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Abstract  

Consumerism is an improper culture in organizations, especially public ones, which is 

expanding day by day. The present paper aimed at identifying the factors affective on 

consumerism among public organizations’ employees. This was an applied study while 

it was a survey in terms of data collection procedure. Research population consisted of 

all experts familiar with research subject, including managers and employees in public 

sector. Eighteen experts were selected by judgment up until theoretical saturation. The 

data collection instrument was semi-structured interview, and thematic analysis was used 

to analyze data. After the analysis, 22 effective factors were identified. Personal factors 

effective on consumerism included personal credit and distinction, welfare seeking, non-

ownership feeling, lack of religiosity, personal lifestyle, weakness of conscience, 

utilitarianism, lack of responsibility, and feeling of entitlement. Organizational factors 

included perceived injustice, lack of organizational culture, organizational redundant 

protocols, public managers’ consuming behavior, and legal factors such as the lack of 

monitoring rules and regulations, legal deficiencies, and public budget. Finally, 

sociocultural factors affective on consumerism in public organizations included familial 

lifestyle, focus groups, social class, social ceremonies and rituals, lack of religiosity in 

the society, and transformation of values. Consumption in itself is a natural behavior, but 

consumerism is deemed a problem. The importance of saving is even greater in public 

and governmental organizations that are financed through the public treasury. Various 

factors can contribute to the emergence and spread of consumerism culture in 

organizations, knowing which can help obtain appropriate solutions to improve the 

consumption pattern. 
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گرایی در میان کارکنان  شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف

های دولتی سازمان  

 2فائزه سلیمی ،1زینب مولوی

 م، قم، ایرانانتفاعی طلوع مهر قة مدیریت و حسابداری، مؤسسة غیراستادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکد. 1

 آموزش عالی طلوع مهر، قم، تهران، ایرانمؤسسة مدیریت،  ةارشد مدیریت دولتی، دانشکد کارشناس .2

 (21/06/1400 تاریخ پذیرش: ـ 26/02/1400 )تاریخ دریافت:

 چکیده

. بنـابرای،،  بـ  یا مـی روز رواج بیشتری  روزبه ،های دولتی ویژه سازمان ها، به گرایی فرهنگ نادرستی است که در سازمان مصرف
از  . پژوهش از نظر هـ ف بودهای دولتی  گرایی در میان کارکنان سازمان ه ف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف

خبرگان آشـنا بـه موضـوع    همة آماری پژوهش  ةپیمایشی است. جامعـ  توصیفیها  گردآوری داده ةکاربردی و از نظر نحو نوع
نفر  هج ه ها بودن  که به روش قضاوتی و با معیار اشباع نظری داده ،استان قم کنان بخش دولتیم یران و کار شامل، پژوهش

ها از روش تحلیل مضـمون   های حاصل از مصاحبه ساختاریافته بود. برای تحلیل داده نیمه ةانتخاب ش ن . ابزار پژوهش مصاحب
شناسایی ش . عوامل فردی شامل کسب اعتبار و تشـخ    های دولتی گرایی در سازمان عامل مؤثر بر مصرف 22استفاده ش . 
طلبـی، فدـ ان    داری، سـب  زنـ گی فـردی، ضـع  وجـ ان، منفعـت       طلبـی، حـع عـ ا مال،یـت، ضـع  دیـ،       فردی، رفاه
ش ه، ضع  فرهنگ سازمانی، تشریفات زای  سـازمانی،   ع التی درک عوامل سازمانی شامل بی ؛حع استحداق ،پذیری مسئولیت

عوامـل   دولتی؛ وبودجة  ،های قانونی کاستی عوامل قانونی شامل ضع  قوانی، و مدررات نظارتی،؛  یران دولتیرفتار مصرف م
داری جامعـه،   اجتماعی، آداب و رسوا اجتمـاعی، ضـع  دیـ،   طبدة های مرجع،  اجتماعی شامل سب  زن گی خانوادگی، گروه

شـود.   زدگی ی  آفت شـناخته مـی   تار طبیعی است. اما مصرفخود ی  رف خودی مصرف به .ن دست آم   ها به جایی ارزش جابه
در بـروز و گسـترش   کنن ، نمود بیشتری دارد.  المال ارتزاق می که از بیت ،های عمومی و دولتی جویی در سازمان اهمیت صرفه
راه،ارهای مناسـب  توان به  ها می توانن  دخیل باشن  که با شناخت آن عوامل گوناگونی می ها سازمان در زدگی فرهنگ مصرف

 برای اصالح الگوی مصرف دست یافت.

 کلیدواژگان

  .گرایی مصرف، مصرف، مصرف ، سوءاسراف
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 مقدمه

 حاد  تاا  مصرف رواج و است جامعه و اقتصاد و تولیدمحرکة  موتور خود خودی به 1مصرف

 تباییر  و اساراف  باه  مصارف  که زمانی اما. است پسندیده شرعی موازین رعایت با و بهینه

حاوز   امکانات و منابع مالی و انسانی در همة بنابراین، اگر است.  ناپسند  و میموم شد بدل

مصارف و    درستی توزیع شاود، اماا در حاوز    تولید بسیج شود، حتی این ثروت تولیدی به

کاا  یاا خادمات و ثاروت     رویاة   بای درساتی عمان نداود، مصارف نادرسات و       هزینه به

  ثیر منفی بر روند شکوفایی اقتصادی و رشد صاحی  آ  باه  تواند تأ آمده از تولید می دست به

 (.1397 و همکارا  حسینیجا گیارد و جامعه را به سوی تبییر سوق دهد )

خصاو    هاا و باه   نهادها و ساازما   ةدر هم بلکه جامعه تنها در نه 2گرایی رواج مصرف

هاای   و ساازما   دولات  کارکنا  و مردا  دولتکه  درحالی شود؛ دیده میهای دولتی  سازما 

 ایرا  مردم ةهم آ  اصلی صاحبا  که را المال بیت و دارند دست در را امور زمامکه  ،دولتی

 کنناد  بارداری  بهره مردم آحاد و کدور مصال  برای آ  از ندا موظف ،دارند اختیار هستند در

؛ بیناد الماال نبایاد رارر ب    زیرا بیات  .(1396اکبری ) بگریزند اسراف و اتالف گونه هر از و

، 41ج  :بحاارا نوار شاد )  خواهناد  مؤاخایه  و اناد  مسئول او خلق و خدا پیدگاه در وگرنه

های دولتای ایارا  گساترا یافتاه      گرایی در سازما  دهد مصرف ندا  می نیز (. شواهد105

مصرف در بخش دولتی توسا   زمینة که در  اشاره کرد توا  به آمارهایی از جمله می ؛است

بر اساس آمارها طی پنج سال اخیر مصرف  دهد. مثالً میدرکارا  هددار ان مسئو   و دست

 69باه   1392هزار میلیارد توماا  در ساال    59درصد افزایش از  17بخش دولتی با بیش از 

که رشد مصارف بخاش خصوصای     درحالی ه است؛رسید 1396هزار میلیارد توما  در سال 

 1396تاا   1392هاای   ی آمارها طی سالبررس ه است.درصد بود 7/4 فق  یادشده  طی دور

مصرف نهایی بخش دولتی بیدترین رشاد خاود را در ساال     ةهزیندهد در قسمت  ندا  می

درصد و بخش خصوصی بیدترین کاهش مصرف را در هما  سال معادل   8/4معادل  1394

                                                                                                                   
1. consumption 

2. consumerism 
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مصرف نهایی بخش دولتی طی پنج سال اخیر همواره رشاد   ةهزین. درصد داشته است 5/3

 1395هزار میلیارد توماا  در ساال    67درصد رشد از  9/3 داشته و در سال گیشته با مثبت

در این زمینه مقاام معمار رهباری     1.رسیده است 1396هزار میلیارد توما  در سال  5/69 به

باه اصاال     را ها اندرکارا  دولتی را خطاب قرار داده و آ  )مد ظله( بارها مسئو   و دست

 ندا مسئو   موظف»از جمله است؛   کردهالمال توصیه  ویی در بیتج الگوی مصرف و صرف

. کداور اسات    مسائو  بخش مهمی از این اسراف در اختیار ماردم نیسات؛ در اختیاار     ...

 .کنناد   رف شخصی نمای مص های سازما  رؤسای. افتد  می اتفاق هر سازما  سط  در اسراف

 از نماارت  و مراقبات  با باید که افتد  ق میرویه در مورد سازما  خودشا  اتفا  اما مصرف بی

 ساط   در ماردم، هار   آحااد  ساط   در دولات، هار   سط  در هر. کرد جلوگیری کارها این

)بیانات مقام معمر رهبری « .باشد داشته وجود اسراف به   جویانه  عیب نگاه بایستی ها سازما 

 2(.1/1/1389در تاریخ 

ها و ورعیت باد اقتصاادی مواجاه     مدکن تحریربنابراین، در شرای  کنونی که ایرا  با  

به معناای    است، اصال  الگوی مصرفاینکه بودجه در بخش عمومی محدود  ویژه است، به

ساط    ،هاا )دولتای، خصوصای    بخاش هماة  در بهتر از منابع کدور استفاد  کرد  و   نهادینه

ر بسایاری از  جاویی د  متأسفانه بسیاری از اقاداماتی کاه اماروز بارای صارفه      .استجامعه( 

کارهایی است که باید در شرای  عاادی نیاز باه     ،شود، در واقع ها و نهادها انجام می دستگاه

بهینه از مناابع و  استفاد  باید تالا کرد  .مورد غفلت قرار گرفته است ،رسیده، اما انجام می

باا   (.1397زاده  عمار امکانات به عنوا  یک رویکرد همیدگی در دستور کار قارار گیارد )م  

هاای دولتای از ابعااد اقتصاادی، سیاسای،       توجه به اهمیت اصال  رفتار مصرف در سازما 

گرایای در   و ... و با توجه به شرای  کنونی ایرا ، شناسایی عوامن مؤثر بار مصارف   ،میهبی

دولتی از اهمیت و رارورت برخاوردار اسات تاا از ایان       شهای بخ میا  کارکنا  سازما 

                                                                                                                   
 .1396از رشد اقتصادی در سال  بانک مرکزیدر آخرین گزارا  پایگاه خبری اقتصادی معاصر. برگرفته از 1

بیانات مقام معمر رهبری در دیدار زائرا  و مجاورا  بارگاه حضرت علی بای موسای الرراا ) (. برگرفتاه از      .2

 .1/4/1399در تاریخ  Khamenei.irسایت 

http://www.moaser.com/
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و آثاار  تباع آ  کااهش    گرایای و باه   ین عوامان باه کااهش مصارف    رهگیر بتوا  با کنترل ا

 پیامدهای منفی آ  دست یافت.

 ،گرایی و عوامن مؤثر بر آ ، باا توجاه باه اهمیات موراو       مصرف و مصرفحوز  در 

گرایای معرفای    های مختلفی انجام گرفته و عواملی به عنوا  عوامن مؤثر بر مصرف پژوهش

؛ طالبی و رمضاانی  1388دلیر  ؛ طالبی1394الدین  شرف ؛1388)از جمله اسحاقی شده است 

اماا  (. 1390 و همکاارا   پورلیمامحماد ؛ 1398؛ امیرپاور  1392زاده و یوسفی  ؛ حاجی1396

مطالعة اند و   پرداخته  جامعهحوز  گرایی و بیدتر در  ای از مصرف این مطالعات به جنبههمة 

. اختصاا  نادارد  هاای دولتای    ازما گرایی در قلمارو سا   به عوامن مؤثر بر مصرف جامعی

 بنابراین، در این زمینه خأل پژوهدی موجود است.

ال اسات کاه عوامان    ؤ، پژوهش حارر به دنبال پاسخ به این سا اساس آنچه بیا  شد بر

 .ندا های دولتی کدام  گرایی میا  کارکنا  سازما  مؤثر بر مصرف

 نظری پژوهش پیشینة
 گرايي مصرفمصرف و 

 منماور  به جمعی و فردی حیات در مؤثر گوناگو  منابع از استفاده از تاس عبارت مصرف

 داشاته  وجاود  مختلاف  الگوهای بدر با زندگانی آغاز از که زندگی ادامة و ها نیازمندی رفع

توجه   و الهی های نعمت از استفاده گرو در جها  این در انسا  معنوی و مادی تعالی. است

گرایی  مصرف (.1388فرد  است )قهرمانی اخروی حیات به توجه عین در دنیوی زندگانی به

 عرراه را نسابت باه    تقارا کههاست  یافته از شهروندا  و سازما  به معنای نهضتی سازما 

 را جامعه هر در گرایی مصرف و مصرف میا  مفهومی مرز .(Tewari 2016: 3) کند بیدتر می

 نیازهاای  تاأمین  یاا  کفااف  حد ، اگر. مثالًکند می تعیین آ  غالب و متعارف مصرف الگوی

آ  مصارف   بر مازاد در نمر گرفته شود، گرایی بیدتر مصرفاستفاد  معمول و  حد رروریْ

زمینااه  ایاان در مختلااف جوامااع کااه اساات باادیهی. بااود گرایاای خواهااد معمااول مصاارف

 (.1394الدین  دارند )شرف متفاوتی کامالًهای  ورعیت
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 و غربي مياسال های زندگي سبک گرايي در مصرف

الگاوی غربای    آ  متفاوت است. الگوی غربی با اسالم دین در گرایی مصرف و مصرف مفهوم

 ارراای  و بار  کند توجه می «تولید بیدتر برای بیدتر مصرف» و «بیدتر مصرف برای تولید»به 

 نقاش  و اقتصااد  در اهمیت مصرف از کامن آگاهی با اسالم. دارد تأکید رروری اولیة نیازهای

 (.1388گیارد )سایفی و عالیای     مای  کاار  باه  آ  صحی  تنمیر برایدستورهایی  جموعهآ  م

 داری تحات  سارمایه  نماام  و پیدرفته کدورهای مصرف الگوی و ،سبک زندگی ،شد  جهانی

طلبی، ایجااد   ها، رفاه از جمله وابستگی ا جدید دیگرا  را از طرق مختلف و استعمار کهن تأثیر

رگزاری هر آیینی که مستلزم مصرف کاا  و خادمات فراتار از    طور کلی ب و به ،حر  شدید

 (.1396وابسته کرده است )اکبری  اعادی زندگی باشد ةچرخ

 آ   دهناد  انجاام  و شاود اساراف   انجاام  اعتدال مرز از خارج کاری قرآ ، هر دیدگاه از

 سارف م را نامد، گناهکاار  می مسرف را شکمباره و پرخور بنابراین، قرآ  فردِ. است مسرف

وا  : »کند می توصیه مردم به قرآ  .داند می مسرف را مستکبر و برترجو مستبدّ و ،خواند می
ُ
کل

ُمْسِرِفیَن 
ْ
ُه ال یِحبُّ  ل ا  ِإنَّ

ُ
َرُبا  َو ال ُتْسِرف

ْ
  درباار  اساالم  دیادگاه بناابراین،   (.31)اعراف/  1«.َو  ش

 34 /)توباه  نگه ندارند خود را راکد ةکرده سرمای موظف را ها است که انسا  چنین مصرف

 و اسات  ترغیاب کارده   خاود   خاانواد  و خاود  رفااه  تأمین برای را مسلمانا  اسالم. (35ا 

اساالم   2.(68، 2ج  :الفقیه من   یحضربازدارد ) کرد  مصرف از را آنا  که نیست گونه این

 اینیازه مال، تأمین حفظ لزوم بر در صورتی که است؛ مسلمانا  را به مصرف دعوت کرده

 معیاار  با تکفن تحت افراد و خود برای زندگی رفاه اقتصادی، تأمین گیاری زندگی، سرمایه

 اسات  کارده  منع مصرف در تبییر و اسراف گونه هر از روی تأکید و میانه و اعتدال رعایت

(Godazgar 2007). 

 ، فرماا  هاای دولتای   و ساازما   المال ویژه در بیت از مصادیق توجه اسالم به مصرف، به

 جاویی  صرفه به شده است که نقن ) (صادق امام طریق از که است) ( حضرت علی حکومتی

                                                                                                                   
 کارا  را دوست ندارد. . بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید که او اسراف1

 «.خود توسعه و گدایش دهد  زندگی بر خانواد ةنیزج و هرسزاوار است مرد در خ»فرمایند:   می ) (. امام ررا2
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 تارین  بناابراین، کوچاک  . شد کاغی توجه می تضییع و نگاری نامه در المال حتی بیت حفظ و

 کاه  ،رافع ابی بن عبیداهلل به دیگری حدیث در .دارد مسئولیت غیر زم مصرف و توجهی بی

 مرکاب ؛ «.جلفاه قلماک   اطن دواتک و الق: »دهد می دستور ،بود حضرت آ  ویژ  نویسند 

 (.1236، 307  : البالغه نهجنما ) تیز را قلمت نوک و کن اصال  و رقیق را دواتت

گرایای   ندا  داد اگرچه به دلین اهمیت مورو  مصرف و مصارف  نگارندگا مطالعات 

هاا   بیدتر این پاژوهش توجه زیادی از جانب پژوهدگرا  به این حوزه معطوف شده است، 

عامن یا عوامن محدودی را مورد نمر داشته اسات   تک ةشناسی بوده یا رابط جامعه  در حوز

هاای   گرایای در میاا  کارکناا  ساازما      و هیچ پژوهدی به شناسایی عوامن مؤثر بر مصرف

ای یا  های معدودی هر که انجام گرفته است به صورت رابطه دولتی نپرداخته است. پژوهش

در اداماه،  های دولتی نبوده است.  چند متغیر محدود بوده است که البته در قلمرو سازما  با

 شود. ها اشاره می به برخی از این پژوهش 1 در جدول

 گرایی مصرف و مصرفحوزة گرفته در  های انجام پژوهشخالصة . 1جدول 

عوامل مؤثر بر 

 گرایی مصرف
 ابزار

روش 

 گیری نمونه
 ققمح عنوان روش پژوهش

 مدگرایی، خوداظهاری،

 های ارزا به گرایش

 تبلیغات و ،جویانه لیت

 ای رسانه

 پرسدنامه
ای و  خوشه

 تصادفی ساده

 -توصیفی

 همبستگی

 عوامن و گرایی مصرف

 بر مؤثر شناختی جامعه

 شهر جوانا  بین در آ 

 تهرا 

و  حسینی

 1397 همکارا 

 گرایی، سنت داری، دین

 و ،جنسیتی هویت

 نیدی های ارزا

 تصادفی ساده پرسدنامه
 -توصیفی

 همبستگی

 های بازدارنده

 بین در گرایی مصرف

 کاشانی شهروندا 

طالبی و رمضانی 

1396 

 ای خوشه پرسدنامه جنسیت
 ا توصیفی

 همبستگی

 و ،جنسیت رسانه،

 گرایی مصرف

موحد و همکارا  

1389 

 سبک داری، دین میزا 

 مدگرایی و ،زندگی
  ای خوشه پرسدنامه

 مرتب  اجتماعی نعوام

 در مصرف فرهنگ با

 یزد شهر زنا  میا 

زاده و  حاجی

 1392یوسفی 
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 گرایی مصرف و مصرفحوزة گرفته در  های انجام پژوهشخالصة . 1جدول ة ادام

عوامل مؤثر بر 

 گرایی مصرف
 ابزار

روش 

 گیری نمونه
 ققمح عنوان روش پژوهش

 دینی فرهنگ و تمد 

 غربی

مطالعه اسناد 

 و مدارک
 کیفی -

 سبک در گرایی مصرف

 مدر  و دینی زندگی
 1394 الدین شرف

 تبلیغات و رسانه

 ای رسانه
 گرایی مصرف و رسانه همبستگی تصادفی پرسدنامه

و اکبری  دلیر طالبی

1393 

 در تبلیغی های برنامه

 ها رسانه

پرسدنامه و 

 مصاحبه
 آمیخته ای سهمیه

 تلویزیونی تبلیغات تأثیر

 و گرایی مصرف بر

 بین عاطفی وابستگی

 افراد

اکبری و همکارا  

1397 

 داشتن ویژه به معنویات،

 قوی میهب
 همبستگی تصادفی پرسدنامه

 سازمانی معنویات اثر

 کنا کار مصرف مدل بر

 ایرا  دولتی های سازما 

سا رزهی و 

 2011همکارا  

بر  اسالمی طر تأثیر 

 گرایی مصرف

مطالعات 

 متو  پژوهش
 پیمایدی -

 اقتصاد در مصرف رفتار

 ارزیابی یک: اسالمی
 2005حسن 

 اسالمی اخالق و دین

 روند در تعیین مهر عامن

 گیری شکن و مصرف

 زندگی سبک

 

 پرسدنامه
 همبستگی تصادفی

 سبک رابطة یبررس

 در را مصرف و زندگی

 مهاجر زنا  میا 

 افریقا شرق در مسلما 

 

 2009 بارنس

 

 سبک و دینی های آموزه

 به منجر دینی مصرف

 خود این و بهینه مصرف

 منجر اقتصادی رشد به

 نهایت در که شد خواهد

 رفاه و اشتغال افزایش به

 .دانجام می کدور در

 همبستگی تصادفی پرسدنامه

 میا  یتعلّ بطةرا

 رشد انرژی، مصرف

 عملکرد و ،اقتصادی

 بحرین در اسالمی

 سالر عودت

2015 

 شناسي پژوهش روش

ها توصیفی اسات و باا    گردآوری داده  از نمر هدف کاربردی و از نمر نحو حارر پژوهش

استراتژی پیمایدی اجرا شده و به روا تحلین تر انجام گرفته است. از نمار رویکردهاای   

دیگار   تضااد و تعاارب باا یاک    و  ش همواره دو رویکرد کمّی و کیفی محن مناقداه پژوه
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 پاژوهش آزماو     گیرناد کاه هادفِ    اند. رویکردهای کمّی در مواقعی مورد استفاده می بوده

 .شاود  یما  مطر  دیجد و نو مطالب کیفی، رویکردهای درفرریه یا نمریه است. در مقابن، 

موروعی پژوهش حارر انجاام نگرفتاه اسات،    حوز   با توجه به اینکه پژوهش جامعی در

 رویکرد پژوهش حارر کیفی است.

ساطو  ساازمانی بودناد.    هماة  در  استا  قر کارکنا  بخش دولتیهمة پژوهش جامعة 

. در مجماو ،  صورت گرفتگیری نمری  نمونه و با استراتژیگیری به روا قضاوتی  نمونه

اشابا    15مصااحبة  اسات تاا    گفتنیجام گرفت. مصاحبه ان 18ها  با معیار اشبا  نمری داده

مصاحبة  3و  ارافه ندد  جدیدی پس از آداد  و هیچ اطالعات و  ها صورت پییرفت داده

 5ها  کنندگا  در مصاحبه کار اجرایی شرکتسابقة حداقن  بعدی برای اطمینا  انجام گرفت.

هاای مختلاف اداری    هاا و بخاش    کنندگا  از سازما  سال بود. حدا مکا  سعی شد شرکت

تر بود با ایان   کنندگا  از مدیرا  ارشد تا کارکنا  سطو  پایین انتخاب شوند. سمت شرکت

های مربوط به منابع انسانی مدغول باه   کنندگا  باید در یکی از پست محدودیت که شرکت

؛ ندباش هها داشت که ارتباط زیادی با کارکنا  سازما باشد ای  ها به گونه یا پست آ باشند کار 

 .باشندها  رمن اینکه خود نیز شاغن در این سازما 

 55تاا   35فته بود. مدت زما  هار مصااحبه از   ساختاریا نیمهمصاحبة ابزار پژوهش حارر 

کننادگا  موافقات    تعداد کمی از مداارکت  ،دقیقه بود. با توجه به حساسیت مورو  پژوهش

هااای  هااا صااحبت صاااحبهکردنااد مصاااحبه رااب  شااود. بااا ایاان حااال، پژوهدااگر حااین م

ها یادداشت شد. نکاات   کنندگا  را یادداشت کرد یا بالفاصله بعد از مصاحبه صحبت مدارکت

مصاحبه به صورت تلفنی یا از طریق واتساپ  15ند. شدبار بررسی  ها چندین کلیدی مصاحبه

 انجام گرفت و با توجه به شرای  فق  سه مصاحبه به صورت حضوری انجام گرفت.

 شر  انجام گرفت:بدین اعتبار پژوهش، در پژوهش حارر اقداماتی  از مینا برای اط

کنندگا  افرادی بودناد کاه    های متناسب با مورو  پژوهش: مدارکت انتخاب نمونه -

 پژوهش درگیر بودند و به روا قضاوتی انتخاب شدند. ةبا مسئل
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ه روا درسات و  هاا با   اندیدید  مبتنی بر نمریه: برای اطمینا  از اینکه تحلین داده -

انجام گرفته است، چهار نفر از استادا  و خبرگا  آشنا باه   علمیهای  مبتنی بر نمریه

داا  را در ماورد   هاای پاژوهش را بررسای و نمرات    موروعی پژوهش یافتاه حوز  

 ها ارائه کردند. کیفیت تحلین داده

 هاا  آ  از اریبرد ها یا یادداشت زما  داده: بعد از رب  مصاحبه آوری و تحلین هر جمع -

که البته این فرایناد   شد؛ها با دقت مطالعه و کدگیاری  بالفاصله در هما  روز مصاحبه

های مختلف انجام گرفت. رمن اینکه برای اطمیناا  خااطر    چندین بار در طول زما 

کدگیاری را مرور و نمراتداا  را ارائاه کردناد و    مرحلة شوندگا   سه نفر از مصاحبه

کنندگا  در تحلیان و   از مدارکت ،زما  کدگیاری اعمال شد. هرسپس این نمرات در 

 ها انجام گرفت(. ها کمک گرفته شد )این کار بیدتر حین مصاحبه تفسیر داده

نیاز   CVR2و  CVI1 هاای  شاده شااخ    برای بررسی روایی و اعتبار کدهای شناساایی 

 قباول  قابان  51/0حاداقن   CVRنفر  14برای  (1975) 3طبق مقیاس  وشه .گیری شد اندازه

 2اساس جادول   باشد. بر 8/0 از ( باید بیش1992) 4طبق نمر دیویس CVI ،ننی. همچاست

 قبول است.قابن کدها در حد همة ها برای   هر دوی این مقیاس

، با استفاده از گرایی میا  کارکنا  بخش دولتی به منمور شناسایی عوامن مؤثر بر مصرف

باه ایان صاورت    کدگایاری   ها طی مراحلی کدگیاری شد. روا تحلین مضمو ، مصاحبه

بارداری   مصاحبه بالفاصله نکات کلیادی ثبات شاد و یادداشات     انجام گرفت که بعد از هر

چندین بار بازنویسی شاد و از  و  انجام گرفت. سپس، نکات مرتب  به صورت کد ثبت شد

شوندگا  کادها باازبینی شاد. کادها در      خبرگا  و گاه مصاحبهو  طریق همکارا  پژوهدی

 درج شده است. 3ل ای از کدگیاری در جدو فرایند رفت و برگدت کامن شد. نمونه

 

                                                                                                                   
1. context validity index 

2. context validity ratio 

3. Lawshe 

4. Davis 
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 برای کدهای نهایی  CVIو CVR. مقادیر 2جدول 

 CVR CVI کد نهایی CVR CVI کد نهایی

 916/0 666/0 اجتماعیطبقة  833/0 666/0 کسب اعتبار و تدخ  اجتماعی

 833/0 1 آداب و رسوم اجتماعی 1 1 طلبی  رفاه

 833/0 666/0 داری جامعه رعف دین 833/0 666/0 مالکیت  حس عدم

 1 666/0 ها جایی ارزا جابه 833/0 666/0 داری رعف دین

 1 1 سبک زندگی فردی
رعف قوانین و مقررات 

 نمارتی
666/0 833/0 

 833/0 666/0 های قانونی کاستی 1 1 رعف وجدا 

 833/0 666/0 دولتی  بودجة 833/0 666/0 طلبی منفعت

 833/0 666/0 شده عدالتی درک بی 833/0 666/0 پییری فقدا  مسئولیت

 833/0 833/0 حس استحقاق
فرهنگ نادرست مصرفی 

 در سازما 
833/0 833/0 

 833/0 833/0 سازمانیتدریفات زاید  833/0 666/0 سبک زندگی خانوادگی

 916/0 833/0 های مرجع گروه
رفتار مصرف مدیرا  

 دولتی
666/0 916/0 

 برداری ها به همراه یادداشت مصاحبهاولية کدگذاری نحوة ای از  . نمونه3 جدول

 کد متن مصاحبه

کارکنا  . آیند تر به نمر می کنند هر چه بیدتر مصرف کنند باشخصیت ها فکر می بعضی

 (.p 2طور هستند ) هر همین

ایجاد حس تدخ  با 

 مصرف

دلدا  برای  نیست و اصالًخودشا  نند اموال سازما  مال ک کارمندا  فکر می از خیلی

 (.p 3سوزد ) اموال سازما  نمی
 حس عدم مالکیت

 حس استحقاق (.p 14ها استفاده کنند ) خواهند از امکانات سازما  حق کارمندا  است که هر قدر می

یا چرا کنید  آیید چراغ را خاموا نمی گویند چرا از اتاق کار بیرو  می ها می بعضی

 (.p 17کند ) درستی ادا می مگر سازما  حق ما را به. کنید سیستر را خاموا نمی
 شده عدالتی سازمانی درک بی

 فرهنگ مصرف در جامعه (.p 11... ) ها تمام شد گدابازیآ  دیگر . ها عوب شده ا   دیگر فرهنگ

. کنند ن میکنند. خودشا  راحت حیف و می توانند مصرف می خود رئیس رؤسا تا می

 (.p 6سطو  )همة البته در  ؛کنند کارکنا  تحت تأثیر مصرف مدیرا  مصرف می
 گرایی مدیرا  رفتار مصرف
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دهد پژوهدگر سعی کارده اسات مضاامین     که برای نمونه درج شده ندا  می 3جدول 

شوندگا  را استخراج کند. در ستو  سمت راست  اصلی هر یک از جمالت معنادار مصاحبه

یافته به متن مورد نمار   تن مصاحبه و در ستو  سمت چپ آ  عنوا  کد اختصا جدول م

شاوندگا  انتخااب    زنای جماالت مصااحبه    گیاری یاا برچساب   قرار گرفته است. مبنای نام

کننادگا  باوده اسات.     جمالت یاا بیاناات صاری  مداارکت    مایة  درو واژگانی متناسب با 

ه برداشات پژوهداگر از ماتن    هایی در ساتو  سامت چاپ درج شاده اسات کا       یادداشت

 هاست و بالفاصله بعد از مصاحبه درج شده است. مصاحبه

 های پژوهش يافته

پوشانی تعدادی از کادهای اولیاه یاا مداابهت      در ادامه به علت هرپس از کدگیاری اولیه، 

ها در  با تحلین متن مصاحبهای نهایی تبدین شدند. در نهایت، ها این کدها به کده معنایی آ 

بعد، مرحلة های دولتی شناسایی شد. در  زدگی در سازما  عامن مؤثر بر مصرف 22مو  مج

کردناد  پژوهدگرا  این عوامن را که در قالب کدها یا مفاهیر نهایی شناسایی شدند بررسی 

هر داشاتند کناار هار قارار      او در نهایت عواملی را که بیدترین قرابت معنایی و مفهومی ب

بنادی   دسته« اصلی مضامین». در ادامه، مفاهیر مرتب  به شددی خلق جدی« مفاهیر»و دادند 

عامان ماؤثر بار     22در پژوهش حارر در نهایت  ایج نهایی در ادامه درج شده است.تن. شد

 های دولتی استا  قر شناسایی شد که در چهار دساته  گرایی در میا  کارکنا  سازما  مصرف

قرار گرفتند که در  اجتماعیا  فرهنگی نی، عوامعوامن فردی، عوامن سازمانی، عوامن قانون

 شوند. ادامه توری  داده می

 عوامل فردی

شود و به نوعی از فرد  که مربوط به فرد می است منمور از عوامن فردی آ  دسته از عواملی

به فرد دیگر متفاوت است و با تغییر فرد شاغن دارای ویژگی مورد نمر ممکان اسات ایان    

عامان باه عناوا  عوامان فاردی       9کاهش یابد. در این دساته عوامان   د یا وعامن حیف ش

 اند از: شناسایی شد که عبارت

 بار  گایارد    سرپوا برای کنند می بعضی از افراد سعی کسب اعتبار و تشخص فردی:
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. کناد  مطار   اجتما  در را ها آ  که دنبزن دست عملی خود به متراکر های عقده و ها ناکامی

به عبارتی، فارد   .(1389است )کرباسیا   مصرف در روی زیاده و سرافاعمال ا این از یکی

کند هر چه بیدتر مصرف کند از شخصیت و منزلت با تری برخوردار است و باه   تصور می

شود که باشخصیت است. معمو ً این افراد با مصرف زیاد تصامیر   فردی از او یاد میمنزلة 

تا  مطر  کنند. این موراو  ریداه در عوامان    دارند خود را میا  همکارا  و گاهی زیردس

کننادگا  اشااره    شناختی و اجتماعی دارد. در این زمینه به اظهارات یکای از مداارکت   روا 

برخای افاراد    .شاود  بازی اشتباه گرفته مای  مصرف متعادل و درست گاه با خسیس» شود: می

تار هساتند.    داخ  تار و مت  کنند هر چه بیدتر حیف و مین و مصرف کنند باکالس فکر می

مالحماه مصارف کنناد، حتمااً      کنند اگر بی ها وقتی در سازما  دولتی هر هستند فکر می آ 

 [.p 7« ].آیند. در اصن این باور غل  در وجودشا  نهادینه شده است تر به نمر می متدخ 

 طلبی این است که فرد معتقد اسات بایاد در ازای رساید  باه     منمور از رفاه طلبی: رفاه

داناد،   تنها اسراف نمی آرامش و رفاه بیدتر مصرف کند و مصرف بیش از حد را نه ینبیدتر

های دولتی هر برای آنکه باه رفااه    در سازما  ،داند تا به رفاه دست یابد. پس  زم می ،بلکه

آورد. مصرف برای ایان افاراد ناوعی کساب      در محی  کار برسد به مصرف بیدتر روی می

کارکناا  فکار    از خیلای » بیاا  کارد:   8کنناد  شامار     مدارکت آسایش است. در این زمینه

باا مصارف در ساازما     . کنند هر چه بیدتر مصرف کنند آسایش و رفاه بیداتری دارناد   می

 [.p 8« ].خواهند رفاه داشته باشند می

های دولتی چو  اموال دولتی هستند و کارکنا  بارای باه    در سازما  حس عدم مالکیت:

ایان   باا  کنناد  مای ها پرداخت ن ای برای آ  کنند و هزینه یچ تالشی نمیها ه دست آورد  آ 

دانند. بنابراین، گاهی ممکن اسات   اموال بیگانه هستند و مصرف بیدتر را به ررر خود نمی

هاای   عمد مصرف ، به تعبیر یکی از پاسخگویا ، داشته باشند یا حتی به«رحمانه مصرف بی»

شوندگا  به این صورت پاساخ   باشند. یکی از مصاحبهشخصی را هر از اموال دولتی داشته 

راحتی و بادو    بعضی اوقات کارکنا  چو  اموال دولتی مال خودشا  نیست به» داده است:
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که اگار ایان اماوال     کنند. حد مجازی برای مصرف قائن نیستند. درحالی مراعات مصرف می

 [.p 11« ].کردند استفاده میتر  شده تر و حساب شخصی خوشا  بود شاید خیلی منطقی اموال 

گرایای توجاه و تادبر در آیااتی      های جلوگیری از مصرف یکی از راه داری: ضعف دین

  است که اسراف را میمت کرده و عواقب دنیوی و اخاروی را بیاا  کارده اسات. مصارف     

از اسار آ    کاه  طاور  هماا   ،رویه و اسراف خود نوعی بیماری است. در این عامن کرد  بی

المال توجهی  اری خود دارد به مورو  بیت د فرد به دلین رعفی که در دین ،مدخ  است

ندارد و حد و مرز مصرف مجاز اموال دولتی را به عنوا  یک مستخدم بخش دولتی نادیاده  

راحتی اموال سازما  را حیاف و   افرادی که به» شوندگا  بیا  کرد: گیرد. یکی از مصاحبه می

هایی هستند که باورهاای دینای راعیفی     نیستند بیدتر آ  کنند و در مصرف حساس مین می

 [.p 15« ]دارند.

 از نخساتین  دارد و برخاساته  بیداتر مندااً درونای    زنادگی  سابک  سبک زندگی فردی:

زنادگی  نحاو   نیست. ایان عامان باه     محی  زاد یا  و الزاماً موروثی است های کودکی سال

خواهناد   د در ساازما  دولتای هار مای    . پس افرااستهای خانوادگی وابسته  فردی و عادت

داری یا ناو  نگااه باه     فارغ از سط  دین ،هما  شیوه را در پیش بگیرند. بنابراین، این افراد

گیرند که گااهی اگار از    مصرف، اسراف و مصرف زیاد را به عنوا  روا زندگی به کار می

: اد هار نباشاند  ایدا  پرسیده شود که چرا مصرف زیاد دارند، شاید حتی متوجه مصرف زی

هاا   بعضی افراد اصالً به اینکه در سازما  هستند و اموال سازما  اسات کااری ندارناد. آ    »

 [.p 11] «.طور است ها این ... سبک زندگی آ  زیاد دارند  عادت به مصرف

هاای دولتای خاود را مسائول      فرد در سازما ، اگر وجدا  رعیف باشد :ضعف وجدان

و تعهادی  زند  میداند و دست به اسراف در اموال دولتی  ده نمیها واگیار ش کاری که به آ 

که خوب و بدِ یک رفتار  ،هر کس ةاندیدو جْدا  به نیروی درونی در ها ندارد.  نسبت به آ 

 اشاره کرد: ها مصاحبه یکی از توا  به متن شود. در این زمینه می مییابد، گفته  را با آ  درمی

هاایی   المال را حیف و مین کنیر. انسا  راحتی اموال بیت رعف وجدا  باعث شده است به»
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دهند، خیلی راحات و بادو     که رعف وجدا  دارند و خوب و بد را از هر تدخی  نمی

 [.p 4]« کنند.... رعایت اموال دولتی را حیف و مین می

از هار فرصاتی بارای ساودجویی اساتفاده       طلب هستند افرادی که منفعت :طلبی منفعت

ینای و صافات   های د طلبی جزء ذات انسا  است. اما انسانی که در او آموزه نفعتم. کنند می

بیند، بلکه منفعت خود را  المال نمی منفعت را در تضییع حقوق بیت انسانی رشد یافته است

گیرناد. در ایان    بیند. این افراد فق  منفعت ظاهری را در نمر مای  المال می در احترام به بیت

طلب هستند و از هر فرصتی  برخی کارکنا  منفعت» بیا  کرد: 1  شمار  کنند زمینه مدارکت

 .[p 1]« حتی یک استکا  چای بیدتر... ؛کنند برای آ  استفاده می

پاییر ابتادا خاود را در مقابان خداوناد مسائول        فرد مسائولیت  پذیری: فقدان مسئولیت

پاییری دارای   ولیتاموالی که به او ساپرده شاده اسات. مسائ    همة سپس در مقابن ، داند می

اعتناا   بای های دولتی فردی که نسبت به سازما  و اموال آ   . در سازما استجایگاه رفیعی 

قابان   هاا  مصاحبه یکی از ست. در این زمینه، متناعتنا ها هر بی رفتن آ  باشد نسبت به هدر

بای حاد و حصار در ساازما  دولتای راعف         به نمرم یکی از د ین مصرف» اشاره است:

 [.p 3...« ] پییری یا اصالً نبود آ  است لیتمسئو

و در اسات  حس استحقاق به معنای داشتن حاس لیاقات و شایساتگی     حس استحقاق:

امکاناات در هار   هماة  که کارمند استحقاق این را دارد کاه از   ستسازما  دولتی بدین معنا

اماوال  هماة  خواهد استفاده کند و این حس در برخای افاراد وجاود دارد کاه      حدی که می

 تاوا  باه ماتن    ، حتی اگر اسراف شود. در این زمیناه مای  ستها برد  آ   سازما  برای بهره

گرا[ حاس   چنینی ]مصرف معمو ً کارکنا  این» اشاره کرد: 9 کنند  شمار  مصاحبة مدارکت

ها هستند استحقاق هر  هاست و چو  شاغن در سازما   کنند اموال سازما  دولتی حق آ  می

 [.p 9« ].حتی بیش از مصرف متعارف و مورد نیاز؛ از اموال سازما  را دارندای  استفاده

 عوامل سازماني

و ... ساازما  دارد کاه بار     ،ها، فرهنگ سازمانی ها، روا این عوامن ریده در سازما ، رویه

عادالتی   ها، بای  اساس تحلین متن مصاحبه گرایی فرد در سازما  مؤثر است. بر رفتار مصرف
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عف فرهنگ سازمانی، تدریفات زاید سازمانی، و رفتار مصرف مدیرا  دولتای  شده، ر درک

 گرایی کارکنا  هستند. عوامن سازمانی مؤثر بر مصرف

عدالتی را در سازما  احسااس   برخی کارمندا  به د یلی نوعی بی :شده عدالتی درک بی

این  در برابرای اینکه ... بر و ،ها، ساعت کاری کنند. مثالً در میزا  حقوق، زما  پرداخت می

ممکان   هاا  ایان عادالتی   در برابربرای ایجاد حس آرامش و  واکنش ندا  دهند ها عدالتی بی

برابری آدامز نیز نمریة طور که در  است اسراف کنند تا بخدی از حس را جبرا  کنند. هما 

عادالتی ساازمانی دسات باه رفتارهاای       مطر  شده است، کارکنا  برای کاهش احساس بی

کارکناانی کاه احسااس    » کنندگا  در این زمینه بیا  کارد:  زنند. یکی از مدارکت ختلف میم

گیرد متماین باه   درستی انجام نمی ها به کنند جبرا  خدمات آ  کنند و حس می عدالتی می بی

 [.p 1]...«  شوند تا به زعر خودشا  بخدی از این کاستی را جبرا  کنند مصرف زیاد می

هاای   تداریفات جازء فرهناگ و ارزا   و  : گاهی مصارف زیااد  یرعف فرهنگ سازمان

وراو    طوری که اگر فردی وارد سازما  شود، این فرهناگ باه   ؛شود سازما  محسوب می

مدیریت بیا  شده است، افاراد و  مباحث طور که در  شود و قابن درک است. هما  دیده می

را متناسب با فرهنگ سازمانی  رفتارنحو  ها و  ارزاو  کارکنا  با زندگی در سازما  باورها

و رفتاار  دهاد   مای گرا کارکنا  را باه مصارف بیداتر ساوق      دهند. فرهنگ مصرف تغییر می

 کند. گرایی را تقویت می مصرف

وقتی کارمندی در سازما  تداریفات زیاادی را مدااهده کارد      :تشریفات زاید سازمانی

یا اصاالً  نیست جویی کارمندا   فراوانی دارد و نیازی به صرفهبودجة سازما   کند میتصور 

. در نهایت، این ناو   استمصرف خودشا  در مقابن آ  تدریفات ناچیز است یا حتی  زم 

 گفتنای یاباد.   ساطو  رساوم مای   همة مصرف و تدریفات به صورت عادت در سازما  به 

یاباد. در   تر رساوم مای   است معمو ً تدریفات زاید از سطو  عالی سازما  به سطو  پایین

ها عادت شده که یک سری تدریفات باید رعایت  در برخی سازما »ک مصاحبه بیا  شد: ی

هاا   ایان هماة  ...  تداریفات تزئینای   ،های سنگین، تجهیزات لاوکس  از جمله پییرایی؛ شود

 [.p 13]  «.کند گرایی را در سازما  جاری می فرهنگ بد مصرف و مصرف
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حال اگار  . کند سازی می فتار خود فرهنگمدیر در واقع با ر :رفتار مصرف مدیران دولتی

مدیر عمن کنناد.   انندشود کارمندا  هم رویه باشد، باعث می مدیری خودا اهن مصرف بی

عادالتی   و حتی حس بی ،سازی، ایجاد حس استحقاق گرایی مدیر باعث فرهنگ البته مصرف

ویژه مدیرا  ارشد در سازما  بر  شود. رفتار مصرف مدیرا  به گرایی می و در نهایت مصرف

مدیرا  الگوهای ساازمانی بارای کارکناا  در ساطو      مؤثر است. رفتار کارکنا  در سازما  

شاود. اگار    که در سازما  جااری مای   است ای مختلف هستند. رفتار مدیرا  قوانین نانوشته

ال دولتی مدیرا  رفتار مصرفی درستی در سازما  داشته باشند و رعایت مصرف متعادل امو

را داشااته باشااند، قطعاااً ایاان رفتااار در سااازما  نیااز نهادینااه خواهااد شااد. در ایاان زمینااه 

گرایای و رفتاار مصارفی مادیرا  باعاث شاده        مصارف » بیا  کرد: 5کنند  شمار   مدارکت

هاا   گرایی روی آورند. تدریفات مدیرا  و مصارف باا ی آ    ها به مصرف تبع آ  کارکنا  به

 [.p 5]  «.رویه عادت کنند سطو  به مصرف بیهمة نا  در منجر شده است کارک

 قانوني عوامل

هماة  شاود و   قانو  و مقررات پرداخته مای حیطة گرایی در  در این بعد به مصرف و مصرف

. در ایان  گیرد میشود در این دسته جای  عواملی که به نوعی به قوانین و مقررات مرتب  می

سازمانی و نااظر بار ساازما      به قوانین و مقررات برو دسته عوامن عواملی قرار گرفتند که 

دهد. این  دولتی اشاره دارد. این عوامن لزوم اصال  و بازنگری در برخی قوانین را ندا  می

دولتی است. در بودجة و  ،های قانونی عوامن شامن رعف قوانین و مقررات نمارتی، کاستی

 شود. اره میکنندگا  اش های مدارکت این زمینه به برخی پاسخ

بازدارناد   ها و رعف قوانین نمارتی کاه بایاد    کاستی :ضعف قوانین و مقررات نظارتی

راحتای در   المال و مصرف بی حد و حصر اموال دولتای باشاد منجار شاده باه      اسراف بیت

هاای دولتای اگار مساتعد      گرایی رواج یابد. کارکنا  در ساازما   های دولتی مصرف سازما 

آورناد.   اموال دولتی روی میرویة  بیکه بازدارنده ندارند، به مصرف  مصرف باشند، از آنجا

مصرف یا رفتاار  نحو  رعف قوانین نمارتی یا گاه رعف رمانت اجرایی قوانین مرتب  با 

هاای دولتای رواج    گرایی در سازما  های دولتی باعث شده است مصرف مصرف در سازما 
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ه اسات. در ایان زمیناه ماتن یکای از      محادودیت قاانونی در نمار گرفتاه نداد      چو یابد. 

قوانین و مقرراتی هر که مصرف را در سازما  دولتی محدود » شر  است:بدین ها  مصاحبه

 .[p 4] ...« کند رعیف است یا حتی رمانت اجرایی ندارد می

های قانونی سبب شاده افاراد در ساازما  باا بعضای قاوانین و        کاستی :های قانونی کاستی

قاوانین  »ای بیا  شد:  بیاورند. در مصاحبه یگرایی رو و به مصرف باشند شتهمقررات آشنایی ندا

رویه  و مقررات کافی برای تخصی  درست بودجه وجود ندارد. کاستی قوانین برای مصرف بی

 [.p 8« ].ای در این زمینه بازدارنده نیست نامه مصرف وجود دارد. هیچ آییننحو  و 

شود مدیرا  و سرپرستا  سازما  و حتی کارکناا    دولتی سبب میبودجة  :دولتیبودجة 

ظاهر بدو  متولی  های بودجه توجه نکنند و فق  تالا کنند از اموال دولتی، که به به کاستی

بودجاة  »کننادگا  بیاا  کارد:     در این زمینه یکی از مداارکت  راحتی مصرف کنند. است، به

توجاه باه عواقاب آ      تای و بای  اندرکارا  دولتی باا راح  دولتی باعث شده کارکنا  و دست

وقتی بودجه دولتی است و سهر هر فرد از این بودجه شامن حقوق و  [.p 7« ].مصرف کنند

هاایی مانناد    کنند. مگر بازدارنده محابا سهر سازما  را مصرف می ... مدخ  است افراد بی

 دین و وجدا  و ... وجود داشته باشد.

 فرهنگي ـ عوامل اجتماعي

گرایی تأثیر گیاشاته   بر مصرفاست که ی از جامعه و فرهنگ جاری بر آ  شامن عوامن ناش

و اسات  ها اثرگایار   های افراد بر آ  است. این عوامن با درجات مختلف با توجه به ویژگی

سابک زنادگی    :اناد از  دهد. ایان عوامان عباارت    رفتار مصرف افراد را تحت تأثیر قرار می

داری  عی، آداب و رساوم اجتمااعی، راعف دیان    اجتماا طبقة های مرجع،  خانوادگی، گروه

 ها. جایی ارزا جامعه، جابه

سبک زندگی خانوادگی فرد و رفتارهایی که در ناو  زنادگی    :سبک زندگی خانوادگی

ها مؤثر است. فرد به مصرف زیاد عاادت   ها در سازما  گرایی آ  ها وجود دارد بر مصرف آ 

فردی بر رفتار مصرف فرد در همه جا، از  دارد. سبک زندگی خانوادگی مانند سبک زندگی

تأثیرگیار است. معمو ً عالوه بر هنجارهاا و باورهاای دینای در     ،های دولتی جمله سازما 
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هاای   رفتار افراد در مکا نحو  عامن تربیتی برای  مصرف، سبک زندگی خانواده  مورد نحو

 بیا  کرد: 9کنند  شمار   تمدارکاست. در این زمینه،  ،های دولتی از جمله سازما  ،مختلف

رویه دارند مراعات کمتری  معمو ً در سازما  کارکنانی که در خانواده عادت به مصرف بی»

کرد  خودشا    زندگینحو  در مصرف دارند. این گروه معمو ً تحت تأثیر سبک زندگی و 

 [.p 9« ].کنند مصرف می

هاای دولتای    ویاژه در ساازما    هب را گرایی مرجع مصرف یها اگر گروه :های مرجع گروه

گرایی به نوعی هنجاار در   های درو  سازما  مصرف اعضا و گروههمة رواج دهند، در میا  

بسایاری   »...: شوندگا  در این زمینه بیا  کرده است شود. یکی از مصاحبه سازما  تبدین می

گی شخصای و  اناد و در زناد   های مرجع قرار گرفتاه  از کارکنا  تحت تأثیر رفتارهای گروه

کنناد.   هاا مرجاع دریافات مای     سازمانی فرهنگ مصرف و عادات مصرفی خود را از گاروه 

...« رویاه دارناد    ها هستند مصرف بی هایی که آحاد جامعه تحت تأثیر آ  متأسفانه اکثر گروه

[p 14.]    هاای مرجاع بار رفتاار مصارف از دیگار عوامان ماؤثر بار           بناابراین، تاأثیر گاروه

ا  است. یک گروه مرجع گروهی است که با یک فارد یاا گاروه دیگار     گرایی کارکن مصرف

هاای   شاود. گاروه   شود و استانداردی برای ارزیابی رفتار افراد در نمر گرفته مای  مقایسه می

 ... دارند. ،خا  اجتماعی، فرهنگی، سیاسیشاخصة هایی هستند که  مرجع معمو ً گروه

گرایای   اند نیز بر مصارف  از جامعه قرار گرفتهای  اینکه افراد در چه طبقه :اجتماعیطبقة 

در سازما  دولتی مؤثر است. معمو ً افرادی که از نمار درآمادی و وراعیت اقتصاادی در     

گرایای در   بیداتر باه سامت مصارف     ،طبقات با ی جامعه قرار دارند، به نسبت سایر افراد

معماو ً در ساازما    : »کننادگا  بیاا  کارد    روند. در این زمینه، یکی از مدارکت سازما  می

 [.p 6]« .دارترند ... مصرف بیدتری دارند اجتماعی با ترند و پولطبقة کارکنانی که از نمر 

 باه  چیاز  هار  اناداز   از بایش  مصرف و افراطی  مصرف فرهنگ :آداب و رسوم اجتماعی

 امنا  باا  آ  از کاه  اسات  شاده  تبدین ها خانواده از بسیاری زندگی در سبکی به مختلفی د ین

ای بار   (. وقتی فرهناگ جامعاه  1397شود )اصالنی و همکارا   می یاد «گرایی مصرف فرهنگ»

ناخواه این روحیه در کارمندا  آ  هر وجود دارد  گرایی باشد، خواه نادرست و مصرفاستفاد  
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آداب و » و هما  برخورد را با امکانات سازمانی خود دارند. در یک مصاحبه چنین بیاا  شاد:  

 [.p 4]...«  ها هر رسوم یافته است گرایی در جامعه به افراد درو  سازما  رسوم مصرف

شاامن کاا ی    ا بخاش  ساه  در را جامعاه  افاراد  مصارف  اگار  :داری جامعه ضعف دین

 بسیاری مصرف مقدار در نمر داشته باشیر، متأسفانه ا مصرف برای رفاه ،رروری، تجمالت

است. حاال   مصرف رروری کمترین بخش در و تجمالت بیدترین بخش در ایرا  مردم از

گرایی برحیر داشته است و به  های دینی مسلمانا  را از اسراف و تبییر و تجمن آنکه آموزه

هااای دیناای در جامعااه نهادینااه شااود،  داری و توجااه بااه آمااوزه ایاان ساابب چنانچااه دیاان

ا تعاادل  داری فرد بر رفتار اساراف یا   طور که سط  دین هما  یابد. گرایی کاهش می مصرف

تاک   داری کلی جامعه نیز با توجه به تأثیرپییری تک مصرف وی تأثیرگیار است، سط  دین

زدگای و   افراد از اجتما  بر رفتار مصرف افراد مؤثر است. اگار جامعاه باه سامت مصارف     

دهاد. در ایان زمیناه یکای از      تبع آ  رفتار افراد را تحت تأثیر قرار مای  اسراف پیش رود، به

رود، اساراف و   داری پیش مای  وقتی کن جامعه به سمت رعف دین» ا  کرد:پاسخگویا  بی

تبع آ  افراد و کارکنا  ساازما  هار    شود و به حیف و مین کرد  اموال در جامعه طبیعی می

 [.p 10]« .این رفتارها را خواهند داشت

محساوب  جویی و رعایت اصول اخالقی دینی ارزا  زمانی صرفه :ها جایی ارزش جابه

گرایای   هاای غلا  مصارف و مصارف     روند کاه ارزا  اما جوامع به سمتی پیش می. دش می

هاای دولتای و در میاا  کارکناا       ها باه ساازما    جایی ارزا جایگزین شده است. این جابه

 اشااره کارد:   هاا  مصااحبه  یکی از توا  به متن  دولتی نیز تسری یافته است. در این زمینه می

نیست و جای خود را به تجمن و مصرف زیااد داده  قناعت و مصرف درست دیگر ارزا »

 [.p 11]« .جا شده است ها جابه ارزا. است

 بحث و نتیجه

های قدیر در زندگی ملن و جوامع مختلف وجاود داشاته و    مصرف عملی است که از زما 

های مختلف مصارف نقاش محاوری داشاته      محدودیت منابع در جنبه اخیردهة در چندین 

زدگی به عنوا  یک آفت در  خود یک رفتار طبیعی است. اما مصرف خودی است. مصرف به
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 هاا  در جواماع و ساازما    زدگی شود. در بروز و گسترا فرهنگ مصرف جوامع شناخته می

توا  به راهکارهای مناساب   ها می توانند دخین باشند؛ که با شناخت آ  عوامن گوناگونی می

 برای اصال  الگوی مصرف دست یافت.

( در پاژوهش  1388ساحاقی ) ا گرفتاه  نتایج پژوهش حارر با مطالعات انجاممقایسة در 

باه   امکاناات  به دسترسی فرهنگی و عدم و زندگی امکانات کمبودخود به عواملی از جمله 

خوا  نیست.  گرایی دست یافت که با نتایج پژوهش حارر هر عنوا  عوامن مؤثر بر مصرف

گرایای   حارر به عنوا  عامن مؤثر بر مصارف طلبی که در پژوهش  منفعتو  تدریفات زاید

( 1394الادین )  خواهی در پاژوهش شارف   جویی و زیاده گرایی و لیت شناخته شد با تجمن

را به عناوا  عوامان ماؤثر بار      بیا  خود( رقابت منزلتی و 1388دلیر ) طالبی خوا  است. هر

  خاوانی دارد.  در پاژوهش حارار هار    گرایی برشمرد که با ایجاد منزلات اجتمااعی   مصرف

و  پورلیمامحماد (، 1398(، امیرپور )1392زاده و یوسفی ) (، حاجی1396طالبی و رمضانی )

داری را  ( دین1388دلیر ) ( و طالبی2009(، برنس )2015(، سالر عودت )1390) شهمکاران

خوا  است. خادمیاا    گرایی بیا  کردند که با نتایج پژوهش حارر هر به عنوا  مانع مصرف

مصارف  نحاو   گرایای و   سو با پژوهش حارر سبک زنادگی را عامان مصارف    ( هر1388)

گرایای   طلبی را به عنوا  عامان ماؤثر بار مصارف     که رفاه ،سو با پژوهش حارر هر داند. می

گرایای و   ( نیز این عامن را به عنوا  عامن مؤثر بر مصرف1381معرفی کرده است، وثوقی )

( نیازهاای  1397) و همکارانش حسینیین زمینه، رفتار مصرف شناسایی کرده است. در هم

و ( 1398امیرپاور ) پژوهش حارر نزدیک اسات.  نتیجة که به  جویانه را معرفی کردند لیت

گرایای معرفای    ( مدگرایی را به عنوا  عامن ماؤثر بار مصارف   1397) و همکارانش حسینی

ن باشد که مدگرایی اند که در پژوهش حارر این عامن شناسایی ندد. شاید دلین آ  ای کرده

های دولتی انجاام گرفتاه    شناسی دارد و پژوهش حارر در قلمرو سازما  جامعهریدة بیدتر 

گرایی تعریاف   ( نوگرایی و تبلیغات را به عنوا  عوامن مؤثر بر مصرف1381وثوقی ) است.

( هویت جنسایتی  1396خوانی ندارد. طالبی و رمضانی ) کرد که با نتایج پژوهش حارر هر
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گرایی معرفی کردناد کاه در پاژوهش حارار ایان عامان        به عنوا  عامن مؤثر بر مصرفرا 

 .شناسایی ندد

تاوا  باه    های پیداین را مای   ش حارر با برخی پژوهشهاست تفاوت نتایج پژو گفتنی

هایی که تا کنو  در  با توجه به آنچه بیا  شد، پژوهشها ارتباط دارد.  تفاوت قلمرو پژوهش

رغار   باه یی و عوامن مؤثر بر آ  انجام گرفته است بسیار محدود باوده و  گرا رابطه با مصرف

ورعیت اقتصادی جامعاه و  های دینی چه به لحاظ  چه به لحاظ آموزه ،اهمیت این مورو 

گرایی و عوامان ماؤثر بار آ  در     مصرفزمینة وهش در ژهای دولتی، پ الگوگیری از سازما 

گرایای   مصارف حاوز   گرفتاه در   مقا ت انجام. دمیا  کارکنا  بخش دولتی انجام نگرفته بو

حارار  مقالة شناسی و در سط  جامعه بوده است. از این رو،  جامعهحوز  بسیار محدود در 

پرداختاه اسات و امیاد اسات نتاایج و پیدانهادها توسا         موراو   با دیدی جامع به ایان  

 ه شود.نامطلوب به کار گرفتپدید  اندرکارا  به جهت کاهش و مدیریت این  دست

گرایای در   شده در پژوهش حارر ندا  داد مصرف بندی عوامن شناسایی  همچنین، دسته

 عوامان  های دولتی صرفاً به عوامن سازمانی مربوط نیست و عوامن دیگری از جمله سازما 

تواند نقش تددیدکننده داشته باشاد. از ایان رو،    شناسایی شد که می این پژوهش در فردی

های دولتی را به علن و عاواملی مرباوط    گرایی در سازما  صرفاً مصرف توا  گفت اینکه می

 گیری این پدیده نقش دارند. کنیر نادرست است و عوامن زیادی در در شکن

با توجه به موراو    از جمله اینکه ؛هایی مواجه بود پژوهش حارر با محدودیتدر نهایت، 

پاییر نباود.    امکاا   ودندبگرا  که مصرفپژوهش که یک متغیر منفی بود مصاحبه با خود افرادی 

حوز  ها در  های دولتی )بیدتر پژوهش گرفته در قلمرو سازما  انجام  نبود مبانی نمری و پژوهش

 حارر بود.پژوهش های  شناسی انجام گرفته بود( از دیگر محدودیت جامعه و جامعه

 پژوهش کاربردی پیشنهادهای

هاای دولتای ماؤثر اسات در پاژوهش حارار         گرایی در سازما برخی عوامن که بر مصرف

هاای   اساس نتایج پژوهش برای کااربرد در ساازما    در ادامه، پیدنهادهایی بر .شناسایی شد

 شود. دولتی ارانه می
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 طلبی و نو  نگرا کارکنا  به رفاه را تعدین کرد. توا  رفاه سازی می با آموزا و فرهنگ -

فرهنگ خانوادگی، سبک مصرف، سبک  در انتخاب کارکنا  در بدو استخدام باید به -

 و ... توجه داشت. ،داری دین

 ها فرهنگ درست مصرف را نهادینه کند. مدیر سازما  با نو  برخورد و تدویق و تنبیه -

 های ارافی پرهیز شود. ها از تدریفات و خرج ها و همایش در برگزاری جلسه -

در بیلبردهاا،  ساازی   مصرف در ساازما  از طریاق فرهناگ    صحی  الگوهای معرفی -

 و ... در سازما . ،اعالنات هایتابلو

المال جانب  تسهیالت تدویقی به کارکنانی که در مصرف اموال سازمانی و بیتارائة  -

 گیرند. اعتدال را در پیش می

زمیناة  گیارا  قوانینی مرتب  با رفتار درست مصرف را ورع کنناد کاه عماالً     قانو  -

 ها وجود داشته باشد. اجرای آ 

ساازمانی در ارتبااط باا     هاای نماارتی درو    نامه قوانین مصرف از طریق آیینرعف  -

 مصرف جبرا  شود.

 آتيهای  پژوهشپیشنهادهايي برای 

 :شود ها و پژوهدگرا  آتی پیدنهادهای زیر مطر  می برای پژوهش

 ؛بنیاد دادهنمریة های دولتی با استفاده از  گرایی در سازما  سازی فرایند مصرف مدل -

هاای بخاش دولتای و     گرایای در ساازما    ای عوامان ماؤثر بار مصارف     مقایسه بررسی -

 ؛خصوصی

 ؛های دولتی گرایی در سازما  شناسایی پیامدهای مصرف -

 .های بخش دولتی شناسی رفتار مصرف در سازما  نو  -
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 منابع
 .دفتر عقن ،قر ،بایدها و نبایدهای مصرف (.1388) اسحاقی، حسین

 انارژی  مصرف بر مؤثر عوامن بررسی(. »1397اله زنجانی ) حبیباصالنی، زهرا؛ مصطفی ازکیا؛ 

 (،34)9، اجتمااعی  توسعة و رفاه ریزی برنامه، «بنیانی نمریة رهیافت با خانوار شهری( برق)

 .33ا  1  

تاأثیر تبلیغاات   » (.1398فار؛ مهنااز نویادی )    اکبری، محسن؛ محماد دوساتار؛ میاثر مساعودی    

فصلنامة انجمن ایرانی مطالعاات  ، «ستگی عاطفی بین افرادگرایی و واب تلویزیونی بر مصرف
 .224ا  197  (، 56)15، فرهنگی و ارتباطات

، پایگااه  «دولتای  مراکاز  در جاویی  صارفه  هاا،  سارمایه  تباهی اسراف،(. »1396اکبری، محمود )

 .20/03/1399در تاریخ  hawzah.net. برگرفته از سایت 77رسانی حوزه،  اطال 

 دیناداری،  باا  گرایای  مصارف  پدیاد   میاا   رابطاة  بررسای » (.1398) حمادعلی م امیرپورسعید،

 ،«(رفسانجا   شهرساتا   ساالة  20 تا 18 جوانا : موردی مطالعة) بد  مدیریت و مدگرایی،

 .137ا  123   ،(47)4 ،ملن پژوهش

 باا  مارتب   اجتماعی عوامن از برخی بررسی(. »1392میمندی، مسعود؛ فریدو  یوسفی ) زاده حاجی

 .271ا  233   (،61)16 ،زنا  راهبردی مطالعات، «یزد شهر زنا  میا  در مصرف هنگفر

گرایای و عوامان    مصارف (. »1397ناژاد )  ناژاد؛ محماد پیاری    حسینی، محمدررا؛ منوچهر علی

، شناسای معاصار   های جامعه پژوهش، «شناختی مؤثر بر آ  در بین جوانا  شهر تهرا  جامعه

 .59ا  37   (،13)7

، تهرا ، مؤسسة فرهنگی هنری 2، چ سبک زندگی و مصرف فرهنگی(. 1388طلیعه ) خادمیا ،

 جها  کتاب.

 شاناختی  جامعاه  ای مطالعاه  لیت تا اجبار از: گرایی مصرف(. »1395رفیعی، ملکه؛ علی ربیعی )

   (،2و  1)17، شناسای ایارا    جامعاه  ،«تهرا  شهر ساکنا  میا  در گرایی مصرف پیرامو 

 .146ا  144

مبانی نمری الگوی مصرف و نقاش آ  در توساعة   (. »1388ی، محمدعلی؛ خدایار عالیی )سیف

 .13ا  8   (،79، )توسعة صادرات، «اقتصادی کدور
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 ناماة  پژوهش، «دینی و مدر  زندگی سبک در گرایی مصرف(. »1394الدین، سید حسین ) شرف
 .30ا  7   (،1)1، سبک زندگی

اطالعات در اصال  الگوی مصارف )باا تأکیاد بار ابازار      نقش فناوری (. »1388صادقی، زهرا )

 .143ا  118   (،20، )راهبرد یاس، «ارتباطی(

گرایای در باین شاهروندا      هاای مصارف   بازدارناده » (.1396طالبی، ابوتراب؛ محمد رمضانی )

 .184ا  157   (،40)18، ا ارتباطات مطالعات فرهنگ، «کاشانی

ارشاد،   کارشناسای  ناماة  پایا  ،«گرایی و عوامن مؤثر بر آ  مصرف(. »1388دلیر، معصومه ) طالبی

 داندگاه شهید بهدتی.

ای در  رشاته  مطالعات بین، «گرایی رسانه و مصرف(. »1393دلیر، معصومه؛ حسین اکبری ) طالبی
 .150ا    123(، 2)4، رسانه و فرهنگ

های حمایتی در اصال     گرایی و نقش سازمان جهانی شد  مصرف(. »1388فرد، کامیار ) قهرمانی

 کمیتاة  در مصرف الگوی اصال  راهکارهای و راهبردهای بررسی ، همایش«الگوی مصرف

 .1د ، 1388، داندگاه تربیت دبیر شهید رجایی، (ره)خمینی امام امداد

 .، پژوهدکد  باقرالعلومگرایی مصرف و جامعه(. 1389کرباسیا ، قاسر )
بررسی رابطاة سابک و   (. »1390خانقاه ) ؛ رقیه عمیمیررا پورشیخا  محمدپورلیما، هرمز؛ علی

مطالعات ، «گرایی )مورد مطالعه: شهرستا  آستارا( شیو  زندگی با فرهنگ مصرف و مصرف
 .134ا  118   (،28)7، علوم اجتماعی ایرا 

 ، تهرا ، انتدارات دارالکتاب.41، ج بحارا نوار (.1387مجلسی، محمدباقر )

 ،«جمهاوری  ریاست نهاد در جویانه صرفه مؤثر راهکارهای بررسی(. »1397زاده، خلین ) معمر

ریخ تااا در www.peresident.ir جمهااوری. برگرفتااه از  رسااانی ریاساات  پایگاااه اطااال  

25/05/1399. 

 و جنساایت رسااانه،(. »1389شااوازی؛ ناادا مرحمتاای )  موحااد، مجیااد؛ محماادتقی عباساای 

 دختارا   گرایانه مصرف تمایالت با جمعی های رسانه از هاستفاد رابطة مطالعة: گرایی مصرف

 .40 ا 7   (،47)12، مطالعات راهبردی زنا ، «شیراز شهر در جوا  پسرا  و

 .47ا  44   ،252 ،اسالم پاسدار ندریة، «گرایی مصرف(. »1381وثوقی، فاطمه )
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