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 چکیده

 اجتماعی غیربومی و بومی کارگزارهای طریق از آموزش نقش بررسیا هدف ب حاضر مقاله

نیام ا یرگرایانهتفسبا رویکردی  شهرستان شفت آموزان نوجواندانش گراییمصرف در شدن

، رالبودری پردازانی مانندیهنظراجتماعی شدن و مصرف یات رو ازنظرینازاپذیرفته است. 

دانی ی، میاکتابخانهاز طریق روش  هااست. داده استفاده شده ، فرُم، مید، بلومر و کولییملس

ی و تحلیل گردید. آورجمعپرسشنامه برداری، مشاهده، مصاحبه و یشفو پیمایش و فنون 

-06آموزان دختر گروه سنی جامعه آماری در مطالعه پیمایشی این پژوهش را کلیه دانش

 نفر تشکیل دادند که از این تعداد با استفاده از فرمول 0895ساله شهرستان شفت با تعداد 05

یری گونهنمتخاب شدند. ی نسبی انبندطبقهیری گنمونهبا شیوه  نفر 505 کوکران حیم نمونه

در مطالعه کیفی نیز با فنون مصاحبه و مشاهده به شیوه نظری در منطقه شفت انیام گردیده 

بین اجتماعی شدن از طریق کارگزارهایی چون  نشان دادپژوهش حاصل از  هایاست. یافته

و  های جمعیرسانه، مدگرایی، ارتباط با گروه همساالن یی،گرامصرفنگرش معلمان به 

نتایج مطالعه ثانویه کیفی در  آموزان رابطه وجود دارد.گرایی دانشگردشگران و مقوله مصرف
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 قزوین البرز، دانش دانشگاه شناسی،جامعه ارشد کارشناسی - 5



 1041بهار ، ماره اولم، شچهار تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی دورۀ -فصلنامه علمی           10

 

ها یا کارگزارهای بومی مانند نگرش تلفیق با پژوهش کمی نشان داد آموزش از طریق میانیی

ی جمعی هارسانهمعلمان و گروه همساالن و کارگزارهای غیربومی مانند نقش گردشگران و 

 یی مؤثر است.گرامصرفبر 

 گرایی.اجتماعی شدن، کارگزار بومی، کارگزار غیربومی، مصرف آموزش، :گان کلیدیواژ
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 مقدمه

برطرف  یدارد که برا یمختلف یازهاین یاجتماع یستیز یعنوان موجودانسان به

 ازمندیاو ن .بخرد و مصرف کند دیبا اتشیخود و تداوم ح یازهایاز ن یکردن بخش

 یدر حال نیو ا سازدیرا برطرف م اشهیاول یازهایاست که ن یخدمات مصرف کاالها و

حفظ بقا نبوده و با  یبرا ازهاین رفعمصرف صرفاً محدود به  دیاست که در عصر جد

 ازیو ن «0مصرف»امروزه  گریدعبارتبه .همراه شده است زین یگرید یهاتیمقاصد و ن

 گریکه دطوریها به وجود آمده است بهآن نیب قیعم یاند و شکافاز هم فاصله گرفته

 «5گراییمصرف»توان آن را ای که میپدیده .ستین یانسان یازهایمصرف مطابق با ن

؛ دارد یای طوالنداری سابقهو سرمایه یصنعت یگرایی در کشورهانهاد مصرف نام

عد م به باما در ایران از زمان پهلوی دو؛ داریای برابر با صنعتی شدن و سرمایهسابقه

گرانی، تورم و بحران  باوجودروز افزایش یافت تا جایی که امروز این گرایش روزبه

های اخیر، جامعه در دهه د.0599 یی و حسینی فر،تنهاا اقتصادی همچنان ادامه دارد

گرایی بوده است. مطابق با این روند، ایران شاهد ی  نوع گرایش عمده به مصرف

رسد آنچه به رشد و تقویت ی را درگیر کرده و به نظر میمصرف تمامی طبقات اجتماع

ای، ها و تبلیغات است. تبلیغات رسانهگرایی کم  کرده نقش و غلبه رسانهمصرف

آورند تا کننده فشار میکنند و به مصرفجهان مصرفی را جهان آرمانی معرفی می

سان ای به انمصرف کند و به مصرف خود شکل عقالنی نیز ببخشد. تبلیغات رسانه

گوید آنچه دوست ندارد، کنار بگذارد و سراغ کاالهای جدیدتری برود. هرچند آمار می

گرایی وجود ندارد اما شواهدی مبنی بر مصرف فزاینده دقیقی در خصوص مصرف

عنوان نمونه، در حدی باالتر از میانگین جهانی وجود دارد. بهدر ایران برخی کاالها 

دهد که باالترین مصرف سرانه نوشابه در جهان از آن ایرانیان برخی آمارها نشان می

ه کطوریرود، بهترین کشور جهان به شمار میاست. ایران ازنظر مصرف نان، پرمصرف

                                                           
1. Consumption 

2. Consumerism 
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درباره  بر اساس گزارش فائو. کیلوگرم در سال است 081سرانه مصرف در ایران 

ن کشور پرمصرف وضعیت مصرف میوه در کشورهای مختلف جهان، ایران یازدهمی

برابر بیشتر از سرانه مصرف جهانی میوه مصرف  3/5ها باشد و ایرانیمیوه در جهان می

کیلوگرم و مقدار مصرف سرانه دنیا  07کنند. مصرف سرانه روغن خوراکی در ایران می

درصد مصرف روغن خوراکی در ایران از طریق  61باشد که بیش از کیلوگرم می 3/05

میلیارد در سال است. بنا به اعالم بان   3/0شود و هزینه آن حدود یواردات تأمین م

گی زند المللی، میزان مصرف آب برای بهداشت درجهانی، بر اساس استانداردهای بین

مترمکعب و برای آشامیدن به ازای هر نفر در ی  سال ی   011به ازای هر نفر 

در سال در هر دو بخش مترمکعب است، ولی در ایران میزان آب مصرفی سرانه 

درصد بیشتر از استانداردهای جهانی است اذوالقدر،  61تا  71آشامیدنی و بهداشت 

الی  0585های گرایی در ایران بین سالروند تیمل»در پژوهشی با عنوان  د.0569

گروه کاال در سطح مناطق شهری و روستایی به  6پس از بررسی  پژوهشگر« 0573

سهم کاالهای تیملی در طول جنگ روند نزولی داشته است، رسد که این نتییه می

ولی پس از پایان جنگ شدیداً سیر صعودی یافته است؛ یعنی روند سهم مصرف 

مصرف کاالهای  دهد که گرایش بهکاالهای تیملی از کل مصرف خانوارها نشان می

از  تحقیقات تنهایی و حسینی فر د.0573شدت افزایش یافته است ازند، لوکس به

های مختلف پیش از گرایی در ایران در دورهنیز نشانگر روند مصرف 96تا  66سال 

های مختلف است اتنهایی و حسینی فر، تحریم، حین تحریم و پس از برجام به شیوه

 د.0599

اجتماعی، اقتصادی و  پیامدهای مختلفعنوان ی  پدیده اجتماعی بهگرایی مصرف

توان کندی در روند توسعه ثرات آن میاترین مهماز  به همراه دارد که زیستیمحیط

را نام برد؛ افزایش واردات کاالهای مصرفی در زیست ب محیطیرزای پایدار و تخدرون

ازحد از منابع طبیعی و به دنبال برداشت بیشازای صادرات مواد اولیه و ذخایر نفتی، 

، آلودگی آب درنتییهله و افزایش تولید زبا ، گرمایش زمین،آن کمبود منابع اولیه
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گرایی در گرایی در ایران است. مصرفای از پیامدهای مصرفنمونه...  و هوا و خاک

اهای روستهای اخیر با توجه به رشد و توسعه گردشگری روستایی و اکوتوریسم سال

ا توجه به شود. بویژه توریستی نیز دیده میدر روستاها و شهرهای کوچ  بهایران 

را  ستقیمم به طبیعت پیرامون خود دارند، بیشترین تأثیرروستاها اصی که نزدیکی خ

گرایی در روستاها نیز مصرف های اخیرنیز در سال روازاین گذارند.میزیست بر محیط

های به مسئله قابل بررسی و توجهی تبدیل شده است. شهرستان شفت نیز در سال

ی زیستی متعددی ناشگیر مسائل محیطاخیر با توجه به مشاهدات و تیربه زیسته در

ان ویژه آموزش نوجوانگرایی شده است که نیاز به اقدامی مبتنی بر آموزش بهاز مصرف

 های بعدی دارد.برای تغییراتی در نسل

در سال تحصیلی » وپرورش است.نهادهای تمامی جوامع، آموزش ترینمهمیکی از 

 070و  هزار 017آموز، ن دانشمیلیو 3/04وپرورش دارای آموزش 0599-0596

« هزار نیروی انسانی بوده است 675، درس کالس 545و  هزار 339آموزشگاه، 

با توجه به دسترسی خود به مثلث  بزر این در این نهاد بنابرد. 0596امحمدزاده، 

ر ترین بستاقشار جامعه آماده ت ت داشتن با  سروکارآموز، خانواده و معلمان و دانش

الگوی مصرف بر اساس راهکارها و  ٔ  غییرات اجتماعی ازجمله درزمینهتبرای 

 حاضر به بررسی این مقالهدر بر این اساس  .است های پژوهشگران پیشینپیشنهاد

گرایی از طریق کارگزارهای بومی و غیربومی اجتماعی شدن نقش آموزش در مصرف

خته و عالوه بر بررسی پردا 0متوسطه شهرستان شفت آموزان دختر مقطعدر بین دانش

های آن را نیز گرایی در بین جامعه موردنظر و نقش آموزش در آن، زمینهمصرف

 ایم.وارسی نموده

 

                                                           
1. Shaft 
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 گردد.های مرتبط با مقوله اجتماعی شدن مطرن میدر این بخش نخست نظریه

ز جامعه شناسان ها نسبت به فرایند اجتماعی شدن متفاوت است. برخی انگرش

پذیری است به این گر جامعهنوعی تداعیها بهتعبیری توأم با اجبار دارند و نگاه آن

 افراد جامعه مطابق کهها هستند و درصورتیعنوان پذیرندگان آموزشمعنا که افراد به

 یرییادگ به فقط دیگر برخی شوند.می شناخته ناهنیار نکنند ها کنشآموزش آن با

 تواندمی و دارد «شدن» خصلت که داندمی فرایندی را آن و دارد اشاره رایندف این در

 رویکرد دو در Enculturation و Socialization تعاریف بنابراین شود؛ نو به نو

 را نکرد اجتماعی یا پذیریجامعه و پذیری فرهنگ که رویکردی است؛ شناساییقابل

 دارد. نظر در را شدن اجتماعی و شدن فرهنگی که رویکردی و شودمی یادآور

وع است که از ن العمرفرایندی مادام شدن اجتماعی شناسان تفسیرگرا از دیدگاه جامعه

 ازنظر شدن اجتماعی فرایند. شود یعنی فرایندی معطوف به شدندوم محسوب می

 گام در شدن اجتماعی و اول گام در یادگیری: است همراه ویژگی دو با بلومر هربرت

 همسازی گام دو در را فرایند این و دارد اشاره مشابهی مراحل به نیز فرُم اری  .دوم

 هنیارها اجتماعی، زندگی قواعد انسان اول گام در. داندمی شدنی شدن، اجتماعی و

 رد باشد نیز اول گام با هم فراخوان تواندمی که دوم گام در و گیردمی یاد را هانقش و

 بازنگری خصلت با شدن اجتماعی یا دوم گام. شودمی یاجتماع دیگران با ارتباط

 فکر آن درباره جامعه انتظارات با شدن روبرو و یادگیری از پس هاانسان. است همراه

 کنش تکراری و آن با مطابق که نمایندمی انتخاب سپس و کنندمی تحلیل کنند،می

 فسیرت و تحلیل با دایمپارا این در که دوم پویش این. نمایند تازه کنشی یا و کنند

 طریق از شدن اجتماعی .شودمی نامیده شدن اجتماعی است، همراه موقعیت از انسان

. ودشمی گفته شدن اجتماعی هایآژانس یا میانیی آن به که گیردمی صورت هاییراه

 و بومی فرهنگی هایمیانیی: کرد شناسایی بخش دو در توانمی را هامیانیی این
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 هایهای فرهنگ بومی مانند خانواده، همساالن، آموزگاران و میانییانییغیربومی. می

ر و ف جمعی جهانی اتنهایی، حسینیفرهنگ غیربومی مانند مهاجرت و وسایل ارتباط

های اجتماعی د. آموزش و آموختن از طریق این میانیی515-098: 0411سیدپورآذر، 

به دنبال نقش آموزش از طریق  که در این مقالهگیرد و ازآنیاییشدن صورت می

آموزان هستیم به گرایی دانشها و کارگزارهای اجتماعی شدن در مصرفمیانیی

 نظریات مصرف نیز در ادامه پرداخته خواهد شد.

گرایی مصرف. د0569ر، الیرر جوامع امروزی را جوامع مصرفی خوانده است ابودالبودری

در هر جامعه  باشد ون قابل بررسی میای چندبعدی است که از جهات گوناگومساله

های حاکم، ساختارهای از عوامل متعددی ازجمله فرهنگ، هنیارها، ارزشمتأثر 

ارتباطی است که شامل ابعاد اقتصادی، معانی فرهنگی و الزامات  سیاسی و اقتصادی،

. اصلی عصر مدرن بشمار آورد شاخصه توانباشد و آن را میاجتماعی بسیاری می

 ای حق عنوانبه نه مندیبهره. نیست مندیبهره مصرف، هدف و اصل بودریالر ازنظر

: سدنویمی بارهیندرا ویشده است.  نهادینه شهروندان تکلیف مثابهبه بلکه لذت،

 ،فرهنگ آشپزی، مورد در همگانی کنیکاوی نوعی بازخیزش با امروز انساندرواقع »...

 زیرا کند امتحان را چیز همه خواهدمی وی. رددا... سروکار و جنسی امور مذهب، علم،

 چیز این حال. بدهد دست از را چیزی که ترسدمی این از همواره مصرفی انسان

 مصرف رد تمایزبخشی نقش تبلیغات بودریالر. به نظر «باشد لذتی نوع هر تواندمی

 از ار هاآن تواندمی که کندمی ترغیب کاالهایی مصرف به را افراد که معنا بدین دارد

 با هک شودمی وانمود چنین عطر ی  تبلیغات در مثال طوربه. کند متمایز سایرین

. به نظر نآ نظایر تبلیغاتی و کنیدمی صعود عالی طبقاتی پایگاه به عطر فالن مصرف

 بلمقا در و کنند مصرف خودنمایی با که دارند گرایش بیشتر متوسط طبقات وی

 «هارسیده دوران به تازه» برابر در خواهندمی ودنمایانهخ یمصرفکم با باال طبقات

 تمایز منطق باجا همه ازحد،بیش مصرف و مصرف عبارتی به. دهند نشان مقاومت

 ینترتوجهقابل عنوانبه تبلیغات و گروهی هایرسانه بودریالرخورده است. به نظر گره
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 ریباًتق تبلیغات. کندمی زیبا مصرفی یجامعه در را مهمی نقش ما عصر جمعی رسانه

 هک آوردمی عمل به سخن عالمی و اشیاء کلیت از و کندمی تیلیل اشیاء تمامی از

 از ی  هر طریق از تبلیغاتدرآمده است.  کل ی صورت به هامارک و اشیاء توسط

 را آنان از کلیتی و دهدمی قرار هدف را کنندگانمصرف همه کنندگان،مصرف

. ستا لوهانی م  مفهوم در کنندگانمصرف بازسازی معنای به که ندکمی سازیشبیه

 هویت حس اییاد باعث و است نمادین ارزش دارای کاال مصرف بودریالربه نظر 

 هویت دادن نشان پی در کاال مصرف با افراد که است آن بر فرُم مانند وی. شودمی

 رتأثی با همراه چشمیهموچشم مکانیسم با مد مدرن، صنعتی جوامع در و هستند خود

-011: 0599اتنهایی و حسینی فر، . شودمی گراییمصرف موجب ایرسانه تبلیغات

 تفکی  از: مد» مقاله در مد مفهوم در توانمی را بلومر نظریه در گراییمصرف .د014

 ولینا از یکی بلومر هربرت گرونو، قول به. کرد بازیابی« جمعی انتخاب تا طبقاتی

 بقاتیطمراتب سلسله از آن استقالل و مد دموکراتی  بعد بر که است اسانیشنجامعه

 اریتمایزگذ برای سازوکاری عنوانبه مد نقش بر اصالً بلومر حقیقت در. کرد تأکید

 که ندکمی فراهم یقگیسلخوش برای معیاری مد» است معتقد بلومر کندنمی تأکید

 نکنندگامصرف هایانتخابکارآمد  یشکل به واست  یونددهندهپ اجتماعی لحاظ به

 مدرنِ دنیای در مد که گفت توانمی بنابراین؛ کندمی هدایت و متأثر را انفرادی

 پر زمانی  در نظم اییاد مد کارکرد دیگرعبارتبه .«کندمی نظم اییاد گسسته،ازهم

 رویکردی با از دیدگاه سیمل مُد بررسی د.90پیشین، است ا متغیر و ومرجهرج

 نواییهم برای افراد برخی که است اجتماعی روابط از صورتی مد ...» .است دیالکتیکی

به  که افرادی برای دیگر طرفی از و کنندمی پیروی آن از جامعه اقتضائات با

 به و کنند دوری آن از که آوردمی فراهم را امکان این اعتنایند،بی رایج هایگرایش

 هر شدن مد که معنا این به است دیالکتیکی مُد یبررس. دهند ادامه خود رویت 

 زیادی تعداد انظار در چیزی کههمین یعنی شود؛می آن افتادی مد از به منیر چیز

 د.076: 0595 دیلینی،ا «داد خواهد دست از را خود بودن متمایز شود،می مد مردم از
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شناسی مصرف و بازار، جامعه»تحت عنوان  کتابی که در د0599ا تنهایی و حسینی فر

 هاند کبه این نتییه رسیده اند،منتشر کرده« مطالعه میدانی در شش بازار تهران

گرایی، دکیفیت چینی، به نمایش گذاشتن، تقلید، مُکاالهای ارزان و بی های رواجمقوله

ستند. ه گراییبرند گرایی، جذابیت فضای بازار و تعدد روابط از عناصر اثرگذار بر مصرف

آن هویت خود را خواسته یا ناخواسته  وسیلهبههایی است که کنشگران مصرف از کنش

تواند در جهت نمایاندن عنوان مقوله مرکزی میبه« هویت نمایی»دهند و نشان می

طور خواسته یا ناخواسته و نمایاندن هویت ظاهری و غیرواقعی هویت واقعی خود به

ادی نمهویت نمایی همیشه کنشی اساس این نظریه بر  .خود به واسطه مصرف باشد

ند بدون توانباشد. کنشگران با مصرف خود مینانمادی تواند نیست بلکه می و آگاهانه

که بخواهند و آگاه باشند، هویت خود را نشان دهند و مورد قضاوت دیگران قرار این

 بگیرند.

یه به این نتی« گی زنانشناسی فرهنآسیب»با عنوان  د طی تحقیقی0568زاده اقلی

چشمی در بین زنان، تقلید و میزان استفاده از وهمرسید که بین تقلید و چشم

 داری وجود دارد.گرایی رابطه معنیهای داخلی و خارجی با مصرفرسانه

 عهمطال: گراییمصرف و جنسیت د طی تحقیقی به بررسی رسانه،0569میید موحد ا

 جوان پسران و دختران گرایانهمصرف تمایالت با معیج هایرسانه از استفاده رابطه

 آوریجمع و پیمایشیصورت به شده استفاده شیراز پرداخته است. روش شهر در

د ساله 06-59ا جوانان از نفر 411 موردمطالعه نمونه و پرسشنامه ابزار با اطالعات

. است شده امانی ایچندمرحله ایخوشه گیرینمونه با که بوده شیراز شهر در ساکن

 گراییمصرف و جمعی هایرسانه از استفاده میزان بین دهدمی نشان پژوهش نتایج

 زا بییشتر آنکه دلیل به میردان مییان این در و دارد وجود رابطه جنسیتبرحسب 

 باشند.می زنان از تر گرامصرف کنندمی استفاده یجمعارتباط هایرسانه

ای دیگر تحت عنوان در مطالعهد 0564ا آرانیمحمدسعید ذکایی و زهرا پورغالم 

ه ک« آموز شهر تهرانبین دختران دانش فرهنگ یا مصرف فرهنگی پژوهشی درخرده»
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آموزان دختر دبیرستانی شهر تهران صورت گرفته، ای معرف از دانشبر روی نمونه

 یذهنفرهنگی را در دو سطح عینی و میزان گرایش دختران نوجوان به رفتارهای خرده

دهد که درصد باالیی از پاسخگویان از افراد موافق اند. نتایج نشان میبررسی کرده

 اند. نگرش مثبتمدهای جدید، داشتن حق انتخاب لباس و مد بوده ها وپوشیدن لباس

فرهنگی بوده است که در میان ازجمله رفتارهای خرده متناسبهای به داشتن اندام

و کمترین مخالفت را داشته است. در بعد عملی نیز پاسخگویان بیشترین موافقت 

تعداد زیادی از دختران به میزان باالیی از موسیقی پاپ و جاز که اغلب از ماهواره 

 کرده و به میزان زیادی از مدهای جدید لباس و کیف وشود استفاده میپخش می

ی این کنندهترین متغیرهای تبیینهمچنین یکی از مهم اند.کردهکفش استفاده می

ی که ی  رابطهطوریآموز بوده است. بهای دختران دانشفرهنگ، مصرف رسانهخرده

فرهنگ در دو سطح خرده های جمعی ومثبت و متوسط بین میزان استفاده از رسانه

 ت.عینی و ذهنی وجود داشته اس

و نقش گرایی شدن مصرفجهانی»ای تحت عنوان در مطالعه د0566ا قهرمانیو  بقایی

 ژهیووپرورش بهبه بررسی نقش نهاد آموزش «وپرورش در اصالن الگوی مصرفآموزش

الگوهای مصرف غیرمتعارف  پذیری آن در اصالنکارکردهای فرهنگ پذیری و جامعه

جامعه  نقش آن در مدیریت فرهنگ مصرف درنتییهو تقویت الگوهای صحیح و 

 .پرداخته است

گرایی جهانی تأثیر گسترش مصرف» ی با عنوانادر مطالعه د5114ا پی  و پان

، به دنبال نشان «های مصرف گرایانه در چینجمعی و تبلیغات بر ارزش هایرسانه

ا های بها و یا رسانهکه چگونه تبلیغات و نوع محتوای رسانه دادن این مسأله بودند

نان ساک های مصرف گرایانه در میانگیریگیری جهتمنشأ غربی نقش مهمی در شکل

ای ترین شهرهاز سه شهر از پیشرفته برآمدههای وتحلیل دادهشهری چین دارند. تیزیه

ی، های غربگرفتن در معرض محتوای رسانه چین، به لحاظ اقتصادی نشان داد که قرار

های مصرف موجب پذیرش ارزش های حاوی مطالب مصرف گرایانههمچنین رسانه
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رف تبلیغات شده و منیر به مص تر نسبت بهای مثبتههمچنین توسعه نگرش گرایانه و

 .گرددبیشتر می

 ٔ د در تحقیق خود به بررسی رفتار خرید زنان قزاقستانی درزمینه5117لو و فریمن ا

ها صورت اکتشافی انیام شده بود، آناند. در این تحقیق که بهاستفاده از مُد پرداخته

از مُد، از گروه کانونی و مصاحبه عمیق استفاده  ٔ برای بررسی رفتار زنان درزمینه

داد زنان قزاقستانی گرایش به مُد دارند و آن را حقی استفاده نمودند. نتایج نشان می

دانستند. همچنین معتقد بودند نام تیاری لباس ارزش آن را افزایش برای خود می

 کنند.ده میها برای آگاهی بیشتر از مُد روز استفادهد. به همین خاطر از رسانهمی

ی، چشموهمتحقیقات صورت گرفته داخلی و خارجی جنسیت، مدگرایی، چشم بنا بر

ی نوعهبگرایی است. مصرف در رویکرد نوین رسانه، تقلید از عناصر اثرگذار بر مصرف

در ارتباط متقابل با سب  زندگی و هویت زندگی است. در این مقاله با توجه به اینکه 

عنوان میانیی و شود، اجتماعی شدن بهگرایی پرداخته میفبه نقش آموزش در مصر

ی و از بوماست و این کارگزاران اعم  قرارگرفته موردتوجهکارگزاری در این زمینه 

ها و گردشگران غیربومی ازجمله ارتباط با همساالن، نگرش معلمان و والدین، رسانه

 ی قرار گرفتند.موردبررس

 روش تحقیق

ظر هدف کاربردی و ازنظر اجرا تحلیلی و تبیینی است. شیوه روش تحقیق حاضر ازن

ای، پیمایش و میدانی بوده و از فنون ها بر اساس روش کتابخانهآوری دادهجمع

برداری، مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه بهره گرفته شده است تا عالوه بر رسش فیش

این پژوهش کلیه  شده باشد. جامعه آماریکمی از مزایای رسش کیفی نیز استفاده

ساله مقطع متوسطه شهرستان شفت به تعداد 05-06آموزان دختر گروه سنی دانش

عنوان حیم نمونه با فرمول حیم نمونه نفر به 505 نفر است که از تعداد 0895

نفر  505از میموع بندی نسبی انتخاب شدند. گیری طبقهکوکران به شیوه نمونه
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نفر از بخش احمد سر گوراب مورد پرسش  008 نفر از بخش مرکزی و 097نمونه، 

ق آوری داده از طریهای تکنی  پرسشنامه و جمعقرار گرفتند. برای تکمیل کاستی

ای با فنون مصاحبه و مشاهده در منطقه شفت نیز صورت مطالعه کیفی، مطالعه ثانویه

ورت صها بهگیری نظری استفاده گردید و دادهپذیرفت. در این مطالعه از شیوه نمونه

 کیفی و کمی تلفیقی مورد تحلیل قرار گرفتند.

 هایافته

گرایی در بین های حاصل از مطالعه پیمایشی و میدانی نشانگر مصرفیافته

هایی که برخی بر فرضآموزان دختر شهرستان شفت است. با توجه به پیشدانش

ت و مطالعات گرا بودن ساکنین شهرهای بزر  دارند این پژوهش با مشاهدامصرف

گرایی در شهرهای کوچ  و حتی اکتشافی پیش از پیمایش نشان داد مصرف

روستاهای ایران وجود دارد که این پدیده نشان از نقش آموزش از طریق یادگیری و 

اجتماعی شدن دارد؛ فرایندی که راهکار آن نیز به مسئله آموزش متکی خواهد بود. 

 آموزان بر اساساز مطالعه پیمایشی بین دانشهای حاصل تحلیل کمی و آماری یافته

 فرمول همبستگی پیرسون نشان داد:

گرایی رابطه وجود دارد و میزان های جمعی و مصرفبین میزان استفاده از رسانه -

ی های جمعهمبستگی قوی و جهت همبستگی مثبت است و هراندازه استفاده از رسانه

 یابد.گرایی نیز افزایش میبه مصرف آموزانافزایش یابد، میزان گرایش دانش

گرایی رابطه وجود دارد و میزان بین میزان ارتباط با گروه همساالن و مصرف -

روه میزان ارتباط با گ هراندازههمبستگی متوسط باال و جهت همبستگی مثبت است و 

 بد.یاگرایی نیز افزایش میآموزان به مصرفهمساالن افزایش یابد، میزان گرایش دانش

گرایی رابطه وجود دارد و میزان همبستگی متوسط باال و بین مدگرایی و مصرف -

جهت همبستگی مثبت است و هراندازه میزان مدگرایی افزایش یابد، میزان گرایش 

 یابد.گرایی نیز افزایش میآموزان به مصرفدانش
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 وجود دارد وآموزان رابطه گرایی دانشگرایی و مصرفبین نگرش معلمان به مصرف -

میزان همبستگی متوسط باال و جهت همبستگی مثبت است و هراندازه نگرش معلمان 

ش گرایی نیز افزایآموزان به مصرفگرایی افزایش یابد، میزان گرایش دانشبه مصرف

 یابد.می

آموزان رابطه وجود دارد و گرایی دانشگرایی و مصرفبین نگرش والدین به مصرف -

ضعیف و جهت همبستگی مثبت است و هراندازه نگرش والدین به  میزان همبستگی

گرایی نیز افزایش آموزان به مصرفگرایی افزایش یابد، میزان گرایش دانشمصرف

 یابد.می

که بر اساس جدول شماره ی  امکان استفاده از مدل رگرسیونی نیز وجود ازآنیایی

درنتییه از آزمون  د >13/1Pا دار بودداشت و مدل رگرسیونی ازنظر آماری معنی

 رگرسیون نیز بهره گرفته شد.

 

میزان پس از گرفتن آزمون رگرسیون بر اساس جدول شماره دو مشخص گردید 

های جمعی، ارتباط با گروه همساالن، مُدگرایی، نگرش معلمان و استفاده از رسانه

بینی یشآموزان را پگرایی دانشواریانس مصرف %59گرایی، والدین به مصرف

 کنند.می
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ها حاکی از این هستند که دهد یافتهکه جدول شماره سه نیز نشان می طورهمان

های جمعی، ارتباط با گروه همساالن، مدگرایی، نگرش میزان استفاده از رسانهعناصر 

آموزان را گرایی دانشواریانس مصرف 59/1گرایی، معلمان و والدین به مصرف

های نهمتغیرهای رسا دهند کهنشان می شدهمحاسبهو مقادیر بتای  دکننبینی میپیش

گرایی، از قدرت جمعی، ارتباط با گروه همساالن، مدگرایی، نگرش معلمان به مصرف

آموزان برخوردارند، اما متغیر نگرش والدین به گرایی دانشی مصرفکنندگنییتب
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گر دیعبارتآموزان ندارد. بهدانشگرایی گرایی، ارتباط معنادار و قوی با مصرفمصرف

ز آموزان بیش اگرایی دانشتوان گفت مصرفها میبر اساس تحلیل آماری این یافته

متأثر از یادگیری از خانواده باشد در فرایند اجتماعی شدن از طریق کارگزارهای  کهآن

ای میزان بت بر اساسشود. شود و سپس بر آن اساس کنش میدیگری یاد گرفته می

عی، های جمدر مطالعه کمی بیشترین تأثیر را متعلق به نقش رسانه شدهدادهنشان 

 ی همامقولهعنوان ازآن نقش همساالن و نگرش معلمان دانست. مدگرایی نیز بهپس

؛ اشدب ادشدههای یتواند متأثر از زمینهگرایی با شدت رابطه باال میفراخوان با مصرف

درصد از تغییرات  41شان داد این متغیرها نزدی  درصد ن 59اما ضریب تعیین 

رو درصد آن ناشناخته بوده است. ازاین 81کنند و گرایی در شفت را تبیین میمصرف

مطالعه میدانی نیز صورت گرفت و بر آن اساس مشخص شد عنصر مهمی مانند ورود 

تماعی جعنوان کارگزار غیربومی اگردشگران در منطقه توریستی شفت نقش مهمی به

 .کندیمشدن دختران نوجوان ایفا 

 گیرینتیجه

    آموزان ترین عنصر در آموزش دانشداد مهمنشان  کمی های پژوهشیافته

های جمعی افزایش یابد، میزان هراندازه استفاده از رسانه های جمعی است؛رسانه

هش حاضر های پژویافتهیابد. گرایی نیز افزایش میآموزان به مصرفگرایش دانش

هایی از قبیل ااینترنت و تلویزیون، با میانگین نشان دادند که میزان استفاده از رسانه

های خارجی، های تبلیغاتی، فیلم و سریالی اآگهیهابرنامهد و 58/9و  49/9ی رتبه

ی های آموزشی با میانگین رتبههای داخلی، موسیقی و موزی  و برنامهفیلم و سریال

در شیوع و گسترش  آموزانازنظر دانش د35/6و  97/9، 05/9، 09/9، 50/9

های گروهی رسانهد، 0569گرایی از اولویت باالیی برخوردارند. ازنظر بودیالر امصرف

رسانه جمعی عصر ما نقش مهمی را در جامعه  ینترتوجهعنوان قابلو تبلیغات به

یت اشیاء و و از کل کندییل ماز کلیه اشیاء تیل یباً. تبلیغات تقرکندیمصرفی بازی م
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صورت ی  کل درآمده ها بهکه توسط اشیاء و مارک آوردیعالمی سخن به عمل م

تبلیغات نقش تمایز بخشی در مصرف دارد بدین معنا که افراد را به مصرف . است

 ها را از سایرین متمایز کند.تواند آنکه می کندیکاالهایی ترغیب م

هایی که در ترویج و ، ازجمله رسانهشدهانیاممطالعات  مطابق با مبانی نظری و 

گرایی نقش اساسی و کلیدی دارد، تلویزیون و ماهواره است. ازجمله گسترش مصرف

 هایرسانه چراکهید این مطلب است، نظریه کاشت گربنر است؛ مؤهایی که نظریه

در درون  مروربه شدهپخشهای گردد که برنامهتصویری ازجمله تلویزیون باعث می

افراد جای گرفته و با آنان عیین شود و باعث تغییر نگرش افراد گردد. با توجه به 

 های تبلیغاتی، پخشمکرر از طریق پخش آگهی طوربههای تلویزیونی اینکه برنامه

های خارجی و داخلی و پخش موسیقی و موزی ، انواع وسایل و ابزارهای برند با یلمف

ینندگان و شنوندگان بی متعددی را در معرض دید هاپوشش وی تیملی هابرچسب

 شناختی، عاطفی و رفتاری گانهسههای تغییر نگرش افراد، در ابعاد گذارد، زمینهیم

سو میزان آگاهی افراد را نسبت به وسایل و کاالهای تیملی و آید. از ی یمفراهم 

و رغبت و عالقه افراد نسبت به  برند، غذاهای فست فود و ... باال رفته ابعد شناختید،

های خرید و مصرف کاالهای عاطفید، و زمینه –این وسایل را تشدید نموده ااحساسی 

یژه وبهییه میزان گرایش افراد، درنتنماید. یممصرفی ارفتارید، را تسهیل 

تییه پژوهش حاضر یابد. نگرایی، افزایش میآموزان، نسبت به مصرف و مصرفدانش

 د همگرایی دارد.5114ا پان و پی  هایبا یافته

گرایی یافته دوم نشان داد بین میزان ارتباط با گروه همساالن و مصرف

آموزان رابطه وجود دارد و میزان همبستگی متوسط باال و جهت همبستگی دانش

مثبت است. به این معنا که هراندازه میزان ارتباط با گروه همساالن افزایش یابد، میزان 

های پژوهش حاضر یافته یابد.گرایی نیز افزایش میآموزان به مصرفش دانشگرای

ی سنی و ارتباط با هاگروهی، ارتباط با امدرسهنشان دادند که ارتباط با دوستان 

آموزان در شیوع و ازنظر دانش 03/8و  48/8، 53/7ی دوستان فامیل، با میانگین رتبه
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یین هایی که برای تبازجمله نظریه .برخوردارند گرایی از اولویت باالییگسترش مصرف

گرایی کاربرد دارد، نظریه خود رابطه بین ارتباط با گروه همساالن و گرایش به مصرف

ای و گروه نخستی کولی و مکانیسم سوم گریز از آزادی فرُم است. نظریه خود ینهآ

بیند و یمگران هر فردی خود را در آینه دی»آینه سان حاکی از این مطلب است که 

کولی و ی  نوع رابطه دیالکتیکی بین فرد و جامعه متصور است. « شناسدیم

ماعی اجت یی متقابلی که فرد و جامعه در تیربهساختاربندی خود را به نسبت رابطه

نین ؛ چکندی. انسان در این روند خود را از دید دیگران ارزیابی مکندیدارند تبیین م

اند هاییهای نخستین، آن گروهاز گروه ویمنظور  .نامدیای مآینه دارزیابی را کولی خو

خود  ییهشوند. کولی عالوه بر نظربستگی رودررو مشخص میهمکه با همکاری و 

 . وی معتقد استپردازدیاجتماعی نیز م هاییبند، به مطالعه و تحلیل گروهاییینهآ

تی نخس یهاگی اجتماعی را در گروهیگان یتیربه ینترو کامل ترینییانسان ابتدا

مانند خانواده، گروه کودکان همبازی، همسایگی و مانند آن. در  ییها. گروهآموزدیم

خود قائل شده، پارادایم نظری  یریگارزشی که کولی برای قضاوت دیگران در شکل

اتنهایی، حسینی فر و سیدپورآذر،  وی را به تفسیرگرایی اروپایی نزدی  کرده است

 .د0411

د، 5110همرنگی ماشینی اسومین مکانیسم نظریه گریز از آزادی اری  فرُمد ا

 یاهداری قرن بیستم به انسانی نیاز دارد که در گروهسرمایهید این امر است که مؤ

گسترده یکنواخت و مداوم کار کند، نیاز به مصرف هر چه بیشتر داشته باشد و 

 باشد. در اینیا به نوعی خرید و مصرف ییرپذیرغو ت یرپذیراستاندارد و تأث اشیقهسل

بازاری او در ارتباط است و ازنظر او  یریگجهت وار اشاره دارد که با سوگیری یاتوده

شود. بیگانگی حالتی است که در آن شخص خود را رهنمون می یگانگیبه ازخودب

الق اعمال خود و خ آوردیحساب نمو دیگر خود را مرکز عالم به کندیحس م اییبهغر

کنند و یا حتی آن نیست. بلکه اعمال و نتایج حاکم بر وی هستند، از آن اطاعت می

 کنند. مردمی را دوست دارد که دارای حس مشترک و عقل سلیم باشندرا ستایش می
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؛ به نقل 0560فرُم، بدون آنکه با خود و جهان خارج از تولید همبستگی داشته باشد ا

 د.0599فر، از تنهایی و حسینی 

. ردیپذیاالن صورت مسیابی نوجوانان از طریق همهویت یاترین راههیکی از مهم 

اجتماعی است که نقش اساسی  کنش متقابلاالن یکی از نمودهای سبا هم یکنشهم

 االنسبه هم یبستگدر تحول شناخت اجتماعی دارد. پس از دوره نوجوانی، روابط دل

طور که گیدنز معتقد د. همان5115اپارا و سانچز کییا،  یابدو دیگر افراد گسترش می

د. اریکسون 0575االن است اگیدنز، ساست، یکی از عوامل اجتماعی شدن، گروه هم

مثابه ی  عامل مهم جوانی را به یهافرهنگاالن و مشارکت در خردهسهای همگروه

االن بر سثیر همد. تأ5118داند ااسکات، هویت نوجوانی می یدهو اثرگذار در شکل

دهد. چون شباهت با دیگران هویت نوجوان از طریق فرآیند همنوایی رخ می یدهشکل

توان یافت که در میان افرادی می ژهیوهویت نقش دارد، همنوایی را به یریگدر شکل

؛ به نقل از صفری 0995یابی هستند اواترمن، مسائل اساسی هویت بانیگربهدست

د، 0599تنهایی و حسینی فر اهای نتییه پژوهش حاضر با یافتهد. شالی، عبدموالیی

پارا و سانچز ، به نقل از صفری شالی و عبد موالیید، 0995د، واترمن ا0568قلی زاده ا

های های پژوهش حاضر تأییدی بر یافتهبنابراین یافته همگرایی دارد؛د، 5115کییا ا

 های ذکر شده است.پژوهش

گرایی رابطه وجود دارد و میزان بین مُدگرایی و مصرف یافته سوم نشان داد که

همبستگی متوسط باال و جهت همبستگی مثبت است و هراندازه میزان مدگرایی 

های یافته .یابدگرایی نیز افزایش میآموزان به مصرفافزایش یابد، میزان گرایش دانش

نزل را که از مد بعضی از وسایل م هرساله»های پژوهش حاضر نشان دادند که گویه

توان شخصیت خود را به دیگران نشان با پیروی از مد می»، «دهمیمافتند، تغییر یم

د کنم از میمهمیشه سعی »و « کاالهایی که مد هستند، کیفیت بهتری دارند»، «داد

، 60/5، 69/5ی ، با میانگین رتبه«پیروی کنم و دیگران را به این کار تشویق نمایم

گرایی از اولویت باالیی آموزان در شیوع و گسترش مصرفازنظر دانش 75/5و  73/5
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عوامل فردی مؤثر بر  درونی و یهازهیبه انگ« مُد»سیمل در مقاله  .برخوردارند

 چه در پوشاک، هنر،« دمُ»پردازد و دالیل تعدد تغییر الگوی مصرف می یریگشکل

 بنابراینکند؛ ن جستیو میرا از مظاهر فرهنگ مدر و حتی موسیقیآشپزی  ،معماری

های نماد پیروی از مد و کنیم.اقتباس مینظریات زیمل به دگرایی مورد تبیین مُ در

 برای متمایز اعالم تمایل افراد سو ی از ازنظر زیمل دو کارکرد دارد: دیگر،ی منزلت

 همبستگی گروهی و سبب از سوی دیگر، است و هویت فردی بیان دیگران و شدن از

های جمعی و با توجه به گسترش سریع رسانه گردد.انسیام اجتماعی می وویت قت

ت ی روبرو شده اسدارشهیروسیع و  راتییتغای، نظام اجتماعی کل با تبلیغات رسانه

و این تغییرات، فرهنگ عمومی جامعه را دستخوش دگرگونی نموده است. مطابق با 

نوع انتظارت افراد ازجمله  و سطح انتظارات و شدهدگرگونی افراد ازهاینآن 

 و انتظارت هاخواستهرواج مد و مدگرایی، سطح  نیبنابراآموزان عوض شده است، دانش

آنان را دگرگون نموده و میزان گرایش آنان نسبت به مصرف کاالهای مد و تیملی را 

افزایش داده است. ازنظر سیمل از کارکردهای مدگرایی، متمایز شدن و بیان هویت 

ن توان چنیگردد. از این نظریه میسبب تقویت انسیام اجتماعی می نیهمچنو فردی 

کنند تا من فردی و من یی تالش میمدگرااستنباط کرد که افراد با توسل به مد و 

ی اجتماعی، هاتیمحدوداجتماعی خویش را شناسایی و تقویت نمایند. به دلیل 

و  اندشدهی هویتی مواجه خألهاآموزان با فرهنگی و ضعف سرمایه اجتماعی، دانش

رسد شاهد بروز بحران هویت ملی، جنسی و نسلی در جامعه هستیم. به نظر می

اجتماعی  یطهیحی موجود در هاضعفو  سو آموزان از یپذیری ناقص دانشجامعه

را در آنان با شکست مواجه کرده  نفساعتمادبهی و ریگمیتصمشدن آنان، روحیه 

یی گرایش مدگرابه طرف  کمبودهاو  خألهارای پر کردن این رو باست. ازاین

برای باال بردن منزلت اجتماعی و نمایش شخصیت خود به  احتماالًاند و پیداکرده

یه نتیکنند. های مدرن استفاده مییی و وسایل میلل و پوششمدگرادیگران از ابزار 

د، واترمن 0568زاده اقلید، 0599تنهایی و حسینی فر اهای پژوهش حاضر با یافته
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پارا د، 0564ا، به نقل از صفری شالی و عبد موالیید، ذکایی و پور غالم آرانی 0995ا

های پژوهش حاضر تأییدی بر همگرایی دارد. بنابراین یافتهد، 5115و سانچز کییا ا

توان ارتباط متقابل شدید بین های قبلی است. از طرف دیگر میهای پژوهشیافته

ی و مدگرایی را نوعی هم فراخوانی بین این دو پدیده تلقی نمود که گرایمصرف

داشته باشد؛ افزایش یکی با افزایش دیگری مواجه باشد  تواندهای مشترکی میزمینه

 و یکدیگر را تقویت نمایند.

 گراییگرایی و مصرفبین میزان نگرش معلمان به مصرفیافته چهارم نشان داد  

د دارد و میزان همبستگی متوسط باال و جهت همبستگی آموزان رابطه وجودانش

آموزان به مصرف اثرگذار گرایانه معلمان بر گرایش دانشمثبت است؛ نگرش مصرف

های نوع پوشش معلمان، نوع های پژوهش حاضر نشان دادند که گویهیافتهاست. 

نان به آرایش و لوازم آرایشی معلمان، توجه معلمان به کاالهای برند و گرایش آ

 15/4و  14/4، 13/4، 84/4، 86/4 ی و داشتن کاالهای لوکس با میانگین رتبهطلبتنوع

شان از اولویت باالیی برخوردار گراییآموزان در شیوع و گسترش مصرفدر نگاه دانش

ترین کارگزاران بومی فرهنگی شدن و یکی از مهم دهندگانآموزشاست. معلمان و 

عنوان ی  گروه مرجع جایگاه آموزان، معلمان بهگاه دانشدر ناجتماعی شدن هستند. 

ای مخصوصاً در شهرهای کوچ ، روستاها و مناطق محروم دارند. نوجوان از یژهو

های آنان قرار برند و تحت تأثیر کنشعنوان الگوی زندگی خود نام میمعلمان به

یر ن خود را تفسهای معلماآموزان، کنشگرانی تفسیرگرند که کنشگیرند. دانشمی

کنند و با تقلید از خرید نشینند؛ گاه نیز از آنان تقلید مینموده و به قضاوت می

توان رو میکنند. ازاینها را بازی میکنند نقش آنکاالهایی که معلمان مصرف می

 نمایند و مطابقمی« نقش گیری»آموزان اقدام به گفت که مطابق نظریه مید، دانش

با  وأمتتواند کنند که این نقش میمعلمان بازی و گاه ایفای نقش می الگوهای رفتاری

 گرایانه باشد.کنشی مصرف
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منطقه  عنوان ی گرایی است؛ شفت بهیافته پنیم نشانگر نقش گردشگران در مصرف

های اخیر بسیار وهوا است در سالتوریستی و شهری که نمایی روستایی و خوش آب

ویژه تهران قرارگرفته است. یکی از رهای بزر  بهموردتوجه گردشگران از شه

پیامدهای توسعه گردشگری در روستاها و شهرهای کوچ  تغییر در سب  زندگی 

 گرایی و سب های غیربومی اجتماعی شدن مصرفعنوان میانییاست. گردشگران به

 ندهند. در مصاحبه با بومیاطور مستقیم و غیرمستقیم آموزش میزندگی خود را به

منطقه مشخص گردید این کارگزار نقش به سزایی در تغییر الگوی مصرف و سب  

عنوان شبه روستا و شهرستان توریستی داشته است؛ زندگی نوجوانان منطقه شفت به

ای که از نگاه بسیاری از پژوهشگران قیاسی محور دور مانده است. بر اساس پدیده

روستایی و شهرهای کوچ  ایران  شود که در مناطقها چنین تلقی میفرضپیش

گرایی وجود ندارد اما با توجه به ارتباطات ویژه در دوران بحران اقتصادی، مصرفبه

های های میازی، رسانهشهرها، استفاده از شبکهروستاها و شهرهای کوچ  با کالن

گرایی در این مناطق واقعیتی ها، پدیده مصرفجمعی و ورود گردشگران و اکوتوریست

 ویژه غیربومیهای بومی و بهتازه است که در فرایند اجتماعی شدن از طریق میانیی

عنوان نسل نوجوان با سرعت بیشتری دریافت آموزان بهگردد و دانشمنتقل می

سازی وجود دارد تا عالوه بر تقلید و یادگیری، اجتماعی شدن کنند و نیاز به آگاهمی

 بد و صرفاً با پذیرش مواجه نشود.صورت نمادی و آگاهانه صورت یابه

 هاپیشنهاد

یز ن شبه پدید نیامدند و ی شبه ی اجتماعی یهادهیپدگرایی همچون سایر مصرف

از بین نخواهند رفت یا کاهش نخواهند یافت. بر اساس این پژوهش دریافتیم 

 نکارگزارهای اجتماعی شد واسطهبهگرایی در مناطق روستایی و شبه روستایی مصرف

نیز  ؤثرمبنابراین باید از طریق کارگزارهای ؛ عنوان ی  سب  زندگی آموخته شدندبه

آموزان در این فرایند ی صورت گیرد تا دانشسازآگاهتالش شود تا آموزش در راستای 

منفعالنه و صرفاً پذیرنده کنش ننمایند. اجتماعی شدن فرایندی پویاست که  صورتبه
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که شود دارای اختیار هستند درصورتیها آموخته مینافراد در پذیرش آنچه به آ

اما اگر آگاهی نداشته باشند بر اساس هر آنچه در این فرایند به ؛ آگاهی داشته باشند

تواند درست نباشد. می هاآموختهکه این نمایند درصورتیکنش می شدهآموختهها آن

ر ثانویه اجتماعی شدن عنوان کارگزاتواند بههای درست میاز طرف دیگر آموزش

 گرایی از طریقی کاهش مصرفسوبهتغییرات اجتماعی را تسهیل سازد؛ تغییراتی 

 کارگزارهای زیر:

 جمعیارتباط هایی از طریق رسانهسازآگاه -

ی از طریق کتب درسی و برگزاری جلساتی با حضور کارشناسان، جامعه سازآگاه -

آموزان مناطق مختلف آموزش برای دانششناسان و مشاورین توسط مسئولین حوزه 

 مناطق گردشگری. ژهیوبه

ها با پیامدهای ی تخصصی برای معلمان و آشنایی آنهاکارگاهو  هادورهبرگزاری  -

 ی توجه به آنهاضرورتگرایی و مصرف

عنوان یکی از ها بهآگاهی بخشی به معلمان و دانشیومعلمان از نقش مهم آن -

 گراییاجتماعی شدن در پدیده مصرفکارگزاران اثربخش 

زیست در ی حامی محیطهاسمنی تسهیل گر و هاگروهی هاتیظرفی از ریکارگبه -

 آموزاننوجوانان و دانش ژهیوبهی مناطق گردشگری سازآگاه

گرایی. برای آموزان در امور مربوط به پیامدهای مصرفمشارکت دادن فعاالنه دانش -

گرایی و پیامدهای آن مطالعه مصرف ٔ نهیدرزمآموزان خواست توان از دانشمثال می

آموزی شهر سبز کنند و در منطقه خود راهکارهای خالقانه ارائه دهند، انیمن دانش

ی هانیکمپبه عهده بگیرند و در  دهندهآموزشی کنند، نقش اندازراهیا روستای سبز 

مساله را حل  مدتکوتاهر آموزان دآوری زباله مشارکت کنند. این کنش دانشجمع

نخواهد کرد اما در بلندمدت در کنار راهکارهای سطح کالن حیطه آموزش اثربخش 

 خواهد بود.
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