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چكيده
سال  1388از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اصالح الگوی مصرف نام گذاری شده بود  .اصالح الگوی مصرف فرایند بهبود مداوم رفتارها و
روش های موجود مصرف کنندگان در استفاده از کاالها و منابع گوناگون از طریق ارتقاء دانش  ،بینش و نگرش افراد و در نتیجه نهادینه کردن الگوی
درست و پایدار مصرف در جامعه به صورت آموزش اجتماعی  ،فرهنگی و اقتصادی است .هدف از انجام پژوهش بررسی عوامل روانی  ،اجتماعی و
اقتصادی مؤثر براصالح الگوی مصرف دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر در سال  1385-51است .پژوهش حاضر یک
مطالعه توصیفی -پیمایشی بود  .جامعه ی آماری این پژوهش را  4127نفر دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر تشکیل می دهند
و نمونه این تحقیق شامل  211دانشجوی زن و  177دانشجوی مرد بوده که حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان برآورد شده است  .در
انتخاب نمونه ی مورد مطالعه از طرح نمونه گیری تصادفی – طبقه ای استفاده شده است .اطالعات الزم جهت سنجش متغیرها از ابزار پرسش نامه ی
محقق ساخت بدست آمده است  .برای سنجش عوامل روانی مؤثر بر الگوی مصرف از  14سوال ؛ سنجش عوامل اجتماعی از  5سوال و سنجش عوامل
اقتصادی از  7سوال در دامنه  1الی  1نمره ای در مقیاس لیکرت استفاده شده است که پایایی ابزار  %81به دست آمده است  .تجزیه و تحلیل آماری با
نرم افزار  spssانجام شده است که در سطح اسنباطی از آزمون های  Tیک گروهی برای بررسی میزان قابل قبول بودن هریک از متغیرها  ،آزمون فریدمن
برای رتبه بندی هر یک از متغیرها و آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ( )K-Sبه منظور تعیین نرمال بودن داده هااستفاده شده است .نتایج حاصل از آزمون
های آماری نشان داد که در سطح خطای  1درصد عوامل روانی  ،اجتماعی و اقتصادی در الگوی مصرف دانشجویان تأثیر گذار است  .از دیگر نتایج این
تحقیق به این نکته اشاره می شود که از جهت رتبه بندی بین مؤلفه های عوامل روانی  ،اجتماعی و اقتصادی تفاوت وجود دارد  .به عبارتی باالترین اثر
در عوامل روانی  ،سپس اجتماعی و بعد از آن اقتصادی بوده است .بنابراین تصریح می شودکه در پژوهش حاضر مؤلفه های عوامل روانی تأثیر بسیار
باالیی در الگ وی مصرف دانشجویان دارد و عوامل اجتماعی و اقتصادی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند .
کليد واژگان :اصالح الگوی مصرف ،روانی ،اجتماعی ،اقتصادی ،دانشجویان.

مقدمه

اجتناب از اسراف تنها یک مشکل اقتصادی نیست  ،هم

سال  ،1388از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی ،سال

اقتصادی است  ،هم اجتماعی است  ،هم فرهنگی است و

حرکت به سوی " اصالح الگوی مصرف " 1نامیده شد .

آینده کشور را تهدید می کند "( خامنه ای  . )1388اصالح

معظمٌ له با تأکید بر صرفه جویی و پرهیز از اسراف ابعاد

الگوی مصرف برای جامعه اهمیت بسیار زیادی دارد  .به

مهم آن را تشریح نمودند که " مسئله صرفه جویی و

گونه ای که فرهنگ مصرفی مناسب امکان سرمایه گذاری

1-Reformation of consumption pattern
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را فراهم می کند و از این طریق می تواند موجب رشد و

مصرف  ،نظام ارزشی جامعه ما  ،مصرف را به اندازه نیاز

توسعه اقتصادی جامعه شود .الگوی مصرف تحت تآثیر

و به عنوان راهی برای دستیابی به اهداف کلی تر همچون

عوامل بسیار گوناگونی است که مهم ترین آنها ساختار

 ،برابری  ،کمال و  ...توصیه و تجمل گرایی و مصرف بی

فکری و فرهنگی جامعه است (عزتی ،1388،ص  .)1با

رویه را نهی می کند(خوانچه سپهر وناصری ، 1385،ص

توجه به اهمیت "اصالح الگوی مصرف " و تآثیر آن

 . )121در حدیثی حضرت علی (ع) می فرماید  :برای

بروضعیت حال و آینده کشور و اثرات آن بر عوامل روانی

اسراف کننده سه نشانه است ؛ می خورد آنچه را سزاوارش

 ،اجتماعی و اقتصادی ضروری است که سیاست گذاران

نیست  ،می پوشد آنچه را مناسب اونیست و می خرد آنچه

و مسئوالن دربخش های آموزشی برای تحقق این آرمان

را در شآن وی نیست(حکیمی ، 1380،ص.)314

مهم اهتمام ورزند(اسماعیلی ،1385،ص  .)87در تعریف

بی تردید ریشه اصلی سوء مصرف در کشور ما  ،نابسامانی

آمده است  :فرایند بهبود مداوم رفتارها و روش های

و کژی های فرهنگی است .مد پرستی  ،تنوع خواهی

موجود مصرف کنندگان در استفاده از کاالها و منابع

،افزون طلبی و چشم هم چشمی ،از جمله مظاهر این

گوناگون از طریق ارتقا دانش  ،بینش و نگرش آنان و در

بیماری های فرهنگی هستند(اسماعیلی ،1385،ص )88

نتیجه نهادینه کردن الگوهای درست و پایدار مصرف در

.وبلن 2چشم و هم چشمی و رفتارهای متظاهرانه را در

جامعه است(بقائی و قهرمانی فرد ، 1388،ص)01

مصرف میدید ( وبلن ، 1383 ،ص .)138پدیده مصرف

.همچنین اصالح الگوی مصرف  ،نهادینه کردن روش

دربین جامعه شناسان نخستین بار در سال  1855از سوی

صحیح استفاده از منابع کشور است به گونه ای که سبب

جامعه شناس امریکایی به نام تورستن وبلن  ،در کتابی با

ارتقای شاخصهای زندگی مردم و کاهش هزینه ها و از

عنوان طبقه مرفه مطرح شد  .این مفهوم(مصرف متظاهرانه

این منظر زمینه ای برای گسترش عدالت عمومی  ،پیشرفت

)در جوامع سرمایه داری  ،فراتراز نیازهای حیاتی و

و توسعه شود .از طرفی لزوم مصرف بهینه باعث شده تا

ضروری شخص همچون غذا ،سرپناه و پوشاک است و

افزودن بر پیشرفت های علمی ناشی از ارتقای فناوری در

شامل استفاده متظاهرانه و عمومی از کاالهای با ارزشی

طراحی  ،ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با

همچون اشیای تجملی و گران قیمت می شود

استانداردهای جهانی  ،فرصت توزیع مناسب منابع و

(کالرک. )2110،3به نظر وبلن مصرف زیاد  ،تن آسانی

پیشرفت در بخشهایی نیز فراهم شود که کمتر مورد توجه

زیاد و نمایش زیاد از حد کاالها  ،نمادهای بلند پایگی و

قرار داشته است(قاضی زاده فرد،1385 ،ص . )181توجه

شیوه هایی هستند که انسانها تالش می کنند در چشم

پژوهشگران به مصرف گرایی به دلیل آثار و عواقب زیان

دیگران برتر جلوه کنند و در ضمن  ،برای خود نیز ارزش

باری است که برای انسان  ،جامعه و طبیعت به بار آورده

بیشتری قایل شوند  .طبقه مرفه از لحاظ اعتبار در باالترین

است  .در واقع مصرف  ،بخش جدایی ناپذیر حیات فردی

مرتبه ساخت اجتماعی قرار دارد  .بنابراین  ،آداب زندگی

و اجتماعی در ابتدای قرن بیست یکم محسوب می

و معیارهای ارزشی این طبقه  ،نوع هنجار آنان را تعیین

 .)2112،زندگی اجتماعی انسان تحت

می کند  .طبقات پایین تر تا آنجا که می توانند سبک زندگی

حاکمیت ارزش ها و هنجارها ی اجتماعی است  .تغییر در

طبقه باالتر از خودشان را الگو قرار می دهند  .به عبارت

هر حوزه ای از فرهنگ تغییراتی را در حوزه های دیگر

دیگر ،این طبقه برتر است که معین می کند جامعه کدام

فرهنگ و رفتارهای اجتماعی به وجود می آورد  .در حوزه

شیوه زندگی را به عنوان سبک آراستگی و افتخار آمیز

2-maylz

4-clark
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خواهد پذیرفت و نیز وظیفه آن است که با ارائه راه و

قسمت عمدهای از عمر خود را کار میکنیم ،آن هم به

روش مطلوب  ،سبک زندگی خوب را در عالی ترین و

هدف توانایی خرید بیشتر ،وقتی که شادی موقت «یک

آرمانی ترین شکل آن رواج دهد ( وبلن ، 1383 ،ص)138

خرید جدید» به پایان میرسد ،در اندوهی عمیق فرو می

 .زیمل 1در تحلیل مصرفگرایی جامعه مدرن ،بر مقوله

رویم و احساس بیهودگی مینماییم .یکی از راهکارهای

ای همچون مد تأکید داشت .به نظر وی ،مصرف کاالها و

حل این معضل در میان عامه مردم ،آموزش درمدارس و

ایجاد سبکهای زندگی ،برای فرد هویتبخش و متمایز

دانشگاه ها و برای عموم مردم از طریق تلویزیون و رسانه

کننده است .به اعتقاد زیمل ،فرد تنها از طریق دنبال کردن

ها میباشد که تأثیر فراوانی بر فرهنگ عوام میگذارد .با

نمادهای منزلت و مد میتواند فشارهای زندگی مدرن را

واقع نمایی از طریق آموزش و رسانهها ،جوانان را آگاه

تحمل کند .زیمل ،در مقاله مد ،دالیل تعدد تغییر مد

سازیم ،تا بدانند که خوشبختی با تجمالت و تشریفات

(همچون پوشاک ،آشپزی ،هنر ،معماری و موسیقی) در

فراهم نمیشود و یا مهریههای سنگین نه تنها موجب دوام

فرهنگ مدرن را بررسی میکند و نتیجه میگیرد ،مردم

زندگی نیست ،بلکه بالعکس موجب نگرانی و اضطراب و

سریعتر به مدهای جدید و متفاوت جذب میشوند ،زیرا

تشویش در زندگی میشود .در واقع هر اندازه تحصیالت

میخواهند به هویت شخصی متمایز خود شکل دهند .به

باالتر باشد و تربیت صحیح خانوادگی وجود داشته باشد،

نظر زیمل ،در شهرهای بزرگ ،شخص مصرف میکند تا

این موضوع به نسبت کمتری دیده میشود .اگر در جامعه

هویتی را که دوست دارد ،برای خود بسازد (زیمل1342 ،

ای ،تجملگرایی و نمایش اشرافیگری ،عادت مردم شود،

،ص  .)03-42به گفته بودریار ( :جامعه مصرف کننده

اثراتی در فرهنگ و سبک زندگی مردم خواهد داشت که

جامعه ای است که در آن مردم به دنبال تأیید هویت و

به چند مورد آن اشاره می شود -1 :پذیرفتن ذلت فرهنگ

تفاوت خود و تجربه شادمانی کردن از طریق خرید و

مصرفی و وابستگی به کشورهای تولید کننده کاال و

مصرف نظام مشترک نشانه ها هستند ) (اسمیت

خدمات -2.باال رفتن سن ازدواج جوانان در اثر ترس از

،1382،ص  .)21مصرفگرایی یا تجمل که امروزه به ناحق

هزینههای زندگی

 - 3تقویت روحیه نابرابری در اثر

به یک هنجار تبدیل شده و توجیهاتی از قبیل شیک بودن،

تجملگرایی و از بین رفتن عدالت در جوامع تجملگرا-7

امروزی رفتار کردن ،زیبایی و حتی راحتی را برای آن به

تولید زبالههای فراوان و افزایش آلودگی محیط زیست 1

کار میبرد ،یکی از موانع اصلی خوشبختی به حق و واقعی

 -نهادینه شدن روحیه غرور که به تبع آن ،احساسات

فرد و جامعه محسوب میشود(علم الهدی ، 1388ص)82

لطیفی چون محبت به همنوع ،دستگیری از نیازمندان جای

.مصرف گرایی  ،بیش از آنکه ماهیتی اقتصادی داشته باشد

خود را به چشم و همچشمی و حسادت میدهد و اعتماد

 ،دارای وجوه اجتماعی  ،فرهنگی و روان شناختی است

و اتحاد از جامعه رخت برمیبندد(علم الهدی 1388

که محققان و صاحبنظران حوزه های مختلف علوم انسانی

،ص.)87

و اجتماعی  ،از جمله جامعه شناسان و روان شناسان ،

تهاجم فرهنگی ابعاد گوناگون روانی ،اجتماعی ،اقتصادی،

بویژه روانشناسان اجتماعی توجه خاصی به آن نشان داده

سیاسی و نظامی را در بر میگیرد ،که درآن مهاجم

اند (معدن دار و محمدی شکیبا ، 1385،ص .)111فرهنگ

رفتارهای مختلف انسان های مورد تهاجم خود را با درونی

تجملگرایی به افراد جامعه القا میکند که اگر میخواهند

کردن ارزشهای مورد نظر شکل میدهد .در برخی موارد

خوشحال باشند ،باید بیشتر و بیشتر خرید کنند و در نتیجه

تغییر در الگوی مصرف یک کشور و تمایل به تجمالت و

باید بیشتر از پیش کار و تالش نمایند .هنگامی که ما

مصرفگرایی از اهداف تهاجم یک فرهنگ میباشد که با

1-zimel
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تغییر در الگوهای مصرفی مردم و ظهور گرایشهای

ترغیب گرایانه می پردازند  ،عبارتند از :نظریه قضاوت

تجملی باعث ایجاد جامعه مصرفگرا میشوند(رزاقی ،

اجتماعی  ،نظریه ناهمسازی شناختی  ،الگوی متقابل و

(،1347ص  . ) 73در میان عواملی که بر تعیین الگوی

الگوی تنظیم پیام می باشد( معدن دار و محمدی

مصرف یک جامعه نقش دارند ،فرهنگ حاکم بر جامعه

شکیبا،1385ص .)175طرفداران رویکرد شناختی معتقدند

نقش مؤثرتر و عمیق تری دارد ،زیرا عوامل شکل دهنده

انسان سازوکار منفعلی نیست که صرفاً پاسخ دهنده محرک

ی رفتار ،باورها و نگرش های افراد هستند که هر گونه

های بیرونی باشد بلکه خود فعاالنه محرکات و اطالعات

تغییر در رفتارهای پایدار مستلزم تغییرات ابتدایی در

رسیده از محیط بیرون را بررسی می کند  .بنابراین عواملی

نگرش ها می باشد (فرمهنی فراهانی و همتی فر

مانند هوش  ،دانش شخصی  ،حافظه  ،شخصیت ،

،1385،ص.)40تغییر رفتار و نگرش اقتصادی و فرهنگی ،

فرایندهای ذهنی و نیز تعامل با دیگران می توانند نقش

بی تردید روابط اجتماعی مردم را نیز دگرگون می کند

مهمی در شکل گیری و تغییر نگرش ایفا کنند( پور کریمی،

(کوئن ، 1340،ص. )41

 .)1381باورهای مصرفکننده نتیجه یادگیری شناختی

در تبیین چگونگی تأثیر گذاری رسانه ها و تبلیغات ،بویژه

است .این باورها نمایانگر شناخت و استنباطهایی که یک

برنامه های تلویزیونی بر الگوهای مصرفی بینندگان ،

مصرفکننده در مورد پدیدهها ،ویژگیهای آنها و منافع

نظریات متعددی در حوزه های روان شناسی وعلوم

حاصل از آنها دارد ،هستند .پدیدهها 1در اینجا عبارتند از

ارتباطات مطرح شده است  .از مهم ترین نظریه های روان

محصوالت مردم ،شرکتها و چیزهایی که مردم نسبت به

شناختی می توان به دو دسته از آنها یعنی نظریه های

آنها نظر ،عقیده و نگرش دارند ،ویژگیها ،خصوصیات یا

یادگیری و شناختی اشاره کرد  .در نظریه های یادگیری بر

مختصات یک پدیده می باشند ودر نهایت منافع،2

نقش عوامل محیطی در فرآیند یادگیری تأکید می شود ،

پیامدهای مثبتی است که پدیدهها برای مصرفکننده دارند

چنان که یادگیری نتیجه پاسخ فرد به عوامل محیطی است

 .به هر حال امکان دارد که باورهای مصرفکننده نسبت

 .در این رویکرد نظریه پردازان در تبیین رفتارهای

به ویژگیهای یک محصول با واقعیت منطبق نباشد .برای

اجتماعی بر عواملی چون تقلید  ،تقویت  ،تقویت جانشینی

مثال ،اثر هالهای 3ممکن است سبب سوء برداشت از

 ،یادکیری اجتماعی و تبادل اجتماعی تأکید می کنند .به

ویژگیهای محصول در بازار شود .اثر هالهای زمانی اتفاق

عنوان یکی از نمونه های یادگیری اجتماعی باندورا

میافتد که مصرفکننده به خاطر خوب یا بد بودن یک

( )1544توضیح می دهد که مردم چگونه  ،از تجربه

خصوصیت محصول ،فرض کند که خصوصیت دیگر آن

مستقیم یا مشاهده (الگوسازی) یاد می گیرند .در نظریه

محصول نیز همان طور خوب یا بد است .اثرات هاله ای

های شناختی براهمیت فرایند ذهنی تأکید می شود .اندیشه

حتی میتواند از یک محصول خاص شرکت به خود

اصلی رویکرد شناختی در روانشناسی اجتماعی آن است

شرکت ،به عنوان یک کلیت تغییر یابد(چریستوفر و بار بارا

که رفتار شخص  ،بستگی به شیوه درک او از موقعیت های

، 15807ص.)51ویژگیها ی یک محصول بر حسب

مختلف دارد  .به این ترتیب  ،نظریه های شناختی به طور

اهمیت شان در نزد مصرفکنندگان بسیار با هم متفاوتند.

عمده کل نگرند و پدیده ها را به صورت مجموعه ای کلی

اهمیت ویژگی  ،به عنوان ارزیابی معنادار شخص از یک

در نظر می گیرند مهم ترین نظریات رویکرد شناختی که

ویژگی خاص کاال یا خدمت تعریف میشود .پژوهشگران

به تبیین چگونگی تغییر نگرش ها در مواجهه با پیام های

دریافتهاند که اهمیت ویژگی قوی ًا از میزان دقت معطوف

1-objects
2-benefits

3-halo effect
4-Christopher and Barbara
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شده به مشخصه خاص محصول تأثیر میپذیرد .یعنی هر

برآورده نشوند ،انگیزهی کمی در وی ایجاد میکنند .آنگاه

قدر توجه به یک ویژگی بیشتر باشد ،اهمیت آن بیشتر می

نخستین جدول ردهبندی نیازها را به قرار ذیل ارائه می

گردد .در همین راستا عوامل متعددی یافت شده اند که بر

دهد -1 :نیازهای جسمانی؛  -2نیاز به ایمنی و تأمین

اهمیت ویژگی اثرگذار هستند که عبارتند از :یک عامل،

امنیت؛  -3احساس تعلق به فعالیت های اجتماعی؛  -7نیاز

خودانگاره مصرفکننده است .دوم این که تبلیغ میتوانداز

به قدر و منزلت و حیثیت و مقام اجتماعی؛  -1نیاز به

طریق هدایت توجه به مشخصات خاص معمول بر اهمیت

خودشکوفایی و معنویت .البته باید توجه داشت که مازلو

ویژگیها تأثیر بگذارد (جان و میشل 1388 ،

به انسانی نگاه میکند که در دنیا زندگی میکند و به دنبال

،ص)41تبلیغات تجاری ،همان گونه که می تواند زمینه

سعادت مادی است .این نظریه اگر چه برای انسانهای

رقابت تولید کنندگان و پیدایش محصوالت برتر با بهای

معمولی و در شرایط معمولی تا حدودی صحیح به نظر می

متعادل تر را فراهم آورد  ،حق انتخاب مشتری ها را بیشتر

رسد ،ولی با دقت به علل و عوامل عمیق درباره رفتارها و

کند و رفاه و تنوع رابه بار آورد ،در صورت نبود نظارت و

مختصات ذاتی انسانها ،الزم است که بررسی و تحقیق

کنترل ممکن است آثار اجتماعی نامطلوبی بر جای نهد که

دقیقتری در مسئله انسان سالم از منظر نیازها و تقدم و

تغییر الگوی مصرف و گرایش به مصرف بیشتر نتیجه آن

تأخر و راههای بر آوردن آنها داشته باشیم(علم الهدی ،

است  .اگر تبلیغات  ،متناسب با واقعیت های اقتصادی یک

،1388ص  .)40اما واقعیت دیگری که باید مورد توجه

جامعه نباشد  ،می تواند به ایجاد نیازهای کاذب دامن زند

قرار گیرد  ،این است که نیازها ی مادی انسان به حکم

 .چنان که جامعه شناسان گفته اند  ،احساس نیاز ،سرچشمه

غرایز مادی  ،خود به خود بروز می یابند در حالی که بروز

دگرگونی های اجتماعی است  .از طرف دیگر نیازها ،

نیازهای معنوی ،نیازمند شرایط مناسب است و به طور

اصوالً جنبه روانی و ذهنی دارند (کوئن 1340،

معمول  ،موانع مختلف  ،جلوی رشد ونمو آنها را می گیرد

،ص.)41نکته مهم این است که اثر بخشی در تغییر نگرش

 .اینجاست که سبک زندگی  ،ممکن است به ظهور و بروز

و رفتار،به مراتب از اثر بخشی در تغییر شناخت

استعداد ها و نیازها ی معنوی کمک کند یا بر عکس مانع

وباورمخاطبان دشوارتر است  .این در حالی است که اغلب

ظهور و بروز آنها شود  .امروز  ،سبک زندگی عرضه شده

پیام های فرهنگی  ،به منظور تغییر رفتار مخاطبان است نه

در اغلب رسانه های جمعی جهان  ،نه تنها هیچ جاذبه ای

صرفاً تغییر آگاهی آنان (پویا، 1385 ،ص . .)7روان

برای گرایش به امور معنوی ایجاد نمی کند بلکه  ،زیر بنای

شناسان نیزدر تعارض بین تأمین نیازهای مادی و عالی

گرایش به کماالت انسانی و اخالقی راسست می سازد(

گفته اند که نیازهای مادی و اولیه  ،زمینه تحقق نیازهای

پویا،1385 ،ص )17

برتر را فراهم می کنند تا انسان بتواند به نیازهای عالی

زاگرافاکیس 1و همکاران نتایج استفاده از برنامة اطالعات

دست یابد  .به عبارت دیگر  ،تأمین نیازهای مادی ،مقدمه

صرفه جویی انرژی و پروژه آموزش و نقش مهم آن در

رشد و نمو و تعالی شخصیت است( الندین 1348،

سطوح مختلف آموزش و پرورش کریک یونان را مورد

،ص .)322مازلو معتقد است نیازهای اساسی جسمانی،

مطالعه قرار دادند و درصد نتایج در این پژوهش نشان داد

بیشترین تأثیر را بر تصمیمگیریها و انگیزشهای انسان

که رفتار اثر بخش انرژی پس از مشارکت افراد در این

خواهد داشت ،تا اینکه قدری ارضا شوند؛ نیازهایی

پروژه افزایش یافته و در عین حال اتالف انرژی نیز کاهش

همچون نیاز به غذا ،لباس و مسکن که حیات انسان بدانها

یافته است  .در این زمینه با تدوین برنامه های درسی

بستگی دارد ،تا زمانی که به حد کافی برای فعالیت بدن

خاص برای آموزش در ارتباط با صرفه جویی و بهره وری

1-zografais
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انرژی در مقاطع مختلف آموزشی می توان الگوهای

نظریه وبر ،به مفهوم مصرف به عنوان عامل یا نشانههای

مصرف را تغییر داد .اگر برنامه ها و واحدهای درسی بر

تمایز افراد و تفاوت در سبکهای زندگی نگریسته میشود

اساس مسائل روز در سیستم های مدرسه معرفی شوند

و پیامدهای مصرف با جنبههای ناهنجار آن چندان مورد

نقایص مختلف که در بخش های مختلف وجود دارد ،از

توجه قرار نمیگیرد (بندیکس .)1504 ،3ماکس وبر اولین

بین خواهند رفت (زاگرافاکیس  ، 2114،ص. )2533

محققی بود که طبقه اجتماعی و سبک زندگی را به هم

از نظر ریتزر ، 1در جوامع مدرن ،تمرکز ویژهای بر معنای

مرتبط کرد ،اگرچه او سبک زندگی را با منزلت در مقایسه

مصرف به طور خاص وجود دارد به این دلیل که در سال

با طبقه دقیقاً به هم پیوستهتر در نظر میگرفت .برخی

های اخیر ،مرتبه تولید و مصرف به طور واضح از هم جدا

محققان مصرفکننده استدالل کردهاند که سبک زندگی

شده و اهمیت تولید به نحو فزایندهای کاهش یافته است.

«جوهر طبقه اجتماع » 7است سبک مصرف (یعنی سبک

معنای جدید مصرف از نظر وی ،تمامی آن چیزهایی است

زندگی) ممکن است به عنوان ترجمان یک طبقه اجتماعی

که برای افراد این امکان را فراهم میکنند که کاالها و

خاص در نظر گرفته شود .نحوهای که مردم زندگی می

خدمات را به دست آورند .او اشاره میکند معنای جدید

کنند از طریق تحصیالت؛ درآمد خانوار ،شغل و نوع

مصرف ،پدیدهای شخصیتی است که پس از جنگ جهانی

مسکن آنان به طور مستقیم تأثیر میپذیرد .سطح

دوم رواج یافته و مربوط به دوره یا زمانی میشود که درآمد

تحصیالت منتج به تأثیرگذاری بر فعالیتها ،عالیق ،عقاید،

و اشتیاق مصرفکننده رو به افزایش بوده است (ریتزر

ارزشها و باورهای فرد میشود .درآمد خانوار بر ظرفیت

، 2118،ص .) 144

خرید کاالهای مصرفی تأثیر میگذارد و عالیق را بیان می

ماکس وبر 2آخرین جامعهشناس کالسیکی است که اظهار

کند .شغل و نوع مسکن بر نوع مردمی که شخص با آنان

نظرهای صریحی درباره مصرف و سبک زندگی در آثار

همبسته است و نوع محصوالت و خدماتی که برای ایفای
1

وی یافت میشود .بحث وبر درباره مصرف ،از اینجا آغاز

نقش حرفهای

میشود که سبک زندگی بیش از آنکه بر تولید استوار باشد،

میشل ، 1388 ،ص .)753-757اصالح الگوی مصرف و

بر شباهت الگوهای مصرف استوار است .به عالوه ،وی

درست مصرف کردن منابعی که به صورت محدود

معتقد است که شیوه تولید اقتصادی بر چگونگی مصرف

دراختیار جوامع قرار دارد برای هر جامعه ای از اهمیت

کردن مؤثر است ،اما ضرورتاً تعیینکننده آن نیست .از نظر

بسیار زیادی برخوردار است؛ زیرا هیچ ملتی بدون داشتن

او ،مصرف فرایندی شامل کردارهای اجتماعی و فرهنگی

و رعایت فرهنگ صحیح مصرف منابع ،نمی تواند به

متفاوت است که تفاوتهای میان گروههای اجتماعی را

اهداف مهم پیشرفت و توسعه خود دست یابد .تأکیدهای

بیان میکند و فقط ناشی از عوامل اقتصادی نیست.

فراوانی که در قرآن کریم و احادیث و روایات مبنی بر

دستاورد دیگر وبر ،تأکید ،بر کارکرد سبکهای زندگی ،در

پرهیز از اسراف و تبذیر و توصیه و تأکید بر زهد ،قناعت،

جهت انسجام بخشیدن به گروههای اجتماعی است .در

میانه روی و صرفه جویی در زندگی مسلمانان شده است،

نظر وی ،افرادی که سبک زندگی مشابهی دارند ،نوعی

روشن ترین دلیل برای رعایت فرهنگ صحیح و مناسب

انسجام گروهی را که ناشی از شباهت در رفتار و الگوی

مصرف است؛ ولی متأسفانه امروز جامعه ی ما از نظر

مصرف است ،تجربه میکنند .همچنان که مشهود است در

فرهنگ مصرف مطابق با این دستورها عمل نمی کند و از

2-Ritzer
2 .Max Weber
3- Bandix

2- essence of social class
3-occuptional role
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آن فاصله ی زیادی گرفته و بسیاری از مسلمانان در جامعه

خود را در مسیر پیشرفت و عدالت قرار داد .در غیر این

ی ما و البته در دیگر جوامع مسلمان ،نسبت به آن ها بی

صورت دست یازیدن به قله های رفیع سعادت و چشم

توجهی نشان می دهند .البته این در حالی است که ما

انداز پیشرفت و توسعه و پیشی گرفتن از دیگر جوامع در

مسلمانان اعتقاد داریم که اسراف فعل حرام است؛ گناه

منطقه و جهان که در افق چشم انداز  1717و سالهای بعد

است و در آن جا که اسراف نعمت های الهی صورت می

از آن برای کشور پیش بینی شده است ،غیرممکن است.

گیرد ،خالف شرع انجام می شود ( به نقل از قاضی زاده

.اصالح الگوی مصرف در هر جامعه ای بخشی از نظام

فرد ،1385ص .) 140اتالف منابع حیاتی ،اسراف در

ارزشی حاکم بر آن جامعه به شمار می رود .مصرف بر

انرژی و سوخت ،آب ،خودرو و حمل و نقل ،غذا و مواد

نیاز و ضرورت مبتنی ،و فرایندی است که در پایان آن نیاز

خوراکی) نان ،روغن ،برنج ،شکر ،میوه ،دارو و، ( ...

انسان برطرف می شود  .اگر نیازی نباشد ،مصرفی هم

کشاورزی ،صنعت ،ساختمان و مصالح ساختمانی ،لباس،

صورت نخواهد گرفت .همان گونه که نیازها بی شمار

مصرف نامناسب دانش  ،مهارت ها ،استعدادها و منابع

است ،مصرف ها نیز بی انتها است؛ پس مصرف یعنی

انسانی در دانشگاه ها و حتی اختیارات در سازمان ها و

استفاده از کاالها و خدمات برای بهر ه مندی از نتایج این

...که در برخی ازسازما ن ها دیده می شود ،نمونه های

استفاده.

بارزی از انواع اسراف و منکر دینی ،اقتصادی،اجتماعی و

مصرف گرایی هم یعنی استفاده از کاالها به منظور رفع

فرهنگی در زندگی فردی و اجتماعی جامعه ی ما

نیازها و خواسته های مصرف کننده؛ این عمل نه تنها

است.عادت ها ،آداب و سنت ها ،چشم و هم چشمی ها،

شامل خرید کاالها ،بلکه دربرگیرنده ی خدمات نیز است .

روش های غلط ،فرایندهای نامناسب کارها در سازمان

مصرف کننده برای مصرف گرایی مقدار زیادی وقت،

های دولتی و خصوصی  ،زیاده روی درمصرف ،وجود

انرژی ،پول ،خالقیت ،نوآوری و فناوری مصرف می کند .

فرهنگ تنبلی و انتظارات بی مورد از دولت داشتن ،دوری

مطالعه ی مصر ف گرایی در جوامع از اهمیت ویژه ای

از زهد وحرکت به سمت تجمل گرایی و اشرافی گری،

برخوردار است؛ زیرا مصر ف گرایی نه تنها مساله ی

رفتارهای مسرفانه و تجمل گرایانه ،تضییع اموال عمومی

مصرف گرایان است بلکه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان

و ولخرجی با مال مردم و بیت المال ،برتر دانستن کاالهای

کاالها و خدمات نیز نیاز به برر سی ویژگی های آن دارند

خارجی بر کاالهای ساخت داخل ،نزد برخی از مسئوالن

(قاضی زاده فرد ، 1385،ص. ) 148مصرفگرایی ،سدی

دولتی و نظام و سازما ن های دولتی و خصوصی وحتی

در مقابل توسعه است ،زیرا مانع از سرمایهگذاری جهت

بخش دفاع دیده می شود .اسراف و مصر ف گرایی برای

طرح و اجرای زیر ساختهای توسعه میشود .هر اندازه

جامعه ی ما به بالی بزرگی تبدیل شده است که این نیز

که در درون جامعه تبلیغات ناسالم در سطح فرهنگ

خود روز به روز شکاف های طبقاتی اجتماعی را بیشتر

عمومی درحد پایین باشد به همان اندازه امکان پذیرش

می نماید .به این دالیل است که باید با صرفه جویی و

روحیه ی راحتطلبی وتجملپرستی بیشتر است .انسان

قناعت ،درست مصرف کردن منابع و استفاده صحیح و

هایی که از اعتماد به نفس پایینتری برخوردار بوده و کمتر

کارآمد و اثربخش از منابع کمیاب و محدود موجود در

در مورد نقششان در درون جامعه تفکر میکنند ،سهلتر

جامعه و به ویژه در بخش آموزش از مقطع ابتدایی تا

پذیرای روحیهی مصرفگرایی در جامعه هستند .ما در

دانشگاه  ،مسیر غلط گذشته را اصالح کرد و با تاکید بر

زمینه ی مصرف ،در زمینه ی هزینه کردن منابع مالی کشور

آموزه های دینی ،اقدام به طراحی الگوهای صحیح تر و

که به وسیله ی خود ما و به وسیله ی همه برادران هم

مناسب تر برای بهره گیری از مواهب و منابع جامعه ،

میهن ما و به وسیله ی مسئولین کشور با زحمت زیاد به
05

بررسی عوامل روانی ،اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر اصالح الگوی مصرف دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی  /ساداتی و همکاران

وجود میآید ،دچار نوعی بیتوجهی هستیم ،که بایستی

رفع نیازهای مصرفی خویش همه ی زندگی مصنوعی خود

این را تبدیل کنیم به یک توجه و اهتمام خاص .ما دچار

را در سودای رفع نیاز پدید آمده و در ادامه ی تبلیغات

اسراف هستیم (حیدری تفرشی،1388 ،ص  .)21پیشینه

چشم و هم چشمیها و ...به فراموشی میسپارد .بنابراین

ی پدیده ی مصرفگرایی در ایران به دوران قاجار،

از مهم ترین آثار و پیامدهای اسراف و مصرفگرایی در

شکست از روس ها و گسترش نفوذ انگلیسیها باز می

جامعه ی اسالمی که میتواند باعث کم رنگ شدن ارزش

گردد که روابط جدیدی را درمعادالت تجاری ایران رقم

ها و آموزههای دینی و معنوی شود میتوان به موارد زیر

زد .این روند در دوره ی پهلوی اول و دوم به نحو

اشاره نمود:

چشمگیری تشدید شد و عمالً ایران به بازار بزرگ کاالهای

محرومیت از دوستی خدا ،فساد اجتماعی  ،گمراهی ،

مصرفی غربی تبدیل گشت .سیاستهای عمدتاً مستقیم و

محرومیت از هدایت الهی ،افزایش واردات ،کمبود گرایش

بیقواره ی پهلوی دوم اقتصاد ایران را به ورطه ی نابودی

به سرمایهگذاریهای زیر ساختی و ( ...حسینی،1341 ،

کشاند و بازار مونتاژ ،کاالهای لوکس و تزئینی را در

ص .)73

کشوری که عموماً مردم آن در رنج ،محنت و محرومیت

اعظم در پژوهشی با عنوان «سبک زندگی و جایگاه آن در

از ملزومات اولیه ی زندگی به سر میبردند گرم کرد .اما

فرهنگ مصرفی جامعه شهری» که انجام شده .نتایج این

با پیروزی انقالب اسالمی به خصوص در سال های اولیه

پژوهش نشان داده که ،پیدایش سبک زندگی به عنوان

به نحو شگفتآوری این تب داغ فروکش کرد و فرهنگ

معیاری برای تمایز اجتماعی گروهها می باشد که مستلزم

صرفهجویی و قناعت در بین مردم رواج یافت .سال های

تحقق دو وجه سلبی و ایجابی بوده است و از یک سو،

جنگ تحمیلی ،نمونه ایدهآلی از صرفهجویی و پرهیز از

کاهش تمایزات اجتماعی ماقبل مدرن در جامعه شهری و

اسراف ملت ایران است که در شرایطی سخت اما مقتدر و

از سوی دیگر ،ظهور تولید انبوه ،بازاریابی انبوه و جامعه

مستقل توانستند جنگ را اداره کنند و با هر گونه نشانه ی

مصرفی ( اعظم  .)1341،علیخواه در سال  ،1381نظر

مصرفگرایی مقابله نمایند .اما پس از جنگ بار دیگر

سنجیای را با عنوان «ارزیابی نظر شهروندان تهرانی از

تجملگرایی ،مصرفگرایی و اسراف در کشور رواج یافت

پدیده تجملگرایی» اجرا کرده است .یافته های این نظر

و بار دیگر بازار کاالهای لوکس داغ و اشرافیگری در

سنجی حاکی از آن است که 44درصد از مردم  ،رواج این

برخی سطوح جامعه شیوع پیدا کرد و تا کنون نیز این روند

پدیده را در جامعه ،در حد زیاد می دانند .از نظر  41درصد

ادامه دارد .از دیگر پیامدهای مصرفگرایی ،تأثیرات منفی

نیز کسب ثروت و درآمد اقتصادی ،به اولویت و هدف

در فضای مصنوعی جامعه میباشد .چرا که در بسیاری از

مردم در زندگی تبدیل شده است (به نقل از علیخواه،

مواقع زیادهخواهی ،تجملپرستی و مصرفگرایی باعث

 .)1384در مقالهای با عنوان «بازنمایی سبک زندگی طبقات

رواج خودخواهی ،رشد روحیه فردگرایی و نادیده انگاشتن

اجتماعی در سریالهای خانوادگی» میزان و نحوه پرداختن

بسیاری از اصول اجتماعی و اخالقی که رعایت آن برای

سبک زندگی جامعه را در مجموعههای خانوادگی پربیننده

زندگی جمعی از ضروریترین مسائل است خواهد شد.

بررسی کردهاند .یافتههای این پژوهش بیانگر آن است که

دراین مرحله اندک اندک ذهن انسان به مصرفگرایی خو

مجموعههای پربیننده در کل ،بیش از انعکاس مسائل و

گرفته و در مسیر بیپایانی درصدد رفع این گونه نیازهای

فضاهای زندگی طبقات متوسط و پایین ،به انعکاس مسائل

کاذب است و چنین انسانی که همیشه نیازمند و در پی

و فضاهای زندگی طبقه مرفه جامعه پرداختهاند (علیزاده

رفع نیاز است به یک آرمان دل میبازد که در واقع دین

و فتحینیا . )1380،پژوهشی نیز با عنوان «نظرسنجی از

تازهای است .چنین انسان مصرفزدهای داوطلبانه برای

مردم تهران در مورد آگهیهای تبلیغاتی و نقش آن در
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شکلگیری میزان و نحوه مصرف» انجام گرفت بر اساس

برای رسیدن وی به سعادت معنوی مانع ایجاد کند ،به نظر

نتایج این تحقیق ،میزان تأثیر تبلیغات تلویزیون بر

محقق عوامل درونی و روانی از یک سو و عوامل فرهنگی

پاسخگویان ،بیش از سایر وسایل تبلیغاتی است( منصوری

از سوی دیگر سبب گرایش فرد به سمت مصرف بیرویه

فر- .)1382،در کتاب «اسالم و الگوی مصرف» که توسط

میگردد و ضعف ایمان مصرفی و عدم آشنایی با آموزه

علی اکبر کالنتری درسال1384تالیف گردیده است به

های دینی از سوی دیگر در این زمینه مؤثر است ( احمد

بررسی مقدار و چگونگی مصرف براساس فقه و اخالق

خسروی دشخواری  .) 1343در مقاله « جهانی شدن

اسالمی پرداخته شده است .به نظر محقق ،با توجه به شکل

مصرف گرایی و نقش آموزش و پرورش در اصالح الگوی

پذیری رفتار فردی و اجتماعی مردم از دین و تأثیر ملموس

مصرف » به این نتیجه دست یافتند که در قالب اقدامات

و انکارناپذیر آموزههای دینی بر کم و کیف مصرف ،

عملی -تربیتی نظام آموزش و پرورش در دو بعد مهم

بررسی و کاویدن آن از این نگاه نیز دارای اهمیت فراوان

برنامه ریزی آموزشی  -درسی و نیروی انسانی پرورشکار

است.این کتاب در نگاهی کلی و فراگیر مصرف آحاد

در جهت اصالح ،تقویت و نهادینه سازی الگوی صحیح

جامعه را در سه بخش ضروریات ،رفاهیات و تجمّالت

مصرف در جامعه راهکار و پشنهاداتی ارائه گردد (بقائی و

مورد مظالعه قرار میدهد .این مطالعه نشان میدهد توجه

قهرمانی .)1388،مقاله ای با عنوان « ضرورت اصالح

بسیاری از مردم به تجمالت بیش از ضروریات است.

الگوی مصرف و نقش حکومت و رسانه در تحقیق آن »

بدیهی است ریشهیابی این کاستی بزرگ و شناخت علل

که توسط اسماعیلی مورد بررسی قرار گرفت ،نقش رسانه

آن بدون مطالعات و کاوشهای همه جانبه میسر نیست ولی

ها بویژه صدا و سیما ی جمهوری اسالمی ایران در حوزه

بیگمان عدم تبیین آموزههای دینی در این باب یا تبیین

مصرف را مورد مطالعه قرار داد تا راهبرد های هفت گانه

ناکافی بلکه تفسیر نادرست برخی از آنها از مهمترین علل

ای را برای ایفای نقش مهم خود در نظر بگیرند  .این

این امر است .این کتاب پژوهشی سعی دارد موضوع

راهبردها عبارتند از  -1:ایجاد فرهنگ مسئولیت در برابر

مصرف را براساس نصوص معتبر دینی و با نگاهی نو و

مصرف -2نمایش آثار زیان بار مصرف زدگی  -3ترغیب

فراگیر و منطبق بر نیازها و واقعیات زمانه مورد تحلیل و

مردم به استفاده از تولیدات داخلی  -7تبیین حرمت اسراف

بررسی قرار دهد و بدین ترتیب به تبیین یکی از نیازهای

و معیارهای آن  -1تأکید بر احترام مضاعف به اموال

مهم جامعه یعنی الگوی مصرف در عرصههای مختلف و

عمومی-0جلوگیری از ساده انگاری در مفهوم منابع و

از نگاه دین کمک نماید .در رساله کارشناسی ارشد

مصارف  -4سرانجام نظارت بر تبلیغات بازرگانی در جهت

خسروی دشخواری با عنوان «الگوی مصرف در قرآن و

بهینه سازی فرهنگ مصرف راکه بر گرفته از موازین قانونی

روایات» به بررسی انگیزههای مصرف پرداخته است .وی

ومبانی دینی هستند برای تولید پیام های رسانه ای در این

دو انگیزه را در این زمینه مؤثر میداند :الف) انگیزههای

زمینه برای ایفای نقش مهم خود توصیه می شود

مثبت ب) انگیزههای منفی  .به نظر محقق ،انگیزههای مثبت

(اسماعیلی .)1385،همچنین ایسند و مولر در پژوهشی به

فرد برای رفع نیازهای واقعی به سمت مصرف میکشاند

این نتیجه دست یافتن که تماشای تلویزیون رفتارهای

تا به تداوم زندگی وی کمک کند .اما انگیزههای منفی

مصرفی مخاطبان را شکل می دهد و سبک مصرف زنان

انگیزههایی هستند که به سبب هدایت فرد به سوی کاالها

بیش از مردان تحت تأثیر قرار می گیرد(ایسند و مولر 2114

و وسایلی میگردند که جنبه تجملی داشته و نه فقط مورد

،ص . .)110

نیاز وی نیست بلکه گاهی مصرف آنها به دلیل مشکالتی

در مقاله خلیلیان اشکذری نشان داد که  ،مبانی نظری و

که برای فرد و جامعه به وجود میآورد و حتی ممکن است

عملی مصرف در جامعه اسالمی بررسی شده و با تطبیق
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بحث بر وضعیت مصرف در ایران راهکارهای عملیاتی

 عوامل روانی  ،اجتماعی و اقتصادی دراصالح الگوی

برای حرکت در جهت تأمین مبانی عملی مصرف در

مصرف دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه آزاد

جامعه اسالمی ارائه داده شود .تحقق مبانی عملی مصرف

اسالمی واحد قائم شهر در سال  85-88موثر است .

در ایران نیازمند استفاده از مجموعه ای از راهکارهای

 عوامل روانی در اصالح الگوی مصرف دانشجویان موثر

فرهنگی و اقتصادی است .در این پژوهش پس از بیان

است.
 عوامل اجتماعی در اصالح الگوی مصرف دانشجویان

مبانی نظری و عملی بحث ،ارتقای آموزش عمومی و
جهت دهی رسانه ها ،معرفی اسوه های برتر ،اصالح نظام

موثر است .

 عوامل اقتصادی در اصالح الگوی مصرف دانشجویان

قیمت ها وداشتن الگو و برنامه مناسب را به عنوان چهار
راهکار مهم برای اصالح الگوی مصرف جامعه مطرح کرده

موثر است.

است ( خلیلیان اشکذری .)1385،

روش

بنابراین اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش توجیه
اجرای طرح و فواید ناشی از آن است به طوری که

روش تحقيق

ضرورت آن احساس و اهمیت آن آشکار میگردد.چرا که

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی  ،درجه ی کنترل
و نظارت از نوع میدانی و از روش توصیفی – پیمایشی

اتالف منابع و انرژی در کشور ما در سطح بسیار باالیی
بوده و به شدت تحت تأثیر الگوهای مصرف موجود در

است .جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه ی

جامعه است .لذا شناخت و اصالح این الگوها و عوامل

دانشجویان دختر و پسر دوره ی کارشناسی دانشگاه آزاد

موثر در این زمینه میتواند بسیار موثر مفید باشد .چون

اسالمی واحد قائم شهر در سال تحصیلی  85-51بوده

ارائه الگوی مصرف بهینه و مناسب میتواند سبب صرفه

است که در سه دانشکده ی علوم انسانی( )3174نفر ،فنی

جویی در مصرف بودجه ،منابع و انرژی شده و در نهایت

و مهندسی ( )2530نفر و علوم کشاورزی ( )1771نفر

توسعه همه جانبه کشور را امکانپذیر گرداند .با مالحظه

مشغول به تحصیل بودند و مجموع آن ها براساس گزارش

ی اهمیت کارکردهای آموزش عالی و اقدامات فرهنگی

شعبه ی آموزش دانشگاه  4127نفر به تفکیک مشخص

در جهت شکوفایی رفتارهای بالقوه و توسعه یادگیری های

شده است .

عمیق و گسترده که از طریق ایجاد شناخت،باور،نگرش و

روش نمونه گيری

شکل دهی رفتارهای مصرفی درست به دانشجویان

شیوه ی نمونه گیری در این پژوهش طبقهای– سهمیهای

صورت می گیرد به عنوان مهمترین منابع توسعه اجتماعی-

و تصادفی ساده می باشد به این ترتیب که ابتدا کل

فرهنگی و اقتصادی شکل می گیرد و با هدایت آنان به

دانشجویان دانشگاه آزاد قائمشهر به صورت هدف دار

سمت شناخت و عوامل مؤثر الگوهای درست مصرف از

براساس دانشکدههای سهگانه طبقهبندی گردید .سپس از

باز تولید مصرفگرایی در نسلهای آینده جلوگیری به عمل

هر دانشکدهای به تناسب حجم جامعه نسبتی به عنوان

آورد .این پژوهش به بررسی عوامل روانی ،اجتماعی و

نمونه از طریق نمونهگیری سهمیهای انتخاب و در نهایت

اقتصادی مؤثر بر اصالح الگوی مصرف دانشجویان

سهم هر طبقه (دانشکده) به صورت تصادفی انتخاب شده

پرداخته است .

است.

فرضیات تحقیق

حجم نمونه:نمونه ی آماری در این پژوهش  377نفراز
دانشجویان پسر()177نفر و دختر( )211نفر که ازاین تعداد
114نفرشاغل و 224نفر بیکارو از مجموع نمونه  225نفر
05
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مجرد و 111نفر متأهل می باشند که با استفاده از جدول

برخوردار است در نتیجه می توان از آزمون های پارامتریک

کرجسی و مورگان برآورد شده است .

جهت تجزیه و تحلیل استفاده کرد .
نتایج حاصل از تحلیل آزمون  Tتأثیر عوامل روانی ،

ابزار پژوهش

اجتماعی و اقتصادی را در الگوی مصرف دانشجویان دختر

در انجام این تحقیق از ابزار پرسشنامه محقق ساخته در دو

و پسر نشان داد .

بخش که بخش اول آن ویژگی های عمومی و بخش دوم
آن با  31سوال از طیف لیکرت که مربوط به مولفه های

نتایج حاصل از جدول فوق نشان می دهد که نمره

عوامل روانی(ادراک،یادگیری ،حافظه  ،انگیزش ،

Tمحاسبه شده ( )13/452با درجه آزادی  ، 373در سطح

شخصیت  ،احساسات  ،نگرش ها و باورها ) -اجتماعی

آلفای 1/11می باشد و در تحلیل به عمل آمده مشخص

(فرهنگ  ،خرده فرهنگ  ،طبقه اجتماعی  ،خانواده  ،گروه

شده است که سطح معنی داری اختالف میانگین کوچکتر

های مرجع ) – اقتصادی ( سطح درآمد  ،موفقیت شغلی ،

از 1/11می باشد این اختالف میانگین معنی دار می باشد

میزان سرمایه پشتوانه خانوادگی ) می باشد تنظیم شده

لذا فرض تحقیق تأیید می گردد  .در نتیجه تصریح می

است .برای سنجش روایی از نظر اساتید و کارشناسان در

شود با احتمال  51درصد عوامل روانی در الگوی مصرف

رشته روان شناسی و جامعه شناسی استفاده شده و برای

دانشجویان تأثیر گذار است .همچنین این فرضیه مؤلفه

سنجش پایایی از فرمول آلفای کرونباخ استفاده

های سازنده ی متغیر عوامل روانی را مورد تحلیل قرار داد

گردید.اعتبار آزمون از طریق بازآزمایی ،موازی (همتا) ،

که نشان می دهد میانگین های حاصله در مؤلفه های ادراک

تصنیف ،کودر ریچاردسون ،1آلفای کرونباخ ،2مورد

،یادگیری،حافظه ،انگیزش ،شخصیت  ،احساسات ،نگرش

و مقدار آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر  1/83به دست

ها و باورها باالتر از میانگین ( )3می باشد و این نشان

آمده است .

دهنده ی دیدگاه های مثبت دانشجویان در رابطه با عوامل
تأثیرگذا ر روانی در مصرف آن ها می باشداز طرفی

روش آماری

یادآوری می گردد اگرچه درهمه ی مؤلفه های عوامل

به منظور تجزیه و تحلیل آماری  ،معیارهایی همچون

روانی  ،میانگین بدست آمده باالتر از میانگین نرمال است

فراوانی ها بر حسب تعداد  ،درصد و نیز میانگین بکار

اما میانگین مؤلفه ی ادراک تا اندازه ای از میانگین مؤلفه

رفت  .برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون

های دیگر بزرگتر است و این به این معناست که ادراک

کولموگروف -اسمیرنوف استفاده گردید که نتایج آزمون

در عوامل روانی تأثیر به سزایی در الگوی مصرف

نرمالیته  :نتایج کولوموگروف – اسمیرنوف نشان می دهد

دانشجویان دارد.

که چون  Sig<%1بوده است در نتیجه توزیع متغیرها

نتایج حاصل از جدول فوق نشان می دهد که نمره

نرمال بوده و می توان از آزمون های پارامتریک جهت

Tمحاسبه شده ( )11/111با درجه آزادی  ، 373در سطح

تجزیه و تحلیل استفاده کرد .برای بررسی میزان قابل قبول

آلفای 1/11می باشد .در تحلیل به عمل آمده مشخص شده

بودن هریک از متغیرها از آزمون  Tیک گروهی و برای

است که سطح معنی داری اختالف میانگین کوچکتر

رتبه بندی هر یک از متغیرها ی تحقیق از آزمون فریدمن

از 1/11می باشد این اختالف میانگین معنی دار می باشد

استفاده گردید  .نتایج آزمون نشان داد که sig> 1/11

لذا فرض تحقیق تأیید می گردد  .در نتیجه می توان از

است بنابراین اکثریت متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال

تاثیرگذاری با احتمال  51درصدی عوامل اجتماعی بر

1.kuder richardson

2.cronbachs alpha
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الگوی مصرف دانشجویان یاد کرد .همچنین این فرضیه

تأثیرگذار اجتماعی در مصرف آن ها می باشد .از طرفی

مؤلفه های سازنده ی متغیر عوامل اجتماعی را مورد تحلیل

اگر چه در همه ی مؤلفه های عوامل اجتماعی  ،میانگین

قرار داد که نشان می دهد میانگین های حاصله در مؤلفه

بدست آمده باالتر از میانگین نرمال است اما میانگین مؤلفه

های فرهنگ ،خرده فرهنگ ،طبقه اجتماعی ،خانواده و

ی فرهنگ تا اندازه ای از میانگین مؤلفه های دیگر بزرگتر

گروه های مرجع باالتر از میانگین ( )3می باشد و این نشان

است و این بدین معناست که فرهنگ در عوامل اجتماعی

دهنده ی دیدگاه های مثبت دانشجویان در رابطه با عوامل

تأثیر به سزایی بر الگوی مصرف دانشجویان دارد.

جدول  .6نتایج حاصل از آزمون  Tتک گروهي در مورد عوامل رواني مؤثر بر الگوی مصرف دانشجویان
متغیر

فراوانی

میانگین

اختالف میانگین

نمره T

درجه آزادی

عوامل روانی در اصالح الگوی

377

7/1704

1/17004

13/452

373

سطح

معنی

دار
1/111

مصرف
جدول  .9نتایج حاصل از آزمون  Tیک گروهي در مورد عوامل اجتماعي مؤثر بر الگوی مصرف دانشجویان
متغیر

فراوانی

میانگین

اختالف میانگین

نمره T

عوامل اجتماعی در اصالح الگوی

377

3/4414

1/44104

11/111

درجه

سطح

آزادی

دار

373

1/111

معنی

مصرف
جدول  .9نتایج حاصل از آزمون  Tیک گروهي در مورد عوامل اقتصادی مؤثر بر الگوی مصرف دانشجویان
متغیر

فراوانی

میانگین

اختالف میانگین

نمره T

عوامل اقتصادی در اصالح الگوی

377

3/0113

1/01133

0/481

معنی

درجه

سطح

آزادی

دار

373

1/111

مصرف
جدول  .6نتایج حاصل از آزمون  Tیک گروهي در مورد عوامل رواني  ،اجتماعي  ،اقتصادی مؤثر بر الگوی مصرف دانشجویان
متغیر

فراوانی

میانگین

اختالف میانگین

نمره T

عوامل روانی ،اجتماعی  ،اقتصادی

377

3/4735

1/47384

1/273

در اصالح الگوی مصرف

درجه

سطح

آزادی

دار

373

1/111

معنی

1
جدول  .5آزمون رتبه در فریدمن

رتبه 1

رتبه2

رتبه3

رتبه7

رتبه1

رتبه0

رتبه4

رتبه8

رتبه5

رتبه11

ادراک

احساسات

خانواده

نگرش و باورها

یادگیری

انگیزش

خرده فرهنگ

شخصیت

موقعیت شغلی

فرهنگ

طبقه اجتماعی

سطح درآمد

رتبه11

رتبه12

رتبه13
میزان سرمایه

رتبه17
گروه های مرجع

رتبه11
پشتوانه ی خانوادگی

رتبه10

04

حافظه

7/18

3/05

3/05

3/01

3/32

3/24

2/20

3/23

2/14

2/11

2

2

1/84

1/21

1/21

1
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نتایج حاصل از جدول فوق نشان می دهد که نمره

بدست آمده باالتر از میانگین نرمال است اما میانگین مؤلفه

Tمحاسبه شده ( )0/48با درجه آزادی  373در سطح آلفای

های عوامل روانی تا اندازه ای بزرگتر از میانگین مؤلفه

 1/11می باشد.در تحلیل به عمل آمده مشخص شده است

های عوامل اجتماعی و اقتصادی است و این بدین

که سطح معنی داری اختالف میانگین کوچکتر از 1/11می

معناست که عوامل روانی تأثیر به سزایی در الگوی مصرف

باشد این اختالف میانگین معنی دار می باشد لذا فرض

دانشجویان دارد .

تحقیق تأیید می گردد  .در نتیجه با احتمال  51درصد

در این آزمون چون  sig <0.05می باشد مالحظه می

عوامل اقتصادی در الگوی مصرف دانشجویان تأثیر گذار

شود که بین متغیرها اختالف وجود داشته ،به عبارتی

است .همچنین این فرضیه مؤلفه های سازنده ی متغیر

اولویت بندی مولفه ی معیارهای عوامل رواني  ،اجتماعي

عوامل اقتصادی را مورد تحلیل قرار داد که نشان می دهد

و اقتصادی نسبت به یکدیگر متفاوت است.

میانگین های حاصله در مؤلفه های سطح درآمد ،موفقیت

خالصه و نتيجه گيری

شغلی  ،میزان سرمایه و پشتوانه ی خانوادگی

آن چه بحث راجع به ضرورت اصالح الگوی مصرف را

باالترازمیانگین( )3می باشد و این نشان دهنده ی دیدگاه

در جامعه ضروری ساخته است  ،همانا شکل گیری الگوی

های مثبت دانشجویان در رابطه با عوامل تأثیرگذار

مصرف بی رویه مبتنی بر تجمل  ،اسراف  ،تنوع و لذت

اقتصادی در مصرف آن ها می باشد .اگر چه در همه ی

در رفتارهای مصرفی افراد و غلبه ی فرهنگ مصرفی مبتنی

مؤلفه های عوامل اقتصادی،میانگین بدست آمده باالتر از

براحساس بی معنایی و عدم احساس تعهد و مسئولیت بر

میانگین نرمال است اما میانگین مؤلفه ی پشتوانه ی

فرهنگ اجتماع است که تحت تأثیر سبک ها و الگوهای

خانوادگی تا اندازه ای از میانگین مؤلفه های دیگر بزرگتر

رایج غربی به واسطه تبلیغات رسانه ای ،رفتار مصرفی

است و این به این معناست که پشتوانه ی خانوادگی در

خانواده ها و به ویژه جوانان را تغییر داده و آنها را به رقابت

عوامل اقتصادی تأثیر به سزایی در الگوی مصرف

در مصرف تشویق می نماید و در بلند مدت ضمن استحاله

دانشجویان دارد.

فرهنگی در جهت پیوند الگوهای وارداتی  ،که مغایر

نتایج حاصل از جدول فوق نشان می دهد که نمره

فرهنگ ملی و باورها و آموزه های دینی ملت است به

Tمحاسبه شده ( )11/273با درجه آزادی  373در سطح

شکل گیری جامعه مصرف گرا می انجامد)به نقل از بقائی

آلفای  1/11می باشد .در تحلیل به عمل آمده مشخص

و قهرمانی فرد، 1388ص. )15لذا به منظور ممانعت از

شده است که سطح معنی داری اختالف میانگین کوچکتر

شکل گیری جامعه مصرف گرا و دوری از پیامدهای

از 1/11می باشد این اختالف میانگین معنی دار می باشد

مخرب و هویت بیشتر آن که با بنیادهای دینی و فرهنگی

لذا فرض تحقیق تأیید می گردد  .در نتیجه با احتمال 51

جامعه اسالمی در تضاد است  ،لزوم فرایند اصالح الگوی

درصد عوامل روانی ،اجتماعی ،اقتصادی در الگوی مصرف

مصرف به منظور تدوین و ارائه ی الگوی محلی مبتنی بر

دانشجویان تأثیر گذار است .همچنین این فرضیه مؤلفه

مصرف عقالنی و بهینه بیش از پیش احساس می گردد .

های سازنده ی متغیر عوامل روانی ،اجتماعی  ،اقتصادی

در عین حال اصالح الگوی مصرف هم از جهت روند

را مورد تحلیل قرار داد که نشان می دهد میانگین های

اصالح کردن و هم از جهت مکانیسم تنظیم الگو  ،به

حاصله در مؤلفه های متغیرروانی ،اجتماعی  ،اقتصادی

عنوان فرآیندی نگریسته می شود که مستلزم بررسی

باالتر از میانگین نرمال ( )3می باشد و این نشان دهندۀ

وضعیت مطلوب و تحقق الگوی مصرف بهینه است ،لذا

دیدگاه های مثبت دانشجویان دراصالح الگوی مصرف می

در یک نگرش نظام گرا چنین فرآیندی شامل مراحل

باشد.اگر چه در همه ی مؤلفه های متغیرها  ،میانگین

طراحی  ،اجرا (آموزش)و ارزیابی استراتژی های مؤثر در
04
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اصالح الگوی مصرف است  .طراحی و اجرای راهبرد ها

متغیرها اختالف وجود دارد  .به عبارت دیگر اولویت بندی

برای اصالح الگوی مصرف و تغییر سبک زندگی بر مبنای

مؤلفه ی متغیرهای روانی  ،اجتماعی و اقتصادی نسبت به

مدیریت پیام در سریال ها  ،آگهی های بازرگانی تبلیغات

یکدیگر متفاوت هستند .با توجه به مباحث مطرح شده در

و ترویج الگوهای رفتاری متناسب با ارزش ها و فرهنگ

این پژوهش در ارتباط با عوامل روانی  ،اجتماعی و

اصیل اسالمی – ایرانی در سطوح مختلف زندگی می تواند

اقتصادی که نقش مهمی در شکل گیری و تقویت الگوی

در اصالح الگوی مصرف مؤثر باشد (منصوری فر )1382

صحیح مصرف می باشد  ،رهنمودها و پیشنهادهای زیر

همچنین در پژوهشی نوع نگرش افراد نسبت به تبلیغات

برای دانشجویان ،مدیران و برنامه ریزان ارائه می گردد :

بازرگانی تابعی از میزان تحصیالت و همچنین نوع فعالیت

-5

آنان است  .به این ترتیب که با افزایش میزان تحصیالت

اطالعات و مستندات و حرکت آکادمیک و علمی به سمت

،از نگرش مثبت افراد به تبلیغات کاسته می شود( احمد

اصالح الگوی مصرف انجام شود .

خسروی دشخواری ..) 1343در پژوهش حاضرنتایج

-5

آزمون  ،Tدر عوامل روانی نشان می دهد که در سطح %1و

جامعه در قالب برگزاری همایش ها برای دستگاه های

با احتمال %51عوامل روانی تأثیر مثبت و معناداری در

اجرایی در راستای اصالح الگوی مصرف انجام شود .

الگوی مصرف دانشجویان دارد .به عبارتی بسیاری از

-5

رفتار مصرفی ( الگوی مصرف ) دانشجویان تحت تأثیر

ی وظایف محول شده به آنها .

عوامل روانی می باشد  .نتیجه ی این پژوهش با یافته های

-7

(اسماعیلی ،بقائی و قهرمانی فرد  ،زیمل ،زاگرافیس ،

مصرف زدگی و فواید اصالح الگوی مصرف در زندگی

علیخواه  ،منصوری فر  ،خسروی دشخواری )همخوانی

شخصی و اجتماعی .

دارد  .با بررسی رابطه ی میان عوامل اجتماعی در اصالح

-0

الگوی مصرف دانشجویان مشاهده شد که مؤلفه های

مصرف زدگی و اهمیت اصالح الگوی مصرف و بازگشت

عوامل اجتماعی نشان می دهد که در سطح  %1و با احتمال

به الگوهای بومی مبتنی بر باورهای دینی در کتبی چون ،

%51عوامل اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری در الگوی

آیین زندگی  ،جامعه شناسی  ،اخالق و ....برای دانشجویان

مصرف دانشجویان دارد .به عبارتی می توان گفت بسیاری

-5

از رفتار مصرفی ( الگوی مصرف ) دانشجویان تحت تأثیر

اسراف  ،چشم و هم چشمی  ،تفاخر  ،مدگرایی ،

عوامل اجتماعی می باشد  .که این نتیجه با پژوهش های

خودنمایی و مصرف زدگی در قالب برنامه های جذاب .

(اسماعیلی  ،پویا ،اعظم  ،علیزاده و فتحی نیا )همسو می

-4

باشد  .همچنین نتایج آزمون درمؤلفه های عوامل اقتصادی

شخصیت های محبوب و دوره های خاصی از تاریخ ایران

نشان می دهد که در سطح  %1و با احتمال  %51عوامل

مانند دوره ی دفاع مقدس .

اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری در الگوی مصرف

-4

دانشجویان دارد .به عبارتی بسیاری از رفتار مصرفی (

اساتید و دانشجویان در خصوص موضوعات اصالح

الگوی مصرف ) دانشجویان تحت تأثیر عوامل اقتصادی

الگوی مصرف.

می باشد  .که این نتیجه با پژوهش(جان و میشل،علیخواه

-4

،خلیلیان اشکذری) همخوانی دارد  .نتایج آزمون فریدمن

آموزی ازنمونه های موفق در اصالح الگوی مصرف

نشان می دهد که چون  Sig<%1بوده است پس بین

همچون شرکت ها و کار خانه جات و خانواده های موفق.
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کار مطالعاتی در هر بخش با رویکرد جمع آوری

ایجاد زمینه ی اجتماعی و فرهنگی مناسب در

توجه به ویژگی های روان شناختی افراد در ارئه
آشنا ساختن دانشجویان به آسیب های اسراف و

گنجاندن محتوا در باره ی پیامدها ی مصرف و

نکوهش رفتارهای نادرست و مذموم مانند

الگو پردازی از رفتار و منش بزرگان دین و

برگزاری کارگاه ها و کالس ها ی آموزش برای

بازدید دانش جویان به عنوان کارورزی و کار
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آن چه در اصالح الگوی مصرف و دستیابی به فرهنگ

آگاهی جامعه ،با استفاده بهینه از نهاد تعلیم و تربیت و

بهینه مصرف در کشور اهمیت دارد این است که اصالح

تبلیغات رسانه امکان پذیر است .

الگوی مصرف نیازمند تبیین استراتژی و تعیین خط مشی

ازطرفی فرهنگ سازی و به عبارت دیگرکارفرهنگی در

است .الزمه ی دستیابی به این مهم ،حرکتی حساب شده

ابعاد مادی و غیرمادی آن فرایندی تکاملی ،پیوسته ،مداوم

و عمیق از سوی مسئوالن و همه آحاد جامعه می باشد

و درازمدت است و از طرف دیگر آموزش امروزه به طور

.یکی از پیش نیازهای این مسیر برای رسیدن به نتیجه ی

مداوم در اشکال رسمی و غیررسمی درجامعه جریان دارد

مطلوب ،زمینه سازی ذهنی  ،فرهنگی و فرهنگ سازی و

و یافته های علمی و روان شناسی حاکی از آن است که

تغییر نگرش برای اقشار گوناگون(دانش آموزان

تاًثیر محیط اجتماعی وفرهنگی در تکوین شخصیت و

،دانشجویان و خانواده ها )....جامعه است .لذا رسالت

هویت یابی افرادبسیار مهم و موثراست( بقائی و قهرمانی

عملی آموزش عالی پرداختن به ذهن ،اراده ،شخصیت و

فرد ، 1388 ،ص. )03افراد هر جامعه در انتخاب راه و

رفتار دانشجویان می باشد  .که از طریق اقدامات فرهنگی

رسم زندگی و شیوه های عملی آن از عوامل مختلفی تأثیر

و تربیتی در راستای ایجاد دانش ونگرش مثبت نسبت به

می پذیرند .در این میان نقش والدین ،معلمان،اساتید و

اصالح الگوی مصرف غیر متعارف در جامعه در جهت

رهبران سیاسی مذهبی برجسته چشم گیراست .کودکان

تغییر رفتار مصرفی دانشجویان درقالب برنامه های درسی

در خانواده ،دانش آموزان در مدارس و دانشجویان در

و ارتقاء آموزش اساتید به کار بندد که منجر به شکل گیری

دانشگاه بیشترین تأثیرپذیری را از والدین ومعلمان و

فرهنگ مصرفی درست و تحقق الگوی مطلوب در جامعه

اساتید خود دارند (خلیلیان اشکذری ،

1385

گردد  .این نکته مستلزم مدیریت توانمند و داشتن برنامه

،ص.)84جلب مشارکت دانشجویان  ،عامه مردم و افزایش

ریزی های خالقانه ی متناسب با امکانات و فرهنگ های

آگاهی های آنان نسبت به مصرف صحیح امکانات و منابع

قومی و محلی  ،همسویی رسانه ی ملی با آموزه های واقع

 ،از دیگر راه کارها در مسیر اصالح الگوی مصرف می

گرایانه ی خانواده ها به صورت عمل گرا می باشد .

باشد .اصالح نظام آموزشی کشور ،به گونه ای که هر چه

آموزش عالی به عنوان یکی ازمتولیان قدرتمند و گسترده

سطح آموزش باالتر رود ،اطالع و شناخت بیشتری در

می تواند با ایجاد اصالحات و تغییراتی در ابعاد مختلف

خصوص درک و ضرورت اصالح الگوی مصرف در

خود  ،الگوی مصرف صحیح را تقویت  ،ترویج  ،آموزش

جامعه حاصل می شود و ارائه الگوی آموزشی مناسب و

و تفهیم نماید  .آموزش عالی با توجه به دسترسی به

اصولی به دانشجویان از طریق آموزش عالی و نهادهای

دانشجو ،خانواده و اساتید آماده ترین بستر برای اصالح

مشمول فرهنگ ضروری است  .سبحانی نژاد وافشار

الگوی مصرف در جامعه است  .جامعه بزرگ آموزش عالی

،1385،ص  . )101در راستای تحقق اصالح الگوی

و دانشجویان نقش مهمی در ترویج فرهنگ  ،رفتار و

مصرف ضروری است از تجربه ی همه ی اقشار جامعه ،

نگرش در سطح ملی دارند  .اساتید به عنوان تأثیر

دانشجویان و همه ی ظرفیتها برای شکوفایی و سربلندی

گذارترین افراد در کنار خانواده ،می توانند نقش تعیین

کشور استفاده ی کافی شود و با فرهنگ سازی ،مدیریت

کننده ای در ایجاد نگرش و رفتارهای درست مصرف

قوی دانشگاه ها ،طراحی ساز و کار جلب مشارکت

دانشجویان داشته باشند .همچنین ارتقای آموزش عمومی

دانشجویان  ،مردم و با اتکا به دانشمندان جوان و فرهیخته

 ،جهت دهی رسانه ها ،شناخت مصالح و منابع ملی توسط

کشور،گامی اساسی در راه توسعه اقتصاد کشور برداشته

مردم یک کشور و ترغیب و تشویق آنان برای رسیدن به

شود.بی تردید زندگی سالم و بدون اضطراب تنها با

استقالل کامل اقتصادی با ارتقای سطح فرهنگ عمومی و

رعایت اعتدال و صرفه جویی دربهره برداری از امکانات
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ومنابع و به کار گیری از عقل و دانش روز در همه ی زمینه

 -پویا،علیرضا . )1385(.نقش رسانه های جمعی در اصالح

ها و جلوگیری از تجمل گرایی  ،مد پرستی و تقلید از

الگوی مصرف  .فصلنامه ی پژوهش های ارتباطی  ،سال هفدهم

الگوهای بیگانه و همچنین شناسایی نیازهای واقعی امکان

،شماره ،2ص.31-51
 -جان ،سی موون ،میشل ،اس میتوز )1388(.رفتار مصرف

پذیر است و فرد می تواند خود را از اضطراب و نگرانی
رهایی

دهدو

به

رفاه

وآرامش

کننده (عوامل درونی و بیرونی ) .ترجمه ی عباس صالح

برسد.دراین

اردستانی و محمد رضا سعدی  ،تهران  :انتشارات اتحاد – جهان

راستاارتقاآموزش عمومی،معرفی الگوها ،اختصاص دادن

نو.

واحدهای درسی دراین زمینه وعملیاتی کردن راه کارهای

 -حسینی،سید مهدی.)1341( .پژوهش در اسراف،قم:مرکز

مذکور می تواند در اصالح الگوی مصرف مؤثر باشد .

انتشارات «دفتر تبلیغات حوزه ی علمیه»
 -حکیمی ،محمد و حکیمی ،علی  )1380(.الحیاۀ ،ترجمه

سپاسگزاری

احمد آرام ،جلد  ،7تهران :دلیل ما ص.314

بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه که امکان انجام

 -حیدری تفرشی ،غالمحسین .)1388(.اصالح الگوی

این پژوهش رابرای این جانبان فراهم نمودند و همچنین

مصرف در ایران و جهان  ،رودهن:مرکز انتشارات دانشگاه آزاد
اسالمی واحد رودهن.

از کلیه دانشجویانی که در اجرای این پژوهش ما را یاری

 -خسروی دشخواری،احمد. )1343(.الگوی مصرف در قرآن

نمودند تشکر و قدردانی می گردد.

و روایات  .پایان نامه کارشناسی ارشد،تهران دانشگاه علوم قرآن
و حدیث.
 -خلیلیان اشکذری ،محمد جالل. )1385( .مبانی مصرف

منابع

جامعه اسالمی و راهکارهای اصالح آن .معرفت اقتصادی ،سال

 -خامنه ای ،سید علی(.مقام معظم رهبری) )1388( ،سخنرانی

دوم ،شماره  ،2ص .43-57

مشهد مقدس  .فروردین.

 -خوانچه سپهر ،شیرزاد وناصری ،عرفان  .)1385(.نقش

 -اسماعیلی ،محسن. )1385(.راهبردهای برنامه سازی برای

بازنمایی رسانه ای الگوهای مصرف در شکل گیری نگرش ها

اصالح الگوی مصرف با تکیه بر مبانی حقوقی و دینی.فصلنامه

و رفتارهای مخاطبان  .فصلنامه ی پژوهش های ارتباطی ،سال

ی پژوهش های ارتباطی ،سال هفدهم ،شماره (2پیاپی

هفدهم ،شماره (1پیاپی ،)01ص . 115-174

)02ص.83-110

 -دفتر مطالعات فرهنگی .( 1388(.در باره ی اصالح الگوی

 -اسمیت ،فیلیپ . )1382(.تحلیل فرهنگی پسانوگرایی

مصرف ( : )13الگوی مصرف در اندیشه ی مقام معظم رهبری

وپسانووارگی (ترجمه ی سید حسین نبوی ) .فصلنامه ی اقتصاد

 .مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی  ،گزارش شماره

سیاسی 2،ص.134

.11101

 -اعظم ،آزاده .)1341( .سبک زندگی و جایگاه آن در فرهنگ

 -رزاقی ،ابراهیم  . )1347( .الگوی مصرف و تهاجم فرهنگی

مصرفی جامعه ی شهری.پایان نامه ی کارشناسی ارشد جامعه

تهران :چاپخش ص .73

شناسی  ،تهران :دانشکده ی علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران.

 -زیمل ،کئورگ .)1342( .کالن شهر و حیات ذهنی (ترجمه

 -بقائی ،حسین و قهرمانی فرد،کامیار .)1388( .جهانی شدن

ی یوسف اباذری) .نامه ی علوم اجتماعی  ،دوره ی جدید جلد

مصرف گرایی و نقش آموزش و پرورش در اصالح الگوی

سوم ( )0دانشگاه تهران ،ص .03

مصرف .ماهنامه ی مهندسی فرهنگی  ،سال چهارم  ،شماره

 -سبحانی نژاد ،مهدی وافشار ،عبداله  .)1385(.اصالح الگوی

34و ، 38ص. 11-01

مصرف با تأکید بر نقش آموزش در مدیریت مصرف

 -پور کریمی ،جواد. )1380( .تبلیغات رسانه ای و تغییر

انرژی.معرفت فرهنگی اجتماعی ،سال اول ،شماره  ،2ص -141

نگرش مخاطبان  ..فصلنامه ی پژوهش های ارتباطی ،سال ، 5

.111

شماره .25
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Abstract
The year of 1388 was named as the year of consumption model reforms by Iran supreme leader, Ayatollah Seyyed
Ali Khameneie. Consumption model reforms is the process of an abiding reform of behavior and the available
consumers’ methods in usage of various goods and resources via the promotion of people’s knowledge, insight,
and attitude. Therefore, it is the stabilization of correct and abiding consumption model in the form of social and
cultural training.The purpose of this study is the investigation of the effective psychological, social and economical
factors upon the consumption reforms of the BA students of the Islamic Azad University of Ghaemshahr in the
educational year of 1389-1390. The present study is a descriptive-metrical study. The statistical universe of this
study includes 7524 (seven thousands and five hundreds twenty five) male and female students of Islamic Azad
University of Ghaemshahr. The sample of this study includes200 female and 144 male students that the number
of sample was estimated by Cerjce and Morgan table model. The random – classified sampling plan was used in
the selection of this sample studying. The needed data for the measurement of variables has been taken out of a
researcher made questioner. The researcher has used 17 questions for the measurement of effective psychological
factors upon the consumption model, 9 questions for the measurement of effective social factors and 4 questions
for the measurement of effective economical factors in the range of one to five (1-5) at the scale of Likert which
its reliability has been equal to 81%.The Statistical analysis was done by SPSS Software and at the inferential level
T was used to evaluate the degree of acceptability of each variable. For grading each variable the Frouyd – test
was used. The Komologrov –Esmirnof (K-S) test was also used to determine the degree of normality of the data.
The obtained results from the statistical tests shows that at the level of 5% error, the psychological, social and
economical factors were influential in students’ consumption model. It also indicates that according to grading,
there is a difference among the components of the psychological, social and economical factors. In other words,
the psychological factors has the most effects, while the social and economical factors would stand in the next
ranks in order.
Key words: Consumption Model Reforms, Psychological, Social and Economical, Students .
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