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چكيده
اين تحقيق به منظور بررسي تاثير سرمايه فرهنگي و عوامل اجتماعي بر سبک خريد مشتريان در فروشگاه
تعاوني مصرف اتکا انجام شده است .روش تحقيق به کار گرفته شده در اين پژوهش از نظر هدف كاربردي،
از نظر نوع دادهها كمي و از نظر نحوه گردآوري داده ها ،توصيفي و از نوع همبستگي است .جامعه آماري در
اين پژوهش شامل مشتريان فروشگاه تعاوني مصرف اتکا ميباشند .نمونه آمارگيري را مجموعه اي از
مشتريان فروشگاه تعاوني مصرف اتکا تشکيل ميدهند که به صورت تصادفي از بين جامعه آماري انتخاب
ميشوند که با توجه به ضوابط نمونهگيري تعداد  384نفر به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شده اند .در مرحله
بعد بر اساس مدل مفهومي پژوهش ،سواالت و فرضيههاي پژوهش ،با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته,
گويههاي مستخرجه در نمونه آماري تحقيق مورد پرسش قرار گرفته است .در بخش آمار توصيفي ،توصيف
دادهها در دو بخش متغيرهاي زمينه اي و متغيرهاي اصلي ارائه گرديده و در بخش آمار استنباطي ،جهت
بررسي فرضيهها از آزمون ضريب همبستگي استفاده شده است .با توجه به مثبت بودن عالمت ضريب
رگرسيوني ميتوان گفت سرمايه فرهنگي و عوامل اجتماعي در مراکز خريد بر سبک خريد مشتريان
فروشگاه تعاوني مصرف اتکا تاثير مثبت دارند .همچنين با توجه به نتـايج به دست آمده ،ميانگين متغيرهاي
سرمايه فرهنگي تجسم يافته ( ،)3/46سرمايه فرهنگي عيني ( ،)3/24سرمايه فرهنگي نهادينه شده ( )3/76و
سرمايه فرهنگي ( ،)3/49تاثيرات طبقات اجتماعي ( ،)3/57امکانات و تسهيالت ( ،)3/64عوامل موقعيتي
( ،)3/6سرمايه اجتماعي و سبک خريد ( )3/51ميباشد.
کليد واژهها :سرمايه فرهنگي ،عوامل اجتماعي ،سبک خريد مشتريان ،فروشگاه تعاوني مصرف اتکا
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مقدمه

کاال و مارکهاي ارائهشده دشوار است ،در چنين

در دنياي رقابتي امروز شرکتها براي کسب مزيت

مواردي تجربة خريد عامل متمايزکنندة مناسبي خواهد

رقابتي بايد توجه بااليي به مشتريان و رفع نيازهاي آنها

بود؛ زيراکه تجربة خريد نقش بسيار مهمي در انتخاب

(بهتر از رقبا) داشته باشند .از طرفي مشتريان در خريد

مرکز خريد دارد (سينگ و ساهاي.)2012 ،

محصوالت داراي گرايشهاي مختلفي هستند که بايد

نظريهپردازان علوم اجتماعي ،سبک زندگي را متأثر

آنها را در تنظيم استراتژيهاي بازاريابي مورد توجه

از عوامل بسياري چون عوامل اقتصادي ،ارزشها و

قرار داد.با توجه به گستردگي بحث اخالق و،آميخته

نگرشها ،دين ،زمينههاي اجتماعي و مانند آنها

بازاريابي ,بازاريابي اينترنتي ارتباطات چند بعدي آنها

ميدانند .درواقع افراد با توجه به داراييهاي مادي و

با مباحث بازاريابي و بويژه رفتار مصرفکننده ،در

معنوي خود ،سبک زندگيشان را برميگزينند .سرمايه

ايــن مقاله تــالش شـد کـه مباحث مرتبط با آنها و

فرهنگي بخشي از اين داراييهاست .به طوري که

مورد بحث ما مورد بررسي قرار گيرد.

رابطه ميان سرمايه فرهنگي و سبک زندگي ،محور
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امروزه شرکتها مشکالت زيادي براي حفظ و

اصلي مبحثهاي مطرحشده در جامعهشناسي فرهنگي

جذب مشتريان جديد دارند .خريداران بهعلت افزايش

و مطالعات فرهنگي است .از دهۀ  1970و با رشد و

برندها ،تقلبات و تنوع محصوالت همواره خواهان

گسترش فزايندۀ کاالهاي مصرفي و تبليغات تجاري و

بهترين انتخاب در کمترين زمان و با هزينة کم هستند.

وسيلههاي ارتباط جمعي نظير ماهواره و اينترنت،

شرکتهاي نوآور براي توسعة محصول ،گروه رهبري

مطالعۀ رابطه سرمايه فرهنگي و سبک زندگي درکانون

و افزايش سطح رضايتمندي مشتريان در نقش يک

اصلي تالشهاي جامعهشناسان و پژوهشگران مطالعات

ابزار رقابتي ،درحال راهاندازي بخش تجربة مشتري

فرهنگي قرار گرفته است .سرمايه فرهنگي يکي از

براي ايجاد تغيير واقعي در سراسر سازمان از بازاريابي،

متغيرهاي اصلي و اثرگذار بر سبک زندگي است که

فروش و خدمات به مشتريان هستند .نهتنها

شاخصي ترکيبي شامل سه شکل تجسميافته ،عيني و

دانشگاهيان ،بسياري از مديران و پژوهشگران عرصة

نهادي محسوب ميشود .بورديو تأثير سرمايه فرهنگي

خدمات نيز به «ايدة مشتري» سخت توجه نشان داده-

بر مصرف ،فعاليت و سبک زندگي فرهنگي افراد را با

اند .تجربههاي افراد ديگر در زمينه خريد ،يکي از علل

توسل به نظريه تمايز بيان ميکند .او معتقد است

افزايش گرايش افراد به يک نوع محصول حتي

دارندگان سرمايه فرهنگي با مصرف فرهنگ و هنر

ناآگاهانه و بدون دليل خاص است .مراکز خريد مي-

متعالي ،خود را از بقيه متمايز ميکنند .داشتن سرمايه

توانند در تعامل با مشتريان به شيوهاي لذتبخش و

فرهنگي بيشتر به معناي داشتن توان شناختي باالتر

جذاب براي بهبود تجربه در زمان خريد اقدام کنند.

است و چنانکه ورفهورست نشان داده است گرايش

براي اطمينانآفريني ،درک اين مهم استکه چه چيزي

به فرهنگ و هنر متعالي ،ناشي از شايستگي ارتباطي

تجربة خريد جذاب را بهوجود ميآورد .مطالعات

بيشتر دارندگان اين ظرفيت شناختي و کنجکاوي بيشتر

مختلف ويژگيهايي را براي ترکيبات تجربة خريد

آنها براي رمزگشايي از محصوالت فرهنگي است.

پيشنهاد کردهاند که نقش چشمگيري در برانگيختن

بدين ترتيب سرمايه فرهنگي ،از مسيري فردي  -ذهني

خريداران و تمايل به ماندن در مراکز خريد دارند (لي

و نه براساس راهبردي اجتماعي – مبارزهجويانه ،سبب

هيو و فيرهورست .)2000 ،بهايندليل که براي

گرايش افراد به سبک زندگي فرهنگي خاصي ميشود

خريداران تمايز ميان دو يا چند مرکز خريد براساس

(گنجي و همکاران.)142 :1394 ،
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در اين زمينه ،مراکز خريد و فروشگاههاي زنجيره-

تاثير سرمايه فرهنگي و عوامل اجتماعي را بر سبک

اي بزرگ در ايران نيز در حال گسترش هستند و همة

خريد مشتريان در فروشگاه تعاوني مصرف اتکا مورد

آنها خواهان کسب سهم بيشتري از بازار هستند .با-

بررسي قرار دهيم.

توجهبه تعداد زياد مراکز خريد ،،براي ايجاد تجربة
خوشايند در مشتريان ميتوان با رويکردي مناسب و

مباني نظري

شناخت سليقههاي خريداران ،فروش محصوالت را

سرمايه فرهنگي از ديد دانشمندان

افزايش داد و سود بيشتري را بهدست آورد.

سرمايه فرهنگي از نظر بورديو ( )1390عبارت

براي انتخاب از ميان مراکز خريد مختلف تصميم مي-

داشتن ذائقه خوب و شيوههاي عمل متناسب؛ به

گيرند .تجربة خريد با هماهنگسازي ديدگاهها و

عبارتي ديگر ،سرمايه فرهنگي به درجه تبحر فرد در

شيوههاي مرکز خريد با انتظارات خريداران بهدست

كردارهاي فرهنگياي كه جامعهاي معين آنها را مشروع

ميآيد .بااينحال ،اين هماهنگي نيازمند ارزيابي مفهوم

تشخيص ميدهد ،اطالق ميگردد .سرمايه فرهنگي

و ترکيب تجربة خريد است .در اين پژوهش تجربه-

دربرگيرندۀ تمايلهاي پايدار فرد و گرايشها و

هاي حاصل از خريد با استفاده از يک روش تحقيق

عادتهايي است که طي فرايند جامعهپذيري حاصل

کيفي از سه مرکز خريد شهر تبريز بررسي ميشود؛ اين

ميشوند و شامل کاالهاي فرهنگي ،مهارتها و انواع

که چگونه مراکز خريد در بازار اشباعشدة امروزي مي-

دانش مشروع است .در نظريه بورديو سرمايه فرهنگي

توانند با بازانديشي تجربة خريد مشتريان براي رسيدن

شامل سه شکل است -1 :سرمايه فرهنگي

به رضايت مشتري ،حفظ ،پشتيباني و افزايش فروش

تجسميافته يا درونيشده :اين سرمايه بهواسطه تالش،

پايدار اقدام کنند؟

تجربه و استعداد فرد حاصل ميشود و با مرگ او از

با بررسي گرايش خريدار و تعيين ارتباط آن با

بين ميرود و نميتوان آن را به ديگران انتقال داد-2 .

آميخته بازاريابي شرکتها ،فرصتهايي براي تعيين

سرمايه فرهنگي عينيتيافته :اين سرمايه از آشکارترين

گرايش خريدار از ديدگاه رفتار مصرفکننده با استفاده

نوع سرمايه فرهنگي است که افراد جامعه قادرند از آن

از اين تکنيک حاصل ميشود .مطالعه گرايش خريدار

بهرهمند شوند و عبارت است از مجموعهاي از

به بازاريابان کمک ميکند تا از چگونگي و چرايي

ميراثهاي فرهنگي مانند آثار هنري ،فناوري ماشيني و

Bennett, 1997,

قانونهاي علمي که بهصورت کتابها ،سندها و اشيا

خريد مصرفکنندگان آگاه شوند ( .
)155

در تملک اختصاصي افراد و خانوادههاست .اين نوع از

امروزه مشتريان در کانون اصلي توجه شرکتها

سرمايه شايستگي انتقال به ديگران را دارد -3 .سرمايه

قرار دارند و رضايتمندي آنها عامل اصلي کسب

فرهنگي نهادي و ضابطهاي :اين شکل از سرمايه

مزيت رقابتي سازمانها است .الزمه جلب رضايت

فرهنگي به کمک ضابطههاي اجتماعي و فراهمآوردن

مشتريان برآورده ساختن کامل نيازهاي آنها و شناسايي

عنوانهاي معتبر ،براي افراد موقعيت کسب ميکند؛

دقيق خواستهها ،انتظارات ،تمايالت ،تواناييها و

مانند مدرک تحصيلي و تصديق حرفۀ کار .اين نوع

محدوديتهاي آنها در خريد محصوالت است.بازاريابي

سرمايه شايستگي انتقال ندارد و بهدستآوردن آن به

موفق با درک چرايي وچگونگي رفتار مصرف کنندگان

شرايط معيني بستگي دارد (محمدي و همکاران،

آغاز ميشود .در اين تحقيق کوشش ما براين است تا

.)7 :1391
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بهطورکلي ،خريدراران برمبناي تجربههاي خريد

است از شناخت ادراک فرهنگ و هنرهاي متعالي،
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کسب سرمايه فرهنگي کارکردها و مزيتهاي

دومايس :سرمايه فرهنگي عبارت است از

فراواني دارد .درواقع سرمايه فرهنگي و تمايز اجتماعي

«شايستگيهاي زباني و فرهنگي» و «داشتن دانشي»

پيوندي مناظرهاي دارند .سرمايه فرهنگي تفاوت ايجاد

دربارۀ طبقات باال.

ميکند و سبب تفکيکها ،شکافها و نابرابريهاي

موهر وديماجو :سرمايه فرهنگي يعني داشتن ذائقه-

اجتماعي ميشود (ممتاز)157 :1383 ،؛ بنابراين ،در

هاي داراي پرستيژ و توانايي درک و شناخت اشيا يا

جوامع معاصر ،سرمايه فرهنگي در نقش نوعي راهبرد

سبکهاي هنري که دارندگان اقتدار فرهنگي به آنها

برسازنده سبک زندگي اهميت فراواني دارد.

اهميت ميدهند (فاضلي.)1386 ،

بورديو :سرمايه فرهنگي عبارت است از شناخت و

ديويدتراسبي :سرمايه فرهنگي نوعي دارايي است

ادراک فرهنگ و هنرهاي متعالي ،داشتن ذائقۀ خوب و

که مجسم کننده ،ذخيره کننده يا تأمين کننده ارزش

شيوههاي عمل متناسب (فاضلي .)47 :1386 ،از ديدگاه

فرهنگي عالوه بر هرگونه ارزش اقتصادي است که

بورديو سرمايه آن چيزي است که به عنوان يک رابطه

ميتواند داشته باشد (لي هيو و فيرهورست.)2000 ،
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اجتماعي در درون يک سازواره ازتعامالت ،عمل مي-

سرمايه فرهنگي به عنوان صالحيت درفرهنگ

نمايد ودامنه آن بدون هيچ تمايزي به تمامي کاالها،

پايگاهها ،ايدهها و گرايشها تعريف ميشود و اغلب

اشياء و نشانههايي که خود را به عنوان چيزهاي کمياب

مکانيسم مهمي در بازتوليد سلسله مراتب اجتماعي

و ارزشمند ،عرضه ميدارند (و در يک ساختار

درنظر گرفته ميشود.اين سرمايه نقش بسيار مهمي در

مشخص اجتماعي ،مورد تقاضا هستند) کشيده ميشود

انديشة بورديو ايفا ميکند .سرمايه فرهنگي شامل

و سرمايه فرهنگي به عنوان يک رابطه اجتماعي درون

«سليقههاي خوب ،شيوه و راه و رسم پسنديده،

سازوارهاي از تعامالت که مشتمل بر دانش فرهنگي

پيچيدگي شناختي و شناختن و توانايي پذيرش

انباشته عمل ميکند ،منتهي به قدرت و منزلت ميگردد

محصوالت مشروع از قبيل هنر ،موسيقي کالسيک،

(هارکر.)1990 ،

تئاتر و ادبيات و تسلط يافتن بر هر نوع از نظام نمادين

المونت والرو :سرمايه فرهنگي عبارت است از

است» (فاضلي.)1382 ،

مجموعهاي از نمادهاي فرهنگي نهادي شده ،مشترک و

بورديو تأثير سرمايه فرهنگي بر مصرف ،فعاليت و

عالي رتبه (فاضلي.)47 :1386 ،هايس :اصطالح سرمايه

سبک زندگي فرهنگي افراد را با توسل به نظريه تمايز

فرهنگي بازنمايي جمع نيروهاي غير اقتصادي مثل

بيان ميکند .مطابق اين نظريه دارندگان سرمايه فرهنگي

زمينة خانوادگي ،طبقة اجتماعي ،سرمايهگذاريهاي

زياد خود را با مصرف فرهنگ و هنر متعالي از بقيه

گوناگون و تعهدات نسبت به تعليم و تربيت ،منابع

متمايز ميکنند .داشتن سرمايه فرهنگي بيشتر به معناي

مختلف و مانند آنهاستکه بر موفقيت آکادميک

داشتن توان شناختي باالتر است و گرايش به فرهنگ و

(علمي يا تحصيلي) تأثير ميگذارد (ابراهيمي لويه،

هنر متعالي ناشي از شايستگي ارتباطي بيشتر دارندگان

.)1380

اين ظرفيت شناختي و کنجکاوي بيشتر ايشان براي

آشافنبرگ وموس :سرمايه فرهنگي يعني آشنايي با

رمزگشايي از محصوالت فرهنگي است .بدين ترتيب

رمزگان فرهنگي طبقة مسلط ومهارت داشتن در به

سرمايه فرهنگي ،از مسيري فردي ذهني و نه بر اساس

کارگيري اين رموز.

راهبردي اجتماعي مبارزه جويانه سبب گرايش افراد به
سبک زندگي فرهنگي خاصي ميشود (فاضلي ،همان:
.)34
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اوالً کسب مشروعيت از طريق بقيه سرمايهها ،منوط به

بهتر از محصوالت موجود هستند (گورويل:1385 ،

تبديل شدن آنها به سرمايه فرهنگي است .کسي که به

 .)79بنابراين ،شناخت بيشتر از ويژگيهاي

واسطه سرمايه فرهنگي منزلت دارد ،ميتواند روايت

مصرفکنندگان ميتواند کمکي مؤثر به مديران

خود را از دنياي اجتماعي بر ديگران تحميل کند ،ثانياً

شرکتها در عرضه موفق محصول جديد باشد.

داشتن سرمايه فرهنگي بدين معناست که فرد ميتواند

معموالً ،براي شروع و بازاريابي موفق محصوالت

خود را از الزامات زندگي روزمره جدا کند و نوعي

جديد ،مصرفکنندگان نوآور هدفگذاري ميشوند.

گزينش دلخواه در عرصه فرهنگ انجام دهد .به بيان

پذيرندگان اوليه و آزمونکنندههاي برند جديد نقش

خود بورديو «زيباييشناسي محض» از اخالق يا همان

مهمي در چرخه عمر محصول جديد دارند .فروش به

خلق و خوي فاصله گرفتن گزينشي از الزامات طبيعي

اين خريداران اوليه جريان نقدينگي مثبتي را نشان

و اجتماعي نشئت ميگيرد» ( فاضلي ،همان .)38 :سه

ميدهد که ميتواند مخارج توسعه محصول جديد را

منبع عمده سرمايه فرهنگي از نظر بورديو عبارتاند از:

جبران کند (گلداسميت و فالين .)42 :1992 ،بنابراين،

پرورش خانوادگي ،آموزش رسمي و فرهنگ شغلي.

براي موفقيت در عرضه و فروش محصوالت جديد،

انباشت سرمايه فرهنگي در افراد ازطريق اين سه منبع

مطالعه ويژگيهاي مصرفکنندگان نوآور مهم است .در

سبب بروز تفاوتهايي در دارندگان سرمايه فرهنگي و

اين حالت دستيابي به درک درستي از نوگرايي

کساني که فاقد آن هستند ،ميشود.

مصرفکننده ضروري است .هارت و همکاران در سال
 ،1997بيان ميکنند که نوگرايي مصرفکننده اغلب

سبک خريد مشتريان

خصيصهاي شخصيتي دانسته شده است که تمايل به

محصوالت جديد براي رشد و سوددهي شرکتها

تغيير را منعکس ميکند (پارک ،يو و ژيو:2010 ،

و نيز تأمين مزاياي رقابتي آنها ،ضرورياند و شرکتها

 .)437با مرور ادبيات و شناخت نقص ديدگاه نوگرايي

را در نبرد جايگاهيابي استراتژيک ياري ميرسانند

مصرفکننده به عنوان يک ويژگي منفرد در توضيح

(وندکاستيل .)3 :2010 ،همچنين مصرفکنندگان نوآور

رفتار نوآورانه مصرفکننده ،پژوهش حاضر ابعاد

براي بازاريابان بخش مهمي از بازار هستند و درآمد

گوناگون تفکيکي نوگرايي مصرفکننده (شناختي و

حاصل از محصوالت جديد ،که مصرفکنندگان نوآور

احساسي) را درنظر گرفته است .ونکاترامان و

آنها را پذيرفتهاند ،براي بسياري از شرکتها نقشي

پرايس در  ،1990بيان ميکنند که مصرفکننده داراي

اساسي بازي ميکند (کوارت ،فاکس و ويلسون:2008 ،

نوگرايي شناختي بهدنبال تجربيات جديدي است که

 .)1112با توجه به اينکه نزديک به  40درصد

فکر و قابليتهاي حل معما را برميانگيزد و بهدنبال

نوآوريهاي مربوط به کاالي مصرفي و صنعتي و بيش

محرکهاي شناختي ميرود؛ در مقابل ،مصرفکننده

از  60درصد نوآوريهاي ايجاد شده در زمينه

داراي نوگرايي احساسي بهدنبال محرک جديدي است

فناوريهاي پيشرفته با شکست روبهرو شدهاند ،عرضه

که احساس را بر انگيخته و درگير تجربيات دروني و

موفق محصوالت جديد همواره بهسادگي امکانپذير

فعاليتها و افکار خيالي مورد عالقهاش ميشود و از

نيست (وندکاستيل .)3 :2010 ،هرچند بسياري از اين

آن لذت ميبرد (پارک ،يو و ژيو ،همان.)438 ،

شکستها را به بد بودن محصوالت نسبت ميدهند ،اما

شناسايي تفاوتهاي بالقوه در سبکهاي تصميمگيري

واقعيت به اين سادگي نيست؛ کاالهايي که

خريد اين دو نوع از مشتريان نوآور سهم مهمي از
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«داشتن سرمايه فرهنگي کارکردهاي مختلفي دارد:

مصرفکنندگان استفاده از آنها را رد ميکنند اغلب
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موفقيت راهبردهاي بازاريابي را ايفا خواهد کرد .در

تصميم ميگيرند (پارک ،يو و ژيو.)439 :2010 ،

پژوهش حاضر ،در زمينه شناسايي سبکهاي

بهطورکلي ،مصرفکنندگاني که از نظر شخصيتي در

تصميمگيري خريد اين دو نوع از مصرفکنندگان ،از

يکي از سه ردهبندي مذکور جاي دارند ،افرادي متفکر

فهرست سبک خريد مصرفکننده «سي .اس .آي ،».که

هستند و در تصميمگيريها از نوگرايي شناختي خود

اسپرولز و کندال در سال  ،1986ابداع کردهاند ،استفاده

بهره ميبرند .اين قبيل افراد براي خريد زمان صرف

شده است.

ميکنند تا بتوانند بهترين انتخاب را داشته باشند و
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همانگونه که ونکاترامان و پرايس ( )1990بيان

بهترين کيفيت را از آن خود کنند .همچنين با دقت

داشتند ،يکي از آثار تفکيک نوگرايي شناختي و

فراوان در پي يافتن بهترين گزينهها از نظر پولي هستند.

احساسي اين است که مصرفکنندگاني که اين

اين افراد هنگامي که در تصميمگيري مردد هستند و به

تفاوتهاي زمينهاي را دارند ،ممکن است سبکهاي

انتخاب خود اطمينان ندارند ،به جهتدهي محرکها

تصميمگيري خريد متفاوتي داشته باشند (پارک ،يو و

اعتماد نميکنند .نوآوران شناختي برخالف نوآوران

ژيو .)439 :2010 ،بر اساس اين استدالل ،فرض

احساسي ،از فکر و تالشهاي ذهني لذت ميبرند .آنها

ميکنيم که خصوصيات متفاوت نوگرايي دروني

دوست دارند نحوه مونتاژ کاالها و خروج آنها را از

(نوگرايي شناختي و احساسي) آثار متفاوتي روي

چرخه توليد مشاهده کنند .نوآوران شناختي از ارزيابي

سبکهاي تصميمگيري در هنگام خريد دارند .اسپرولز

اطالعات ،آشنايي با طرز کار يک محصول ،پيبردن به

و کندال در سال  ،1986سبک خريد کمالگرا را

حقايقي در مورد محصوالت و چگونگي استفاده از آنها

شناسايي کردند ،که اولين سبک تصميمگيري خريد در

لذت ميبرند (هيرونياويپادا و پاسوان.)182 :2006 ،

فهرست «سي .اس .آي ».است .يکي از اولويتهاي

اين دسته از مصرفکنندگان به انجام فعاليتهاي

اين مصرفکننده ،جستوجو براي يافتن محصوالتي با

دشوار عالقه دارند .پيگيري شديد اطالعات ،و ارزيابي

باالترين کيفيت است .اين دسته از خريداران دقيقتر و

محصوالت ممکن است سبب کسب اطالعات بيش از

نظاممندتر از سايرين هستند و پس از مقايسه اجناس،

حد شود ،که اين کار دقيقاً منجر به سردرگمي در

خريد ميکنند .سبک ديگر خريد ،حساس به قيمت و

انتخاب ميشود .بنابراين بيشتر افرادي که از نوگرايي

از

شناختي خود بهره ميبرند نيازمند اطالعات حاصل از

مصرفکنندگان براي خريد به ارزش پولي و قيمت

فعاليتهاي تحقيقاتي هستند ،که بر اساس تمايالت

کاالها توجه ميکنند .اين افراد دقت بسياري دارند  .از

افراد شناختي انجام شده است (پارک ،يو و ژيو:2010 ،

طرف ديگر ،مصرفکنندگاني که پول بيشتري پرداخت

.)439

ارزشگذاري

براي

پول

است.

بسياري

ميکنند توقع دارند در ازاي هزينهاي که پرداخت

زاکرمن در سال  ،1979بيان داشت که نوآوران

ميکنند بهترين کيفيت را بهدست آورند .آنها اصوالً

حسي از تازگي و چيزهاي جديد لذت ميبرند،

پس از مقايسه فروشگاههاي گوناگون خريد ميکنند.

خوشدل و اميدوارند ،در زندگي بيقيد ،آسانگير و

شمار فراواني از مصرفکنندگان ديگر هم به دليل

خطر پذيرند و بدون تأمل و انديشه زياد کارهايي را

وجود انتخابهاي فراوان دچار سردرگمي ميشوند،

انجام ميدهند که به آنها حس لذت ميدهد (پارک ،يو

آنها براي انتخاب خود به فروشگاههاي بسياري سر

و ژيو .)439 :2010 ،از سرگرمي لذت ميبرند و

ميزنند و برندهاي بسياري را ميبينند ،اما به دليل

رؤيايي و خيال پردازند و از انجام فعاليتهايي که

بهدستآوردن اطالعات فراوان و بيش از حد بهسختي

موجب لذتبردنشان ميشود ،استقبال ميکنند .آنها
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براي پردازش اطالعات راهکارهاي بصري را به

طريق جستوجوي چيزهاي جديد در هنگام خريد

راهکارهاي گفتاري ترجيح ميدهند .آنها از لحاظ

برانگيخته ميشوند و لذت ميبرند (پارک ،يو و ژيو،

نيازهاي شناختي ضعيف هستند؛ به اين معني که عالقه

 .)439 :2010از طرفي ،گلداسميت ( )1983بيان کرد

کمتري به سازماندهي ،شرح دقيق جزئيات و ارزيابي

برخي از مصرفکنندگان که از رفتارهاي پرمخاطره و

اطالعات دارند و بهطورکلي افراد رک و صريحياند

هيجانآور استقبال ميکنند به خريد محصوالت جديد

(ونکاترامن و پرايس .)293 :1990 ،زاکرمن در سال

تمايل دارند (پارک ،يو و ژيو ،همان.)439 ،

 ،1979متوجه شد که نوآوران احساسي از چيزهاي نو
و بديع لذت ميبرند و تمايل به چيزهايي دارند که به

فرضيههاي تحقيق

آنها لذت ميدهد ،بدون آنکه چندان فکر يا مشورت

فرضيه اصلي :سرمايه فرهنگي و عوامل اجتماعي

کنند .جويندگان احساسي ،بيبرنامهاند يعني بدون فکر

بر سبک خريد مشتريان در فروشگاه تعاوني مصرف

قبلي کار ميکنند و به اقتضاي زمان عمل ميکنند

اتکا تاثير گذار ميباشد.

(پارک ،يو و ژيو .)439 :2010 ،ميتلس تيد و ديگران

فرضيات فرعي

( )1976بيان کردند افرادي که احساسي فکر ميکنند
(پارک ،يو و ژيو ،همان .)439 ،در نهايت،
مصرفکنندگاني که بهشدت از نوگرايي احساسي خود

فروشگاه تعاوني مصرف اتکا تاثير گذار ميباشد.
)2

عوامل اجتماعي بر سبک خريد مشتريان در

فروشگاه تعاوني مصرف اتکا تاثير گذار ميباشد.

بهره ميبرند بيشتر از قوانين کاربردي و ذخاير ذهني
خود استفاده ميکنند (بتمن و زينز.)75 :1977 ،
بنابراين ،تمايلي به انجام پردازشهاي ساختاري و
زمانبر ندارند (ونکاترامن و پرايس )293 :1990 ،و اگر
کاري را قبالً آزمايش کرده باشند ،رفتارهاي قبلي خود
را تکرار ميکنند (پارک ،يو و ژيو .)439 :2010 ،اين
توصيف بهخوبي با پنج سبک تصميمگيري خريد ديگر
مندرج در «سي .اس .آي ».مطابقت دارد .يکي از اين
سبکهاي خريد «حساس به برند و عالمت تجاري»
است .اين سبک مورد عالقه مصرفکنندگاني است که
به خريد کاالي گرانقيمت عالقه دارند .اين افراد بدون
بررسي کيفيت و خواص محصول ،برندهاي معروف را
ترجيح ميدهند .اين مصرفکنندگان بهترين خريد خود
را از روي آگهيهاي بازرگاني انجام ميدهند و دست
به مقايسه نميزنند .بنا به دستهبندي زاکرمن در سال
 ،1979گروه ديگري از مصرفکنندگان که به مد
گرايش دارند و به چيزهاي تازه عالقهمند هستند،
سبک تصميمگيري خريدشان بدينگونه است که از

روش تحقيق
روش تحقيق در اين پژوهش از نظر هدف
كاربردي ،از نظر نوع دادهها كمي و از نظر نحوه
گردآوري داده ها ،توصيفي تحليلي است .جامعه آماري
به مجموعه مشخصي از مشارکت کنندگان در پژوهش
اشاره دارد که از ويژگيها يا تجربيات مشترکي
برخوردارند .جامعه آماري در اين پژوهش شامل
مشتريان فروشگاه تعاوني مصرف اتکا ميباشند .نمونه
آماري را مجموعه اي از مشتريان فروشگاه تعاوني
مصرف اتکا تشکيل ميدهند که به صورت تصادفي از
بين جامعه آماري انتخاب ميشوند روش گردآوري
اطالعات در اين تحقيق ،روش کتابخانهاي و ميداني
ميباشد و از ابزار پرسشنامه براي جمع آوري اطالعات
استفاده شده است .براي تجزيه وتحليل اطالعات در
مرحله نخست جهت تلخيص دادهها و مشخص نمودن
مهمترين عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر سبک
خريد مشتريان ،از تحليل عاملي استفاده شده است .در
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به سنجش و ارزيابي دقيق محصوالت عالقهمند نيستند

)1

سرمايه فرهنگي بر سبک خريد مشتريان در
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مرحله دوم به منظور رتبه بندي عوامل تأثيرگذار ،با

با توجه به نتايج به دست آمده از جدول  1و مقدار

استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي ( )AHPو نرم

معني داري پي-وليو که  0/000به دست آمده است

افزار  Expert Choiceاولويت بندي هر يک از عوامل

معادله رگرسيون معتبر بوده و نتايج آن قابل تحليل

موثر اجتماعي و فرهنگي موثر بر سبک خريد مشتريان

است.
نتايج به دست آمده از جدول  2نشان ميدهد که

تعيين شده است.

عواملهاي اجتماعي توانايي تبيين  %24/6از تغييرات
سبک خريد را دارد.

مدل تحقيق
سرمایه فرهنگی

سرمایه فرهنگی نهادینه شده

همچنين يکي از مفروضاتي که در رگرسيون خطي

سرمایه فرهنگی عینیت یافته

مدنظر قرار ميگيرد ،استقالل خطاها (تفاوت بين مقادير
واقعي و مقادير پيش بيني شده توسط معادله

سرمایه فرهنگی تجسم یافته

رگرسيون) از يکديگر است .در صورتي که فرضيه

سبک خرید
مشتریان در

استقالل خطاها رد شود و خطاها با يکديگر همبستگي

فروشگاه تعاونی

داشته باشند امکان استفاده از رگرسيون خطي وجود

مصرف اتکا
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طبقات اجتماعی
عوامل اجتماعی

ندارد ،به منظور بررسي استقالل خطاها از يکديگراز

امکانات و تسهیالت

آزمون دوربين واتسون استفاده گرديد .آماره دوربين

عوامل موقعیتی

واتسون بين  0تا  4ميباشد .اگر بين باقيماندهها

نمودار  :1مدل تحقيق محقق ساخته برگرفته از

همبستگي متوالي وجود نداشته باشد ،مقدار اين اماره

ادبيات تحقيق

نزديک به  2ميباشد .اگر به صفر نزديک باشد نشان
دهنده همبستگي مثبت و اگر به  4نزديک باشد نشان

بررسي فرضيههاي تحقيق

دهنده همبستگي منفي ميباشد.در مجموع اگر اين

فرضيه اول :عوامل اجتماعي بر سبک خريد مشتريان

مقدار بين  1/5تا  2/5باشد هيچ جاي نگراني نيست که

در فروشگاه تعاوني مصرف اتکا تاثير گذار ميباشد.

در اين فرضيه مقدار اين آماره برابر  1/856به دست
آمده است که بسيار مناسب است.

جدول  :1معناداري مدل رگرسيون در فرضيه اول
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

 Fآماره

سطح معني داري

رگرسيون

49/054

1

49/054

124/874

0/000

باقيمانده

150/059

382

0/393

کل

199/113

383

جدول  :2خالصه مدل رگرسيون فرضيه اول
ضريب همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره دوربين واتسون

0/496

0/246

0/244

1/856
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بررسي نرمال بودن خطاها در مدل رگرسيون فرضيه اول

استفاده ميکنيم .لذا انحرافهاي بزرگ از توزيع نرمال

يکي از فرضيههاي زير بنايي و اساسي جهت

ميتواند روي صحت و اعتبار نتايج به دست امده تاثير

مناسب بودن و برازش مناسب مدل رگرسيون با

زيادي بگذارد .عالوه بر اين در صورتي که خطاها از

دادههاي پژوهش پيروي کردن خطاها (  )eiاز توزيع

توزيع هايي با دنبالههاي بارکتر يا پهن تر از توزيع

نرمال است .جهت بررسي آن از نمودار احتماب نرمال

نرمال پيروي کنند ممکن است برازش کمترين

استفاده ميگردد .اگر  eiرا به صورت صعودي مرتب

توانهاي دوم نسبت به تغيير کوچکي در دادهها

کرده و eiها را در مقابل احتمال تجمعي رسم کنيم،

حساس باشد .يک روش ساده براي بررسي نرمال بود

نقاط بايستي تقريبا روي يک خط راست قرار گيرند.

رسم نمودار احتمال نرمال ماندهها است .همانطور که

وجود يک يا چند مانده بزرگ در اين نمودار ميتواند

در نمودار  3-4مشاهده ميگردد تمرکز نقاط پيرامون

نشانه اي از وجود نقاط دور افتاده (دور از خط راست)

اين خط بسيار زياد بود و تقريبا روي يک خط راست

باشد که بايستي در مورد اين نقاط تفحص بيشتري

است و نقاط دور افتاده از خط راست مشاهده نمي

انجام شود.

گردد .بنابراين توزيع خطاها از توزيع نرمال پيروي

نمودار احتمال نرمال :از آنجايي که در محاسبه ي
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آماره  tو  Fبراي ازمونهاي رگرسيون و همچنين در

ميکند و مدل رگرسيون فرضيه اول برازش مناسبي
دارد.

محاسبه ي فواصل اطمينان از فرض نرمال بودن خطاها

نمودار  :2نمودار احتمال نرمال خطاها در مدل رگرسيون فرضيه اول
جدول  :3ضرائب رگرسيون فرضيه اول
ضرايب غيراستانداد

ضرايب بتاي استاندارد

tآماره

سطح معني داري

8/942

0/000

11/175

0/000

بتا

خطاي معيار

ضريب ثابت

1/575

0/176

-

ويژگي اجتماعي

0/537

0/048

0/496
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معادله رگرسيون معتبر بوده و نتايج آن قابل تحليل

همانطور که در جدول  3مشاهده ميگردد ،متغير

است.

عوامل اجتماعي با مقدار تي وليو  11/175و سطح
معني داري  0/000در سطح اطمينان  %95به طرز

نتايج به دست آمده از جدول  16-4نشان ميدهد

معناداري بر سبک خريد مشتريان در فروشگاه تعاوني

که ابعاد عوامل اجتماعي توانايي تبيين  %33/2از

مصرف اتکا موثر ميباشد .بنابراين فرضيه فوق تاييد

تغييرات سبک خريد را دارند .مقدار آماره دوربين

ميگردد .با توجه به مثبت بودن عالمت ضريب

واتسون برابر  1/725به دست آمده است که بسيار

رگرسيون ميتوان گفت عوامل اجتماعي اثر مثبت بر

مناسب است.

سبک خريد مشتريان در فروشگاه تعاوني مصرف اتکا
بررسي نرمال بودن خطاها در مدل رگرسيون رتبه

دارد.

بندي فرضيه اول
همانطور که در نمودار  3مشاهده ميگردد تمرکز

رتبهبندي مولفههاي عوامل اجتماعي
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در اين بخش با کمک رگرسيون خطي چندگانه به

نقاط پيرامون اين خط بسيار زياد بود و تقريبا روي

بررسي ميزان اثرگذاري هريک از ابعاد عوامل اجتماعي

يک خط راست است و نقاط دور افتاده از خط راست

بر سبک خريد مشتريان در مرکز خريد پاالديوم

مشاهده نمي گردد .بنابراين توزيع خطاها از توزيع

پرداخته شده است.

نرمال پيروي ميکند و مدل رگرسيون برازش مناسبي
دارد.

با توجه به نتايج به دست آمده از جدول  4و مقدار
معني داري پي-وليو که  0/000به دست آمده است

جدول  :4معناداري مدل رگرسيون در رتبه بندي فرضيه اول
F

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

آماره

رگرسيون

66/184

3

22/061

63/066

باقيمانده

132/929

380

0/35

کل

199/113

383

سطح معني داري
0/000

جدول  :5خالصه مدل رگرسيون رتبه بندي فرضيه اول
ضريب همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره دوربين واتسون

0/577

0/332

0/327

1/725

جدول ( : )6ضرائب رگرسيون رتبه بندي فرضيه اول
ضرايب غيراستانداد

ضرايب بتاي استاندارد

tآماره

سطح معني داري

10/181

0/000
0/000

بتا

خطاي معيار

ضريب ثابت

1/769

0/174

-

تاثيرات طبقات اجتماعي

0/382

0/059

0/385

6/504

امکانات و تسهيالت

0/208

0/058

0/202

3/579

0/000

عوامل موقعيتي

0/306

0/052

0/369

5/883

0/000
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نمودار  :3نمودار احتمال نرمال خطاها در مدل رگرسيون رتبه بندي فرضيه اول

تاثيرات طبقات اجتماعي با مقدار تي وليو  6/504و

فرضيه دوم :سرمايه فرهنگي بر سبک خريد مشتريان

سطح معني داري  ،0/000متغير امکانات و تسهيالت

در فروشگاه تعاوني مصرف اتکا تاثير گذار ميباشد.

با مقدار تي وليو  3/579و سطح معني داري ،0/000

با توجه به نتايج به دست آمده از جدول  7و مقدار

متغير عوامل موقعيت با مقدار تي وليو  5/883و سطح

معني داري پي-وليو که  0/000به دست آمده است

معني داري  0/000در سطح اطمينان  %95به طرز

معادله رگرسيون معتبر بوده و نتايج آن قابل تحليل

معناداري بر سبک خريد مشتريان در فروشگاه تعاوني

است.

مصرف اتکا موثر ميباشند .با توجه به مقدار ضريب

نتايج به دست آمده از جدول  8نشان ميدهد که

بتاي استاندارد شده ميتوان گقت تاثيرات طبقات

سرمايه فرهنگي توانايي تبيين  %23/9از تغييرات سبک

اجتماعي با ضريب ( )0/385بيشترين تاثير را بر سبک

خريد را دارد .مقدار آماره دوربين واتسون برابر 1/829

خريد دارد و متغير امکانات و تسهيالت با ضريب

به دست آمده است که بسيار مناسب است.

( )0/202کمترين تاثير را بر سبک خريد دارد.
جدول  : 7معناداري مدل رگرسيون در فرضيه دوم
F

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

آماره

رگرسيون

47/575

1

47/575

119/927

باقيمانده

151/538

382

0/397

کل

199/113

383

سطح معني داري
0/000

جدول  :8خالصه مدل رگرسيون فرضيه دوم
ضريب همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره دوربين واتسون

0/489

0/239

0/237

1/829
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همانطور که در جدول  6مشاهده ميگردد ،متغير
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بررسي نرمال بودن خطاها در مدل رگرسيون فرضيه دوم

مصرف اتکا موثر ميباشد .بنابراين فرضيه فوق تاييد

يکي از فرضيههاي زير بنايي و اساسي جهت

ميگردد .با توجه به مثبت بودن عالمت ضريب

مناسب بودن و برازش مناسب مدل رگرسيون با

رگرسيون ميتوان گفت ويژگي فرهنگي اثر مثبت بر

دادههاي پژوهش پيروي کردن خطاها (  )eiاز توزيع

سبک خريد مشتريان در فروشگاه تعاوني مصرف اتکا

نرمال است .جهت بررسي آن از نمودار احتماب نرمال

دارد.

استفاده ميگردد .نمودار  4مشاهده ميگردد تمرکز
نقاط پيرامون اين خط بسيار زياد بود و تقريبا روي

رتبه بندي مولفههاي سرمايه فرهنگي

يک خط راست است و نقاط دور افتاده از خط راست

در اين بخش با کمک رگرسيون خطي چندگانه به

مشاهده نمي گردد .بنابراين توزيع خطاها از توزيع

بررسي ميزان اثرگذاري هريک از ابعاد ويژگي فرهنگي

نرمال پيروي ميکند و مدل رگرسيون برازش مناسبي

بر سبک خريد مشتريان در فروشگاه تعاوني مصرف

دارد.

اتکا پرداخته شده است.

سال يازدهم /شماره بيست و سوم /پائيز 1399

همانطور که در جدول  9مشاهده ميگردد ،متغير

با توجه به نتايج به دست آمده از جدول  10و

سرمايه فرهنگي با مقدار تي وليو  10/951و سطح

مقدار معني داري پي-وليو که  0/000به دست آمده

معني داري  0/000در سطح اطمينان  %95به طرز

است معادله رگرسيون معتبر بوده و نتايج آن قابل

معناداري بر سبک خريد مشتريان در فروشگاه تعاوني

تحليل است.

نمودار  :4نمودار احتمال نرمال خطاها در مدل رگرسيون فرضيه دوم
جدول  : 9ضرائب رگرسيون فرضيه دوم
ضرايب غيراستانداد

t

سطح معني

ضرايب بتاي استاندارد

آماره

2/461

0/014

10/951

0/000

بتا

خطاي معيار

ضريب ثابت

0/648

0/263

-

ويژگي فرهنگي

0/82

0/075

0/489

داري
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جدول  : 10معناداري مدل رگرسيون در رتبه بندي فرضيه دوم
F

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

آماره

رگرسيون

55/643

3

18/548

49/126

باقيمانده

143/47

380

0/378

کل

199/113

383

سطح معني داري
0/000

جدول  :11خالصه مدل رگرسيون رتبه بندي فرضيه دوم
ضريب همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره دوربين واتسون

0/529

0/279

0/274

1/849

نتايج به دست آمده از جدول  11نشان ميدهد که

همانطور که در جدول  12مشاهده ميگردد ،متغير

ابعاد سرمايه فرهنگي توانايي تبيين  %27/9از تغييرات

سرمايه فرهنگي تجسم يافته با مقدار تي وليو  6/697و

سبک خريد را دارند .مقدار آماره دوربين واتسون برابر

سطح معني داري  ،0/000متغير سرمايه فرهنگي عيني

 1/849به دست آمده است که بسيار مناسب است.

با مقدار تي وليو  5/878و سطح معني داري ،0/000

بررسي نرمال بودن خطاها در مدل رگرسيون رتبه

 5/099و سطح معني داري  0/000در سطح اطمينان

بندي فرضيه دوم

 %95به طرز معناداري بر سبک خريد مشتريان در

همانطور که در نمودار  5مشاهده ميگردد تمرکز

فروشگاه تعاوني مصرف اتکا موثر ميباشند.

نقاط پيرامون اين خط بسيار زياد بود و تقريبا روي

با توجه به مقدار ضريب بتاي استاندارد شده

يک خط راست است و نقاط دور افتاده از خط راست

ميتوان گقت سرمايه فرهنگي تجسم يافته با ضريب

مشاهده نمي گردد .بنابراين توزيع خطاها از توزيع

( )0/357بيشترين تاثير را بر سبک خريد دارد و متغير

نرمال پيروي ميکند و مدل رگرسيون برازش مناسبي

سرمايه فرهنگي نهادينه شده با ضريب ()0/258

دارد.

کمترين تاثير را بر سبک خريد دارد.

نمودار  5نمودار احتمال نرمال خطاها در مدل رگرسيون رتبه بندي فرضيه دوم
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متغير سرمايه فرهنگي نهادينه شده با مقدار تي وليو
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جدول ( : )12ضرائب رگرسيون رتبه بندي فرضيه دوم
ضرايب غيراستانداد

t

سطح معني

ضرايب بتاي استاندارد

آماره

3/353

0/000
0/000

داري

بتا

خطاي معيار

ضريب ثابت

0/924
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نتيجه گيري

آثار فالسفه ضد روشنگري ،فردريش نيچه و مارتين

مفهوم سبک زندگي و الگوهاي آن در جامعه

هايدگر ،برميگردد .بعدها نظريهپردازان پستمدرن،

ايراني ،اخيراً به درستي مورد توجه و تاکيد رهبر

مانند ژاک دريدا ،ميشل فوکو ،ژان فرانسوا ليوتار و

انقالب بوده است و تاکيد ايشان در سخنرانيهاي

ريچارد رورتي ،در آثار خود بر وقوع اين بحران مهر

متعدد و دعوت ايشان از انديشمندان و نخبگان براي

تأييد زدند» (جيدان.)9 :1385 ،
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تمرکز بر اين مفهوم در راستاي دستيابي به الگوي

ازاينرو دراثر گسترش «نوگرايي» و «نوسازي» در

پيشرفت اسالمي ايراني و تمدن سازي نوين اسالمي

عرصه جهاني و بهدنبال خودآگاهيهاي سرچشمهگرفته

بر اهميت و ضرورت موضوع افزوده است.

از شرايط و ويژگيهاي زندگي در جهان امروزي،

به تعبير توماس تسيه امروزه مردم ازلحاظ فرهنگي
رها هستند؛ اين رهايي فرهنگي سبب آزادي مردم از

تحوالتي در زمينههاي فرهنگي و ساختاري روي داده
است که ظهور جامعه مصرفي را در پي داشته است

قيدوبند الگوهاي سنتي زندگي شده است (گيبينز و

ظهور جامعه مصرفي ازطريق زيادشدن کاالهاي

ريمر)105 :1381 ،؛ اما اين رهاييبخشي ممکن است

مادي و دموکراتيزهشدن مصرف ،سبب انتخابيشدن

تجربهاي تلخ باشد .درواقع ،جهان به جاي ورود به

زندگي روزمره ميشود .در اين شرايط ،در سطح خود،

دنياي پستمدرن بهسوي دورهاي گام برميدارد که در

يکي از مؤلفههاي اساسي فعاليت روزمره همان

آن پيامدهاي نوگرايي ،ريشهايتر و جهانيتر از پيش

انتخابهايي است که بهطور عادي انجام ميدهيم؛

شدهاند .ترديدي نيست که دنياي نوگراي کنوني به

نوگرايي فرد را با تنوع پيچيدهاي از انتخابهاي ممکن

ميزان گستردهاي فراسوي محيط فعاليتهاي انفرادي

رودررو

کيفيتي

امتداد مييابد (گيدنز .)30 :1383 ،هيچکس قادر نيست

غيرشالودهاي دارد ،به او در گزينشهايي که بايد به

از تحوالت ناشي از گسترش نوگرايي در امان بماند يا

عمل آورد ،کمک چنداني نميکند .اين امر پيامدهاي

گزينشي برخالف آنها داشته باشد .به گونهاي که

گوناگوني دارد؛ يکي از اين پيامدها اهميتيافتن سبک

نوگرايي متأخر حتي بر مردمي که در سنتيترين

زندگي است (گيدنز .)119 :1383 ،برخي از

سکونتگاههاي ممکنِ خارج از بخش «پيشرفته» جهان

سنخشناسيهاي موجود در دنياي امروزي مانند طبقه،

زندگي ميکنند ،تأثير گذاشته است؛ به عبارتي ،ذهن

قوميت و جنسيت بهطور کامل تنوع و گوناگوني دنياي

نوگرا ،سيال است (برگر و همکاران )64 :1393 ،و

اجتماعي را توضيح نميدهند .درواقع ،سبک زندگي در

هيچگاه به ثبات و ايستايي اکتفا نميکند .با قبول اين

فرهنگ سنتي کاربرد چنداني ندارد؛ زيرا با نوعي

واقعيت ،با پديده مرگ و نابودي سوژه روشنگري

انتخاب از ميان تعداد زيادي از امکانهاي موجود

روبهرو هستيم« .ريشههاي اين بحران پيش از همه به

همراه است .درحاليکه ،در دهۀ اخير بدون توجه به اين

ميکند؛

ولي

بهدليل

آنکه
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انتخابهاي زياد ،امکان برقراري ارتباطي معنادار و

آنچه در اينجا اهميت مييابد بحث تمايزهاست.

پايدار وجود نخواهد داشت.در دنياي آکنده از امکانات

بويژه تمايزهاي اجتماعي و فرهنگي و با اين رويکرد

گوناگون براي گزينش سبک زندگي ،داشتن

ميتوان سبک زندگي را شيوههاي بيان کننده تمايزهاي

برنامهريزي راهبردي براي زندگي اهميتي خاص دارد

اجتماعي و فرهنگي دانست که متاثر از چهار عنصر

(گيدنز.)125 :1383 ،

کانون طبقاتي ،نسل ،جنسيت و شهري شدن است و

جهان غرب شکل گرفت که آن جامعه به لحاظ

مراتبي ندارد و با هم تنيده و تلفيق شده اند و در

اجتماعي و ساختاري به ثبات رسيده بود ،بدين معني

وضعيت تلفيق اين مولفهها و چهار عنصر مزبور است

که تا حدود زيادي سرانجام حوزه انديشه ،عمل

که انسان مدرن ايراني ظهور ميکند و بحث سبک

سياسي و رفتارهاي اقتصادي معلوم بود .اساساً اين

زندگي خودنمايي ميکند .سبکهاي زندگي متعددي

مفهوم در جامعه اي معنا مييابد که طبقاتي باشد و

در جامعه ايراني وجود دارد که شمارش انواع آنها

جامعه ايران امروز نيز جامعه اي طبقاتي است .در اين

ميسر نيست و اين دليل بارزي بر «تکثر» جامعه ايراني

جامعه طبقاتي طبقه متوسطي قرار دارند که جدي ترين

است .اما در اين بين ميتوان گفت که سبکهاي

مساله ،دغدغه همين طبقه متوسط است .هم به لحاظ

زندگي ايران بسيار تحت تاثير خانواده و دين قرار

انديشه اي و هم به لحاظ تجربي و عملي طبقه متوسط

دارند.

مرکزيت دارد .در مورد جامعه ايران که امروز در مسير
تغييرات شديد ناشي شده از پيشرفتهاي مختلف

منابع و مآخذ

تکنولوژيکي و نيز در جريان تاثيرات جهاني شدن از

ابراهيمي ,قربانعلي و زهرا فعال لسبومحله،1394 ،

هر نظر ،موضوع سبک زندگي و و ارتباط و نزديکي

بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر سبک زندگي

معنايي آن با مفهوم هويت اهميت دو چنداني مييابد.

جوانان ،دومين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين

تاکيد بر عناصر و مولفههاي هويت ايراني يا بهترين

المللي پژوهشهاي نوين در علوم انساني ،تهران،

بگوئيم ايراني – اسالمي و تقويت آنها در دوره اي که

موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا.

جهاني شدن و پيشرفتهاي تکنولوژيکي و بويژه

https://www.civilica.com/Paper-MRHCONF02-

فناوري اطالعات و ارتباطات ،تا حدي مرزهاي سياسي
و جغرافيايي را تحت الشعاع خود قرار داده ،هويت

MRHCONF02-254.html

برگر،

پ.؛ بريجيت،

ب.

و هانسفريد ،ک.

ملي براي هر کشوري و بويژه ايران از اهميت بسزايي

( .)1393ذهن بيخانمان :نوسازي و آگاهي،

در زندگي و سبک زندگي برخوردار است.

ترجمۀ :محمد ساوجي ،تهران :نشر ني.

جامعه ايران ،جامعه اي نسلي است و ميتوان

جيدان ،ر .)1385( .نقد اجتماعي پست مدرنيته:

کانون طبقاتي ،نسل ،جنسيت و شهري شدن را از

بحرانهاي هويت ،ترجمه :صالح نجفي ،تهران:

مهمترين عوامل موثر بر سبک زندگي ايرانيان بر شمرد.

پرديس دانش.

اين عناصر ساختاري سلسله مراتبي ندارند و با هم
تنيده و تلفيق شده اند و شايد بتوان «مصرف» را عامل
پيوند اين عناصر عنوان کرد که محل بروز سبکهاي
متعدد زندگي است.

فاضلي ،محمد .)1382( .مصرف و سبک زندگي.
تهران :انتشارات صبح صادق
گنجي ،م.؛ حسينبر ،م .و کريميان ،م.)1394( .
«بررسي رابطه سرمايه فرهنگي و سبک زندگي در
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بطور کلي مفهوم سبک زندگي در موقعيتي در

همانطور که گفته شد اين عناصر ساختاري سلسله
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