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  چکیده:
 پایدار مدار توسعه هاي مؤلفه بر متظاهرانه مصرف تأثیر تحلیل هدف با تحقیق این

 داراي شهروندان از نفر 502تعداد ،1399 سال در پیمایشی مطالعه یک در شد. انجام
 گیري نمونه با نفري 463865 آماري جامعه از زنجان شهر سال 65تا 20عالی تحصیالت

 )80/0>کرونباخ (آلفاي نامه پرسش تحقیق، ابزار شدند. انتخاب اي، چندمرحله اي خوشه
 خطاي و P>05/0 داري معنی سطح در PLS و SPSS آماري افزارهاي نرم در ها داده .است

 23/111 میانگین با متظاهرانه مصرف وضعیت توصیفی، هاي یافته طبق شدند. تحلیل95/0
 دارند. قرار باال به رو متوسط سطح در 99/246 میانگین با مدار توسعه هاي مؤلفه وضعیت و

 مدار توسعه هاي مؤلفه و متظاهرانه مصرف بین معکوس و قوي همبستگی تحلیلی، نتایج
)01/0=P 0- /567 و=r( عد سه هر درآگاهی ب )01/0=P 0- /208 و=r(، نگرش )01/0=P و 

338/ -0=r( رفتار و )01/0=P 0- /609 و=r( رگرسیونی، تحلیل داد. نشان را مدار توسعه 
 تبیین متظاهرانه مصرف ابعاد توسط را جامعه در مدار توسعه هاي مؤلفه واریانس از بخشی

 مصرف با اقتصادي ـ اجتماعی طبقه بین معکوس همبستگی ،ها یافته ).R2=403/0( نمود
 نداد نشان همبستگی ،مدار توسعه هاي ؤلفهم با اما )P=025/0( داد نشان را متظاهرانه

)775/0=P(. مجموع، در نماید. می تأیید را ها اثرگذاري ساختاري، مدل و گیري اندازه مدل 
 داد. نشان را مدار توسعه هاي مؤلفه بر متظاهرانه مصرف الگوي اثرگذاري تحقیق، نتایج

 ،جامعه مصرفی الگوهاي اصالح هروزن از باید مدار، توسعه راهکارهاي ترین عمده بنابراین،
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  مسأله یانب و دمهمق
 مصرف الگوي لهأمس است، مواجه آن با امروز، جوامع که مسائلی ترین مهم از

 دیگر سویی از و منابع محدودیت رخاطبه سویک از لهأمس این است. ]متظاهرانه و نادرست[
 سبب به ترمهم بسیار بعدي از و نادرست مصارف از ناشی محیطیزیست مشکالت خاطربه

 مطرح بنیادین مسأله یک عنوانبه آن، از ناشی روانی و اجتماعی فرهنگی، مشکالت ایجاد
 که است مصرفی ،1متظاهرانه مصرف ).Shabani and Karimi, 2015: 108( گرددمی

 نه رودمی کاربه افراد مصرفی وضعیت بصري بازنمایی یا نمایش و دادن نشان براي فقط
 که ضروري یا تظاهري غیر مصرف یعنی مصرف دیگر نوع اما ضروري. نیازهاي رفع براي

 دارد اشاره پایداري تحقیق جهت در گراییمصرف کنترل لزوم بر است، مصرف نوع بهترین
 بهبود را زندگی کیفیت کند، برآورده را انسان نیازهاي بتواند که است مصرفی الگوي و

 :Wang & et al., 2019( دهد کاهش محصول عمر چرخه در را هاآالینده و بخشد
 تلقی )2SDG( پایدار توسعه اهداف عنوانبه ضروري مصرف دلیل، همین به ).1174

 مصرف کالن اثرات بیارزیا براي روشی نیز زندگی چرخه ارزیابی آن، طبق که شود می
 مصرف ساختار در تغییرات .)Sala and Castellani, 2019: 1180( شودمی محسوب

 برخی نتایج ).López & Yoon, 2020: 22( گرددمی تلقی توسعه، مکانیسم عنوانبه
 مصرف از هایینشانه حاضر، تحقیق مطالعه مورد جامعه در که دهدمی نشان تحقیقات

 و خریدها در زنجان شهروندان است. ظهور حال در آن، منفی هايپیامد و متظاهرانه
 و کاالها واقعی هايقیمت و خود واقعی درآمد به توجه جايبه خود مصرفی تصمیمات

 )،Partovi, 2009: 78( دارند توجه اسمی هايقیمت و صوري و اسمی درآمد به خدمات،
 میزان نماید،می تغییر درصد یک اآنه قیمت چنانچه کاالها برخی درباره که ايگونهبه

 و پوشاك گروه قیمت %10افزایش با (مثالً نمایدمی تغییر درصد یک از کمتر آنها تقاضاي
 تغییرات به نسبت کنندگانمصرف و )یابدمی کاهش %3/3 از کمتر آنها تقاضاي کفش،
 ددهنمی ادامه قیمیت هر با خرید به و داده نشان کمتري حساسیت کاال، قیمت

)Partovi, 2009: 80-81(. از توجهیقابل تعداد که اندداده نشان نیز دیگر تحقیقات 
 غذایی، مواد مختلف هايگروه مانند ضروري مصارف از زنجان در تحصیل) (درحال جوانان
 ,Amini, mojtahedi, mosaiefard( کنندمی استفاده کافی و شدهه توصی حدود از کمتر

   کنند.می هزینه دیگر هايزمینه در را آن به مربوط یمال منابع و )25 :2009
                                                 
1 conspicuous consumption 
2 sustainable dewlopment goal 
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 در اقتصادي هايکنش که باورند این بر اقتصادي، شناسانجامعه دیگر، سوي از
 توسعه و رشد مانند کالن اقتصادي متغیرهاي بر چشمگیري ثیرأت تواندمی ،جامعه

 که تاجایی). Granovetter, 2005( باشد داشته غیره و اندازپس تولید، اقتصادي،
 جهانی پایدار توسعه تحقق روي پیش مشکالت از یکی عنوانبه متظاهرانه گرایی مصرف
 مطالعات که شده باعث جهان، در مصرفی اوضاع تغییر از نگرانی همین و است شده معرفی
 مصرف، فرهنگی اجتماعی متعدد ابعاد بر تکیه با پایدار، توسعه سنجیامکان بر جدید

 به مصرف الگوي در امروزه که اساسی تغییرات زیرا )،Partovi, 2009: 22( شود متمرکز
 از زیادي تعداد براي را پایدار توسعه تحقق روند زوديبه است ممکن است، آمده وجود

 توسعه، زمینه در تحقیقات ما کشور در این، وجود با نماید. مختل کننده،مصرف جوامع
 سطح هاي داللت و خرد سطح هايبررسی و اندشده متمرکز کالن سطوح روي بر بیشتر
 باشند، داشته کالن سطوح بر مهمی بسیار نقش است ممکن که مدارتوسعه رفتاري و خُرد
  است. بوده محققین عالقه مورد کمتر

 مسأله پایدار؛ توسعه تحقق در متظاهرانه مصرف مخرّب تأثیرات پذیرش و درك با
 آیا دارد؟ مدارتوسعه هايمؤلفه با ايرابطه چه انهمتظاهر مصرف که است این حاضر تحقیق
 هايمؤلفه عبارتیبه یا توسعه کنندهبینیپیش تواندمی ما جامعه در متظاهرانه مصرف
 ادعا را پایدار توسعه هايمؤلفه با مصرف ارتباط صراحتاً تحقیق این باشد؟ مدار،توسعه
 در توسعه کنندهبینیپیش تواندیم (متظاهرانه) مصرف نوع که کندمی فرض و نموده
 در توسعه ضد یا مدارتوسعه رفتار قالب در متظاهرانه، مصرف دیگر، بیان به باشد. جامعه

 و تحقیق بنابراین، بزند. رقم را جامعه سرنوشت تواندمی و کندمی پیدا نمود جامعه، یک
 تحقیق .است لندمدتب و مدتکوتاه اهمیت داراي توسعه، هايمؤلفه با مصرف رابطه کشف
 به نزدیکی دلیل به زنجان، شهر دارد. ضرورت جنبه چند از شده مطرح مسأله درباره

 مناطق به را کشور غرب شمال مناطق که جغرافیایی موقعیت در گرفتن قرار پایتخت،
 تهران، تبریز، (البرز، شهرکالن چند تقاطع مسیر در گرفتن قرار و کندمی وصل مرکزي
 همین که است بوده تجاري مراکز چشمگیر رشد شاهد اخیر، هايالس در رشت)،

 مصرف بروز دغدغه شهروندان، مصرف الگوي درباره تحقیقات نتایج و موجود هايپتانسیل
 ايتوسعه پیامدهاي و مصرف وضعیت این بررسی و کندمی تأیید را شهر این در تظاهري

 را توسعه اهداف تحقق است ممکن یت،وضع این سازد.می بسیار اهمیت حائز نیز را آن
 و اقتصادي اجتماعی، هايارزش زمینه در عمیقی منفی اثرات و نماید متزلزل و سست
 و دهد قرار نامطلوب تأثیرات تحت را جامعه آینده و حال و گذارد جاي بر محیطیزیست
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 منابع به جهتو با شده، یاد يجامعه وانگهی، نماید. ضعیف را توسعه پایداريِ هايلفهؤم
 و صنعت رشد و دارد توسعه براي توجهی قابل پتانسیل جغرافیایی، موقعیت و طبیعی
 يتوسعه مختلف هايمؤلفه ارتقاي لزوماً مدعاست. این بر شاهدي خود شهر، این در تجارت
 برجسته را مذکور يجامعه در هامؤلفه این شناسایی و تحقیق اهمیت اینکه ضمن پایدار،

 تحقیق نتایج طریق از توسعه پایداري به نسبت نگرش و آگاهی احیاي لزوم بلکه سازد؛می
 نماید.می ضروري عملی، و نظري لحاظ به را پژوهش وضعیت، این درك کند.می گوشزد را

 هايمؤلفه با ابعادش) (و متظاهرانه مصرف ارتباط شناخت هدف با حاضر تحقیق
 و متظاهرانه مصرف با اقتصادي ـ اجتماعی وضعیت ارتباط و ابعادش) (و مدار عهتوس

  است. شده انجام مدارتوسعه هاي مؤلفه
  
  پژوهش ادبیات
  نظري مفاهیم

 نمایشی یا متظاهرانه مصرف تحقیق، این مستقل متغیر متظاهرانه: مصرف مفهوم
 تالش آن طریق از افراد که است مالیِ انگیزشی فرآیند عنوان،به مصرف نوع این .است
 درواقع، )،O'Cass & McEwen, 2004( بخشند بهبود را خود اجتماعی جایگاه کنند می

 را خدمات و کاالها ایمنی، و فیزیولوژیکی نیازهاي تأمین براي اول درجه در باید افراد
 دیگران، بر تأثیرگذاري و دادن نشان براي برخی، که شودمی مشاهده اما کنند، مصرف
 نیازهاي از خدمات و کاالها براي تقاضا که تاجایی کنندیم جدا نیازها این از را خود مصرف

 ,Hiz( شودمی منتهی متظاهرانه مصرف به و رودمی فراتر امنیتی و فیزیولوژیکی
 منظوربه صرفاً اساسی، نیازهاي تأمین برخالف متظاهرانه مصرف بنابراین، )،2004:1309

 هايشیوه یا و )Murphy, 2018:26( خدمات یا کاال خرید صورتبه ثروت، عمومی نمایش
 برتر اجتماعی طبقه یک در عضویت دادن نشان هدف با فراغت اوقات رقابتی

)Patsiaouras & Fitchett, 2012( وبلن، توسط مفهوم این چه گرا .گیردمی انجام 
 پرستیژي مصرف مطالعه زمینه، این در تجربی مطالعات ترینقدیمی زا لکن، شد؛ مطرح

 و اوکاس و )2002( 3فروست و2اوکاس متظاهرانه مصرف و )1999( ارانهمک و1ایستمن
  است. )2004( 4اوینمک

                                                 
1 Eastman 
2 Aron O’Cass 
3 Hmily Frost 
4 McEwen 
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 هايمؤلفه«از جامع نظري تعریف یک ارائه در :پایدار مدارتوسعه هايمؤلفه مفهوم
 شامل مدار،توسعه هايمؤلفه شود. اقدام مفهوم چندین بررسی به باید »پایدار مدارتوسعه
 عنوانبه مدار)توسعه (رفتار توسعه بر مبتنی رفتار یا پایدار رفتار است. ارپاید رفتار نوعی

 شده مطرح جوامع، محیطی و اقتصادي اجتماعی، عدالت از نگهبانی براي نرم جنبشی
 حفاظت راستاي در هدفمند و پیشگیرانه مؤثر اقدامات از ايمجموعه پایدار رفتارهاي .است

 و فردي رفاه گرفتن نظر در همچنین و طبیعی و انسانی یزندگ تمامیت جمله از منابع از
 هدف با گروهی و فرد اقدامات شامل مفهوم، این است. بشر آینده و فعلی نسل اجتماعی
 نماید می تضمین را طبیعت و فرد تعادل و است شده مطرح منابع از منطقی استفاده

)Carrete & et. al., 2012(. ،و مصرف در جوییصرفه هبرگیرند در تواندمی همچنین 
 اقتصاد، رفاه باالي سطوح به دستیابی هدف با طبیعی و مادي منابع از استفاده در تعادل

 هايلفهؤم .)Gadenn & et. al., 2012( باشد محیطی زیست اجتماعی سیاسی،
 این مدار،توسعه الگوي یک در که گردیده بیان پایدار، بعديِسه مدل یک طی مدار، توسعه

 تنیده هم در رفتار) و نگرش آگاهی، نیز و اقتصادي؛ و اجتماعی محیطی،(زیست عدب سه
 توصیف آگاه مصرفی عنوانبه را پایدار مصرف الگوهاي ،)2011( همکاران و 1شث اند.شده
 کنندهمنعکس که شودمی پشتیبانی و هدایت نادیدنی، ذهنیت یک توسط که اندکرده

 به طبیعت از مراقبت مثال، عنوانبه .است طبیعت و جامعه و خود از مراقبت جدي احساس
 .دارد اشاره طبیعی منابع از اندك استفاده و زیست محیط از حفاظت قبیل از مواردي
 و عمومی کاالهاي از حمایت و اجتماعی هايشبکه از تقدیر شامل جامعه از مراقبت
 زندگی تعادل و زندگی از رخاط رضایت مسکن، پذیريمسئولیت امر یک در خود از مراقبت

 نیز مدارتوسعه رفتار اقتصادي ابعاد شامل بعدي،سه مدل این .دارد اشاره ...و  کاري
 از مراقبت به آگاهانه احساس عنوانبه تواندمی وجه بهترین به اقتصادي بعد شود. می

 :Balderjahn & et. al., 2012 ( شود توصیف درازمدت شخصی و اقتصادي بهزیستی
 تجارت و سبز کاالهاي باید احساس، و آگاهی چنین با کنندهمصرف مثالً .)282-284

 یا افراد به رساندن نفع یا کمک منظور به که رفتارهایی همچنین، کند. انتخاب را عادالنه
 به توجه عادالنه، تجارت با محصوالت خرید مثال، عنوانبه باشد. افراد از دیگري هايگروه

 در تجاري و تولیدي امور در مناسب شرایط و کار انجام انسانی، نکات عایتر و استانداردها
 ,.Balderjahn & et. al( جامعه از مراقبت با مصرف و تولید مطابقت و ها شرکت

 خرید براي کنندهمصرف آگاهی ،)2013( همکاران و بالدرجان نظربه .)2012:282-284
                                                 
1 Sheth 
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 ،مشارکتی گیريبهره سادگی، شامل که شودمی منعکس وجه سه توسط اقتصادي پایدار
 .بشر نسل براي بلکه فرد خود براي نه هامصرف و خریدها در زیان و سود رابطه رعایت

 به توجه ،آینده و حال زمان در افراد دیگر قبال در فرد اجتماعی مسئولیت لفهؤم همچنین،
 همچنین، دارد. ظرن در را آیندگان و حال براي مصرف در برابري رعایت مصرف، در عدالت
 شده رعایت عادالنه تجارت و عدالت آنها تولید در که محصوالتی خرید و مصرف بر عالوه
 و نژادها و ها قومیت و مرد و زن حقوق تساوي شهروندي، حقوق خصوص در آموزش باشد،

 این در مطالعات ترین مهم از .)Michalos & et. al., 2011( دارند جاي بعد این در ...
 ایران، در و ،)2013( همکاران و بالدرجان ،)2009( همکاران و میکارلوس مطالعه هزمین

  است. )1395( همکاران و هیر آقایاري
  

  پژوهش نظري چهارچوب
 3میردال گونار و 2گرانووتر مارك ،1وبلن تورستن هاينظریه از حاضر، تحقیق در

 است. شده استفاده ،یقتحق مفروضات نظري هايپشتوانه و راهنما الگوهاي عنوان به
 به کند. می تعیین را اش فکري عادات و بینش فرد، پایگاه که است معتقد وبلن تورستن

 هایی اجتماع چهارچوب در اندیشیدن، و عملکرد هاي شیوه و رسوم و عادات سان،همین
 آنها درون به طبیعت، از شان معاش آوردن فراچنگ براي نبرد در ها انسان که کنند می رشد

 سایر کنار در خود، نظریه در وبلن تلقی، این با ).Kozer, 2003:367( شوند می کشیده
 موضوعات از که است کرده معرفی اقتصاد، علم ادبیات به را برجسته مفهوم دو مفاهیم،

 وبلن، نظر از تظاهري. مصرف دوم و تظاهري فراغت یکی رود.می شمار به امروز تأمل قابل
  ). Mashhadi, 2014: 113( است جامعه در قدرت و ثروت دادن نشان براي مفهوم، دو هر

 چشمگیر، نمایش و چشمگیر آسائی تن (تظاهري)، چشمگیر مصرف وبلن، نظر به
 جلوه برتر شان همسایگان چشم در تا کوشند می آنها با ها انسان که هستند لوازمی همگی
 یک از تواندمی تظاهرانه)،م و چشمگیر( مصرف وضعیت این ).Kozer, 2003:367( کنند

 از ناشی محیطیزیست مشکالت خاطر به دیگر سوي از و منابع محدودیت خاطر به سو
 یک به ازآن، ناشی روانی و اجتماعی ،فرهنگی مشکالت ایجاد سبب به و نادرست مصارف
 :Shabani & Karimi, 2015:108 Lopez & Yoon; 2020( گرددمی تبدیل مسأله

                                                 
1 Thorstein Veblan 
2 Mark Granovetter 
3 Gunnar Myrdal 
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 با مضاعف، هايهزینه صرف با را خود حرمتی،بی و رسوایی ترس از افراد، که چرا).  ;22
 :PasebaniSomeeh & Motevasseli, 2012( کنندمی همنوا اجتماعی، رفتار الگوي
 عملکرد کاهش نتیجه در و ترجیحی رفتار عادت، به منجر افراطی، سطوح این و)؛ 230
 را ها انسان اقتصادي رفتار که است قدمعت وبلن .)Andersen, 2011:1( شودمی افراد
 تحلیل مورد رفتار، این اجتماعی زمینه حسب بر باید دیگر، انسانی فعالیت گونه هر مانند
 نیز، اقتصادي شناسیجامعه احیاي در مؤثر شخصیت گرانووتر، ).Kozer, 2003( دارد قرار

 سؤاالت از یکی عیاجتما روابط از نهادها و رفتار تأثیرپذیري چگونگی است، معتقد
 روابط با چنان نهادها، و رفتارها مدرن، جوامع در حتی و است اجتماعی نظریه کالسیک
 تفاهم سوء ازهم، مستقل هايپدیده عنوانبه آنها کردن جدا که اندشده محدود اجتماعی

 ساختارهاي تأثیر ايمقاله در تفکر، همین با او (Granovetter, 1985:481). است جدي
 اقتصادي کالن پیامدهاي و انسانی روابط ارتباط تشریح به ،اقتصادي پیامدهاي بر ماعیاجت

 سرنوشت ها،انسان مابینیفی رفتارهاي و روابط که دهدمی نشان و هپرداخت جوامع براي
 گرانووتر، تحقیقات و تفکر این .(Granovetter, 2005) کندمی تعیین را جوامع اقتصادي

 جوامع، ايتوسعه و کالن سطوح و ابعاد به را مصرفی کنش جمله از نیانسا هايکنش تمام
 نهادگرایانی آراء از تحقیق، این در توسعه و مصرف بین ارتباط بحث در زند.می گره

 را نهادگرایی نگرش نیز میردال است. شده گرفته الهام گرانووتر و میردال گونار همچون
 و انسانی هايخواسته هايحوزه او آورد.یم حساب به اقتصادي توسعه مطالعات اساس

 دیدگاهی تا کندمی تالش و کندمی فرض اجتماعی هايپویایی توضیح مالك را سازمانی
 کشورها، شرایط از میردال درك .دهد ارائه توسعه عدم و توسعه سازوکار منطق از کلی

 و هستند مرتبط هم با علّی طوربه بسیاري شرایط آن در که است اجتماعی نظام یک وجود
 درآمد؛ و تولید طورکلیبه که شودمی شرایط سایر در علّی تغییرات موجب یکی در تغییر

 هاسیاست و نهادها؛ زندگی؛ و کار به نسبت نگرش و تلقی طرز زندگی؛ سطح تولید؛ شرایط
 :Ramezani Baseri, Mirfardi, 2014) دارند قرار نزدیک ارتباط در هم با همگی
124).  
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 هاي مؤلفه و اقتصاديـ  اجتماعی وضعیت متظاهرانه، مصرف بین رابطه مفهومی مدل :1 شکل
  مداريتوسعه

  
  پیشینه پژوهش

   الف) تحقیقات داخلی
 بر مبتنی ارهايرفت درباره و متظاهرانه مصرف درباره که اندکی تحقیقات میان از
   نمود. ارهاش زیر اتتحقیق به توانمی است شده انجام ایران در توسعه

 اب زنجان استان در کنندگانمصرف رفتار اقتصادي تحلیل« در، )1388( پرتوي
 که دریافت اطالعات، يثانویه تحلیل روشبه »آلایده تقریباً تقاضاي تابع از فادهاست

  به حتی و دهندنمی تغییر را تقاضا کاالها، قیمت تغییر با موارد بیشتر در کنندگانمصرف
   یابد.می ادامه مصرف، و خرید به گرایش قیمت، افزایش رغم

 مصرف و دینداري بین رابطه« بررسی در )،1393( همتی بابایی و گتابی پورحبیب
 یک به قریب در مصرف میزان که دریافتند پیمایشی، روش به »تهران شهر زنان نمایشی
 همبستگی ،یشینما مصرف با آن ابعاد و دینداري بین و است باال حد در افراد، چهارم

   .دارد وجود همبستگی فقدان گاه و ضعیف معکوس
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 4 منطقه هايمعلم متظاهرانه مصرف« مطالعه به ،)1394( پورسلیمان و آزادارمکی
 تظاهري ها،معلم مصرف الگوي که گرفتند نتیجه و نموده اقدام کیفی روش به »تهران شهر
 تجمالتی زندگی به گرایش رف،مص این اثر در شده ایجاد جدید گروه مشخصه که است
 بر تا کنندمی زیادي تالش اما دانند،می متوسط طبقه جزو را خود چند هر هامعلم و است

   کنند. رفتار جامعه، باالي طبقات مادي هايارزش و مصرفی هنجارهاي اساس
 بررسی به اجتماعی پیمایش یک طی ،)1395( هنرور و اقدمعلیزاده ،هیرآقایاري

 »ارومیه شهروندان بین در پایدار و والنهئمس مصرف و زیستی محیط سواد بین رابطه«
 محیط رفتار و زیستی محیط نگرش ،زیستی محیط سواد بین که دادند نشان و نموده اقدام

  دارد. وجود رابطه ،پایدار و والنهئمس مصرف با زیستی
  

  ب) تحقیقات خارجی
 مصرف سازيمقیاس و تجربی تحقیقات به توانمی ایران، از خارج تحقیقات میان از

   .نمود اشاره پایدار يتوسعه و متظاهرانه
 را متظاهرانه مصرف زمینه در پیمایشی تحقیقات از یکی، )2004( 1اوینمک و اوکاس

 وضعیت که دریافتند و داده انجام »تظاهري مصرف و مصرف وضعیت بررسی« عنوان با
 اما اجتماعی، تأثیرات و خود نظارت تأثیر تحت مصرف است. متظاهرانه امروز، مصرف
   دارد. قرار کاالها مارك و فرديبین تأثیرات تحت متظاهرانه مصرف

 رفتار و گرایش دانش، سنجش« عنوان با تحقیقی ،)2009( همکاران و 2میکالوس
 گرایش دانش، سطوح که دریافتند و داده انجام پیمایش روش به »پایدار توسعه به معطوف

 نگرش از باالتر دانش، سطح و نیست انتظار قابل سطح در پایدار توسعه به معطوف ررفتا و
   است. رفتار و

 در تظاهري مصرف به گرایش مورد در ايزمینه تحقیق« به ،)2011( 3هز گؤالي
 هايسبک و تظاهري و پرتحرك مصرف و نموده اقدام پیمایشی روش به »ترکیه موغالي
   نمود. مشاهده را یالتتجم و يپرستیژ مصرف مختلف

 توسعه پایدار: مصرف براي ،آگاهی« عنوان با تحقیقی ،)2013( همکاران و 4بالدرجان
 به پیمایشی روش به »کنندگانمصرف پایداري اقتصاد بعد در جدید هايبینش و مقیاس

                                                 
1 Hmily McEwen 
2 Michalos 
3 Gülay Hiz 
4  Bulderjan 
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 بر پایدار مصرف در کنندهمصرف آگاهی براي گیرياندازه الگوي نهایت در و هرساند انجام
 گانهسه اصلی خطوط با مطابق اقتصادي و محیطیزیست اجتماعی، يپایدار بعد سه اساس
   نمودند. تدوین را توسعه

 به »آینده براي فداکاري پایدار، مصرف« عنوان با تحقیقی ،)2016( 1محمد و قوقاب
 پایدار مصرف براي اساسی دستورالعمل پنج که دادند نشان و داده انجام اسنادي روش
 در تعدیل اساسی، نیازهاي تأمین براي آگاهانه هاي تالش از: عبارتند که دارد وجود
 مراقبت و آینده نسل براي مراقبت ماتریالیسم، جاي به کیفیت با زندگی بر تمرکز ها، هزینه

   .محیطیتزیس پیامدهاي از
 ددا نشان پیمایشی، روش به »متظاهرانه رفتار گیرياندازه« در ،)2018(2مورفی جان

 در مالی ناامنی مانند اقتصادي اتخطر و متظاهرانه مصرف با جوییصرفه در ناتوانی که
   است. ارتباط

 هدف بر نظارت کننده:مصرف ردپاي« عنوان با ايمطالعه ،)2019( 3کاستالنی و ساال
 اطالعات ثانویه تحلیل روش به »فرآیند بر مبتنی زندگی چرخه ارزیابی با پایدار توسعه
 محرك مصرف هقطن ترین مهم ،غذایی مواد مصرف و تولید که گرفتند نتیجه و داده انجام

   .است محیطی اثرات (منفی)
 رفتار و پایدار توسعه تولید،« عنوان با تحقیقی در ،)2019( 4آلویس و دوپاچو شییل،

 و پایدار توسعه مؤلفه عنوان به آینده از نگرانی مفهوم بررسی به »سبز کنندگانمصرف
 نتیجه نظرسنجی یک هايداده از ايمجموعه از و پرداخته مصرف با رابطه در خاص طور به

 رفتار و تولید بین همچنین و سبز مصرف مقادیر و تولید بین یمثبت همبستگی که گرفتند
  .دارد وجود اجتماعی نگرش و تولید و خرید

  
  هاي پژوهش فرضیه
 رابطه ابعادش) (و پایدار مداروسعهت هايمؤلفه با ابعادش) (و متظاهرانه مصرف - 1
   .)H1-1 ،اول (فرضیه دارد معنادار
، دوم (فرضیه دارد معنادار رابطه متظاهرانه مصرف با اقتصادي اجتماعی وضعیت - 2

H1-2(.  
                                                 
1 Farzana Quoquab, Jihad Mohammad 
2 John L. Murphy 
3 Serenella Sala,Valentina Castellani 
4 Chris Shiel, Arminda doPaço, Helena Alves 
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 دارد معنادار رابطه پایدار مداريتوسعه هايمؤلفه با اقتصادي اجتماعی وضعیت - 3
  .)H1-3، سوم (فرضیه
  

  وهششناسی پژ روش
 در 1اجتماعی پیمایش روش به و تحلیلی ـ توصیفی و مقطعی صورتبه مطالعه این

 19 عالی تحصیالت داراي شهروندان تحقیق، آماري جمعیت است. شده انجام 1399 سال
 و نفوس عمومی سرشماري آخرین تفصیلی نتایج مطابق که است زنجان شهر سال 65 تا

 که است شده گزارش نفر 463865 شهري) (نقاط زنجان شهرستان کل جمعیت مسکن،
 به زنجان، شهر شهري نقاط کل جمعیت جایگذاري از استفاده با نمونه حجم محاسبه براي
 برآورد نفر 502 نمونه، حجم )p=0.4&q( کوکران فرمول در زنجان شهر جمعیت جاي
 ايمرحله چند ايخوشه روش از شهر، مسکونی مختلف مناطق از هانمونه انتخاب براي شد.

 تمامی آن طی که شد استفاده زنجان شهر چهارگانه مناطق شهرداري نقشه اساسر ب
 و اصلی هايخیابان مناطق، سپس و شدند گیرينمونه چارچوب وارد شهر، مسکونی مناطق
 نهایت، در و شدند نمونه وارد کشی)(قرعه ساده تصادفی صورتبه منازل و هاکوچه و فرعی
 شرایط داشتن شرط به منزل عضو یک منزل، درب شدن باز با منازل، در دافرا انتخاب براي

 صورت این غیر در و گرفت قرار مصاحبه مورد داوطلبانه صورت به نمونه، و کل جمعیت
 شیوه به اطالعات تمامی شد. جایگزین پستی، کد آن در مقیم اعضاي از دیگر یکی

 رعایت با و منزل در )3خودناظر یا ابخودارزی( 2خودایفا و مندساختار حضوري يمصاحبه
  است. شده آوريجمع ذیل شرح به نامهپرسش 3 با بهداشتی و اخالقی نکات

 مصرف مقیاس ترکیب از گویه 52 مجموعاً با متظاهرانه مصرف سنجش براي
 مصرف مقیاس و متظاهرانه مصرف مقیاس )،1999( همکاران و 5ایستمن 4پرستیژي
 نمایشی مصرف مقیاس از بخشی و )،2004 و 2002( همکاران و اوکاس طبقاتی ـ پایگاهی

 احمدي و حسینی تحقیق از برگرفته گویه 5 )،1393( همتی بابایی و کتابی پورحبیب
 پرسشنامه گذارينمره براي است. شده استفاده ساخته محقق يگویه چند و )1393(

 خیلی« از پاسخ گزینه 5 اب لیکرت نمرات مجموع طیف از تحقیق این در متظاهرانه مصرف

                                                 
1 Social Survy 
2 Self-Relate 
3 self-administered 
4 Consumption prestige 
5 Eastman 
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 سنجش براي است. شده استفاده »زیاد خیلی« و ،»زیاد« تا ،»متوسط« ،»کم« ،»کم
 )2009( همکاران و میکارلوس مقیاس ترکیب از گویه 60 مجموعاً با مدارتوسعه هايمؤلفه

 پرسشنامه گذارينمره براي است. شده استفاده ،)2013( همکاران و بالدرجان مقیاس و
 تا »کمخیلی« از پاسخ يگزینه 5 با لیکرت نمرات مجموع طیف از مدارتوسعه هايلفهمؤ
 به تحقیق هايمقیاس پایایی و متغیرها ابعاد و نقش نام، است. شده استفاده »زیاد خیلی«

  است. زیر صورت
  

  تحقیق هايمقیاس نام، نقش و ابعاد متغیرها و پایایی :1جدول 

  تعداد کرونباخ آلفاي ضریب  سازينیمه دو
 گویه

مقیاس کل   متغیرها  متغیر ابعاد  نقش   مقیاس زیر
  0/ 93 اول: نیمه
  96/0 دوم: نیمه

87/0 نیمه: دو همبستگی  
97 /0  

63/0 6  
  مستقل

  مصرف پرستیژي مصرف
  تظاهري مصرف  34 97/0  متظاهرانه

  طبقاتی مصرف  12 94/0
  86/0 اول: نیمه
  88/0 دوم: نیمه

0/ 72 نیمه: دو مبستگیه 
92/0  

69/0 13  
 وابسته

  هايمؤلفه  پایدار توسعه از آگاهی
 مدار توسعه

  پایدار توسعه به نگرش  13 89/0
  پایدار مدار توسعه رفتار  34 91/0

 (مجموع اقتصادي ـ اجتماعی طبقه    مستقل  4  -   63/0 - 
  ها)شاخص

  
 داريمعنی سطح حداکثر شدند. تحلیل PLS و SPSS آماري افزارهاينرم در هاداده

  است. شده گرفته نظر در 95/0 هاآزمون خطاي حداکثر و P>05/0 هاآزمون
  

  پژوهش يهایافته
  اقتصادي ـ اجتماعی و جمعیتی مشخصات به مربوط توصیفی هايیافته

 است. سال) 62 حداکثر و 22 (حداقل سال 62 تا 22 مطالعه مورد نمونه سنی دامنه
 است. معیار انحراف 56/9 و واریانس 56/90 با 85/38 نمونه جمعیت سن ینمیانگ

 سال 49 تا 30 سن در ها)نمونه انتخاب بودن تصادفی دلیل (به پاسخگویان تعداد بیشترین
 248 و زن پاسخگویان، از )6/50نفر( 254 هستند. سال 62 تا 60 سن در تعداد کمترین و

 درصد) 2/5( نفر 26 دهدمی نشان تحصیالت حسب بر هاتوزیع هستند. مرد )،4/49( نفر
 تحصیالت داراي فراوانی، بیشترین با درصد) 6/54( نفر 274 دیپلم، فوق یا کاردانی



  51هاي ... بررسی تأثیر مصرف متظاهرانه بر مؤلفه 

 با نمونه افراد از درصد) 6/0( نفر 3 و لیسانس فوق درصد) 6/39( نفر 199 لیسانس،
 شغلی فعالیت یا شغلی وضعیت متغیر هستند. دکتري تحصیالت داراي نیز فراوانی کمترین

 نفر 96 بیکار؛ نمونه، از درصد) 4/8( نفر 42 است. شده بنديگروه فعالیت، یا وضعیت 9 در
 نفر 15 کارگري؛ آزاد )4/3( نفر 17 تحصیل؛ حال در )2/8( نفر 41 دار؛خانه )1/19(
 4 ولی)؛(معم کارمند )1/37( نفر 186 فرما، خویش آزاد )8/6( نفر 34 کارفرما؛ آزاد، )3/0(

 هاوضعیت سایر در نیز )6/9( نفر 48 و ...) یا مدیر (رییس، رتبهعالی کارکنان )08/0( نفر
 کمترین و معمولی کارمند ،تعداد بیشترین هستند. )... و فصلی مشاغل التدریس،حق(

 دهدمی نشان تومان)، (به خانواده درآمد میزان هايتوزیع است. رتبهعالی کارکنان ،تعداد
 و هزار هشت و پنجاه و سیصد و میلیون شش یعنی، 40/6358876 درآمد میانگین که

 و معیار از انحراف درصد 019/3692053 که است تومان شش و بیست و صد چهار
 و صفر پاسخگویان) اظهار بر (بنا درآمد میزان حداقل دارد. واریانس 361/13649956

 يآماره درآمد، خصوص در که آنجا از است. شده گزارش تومان میلیون 40 درآمد حداکثر
 بر درآمد تقسیم از تردقیق بررسی براي لذا ،باشد قضاوت مبناي تواندنمی میانگین،

 ـ اجتماعی طبقه هايشاخص ترین مهم از سکونت، محل منطقه شد. استفاده ها، دهک
 فرن 113 است. شده تقسیم شهرداري، منطقه 4 به مطالعه مورد جامعه در اقتصادي،

 )5/22( نفر 113 و ؛2 منطقه در )7/22( نفر 114 ؛1 منطقه ساکن نمونه، از درصد) 5/22(
ل (جدو دارند سکونت 4 منطقه در نمونه از درصد 9/20 معادل نفر 105 و 3 منطقه ساکن

2(.  
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 مورد نمونه در ياقتصاد ـ یاجتماع و یتیجمع مشخصات فراوانی توزیع هايآماره :2 جدول
  العهمط

Table 2: Frequency Distribution Statistics of Demographic and Socio-
Economic in the Study Sample 

انحراف   میانگین  معتبر درصد  درصد  فراوانی  
  حداکثر  حداقل  واریانس  معیار

سن (به 
  سال)

 23.3 22.5 113  30زیر 

38.85 9.516 90.562 22 62 
 30.2 29.3 147  39تا  30
 31.5 30.5 153  49تا  40
 14.4 13.9 70  59تا  50
 6. 6. 3  و باالتر 60

 - - - - - 50.6 50.6 254  مرد  جنس
 - - - - - 49.4 49.4 248  زن

  تحصیالت

 - - - - - 5.2 5.2 26 کاردانی
 - - - - - 54.6 54.6 274  لیسانس
فوق 

 - - - - - 39.6 39.6 199  لیسانس

دکتري و 
 - - - - - 6. 6. 3  باالتر

فعالیت 
شغلی 

  اي حرفه

 - - - - - 8.7 8.4 42 بیکار
 - - - - - 19.9 19.1 96  دارخانه

 حال در
 - - - - - 8.5 8.2 41  تحصیل

 - - - - - 3.5 3.4 17  آزاد کارگري
 - - - - - 3.1 3.0 15  آزاد کارفرما

آزاد 
 - - - - - 7.0 6.8 34  فرما خویش

 کارمند
 - - - - - 38.5 37.1 186  معمولی

کارکنان 
 - - - - - 8. 8. 4  رتبهعالی

 - - - - - 9.9 9.6 48  سایر

منطقه 
  مسکونی

 - - - - - 25.4 22.5 113 1منطقه 
 - - - - - 25.6 22.7 114  2منطقه 
 - - - - - 25.4 22.5 113 3منطقه 

انحراف   گینمیان 23.6 20.9 105 4منطقه 
  حداکثر  حداقل  واریانس  معیار

  درآمد

 635887
6.40 

36920
53.01

9 

13649
956.36

1 
0  40000000 

 هاي درآمددهک

دهک   20دهک  10دهک 
30 

دهک  50دهک  40دهک 
60 

دهک 
70 

  90دهک  80دهک 

3000000 3500000 45000
00 5000000 6000000 68000

00 
7500
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800000
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00 

 100.0 مجموع
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  پایدار مدارتوسعه هايمؤلفه و متظاهرانه مصرف وضعیت به مربوط توصیفی هايیافته
 با مجموعاً و مقیاس زیر سه با مدل، مستقل متغیر عنوانبه متظاهرانه مصرف مقیاس

 مصرف سؤال 12 و تظاهري مصرف سؤال 34 ،پرستیژي مصرف سؤال 6( سؤال 52
 شده گیرياندازه فاصله سنجش سطح در و نمره) 5 تا 1 (بین لیکرت طیف در )طبقاتی

 هايیافته طبق باشد. نوسان در 260 تا 52 دامنه در تواندمی مقیاس این نمرات است.
 مقایسه و )23/111( متظاهرانه مصرف کل مقیاس میانگین به نگاه و 2 جدول در مرقوم
 که )242( جدول رحداکث و مقیاس حداقل از باالتر که )66( جدول حداقل هايمیزان
 مورد نمونه در متظاهرانه مصرف که شد مشخص ،است مقیاس حداکثر به نزدیک بسیار

 واریانس و 870/35مقیاس این معیار انحراف دارد. قرار باال به رو متوسط سطح در مطالعه
 نوسان در نمره 30تا 6 بین تواندمی پرستیژي مصرف مقیاس زیر است. 641/1286 آن

 و )6( حداقل هايمیزان مقایسه و )02/17( پرستیژي مصرف میانگین هب نگاه باشد.
 سطح در مطالعه مورد نمونه در پرستیژي مصرف که شد مشخص متغیر، این )30( حداکثر

 مقیاس زیر است. 237/17 آن واریانس و 152/4 مقیاس این معیار انحراف دارد. قرار باال
 باشد. داشته قرار نمره 170 تا نمره 34 بین دامنه در تواندمی نمایشی یا تظاهري مصرف

 مشخص )161( حداکثر و )36( حداقل هايمیزان و )76/68( تظاهري مصرف میانگین
 معیار انحراف دارد. قرار متوسط سطح در مطالعه مورد نمونه در تظاهري مصرف که کندمی
 پایگاهی یا یطبقات مصرف مقیاس زیر است. 931/656 آن واریانس و 631/25 مقیاس این
 )91/25( زیرمقیاس این میانگین باشد. نوسان در نمره 60 تا 12 بین دامنه در تواندمی نیز

 این که کندمی مشخص بعد این )60( حداکثر و )12( حداقل هايمیزان با آن مقایسه و
 دارد. قرار پایین به رو متوسط سطح در مطالعه مورد نمونه در متظاهرانه مصرف از بعد

  ).3 (جدول است 443/79 آن واریانس و 913/8 مقیاس این معیار نحرافا
 سه با تحقیق این در باشد؛می مدل يوابسته متغیر که مدارتوسعه هايمؤلفه مقیاس

 به نگرش سؤال 13 ،پایدار توسعه از آگاهی سؤال 13( سؤال 60 با مجموعاً و زیرمقیاس
 در نمره) 5 تا1 (بین لیکرت طیف در )پایدار مدارتوسعه رفتار سؤال 34 و پایدار توسعه
 دامنه در تواندمی مقیاس کل نمرات بنابراین، .است شده گیرياندازه فاصله سنجش سطح

 نگاه با و 2 جدول در مرقوم هايیافته طبق باشد. نوسان در نمره 300 نمره تا 60 بین
 و )145( حداقل با آن مقایسه و )99/246( مدارتوسعه هايمؤلفه کل مقیاس میانگین
 مورد نمونه در پایدار مدارتوسعه هايمؤلفه که شودمی مشخص ،نمره )293( حداکثر
 و 059/23 مقیاس این معیار انحراف دارد. قرار باال به رو متوسط سطح در نیز مطالعه
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 نمره 65 تا 13 بین تواندمی پایدار توسعه از آگاهی زیرمقیاس است. 706/531 آن واریانس
 حداکثر و )30( حداقل با آن مقایسه و )40/51( آگاهی میانگین به نگاه باشد. نوسان در
 باالیی سطح در مطالعه مورد نمونه در آگاهی بعد که کندمی مشخص آگاهی ينمره )65(

 نمره است. 218/27 آن واریانس و 217/5 بعد این معیار انحراف است. شده گزارش
 باشد. داشته قرار نمره 65 تا 13 دامنه در تواندمی دارپای توسعه به نگرش زیرمقیاس

 )65 و 33 ترتیب (به حداکثر و حداقل هايمیزان با آن مقایسه و )29/56( نگرش میانگین
 این معیار انحراف دارد. قرار باالیی سطح در پایدار توسعه به نگرش که دهدمی نشان

 در نیز پایدار مدارتوسعه رفتار زیرمقیاس است. 839/45 آن واریانس و 770/6 مقیاس
 مقایسه و )48/138( مدارتوسعه رفتار میانگین دارد. قرار نمره 170 تا نمره 34 دامنه
 دهدمی نشان است، 168 و 45 ترتیب به که زیرمقیاس این حداکثر و حداقل هايمیزان

 واریانس و947/16 مقیاس این معیار انحراف دارد. قرار باال سطح در مدارتوسعه رفتار که
  ).3 (جدول است 185/287 آن
  

 در ها زیرمقیاس و مدارتوسعه هايمؤلفه و متظاهرانه مصرف فراوانی توزیع هايآماره :3 جدول
  مطالعه مورد نمونه

Table 3: Demonstration Frequency Distribution Statistics and 
Development-Oriented Components and Subscales in the Study Sample 

  
  
  

 و کل مقیاس  
 میانگین  ها زیرمقیاس

 انحراف
  حداکثر  حداقل  کشیدگی چولگی  واریانس  معیار

 مصرف مقیاس
 و متظاهرانه
 هاي زیرمقیاس
  آن

 242 66 1.853 1.030 1286.641 35.870 111.23  متظاهرانه مصرف
 30 6 1.645 801. 17.237 4.152 17.02  پرستیژي مصرف
 161 36 1.078 1.845 656.931 25.631 68.76  تظاهري مصرف
 60 12 1.282 1.451 79.443 8.913 25.91  طبقاتی مصرف

 مقیاس
 هاي مؤلفه
 و مدار توسعه

 هاي زیرمقیاس
  آن

 293 145 1.003 1.306- 531.706 23.059 206.99 مدار توسعه هايمؤلفه
 65 30 1.781 725.- 27.218 5.217 51.40  پایدار توسعه از آگاهی
 65 33 2.003 1.171- 45.839 6.770 56.29  پایدار توسعه به نگرش

 68 45 1.862 1.964- 287.185 16.947 138.48 مدارتوسعه رفتار
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  تحلیلی هايیافته
 بررسی براي PLS و فرضیات بررسی براي SPSS مکمل افزارنرم دو از تحقیق، این در

  است. زیر صورت به هاافزارنرم نتایج براساس آماري يهااستنباط است. شده استفاده مدل،
  

  :)H1-1( پایدار مدارتوسعه هايمؤلفه با متظاهرانه مصرف رابطه
 هايمؤلفه و متظاهرانه مصرف هايداده توزیع بودن نرمال وضعیت بررسی براي

 ستد به داريمعنی سطح که شد استفاده 1اسمیرنوف ـ کولموگروف آزمون از مدار،توسعه
 مبنی 0Hو رد 1Hفرض و آمد دستبه 05/0 مقدار از تربزرگ آزمون، اجراي از آمده

 خطی رگرسیون تحلیل و 2پیرسون همبستگی ضرایب شد. تأیید ها،داده بودن نرمال بر
 یا 3تغییري)(هم سکواریان حالت دو پایه بر آماري، هاياستنباط و شد استفاده چندگانه
 و معکوس) یا (منفی رابطه یا تغییريهم وجود محقق، فرض شد. دنبال متغیرها، 4استقالل
 در که است آن ابعاد و مدارتوسعه هايمؤلفه با ابعادآن و متظاهرانه مصرف بین معنادار
  است. شده داد نشان همبستگی ماتریس در و محاسبه 95/0 اطمینان فاصله

 هايمؤلفه و متظاهرانه مصرف بین همبستگی ضریب محاسبه یجنتا بررسی در
 عدم بر مبنی H0 بنابراین، است. آمده دستبه 000/0 معناداري سطح مدار،توسعه

 با نیز تغییريهم شدت شود.می ییدأت تغییريهم وجود بر مبنی H1 و ابطال تغییري، هم
 با و باشدمی قوي نسبتاً r=567/0 با است برابر که همبستگی ضریب مطلق قدر به توجه
 نوع این ،متظاهرانه مصرف است. معکوس تغییريهم جهت آن، منفی عالمت به توجه

 و -208/0 ضریب با ترتیب به مدارتوسعه رفتار و نگرش آگاهی، ابعاد با را تغییري هم
 هايتغییريهم میان از ).2 (جدول دارد 000/0 داريمعنی سطح در - 609/0 و - 338/0
 با برابر مدار،توسعه هايمؤلفه مجموع با پرستیژي مصرف بین همبستگی ضریب دیگر،
 توسعه، از آگاهی ابعاد با پرستیژي مصرف همبستگی ؛000/0 داريمعنی سطح در - 501/0

 و -233/0 و - 274/0 با برابر ترتیب به پایدار، ايتوسعه رفتار و پایدار توسعه به نگرش
 با تظاهري مصرف بین همبستگی ضریب است. 000/0 ريدامعنی سطح در - 513/0

 مصرف همبستگی ؛000/0 داريمعنی سطح در - 491/0 مدار،توسعه هايمؤلفه مجموع
 به پایدار، ايتوسعه رفتار و پایدار يتوسعه به نگرش توسعه، از آگاهی ابعاد با تظاهري

                                                 
1 Kolmogorov-Smirnov 
2 Pearson 
3 Covariation  
4 independence 
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 است. 001/0 حداکثر يدارمعنی سطح در -550/0 و - 299/0 و -161/0 با برابر ترتیب
 با برابر مدار،توسعه هايمؤلفه مجموع با (طبقاتی) پایگاهی مصرف بین همبستگی ضریب
 آگاهی ابعاد با طبقاتی یا پایگاهی مصرف همبستگی ؛000/0 داريمعنی سطح در - 525/0

 و -174/0 با برابر ترتیب به پایدار، ايتوسعه رفتار و پایدار يتوسعه به نگرش توسعه، از
  ).3 (جدول است 000/0 داريمعنی سطح در - 545/0 و - 376/0

 قابل H0 که شودمی مشخص ،001/0 از کمتر حداکثر معناداري سطوح به توجه با
 پایگاهی مصرف و تظاهري مصرف ،پرستیژي مصرف بین است. ییدأت قابل H1 و ابطال

 نگرش پایدار، يتوسعه از گاهیآ ابعاد و پایدار مداريتوسعه هايمؤلفه مجموع با (طبقاتی)
 جهت و دارد وجود معناداري تغییريهم پایدار، مدارتوسعه رفتار و پایدار يتوسعه به

 بین قوي همبستگی یک که دهدمی نشان جانبی يیافته یک است. معکوس ها،تغییري هم
 با 619/0 همبستگی (ضریب دارد وجود توسعه، به نسبت نگرش و توسعه، به نسبت آگاهی
 مدار،توسعه رفتار با نگرش و آگاهی بین ارتباط که حالی در )،000/0 داريمعنی سطح
 )000/0 داريمعنی سطح با 455/0  و 413/0 همبستگی (ضریب نیست قوي چنان

  ).4 (جدول
  

 مدارتوسعه هايمؤلفه با متظاهرانه مصرف بین رابطه بررسی براي همبستگی ماتریس :4 جدول
  ادابع و پایدار

Table 4: Correlation matrix to Investigate the Relationship Between 
Demonstrative Consumption with Sustainable Development Components 

and Dimensions 
  2  3  4  6  7  8   1  متغیر ابعاد  5  متغیر ابعاد

  . مجموع 1  ب همبستگیضری 1 **670.**991.**914. **567.- **208.- **338.-**609.-
  مقیاس مصرف

 متظاهرانه
 سطح معناداري  000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 

 تعداد نمونه 458 458 458 458 424 432 453 449

-.513**-.233** -.274** -.501** .491**.632** 1 .670**   همبستگی ضریب
  پرستیژي مصرف .2

 متغیر ابعاد
  مصرف

  متظاهرانه

 معناداري سطح 000.  000. 000. 000. 000. 000. 000.

 نمونه تعداد 458 485 463 480 440 449 480 475

-.550**-.299** -.161** -.491** .872** 1 .632** .991**   همبستگی ضریب
 معناداري سطح 000. 000.  000. 000. 001. 000. 000.  تظاهري مصرف .3

 نمونه تعداد 458 463 478 471 435 443 473 467
-.545**-.376** -.174** -.525** 1 .872**.491** .914**  طبقاتی مصرف .4  همبستگی ضریب

 معناداري سطح 000. 000. 000.  000. 000.  000.  000.  (پایگاهی)
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  2  3  4  6  7  8   1  متغیر ابعاد  5  متغیر ابعاد
 نمونه تعداد 458 480 471 495 446 455 490 482

.912** .741** .670** 1 -.525**-.491**-.501**-.567**   ضریب همبستگی
. مجموع مقیاس 5

 سطح معناداري 000. 000. 000. 000.  000. 000. 000.  مدار هاي توسعه مؤلفه

 تعداد نمونه 424 440 435 446 450 450 450 450
.413** .619** 1 .670** -.174**-.161**-.274**-.208**    از آگاهی .6  همبستگی ضریب

 ایدارپ توسعه

   ابعاد
   متغیر

   هاي مؤلفه
  مدار توسعه

 معناداري سطح 000. 000. 001. 000. 000.  000. 000.

 نمونه تعداد 432 449 443 455 450 459 457 452
.455** 1 .619** .741** -.376**-.299**-.233**-.338**   همبستگی ضریب

   به نگرش .7
 معناداري سطح 000. 000. 000. 000. 000. 000.  000.  پایدار توسعه

 نمونه تعداد 453 480 473 490 450 457 497 484
1 .455** .413** .912** -.545**-.550**-.513**-.609**    رفتار .8  همبستگی ضریب

 معناداري سطح 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000.   پایدار مدار توسعه

 نمونه تعداد 449 475 467 482 450 452 484 489
* : P< )طرفه 2( 05/0 , ** : P< )طرفه 2( 01/0  

  
  چندگانه رگرسیون تحلیل نتایج

 چگونگی رگرسیون، اما هستند. نزدیک هم به آزمونِ دو همبستگی، و رگرسیون
 (در X هاينمره به مدار)توسعه هايلفهؤم به مربوط نمرات اینجا (در Y نمرات بازگشت

 دهدمی نشان را X نمرات به Y نمرات وابستگی ضریب و میزان یا انه)متظاهر مصرف اینجا
 هم جهات دادن نشان همبستگی ضرایب محاسبه مزیت ترینمهم ).1384:24 (کرلینجز،

 قرار رگرسیون تحلیل تحت هاداده آزمون، دو هايبرتري دلیل به است. متغیر دو تغییري
  گرفت.
 یا چندمتغیري همبستگی ضریب رگرسیون، لتحلی آماري هايشاخص ترینباارزش از

R یا چندمتغیري همبستگی ضریب مجذور و R2 .ضریب حاضر، تحلیل در هستند 
 متغیر چند بین همبستگی یک معناي به 635/0 مقدار با )R( چندمتغیري همبستگی

 واریانس از درصد 403/0 یعنی است؛ آمده دست به 403/0 مقدار به R2 که وقتی اما است
Y تعیین ضریب شود.می تعیین متظاهرانه مصرف ابعاد توسط مدار)توسعه هايؤلفه(م 
 ،پرستیژي مصرف( مستقل متغیر که معناست ینبد R2 =403/0 با برابر آمده  دست به

 هاي(مؤلفه وابسته متغیر تبیین توانایی 403/0 میزان به )طبقاتی مصرف و تظاهري مصرف
  ).5 (جدول دارد را پایدار) دارمتوسعه
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 مصرف ابعاد اساس بر پایدار مدارتوسعه هايمؤلفه بینیپیش رگرسیونی مدل خالصه :5 جدول
  متظاهرانه

Table 5: Summary of the Regression Model for Predicting Sustainable 
Development Components Based on Demonstrative Consumption 

Dimensions 
 همبستگی ضریب  )R2( تعیین ضریب  یافته تعدیل ضریب  استاندارد خطاي

  )R( چندگانه
17.109 .399 .403 .635 

  طبقاتی) مصرف و تظاهري مصرف ،پرستیژي مصرف( متظاهرانه مصرف ابعاد بین:پیش متغیرهاي
 پایدار مدارتوسعه هايمؤلفه وابسته: متغیر

  
 این شد. استفاده ANOVA آزمون از چندگانه رگرسیونی مدل همواري بررسی براي

 مشابه چندمتغیره) چه و ساده (چه رگرسیون تحلیل در آماري مدل بودن دارمعنی آزمون
 وجود بر F دارمعنی نسبت بر واریانس، تحلیل در آماري مدل بودن دارمعنی هايآزمون
 F مقدار حاضر، لیلتح در دارد. داللت شانس، عامل ورايِ در ها،میانگین بین تفاوت

)494/94= F000/0( آن داريمعنی سطح ) و= Sig (و مقبولیت 95/0 اطمینان فاصله در 
 کند می تأیید شانس، عامل وراي را )،Yبر X1.2.3 (اثر تحلیلی مدل قبول قابل همواري
  ).6 (جدول

  
 هايمؤلفه بینیپیش گرسیونیر مدل همواري بررسی براي ANOVA آزمون نتایج :6 جدول

  متظاهرانه مصرف ابعاد اساس بر پایدار مدارتوسعه
Table 6: ANOVA Test Results to Evaluate the Smoothness of the 

Regression Model for Predicting Sustainable Development Components 
Based on Demonstrative Consumption Dimensions 

Sig. F  مجذورات میانگین  Df مدل مجذورات مجموع  
 رگرسیونی ضریب 82985.342 3 27661.781 94.494 000.
 پسمانده ضریب  122948.599 420 292.735  
 مجموع 205933.941 423   

  طبقاتی) مصرف و تظاهري مصرف ،پرستیژي مصرف( متظاهرانه مصرف ابعاد بین:پیش متغیرهاي
 پایدار مدارتوسعه هايمؤلفه وابسته: متغیر

  
 این مبدأ از عرض با ثابت مقدار که دهدمی نشان رگرسیونی ضرایب و هاوزن بررسی

 برآورد براي آن از که آماري نمونه در رگرسیون معلوم وزن b است. 519/307 با برابر مدل
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β براي و 160/0 تظاهري مصرف براي ،005/2 پرستیژي مصرف براي شودمی استفاده 
 ثیرأت ضریب یا رگرسیون نامعلوم وزن (بتا) β است. آمده دست به 472/1 قاتیطب مصرف

 551/0 طبقاتی مصرف براي و 175/0 تظاهري مصرف براي ،366/0 پرستیژي مصرف براي
 ابعاد از یک هر در تغییر معیار انحراف یک ازاي در دهد،می نشان که است آمده دست به

 افزایش فوق هايمیزان اندازه به )مدارتوسعه هايلفهؤم( وابسته متغیر مستقل، متغیر
  ).7 (جدول یابد می

  
  شدهبینی پیش  مدل به مربوط رگرسیونی ضرایب و اوزان :7 جدول

Table 7: Weights and Regression Coefficients Related to the Predicted 
Model 

Sig t 

 رگرسیونی ضرایب
 شده استاندارد

 ارداستاند رگرسیونی ضرایب
  مدل نشده

Beta استاندارد خطاي  B 

 (Constant) ثابت مقدار 307.519 3.957  77.720 000.

 متغیر ابعاد پرستیژي مصرف 2.005- 267. 366.- 7.499- 000.
 مصرف

  متظاهرانه
 تظاهري مصرف 160. 078. 175. 2.053 041.
  طبقاتی مصرف 1.472- 201. 551.- 7.337- 000.

  پایدار مدارتوسعه هايمؤلفه وابسته: متغیر
  
 خطی معادله از استفاده با وابسته متغیر چندگانه، خطی رگرسیون نتایج به توجه با

 مقادیر بینیپیش براي رگرسیونی معادله نتایج به عنایت با شود.می بینیپیش رگرسیون
 پرستیژي، (مصرف مستقل متغیر ابعاد اساس بر )مدارتوسعه هايلفهؤم( وابسته متغیر

  شود:می نوشته زیر صورت به ايمعادله طبقاتی) مصرف و تظاهري مصرف
  

Y=a+bx 1 +bx 2 + bx 3   

Y=مؤلفههاي توسعهمدار 
a =  مقدار ثابت/عرض از مبدأ  
+bx مصرف پرستیژي  = 1  
+bx 2 = مصرف تظاهري    
+bx 3 =   مصرف طبقاتی 

Y (مؤلفههاي توسعهمدار)= a(307/519) + bx 1(2/005)+ bx 2 (0/160)+ bx 3(1/472)  
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  )H1-2( متظاهرانه مصرف با اقتصادي ـ اجتماعی وضعیت رابطه
 محل منطقه درآمد، شغل، تحصیالت، شامل اقتصادي ـ اجتماعی طبقه هايشاخص

 سطح به باعنایت لذا شد. ایجاد ايفاصله سنجش سطح در متغیر یک و ترکیب سکونت،
 بررسی براي متظاهرانه، مصرف و اقتصادي ـ اجتماعی تضعیو متغیر ايفاصله سنجش

 بین ارتباط بررسی براي باریک و همبستگی، ضرایب از باریک متغیر، دو این روابط
 سطح با متناسب هايآزمون از متظاهرانه مصرف با اقتصادي ـ اجتماعی طبقه هايشاخص
 توزیع بودن نرمال توضعی بررسی براي همچنین، .است شده استفاده شاخص، هر سنجش

 که شد استفاده اسمیرنوف ـ کولموگروف آزمون از اقتصادي، ـ اجتماعی ضعیتو هايداده
 مدآ دست به 05/0 مقدار از تر بزرگ آزمون، اجراي از آمده بدست داريمعنی سطح
 ـ اجتماعی ضعیتو به وطمرب هايداده داد نشان که شد رد 0Hو تأیید 1Hفرض

 تأثیرات و روابط بررسی براي دلیل همینبه .کنندنمی پیروي نرمال، توزیع از اقتصادي
 از )مدارتوسعه هايمؤلفه با همچنین و( متظاهرانه مصرف با اقتصادي ـ اجتماعی وضعیت
 .شد گرفته بهره 95/0 اطمینان فاصله در 1اسپیرمن رو ناپارامتریک همبستگی ضریب

 محل منطقه درآمد، شغل، تحصیالت، شامل اقتصادي ـ اجتماعی طبقه هايشاخص
 ضریب بررسی در شد. ایجاد ايفاصله سنجش سطح در متغیر یک و ترکیب سکونت،

 - 114/0 با برابر ضریب این متظاهرانه، مصرف با اقتصادي ـ اجتماعی طبقه بین همبستگی
 تظاهري، مصرف بعد با اقتصادي ـ ماعیاجت طبقه همبستگی ؛025/0 داريمعنی سطح در

 ابعاد با اقتصادي ـ اجتماعی طبقه اما .است 002/0 داريمعنی سطح در - 154/0 با برابر
  ).8 جدول( نیست معنادار طبقاتی، مصرف و پرستیژي مصرف
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
1 Spearman's rho 
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  آن ابعاد و متظاهرانه مصرف با اقتصادي ـ اجتماعی طبقه بین همبستگی ماتریس :8 جدول
Table 8: Correlation Matrix between Socio-Economic Class with 

Demonstrative Consumption and Its Dimensions 
 مصرف  متغیر ابعاد

 متظاهرانه
 ـ اجتماعی طبقه

 مصرف   اقتصادي
 طبقاتی

 مصرف
  تظاهري

 مصرف
  پرستیژي

 ـ اجتماعی طبقه  همبستگی ضریب 1 *114.- 029. **154.- 045.-
 معناداري سطح . 025. 562. 002. 358.  صادياقت

 نمونه تعداد 428 389 414 407 421
  همبستگی ضریب *114.- 1 **383. **942. **741.

 معناداري سطح 025. . 000. 000. 000. متظاهرانه مصرف
 نمونه تعداد 389 458 458 458 458

 مصرف  همبستگی ضریب 029. **383. 1 **313. *092.
  یژيپرست

   ابعاد
 مصرف

  متظاهرانه

 معناداري سطح 562. 000. . 000. 044.
 نمونه تعداد 414 458 485 463 480

 مصرف  همبستگی ضریب **154.- **942. **313. 1 **643.
 معناداري سطح 002. 000. 000. . 000.  تظاهري

 نمونه تعداد 407 458 463 478 471
 مصرف  همبستگی ضریب 045.- **741. *092. **643. 1

 معناداري سطح 358. 000. 044. 000. .  طبقاتی
 نمونه تعداد 421 458 480 471 495

  
  )H1-3( پایدار مدارتوسعه هايمؤلفه با اقتصادي ـ اجتماعی وضعیت رابطه

 هايمؤلفه و اقتصادي ـ اجتماعی يطبقه یا وضعیت متغیر روابط بررسی براي
 آن نتایج و شده گرفته بهره اسپیرمن،و ـ ر ناپارامتریک همبستگی ریبض از مدار توسعه
 کدامهیچ و پایدار مدارتوسعه هايمؤلفه با اقتصادي ـ اجتماعی طبقه بین که دهدمی نشان

 .است دار)معنی غیر (ولو معکوس ارتباط این اما ،ندارد وجود دارمعنی ارتباط آن ابعاد از
 در H0 ،05/0 از بیشتر معناداري سطوح به توجه با که دهدمی نشان آمده دستبه نتیجه

  ).9 جدول( است ابطال ابلق H1 و تأیید خور
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  آن ابعاد و پایدار توسعه هايلفهؤم با اقتصادي ـ اجتماعی طبقه بین همبستگی ماتریس :9 جدول
Table 9: Correlation Matrix between Socio-Economic Class and 

Components of Sustainable Development and Its Dimensions 
 هاي مؤلفه  متغیر ابعاد

 مدار توسعه

   طبقه
 ـ اجتماعی

  اقتصادي
 رفتار 

 مدار توسعه
 به نگرش

 توسعه
 از آگاهی

  توسعه
 ـ اجتماعی طبقه  همبستگی ضریب 1 015. 034.- 017.- 071.

 معناداري سطح . 776. 506. 735. 149.  اقتصادي
 نمونه تعداد 428 386 393 423 418

 همبستگی ضریب 015. 1 **574.  **610. **646.
 معناداري سطح 776. . 000. 000. 000. مدار توسعه هاي مؤلفه

 نمونه تعداد 386 450 450 450 450
 از آگاهی  همبستگی ضریب 034.- **574. 1 **514. 064.

 مدارتوسعه

   ابعاد
 متغیر

  هاي مؤلفه
  مدار توسعه

 معناداري سطح 506. 000. . 000. 177.
 نمونه تعداد 393 450 459 457 452
 به نگرش  همبستگی ضریب 017.- **610. **514. 1 064.

 مدارتوسعه
 معناداري سطح 735. 000. 000. . 161.
 نمونه تعداد 423 450 457 497 484

 رفتار  همبستگی ضریب 071. **646. 064. 064. 1
 مدار توسعه

 معناداري سطح 149. 000. 177. 161. .
 نمونه تعداد 418 450 452 484 489

  
  مدل ارزیابی

 دو ابتدا و شده انجام PLS(1( اس ال پی افزارنرم از استفاده با تحقیق مدل بررسی
  شد. آزمون درونی) (مدل ساختاري مدل و بیرونی) (مدل گیرياندازه مدل

 براي کالسیک معیاري عنوانبه ترکیبی پایایی و کرونباخ آلفاي ارمعی بیرونی: مدل
 در دوم معیار گردید. محاسبه مدل، درونی پایداري ارزیابی براي مناسب و پایایی سنجش
 به واریانس میانگین بررسی به AVE(2( همگرا روایی گیري،اندازه مدل برازش بررسی

 میزان نهایت در و پرداخت خود يهاشاخص با سازه هر بین شده گذاشته اشتراك
 هر همبستگی زیر، مقادیر گردید. مشخص خود ها)(شاخص االتؤس با سازه هر همبستگی

                                                 
1 Partial Least Squares (PLS) 
2 Average Variance Extracted (AVE) 
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 نشان را بیشتر برازش بیشتر، هايهمبستگی و دهدمی ارائه را خود االتؤس با سازه
 که است 7/0 از بیشتر متغیر هر ترکیبی پایایی و کرونباخ آلفاي مقادیر به توجه با دهد. می

 استخراج واریانس متوسط داد نشان نیز AVE آزمون نتایج است. ابزار پایایی هدهندنشان
 ییدأت نیز مدل همگرایی روایی پس، است 5/0 از بیشتر مقدار داراي مدل بعد هر هشد
 مقادیر شد. استفاده اشتراك شاخص از گیري اندازه مدل کیفیت بررسی براي شود. می

 (جدول دارد مطلوب کیفیت گیري، اندازه مدل که دهندمی نشان اكاشتر شاخص مثبت
10.(  

  تحقیق مدل پایایی بررسی :10 جدول
Table 10: Assessing the Reliability of the Research Model 

 آلفاي ضریب  سازه
  )a(<7/0 کرونباخ

  ترکیبی پایایی
7/0> )CR(  

 واریانس میانگین
  )AVE(<4/0 استخراجی

 شاخص
 اشتراك

 215. 508. 902. 693. آگاهی بعد
 294. 528. 964. 912. رفتاري بعد
 225. 588. 921. 812. نگرشی بعد

 294. 502. 973. 915. مدار توسعه هايمؤلفه
 132. 504. 713. 658.  اجتماعی طبقه

 449. 582. 984. 918. تظاهري مصرف
 213. 599. 950. 938. اي طبقه مصرف
 459. 599. 987. 972. متظاهرانه مصرف
 571. 543. 831. 652. پرستیژي مصرف

  
 این در شد. استفاده 1الرکر و فورنل ماتریس روش از مدل واگراي روایی بررسی براي

 سایر با سازه آن همبستگی مقابل در هایششاخص با سازه یک همبستگی میزان روش
 یدأیت جهت و شد وارد غیرهامت AVE جذر ماتریس، این اصلی قطر در شد. مقایسه هاسازه

 نتایج شد. بررسی متغیرها سایر با متغیر آن میان همبستگی از بیش مقدار این واگرا، روایی
 هر همبستگی میزان از بیش ماتریس، اصلی قطر در که AVE جذر که داد نشان جدول
 هايمدل خوب برازش و مناسب واگراي روایی دهنده نشان متغیرهاست دیگر با سازه

  است. تحقیق گیري ندازها

                                                 
1 Fornell & Larcker 
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 االتؤس به گیري،اندازه هايمدل برخالف ساختاري، مدل که ازآنجا :درونی مدل
 بررسی را آنها میان روابط با همراه پنهان، متغیرهاي تنها و ندارد کاري آشکار) (متغیرهاي

 و R2 معیار )t- value( مقادیر z معناداري ضرایب ساختاري، مدل بررسی در لذا کند؛می
 پنهان متغیرهاي به مربوط R2 تعیین ضرایب شد. بررسی ساختاري مدل Q2 معیار
 براي مالك مقدار عنوان به 67/0 و 33/0 ،19/0 مقدار سه که است مدل (وابسته) زاي درون

 1 شکل و 9 جدول به توجه با شوند.می گرفته نظر در R2 قوي و متوسط ضعیف، مقادیر
 اي، توسعه رفتار نگرشی، رفتاري، آگاهی، ابعاد براي R2 دیرمقا ها)،دایره درون (اعداد
 مصرف متغیرهاي در و باالست و متوسط سطح در اي طبقه مصرف متظاهرانه، مصرف

 قدرت معیار، این است. Q2معیار دیگر معیار است. متوسط سطح در پرستیژي و تظاهري
 بینیپیش قدرت شدت دمور در سازد.می مشخص را وابسته متغیرهاي در مدل بینیپیش
 بینیپیش قدرت عنوان به 35/0 و 15/0 ،02/0 مقدار سه زادرون هايسازه مورد در مدل
 بینی پیش قدرت Q2 مقدار ،11 جدول نتایج به توجه با شود. می تعیین قوي و متوسط کم،

 ار،پاید اي توسعه رفتار نگرشی، آگاهی، ابعاد متغیرهاي و قوي سطح در رفتاري بعد متغیر
 (جدول است متوسط سطح در متظاهرانه و تظاهري مصرف پرستیژي، و اي طبقه مصرف

11.(  
 

  ساختاري مدل برازش در Q2 و R2 معیارهاي مقادیر :11 جدول
Table 11: The Values of Criteria R2 and Q2 in the Fit of the Structural 

Model 
 Q2 معیار  R2 معیار  سازه

 238. 330.  آگاهی بعد
 368. 839.  رفتاري بعد
 286. 442.  نگرشی بعد

 290. 882. مدار  توسعه هايمؤلفه
 -  -  اجتماعی طبقه

 112. 145.  تظاهري مصرف
 202. 451.  اي طبقه مصرف
 119. 341.  متظاهرانه مصرف
 216. 153.  پرستیژي مصرف
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 و وتزلس دارد. وجود 1GOF نام به معیار یک تنها کلی مدل برازش بررسی براي
 و متوسط ضعیف، مقادیر عنوانبه را 36/0 و 25/0 ،01/0 مقدار سه ،)2009( 2همکاران

 502/0 برابر GOF معیار حاضر، تحقیق مدل بررسی در اند.نموده معرفی GOF براي قوي
 و t مقادیر بارعاملی، است. تحقیق کلی مدل قوي برازش دهنده نشان که آمد دستبه

 برازش در ).11 (جدول هستند یافته این تأییدکننده نیز متغیرها روابط داريمعنی سطح
 رابطه صحت از نشان باشد، 96/1 از بیش t معناداري ضرایب که صورتی در ساختاري مدل
 دهند.می نمایش را t مقادیر 1 شکل و 12 جدول دارد. %95 اطمینان سطح در هاسازه بین

 رابطه پایدار اي توسعه رفتار ابعاد با آن دابعا و متظاهرانه مصرف دهدمی نشان نتایج
  ).P >05/0( دارد آماري نظر از داري معنی

  
  ساختاري مدل برازش معیارهاي مقادیر :12 جدول

Table 12: Structural Model Fit Criteria Values 
داري معنی سطح t مقدار  )β( مسیر ضریب  مالك سازه  بینپیش هاي سازه

 001. 3.117 388.-  اهیآگ بعد ←پرستیژي مصرف
 001. 2.663 151.- آگاهی بعد ←تظاهري مصرف
 001. 2.684 185.-  آگاهی بعد  ←اي طبقه مصرف
 001. 3.390 406.-  آگاهی بعد  ←متظاهرانه مصرف
 001. 2.548 225.-  نگرشی بعد  ←پرستیژي مصرف
 001. 2.114 247.-  نگرشی بعد  ←تظاهري مصرف
 001. 5.612 398.-  نگرشی بعد  ←اي طبقه مصرف
 001. 5.917 366.-  نگرشی بعد  ←متظاهرانه مصرف
 001. 4.185 554.-  رفتاري بعد  ←پرستیژي مصرف
 001. 6.339 557.-  رفتاري بعد  ←تظاهري مصرف
 001. 6.767 575.-  رفتاري بعد  ←اي طبقه مصرف
 001. 6.678 574.-  رفتاري بعد  ←متظاهرانه مصرف
 001. 5.186 539.- مدار توسعه ايهمؤلفه  ←پرستیژي مصرف
 001. 5.225 521.- مدار توسعه هايمؤلفه  ←تظاهري مصرف
 001. 5.441 541.- مدار توسعه هايمؤلفه  ←اي طبقه مصرف
 001. 5.145 569.- مدار توسعه هايمؤلفه  ←متظاهرانه مصرف

  
                                                 
1 Goodness of Fit 
2 Wetzells & et. al. 
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  تحقیق مسیر نمودار
  

 
  

  استاندارد مینتخ حالت در متغیرها عامل بارهاي :1 شکل
Figure 1: Operating Loads of Variables in Standard Estimation Mode 
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  )95/0 سطح در t (مقادیر تحقیق اصلی مدل روابط t مقادیر :2 شکل
Figure 2: T-Values of the Main Research Model Relationships (T Values 

at the Level of 0.95) 
  
 نتایج با مشابه هايیافته مدل، متغیرهاي با اجتماعی  طبقه يثیرگذارأت بررسی در
 روابط در اجتماعی طبقه گري تعدیل نقش بررسی اما آمد. دست به )9و  8 (جداول پیشین

 آن ابعاد و متظاهرانه مصرف متغیر ثیرأت داد. نشان را توجهی قابل هايیافته متغیرها بین
 است دارمعنی آماري نظر از و منفی جتماعیا طبقه گري تعدیل نقش با آگاهی بعد بر
)05/0< P.( گري تعدیل نقش با نگرشی بعد بر اي طبقه و تظاهري مصرف ثیرأت همچنین 

 مصرف متغیرهاي ثیرأت اما )P >05/0( است دارمعنی آماري نظر از اجتماعی طبقه
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 نظر از اجتماعی طبقه گري تعدیل نقش با نگرشی بعد بر متظاهرانه مصرف و پرستیژي
 و تظاهري مصرف پرستیژي، مصرف متغیرهاي ثیرأت ).P <05/0( نیست دار معنی آماري

 است دارمعنی آماري نظر از اجتماعی طبقه گري تعدیل نقش با رفتاري بعد بر متظاهرانه
)05/0< P( طبقه گري تعدیل نقش با نگرشی بعد بر اي طبقه مصرف متغیر ثیرأت اما 

 مصرف مصرف متغیرهاي ثیرأت ).P <05/0( نیست دار معنی آماري نظر از اجتماعی
 آماري نظر از اجتماعی طبقه گري تعدیل نقش با رفتاري بعد بر اي طبقه و تظاهري

 بعد بر متظاهرانه مصرف و پرستیژي مصرف هاي متغیر ثیرأت اما )P >05/0( است دار معنی
  ).P <05/0( نیست دار نیمع آماري نظر از اجتماعی طبقه گري تعدیل نقش با نگرشی

  
  مدل يمتغیرها بین روابط بررسی در اجتماعی  طبقه متغیر گري تعدیل نقش بررسی :13 جدول

Table 13: Investigating the Moderating Role of Social Class Variables in 
Examining the Relationships between Model Variables 

 داريمعنی سطح t مقدار)β( مسیر ضریب  مالك سازه  بینپیش هاي سازه
 001. 2.970 215.-  آگاهی بعد ← اجتماعی طبقه × پرستیژي مصرف
 001. 2.936 266.- آگاهی بعد ← اجتماعی طبقه × تظاهري مصرف
 045. 2.973 146.-  آگاهی بعد  ← اجتماعی طبقه × اي طبقه مصرف
 001. 2.936 219.-  آگاهی بعد  ← اجتماعی طبقه × متظاهرانه مصرف
 396. 547. 038.-  نگرشی بعد  ← اجتماعی طبقه × پرستیژي مصرف
 001. 2.146 262.-  نگرشی بعد  ← اجتماعی طبقه × تظاهري مصرف
 001. 2.814 261.-  نگرشی بعد  ← اجتماعی طبقه × اي طبقه مصرف
 652. 2.211 049.-  نگرشی بعد  ← اجتماعی طبقه × متظاهرانه مصرف
 001. 2.208 215.-  رفتاري بعد  ← اجتماعی طبقه × یژيپرست مصرف
 013. 2.042 195.-  رفتاري بعد  ← اجتماعی طبقه × تظاهري مصرف
 402. 632. 062.-  رفتاري بعد  ← اجتماعی طبقه × اي طبقه مصرف
 001. 2.814 212.-  رفتاري بعد  ← اجتماعی طبقه×متظاهرانه مصرف

 هايفهمؤل  ← اجتماعی طبقه×پرستیژي مصرف
 214. 938. 029.- مدار توسعه

 هايمؤلفه  ← اجتماعی طبقه × تظاهري مصرف
 001. 3.338 336.- مدار توسعه

 هايمؤلفه  ← اجتماعی طبقه × اي طبقه مصرف
 001. 3.401 319.- مدار توسعه

 هايمؤلفه  ← اجتماعی طبقه × متظاهرانه مصرف
 648. 250. 038.- مدار توسعه
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 ريگینتیجه و بحث
 بین در مدارتوسعه هايمؤلفه بر متظاهرانه مصرف تأثیر تحلیل کلی هدف با تحقیق

 نتایج شد. انجام زنجان شهر سال 65 تا 20عالی تحصیالت حداقل داراي شهروندان
 پرستیژي مصرف باال؛ به رو متوسط سطح در متظاهرانه مصرف وضعیت داد نشان توصیفی

 سطح در (پایگاهی) طبقاتی مصرف و متوسط سطح در تظاهري مصرف باال؛ سطح در
 و نگرش آگاهی، بعد سه هر همچنین مدار،توسعه هايمؤلفه دارد. قرار پایین به رو متوسط

 تحقیق توصیفی نتایج به باید دلیل چند به اند.شده اظهار باالیی سطح در مدارتوسعه رفتار
 هايگویه که آنجا از شود: یستهنگر تردید با مدار،توسعه هايمؤلفه زمینه در خصوصاً

 لذا برخوردارند؛ ارزشی و ذهنی بار از نگرش) و آگاهی بعد (خصوصاً مدارتوسعه هايمؤلفه
 انگ از جلوگیري دلیل به نکند، رعایت را هامؤلفه این نیز عمل در فرد، اگر حتی

 که حالی در کنند. اظهار خود، مداريتوسعه از مثبتی گزارش دارد تمایل گري)، (اسراف
 علم با پاسخگو نیز و سنجدمی را دهدمی انجام عمل در فرد آنچه متظاهرانه مصرف مقیاس

 در که ازآنجایی اما اند،نموده اظهار را تريواقعی پاسخ جامعه، در مصرف نوع این رواج به
 فمصر این دیگران، به دادن نمایش خاطربه آیا که شودمی پرسیده فرد از نیز مقیاس این

 کند.می حمل خود با را پنهانی ارزشی بار نیز مقیاس این لذا خیر(؟)؛ یا شودمی انجام
 اهمال بودنِ نادرست و متظاهرانه مصرف بودن نادرست به علم با افراد آن، از تر مهم

 در اترافند)، و اسراف مصادیق از ما دینی آرمانی فرهنگ بنابر (که مدارتوسعه هاي مؤلفه
 از لذا اند.داده نشان مقاومت آگاهانه کند، وارد ها بدان اتراف و اسراف انگ که پاسخی ارائه
 است ممکن لذا بود، خودگزارش یا خودایفا صورتبه نیز هاداده گردآوري روش که آنجا

 نمرات و انتظار مورد حد از ترپایین پاسخگویان، سوي از متظاهرانه مصرف به مربوط نمرات
 توانمی اینجا باشد. شده گزارش انتظار، مورد حد از باالتر مدار،توسعه هايمؤلفه به مربوط
 فرهنگی هايآموزه بر بنا پاسخگویان کرد. جستجو را افراد پاسخ در فرهنگی عامل نقش
  اند.نموده امتنا واقعی پاسخ دادن از لذا و مطلع خود عمل قبح از خود، دینی

 هايمؤلفه با آن ابعاد و تظاهرانهم مصرف رابطه بررسی در تحلیلی هايیافته
 متغیر دو معکوس و قوي نسبتاً همبستگی و تغییريهم )،H1-1( ابعادآن و پایدار مدار توسعه

 مدارتوسعه هايمؤلفه بعد سه هر با متظاهرانه مصرف بعد سه هر همچنین داد. نشان را
 پرستیژي، مصرف (و نهمتظاهرا مصرف چه هر یعنی دارند. معکوس و قوي يرابطه ،پایدار

 هايمؤلفه سانهمان به رود؛می باالتر جامعه، در طبقاتی) مصرف و تظاهري مصرف
 مدار)توسعه رفتار و توسعه به نسبت نگرش توسعه، به نسبت آگاهی (و پایدار مدار توسعه
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 و گرفت قرار تأیید مورد نیز چندگانه، خطی رگرسیون تحلیل با نتایج این یابد.می کاهش
 مصرف توسط همواره جامعه، در مدارتوسعه هايمؤلفه واریانس از بخشی که داد نشان

 و شودمی تعیین )طبقاتی مصرف و تظاهري مصرف ،پرستیژي مصرف( متظاهرانه
 این است. تظاهري مصرف از بیشتر پرستیژي، مصرف و طبقاتی مصرف نوع کنندگی تعیین
 چارچوب)، هاينظریه و موضوع به نزدیک یتجرب (تحقیقات پیشین متون توسط هایافته

   شوند.می حمایت
 نتایج به توانمی مصرف وضعیت دربار تحقیق این توصیفی نتایج خصوص در
 بررسی در محققین این نتایج نمود. مراجعه )،1393( همتی بابایی و گتابی پور حبیب
 پایین را نمونه فرادا بیشتر بین نمایشی مصرف میزان تهران، 5 منطقه زنان نمایشی مصرف

 لوازم و هافروشگاه (تعدد عینیت در آنچه که حالی در داد. نشان میانگین حد از کمتر و
 مغایر نتایج، این دو هر با شود،می مشاهده جامعه) در ... و وارداتی لوکس و مصرفی

 مصرف سنجش براي را تريحساس ابزارهاي تولید اینکه ضمن نتایج، این نماید. می
 در چنانکه را خود مصرف وضعیت افراد، است ممکن که دهدمی نشان طلبد؛می را ريتظاه
 متظاهرانه مصرف بررسی در ،)1394( پورسلیمان و آزادارمکی نکنند. اظهار هست، عمل
 به گرایش با تظاهري مصرف، الگوي که رسیدند نتیجه این به تهران، 4 منطقه هايمعلم

 فرهنگی تحوالت تأثیر با را خود تحقیق نتایج پور،سلیمان و ارمکی است. تجمالتی زندگی
 تحقیق نتایج دانند.می مرتبط نیازها، از فراتر هاارزش تغییر و اخیر هايدهه اجتماعی و

 دست به را باال چنداننه مصرف میزان که ،)1393( همتیبابایی و پورگتابیحبیب و حاضر
 را گراییمصرف از پرهیز که جامعه آرمانی فرهنگ به دیگر، ايزاویه از تواندمی نیز آوردند
 در نیز افراد متظاهرترین که شودمی موجب آرمانی فرهنگ این یابد. ارتباط دهد،می ترویج
 امتنا خود مصرف واقعی میزان بیان از و پرداخته خویش کار انکار به پاسخگویی، مقام

 ایرانی، جامعه کنند،می بیان ،)1394( کریمی و شعبانی و )1388( جهانیان چنانکه ورزند.
 را ستیزياسراف و ستیزياتراف همچون معنوي هايویژگی با اسالمی) ـ (آرمانی فرهنگ

 (و آگاهانه جامعه، افراد اما کند؛می ترویج مسلمان فرد مصرف براي ايبهینه الگوي عنوانبه
 این اجتماعی) و فرهنگی تحوالت تأثیر تحت ،)1394( پورسلیمان و آزادارمکی زعمبه

 ـ آرمانی فرهنگ از تبعیت دیگر سوي از و گذارندمی پا زیر عمل در را بهینه الگوي
  شود.می شانمتظاهرانه مصرفی وضعیت افشاي از مانع اسالمی،
 تحقیق نتایج مقایسه در شود.نمی یافت نتایجی چنین ایران، از خارج تحقیقات در

 را توسعه و مصرف بین ارتباط از شواهدي توانمی فقط ،خارجی تحقیقات نتایج با حاضر
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 تأثیرات تحت تظاهري مصرف که گرفتند نتیجه ،)2004( اوینمک و اوکاس یافت.
 رفتار ارتباط و مصرف هايسبک بر زندگی سبک تأثیر به ،)2011( هز دارد. قرار فردي بین

 دست آگاهانه مصرف و تعقالنی وجود نیز و مصرف وضعیت مورد در نگرش و کنندهمصرف
 در ویژهبه جامعه در را متظاهرانه مصرف این میزان اینکه ضمن )،2018( مورفی یافتند.

 که داد نشان بلکه کرد، ارزیابی باال درآمدشان) به (نسبت ها اقلیت و پایین طبقات بین
 تحقیق در دارد. ارتباط شان،متظاهرانه مصرف از نوع با جوییصرفه در افراد این ناتوانی

 به معطوف رفتار و (گرایش) نگرش دانش، سطوح چه اگر ،)2009( همکارانش و میکالوس
 است. بوده رفتار و نگرش از باالتر دانش سطح لکن نبود، انتظار قابل سطح در پایدار توسعه

 رفتار و آگاهی از باالتر توسعه، به نسبت نگرش یا گرایش حاضر، تحقیق در که حالی در
 در مدارتوسعه دانش و آگاهی سطح بودن پایین از موضوع این است. شده اظهار رمداتوسعه
  کند.می حکایت ما جامعه

 بین ارتباط بر مبنی مشابه نتایج به که است شده انجام جهان در بیشتر تحقیقات
 همکاران و بالدرجان جمله از اند.گذارده صحه توسعه، هايفرصت یا (تظاهري) مصرف

 تواندمی اقتصادي و زیستی اجتماعی، ابعاد با جدید گیرياندازه که داد ننشا ،)2013(
 هاي تالش که دادند نشان ،)2016( محمد و قوقاب کند. آشکار را پایدار توسعه نتایج

 ها،هزینه در تعدیل متظاهرانه)، غیر مصرف (یعنی اساسی نیازهاي تأمین براي آگاهانه
 زیست از و آینده هاينسل از محافظت گرایی،يماد جاي به زندگی کیفیت بر تمرکز

 یا متظاهرانه غیر (مصرف پایدار مصرف هايدستورالعمل و ارکان و ابعاد عنوانبه محیط،
 نیز ،)2019( شی و یین دارند. پایدار توسعه هايشاخص با زیادي بسیار شباهت سودمند)،

 با اجتماعی هايشبکه مچونه اجتماعی متغیرهاي ارتباط از شواهدي خود هايبررسی در
 زانگ خیا، فان، کند. حمایت ما تحقیق نتایج از تواندمی که یافتند را خانگی مصرف میزان

 بر تواندمی اجتماعی تعامالت و روندها اینکه درباره جالبی نتایج به نیز ،)2019( چن و
 فان، )2019( شی و یین )،2016( محمد و قوقاب نتایج .رسیدند گذارد، تأثیر پایدار توسعه

 با زیادي بسیار عملی و نظري قرابت پیشین، تحقیقات سایر و ،)2019( چن و زانگ خیا،
  دارد. حاضر تحقیق نتایج

 نظام یک وجود بر گونارمیردال مختلف، عناصر از توسعه تأثیرپذیري زمینه در
 تغییرات موجب شرط یکی در تغییر که است معتقد تنیده، درهم علّی شرایط با اجتماعی

 شرایط که داد نشان نظر، این با همسو حاضر، تحقیق نتایج شود.می شرایط سایر در علّی
 غیر یا (متظاهرانه مصرف شرایط به تواندمی مدار)توسعه فردي هاي(مؤلفه توسعه
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 او تأکید و انسانی رفتار بر اجتماعی محیط تأثیر به میردال توجه باشد. وابسته متظاهرانه)
 موضع با همه اجتماعی، نظام در دوري علیت تبیین و اجتماعی نظام پویایی ماهیت بر

 است. سازگار حاضر، تحقیق نتایج و است) تحقیق این چارچوب آنها نظر (کهی نهادگرایان
 این و اجتماع از نهادها و رفتار تأثیرپذیري درباره گرانووتر نظر با تحقیق، نتایج همچنین

 را آنها کالن و خرد اقتصادي سرنوشت ها، انسان مابینیفی ايرفتاره و روابط که اعتقاد
  است. سازگار کند،می تعیین

 را متظاهرانه مصرف با اقتصادي ـ اجتماعی وضعیت بین همبستگی تحقیق، نتایج
 طبق است. متغیر دو بین معکوس ارتباط اهمیت حائز نکته حال، این با .)H1-2( داد نشان
 اقتصادي ـ اجتماعی يطبقه در تظاهري بعد ویژهبه رانهمتظاه مصرف تحقیق، نتایج
 تحقیقات سوي از اما است، انتظار قابل غیر نتیجه این است. باالتر طبقات از بیش تر، پایین

 پور سلیمان و آزادارمکی نتایج ایران، در شود.می حمایت خارجی، تحقیقات هم و داخلی
 تالش دانند،می متوسط طبقه جزو را خود هک تهران 4 منطقه معلمان داد نشان ،)1394(

 جامعه، باالي طبقات مادي هايارزش و مصرفی هنجارهاي اساس بر تا کنندمی زیادي
 [نسبت زیادتري تالش پایین، یا متوسط طبقات حاضر، تحقیق نتایج با همسو کنند. رفتار

 دهند.می نشان خود از گرایانهمصرف الگوي از پیروي براي خود] اجتماعی يطبقه به
 به (نسبت هااقلیت و پایین طبقات بین در متظاهرانه مصرف هم، )2018( مورفی

 به برخی و اندازپس کمبود دلیل به افراد برخی که جایی تا کرد. ارزیابی باال را درآمدشان)
 به نسبت هاالتین و پوستانسیاه هستند. خطر معرض در زیاد، مصرف نرخ دلیل

 است. متظاهرانه مصرف دلیلبه آن از بخشی که دارند کمتري اندازسپ نرخ درآمدشان،
 یک عنوان(به کردگان تحصیل که دادند نشان خود تحلیل در نیز ،)2019( شی و یین

 و گذارندمی نمایش به را مصرف در بهتري رفتارهاي اجتماعی) طبقه از مهم شاخص
 زندگی منطقه و مسکن اندازه ،ماهانه مصرف میزان و درآمد همچون مختلف هايمقیاس
   .دهدمی نشان انرژي مصرف در خانوار رفتارهاي بر توجهی قابل تأثیرات

 نیز نظري لحاظ به متظاهرانه، مصرف و اقتصادي ـ اجتماعی طبقه بین معکوس رابطه
 که است ايپدیده و برتر پایگاه نماد متظاهرانه، مصرف وبلن، نظر به است. تأمل قابل بسیار

 چنین بنابراین، کنند. جلوه برتر خود، و دیگران چشم در تا کوشند می آن با ها انانس
 وضعیت با باید مصرف نوع این قاعدتاً گرا،مصرف غیر يجامعه یک در که شودمی استنباط
 نوع از خود طبقاتی وضعیت به توجه با فقط افراد و باشد مستقیم) (و همبسته فرد، طبقاتی

 حاضر تحقیق نتایج طبق که حالی در گیرند. بهره خود، وضعیت یشنما براي مصرف خاص
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 نشان مصرف، و طبقه بین معکوس رابطه یک تحت ـ است وبلن نظریه تأییدکننده که ـ
 چشمیهم و چشم روند یک در شان،طبقاتی وضعیت از فارغ جامعه، افراد همه که دهدمی

 به ما جامعه در دانند.می خود ومنديآبر سرمنشأ را آن و دارند قرار متظاهرانه مصرف و
 و چشمی هم و چشم گرایی،مصرف گرایی،(مادي تظاهري مصرف هايشاخص رشد دلیل

 اند.شده نمایشی و متظاهرانه مصرف دچار باال، و پایین طبقات از اعم افراد همه ...)
 و جامعه هنجارهاي و فرهنگ از متأثر مصرف، نحوه که شودمی استنباط چنین بنابراین،
 است شده فرهنگی هنجار به تبدیل ما جامعه در متظاهرانه، مصرفی وضعیت است. اجتماع

 در پایین، طبقات گردند. همنوا آن با تا کنندمی تالش پایین) و باال از (اعم طبقات همه و
 و شوندمی باال طبقات رودنباله خود، طبقاتی وضعیت به توجه بدون خود، مصرف الگوي

 افراد که شده موجب ما جامعه در فرهنگ این نمایند. آشکارتر را خود صرفم بساچه
 نوع این با تا کنند خود مصرف تظاهر براي بیشتري تالش تر)پایین طبقات افراد (خصوصاً
 رابطه بنابراین، کنند. کسب اجتماعی باالي طبقات با مشابه آبروي خود براي مصرف،
 رغم(به عینی شاهدي هم تواندمی خود ي،اقتصاد ـ اجتماعی وضعیت بین معکوس
 مصرف شدت و وجود براي شد) بحث باال در آن پیرامون که پاسخگویان اظهارات

 هايکنش اثرپذیري بر زنده شاهدي هم و باشد؛ جامعه پایین طبقات در خصوصاً متظاهرانه
 نیز را وترگرانو نظریه یافته، این باشد. اجتماعی و فرهنگی عناصر از (مصرف) اقتصادي

 غیر مناسبات اسیر مصرف، اقتصادي کنش که کندمی تأکید گرانووتر کند.می تأیید
 اقتصادي وضعیت نه را فرد مصرف وضعیت داد، نشان حاضر تحقیق چنانکه است. اقتصادي

 با افراد که جایی تا کند،می تعیین فرهنگی)ـ  (اجتماعی اقتصادي غیر عوامل بلکه او،
  دهند.می نشان مصرف تظاهر براي بیشتري تالش تر،پایین اجتماعی)ـ ( اقتصادي وضعیت

 این در )H1-3( پایدار مدارتوسعه هايمؤلفه با اقتصادي ـ اجتماعی وضعیت رابطه
 اما است. نکرده برخورد اينتیجه چنین با پیشین تحقیقات در محقق نشد. اثبات تحقیق،

 اجتماعی، طبقات تمام در مدار،توسعه هايمؤلفه رعایت که کرد استنباط چنین توانمی
 هايمؤلفه تحقیق، مطالعه مورد جامعه در دیگر، عبارتبه شود.می رعایت میزان، یکبه

 افزار نرم (با تحقیق مدل ارزیابی و بررسی. دارند استقالل اجتماعی طبقات از مدارتوسعه
PLS( ت نیزساختاري، مدل و گیرياندازه مدل مطلوبیت و آماري لحاظ به را هایافته صح 
  شد. تأیید را همگرایی و واگرایی روایی

 مصرف یعنی داد، نشان را متظاهرانه مصرف بودن متوسط) از (تر باال توصیفی، نتایج
 نامطلوب، یافته این اساس بر است. جاري جامعه، در نمایش براي صرفاً و نیازها از فراتر
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 گونهاین کاهش و تظاهري رفتارهاي قُبح دادن نشان براي تدابیري شود،می پیشنهاد
 هايمؤلفه به نسبت آگاهی مؤلفه بودنِ پایین توصیفی، نتایج بپذیرد. صورت رفتارها،
 آگاهی (دانش، آموزش که است حالی در این داد، نشان را پایدار يتوسعه رفتاري و نگرشی

 پایدار توسعه هايشاخص نخستین و ترین مهم از ملل سازمان رهنمودهاي طبق ...)، و
 آگاهی بین قوي همبستگی که داد نشان حاضر تحقیق در جانبی یافته یک همچنین است.
 هايیافته با (مشابه موضوع این دارد. وجود توسعه، به نسبت نگرش و توسعه، به نسبت

 و توسعه به مثبت نگرش به منجر آگاهی که دهدمی نشان )2009 همکاران، و میکالوس
 بنابراین، گردد.می عمل در مدارتوسعه رفتار به منجر مثبت، آگاهی) (و رشنگ سپس

 هايتالش و هاگذاريسرمایه پایدار، توسعه به نسبت آموزش زمینه در گرددمی پیشنهاد
 برنامه از جزئی پایدار توسعه آموزش گرددمی پیشنهاد حتی گیرد. صورت بیشتري بسیار
 پایدار زندگی بر باید آموزش این باشد. هادانشگاه و ارسمد در تحصیلی مقاطع تمام درسی

 هايسنت با انسانی و اقتصادي رفاه تعادل اجتماع، در پایدار زندگی هاي مهارت ها،نسل
 و پیشین نتایج با سازگار ها،یافته ورزد. تأکید ... و فقر کاهش زمین، کره منابع و فرهنگی
 مقابله نیز اساس این بر .است اثرگذار قویاً مدارهتوسع هايمؤلفه بر مصرف نظري، چارچوب

 ها،یافته .گرددمی پیشنهاد مدار،توسعه هايمؤلفه ارتقاي براي تظاهري مصرف و تولید با
 که دادند؛ نشان را متظاهرانه مصرف و اقتصادي ـ اجتماعی وضعیت بین معکوسی رابطه
 بلند در امر این است. ترپایین ماعیاجت طبقات در متظاهرانه مصرف یافتن جریان از حاکی
 بیانجامد. )2018 مورفی، هايیافته با (مشابه سالمتی و فرهنگی تبعات به تواندمی مدت

 اجتماعی، طبقات در متظاهرانه مصرف فراگیري با مقابله راستاي در است الزم لذا
 کاهش در دتواننمی گروهی هايرسانه موارد، تمام در گیرد. صورت بیشتري هاي تالش

 متظاهرانه مصرف باشند. رسانیاري مدار،توسعه هايلفهؤم افزایش به منجر تظاهريِ مصرف
 هدایت جامعه، توسط که است ايمسأله خود اجتماعی، طبقات تمامی در آن رواج و

 این بر شاهدي مصرف، و اقتصاديـ  اجتماعی طبقه بین معکوس (رابطه شود می
 مصرفی الگوهاي اصالح روزنه از باید مدار،توسعه راهکارهاي ترینعمده بنابراین، ؛مدعاست)

  .کنند عبور ،جامعه
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Abstract: 
 

The aim of this study was to analyze the effect of demonstrative 
consumption on the components of sustainable development. In a survey 
study in 2020, 502 citizens with higher education aged 20 to 65 in Zanjan 
463865 people were selected from a statistical population by sampling 
multi-stage clusters. The research tool is a questionnaire (Cronbach's alpha> 
0.80). Data were analyzed in SPSS and PLS statistical software at the 
significance level of P <0.05 and error of 0.95. According to descriptive 
findings, demonstrative consumption status (average=111.23) and the status 
of development-oriented components (average=246.99) they are at an 
intermediate level. Results show a strong and inverse correlation between 
demonstrative consumption and developmental components (r = -0.567 & 
P= 0.01). Development in all three dimensions of awareness (r =-0.208 & 
P=0.01), attitude (r= -0.338 & P= 0.01) and behavior (r =-0.609 & P= 0.01) 
Showed the circuit. Regression analysis explained part of the variance of 
developmental components in society by demonstrative consumption 
dimensions (R2= 0.403). Findings showed an inverse correlation between 
socio-economic class and demonstrative consumption (P=0.025) but it did 
not show a correlation with development-oriented components (P = 0.775). 
The measurement model and the structural model confirm the effects. 
Overall, the results showed the effect of demonstrative consumption pattern 
on developmental components. Therefore, the most important development-
oriented strategies should be to reform the consumption patterns of society. 
Key Concepts: Developmental Components, Demonstrative Consumption, 
Socio-Economic Status 
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