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بررسی ترجیحات مادی در 
بین خانواده  های یزدی و 

عوامل اجتماعی و فرهنگی 
مرتبط با آن

در جهان امروز روند رو به رشدی از اولویت اموال مادی و کاال های اقتصادی 
در سطح فردی در تمامی جوامع مدرن مشاهده می شود. به گونه ای که افراد، خود 
و دیگران را بر اساس اموال و دارایی  ها که به مثابه نمادی اساسی برای ویژگی  های 
شخصی، تعلقات و عالیق عمل می کند، تعریف می کنند. بر همین مبنا، هدف مطالعه 
حاضر بررسی ترجیحات مادی خانواده  های یزدی و عوامل مرتبط با آن با تکنیک 
پیمایش اســت. جامعه آماری، مردان سرپرست خانوار شهر یزد و فرایند انتخاب 
نمونه، نمونه گیری طبقه ای با تعداد 384 نمونه بود. داده  های تحقیق نشان داد که 
میانگین ترجیحات مادی یزدی  ها بیش از حد متوسط است و بیشترین اولویت نزد 
آنان، خرید زمین و ملک، پس انداز پول، تأکید بر مادیات و موفقیت مادی است. 
بین متغیر های ســن، تحصیالت، امنیت مالی، منزلت اجتماعی، پذیرش اجتماعی 
و ازخودبیگانگی با متغیر وابســته تحقیق رابطــه معنادار وجود دارد. درمجموع، 
نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان می دهد که پیش بین اولویت  های مادی شهروندان 
یزدی بر اساس ازخودبیگانگی با مقدار بتای 0/63، منزلت اجتماعی با بتای 0/24 

و تحصیالت با بتای 0/08 و سن با بتای 0/11- معنی دار است.
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بیان مسئله
امروزه ترجیحات مادی واقعیتی است که تمامی روابط اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر 
قرار داده و در تمامی زوایای زندگی انســان  ها نفوذ کرده است به طوری که بدون سرمایه 
مادی و پول نمی توان هیچ برنامه ای را تدارک دید. )داوودی و دیگران، 1374: 12-13( 
برخی کاال ها و مادیات ارزشــمند در زندگــی امروزی، ابژه  های فردی و جمعی اند به این 
سبب که هم در تملک افرادند و هم در معرض دید جمع قرار دارند و بهترین ابزار بیانی 
شمرده می شوند. )بهار، 1390: 174-51( فرهنگ پست مدرنیستی، کاال ها و مالکیت  ها را 
»ارزش های نشانه ای« مطرح می کنند که اساساً در مقام نماد مصرف می شوند و اشخاص 
از آنها جهت تمایز تبعیض آمیز بین خود و دیگران اســتفاده می کنند. )لش، 1384: 71( 
به زعم داگالس و ایشروود1، کاال های مادی و بی جان در جهان حاضر در عین فردی بودن، 
کاربرد اجتماعی دارند، آنها مفاهیم و معانی را تولید می کنند و حامل نماد ها هســتند و 
برای مالکین خود ایده  ها را تولید می کنند و ریشــه تمایز بین کاال ها را باید در شــرایط 

اجتماعی و مسائل آن جست. )بهار، 1390: 51-174(
درواقع پول و متعلقات مادی ابزاری برای ارضاء نیاز ها و زندگی بهتر انسان  ها هستند 
به گونــه ای که افــراد به طور فزاینده ای خود و دیگران را بر اســاس اموال و دارایی  ها که 
به مثابه نمادی اساســی برای ویژگی  های شخصی، تعلقات و عالیق عمل می کند، تعریف 
می کنند. برخی همواره سعی دارند خرید برخی کاال ها را به انحصار خود درآورند و امتیازات 
برخی مقوله  های اقتصادی و مادی را تا آنجا که با هزینه سروکار دارد انحصاری کنند. تا 
بدین وسیله بنا به ادعای وبلن و زیمل، خود را از طبقات دیگر متمایز کنند و توجه محفل 
اجتماعی را با تحریک حساســیت آنها در مورد تفاوت  ها و به مثابه مکانیسمی معطوف به 
حفظ خود در برابر بیگانگی و رهاشــدگی انســان در نظام مدرنیته، به خود جلب کنند. 
)پرده دار و دیگران، 1390: 63( از چشم اندازی وسیع تر، یافته  های اینگلهارت نشان می دهد 
که شاخص  های اقتصادی ملی تحت تأثیر ماتریالیسم قرار دارد. به عنوان مثال کشور های 
فقیر تمایل به مادیات بیشتری از کشور های ثروتمندتر دارند. )آبراهامسون و اینگلهارت2، 
1995: 87( نیکرسون3 و همکاران )2003( در تحقیق خود دریافته اند افرادی که به دنبال 
ثروت اقتصادی کالن اند، بعد از طی بیست سال، دیگر با خانواده، دوستان و شغل ارضاء 
1. Douglas & Ishroud
2. Abramson & Inglehart
3. Nickerson
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نمی شوند. بدین معنا که سطوح مادی گرایی باال به طور معکوسی روابط را کاهش می بخشد. 
بائر و همکاران )2011( گزارش کردند که به موازات کاهش زمان تخصیصی به فعالیت  ها 
و تعامالت اجتماعی، درخواست  های مادی افراد در راستای جمع آوری مایملک و ثروت و 

رقابت فزاینده برای اجناس تجملی، افزایش می یابد. )ریچینز1، 1994: 504(
تحقیقات تجربی و همبستگی نشان می دهد که احساس عدم اطمینان )چانگ و آرکین2، 
2002(، تهدید اقتصادی )شلدون و کاسر3، 2008(، درآمد کمتر )کاسر و دیگران، 1995( 
ارزش هــا و اهداف مادی افراد را تقویت می کند. رابــرت4 و همکاران )2015( در مطالعه 
خــود عنوان کردند که مادی گرایی به عنوان بخشــی از یک مجموعه بزرگ تری از اهداف 
)برای مثال جذابیت، شناخت اجتماعی، موفقیت مالی( عمدتاً توسط دفاع و نیاز به امنیت 
احساس می شود. بنا به نظر کاسر و همکاران )2004( و شروم و همکاران )2014( گرایش 
به مادی گرایی به دلیل یک نوع استراتژی جبرانی برای مقابله با اثرات مضر احساس ناامنی 
افزایش می یابد. بر طبق این گزارش برخی افراد اهمیت بیشتری برای پول، اموال و موقعیت 
قائل اند، زیرا به اعتقاد آنها داشتن این چیز ها به نوعی موجب کاهش احساسات ناامنی، افزایش 

احساس قدرت شخصی و منزلت شخصی می شود. )فرح بیجاری و دیگران، 1397: 96(
تملــک کاال های مادیـ  اقتصادی با نشــانه  ها و عالئم خاص خــود، امروزه نمایانگر 
ترجیحات و ارزش ها، تمایالت، تفکرات و ایده آل هاســت و به مثابه بازنمایی کننده هویت 
عامالن آن، کارکرد های جدیدی یافته است. در بررسی ترجیحات مادی و کاال ها، برخی 
محققان به نقش کاال ها و اموال در تعریف خود و برساخت حس هویت پرداخته اند )بلک5، 
1987 و گرب و گرث ول6، 1967( برخی دیگر از محققان بر کارکرد مادیات و کاال ها در 
متن نظام ارتباط اجتماعی و فرهنگی تأکید داشته اند. )داگالس و ایشروود، 1979 و مک 
کراکن7، 1986( گروهی دیگر به بررسی معانی خاص اموال که به آنها ارزش می بخشند، 

پرداخته اند. )مالتون8، 1981؛ فربی9، 1978 و ریچینز، 1994: 504(

1. Richins
2. Chang & Arkin
3. Kasser & Sheldon
4.Robert
5. Belk
6. Greb & Grathwel
7. McCracken
8. Malton
9. Furby
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نتایج تحقیقات تجربی در ایران نشان می دهد که گرایش های مادی و کسب برخی کاال های 
مــادی ازجمله زمین و پول رو به افزایش اســت. در مقاله ای تحت عنوان مادیات جایگزین 
اخالقیات می شود، حاج حسینی بیان می کند که در جامعه ای که متأسفانه نوع خودرو، ملک 
شخصی، میزان درآمد در شکل گیری شخصیت کاذب اجتماعی افراد و احترام گذاری  ها نقش 

اساسی بازی می کند، شاهد افزایش ترجیحات مادی در بین خانواده  ها هستیم.
به زعم مسنر و روزنفلد1 )2001( هنگامی ترجیحات مالی و اقتصادی در جامعه افزایش 
می یابــد که توازن نهاد های اقتصادی و اجتماعی برهم خورده، ارزش های مادی به قلمرو 
نهاد های غیرمادی واردشده و نقش  های غیرمادی تحت انقیاد نقش  های مادی قرار گیرد. 
زبان، استاندارد ها و هنجار های اقتصادی، حوزه  های غیراقتصادی را در برمی گیرد و مطالبات 
مالــی و ترجیحات اقتصادی بر مطالبــات خانوادگی، تحصیلی و دیگر ارزش های زندگی 
اجتماعی اولویت می یابند. به طوری که نهاد های خانواده، دین و آموزش و پرورش که باید 
تأکید مفرط بر ترجیحات مالی را مهار کنند، تضعیف شده، دچار نوعی ازخودبیگانگی شده 
و خود حامل ارزش های اقتصادی می گردند. در چنین جامعه ای ارزش فرهنگی بت وارگی 
کاال و پول به انحاء مختلف مورد تشــویق قرار می گیرند. )حیدری و نصیری، 1392: 78( 
از نظر اکاس نیز استفاده از کاال ها و محصوالت مادی توسط ترجیحات مادی و اقتصادی 
و نماد موقعیت و منزلت تحریک می شود و تمایل به دارایی و مایملک به نوعی با موقعیت 

و شادی ارتباط می یابد. )الحسینی المدرسی و دیگران، 1394: 193(
شــهر یزد از دیرباز به عنوان شهری ســنتی با مهم ترین ویژگی صرفه جویی و قناعت 
شناخته شده است. اما در حال حاضر به نظر می رسد به ملغمه ای از صرفه جویی و تمایل 
به پس انداز پول و خرید زمین برای فرایند های آتی زندگی تبدیل شده است و این امر با 
توسعه و گسترش عناصر و مؤلفه  های شهری مدرن در ابعاد گوناگون )بنا به ادعای اکثریت 
شهروندان یزدی( روزبه روز تقویت شده به گونه ای که تهیه سایر الزامات و ترجیحات زندگی 
ازجمله تهیه لوازم ضروری زندگی، فراغت و تعامالت خانوادگی را تحت الشــعاع قرارداده 
اســت. )فرهمند و دیگران، 1393( به همین دلیل در پژوهش حاضر برآنیم که به پاسخ 
این مهم بپردازیم که ترجیحات مادیـ  اقتصادی خانواده  های یزدی به چه میزان اســت 
و تا چه میزان سایر ابعاد نیاز ها و ارزش ها را متأثر می کند؟ کدامین مؤلفه  های اجتماعی 

احتماالً آن را افزایش و کاهش می بخشند؟

1. Messner &Rosenfeld
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پیشینه تحقیق
فــرح بیجاری و همــکاران )1397( در تحقیقی در زمینه »مادی گرایی دانشــجویان« به 
بررسی نقش عدم اطمینان، عزت نفس، حس قدرت شخصی و محرومیت نسبی شخصی 
در مادی گرایی دانشــجویان پرداخته اند. نتایج تحقیق نشــان داد که بین مادی گرایی با 
عزت نفس، قدرت شــخصی و محرومیت نســبی رابطه معنی دار وجود داشــت. درنهایت 
نویســنده نتیجه می گیرد که مادی گرایی بر اســاس متغیر های محرومیت نسبی و عدم 

اطمینان قابل پیش بینی است.
مالسعیدی )1396( در پژوهش »پیش بینی الگوی مصرف بر اساس مؤلفه  های سبک 
زندگی« بیان کرد که بین سبک زندگی مبتنی بر پیشگیری از بیماری  ها و سبک زندگی 
مبتنی بر کنترل وزن و تغذیه با اصالح الگوی مصرف، سبک زندگی مبتنی بر کنترل وزن 
و تغذیه با الگوی مصرف مدگرایانه، سبک زندگی مبتنی بر معنویت و سالمت جسمی و 

روانی با الگوی مصرف مبتنی بر تبلیغات رابطه وجود دارد.
آقایــاری هیر و همکاران )1395( »نقش واســطه ای مصرف گرایــی در ارتباط بین 
مادی گرایــی و ردپای اکولوژیک )مورد مطالعه: شــهروندان ارومیه(« انجام دادند. نتایج 
به دست آمده نشان داد متغیر های مادی گرایی، مصرف گرایی و پایگاه اقتصادیـ  اجتماعی، 
اثر مثبت و معنی داری بر میزان ردپای اکولوژیک مصرف در بین شهروندان شهر ارومیه 
و جنسیت، اثر کاهشی و معنی داری بر آن داشته است. همچنین، نتایج تحلیل  های چند 
متغیره نشــان داد که متغیر های مذکور همراه با متغیر جنســیت پاسخگویان درمجموع 

0/25 از تغییرات متغیر وابسته را مورد تبیین قرار می دهند.
در پژوهش گل پرور و عریضی )1387( با عنوان »رابطه جهت گیری  های ارزشی و عالقه 
به پول با باور به عدالت در دنیا« شواهد نشان می دهد در مردان جهت گیری  های ارزشی 
و عالقه به پول با باور به دنیای عادالنه و ناعادالنه دارای روابطی متفاوت از همین روابط 
در زنان اســت. نتایج نشــان می دهد که اهمیتی که مردان برای پول قائل اند، در درجه 
اول، باور به دنیای عادالنه آنها را متأثر می ســازد، ســپس عناصر مربوط به نوع دوستی و 
نفع همگانی مطرح می شود؛ اما در زنان ماهیتاً، عناصر موفقیت و پیشرفت مطرح بود که 

درواقع از محدودیت  های موجود بیشتر برای زنان نشئت می گرفت.
آزاد ارمکی و مســقطیان )1380( در پژوهشی با عنوان »تغییرات فرهنگی در استان 
مازندران آزمون تجربی نظریه اینگلهارتبه دنبال پاســخ به این ســؤال بودند که آیا در 

بررسی ترجیحات مادی در بین خانواده  های ...
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حوزه جمعیتی تغییراتی در ارزش ها )خانوادگی، جنســیتی، سیاســی، اقتصادی، دینی، 
اجتماعی و اخالقی( صورت گرفته اســت یا خیر. نتایج بر اساس نظریه اینگلهارت نشان 
داد که به طورکلی تغییراتی را در استان مازندران با توجه به پیش زمینه  های فرهنگی در 
بین گروه  های ســنی مختلف مشاهده نمی کنیم و تنها متغیر تحصیالت به عنوان امنیت 

سازنده در دگرگونی ارزش ها تا حدودی تأثیرگذار است.
ریچانس1 )1994( در پژوهشی تحت عنوان »منافع خاص و ارزش های مادی گرایانه« 
نشــان می دهد که مصرف کنندگان با مادی گرایــی پایین گرایش دارند که بر ارزش های 
بین فردی/ نمادین دارایی های شــان تأکید کنند. به نظر می رسد که در مادی گرایی باال و 
جهت گیری به سمت دارایی بیشتر بر بهره وری و همچنین نگرانی  های ظاهری و وضعیت 

موجود تأکید دارند.
چانگ و آرکین2 )2002( پژوهشــی تحت عنوان »مادی گرایی به عنوان یک تالش در 
مقابله با عدم اطمینان« انجام داد. در این پژوهش سه مطالعه برای آزمون این فرضیه که: 
»مردم زمانی که در زندگی مدرن دچار ابهام می شوند به افرادی مادی گرا تبدیل می شوند« 
انجام گرفت. مطالعه اول نشان داد که آنومی و شک و تردید نسبت به خود پیش بینی  های 
مهمی برای گرایش  های ماتریالیستی اند. در مطالعه دوم شرکت کنندگانی که شک و تردید 
مزمن را تجربه کردند در صورت آمادگی برای تجربه شــک و ناامنی، ســطح باالتری از 
مادی گرایی را نشــان دادند. در مطالعه ســوم شرکت کنندگان با درک مزمن بی هنجاری 
در صورت آمادگی با احساسات نرمال، سطح مادی گرایی باالتری را نشان دادند. این سه 
مطالعه با هم نشان می دهند که برخی افراد زمانی که ناآرامی درون خود و یا عدم قطعیت 

نسبت به جامعه را تجربه می کنند به افرادی مادی گرا تبدیل می شوند.
فرارو3 و همکاران )2011( در پژوهشی با عنوان »اموال شخصی ما: حوزه خود ارزشی 
و مالکیت فردی« نشان دادند که مالکیت افراد روی اموال شان تعیین کننده حیاتی زندگی 
آنان اســت که در صورت از دست رفتن مالکیت، غم و اندوه را در افراد به وجود می آورد. 
این پژوهش چارچوبی را برای درک شکل گیری مالکیت خود پیشنهاد می دهد که توانایی 
فــرد را در حوزه مالکیت اموال و نیز ارزش های فــردی ای را که بر مالکیت او تأثیرگذار 

است نشان می دهد.
1. Richins
2. Chang & Arkin
3. Ferraro
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چــان1 )2013( در پژوهشــی با عنوان ارزش های مادی گرایانــه در میان کودکان و 
نوجوانان« نشــان داد که ماتریالیسم در میان نسل جوان به یک هدف تبدیل شده است 
و درواقع تهدید بالقوه ماتریالیسم و فرسایش ارزش های سنتی خانواده را شاهد هستیم. 
این مطالعه باهدف ایجاد مدلی با استفاده از سن، جنس، مقایسه اجتماعی مصرف گرایی 
نوجوانــان و توجه به تبلیغات و اعتمادبه نفس برای پیش بینــی ارزش های مادی گرایانه 
جوانان انجام شــده اســت. نمونه تحقیق حاضر با نمونه گیری احتمالی 667 دانش آموز 
ابتدایی و متوسطه در سن 8 تا 17 سالگی در ماکائو انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که 
مقایسه اجتماعی مصرف با دوستان و پس از آن، عزت نفس مهم ترین عامل در پیش بینی 

حمایت از ارزش های مادی است.
کیم2 )2014( در پژوهشی تحت عنوان »آیا یک نگرش پولی همه را دچار ازخودبیگانگی 
می کند؟ با مقایسه بین فرهنگی کره، آمریکا و سوئد« نشان داد که پول به طور فزاینده ای 
ارزش بیشــتری را در جامعــه به ارمغان می آورد و روابــط اجتماعی را کاهش می دهد و 
بیگانگی را در جوامع مدرن و صنعتی افزایش می دهد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که 
نگرش به پول و بیگانگی بیشــتری در کره نســبت به ایالت متحده و یا سوئد وجود دارد. 
یافته  های این تحقیق حاکی از آن است که ارزش های مادی باعث افزایش بیگانیگی افراد 
می شــود و پول عامل افزایش شادی انســان و رفاه او نیست. به عالوه مشارکت فعال در 

فعالیت  های اجتماعی می تواند بیگانگی را کاهش دهد.
فو3 و همکاران )2015( در پژوهشی با عنوان »ارزش های مادی گرایانه در میان نوجوانان 
چینــی: تأثیر طرد پدر و مــادر و عزت نفس« انجام دادند، این پژوهش با 593 نوجوان از 
مدارس انتخاب و از آنها خواســته شد تا پرسشنامه ای را که شامل عدم پذیرش والدین، 
عزت نفس و ارزش های مادی گرایانه و اطالعات جمعیت شناختی بود پر کنند. نتایج نشان 
داد نوجوانان چینی شــدت ارزش های مادی گرایانه را تأییــد نمی کردند و دانش آموزان 
کالس هفتم سطح پایین تری از ارزش های مادی را نسبت به دانش آموزان کالس دوازدهم 
داشــتند. همچنین هیچ تفاوت جنسیتی پیدا نشد. عدم پذیرش والدین به طورمثبتی با 

ارزش های مادی جوانان ارتباط داشت و این رابطه توسط عزت نفس تعدیل شد.
در جمع بندی کلی پیشــینه تحقیق می توان مطرح کرد که پژوهش  های متعددی در 
1. Chan
2. Kim
3. Fu
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کشــور های برون مرزی در زمینه مادی گرایی و ارزش های مادی انجام شده است، اما در 
این خصوص تحقیقی در عرصه تحقیقات میدانی و تجربی در داخل ایران انجام نشــده 
اســت. تحقیقات در این باب بسیار کم رنگ است و به این مبحث به مثابه امری اجتماعی 
و تحت تأثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی توجهی نشده است؛ و بیشتر تحقیقات قبلی در 
حوزه مصرف گرایی و ســبک زندگی است و به بحث مادی گرایی توجهی نشده است. اما 

پژوهش حاضر مادی گرایی و ترجیحات مادی را مورد توجه قرار می دهد.

مبانی نظری
از ســال 1980 مادی گرایی و ترجیحات مادی به عنوان موضوع اصلی در تحقیقات علمی 
ظاهرشــده است، مطابق با مطالعات ادوارد و باف، دو رویکرد عمومی درباره تحقیقات در 
حوزه مادی گرایی وجود دارد. یکی با جهت گیری عمدتاً روان شــناختی که مادی گرایی و 
ترجیحات مادی را به عنوان صفت شــخصیتی که ریشه در اهمیت نقش کاال های دنیوی 
در ذهن فرد دارد، مفهوم ســازی می کند؛ و دیگری عمدتاً جهت گیری فرهنگی دارد که 
مادی گرایــی را به عنوان یکی از ارزش های جامعه معرفی می کند. )رپچینز و داوســون1، 
1992( رپچینز و داوسون ماتریالیسم را یک ارزش می دانند که بر اعتقادات و نگرش هایی 
کــه رفتار فرد را جهت می دهند، تأثیر می گــذارد. به عبارت دیگر مادی گرایی را می توان 
به عنوان یک ارزش دانســت که فرد برای اشــیاء مادی که در اختیار دارد، قائل است. از 
ویژگی  های اساســی افراد بســیار مادی، اعتقاد به این است که رفاه را می توان از طریق 
ارتباط فرد با اشیا افزایش داد. )ریچینز و داوسون، 1992: 307( بر اساس بررسی رپچینز 
و داوسون که در زمینه مربوط به ترجیحات مادی کارکرده اند؛ ماتریالیسم منعکس کننده 
ارزش هایی است که مصرف کنندگان به کاال های مادی و نقشی که این کاال ها در زندگی 
مصرف کننده بازی می کند، نســبت می دهند. 1. تعریف اموال به عنوان موفقیت، اینکه تا 
چه حد استفاده از اموال به عنوان شاخص موفقیت در زندگی می باشد. 2. محوریت کسب 
اشــیاء مادی، اینکه تا چه حد کسب و استفاده از اشیاء مادی برای فرد در کانون زندگی 
او قرار دارد. 3. خرید به عنوان به دست آوردن شادی، اعتقاد به اینکه به دست آوردن اشیا 

برای ایجاد رضایت و رفاه در زندگی ضروری است. )بلک، 1985(
کاســر بیان می کند که از زمانی که مردم متولد می شوند در معرض پیام  های ضمنی 

1. Richins & Dawson
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و صریحی در راســتای حمایت از اهمیت پول و اموال شــان قرار می گیرند. این تأیید را 
به شکلی از شیوه زندگی مادی که برای والدین ارزش دارد، از اعضای خانواده، همساالن 
و پیام  های مادی که اغلب در فرهنگ عامه ازجمله در رســانه  ها یافت می شود، می گیرند. 
مردم اغلب اهداف مادی را که تالش برای رســیدن به آنها که به عنوان تمایالت اساســی 
انسان  ها مطرح است و به واسطه ارزشی که محیط فرهنگی و خانوادگی و مقررات رفتاری 
برای آنها قائل اســت؛ در یک فرایند در خود درونی می کنند. )کاســر و دیگران، 2008: 
15( به زعم او، تحقیقات دو مســیر اصلی را در توســعه انگیزه  ها و ارزش های مادی بیان 
می کنند: اول تجاربی که رفع نیاز های شخصی را ترغیب می کند و باعث می شود که فرد 
به سوی مادی گرایی گرایش داشته باشد به مثابه یک استراتژی است که قصد آن مقابله با 
تأثیرات مخرب احساس ناامنی مالی است. ثانیاً الگو های مادی و ارزش ها تأثیرات زیادی 
را بر توسعه و رشد ارزش های مادی از طریق فرایند اجتماعی شدن، درونی شدن و الگویی 
شدن اعمال می کند. طبق مدل ما، گرایش به ارزش های مادی روشی است که از طریق آن 
مردم در تالش اند نگرانی  ها و دغدغه  ها و امنیت خود را در یک جهان غیرقابل پیش بینی 
جبران کنند و توانایی مقابله مؤثر با این چالش  های مادی را داشته باشند. به عنوان مثال 
حقوق باال و در اختیار داشتن کاال های مادی برای افراد ممکن است، به خصوص اگر ارزش 
آنها نشان دهنده تالش افراد برای به دست آوردن تأیید و پذیرش توسط دیگران باشد که 
در غیر این صورت احســاس ناتوانی می کنند. گرایش به ارزش های مادی قوی همچنین 
ممکن اســت گسترش پیدا کند در شــرایطی که مردم احساس کنند که ثروت و اموال 
احتمال دارد که نیاز های اساســی هم چون امنیت و معاش آنها را افزایش دهد. بدنه در 
حال رشد تحقیقات نشان می دهد که افراد مادی گرا تر هنگامی شرایط بد محیطی را تجربه 
می کنند که پول نیاز های روانی آنها را پشتیبانی نمی کند. )کاسر و دیگران، 2008: 14(

بودریار )1998( مدعی است که ما در عصری به سر می بریم که در آن اساس جامعه 
دیگر مبتنی بر مبادله کاال های مادی دارای ارزش مصرف نیست. به عقیده او، برعکس، پای 
کاالهایی به عنوان نشــانه  ها و نمادهایی در میان است که یکسره واجد داللتی دلبخواهی 
و قراردادی درون چیزی اســت که او »نظام رمــزگان« می نامد. رمزگان، نظامی از قواعد 
اســت که به ما امکان می دهد نشــانه  ها را بفهمیم و مهم تر از آن، بفهمیم آنها چگونه به 
یکدیگر مربوط اند. ازآنجاکه همه ما رمزگان را می فهمیم و تحت نظارت آن هستیم، همگی 
می توانیم درک مشــابهی از معنای نشــانه  ها و چگونگِی ربط آن معانی به یکدیگر داشته 
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باشــیم. درواقع، کاال های مادی مبتنی بر این واقعیت است که دیگران معنای آنچه را ما 
مصرف می کنیم به همان نحو که خودمان می فهمیم خواهند فهمید. ما با مصرف کاال و 
اشــیاء، خودمان را تعریف می کنیم. ازنظر بودریار، جامعه مصرف گرای ما جامعه ای است 
که در آن مردم می خواهند هویت و تفاوت خویش را تصریح کنند و در جست وجوی لذت 
تجربه از طریق خرید و مصرف نظامی مشترک از نشانه  ها هستند. شکل کاالیی/ نشانه ای 
در نظریه بودریار، اشاره ای است به فرهنگ مصرفی گسترش یابنده ای که در آن انگاره  ها 
یا تصاویر در جریان فرایند کاالیی شــدن، حیاتی مخصوص به خود می یابند. استدالل او 
مبنی بر این که کاال برحسب ذات خود قابلیت آن را دارد که همچون نشانه مثاًل نشانه ای 
برای منزلت عمل کند، اشــاره دارد به نوعی فرایند »فرهنگی شدن کاال« که طی آن، کاال 
به صورت بخشــی از زبانی نشانه ای که بر مناسبات مصرف و روابط اجتماعی حاکم است، 

درمی آید. )مهدی زاده، 1386: 7(
بوردیو )2002-1930( با تأکید بر دو مفهوم میدان و سرمایه، معتقد است که مصرف 
کاال های مادی نظامی از نشــانه  ها و نماد ها اســت که کارکردهایی همچون تمایزگذاری 
اجتماعی دارد، البته به نظر بوردیو معنای مصرف از همین تفاوت و تمایز ناشــی می شود 
و چیزی جز آن نیســت. از این رو در دیدگاه بوردیو، مصرف کاال ها تنها پاسخ به نیاز های 
زیستی نیست بلکه به عنوان سازوکاری از نشانه  ها و نماد ها است که البته خود این نشانه  ها 
و نماد ها از خالل فرایند مصرف تولید می شــوند. ازنظر او، آدم ها با مصرف کردن بعضی 
کاال ها به دنبال تشخص و تمایز می گردند. مثل نوشابه هایی که می خورند و اتومبیل هایی 
که ســوار می شــوند. وی این موارد را ذائقه می نامد. تئوری منش مبتنی بر این عقیده 
اســت که فعالیت  های مصرف به لحاظ اجتماعی ســاخت یافته است. )مک کی1، 1977: 
5( بوردیو بحث می کند که ســرمایه فرهنگــی، اجتماعی و اقتصادی، مؤلفه  های کلیدی 
اجتماعی هســتند که از طریق آن منش و ذائقه مصرف کننده را مقوله بندی می کند. این 
در عمل بدان معناست که منش، روابطی را که ما به طور داوطلبانه مستعد آن هستیم و 
با دیگران تشکیل می دهیم، ساخت می بخشد، ما بر اساس اشتراک ذائقه  های فرهنگی و 
شــرایط اقتصادی، اشخاص را به شبکه  های اجتماعی مان وارد یا حذف می کنیم در عین 
اینکه هم زمان توسط دیگران وارد شبکه  های آنان و یا از شبکه  های آنان بر اساس طبقه 
اجتماعی مان حذف می شویم. )بوردیو، 1993: 64( برحسب سرمایه اقتصادی، ما به انحاء 
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خاصی بسته به اینکه در فقر یا ثروت زاده شده ایم، مستعد عمل و مصرف اشیا می شویم. 
سرمایه اقتصادی، البته یک مشخصه ساختاری مهم از ذائقه مصرف کننده است. )بوردیو، 
1984: 13( ترجیح  های مردم برای جنبه هایی چنان عادی از فرهنگ مانند لباس پوشیدن، 
مبلمان، یا پخت وپز به دنبال تمایز در انواعی از میدان  های فرهنگی اند. روابط تمایز به نحوی 
عینی در محصوالتی مانند نوشــابه هایی که می نوشند، اتومبیل هایی که سوار می شوند، 
روزنامه هایی که می خوانند، یا تفریحگاه هایی که می روند، حک می شــود و هر بار که آن 
محصوالت به تصرف درمی آید روابط تمایز از نو فعال می شود. درواقع، هنگامی که شخص 
به تمام میدان  ها با هم نظر کند، مجموعه تقریباً تمام نشــدنی از میدان  های ممکن برای 
جســت وجوی تمایز در آنها وجود دارد. تصرف کاال های فرهنگی خاص امتیازی به دست 
می دهــد، حال آنکه تصرف کاال های دیگری هیچ مزیتی به دســت نمی دهد یا حتی ضرر 
ایجاد می کند. در نظرگاه بوردیو، مردم به وسیله ترجیحات خود، تفاوت با دیگران را نمایش 
می دهند؛ بنابراین، برای مثال، شــخصی که داشــتن یک پیانوی ممتاز را برمی گزیند با 
کســی که اکوردئون را اختیار می کند متفاوت است. اینکه یک انتخاب ارزش آن را دارد 
که شــأن عالی شمرده شود درحالی که دیگری )اکوردئون( مبتذل محسوب شود، نتیجه 
سلطه یک دیدگاه و خشونت نمادین اعمال شده بر ضد کسانی است که دیدگاه دیگری 

را برمی گزینند. )ریتزر، 1392: 321-322(
به زغم وبلن، طبقه متمول؛ ثروت و دارایی خود را از طریق ســبک زندگی نمایشــی 
خود نشــان می داد. وبلن در این باره می گوید: در هر جامعه ای که از صنعت سازمان یافته 
برخوردار است، توانایی مالی درنهایت، مهم ترین زمینه ای است که پایه  های شهرت و اعتبار 
بر آن استوار است. وسیله ای که می توان با آن توانایی مالی را به نمایش گذاشت و شهرت 
و احترام به دســت آورد، تن آسایی و مصرف تظاهری کاالهاست. او تا حدودی از دیدگاه 
اقتصادی با مفهوم ســبک زندگی برخورد کرده است. )مالسعیدی، 1396: 98( وبلن هم 
به سبک زندگی اما از دریچه رقابت می نگرد. به نظر او »در مرحله شهرنشینی این مصرف 
خودنمایانه اســت که در خدمت نشــان دادن ثروت قرار می گیرد. وبلن فکر می کرد که 
طبقات مرفه بدین وسیله به اقتدار هنجاری دست می یابند و خود را به الگوی جامعه تبدیل 
می کنند. به نظر او هر طبقه ای تا آنجا که می تواند سبک زندگی طبقه باالتر از خودش را 
الگو قرار می دهد درنتیجه اعضای هر قشری طرح زندگی قشر باالتر از خودش را سرمشق 
نزاکت قرار می دهد و با همه توانش می کوشــد تا برابر با این سرمشق زندگی کند. با این 
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و اوصاف سبک زندگی ازنظر وی الگوی رفتار جمعی است.« )اسماعیلی، 1395: 34(
در رابطه با این تغییرات اجتماعی، والتر بنیامین به شــکل گیری روش جدید زندگی 
شــهری دوران مدرن پرداخته است. او با اشاره به فرهنگ مصرف شکل گرفته در اروپای 
دوره مدرن به. شــخصیت »پرســه زن« اشاره می کند. این شــخص، شهرنشین تماشاگر 
ســرگردانی است که کاری جز ولگردی در فضا های شهری، گم شدن در ازدحام جمعیت 
و دید زدن به ویترین مغازه  ها بی آنکه قصد یا توان خرید داشــته باشــد ندارد. به همه جا 
ســر می کشد و کارش چشم چرانی اســت. او با انبوه جمعیت در هم می آمیزد و از میان 
فضا های مصرف گری با نگاه خیره ای که هم حاکی از تمسخر و هم پر از برق اشتیاق است 
عبور می کند. در ســبک زندگی ســنتی مؤلفه  های مربوط به گذشته تاریخی و نماد های 
فرهنگی وجود دارد و در آن مصرف الگو ها، ابزار، امکانات و رفتار بیانگر روش  های زندگی 
ســنتی اســت و درعین حال کارایی خاص خود را دارد. سبک زندگی گروه  های مرفهـ  و 
بعضاً مصرف گراـ  مبتنی بر الگو های منزلتی و طبقاتی اســت که نماد ها، آثار، اشــکال و 
رفتــار ویــژه این طبقات را در بردارد و واضح ترین مشــخصه آن محور قرار گرفتن پول، 
دارایی، ثروت و قدرت اقتصادی از طریق نمایش نماد های منزلتی است. بنابراین در سبک 
زندگی مصرف گرا رفتار مصرف تالشــی است برای ارضای نیازهایی که واقعاً نیاز نیستند. 
لذت جویی فرهنگ مصرف گرای مدرن باید به منزله تکاپویی برای اســتقالل لذت و معنا 
در وسوسه  های بی پایانی فهمیده شود که بازار ارائه می دهد. منطق دوران مدرن این است 
که رعایت ُمد، نه تمایلی غیرعقالنی بلکه جست وجویی وجودی برای ایجاد تمایز و فردیت 
در بطن فرهنگی عمیقاً دنیوی است. شیوه  های نوین نمایش کاال ها با دست کاری در مد 
و منسوخ جلوه دادن  های ساختگی بعضی کاالها و گسترش اماکن و عوامل نوین فروش 
و چشم وهم چشمی  های اجتماعی مردم را وادار به خرید کاالهایی تجمالتی کرد که قباًل 
فقط به اقتضای آداب می خریدند و همچنین کسانی را وادار به رعایت آداب کرد که قباًل 

فقط به اقتضای ضرورت آنها را رعایت می کردند. )اسماعیلی، 1395: 37(
همچنین اینگلهارت )1990( در تحقیق در حوزه تغییرات فرهنگی از طریق مفاهیم 
ارزشی ماتریالیســم و پست ماتریالیسم تأثیر بسزایی داشته اســت. ازنظر او، ارزش های 
ماتریالیسم، نزد اشخاصی ارجحیت دارد که ناامنی فیزیکی یا اقتصادی را تجربه می کنند 
و نیاز های اساســی آنها برای امنیت مادی و ثبات درگذشــته عقیم مانده است. به همین 
ســبب ترجیحات و اولویت افراد ماتریالیست، در نظم و قدرت مادی و اقتصادی متمرکز 
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می شــود. این در حالی است که افراد باارزش های پست ماتریالیست که امنیت بیشتری 
را در حــوزه نظم و اقتصاد ملی تجربه نموده اند، به ســوی ارزش هــای پیوند اجتماعی، 
اعتمادبه نفس، خوداتکائی گرایش می یابند و اولویت آنان در برابری فرصت  ها، مشــارکت 
شــهروندان در ســطوح تصمیم گیری  های اجتماعی و سیاسی و حفاظت از محیط زیست 

است. )بریت ویت1 و دیگران، 1996: 1536-1537(
به نظر اینگلهارت بخش بزرگی از مردم جوامع غرب در محیطی اجتماعی رشد کرده اند 
که دورنمای بسیار امن و راحتی را که در آن نیاز های مادی ارضاء خواهد شد فراهم می آورد. 
درنتیجه پاسخ  های مردم غرب به این دلیل که بخشی از آنان پیوسته بر خواسته  های مادی 
اشــاره می کنند و بخشــی دیگر اولویت را به خواسته  های فرامادی می دهند، در طول دو 
قطب متضاد بعد مادی/فرامادی قرار می گیرند. )اینگلهارت، 1382: 153( در دسته مادی 
ما شــاهد ارزش های زندگی راحت و امنیت خانواده، دو ارزشی که رابطه کاماًل روشنی با 
امنیت اقتصادی دارندـ  هســتیم، همچنین در این مجموعه ارزشی است که مستقیماً به 
نیاز های ایمنی مربوط می شود یعنی امنیت ملی. در دسته فرامادی ما شاهد خواسته  های 
برابری و وفاق داخلی به اضافه دو ارزش مربوط به نیاز های زیبایی شناختی و ذهنیـ  خرد 

و جهانی زیبا هستیم. )اینگلهارت، 1382: 156(
ارزش هــای فرا مادی موجب تأکیــد بر موفقیت اقتصادی نمی شــوند زیرا از لحاظ 
اجتماعــی فرامادیون به کیفیت زندگی بیش از رشــد اقتصــادی اهمیت می دهند و در 
زندگی شخصی شــان به کار جالب و معنادار و کار با مردم هم مشــرب بیش از مشــاغل 
مطمئن و پردرآمد اولویت می دهند؛ و ازآنجاکه تحصیل کرده تر از مادیون اند، درآمدشان 
بیش تر است. فرامادیون در جست وجوی وجهه اجتماعی اند و نه درآمد. هنگامی که ما این 
واقعیت را کــه آنها تحصیل کرده تر بوده و از روابط خانوادگی بهتری برخوردارند، تعدیل 
می کنیم برتری درآمدی فرامادیون خودبه خود محدود یا حتی از دســت می رود. درواقع 
درآمد فرامادیون عماًل کمتر از مادیونی می شــود که پس زمینه خانوادگی قابل مقایسه ای 
دارند. به بیان دیگر ارزش های فرامادی فرد را کم درآمد می ســازد: بخش بزرگی از انرژی 
فرد صرف کســب حیثیت اجتماعی بیشتر و افزایش کیفیت زندگی می شود و نه کسب 
درآمد بیش تر. )اینگلهارت، 1382: 185( اینکه شــخص ارزش های مادی داشته باشد یا 
فرامادی تأثیر مهمی بر این دارد که او بر اشکال اقتصادی یا غیراقتصادی موفقیت تأکید 

1. Braithwaite
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ورزد. مادیون به احتمال بیشتر دستمزد خوب و شغل امن را انتخاب می کنند درحالی که 
فرامادیون کار با مردمی که دوست شــان دارند و احســاس رضایت را انتخاب می کنند. 

)اینگلهارت، 1382: 193-194(

چارچوب نظری
با کنکاش نظری در مبانی نظری صاحب نظران در عرصه جامعه شناختی، برای تبیین رابطه 
متغیر های مســتقل و وابسته تحقیق به نظریه کیم، اینگلهارت و وبلن استناد شد. به زعم 
کیم، با افزایش از خودبیگانگی؛ ترجیحات مادی و اقتصادی هدف زندگی افراد واقع می شود. 
به باور او، مردم بیگانگی را زمانی تجربه می کنند که از نیاز برای روابط ناامید می شــوند، 
ترجیحات مادی به مثابه جایگزین روابط تقویت می شــود. وی تأیید می کند که تعلق به 
پــول و مادیات، مهارت های عاطفی ضعیفی را برای افراد رقم می زند و تضعیف تعامالت 
اجتماعی، ترجیحات مادی و اقتصادی در افراد را تقویت می کند. از این رو، درشــرایط و 
اوضاعی که از خود بیگانگی و بی هنجاری به طور فزاینده ای گســترش می یابد ارزش های 
مادی و اقتصادی هدف و معنای زندگی را ارائه و ایجاد می کنند. )داون1، 1983 و لیندن2، 
1979( به عبارتی زمانی که افراد با فقدان نرم های ســنتی و ضعف تعامالت خویشــی و 
اجتماعی مواجه می شوند ترجیحات مادی می تواند پاسخی به این شرایط باشد. اینگلهارت 
بیان می کند ناامنی اقصادی ـ مادی در عرصه درآمد، شــغل، نیاز های معیشتی، گرایش 
بــه مادیات را افزایش و ترجیحات مــادی را در افراد تقویت می کند. به نظر او ارزش های 
ماتریالیســم، دغدغه اشخاصی اســت که ناامنی فیزیکی یا اقتصادی را تجربه می کنند و 
نیاز های اساســی آنها برای امنیت مادی و ثبات در گذشــته عقیم مانده است. به همین 
ســبب ترجیحات و اولویت افراد ماتریالیست، در نظم و قدرت مادی و اقتصادی متمرکز 
می شود. وبلن منزلت و اعتبار اجتماعی را بر مبنای ثروت تبیین می کند که برای کسب 
منزلــت و پذیرش اجتماعی افراد می باید ثروت و توانایی مالی خود را به نمایش بگذارند 
و بهترین راه برای ارائه این توانایی، نمایش کاال های منقول و غیر منقول اســت. هرگونه 
ثروت  برای آنکه بیشــترین شأن و منزلت را برای صاحبش به ارمغان آورد، باید به صورت 

خودنمایانه یا متظاهرانه به نمایش گذاشته شود. 

1. Daun
2. Linden
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از خودبیگانگی

منزلت

پذیرش

ترجیحات مادی

امنیت مالی

شکل 1: الگوی تبیین تحقیق

با توجه به الگوی نظری تحقیق و آنچه در مباحث نظری پژوهش بیان شد، فرضیه ها 
به شرح زیر ارائه شده است: 

1. بین احساس امنیت مالی و ترجیحات مادی در خانواده  های یزدی رابطه وجود دارد.

2. بین مقبولیت اجتماعی و ترجیحات مادی در خانواده  های یزدی رابطه وجود دارد.
3. بین منزلت اجتماعی و ترجیحات مادی در خانواده  های یزدی رابطه وجود دارد.

4. بین ازخودبیگانگی و ترجیحات مادی در خانواده  های یزدی رابطه وجود دارد.

روش تحقیق
پژوهش حاضر با روش پیمایش و تکنیک مصاحبه ســاختمند )پرسشــنامه( انجام شده 
است. ضمن اینکه برای تدوین مالحظات نظری و سوابق تجربی تحقیق از روش اسنادی 
نیز بهره گرفته شــد. جامعه آماری شامل سرپرســت های خانوار یزد در سال 1396 بود 
که بر اساس آمار مرکز ایران تعداد آنها 155134 بود و حجم نمونه نیز بر اساس فرمول 
کوکران، 384 نفر به دست آمد. نمونه گیری از نوع طبقه ای بود. بدین صورت که، ابتدا شهر 
یزد بر اساس مالک های اقتصادیـ  اجتماعی به پنج منطقه باالی باال، باال، متوسط، پایین 
و پایین پایین دســته بندی شد و در هر منطقه سه محله به صورت تصادفی انتخاب و در 
نهایت در هر محله یک یا دو بلوک انتخاب و پرسشنامه از مردان سرپرست خانوار تکمیل 
شــد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه است و در قالب طیف لیکرت )کاماًل موافقم، موافقم، 
نه موافقم نه مخافم، مخالفم، نظری ندارم( برای سنجش گویه ها استفاده شده است. برای 
سنجش اعتبار پرسشنامه محقق ساخته، از روش تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد که 

نتایج این آزمون در جدول زیر گزارش شده است.
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جدول 1: نتایج آزمون KMO و کرویت بارتلت برای تعیین روایی پرسشنامه

KMO مقدار آزمون کرویت بارتلت آزمون
)x2(

درجه آزادی
)df(

سطح معناداری
)Sig(

0/8824064/7742780/000

همان طور که در جدول باال مشــاهده می گردد مقدار آماره KMO برابر 0/88 اســت، 
که نشان می دهد همبستگی گویه های مقیاس، مناسب بوده و تعداد نمونه ها کافی است و 
همچنین نتایج آزمون بارتلت نیز معنادار بوده است )0/000( و بررسی میزان اشتراک هر کدام 
از سؤاالت نشان می دهد که همه آنها دارای مقدار مشترک باال )بیش از 0/5( هستند. پایایی 
آن نیز از طریق آزمون مقدماتی و رفع اشکال و نواقص و حذف تعدادی از گویه های نامناسب 
و با دستیابی به مقدار آلفای کرونباخ 0/7 و باالتر برای تمامی متغیر های تحقیق تأیید شد.

جدول 2: ضرایب پایایی متغیر های پژوهش

0/78 گرایش به مادیات

0/84ترجیح مادیات بر ضروریات

0/71ترجیح مادیات بر فراغت

0/81ترجیح مادیات بر روابط

0/71منزلت اجتماعی

0/82امنیت مالی

0/78پذیرش اجتماعی 

0/90ازخودبیگانگی

0/85کل

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
ترجیحات مادی: در دیدگاه اقتصاد متعارف، انسان اقتصادی افزون کننده منفعت شخصی 
از نظر مادی است و این اصطالح در اقتصاد به مفهوم عقالنیت از جنبه ابزاری اش به کار 
می رود. در این نوع نگرش با توجه به ترجیحات کامل، اطالعات بی نقص و قدرت محاسبه 
بدون اشــتباه، فرد رفتاری را برمی گزیند که به گونه ای بهتر ترجیحاتش را برآورده کند 
و عقالنیت بهترین ابزار برای رســیدن به این هدف اســت. انگیزه انســان در این نگاه تا 



165

حدودی به انگیزه مادی بســتگی دارد. )هادوی نیا، 1382: 26( ترجیحات مادی در چهار 
بُعــد گرایش به مادیات، ترجیح مادیات بــر ضروریات، ترجیح مادیات بر فراغت، ترجیح 

مادیات بر روابط سنجیده شده است.
امنیت مالی: عبارت است از آزادی از هر نوع ترس، شک و ابهام در بالاجرا ماندن تعهدات 
و مطالبات و در عین حال محصول اطمینان از برخورداری از ثمره فعالیت هایی که در زمینه 
تولید ثروت و توزیع و مصرف آن است. که در آن فرد احساس رهایی از خطر کرده و به طور 
بهینه می توانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند. این متغیر با 7 گویه سنجیده شد.

منزلــت اجتماعی: منزلت، پایگاه اجتماعی اســت که فرد در میان یک گروه دارد. یا 
به مرتبه اجتماعی یک گروه در مقایســه با گروه های دیگر گفته می شود. به عبارت دیگر 
موقعیتی که یک فرد یا خانواده با ارجاع به استاندارد های میانگین رایج درباره ویژگی  های 
فرهنگی، درآمد مؤثر، دارایی های مادی و مشــارکت در فعالیت های گروهی و اجتماعی 
به دســت می آید. در تحقیق حاضر، منزلت اجتماعی در سه بُعد )نفوذ و احترام، درآمد و 
امکانــات، ارزش و اهمیت( و با 13 گویه اندازه گیری شــد. نکته قابل ذکر اینکه، در نظر 

گرفتن بُعد برای این متغیر صرفاً با هدف سنجش دقیق تر فضای مفهومی آن است.
از خود بیگانگی اجتماعی فرهنگی: سیمن1 )1959( بیگانگی را وضعیتی بیان می کند 
که احســاس بیگانگی بر فرد مستولی می گردد و او را به  واکنشی منفعالنه و ناسازگارانه 
 در قبال جامعه  ســوق می دهد. او نمود های متفاوت رفتار بیگانه گونه را به شرح ذیل بیان 
می کند: احساس بی قدرتی: نوعی بیگانگی است که فرد احساس می کند در وضعیت های 
اجتماعی وکنش متقابل خود تأثیرگذارنیست، به عبارت دیگر احساس بی قدرتی، عبارت 
از این تصور است که فرد احتمال می دهد که عمل او بی تأثیر باشد و نتایج مورد انتظار او 
را برآورده نســازد. احساس بی معنایی: در این حالت فرد احساس می کند هیچ راهنمایی 
برای انتخاب ســلوک و عقیده خود ندارد. بنابراین دچار ابهام و شــک و تردید می شود و 
نمی تواند در تصمیم گیری، عقیده خود را با اســتاندارد های فرهنگی ـ اجتماعی موجود 
در جامعه وفق دهد. احساس بی هنجاری: درشرایطی که بین اهداف اجتماعی و وسایل و 
راه های رســیدن به آن اهداف تطابقی وجود نداشته باشد، در این صورت مسیر برای بروز 
بی هنجاری مناسب به نظر می رسد. احساس انزوای اجتماعی: این احساس مبین انفکاک 
فکری فرد از اســتاندارد های فرهنگی و بیگانگی او از نظام اجتماعی است. به عبارتی فرد 

1. Seeman

بررسی ترجیحات مادی در بین خانواده  های ...
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از متــن اجتماع و ارزش های حاکم در آن جدا می شــود. خودبیزاری )تنفر از خود(: این 
حالت عبارت اســت از احســاس ناتوانی فرد در انجام فعالیت هایی که او را ارضا کند. فرد 
طی این احســاس در فعالیت هایی که فی نفسه فاقد پاداش است، مشغول می شود، بدون 
اینکه برای خود چیزی در برداشــته باشد، در واقع فرد به خاطر خود، فعالیت می کند. در 
تحقیــق حاضر، بیگانگی اجتماعی دارای ابعاد )بیگانگی از کار، بیگانگی از خود، بیگانگی 
از نهاد های اجتماعی، بیگانگی از روابط اجتماعی، بیگانگی از خانواده، احساس بی قدرتی، 
احساس بی ریشــگی، احساس پوچ گرایی( در نظر گرفته شده و با 25 گویه اندازه گیری 
شــد. گفتنی است در نظر گرفتن ابعاد برای این متغیر با هدف پوشش حداکثری مفهوم 

این متغیر بود و در آزمون ها تأکید بر ابعاد آن نخواهیم داشت.
پذیرش اجتماعی: داشــتن گرایش  های مثبت نسبت به افراد، تصدیق کردن دیگران 
و به طــور کلــی پذیرفتن افراد علی رغم برخی رفتارهای ســردرگم کننده و پیچیده آنها. 
پذیرش اجتماعی مصداق اجتماعی از پذیرش خود )یکی از ابعاد سالمت روان( است. در 
پذیرش خود فرد نگرش مثبت و احســاس خوبی در مورد خودش و زندگی گذشته دارد 
و بــا وجود ضعف هــا و ناتوانی هایی که دارد همه جنبه های خود را می پذیرد. در پذیرش 
اجتماعــی فرد، اجتماع و مردم آن را با همه نقص ها و جنبه های مثبت و منفی باور دارد 

و می پذیرد. این متغیر با 15 گویه سنجیده شد.

یافته ها 
در تجقیق حاضر از مجموع 384 مرد سرپرســت خانواری که مورد بررسی قرار گرفتند، 
حداقل سن 30 و حداکثر 60 بود. 17/5 درصد پاسخگویان مجرد، 79 درصد متأهل و 3/5 
درصد مطلقه بودند. از لحاظ وضعیت شــغلی 25 درصد پاسخگویان اداری و مابقی شغل 
آزاد داشتند؛ با توجه به اینکه سؤال مربوط به شغل سؤالی باز بود، شغل های دولتی رده 
باال و رده پایین و متوسط در دسته اداری قرار گرفت و مشاغل آزاد اعم از یدی و فکری 
در دســته آزاد قرار گرفت.17/7 درصد زیردیپلم، 63/3 درصد دارای تحصیالت دیپلم تا 
لیســانس و 13/8 درصد دارای تحصیالت فوق لیسانس و باالترند. به لحاظ ترکیب سنی 
68 درصد پاسخگویان در گروه سنی سی تا چهل ساله، 22 درصد در رده سنی چهل تا 
پنجاه ســاله و 10 درصد پنجاه تا شصت ساله بودند. از لحاظ درآمدی 28 درصد مردان با 

درآمد کم و 60 درصد درآمد متوسط و 12 درصد نیز درآمد باال دارند. 
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جدول 3: شاخص های آماری ابعاد متغیر ترجیحات مادی در نمونه مورد بررسی

میانگین گویهابعاد
حداکثرحداقلانحراف معیارمشاهده شده

8270/22936گرایش به مادیات

618/650/26646ترجیح مادیات بر فراغت

4110/20620ترجیح مادیات بر روابط

7190/31831ترجیح مادیات بر ضروریات رندگی

25760/7626106ترجیحات  مادی )کل(

بر اساس یافته های تحقیق جدول 3 میزان کل ترجیحات مادی در نمونه مورد بررسی با 
میانگین 76 باالتر از حد متوسط است. این به آن معنا است که ترجیحات مادی در یزدی ها 
باالست. درخصوص ابعاد این متغیر با توجه به حداقل و حداکثر نمرات، میانگین مشاهده 
شده مؤید این است که گرایش به مادیات و ترجیح مادیات بر فراغت باالتر از حد متوسط و 
ابعاد ترجیح مادیات بر روابط و ترجیح مادیات بر ضروریات زندگی در بین نمونه کمتر از حد 
متوسط مشاهده شد. یزدی ها مهم ترین اولویت مادی خود را تهیه زمین و ملک 73 درصد، 
پس انداز پول 70 درصد و اهمیت مادیات 69 درصد و موفقیت مادی 60 درصد بیان نمودند. 

جدول 4: شاخص های آماری متغیر های مستقل تحقیق )منزلت اجتماعی، امنیت اجتماعی، 
پذیرش اجتماعی و از خودبیگانگی(

حداکثرحداقلانحراف معیارمیانگین مشاهده شدهگویهابعاد

1346/878/316101منزلت اجتماعی

717/4165/3831امنیت اقتصادی

1547/728/81672پذیرش اجتماعی

2468/9716/927104از خود بیگانگی

یافته ها درباره وضعیت متغیر های مستقل مورد بررسی در بین نمونه تحقیق حکایت از 
آن دارد که میانگین متغیر های از خود بیگانگی و احساس امنیت مالی در بین پاسخگویان 
پایین تر از حد متوسط است. داده ها گویای آن است که میزان از خودبیگانگی و احساس 
امنیت اقتصادی در میان آنان پایین است. در خصوص متغیر های پذیرش اجتماعی و منزلت 
اجتماعی می توان گفت که میانگین این دو متغیر در بین پاسخگویان از حد متوسط باالتر 
است. به عبارت دیگر شهروندان یزدی از پذیرش و منزلت اجتماعی باالیی برخوردارند. 

بررسی ترجیحات مادی در بین خانواده  های ...
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یافته های استنباطی؛ آزمون فرضیات
با در نظر گرفتن سطح سنجش متغیر ها و سایر شرایط آماری، از آزمون همبستگی پیرسون 
برای ارزیابی فرضیه های تحقیق استفاده شد که نتیجه آن در جدول زیر گزارش می شود.

جدول 5: همبستگی متغیر های امنیت مالی، پذیرش اجتماعی و از خودبیگانگی با ترجیحات 
مادی و ابعاد آن

گرایش به متغیر
مادیات

ترجیح مادیات 
بر ضروریات

ترجیح مادیات 
بر فراغت

ترجیح مادیات 
بر روابط

شاخص کل 
ترجیحات مادی

**0/29**0/0440/0440/259**0/44منزلت اجتماعی

**0/35**0/3**0/23**0/120**0/46امنیت مالی

**0/51**0/43**0/435**0/400**0/31پذیرش اجتماعی

**0/68**0/57**0/54**0/67**0/3از خود بیگانگی

** p<0/01    * p<0/05

بر اســاس یافته های تحقیق می توان گفــت بین دو متغیر منزلت اجتماعی و ترجیح 
ســرمایه اقتصادی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. از ســوی دیگر، رابطه بین منزلت 
اجتماعی و ابعاد متغیر ترجیحات مادی نشان می دهد که فقط بُعد های گرایش به مادیات و 
ترجیح مادیات، روابط رابطه معناداری با یکدیگر داشته اند. همچنین، رابطه بین متغیر های 
امنیت مالی، پذیرش اجتماعی و بیگانگی با ترجیح ســرمایه اقتصادی، مثبت و معنی دار 
اســت و لذا می توان گفت که با افزایش میزان هر یــک از متغیر های مذکور، ترجیحات 

اقتصادی مردان سرپرست خانوار شهر یزد نیز افزایش پیدا می کند.

بررسی رابطه متغیر های جمعیت شناختی با ترجیحات مادی

جدول 6: آزمون رابطه بین متغیر های زمینه ای )سن، وضعیت تأهل، تحصیالت و درآمد( با ترجیح 
سرمایه اقتصادی

متغیر
وضعیت تأهلدرآمدتحصیالتسن

 rf تحلیل واریانسrt

0/39**0/126**6/45**0/215-ترجیحات مادی
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ارزیابی رابطه بین سن و ترجیحات مادی، بیانگر وجود رابطه معنی داری و منفی بین 
این دو متغیر است به صورتی که با افزایش سن، ترجیحات مادی مردان سرپرست خانوار 
کاهش می یابد و با کاهش سن ترجیحات مادی باال است. ترجیحات مادی در گروه های 
تحصیلی متفاوت اســت. آزمون های تعقیبی نشان می دهند که گروه های تحصیلی باالتر 
ترجیحات بیشتری دارند و به بیان دیگر با افزایش تحصیالت، ترجیحات مادی نیز افزایش 
پیدا می کند. این امر درباره رابطه درآمد و ترجیحات مادی هم صادق اســت و یافته های 
تحقیق مؤید آن است که بین این دو متغیر رابطه مثبت وجود دارد و گروه درآمدی باالتر 
دارای ترجیحات باالتری هستند. آزمون تی ترجیحات مادی در دو گروه مجرد و متأهل 

حکایت آز آن دارد که در میانگین دو گروه تفاوتی مشاهده نشد.

رگرسیون چندگانه
به منظور پیش بینی ترجیحات مادی شــهروندان یزدی بر اســاس متغیر های مستقل، از 

رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد.

جدول 7: رگرسیون چندگانه برای سنجش اثر متغیر های مستقل بر متغیر ترجیح مادی

متغیر
ضرایب ضرایب خام

tSigاستاندارد
آماره های هم خطی

BStd. ErrorBetaعامل تورمتولرانس

--12/9100/000-1/4120/109مقدار ثابت

5040/0840/1716/0120/0000/7421/17منزلت اجتماعی

0/3300/0960/1053/4530/0010/8151/11پذیرش اجتماعی

0/3410/1200/0962/8350/0050/7791/16از خود بیگانگی

1/0920/5080/0642/1500/0320/8251/12سن

2/0780/0380/9421/07-0/068-1/5910/765-تحصیالت

R2=0/402      R= 0/632F=74/748    sig= 0/000

از مجموع 7 متغیر وارد شــده )منزلت اجتماعی، امنیت مالی، پذیرش اجتماعی، از 
خودبیگانگی، سن، تحصیالت، شغل، درآمد( به معادله رگرسیونی، پنج متغیر در مدل باقی 
ماندند که ضریب همبستگی آنها با متغیر وابسته 0/402 دست آمده و این بدان معناست 

بررسی ترجیحات مادی در بین خانواده  های ...
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کــه حدود 40 درصــد از واریانس متغیر ترجیح مادی توســط متغیر های مذکور تبیین 
می شــود. منزلت اجتماعی با مقدار بتای برابر 0/171 و پذیرش اجتماعی با میزان بتای 
0/105 بیشترین میزان تأثیر را بر ترجیحات مادی داشته است. همچنین ازخودبیگانگی 
با مقدار بتای 0/096 و ســن با مقدار بتای 0/064 وتحصیالت با مقدار بتای 0/068- ، 
سایرمتغیرهایی هستند که بر ترجیحات مادی تأثیر دارند و می توان از آنها در تبیین این 
متغیر اســتفاده کرد. میزان دو آماره تلورانس و عامل تورم واریانس نیز نشان می دهد که 
اطالعات مرتبط به متغیرها در وضعیت مطلوب است و داده ها از استقالل نسبی برخوردارند 

و رگرسیون برای پیش بینی مناسب است.

مدل معادالت ساختاری

جدول 6: شاخص  های برازش مدل معادالت ساختاری عوامل مؤثر بر ترجیحات مادی

تأیید/ رد
ضریب 

معنی داری
)t-value( 

ضریب استاندارد
)β( 

مقصد رابطه: 
متغیر نهفته وابسته

)ηیا متغیر( 

مبدأ رابطه: 
متغیر های نهفته مستقل 

)ζ یا متغیر های(
فرضیه

تأیید 2/16 0/23 ترجیح مادیات منزلت H1
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عدم تأیید 0/48 0/1 ترجیح مادیات امنیت H2

تأیید 2/15 0/46 ترجیح مادیات پذیرش H3

تأیید 5/01 0/42 ترجیح مادیات بیگانگی H4

نتایج تحلیل معادالت ســاختاری در جدول 6 و نمودار های فوق منعکس شده است، 
ضریــب معنی داری فرضیات مدل تحقیق به جز یکی از آنها باالی 1/96 بوده اســت ، لذا 

می توان گفت به جز آن فرضیه، سایر فرضیه های تحقیق تأیید می شوند.

جدول 7: شاخص  های برازش مدل معادالت ساختاری عوامل مؤثر بر ترجیحات مادی

تفسیرحد مطلوبمقدارنام اختصاریمعیار های برازش مدلردیف

مطلوبdf/χ21/955>3نسبت کای دو به درجه آزادی1

مطلوبGFI0/96<0/90شاخص نیکویی برازش2

مطلوبAGFI0/94<0/90شاخص نیکویی برازش تعدیل شده3

مطلوبNFI0/99<0/90شاخص برازش هنجار شده3

مطلوبCFI0/98<0/90شاخص برازش تطبیقی4

مطلوبIFI0/96<0/90شاخص برازش اضافی5

مطلوبRFI0/97<0/90شاخص برازش نسبی6

مطلوبحدود صفرRMR0/041ریشه مجذور مانده ها7

مطلوبRMSEA0/071<0/08ریشه میانگین مربعات خطای تقریب8

نتایج حاصل از شــاخص  های برازش مدل در جدول 7 ذکر شــده که بر اســاس آن، 
مقدار کای دو به درجه آزادی محاسبه شده 1/955 است ، وجود  کای دو به درجه آزادی 
 کوچک تر  از 3 نشــان دهنده برازش مناســب مدل است . همچنین ریشه خطای میانگین 
مجذورات تقریب1 باید کمتر از 0/08 باشد که در مدل ارائه شده این مقدار برابر 0/071 
اســت. میزان مؤلفه  های GFI، AGFI، NFI، CFI، IFI و RFI نیز باید بیشــتر از 0/90 
باشــد که در مدل مورد بررسی به ترتیب برابر 0/96، 0/94، 0/99، 0/98، 0/96 و 0/97 
اســت. همچنین مقدار RMR نیز باید کوچک تر از 0/05 باشد که در مدل تحت بررسی 
برابر 0/041 است . با توجه به شاخص  ها و خروجی  های نرم افزار ایموس می توان گفت که 
1. RMSEA

بررسی ترجیحات مادی در بین خانواده  های ...
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داده  ها نسبتاً با مدل منطبق اند و شاخص  های ارائه شده نشان دهنده آن است که در مجموع 
مدل ارائه شده مدل مناسبی بوده و داده  های تجربی اصطالحاً به خوبی با آن منطبق اند.

نتیجه گیری
جهان مدرن در مقایســه با گذشته تحوالت زیادی را در عرصه رفاه جوامع و مادی گرایی 
تجربه کرده اســت. درواقع پول و متعلقات مادی ابزاری برای ارضاء نیاز ها و زندگی بهتر 
انسان  ها اســت. انسان  ها به واســطه مالکیت هایی که در زندگی کسب می کنند، توانایی 
تأثیرگذاری بر روی محیط را به دست می آورند. مادیات به مالک خود امکان می دهد که 
برای دستیابی به منابعی اقدام کنند که کمیاب است و در دسترس همه نیست، بنابراین 
ترجیحات و اولویت  های مادی صاحبان خود را شــکل می بخشند. بر همین مبنا، تحقیق 
حاضر در پی بررسی عوامل مرتبط با ترجیحات مادی پی ریزی و اجرا شده است. در این 
تحقیــق چهار متغیر امنیت مالی، پذیرش اجتماعــی، منزلت اجتماعی و ازخودبیگانگی 
به عنــوان عوامل مرتبط، بر مبنای ابعاد نظری تحقیق گزینش شــدند. داده  های تحقیق 
نشــان می دهد که میانگین ترجیحات مادی یزدی  ها بیش ازحد متوسط است و با نتایج 
پژوهش گل پرور و عریضی )1387( همسو بود و بیشترین اولویت نزد آنان در خرید زمین 
و ملک، پس انداز پول، تأکید بر مادیات، موفقیت مادی مشــاهده شــده است. همچنین 
شهروندان یزدی اذعان دارند که در انتخاب همسر، در دوست یابی  ها، در روابط اجتماعی 
خود با دیگران و... این مســئله را بسیار مدنظر قرار می دهند و بیشتر به انباشت مادیات 

گرایش درند تا به هزینه کرد آن.
دیگر نتایج تحقیق درخصوص رابطه درآمد و تحصیالت با متغیر ترجیحات مادی رابطه 
معنادار را تأیید می کند. به گونه ای که با باال رفتن درآمد و تحصیالت در بین شهروندان 
شهر یزدی میل به انباشت ثروت بیشتر می شود و افراد با درآمد باال در مقایسه با درآمد 
پایین و افراد با تحصیالت باالتر نسبت به افراد دارای تحصیالت پایین تر، ترجیحات مادی 
بیشــتری دارند. این خروجی تحقیق با نتیجه پژوهش کیم و همکاران )2017( ناهم سو 
و با نتیجه تحقیق فو و همکاران )2014( و آقایاری هیر و همکاران )1395( همسو بود. 
ازنظــر کیم میزان درآمد و تحصیالت افراد نمی تواند مادی گرایی آنان را پیش بینی بکند 
و به نظر فو بیان می کند با افزایش تحصیالت ترجیحات مادی افراد تقویت می شــود. در 
داده  های حاضر، با افزایش ســن؛ ترجیحات مادی کاهش می یابد و اولویت  های مادی در 
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ســنین جوان بیشتر مشاهده می شود. چان در سال 2013 همین امر را در تحقیق خود 
تأیید کرده  اســت؛ اما این یافته ها با نتایج آزاد ارمکی و مسقطیان )1380( همسو نبود. 
از نظر اینگلهارت نیز مادی گرا ها همواره در پی کسب مادیات اند و از افزایش تحصیالت، 
تعامالت، شغل خود همواره برای کسب ثروت بیشتر استفاده می کنند. این در حالی است 
که فرامادیون در جست وجوی وجهه اجتماعی اند و نه درآمد. بخش بزرگی از انرژی آنها 

صرف کسب حیثیت اجتماعی بیشتر و افزایش کیفیت زندگی می شود.
فرضیه نخســت تحقیق مبنی بــر رابطه امنیت اقتصادی و ترجیحات مادی نشــان 
داد که هر چه شــهروندان یزدی احســاس ناامنی مالی و اقتصادی داشته باشند گرایش 
بیشتری به مادیات پیدا می کنند. نتیجه تحقیق حاضر یادآور نظریه اینگلهارت )1995( 
اســت، طبق نظر وی ارزش های مادی، دغدغه افرادی است که ناامنی اقتصادی را تجربه 
کنند و نیاز های اساســی آنها برای امنیت مادی و ثبات، درگذشــته عقیم مانده است و 
بــه همین دلیل ترجیحــات و اولویت  های مادی آنها در قدرت مادی و اقتصادی متمرکز 
می شــود. نتیجه حاضر مؤید نتایج پژوهش چانــگ و ارکین )2002(، رابرت و همکاران 
)2015(، شروم و همکاران )2014( و فرح بیجاری )1397( است. شاید در درستی این 
امر بتوان گفت که در شرایط تورم و رکود اقتصادی جامعه حاضر ایران، یزدی  ها شرایط 
را به گونه ای تهدیدکننده تفســیر می کنند که برای مقابله با این تهدیدات به مادی گرایی 

و کسب مالکیت  ها روی می آورند تا امنیت زندگی را برای خود تضمین کنند.
درخصوص رابطه بین منزلت اجتماعی و ترجیحات مادی نیز یافته  ها نشان داد که بین 
این دو رابطه معنادار وجود دارد. این یافته  ها با نتایج چان )2013( همســو بود، درواقع، 
افراد با نحوه خرید و مصرف شان خود را به دیگران معرفی می کنند، به همین دلیل سعی 
می کنند که از طریق ثروت شان موقعیت خود را معرفی کنند و بنا بر گفته وبلن نمایش 
دادن کاال تنها وســیله برای داوری کردن درباره منزلت افراد اســت. به باور وبلن، سایر 
اعضای جامعه باید از ثروتمند بودن فرد مطلع باشند، برای همین افراد باید ثروت و توانایی 
مالی خود را نمایش بگذارند. نظریه بودریار نیز مؤید این امر است که افراد از طریق خرید 
کردن و مصرف کاال ها اســت که هویت خود را تعریف می کنند و منزلت و اعتبار کســب 
می کنند. وبر نیز معتقد اســت یکی از منابع منزلت اجتماعی ثروت افراد است. همچنین 
والتر بنیامین معتقد اســت که سبک زندگی گروه  های مرفهـ  و بعضاً مصرف گراـ  مبتنی 
بر الگو های منزلتی و طبقاتی است که نماد ها، آثار، اشکال و رفتار ویژه این طبقات را در 

بررسی ترجیحات مادی در بین خانواده  های ...
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بردارد و واضح ترین مشخصه آن محور قرار گرفتن پول، دارایی، ثروت و قدرت اقتصادی 
از طریق نمایش نماد های منزلتی است. بنابراین در سبک زندگی مصرف گرا رفتار مصرف 
تالشی است برای ارضای نیازهایی که واقعاً نیاز نیستند. منطق دوران مدرن این است که 
استفاده از مد، جست وجویی وجودی برای ایجاد تمایز و فردیت در بطن فرهنگی عمیقاً 
دنیوی است. شیوه  های نوین نمایش کاال ها با دستکاری در مد و منسوخ جلوه دادن  های 
ســاختگی و گســترش اماکن و عوامل نوین فروش و چشم و هم چشمی  های اجتماعی، 
مــردم را وادار بــه خرید کاالهایی تجمالتی کرد که قباًل فقط به اقتضای آداب و رســوم 
خود می خریدند. همچنین در شهر یزد نیز شهروندان با توجه به صحبت  های خود همواره 
درگیر جمع آوری پول و مادیات برای فخرفروشی اند و تجمالت برای آنان از اهم ضروریات 
زندگی است و خرید مسکن، زمین، ماشین به آنان منزلت اجتماعی می دهد و باعث صعود 
به طبقات باالی اجتماعی می گردد؛ و درنتیجه داشتن شغل خوب که آنان را در رسیدن 

به این اهداف مادی کمک کند، برای آنان خیلی مهم تلقی می شود.
فرضیه سوم تحقیق درباره رابطه ازخودبیگانگی و ترجیحات مادی تأیید شد. نتایج با 
یافته  های کیم )2014( و چانگ )2002( همسو بود. با استناد به نظر کیم، مردم بیگانگی 
را زمانی تجربه می کنند که از نیاز برای روابط ناامید می شــوند، ترجیحات مادی به مثابه 
جایگزین روابط تقویت می شود. وی همچنین اذعان می دارد که مهارت  های عاطفی ضعیف، 
تعلــق به پول و مادیات را برای افراد رقم می زند و تضعیف تعامالت اجتماعی، ترجیحات 
مادی و اقتصادی در افراد را تقویت می کند. از این رو، در شرایط و اوضاعی که ازخودبیگانگی 
و بی هنجاری به طور فزاینده ای گســترش می یابــد ارزش های مادی و اقتصادی، هدف و 
معناِی زندگی را ارائه و ایجاد می کنند. به عبارتی زمانی که افراد با فقدان هنجار های سنتی 
و ضعف تعامالت خویشی مواجه می شوند ترجیحات مادی می تواند پاسخی به این شرایط 
باشد. به زعم کاســر، با تضعیف تعامالت اجتماعی، افزایش ازخودبیگانگی و بی هنجاری، 

ترجیحات مادی و اقتصادی، هدف زندگی افراد واقع می شود.
با توجه به یافته  های پژوهش در شــهر یزد نیز افراد خیلی به دنبال مادیات اند و این 
روابط اجتماعی و خانوادگی آنان را نیز تحت الشعاع قرار داده است؛ و همواره درگیر کارند 
و وقت زیادی برای تفریح و گذراندن اوقات خود با خانواده ندارند و این احساس تنهایی 
و ناخوشایند همواره گریبان گیر آنان است؛ و سطح شادکامی پایین است و حتی با وجود 

مادی گرایی زیاد، طالق عاطفی در بین آنان بسیار باالست.
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فرضیه چهارم تحقیق نیز که در خصوص رابطه متغیر پذیرش اجتماعی و ترجیحات 
مادی بود، تأیید شد. یافته  ها با نتایج فرارو و همکاران )2011( و چان )2013( همسو بود. 
پذیرش اجتماعی توسط همنوعان واقعیتی است که برای انسان بسیار خوشایند است. طبق 
نظر کاسر افراد با در اختیار داشتن کاال های مادی دنبال تأیید و پذیرش دیگران اند، چه بسا 
زمانی که نتوانند این تأیید را کسب کنند احساس ناتوانی می کنند. همچنین کاسر بیان 
می دارد، افراد زمانی احساس طرد شدن می کنند و شرایط بد محیطی را تجربه می کنند 
که بدانند پول نیاز های روانی آنها را پشــتیبانی نمی کند. با اســتناد به نظریه کاسر این 
فرضیه تحقیق تأیید گردید. درواقع این رابطه بسیار منطقی به نظر می رسد چرا که کسب 
پذیرش اجتماعی با توجه به ســیطره مادیات، مالکیت کاال های خاصی را طلب می کند و 
ایــن امر توجه ویژه ای به مالکیت کاال ها با وجهه اجتماعی باال را ایجاد می کند. درنتیجه 
افراد در چنین شرایطی، به پول، زمین و نمود های آن اهمیت بیشتری می دهند. در یزد 
نیز به دلیل وجود چشم و هم چشمی  ها و تجمالتی بودن، یکی از دالیل توجه به مادیات در 
بین آنان همان پذیرش اجتماعی است که می خواهند در جامعه و در میان اقوام و... مورد 
حمایت و توجه قرار گیرند. زیرا بنا به گفته خود آنها حتی اگر افراد به هر دلیلی مسکن 
نداشته باشند دیگران دید خوبی به آنان ندارند و حتی این مقوله در انتخاب همسر آنان 
نیز تأثیرگذار خواهد بود؛ و به عنوان فردی تنبل که سخت کوش نیست شناخته می شوند.

همچنین وبر نیز بر این باور است که جامعه فقط بر مبنای سیاسی و اقتصادی الیه بندی 
نمی شود. او دارایی  های مادی و منزلت را تعیین کننده الیه  های اجتماعی می داند به اعتقاد 
او عــالوه بر توان اقتصادی، به ویژه پول، کــه باعث برخورداری از جایگاه باالی اجتماعی 
و ســتوده شدن و ایجاد منزلت برای فرد می شود، افتخار ها و دستاورد های فردی و... نیز 
مهم اند. منابع منزلت اجتماعی نزد وبر عبارت اند از: 1. موقعیت اجتماعی نهادی شــده، 
همچون پیشه، 2. ثروت، 3. قدرت به مثابه نظارت بر دیگران، امر و نهی دیگران و اخراج 
و استخدام دیگران و... که باعث تفاوت اجتماعی می گردد و شهروندان یزدی نیز با کسب 

ثروت و مادیات در پی منزلت باالتر در جامعه برای خود می گردند.
نتایج تحلیل رگرســیون چندگانه گام به گام نیز نشــان داد که در نمونه شــهروندان 
یزدی، پیش بینی مادی گرایی با متغیر های مســتقل تحقیق، از نظر آماری معنادار است؛ 
و ازخودبیگانگــی، پذیرش اجتماعی و منزلت اجتماعی به ترتیب قادرند ترجیحات مادی 
را پیش بینی کنند. مدل معادله ســاختاری ارائه شده نیز حکایت از وجود اثر معنادار بین 
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متغیر های مســتقل و وابســته بود و فقط اثر متغیر امنیت اجتماعی با ترجیحات مادی 
معنادار نشــد. در توجیه نتایج به دســت آمده می توان گفت که متصرفات مادی یکی از 
عناصر عمده یک سیستم ارتباط اجتماعی و تأیید جستجوی افراد برای هویت است که 

در شرایط اجتماعی برساخت می شود و تداوم می یابد. در نهایت پیشنهاد می شود که: 
با توجه به اینکه افزایش از خود بیگانگی در عرصه تعامالت اجتماعی موجب افزایش 
ترجیحات مادی می شود، موضوع حس مسئولیت پذیری در قبال دیگران، همکاری و یاری 

به دیگران، تأکید بر رفت و آمد خویشی و خانوادگی در عرصه اجتماعی، تقویت شود؛ 
نظر به اینکه بی ثباتی اقتصادی، رکود و تورم، نوسانات قیمت  ها، احساس عدم امنیت 
مالی را برای شــهروندان رقم می زند و در نتیجه تقویت ترجیحات مادی را در پی دارد؛ 
پیشــنهاد می شود تثبیت شــرایط اقتصادی و توجه به امور معیشتی، شغلی، درآمدی و 
نیاز های افراد توســط دولت، به مثابه بهترین مســکن برای کاهش رقابت در عرصه مالی 

بین مردم مدنظر باشد؛ 
بــا عنایت به اینکه ترجیحات مادی به دنبال بی هنجاری ها یا ازخودبیگانگی فرهنگی 
در جامعه افزایش می یابد، تقویت عناصر کارامد فرهنگی و اجتماعی در ســطوح مختلف 
سنی و افزایش برنامه ریزی مناسب رسانه ای و آموزشی در راستای ارتقای آگاهی و رشد 

فرهنگی و اجتماعی مد نظر اولیای امور باشد؛
با توجه به محدودیت زیرســاختار های تفریحی شهر یزد، برنامه ریزی وسیع پیرامون 
اوقات فراغت سالم و مفید برای خانواده های یزدی، گسترش پارک  ها، سینما ها و امکنه 
تفریحــی و تقویــت و تأکید بر مطالعه از دیگر پیشــنهادها در زمینــه کاهش تمایل به 

مقوله های مادی است.
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