی و مصرفزدگی جلوگیری کرد یا
خیر .با توجه به این مطالب ،هدف اصلی پژوهش تعیین رابطه سبک زندگی اسالمی با میزان
مصرفگرایی خانوادههای شهر اصفهان است که با فرضیههای زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
فرضیه اصلی :بین مصرفگرایی خانوادهها و سبک زندگی اسالمی رابطه هست.
فرضیههای فرعی:
 7ـ بین ابعاد سبک زندگی (تفکر و علم ،اجتماعی ،اخالقی ،مالی ،باورها ،خانوادگی،
زمانشناسی ،امنیتی ،عبادی) و مصرفگرایی خانوادهها رابطه وجود دارد.
 9ـ ابعاد سبک زندگی اسالمی امکان پیشبینی مصرفگرایی خانوادهها را دارد.
 8ـ میان مصرفگرایی افراد با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت ،سن ،تعداد اعضای
خانواده ،تعداد فرزندان ،تعداد افراد شاغل در خانواده ،تحصیالت پدر ،شغل پدر ،تحصیالت مادر،
2 - Gabriel
3 - Hobuk
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شغل مادر) تفاوت معناداری هست.
 7ـ میان سبک زندگی خانوادهها با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت معناداری وجود
دارد.

روش شناسی پژوهش
پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نوع همبستگی است .روش همبستگی برای دو هدف
عمده کشف ارتباط بین متغیرها و پیشبینی عملکرد فرد در یک متغیر از روی عملکرد او در دیگر
متغیرها به کار میرود (گال و همکاران.)718 :7831 ،
جامعه آماری پژوهش شامل تمام خانوادههای ساکن در  77منطقه شهر اصفهان هستند که طبق
آمار (در سایت شهرداری)  987558خانواده هستند.
بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران 811 ،نفر از شهروندان اصفهانی به عنوان نمونه آماری در
نظرگرفته شدهاند .روش نمونهگیری و توزیع پرسشنامهها بین مناطق چهاردهگانه به صورت
تصادفی طبقهای چند مرحلهای انجام گرفته است؛ بدین صورت که ابتدا تعداد خیابانهای اصلی و
محلههای هر منطقه طبق نقشه اصفهان انتخاب و شماره گذاری شد؛ سپس از هر خیابان دو کوچه و
از هر کوچه دو خانواده (بر اساس قرارداد مشخص) به عنوان نمونه انتخاب ،و پرسشنامهها بین آنها
توزیع شد؛ به عنوان مثال انتخاب نمونه آماری در منطقه چهار بدین گونه انجام شد .این منطقه
شامل هفت محله به نامهای سوارده ،کلمه خواران ،پینارت ،شهرستان ،کردآباد ،نورباران و خلیل
آباد است که از این محلهها دو کوچه و از هر کوچه دو خانواده با پالکهای شماره  8و  1انتخاب،
و پرسشنامهها بین آنها توزیع شد و اطالعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در این پژوهش از دو پرسشنامه :الف) آزمون سبک زندگی اسالمی به اقتباس از کاویانی
( )7833با  97سؤال و پایایی  1/35و ب) پرسشنامه محقق ساخته مصرفگرایی در ابعاد مالی و
اجتماعی با  91پرسش و پایایی  1/37استفاده شده است .روایی محتوایی هر دو پرسشنامه با استفاده
از نظر استادان راهنما و مشاور و چند تن از صاحبنظران تأیید شد .ضرایب پایایی پرسشنامه سبک
زندگی اسالمی  1/37و پرسشنامه مصرفگرایی  1/35براورد شده است .مقیاس اندازهگیری
گویههای هر دو پرسشنامه طیف پنج درجهای لیکرت شامل "کامالً مخالفم ،مخالفم ،نسبتاً موافقم،
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موافقم ،کامالً موافقم" است.

همبستگی پیرسون بهمنظور تعیین میزان همبستگی بین مصرفگرایی با سبک زندگی ،از رگرسیون
چندگانه (گام به گام) برای پیشبینی کردن مصرفگرایی با عوامل سبک زندگی اسالمی و از
آزمون تحلیل واریانس چند راهه برای آزمون تفاوت معنیدار بین چند میانگین استفاده شده است.

یافتهها
فرضیه اصلی :بین سبک زندگی اسالمی و مصرفگرایی خانوادهها رابطه هست.
جدول  :ضریب همبستگی بین سبک زندگی اسالمی و مصرفگرایی خانوادهها
متغیر مالک :مصرفگرایی خانوادهها
شاخص آماری
متغیر پیش بین
سبک زندگی اسالمی

ضریب همبستگی

مجذور ضریب همبستگی

سطح معناداری

**1/394

1/011

1/110

سبک زندگی اسالمی و رابطه آن با مصرفگرایی

تجزیه و تحلیل پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است .از ضریب

**p>1/ 17
یافتههای جدول  7نشان میدهد بین سبک زندگی اسالمی و مصرفگرایی خانوادهها
( )r=1/857رابطه معنیدار وجود دارد .بر اساس ضریب تعیین ( 79/9 )r9درصد واریانس سبک
زندگی اسالمی و مصرفگرایی خانوادهها مشترک بوده است .لذا فرضیه اصلی مبنی بر اینکه بین
سبک زندگی اسالمی و مصرفگرایی خانوادهها رابطه وجود دارد ،تأیید میشود.
فرضیه فرعی اول :بین ابعاد سبک زندگی (تفکر و علم ،اجتماعی ،اخالقی ،مالی ،باورها،
خانوادگی ،زمانشناسی ،امنیتی ،عبادی) و مصرفگرایی خانوادهها رابطه هست.
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جدول  :ضریب همبستگی بین ابعاد سبک زندگی اسالمی و مصرفگرایی خانوادهها
مصرفگرایی خانوادهها

متغیر مالک
شاخص آماری
متغیر پیش بین

ضریب همبستگی

مجذور ضریب همبستگی

سطح معناداری

ابعاد سبک زندگی
**1/091

1/139

اجتماعی

**

1/416

1/061

اخالقی

**

تفکر و علم

1/117
1/110

1/703

1/141

1/110

**1/413

1/067

1/110

باورها

**

1/339

1/001

1/112

سالمتی

-1/141

1/117

1/412

خانوادگی

**1/762

1/120

1/110

زمانشناسی

1/191

1/119

1/002

امنیتی

-1/010

1/101

1/011

عبادی

-1/010

1/101

1/017

مالی

** p>1/ 10

یافتههای جدول  9مبنی بر رابطه ابعاد سبک زندگی و مصرفگرایی خانوادهها حاکی است که
بین ابعاد تفکر و علم ،اجتماعی ،اخالقی ،مالی ،باورها ،خانوادگی با مصرفگرایی رابطه معنیدار
وجود دارد؛ لذا این فرضیهها تأیید میشود؛ ولی بین ابعاد سالمتی ،امنیتی ،عبادی و زمانشناسی از
سبک زندگی اسالمی و مصرفگرایی خانوادهها رابطه معنیدار مشاهده نشد؛ لذا این فرضیهها تأیید
نمیشود.
فرضیه فرعی دوم :ابعاد سبک زندگی اسالمی امکان پیشبینی مصرفگرایی خانوادهها را دارد.
جدول  :3نتایج رگرسیون چندگانه ابعاد سبک زندگی اسالمی با مصرفگرایی خانوادهها
شاخص آماری
متغیر مالک
مصرفگرایی
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خانوادهها

گام اول

مجذور ضریب

مجذور ضریب

ضریب
متغیر پیش بین همبستگی

همبستگی

همبستگی چندگانه

چندگانه

چندگانه

تعدیل شده

1/397

1/014

1/049

36/416

1/463

1/701

1/712

72/311

مالی

گام دوم مالی ـ اجتماعی

ضریب

سطح

F

معناداری
1/110
1/110

بهترین پیشبینیکننده مصرفگرایی خانوادهها در گام اول بعد مالی و در گام دوم بعد اجتماعی
است .بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام ،ارتباط بین ابعاد مالی و اجتماعی با مصرفگرایی
خانوادهها معنادار بوده است .بر این اساس در گام اول ضریب بعد مالی  79/7درصد واریانس
مصرفگرایی خانوادهها و در گام دوم ضریب ابعاد مالی و اجتماعی  97/9درصد واریانس
مصرفگرایی خانوادهها را تبیین میکند F .مشاهده شده در سطح  p >1/17معنادار بوده است؛
بنابراین نتایج قابل تعمیم به جامعه آماری است.
جدول  :4ضریب بتا در پیشبینی ابعاد سبک زندگی اسالمی با مصرفگرایی خانوادهها
شاخص آماری
متغیر مالک
مصرفگرایی
خانوادهها

ضرایب بتای غیر
استاندارد

متغیر پیش بین
بتا

گام اول
گام دوم

خطای معیار

ضرایب بتای
استاندارد

ضریب t

سبک زندگی اسالمی و رابطه آن با مصرفگرایی

به طوری که یافتههای جدول  8نشان میدهد از بین متغیرهای مورد مطالعه در رگرسیون

سطح
معناداری

مالی

1/471

1/120

1/397

6/131

1/110

مالی

1/332

1/127

1/311

4/667

1/110

اجتماعی

1/716

1/117

1/760

3/941

1/110

یافتهها در جدول  7حاکی است که ضریب بتا به ازای یک واحد افزایش در بعد مالی،
مصرفگرایی خانوادهها را  1/813واحد افزایش و ضریب بتا به ازای یک واحد افزایش در بعد
اجتماعی ،مصرفگرایی خانوادهها را  1/9 7واحد افزایش میدهد.
معادله پیشبینی فرضیه دوم پژوهش به شکل زیر قابل ارائه است:
مصرفگرایی خانوادهها = ( +)7/898بعد مالی ( + )1/881بعد اجتماعی ( )1/91
به طوری که در جدول  7مالحظه میشود با حضور دو متغیر مالی و اجتماعی ،دیگر متغیرها
اعم از تفکر و علم ،اخالقی ،باورها ،سالمتی ،خانوادگی ،زمانشناسی ،امنیتی و عبادی سهم
معناداری در پیش بینی مصرفگرایی ندارد.
فرضیه فرعی سوم :میان مصرفگرایی افراد با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت معناداری
هست.
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جدول  :5تحلیل واریانس یکراهه مصرفگرایی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی
F

سطح معنی داری

منابع تغییر

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات

جنس

1/742

0

1/742

1/219

1/410

سن

0/343

4

1/336

1/967

1/431

تعداد اعضای خانواده

0/296

7

1/191

7/123

1/129

تعداد فرزندان

1/090

7

1/191

1/723

1/260

تعداد افراد شاغل

7/112

7

0/114

7/121

1/119

تحصیالت پدر

1/121

4

1/771

1/679

1/647

شغل پدر

0/116

4

1/417

0/794

1/724

تحصیالت مادر

1/313

4

1/196

1/721

1/194

شغل مادر

7/197

1

1/101

0/411

1/092

نتایج جدول  9نشان میدهد که بین مصرفگرایی خانوادهها بر حسب جنسیت ،سن ،تعداد
اعضای خانواده ،تعداد فرزندان ،تعداد افراد شاغل در خانواده ،تحصیالت پدر ،شغل پدر،
تحصیالت مادر ،شغل مادر تفاوت معنیداری نیست.
فرضیه فرعی چهارم :میان مصرفگرایی افراد با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت ،سن،
تعداد اعضای خانواده ،تعداد فرزندان ،تعداد افراد شاغل در خانواده ،تحصیالت پدر ،شغل پدر،
تحصیالت مادر ،شغل مادر) تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  :6تحلیل واریانس یکراهه سبک زندگی اسالمی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی
منابع تغییر
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F

سطح معنی داری

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات

جنس

1/170

0

1/170

1/402

1/17

سن

1/407

4

1/013

7/112

1/191

تعداد اعضای خانواده

1/717

7

1/010

7/106

1/032

تعداد فرزندان

1/172

7

1/763

1/760

1/116

تعداد افراد شاغل

1/311

7

1/013

3/142

1/110

تحصیالت پدر

1/139

4

1/01

7/690

1/134

شغل پدر

1/660

4

1/061

3/331

1/103

تحصیالت مادر

1/063

4

1/140

1/101

1/101

شغل مادر

1/462

1

1/193

0/161

1/014

نتایج جدول

اعضای خانواده ،تعداد افراد شاغل در خانواده ،تحصیالت مادر ،شغل مادر تفاوت معنیداری
نیست؛ ولی تفاوت بین نمرههای سبک زندگی اسالمی بر حسب تعداد فرزندان ،تحصیالت پدر،
شغل پدر معنی دار است .آزمونهای تعقیبی جدولهای  1و  3تفاوت بین گروهها را نشان میدهد.
جدول  :7آزمون زوجی مقایسه میانگین نمرۀ سبک زندگی اسالمی بر حسب تعداد فرزندان
تعداد فرزندان
 0تا )7/94( 3

←

 4تا )7/14( 6

تفاوت میانگین

سطح معنی داری

1/017

1/171

نتایج جدول  1نشان میدهد بین نمرۀ سبک زندگی اسالمی افراد با تعداد  7تا  8فرزند با  7تا

سبک زندگی اسالمی و رابطه آن با مصرفگرایی

نشان میدهد که بین سبک زندگی اسالمی بر حسب جنسیت ،سن ،تعداد

فرزند تفاوت معنیدار وجود دارد.
جدول  :8آزمون زوجی مقایسه میانگین نمرۀ سبک زندگی اسالمی بر حسب تحصیالت پدر
تحصیالت پدر

تفاوت میانگین

سطح معنی داری

کاردانی ( ←)3/17کارشناسی ()7/12

1/032

1/173

کاردانی ( ←)3/17ارشد ()7/27

1/741

1/171

نتایج جدول  3نشان میدهد بین نمره سبک زندگی اسالمی شهروندان با مدرک کاردانی با
شهروندان با مدرک کارشناسی و ارشد تفاوت معنیدار وجود دارد.
جدول  :9آزمون زوجی مقایسه میانگین نمرۀ سبک زندگی اسالمی بر حسب شغل پدر
تفاوت میانگین

سطح معنیداری

شغل پدر
کارمند ( ←)7/93آزاد ()7/16

1/006

1/107

کارمند ( ←)7/93متخصص ()7/19

1/319

1/113

کارگر ( ←)7/99آزاد ()7/16

1/061

1/119

کارگر ( ←)7/99متخصص ()7/19

1/313

1/117

متخصص ( ←)7/19بازنشسته ()7/16

-1/711

1/101

نتایج جدول  5نشان میدهد بین نمرۀ سبک زندگی اسالمی شهروندان با توجه به نوع شغل
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پدر (کارمند ،آزاد ،متخصص ،کارگر ،بازنشسته) تفاوت معنی دار وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری
هدف این پژوهش تعیین رابطه سبک زندگی اسالمی و میزان مصرفگرایی خانوادههای شهر
اصفهان است .در این پژوهش رابطه ده بعد سبک زندگی اسالمی یعنی بعد اجتماعی ،عبادی،
باورها ،اخالق ،مالی ،خانواده ،سالمت ،تفکر و علم ،امنیتی و زمانشناسی با مصرفگرایی بررسی
شده است.
در بررسی فر ضیه اصلی این پژوهش مشخص شد که همبستگی بین سبک زندگی اسالمی و
مصرفگرایی خانوادهها معنیدار است؛ بدین معنی که هر چقدر سبک زندگی خانوادهای اسالمی
باشد ،مصرفگرایی در آن خانواده کاهش مییابد .همین طور نتایج این پژوهش نشان داد که بین
ابعاد تفکر و علم ،اجتماعی ،اخالقی ،مالی ،باورها ،خانوادگی و زمانشناسی از سبک زندگی
اسالمی و مصرفگرایی خانوادهها رابطه معنیدار وجود دارد؛ یعنی اگر در هر خانوادهای هر یک از
این ابعاد وجودی سبک زندگی اسالمی نهادینه شود ،بالطبع مصرفگرایی در آن خانوادهها کاهش
مییابد؛ اما یافتههای این پژوهش حاکی بود که ابعاد سالمتی ،زمانشناسی ،امنیتی و عبادی از سبک
زندگی اسالمی ،رابطه مثبتی با جلوگیری از اسراف در خانوادهها ندارد.
در گام بعدی پژوهش مشخص شد که از بین متغیرهای مورد مطالعه در رگرسیون بهترین
پیشبینیکننده مصرفگرایی خانوادهها در گام اول بعد مالی و در گام دوم بعد اجتماعی بوده
است .نتیجه این پژوهش با یافتههای اعظم ( )7819و آقاداودی جلفایی ( )7851و آقابخشی
( )7837که نتیجه گرفتند ،سبک زندگی و تمایزات اجتماعی و مصرف دارای رابطه معنیداری
است و با نتایج سجادیان و همکاران ( ،)7851که معتقد بودند اعتقادات و باورهای مذهبی در نوع
سبک زندگی و میزان تمایل به مصرف افراد ارتباط معنادار غیر مستقیم دارد ،همخوانی دارد.
هوباک و دیگران ( )9111نیز اذعان کردند که مصرفگرایی با سطح درامد در ارتباط است که با
یافتههای این پژوهش همخوانی دارد .این موضوع نشانگر این است که بعد مالی یعنی توجه به امور
مادی و اقتصادی زندگی اعم از حالل بودن مال و ...توسط همۀ افراد خانواده مهم است و اگر
خانوادهای با دسترنج و زحمت ،کسب روزی کند از اسراف و حیف و میل کردن آن نیز پرهیز
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خواهد کرد.
در تفسیر یافتههای پژوهش باید افزود که دین اسالم با جهتدهی به الگوی مصرفی مسلمانان و

سبک زندگی ،حوزه تخصصی را در مطالعات فرهنگی به خود اختصاص میدهد ،این مقوله
نقش تعیینکنندهای در طراحی چشماندازهای فرهنگ دارد .در مطالعات و بررسیهای راهبردی،
باید بر مبنای مشاهدات و تحلیلهای جزئی و استقرایی حرکت کرد تا به تحلیل و تبیین کالن
نزدیک شد و پس از آن به حوزه پیشبینی و آیندهنگری نزدیک شد .بنابراین با بررسی مفهوم
سبک زندگی میتوان از هنجارهای پنهان ،که در اذهان ،باورها و رفتارهای مردم جامعه در حال
شکلگیری است به گونه واقعبینانهای تفسیر به دست آورد و با اصالح رفتار و الگوهای مصرف
افراد جامعه میتوان به صرفهجوییهای کالن اقتصادی و سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی دست
یافت و زمینههای استقالل فرهنگی ،علمی ،اقتصادی و سیاسی جامعه را فراهم آورد.
دین در گام نخست با ارائه جهانبینی و ایدئولوژی ویژهای ،زیربنای شکلدهی به زندگی

سبک زندگی اسالمی و رابطه آن با مصرفگرایی

چگونگی مصرف بر نوع سبک زندگی تجملی و اسرافگرا یا غیر از آن تأثیر دارد .از دیدی که

دیندارانه را میسازد و در مرحله بعد با ارائه آداب و دستورالعملهای خاصی برای همه ابعاد
زندگی انسان در واقع به دنبال شکلدهی به نوع خاصی از زیست انسانی است .رشد ویژگیهای
انسانی و شخصیتی فرد در جنبههای گوناگون و تقویت آنها ،باعث افزایش بعد دینی سبک زندگی
میشود؛ زیرا فردی که به ویژگیهای شخصیتی انسانی ،متصف میشود و آنها را در خویش تقویت
میکند از سطوح باالی سالمت شناختی ،عاطفی و عملکردی برخوردار میشود و کمال سبک
زندگی اسالمی به ارتقای سالمتی در زمینه همین ویژگیهاست (نجفی و همکاران.)31 :7859 ،
جلوگیری از مصرفگرایی یکی از نشانههای سالمت عملکردی است.
با توجه به یافتههای این پژوهش پیشنهاد میشود که مسئوالن به منظور اصالح الگوی مصرف
به گسترش سبک زندگی اسالمی به شیوههای مناسب بپردازند .بستر تفکر و علم (نتایج جدول )9
به طریقی نهادینه شود که به جاری شدن سبک زندگی اسالمی در جامعه اسالمی منجر شود تا به
اصالح الگوی مصرف در جامعه بینجامد .هرچه شخصیت اجتماعی افراد و فرهنگ جامعه به سمت
رشد و تعالی پیش برود ،میتوان امیدوار بود که اسراف از جامعه رخت بربندد .در نهایت با توجه
به اینکه دین اسالم ،دین اخالق کامل است و سراسر این دین برای تکامل اخالق جامعه بشری
برنامه دارد با استفاده از دستورهای کامل اسالم در زمینه اخالق میتوان از آن برای استفاده
حداکثری اصالح الگوی مصرف بهره+مند شد .همچنین ضروری است دولت اسالمی بستر مناسبی
با توجه به دستور اسالم در زمینۀ امور مالی فراهم سازد تا جامعه از طبقاتیشدن و تجمل گرایی
دور شود و در پی آن اسراف نیز به حداقل خود برسد.
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