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  چكيده

هـاي جمعـي در ابعـاد     هاي ارتباطي و افزايش نفوذ رسانه      مقاله حاضر با اشاره به گسترش فناوري      
هاي مهم فرهنگي و اجتماعي مانند  دهگيري و هدايت پدي گوناگون زندگي، بويژه نقش آنها در شكل 
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  مقدمه

 و توسعه وسايل ارتباطي از طريق فناوري ارتباطـات، محـدوده            1رتباطات جمعي گسترش ا 
. ها را در گستره جهان وسعت بخشيده و سرعت را به لحظه رسـانده اسـت                 عملكرد رسانه 

، دچار هيچ گونه خلـل  طي در جريان انتقال، به لحاظ كميهاي ارتبا   در چنين شرايطي، پيام   
زمند توجه و مطالعه است، جنبه كيفي و اثربخـشي پيـام            شوند؛ بلكه آنچه نيا     يا كاستي نمي  

ها هم بايد توجه داشته باشند كه با مخاطبان چـه             توان گفت رسانه    به اين ترتيب، مي   . است
رسـاني، آگـاه باشـند كـه          كنند و هم به دليل افزايش روزافزون رقابـت در عرصـه پيـام               مي

. دهنـد   ارسال شده چه واكنشي نشان مي     هاي    پيامگيران در چه شرايطي قرار دارند و به پيام        
 در توجـه    مخاطبـان فزاينده   اختيار و انتخاب      گستره حاصل اينكه، امروزه درك موقعيت و     

يعني ايـن مخاطبـان     .  ركن مهم برقراري ارتباط و اثربخشي پيام است        اي،  به محتواي رسانه  
يـام ارسـال شـده،    اساس دانش، بينش، باورها و نيازهاي خود، از بين صدها پ        هستند كه بر  

  . دهند اند، قرار مي ذهن و دل خود را در اختيار پيامي كه برگزيده
هـاي جمعـي در زمينـه مـسائل          از طريق ارائه در رسانه      به طور كلي، تأثيربخشي پيام    

مهم فرهنگي و اجتماعي كه در ذات خود از پيچيدگي زيادي برخوردارند، بـا دشـواري                
هـا، هـر چـه از         بت شناخته شده كاركردهـاي رسـانه      در طيف به نس   . روست  زيادي روبه 

هـاي جـدي و آمـوزش و تربيـت پـيش بـرويم، جـذب         سرگرمي و تفريح به سوي پيام    
نكته مهـم ايـن   . شود برتر مي  تر و زمان  مخاطبان دشوارتر و احتمال اثربخشي پيام ضعيف      

شـناخت و  است كه اثربخشي در تغيير نگرش و رفتار، به مراتب از اثربخـشي در تغييـر        
هاي فرهنگي، بـه منظـور        اين در حالي است كه اغلب پيام      . باور مخاطبان دشوارتر است   

در ايـن ميـان، جـاي       . شـوند   تغيير رفتار مخاطبان و نه صرفاً تغيير آگاهي آنان، ارائه مـي           
اي از زنـدگي      هاي قابل مالحظه    دهي جنبه   ها به شكل    ترديد نيست كه نقش فراگير رسانه     

 2شود و اين امـر از سـوي صـاحبنظراني ماننـد بـراون                كنوني مربوط مي   مردم در جوامع  
  :بارها مورد تأكيد قرار گرفته است) ، ترجمه ايزدي1385(

در . هـاي جمعـي در جامعـه معاصـر مواجـه هـستيم              ما با پديده فراگير بـودن رسـانه       
 اشـكال   جاي خود را بـه راديـو و تلويزيـون بـه عنـوان      هاي اخير، مواد چاپي و فيلم،  دهه

تلويزيون به تـدريج    . اند  كننده و اطالعات به توده مردم داده        هاي سرگرم   غالب انتقال برنامه  
در حال افزايش نفوذ خود بر نحوه استفاده افـراد و جامعـه از اوقـات فراغـت، آگـاهي از              

                                                      
1. mass communication       2. Brown 
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هـاي شخـصي در قلمـرو فرهنـگ و            دادن بـه ارزش     واقعيات سياسي، اجتماعي و شـكل     
ها و نقش آنها در زندگي روزمره، بخش اعظم پيام            گير رسانه   جا  همهحضور  . اخالق است 

  ).55ص (دهد  براي جامعه را تشكيل مي
از آنجا كه انسان موجودي نيازمند است، مصرف و موضوعات پيرامون آن از مـسائل      

هـا بـا توجـه بـه          رود و رسـانه     اساسي زندگي روزمره در جوامع بـشري بـه شـمار مـي            
گيري و هدايت ايـن پديـده مهـم        فوذ خود نقش قابل توجهي در شكل      گستردگي دامنه ن  

  . كنند ايفا مي
مصرف از آشكارترين و فراگيرترين رفتارهاي انسان در زندگي اسـت و همـه ابعـاد               

توسعه . تواند به حيات خود ادامه دهد       انسان بدون مصرف نمي   . شود  زندگي را شامل مي   
ب شده است كه مـصرف، فقـط در مقولـه           هاي مصرف به همه شئون زندگي موج        زمينه

اسـتفاده از طبيعـت، ابـزار و ادوات و مـصنوعات، زمـان، دانـش،                . اقتصاد تعريف نشود  
پيوندهاي اجتماعي و نظام ارزشي در جهت خلق ارزش جديد يا نيل به مقاصـد و رفـع         

كنيم   شوند؛ زيرا از چيزي استفاده مي       حوايج و نيازها، همگي نوعي مصرف محسوب مي       
بنابراين كاربرد مفهوم مصرف در معنـاي محـدود مـصرف           . گيريم   چيزي را به كار مي     يا

نهايي كاال و خدمات كه در علم اقتصاد مورد توجه است، از ايـن نگـاه مـورد پـذيرش                     
كنـيم   دهيم، خرج مـي  دليل آن اين است كه چيزهايي كه ما مورد استفاده قرار مي          . نيست

ـ       يا به كار مي    حـاجي  ( و خـدمات دارنـد   هـا تـري از كاال  ره گـسترده بريم، به مراتـب داي
  ).86، ص 1388ميرزايي و طاهري وحدتي، 

به اين ترتيب، مصرف خارج از ضرورت كه اسراف ناميده شده، فقط در مـواردي از              
 كه در روايـات دينـي        قبيل خوراك و پوشاك و نيازهاي اوليه زندگي نيست، بلكه چنان          

ت، عمر، دوره جواني و اموري از اين دست، از اهميت           آمده، اسراف در اموري مانند وق     
  .بيشتري نسبت به اتالف يا اسراف مال، برخوردار است

از ديدگاه اسالم، اسراف به معني مصرف خارج از اعتدال است، بدون آنكـه چيـزي                
قيمت و تجملي بدون توجه به ضرورت         براي مثال، استفاده از امكانات گران     . ضايع شود 

اي   رويـه   اما تبذير، مصرف بي   . ست، هر چند چيزي از آن دور ريخته نشود        آن، اسراف ا  
 دليل غذاهاي گوناگون بـه قـصد         شود، مانند تدارك بي     است كه موجب اتالف منابع مي     

. شـود  و همچشمي در مجـالس عمـومي كـه بخـشي از آن دور ريختـه مـي           ريا و چشم    
 زياده از حد آن از سـوي افـراد         ها و خريد    همچنين پخت نامناسب نان در برخي نانوايي      
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در روايات اسالمي، گاهي اسـراف و تبـذير در كنـار    . شود كه موجب دور ريختن آن مي   
البالغـه، از   در نهـج . اند هم و به معني استفاده از منابع بدون رعايت نياز و ضرورت آمده           

و درباره اسراف و تبـذير روايتـي آمـده كـه در آن منظـور از اسـراف       ) ع(حضرت علي  
رويه و خارج از نياز در نظر گرفته شده و دليل چنين كاري تفـاخر و                  تبذير، مصرف بي  

آگاه باشيد مال را در غير ضرورت و اسـتحقاق، مـصرف            «. خودنمايي شمرده شده است   
بلنـد كنـد و نـزد        كردن تبذير و اسراف است و هر چند مرتكب اين كار را در دنيا سـر               

مكارم (» شود  يشگاه الهي موجب سقوط مقام انساني مي      مردم موجب اكرام شود، اما در پ      
  ).508، ص 1386شيرازي، 

رويـه و منافـات آن بـا          مقام معظم رهبري، با اشاره به برخي مـصاديق مـصرف بـي            
اينكه رهبـر كـشور كـه در        . اند  دستورات ديني از اسراف به عنوان معضلي ملي ياد كرده         

 و كمتر، از مشكلي با عنوان مشكل ملي ياد        ها قرار دارد    جريان همه مشكالت و نارسايي    
روي در مـصرف و اسـراف را مـشكلي ملـي دانـسته اسـت،                  كرده است، موضوع زيـاده    

ايـشان در مطالـب   . حكايت از اهميت و پيامدهاي تهديدكننده اين امر براي كـشور دارد           
بـه  اند كه تهديد كشورهاي خـارجي         خود راجع به اسراف به اين مسئله مهم اشاره كرده         

رويه را از كشور مـا    تحريم كشور ما به دليل همين است كه زمينه گرايش به مصرف بي          
هـاي نمـاز عيـد سـعيد فطـر            چنان كه در بخشي از سخنان ايشان در خطبه        . سراغ دارند 

  :چنين آمده است) 1386(
ب، اسراف در نـان، اسـراف    آّكنيم؛ اسراف در ما مردم مسرفي هستيم؛ ما اسراف مي     

 نفـت اسـت،      گوناگون و تنقالت، اسراف در بنزين، كشوري كـه توليدكننـده           در وسايل 
آور نيست؟ هر سال ميلياردها بـدهيم    اين تعجب !  نفت و بنزين است      فرآورده  واردكننده

بنزين وارد كنيم يا چيزهاي ديگر وارد كنيم براي اينكه بخشي از جمعيـت و ملـت مـا                   
ما ملت، به عنوان يـك عيـب        ! رست است؟ اين د ! خواهد ريخت و پاش كنند      دلشان مي 

خـداي  . گوينـد   اسراف بد است؛ حتي در انفاق راه خدا هـم مـي           . ملي به اين نگاه كنيم    
الَتجعل يدك مغْلَوَله الي عُنقك و ال تبسطها كلَ     «: فرمايد  متعال در قرآن به پيغمبرش مي     

سطروي؛   ميانـه . و تفريط نكنيـد   افراط  . جوري عمل كن    ؛ در انفاق براي خدا هم اين      »الب
قـرآن  . اين را بايد ما به صورت يك فرهنگ ملي در بيـاوريم           . روي در خرج كردن     ميانه
لم يسرفوا و لـم     «خواهند خرج كنند،      ؛ كساني كه وقتي مي    »والذين اذا انفقوا  «: فرمايد  مي

بر خودشان،  گيرند و با فشار       كنندـ نه تنگ مي     روي مي   كنندـ زياده   ؛ نه اسراف مي   »يقتروا



  13 ���� هاي جمعي در اصالح الگوي مصرف نقش رسانه

 

گويد كه مـردم بايـستي    اسالم نمي. كند كنند؛ نه، اسالم اين را هم توصيه نمي    زندگي مي 
چناني زندگي كنند؛ نه، معمـولي زنـدگي كننـد، متوسـط زنـدگي               با رضايت و زهد آن    

هاي خارجي، دايم و دم بـه سـاعت، چنـدين سـال               بينيد بعضي از دولت     اينكه مي . كنند
ـ بارها هم تحـريم      كنيم  كنيم، تحريم مي    كند كه تحريم مي     يد مي است كه ملت ما را تهد     

ما اگر  . اندـ به خاطر اين است كه چشم اميدشان به همين خصوصيت منفي ماست              كرده
هاي اهل اسراف و ولنگاري در خرج باشيم، ممكن است تحريم براي آدم مسرف و                آدم

 دارد، حـساب دخـل و       ولنگار سخت تمام بشود؛ اما ملتي كه حـساب كـار خـودش را             
. كنـد  كند، اسراف نمي روي نمي خرج خود را دارد، حساب مصلحت خود را دارد، زياده   

اين نكتـه را از     . شود  بر يك چنين ملتي از تحريم ضرري وارد نمي        . خوب، تحريم كنند  
رسـاني دفتـر مقـام     به نقل از پايگاه اطالع (»ماه رمضان به ياد داريم و انشااهللا عمل كنيم       

   ).1م رهبريمعظ
از آنجا كه اسراف بر هم زدن مطلوبيت استفاده از امكانات و منابع اسـت، مـسئوليت      

آنچه اين تكليـف را     . جلوگيري از آن بر عهده مديران جامعه اسالمي و آحاد مردم است           
كند، توجه به استفاده صحيح از امكانات مادي براي توسعه پايدار و هدفمند               محوري مي 

در قرآن كريم، ضمن تأكيد بر استفاده       . دن انسان در مسير زندگي است     جامعه و كامل ش   
هاي الهي با عنوان رزق الهي و طيبـات يـاد شـده و در همـان                   از امكانات دنيا، از نعمت    

رويه و خـارج از نيـاز اسـت، تأكيـد شـده،         حال، بر خودداري از اسراف كه مصرف بي       
هاي خود را     اي فرزندان آدم، زينت   «: يدفرما   سوره اعراف مي   32 و   31چنان كه در آيات     

خداونـد  . به هنگام ورود به مسجد برگيريد و بخوريد و بياشـاميد، ولـي اسـراف نكنيـد           
اي  هاي پـاكيزه  ها و روزي   اي پيامبر بگو چه كسي زينت     . كنندگان را دوست ندارد     اسراف

  .»را كه خداوند براي بندگانش قرار داده، حرام و ممنوع كرده است
هاي مختلف زنـدگي      راين با در نظر گرفتن اهميت شايان توجه مصرف در عرصه          بناب

هاي ديني و پژوهشي مبنـي بـر رعايـت الگـوي      و تأكيد كارشناسان و صاحبنظران حوزه  
در ) مـد ظلـه  (هـاي مقـام معظـم رهبـري          مصرف بهينه، بـويژه هـشدارها و روشـنگري        
هـا در   كننـده رسـانه   ن سـو و نقـش تعيـي    خصوص پيامدهاي نـامطلوب اسـراف از يـك      

هـا پيرامـون مـصرف از سـوي ديگـر، ضـرورت               گيري و تقويت رفتارها و نگرش       شكل
شناخت هر چه بيشتر وجوه گوناگون مصرف و مطالعه چگونگي ايفاي نقش رسانه ملي              
                                                      
1. www.leader.ir 



  1389 تابستان)/ 62پياپي  (2شماره / همهفدسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 14

  

بـر ايـن    . شـود   در خصوص اصالح و تعديل الگوهاي مصرفي بيش از پيش روشن مـي            
هاست كه پديده مصرف، افزون       يي به اين پرسش    حاضر در پي پاسخگو     اساس، پژوهش 

بر بعد اقتصادي داراي چه ابعاد ديگري است و رابطه هـر يـك از ايـن ابعـاد بـا پديـده         
مصرف چگونه است؟ همچنين صداوسـيما بـه عنـوان عـاملي تأثيرگـذار در تـشكيل و                  

ه سازي الگـوي مـصرف بايـد چـ     دهي به رفتار مصرفي، براي موفقيت در امر بهينه    جهت
هاي بعدي اين مقاله به       ها، اصول و راهكارهايي را اتخاذ كند؟ بنابراين در بخش           سياست

هاي مختلف پديـده مـصرف و نقـش           سازوكارهاي تأثيرگذاري رسانه بر مخاطبان، جنبه     
ها در تعديل الگوهاي اقتصادي و فرهنگـي و رويكردهـاي مطـرح در ايـن زمينـه                   رسانه

  .پرداخته خواهد شد

   رسانه بر مخاطبانيتأثيرگذارسازوكارهاي 

رونـد    هاي جديد زندگي و هنجارها به شـمار مـي           هاي جوالن مد، سبك     ها، صحنه   رسانه
آنهـا حتـي بـه    . هاي مختلف زندگي ندارند  گونه محدوديتي در ورود به عرصه       زيرا هيچ 

زنند و در اين مـسير، بـه جـاي            هاي جديد زندگي دست مي      خلق هنجارهاي نو و سبك    
چند اينكه آنان در اين باره تا چه اندازه بـه            هر. گيرند  كنند و تصميم مي     ديشه مي مردم ان 

گذارنـد، بـه عوامـل     رسند و آثار مورد نظر را بر مخاطبـان بـر جـاي مـي      هدف خود مي  
متعددي از قبيل عملكرد خود رسانه، عملكرد رقبـا و سـاير عوامـل تأثيرگـذار سياسـي،         

كنند بـراي تأثيرگـذاري       ها تالش مي    همين رو، رسانه  از  . گردد  فرهنگي و اجتماعي برمي   
. شناسي بهره بگيرند و بر اثربخـشي خـود بيفزاينـد            بيشتر، از راهكارهاي مطرح در روان     

گيرنـد،    براي نمونه، دو سازوكار شناخته شده كه اغلب در اين زمينه مورد توجه قرار مي              
  . است2اقناع و 1همانندسازي

گيـري افكـار    تـوان تـأثير آن را در شـكل     ي است كه نمي   اي روان   همانندسازي، پديده 
افراد تمايل دارند از نظر شـيوه حـرف زدن، طـرز بيـان، ظـاهر و رفتـار،                   . ناديده گرفت 

ايـن عامـل، يعنـي      . همانند يكي از نزديكـان يـا افـراد مـورد عالقـه خـود عمـل كننـد                  
وع به اين نكتـه     بازگشت موض . شود  همانندسازي، باعث سرايت نظر ديگران در افراد مي       

است كه انسان به طور طبيعي، تمايل به تقليد دارد، چنان كه گفته شده افكـار در اغلـب                
  . آيند شوند، يعني به رنگ روز درمي شوند، بلكه كشف مي موارد ابداع نمي

                                                      
1. identification      2. persuasion 
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مثبت يا منفي پيـدا  » گرايش«اقناع، پس از آنكه افراد از موضوعي آگاه شدند و به آن        
به عبارت ديگر، پس از اينكه دريافتند موضوع چيست، از نظـر            . يردگ  كردند، صورت مي  

در اين مرحله است كه ادراك كلي نسبت به موضوع رشـد            . شوند  رواني با آن درگير مي    
شـنوند، نـسبت بـه        كند و افراد با توجه به آنچه از اطرافيان و افراد مورد اعتمـاد مـي                 مي

يشتر درگير يك قـضيه شـود و در برابـر           هر چه يك فرد ب    . كنند  موضوع گرايش پيدا مي   
تـري خواهـد      نظري كه درباره آن مطرح است، از خود تعهد نشان دهد، موضـع محكـم              

شود، زيرا مقاومـت      تر مي   در اين صورت، اقناع او براي تغيير دادن نظرش دشوار         . گرفت
  .دهد بيشتري از خود نشان مي

ها در يك شخص يا يك گـروه          شها و نگر    تغيير دادن هدفدار افكار، باورها، ارزش     «
ترين بخش اقناع، تغيير نگرش در مخاطبان         ژرف. از طريق يك عامل بيروني، اقناع است      

 و ديگـران،   1اوسـوليوان (» شـود   هاي جمعي است كه موجب تغييـر در رفتـار مـي             رسانه
  ).297، ص 1385زاده،  ترجمه رئيس

  اثرات متقابل فرهنگ و اقتصاد

 بسياري از شئون جامعه اثرگذار است، عوامل متعددي نيـز بـه             گونه كه فرهنگ بر     همان  
در اين ميان، رابطه بين عوامل اقتـصادي و  . گيري فرهنگ نقش دارند سهم خود در شكل   

هـاي زيـادي دربـاره اينكـه      شود، تا آنجا كه بحث فرهنگي، موضوعي با اهميت تلقي مي    
تـر هـستند، مطـرح شـده          بنـايي كدام يك از دو عامل فرهنگ و اقتصاد، زيربنايي يـا زير           

هاي زيادي كه در دهه چهل و پنجاه شمسي، درباره ترجيح هر يـك از       است؛ نظير بحث  
ها مطرح بود و هم اكنون نيـز    گرايان و ماركسيست    دو عامل فرهنگ و اقتصاد، بين اسالم      
از سـوي ديگـر، تـأثير اقتـصاد و بـويژه الگـوي       . كم و بيش به نحو ديگري مطرح است  

اند، زيرا مسائل اقتصادي روابـط   ا بر فرهنگ و اخالق تا حدودي مبرهن دانسته مصرف ر 
از ايـن رو، آنچـه منتقـدان دربـاره          . دهـد   فردي و اجتماعي را دستخوش تحول قرار مي       

مصرف محصوالت وارداتي و نقش ناسازگار برخي از اين محصوالت با فرهنـگ بـومي             
انـد، كـشورهاي      ايـن افـراد گفتـه     . اسـت اند، در همين چارچوب قابل تبيين         مطرح كرده 

استعماري در مواجهه با كشورهاي مستعمره، با مقاومـت فرهنگـي و دينـي مـردم آنهـا                  
مواجه بودند، اما با استقالل اين كشورها، اين مقاومت خود به خود از بـين رفـت، زيـرا           
                                                      
1. O'Sullivan 
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عتي  يافته از طرف كشورهاي صـن       الگوي مصرف ارائه شده براي كشورهاي تازه استقالل       
به تغيير فرهنگ و هويت اين كشورها انجاميد و در اين شرايط، نه تنها مقاومتي در كـار                  

داري و توليدكننده، از      نبود، بلكه پذيرش فرهنگ جديد؛ يعني فرهنگ كشورهاي سرمايه        
برخي . طريق مصرف توليدات وارداتي، با استقبال در كشورهاي توسعه نيافته مواجه شد           

بـه ايـن معنـا كـه مـردم در      . انـد  ناميـده » اسـتعماري  خود«ر را دوره    اين دوره از استعما   
تواننـد از مـصرف       انـد كـه نمـي       كننده، به معتاداني شباهت پيدا كـرده        كشورهاي مصرف 

 بپوشند و حاضرند به هر قيمت، نظر فروشنده را تـأمين كننـد               محصوالت ديگران چشم  
 شـرايطي، مـسئله اصـلي       در چنـين  . مبادا كه محصوالت مورد عـادت آنـان قطـع شـود           

كنندگان براي مصرف بيشتر      كشورهاي توسعه يافته صنعتي، ايجاد نياز و تحريك مصرف        
هاي جمعي در تحريك و تشويق ايـن كـشورها بـه     اينجاست كه نقش مؤثر رسانه  . است

طور مستقيم، در قالب تبليغات بازرگاني و به طور غير مستقيم، در قالب ارائه الگوهـاي                
ايـن در   . شـود   هاي مستند و حتي در خبررساني پديدار مـي          ها و گزارش    لممصرف در في  

هاي مدرن، امكان انتخاب الگوي صـحيح و منطقـي مـصرف را از                حالي است كه رسانه   
در اين صورت، توليـدات بـومي       . كنند  كنندگان را تابع خود مي      مخاطبان سلب و مصرف   
شـود و در نتيجـه،         ناهماهنـگ مـي    هاي افراد آن نامتناسـب و       جامعه با نيازها و خواست    

گردد و در سـطح فـردي، بـه           كسب استقالل اقتصادي و دستيابي به اقتدار ملي ناممكن مي         
آوردن به مصارف تجملي و نامتوازن        دليل اجتناب نكردن از مصارف غير ضروري و روي          

  .شود ها، آرامش و آسايش رواني بخش زيادي از جامعه سلب مي شدن درآمدها با هزينه
يكي از صاحبنظران، با اشاره به اينكه تاريخ كشور ما از مشروطه تـا پايـان سـلطنت                  

بـاري   دهد الگوي مصرف تقليدي و نامناسب، به مرور زمان، آثار زيـان             پهلوي، نشان مي  
هـاي تـاريخي    مانـدگي  بر اقتصاد و فرهنگ كشور ما به جا گذاشـته و بـسياري از عقـب       

در مرحله استعمار شـايد بتـوان حركـت فرهنگـي           «: كشور را موجب شده، نوشته است     
شـد، ولـي    رو مـي   غرب را نوعي ابزار تهاجمي دانست كه با مقاومت ملل مستعمره روبه           

در مرحله نو استعمار كه پس از جنگ جهاني دوم با كسب استقالل سياسي مستعمرات،               
فرهنگي غـرب   به بلوغ خود رسيد، به رغم ناپديد شدن سلطه استعمارگر، در برابر نفوذ              

شد، بلكه اين فرهنگ      در كشورهاي مستعمره پيشين يا جهان سوم، نه تنها ايستادگي نمي          
در اين دوره، ابزار فرهنگي بـراي غربـي كـردن همـه             . به شدت مورد تقاضا قرار گرفت     

هاي فرامليتي از يك سو، بـا چنـان ظرافـت و              جهان در چارچوب منافع غرب و شركت      
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شود كه ديگر به هيچ وجه مانند حركـت تهـاجمي نيـست و از     ميناپيدايي به كار گرفته    
سوي ديگر، كارشناسان و دولتمـردان بـسياري بـراي توسـعه كـشور خـويش، پـذيرش             

اش را ضروري دانسته و خود در پي كـسب و             سراسري فرهنگ غرب آن هم مسخ شده      
ن، رضـا شـاه و      گونه افـراد در ايـرا       نمونه كامل اين  . باشند  انتشار آن در داخل كشور مي     

  .باشند آموخته آنان مي محمدرضا شاه و مشاوران دانش
 ابزار دين براي تأثير فرهنگي مورد استفاده نيست، ولـي           ،در دوره نواستعماري، ديگر   

شناسي، بويژه نمود آن در كاالهاي جديد كه به شدت نسبت بـه يـك سـده پـيش              از فن 
اين شيوه تأثير فرهنگي كـه از راه اشـاعه   . شود اند، استفاده مي متنوع، پيچيده و فريبا شده   

ها و باورهاي غربـي در همـه كـشورهاي جهـان انجـام                مصرف كاالها، ابزارها، دانستني   
طـرف بـودن، غيـر سياسـي بـودن       با پوشش كلفتي از علمي بودن، بي       معموالًگيرد و     مي

ين نيازهـاي   تـر   انگيزاند، بويژه آنكه بر رفـع سـاده         همراه است، كمترين مقاومت را برمي     
هاي كنوني خـويش      نتيجه تهاجم فرهنگي به شيوه    . كند  ترين آن تكيه مي     انسان و سطحي  
گيرد، مشروعيت يـافتن   استعماري انجام مي هاي قبلي استعماري و نيمه  كه به دنبال شيوه   

فرهنگ غربي و علمي تلقي شدن آن و غير علمي، كهنه و منسوخ شـدن فرهنـگ بـومي     
مقاومـت و   در چنين وضعي، فرهنـگ غربـي بـي     . باشد   اجتماعي مي  هاي گسترده   در اليه 

هـا و طبقـات ثروتمنـد جامعـه           حتي با استقبال از سوي نخبگان، بسياري از تحصيلكرده        
زدايي ملي به وسيله افراد بسياري آگاهانه يا غير آگاهانه انجـام   شود و فرهنگ  رو مي   روبه
  ).26 و ص 18، ص 1374رزاقي، (» گيرد مي

است كه به كارگيري الگوي فرهنگي و اقتصادي هر كشور بايد، متناسـب بـا               روشن  
از اين رو، مصرف محصوالت توليد شده مبتني بـر          . شرايط و نيازهاي همان كشور باشد     

شرايط كشورهاي توسعه يافته بويژه از نوع غربـي آن كـه سياسـتگذاري و مـديريت در                 
 اندازه كه بـه نيازهـاي واقعـي كـشورهاي     داران بوده است، به همان     آنها بر عهده سرمايه   

دهد، ممكن است به نيازهاي واقعي كشورهاي توسـعه نيافتـه             خودشان پاسخ مساعد مي   
در جامعه صنعتي و توسعه يافته، به طور معمـول، افـزايش           . ديگر پاسخي نامساعد بدهد   

هـاي اقتـصادي    مصرف، موجب گسترش رفاه، تأمين رضايتمندي عمومي و تقويت پايـه   
رويـه محـصوالت     شود، در حالي كه در كشورهاي توسعه نيافته، مـصرف بـي    شور مي ك

تناسب با نيازهاي فرهنگي، به افزايش مشكالت جامعه، كاهش رضـايتمندي             وارداتي بي 
  :  در اين باره نوشته است)1374(رزاقي . انجامد و وابستگي اقتصاد كشور مي
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 برخاسـته از وضـع عينـي        ،ر موارد  مشابه ديگ  ،هاي اقتصادي در مورد مصرف      نظريه
 است و در تالش براي رفع مـشكالت اقتـصادي ايـن كـشورها در                1كشورهاي صنعتي 

ها كاركرد اصلي     با دگرگوني شرايط عيني، نظريه    . باشد   مي 2داري  چارچوب نظام سرمايه  
اند و اين فرايند بر جامعه و     هاي جديد جاي آنها را گرفته       خود را از دست داده و نظريه      

هـا از ميـان       مديريت آن امكان برخورد پويا داده و در اثر اصالحات انجام شده، بحـران             
. داري تاكنون پايـدار مانـده اسـت         برداشته شده يا كاهش يافته و در نتيجه، نظام سرمايه         

رابطه نظريه و وضع عيني در كشورهاي در حال توسعه به دليل تقليد و تـصويربرداري                
ن آن در اين كشورها كه به هـيچ وجـه داراي شـرايط برابـر                نظري از غرب و پياده كرد     

اقتصادي، اجتماعي و سياسي نيستند، تاكنون آثار وخيمي به بار آورده كـه از آن جملـه،     
داري بـا ويژگـي اصـلي وابـستگي           متالشي شدن اقتصاد سنتي و ايجاد اقتـصاد سـرمايه         

 رشد جمعيت و رشد شديدتر      به دليل عدم امكان تداوم اين اقتصاد با توجه به         . باشد  مي
ثباتي سياسي از آثار حتمي چنين الگوبرداري تقليدي در كـشورهاي         نيازهاي جديد، بي  

جهان سومي است و در اين راستا، مصرف و الگوي آن محور اصلي اقتـصاد وابـسته را          
  ).32ص (دهد  تشكيل مي

  سبك زندگي و آثار فرهنگي و اخالقي

گيري صـحيح و مناسـب    ستعد كسب كماالت است و بهرهبر اساس تعاليم الهي، انسان م  
رويه،    به مصرف بي    آوردن جامعه   روي  . از امكانات طبيعي در اين راه نقش مؤثري دارد        

شـود، بلكـه زمينـه پـرورش و رشـد       نه فقط موجـب هـدر دادن منـابع و امكانـات مـي       
تـأثير زيـادي بـر      ،  3به اين ترتيب، سـبك زنـدگي      . برد  استعدادهاي انساني را از ميان مي     

تربيت، تكامل و رشد معنوي انسان دارد، كه نيازمند تعـادل و دوري از افـراط در امـور                   
خالف برخي تصورات نادرست، به دليل تعارض بـين ماديـت و             اين امر بر  . مادي است 

معنويت يا دنيا و آخرت نيست، بلكه بازگشت به حقيقت ديگري دارد و آن ايـن اسـت                 
كنـد بعـد      اري مناسب و ضروري از امكانات مادي، فرصت پيدا مـي          كه انسان با برخورد   

رويـه      زايد و استفاده بي     با اين حال، غلتيدن در مصرف     . معنوي خود را به كمال برساند     
از امكانات مادي، فرصت كوتـاه عمـر را بـراي كـسب كمـاالت و ارتقـاي دانـش تبـاه                      

انسان ايـن ويژگـي را دارد كـه          «:در اين باره گفته است    ) 1354(استاد مطهري   . سازد  مي
                                                      
1. industry country       2. capitalism       3. life style 
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برداشت و برخورداري زياد از ماده و طبيعت و تنعم و اسراف در لـذت، او را در آنچـه               
بـرعكس،  . سـازد  تر مـي  بارتر و عقيم    تر و بي    تر و زبون    هنر و كمال انساني است، ضعيف     

 بخـشد و  پرهيز از برداشت و برخورداري در حدود معين، گوهر او را صـفا و جـال مـي          
  ).248ص (» كند فكر و اراده نيروي عالي انساني را نيرومندتر مي

انـد كـه نيازهـاي        شناسان نيز در تعارض بين تأمين نيازهاي مادي و عالي گفتـه             روان
كنند تـا انـسان بتوانـد بـه نيازهـاي             مادي و اوليه، زمينه تحقق نيازهاي برتر را فراهم مي         

 رشـد و نمـو و تعـالي        هازهـاي مـادي، مقدمـ     به عبارت ديگر، تأمين ني    . عالي دست يابد  
 1 نيازهـاي مزلـو   مراتـب دهد نظريه سلـسله     نشان مي  1چنان كه نمودار    . شخصيت است 

تـرين و     از نظر او، نيازهاي زيستي و بـدني، پـايين         . شناس معروف اين چنين است      روان
، 2النـدين (خودشكوفايي و تبلور شخصيت انسان، باالترين سطح نيازهاي بشري هستند           

  ).322، ص 1378ترجمه سيد محمدي، 

  نيازهاي مزلومراتب ـ سلسله 1نمودار 

  

  
  

  :خودشكوفايي

   به خودشكوفايي دستيابي

  و تحقق بخشيدن به توان فرد

  :شناختي نيازهاي زيبايي

  تناسب، نظم و زيبايي

  :نيازهاي شناختي

  درك، كنجكاو بودن و كاوش كردن

  :نيازهاي احترام

  شايسته بودن، تأييد شدن و ممتاز بودنپيشرفت كردن، 

  :بتحنيازهاي تعلق و م

  پيوستن به ديگران، پذيرفته شدن، توجه كردن و مورد توجه قرار گرفتن

  :نيازهاي ايمني

  جويي، و دوري از درد احساس ايمني كردن، لذت

  :نيازهاي زيستي

  يگرسنگي، تشنگي، ميل جنسي و متناسب نگهداشتن كاركردهاي جسمان

                                                      
1. Maslow       2. Lundin 
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اما واقعيت ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه نيازهاي مادي انسان بـه     
يابند در حالي كه بروز نيازهـاي معنـوي، نيازمنـد         حكم غرايز مادي، خود به خود بروز مي       

. گيـرد   شرايط مناسب است و به طور معمول، موانع مختلف، جلوي رشد و نمو آنها را مي               
دگي، ممكن است به ظهـور و بـروز اسـتعدادها و نيازهـاي معنـوي          اينجاست كه سبك زن   

امروزه، سبك زنـدگي عرضـه شـده در     . كمك كند يا برعكس مانع ظهور و بروز آنها شود         
اي براي گرايش به امـور معنـوي ايجـاد            هاي جمعي جهان، نه تنها هيچ جاذبه        اغلب رسانه 

اسـتاد  . سـازد    القـي را سـست مـي      كند بلكه، زيربناي گرايش به كماالت انـساني و اخ           نمي
  :  درباره ضرورت توجه به نيازهاي معنوي و فطري انسان نوشته است)1360 (مطهري

تر در انسان اسـت و آن         در حقيقت تعليمات ديني براي بيدار كردن شعورهاي عالي        
ترنـد و از مقـام عـالي انـسان      شعورها در غريزه و فطرت بشر هستند، امـا چـون عـالي           

شوند و احتياج بـه تحريـك و احيـا و بيـدار شـدن             گيرند، ديرتر بيدار مي    سرچشمه مي 
مقصود دين، . شود اي از روح انسان است كه باز و جاري مي       اي، چشمه   هر عالقه . دارند

كـردن و كوشـش بـراي جـاري          هاي محسوس نيست، بلكه مقـصود، بـاز         بستن چشمه 
 عبـارت ديگـر، هـدف،    بـه . هاي معنويات اسـت  هاي ديگر، يعني چشمه    ساختن چشمه 

محدود كردن و كم كردن نيروهاي محسوس از آن مقدار كه در متن خلقـت بـه دسـت        
حكمت پروردگار آفريده شده نيست، بلكه هـدف، آزاد كـردن يـك سلـسله نيروهـاي                 

  .)167ص (معنوي است، كه احتياج به آزاد شدن دارد 
ود، كـم و بـيش      شـ   زمـين تـرويج مـي       امروزه، فردگرايي كه در سبك زندگي مغرب        

يكي از ابعاد   . جويانه است   هاي ديني و كمال     تناسب با رويه    اي از سبك زندگي بي      نمونه
اساسي تربيت ديني و كمـال انـساني، ديگرخـواهي و تمايـل بـه معاضـدت، دوسـتي و         

تـوان   همكاري و همياري با ديگران است كه اوج آن را در از خودگذشتگي و ايثـار مـي           
گيـري بـراي تـأمين منـافع شخـصي و گـرايش بـه         فردگرا، جهت در سبك زندگي    . ديد

هـاي فرهنگـي و اخالقـي فردگرايـي، گـاه وضـعيتي بيمارگونـه                 آسيب. فردگرايي است 
انـدازد    هاي ديگر مي    يابند و اين امر، صاحبنظران را به فكر جبران اين وضعيت از راه              مي

ش بروز احـساسات و     كنند براي برطرف كردن عوارض ناشي از كاه         چنان كه تالش مي   
برخـي  . اي پيـشنهاد كننـد      كننـده  هاي جبران   عواطف روابط انساني در جوامع كنوني، راه      

دانند و فردگرايي موجود را مـانعي         صاحبنظران، چنين وضعيتي را نيازمند توجه ويژه مي       
  : نوشته است)1374(شمرند، چنان كه رزاقي  در راه تحقق زندگي اجتماعي مي
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ايي تـا حـد خوادخـواهي و ناديـده گـرفتن بـسياري از اصـول                 رشد روحيه فردگر  
تـرين مـسائل      اجتماعي و اخالقي كه رعايت آن براي زندگي جمعي انسان از ضـروري            

فردگرايي گذشته از سودپرستي، گـاه چهـره زشـت و           . است، واقعيتي انكارناپذير است   
ـ            خشني به خود مي    سان غيـر  گيرد كه در صورت همگاني شدن آن، زندگي اجتمـاعي ان

خودخواهي در حال گسترش مزبور از مهر به خود و ديگران كامالً بـه              . گردد  ممكن مي 
خودخواهي و عشق به خود، نـه تنهـا         . دور است و درواقع، نوعي از خود بيزاري است        

خودخواه خود را كـم دوسـت دارد   . باشند به يك مفهوم نيستند بلكه نقطه مقابل هم مي     
اين فقدان عالقه و توجه بـه خـود، كـه فقـط             . د بيزار است  نه زياد و در حقيقت از خو      

وي . سـازد   اثر مـي    هاي عدم باروري است، شخص خودخواه را تهي و بي           يكي از نشانه  
هـا را   آويزد و خود راه رسيدن به خوشـنودي  لزوماً ناشاد بوده و با نگراني به زندگي مي       

ست ولي عمالً بيهوده كوشـش  او به ظاهر زياده از حد مراقب خويش ا. بندد  به خود مي  
اگـر چـه    ... حقيقي خـويش بپوشـاند      » خود«دارد تا شكست خود را در راه مراقبت از          

ورزي به ديگران را ندارد، ولي توانايي عشق به خـود را          شخص خودخواه توانايي عشق   
هاي بيمارگونـه كـه در        كاهش روابط مهرآميز در اثر افزايش خودخواهي      . نيز فاقد است  

رود تا بـه      شود، مي   داري وابسته و رشد مصرف برونگرا تشديد مي         سرمايه روابط   اثر رشد 
  ).73ص (يك هنجار فرهنگي بدل شود 

  ها تعادل در رفتارهاي اقتصادي و نقش رسانه

ها و نيازهـا در زنـدگي         تعادل در رفتار اقتصادي و اجتماعي كه عمل بر اساس ضرورت          
براي رعايت اين امـر،     . شود  ال در جامعه مي   فردي و اجتماعي است، موجب قوام و اعتد       

سـطح  . نخست، سطح درآمد و سپس، سـطح زنـدگي        : توجه به دو موضوع اهميت دارد     
درآمد، به طور خالصه، به معناي مقدار درآمد خالص هر فرد يا خانواده است كه گاه در            

هـاي    هشود و منظور از سطح زندگي، نحوه زندگي از جنب           دوره زماني معيني محاسبه مي    
  .و ذهاب، معاشرت و غيره است مختلف خوراك، پوشاك، مسكن، اياب 

اين دو، يعني ميزان درآمد و ميزان هزينه، هميشه رابطه مستقيمي با يكديگر ندارنـد،               
بـه همـين   . زيرا ممكن است افراد، با درآمد زياد، كم و با درآمد كم، زياد مـصرف كننـد    

زان هزينه و هماهنگ كردن آن با درآمد و حفـظ           دليل است كه در اسالم، براي كنترل مي       
تعادل اقتصادي و اجتماعي در جامعه، اسراف حرام شده و از اين طريق، حفـظ اعتـدال                 
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در اينجـا، بحـث اخـتالف       . اقتصادي و اجتماعي در جامعه مورد توجه قرار گرفته است         
تماعي بوده  شود كه هميشه مورد توجه صاحبنظران امور اقتصادي و اج           طبقاتي مطرح مي  

اي كه همه مردم آن به سوي مصرف خارج از نياز و نامتعادل حركت كنند،                 جامعه. است
زند، زيرا طبقات پايين جامعه بدون رعايـت ضـرورت            پيوسته به فاصله طبقاتي دامن مي     

اندازي صـورت   كنند و در نتيجه، پس  و نياز واقعي زندگي، خارج از توان خود هزينه مي         
اينجاسـت كـه    . گيـرد    عمومي در اقشار متوسط به پايين جامعه شكل مي         گيرد و فقر    نمي

آگاه ساختن مردم و آموزش آنـان بـه مـصرف متعـادل و           نهادهاي آموزشي و تبليغي در    
هـاي بـاال    هاي عيني اين امر، دريافت وام با بهره از نمونه. مبتني بر نياز نقش مهمي دارند   

هـاي طـوالني و    ه مقروض شدن براي سـال    براي تهيه اقالم غير ضروري زندگي است ك       
  دارد و با ايـن حـال هـم     ها را در پي تحميل فشارهاي رواني و اقتصادي زياد بر خانواده       

دهد، برخـي   شواهد نشان مي. رود اكنون جزء كارهاي طبيعي و پذيرفته شده به شمار مي      
ه، بويژه بـراي    هاي تحميلي و غير ضروري از اين قبيل، مانعي براي صرف هزين             از هزينه 

افراد داراي درآمد محدود، در امور بـسيار ضـروري ماننـد خـوراك و تربيـت فرزنـدان                   
هـاي    هاي علمي گرفته تا آموزش      هاي مختلف از برنامه     هاي جمعي به شكل     رسانه. است

توانند جامعـه را بـا ايـن مـسائل آشـنا كننـد و از                  هاي نمايشي مي    غير مستقيم در برنامه   
آور رعايت نكردن تعادل بين درآمد و مصرف از سـويي و    پنهان و زيان   پيامدها و تبعات  

روي در مصرف افراد پردرآمد كه به چشم و همچشمي و تقليد نادرست اقـشار                 از زياده 
  . شود از سوي ديگر، جلوگيري كنند  درآمد منجر مي كم

بـر  . هاي فرهنگي و اجتماعي نظام حاكم در اين زمينه نيـز نقـش اساسـي دارد                 سياست
ها قادرند بـا مطـرح كـردن و پيگيـري مـشكالت مـردم و بـا تـذكر بـه                        اين اساس، رسانه  

سـازي بـراي      هاي قانونگذاري، اجرايي و قضايي در زمينـه         مسئوالن، به ايفاي نقش دستگاه    
امـا در ايـن ميـان، هميـشه يـك مـشكل             . رعايت تعادل در رفتارهاي عمومي، كمك كنند      

كنترل و نظـارت    . ين منافع شخصي با منافع اجتماعي است      اساسي وجود دارد و آن تضاد ب      
هاي ناشي از تقدم منافع فردي يا گروهي بـر منـافع              بر اين امر و جلوگيري از ضرر و زيان        

و مصالح عمومي، ابتدا بـا تـصويب و اجـراي قـوانين و مقـررات و سـپس بـا پيگيـري و          
بـه عبـارت    . پذير خواهد شـد     اندار نظارت همگاني هستند، امك      ها كه عهده    پشتيباني رسانه 

هـاي    هـا و سـازمان      رويه و اسراف در جامعه، دستگاه       ديگر، براي جلوگيري از مصرف بي     
هـاي جمعـي    كنند و رسانه حكومتي هر يك نقش تقنيني، اجرايي يا نظارتي خود را ايفا مي     

  .پردازند ينيز به نيابت از نظام حكومتي و مردم، به پشتيباني ارشادي، تبليغي و نظارتي م
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  رسانه و انتظارت مردم

رويـه خـارج از     ، مصرف بياوقات ما اين است كه در بسياري       ه با اهميت در جامع    هنكت
 و به همين دليـل، فـشار اقتـصادي و روانـي             گيرد  صورت مي توان و به رغم ميل باطني       

ت دليل سـنت شـمردن ايـن كـار، عـاد          به  افراد  د، اما   شو ها تحميل مي    زيادي بر خانواده  
هـاي مرسـوم    برخي هزينه. دكنن  آن خودداري نميانجام چشم و همچشمي از كردن و يا  
ها از  بازديدها و وليمه   و هاي عروسي، مجالس ترحيم، ديد      هاي بزرگ، جشن    در ميهماني 
 مبتني بـر عـرف و عـادت در ايـن           مازادهاي    دهد، هزينه   ها نشان مي    بررسي. اند  اين قبيل 

 اندازد  مي تأخير   ها را به     خانواده قع انجام كارهاي مهم و ضروري     ها، در بسياري موا     زمينه
ها آثـار نـامطلوب آن در       تا مدت  آنها،و در برخي موارد به دليل ناسازگاري با توان مالي           

 مـردم تهـران در آخـرين نظرسـنجي مركـز       هـاي   ديـدگاه . شـود    خانواده ديده مي   اقتصاد
سال و باالتر انجـام شـده       15، بين افراد    ماه سال گذشته    تحقيقات صداوسيما كه در بهمن    

رويه، بـويژه در مـصارف ناخواسـته           هاي بي   است، حكايت از نارضايتي مردم از اسراف      
دهـد كـه مـردم از ايـن وضـعيت ناخـشنودند و                مرور نتايج اين تحقيق نشان مـي      . دارد
  .گيري شودمنطقي جلو  رويه و غير  سازي در اين زمينه از مصرف بي مندند با فرهنگ عالقه

معتقدنـد در  » زيـاد و زيـاد   خيلي«درصد مردم، در حد 87بر اساس نتايج اين تحقيق،  
  ).2نمودار (رويه وجود دارد   جامعه ما مصرف بي
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  )درصد(رويه در جامعه    ميزان مصرف بيهنظر مردم دربارـ 2نمودار 

  

  

  

  

  

  

  
رويـه وجـود       كساني كه معتقدند در جامعـه مـصرف بـي          1/92طبق اين نظرسنجي،    

  ).3نمودار (دانند  الزم مي» زياد و زياد خيلي«دارد، تالش براي مقابله با اسراف را درحد 

  )درصد(ميزان ضرورت تالش براي كاهش اسراف در جامعه از نظر مردم ـ 3نمودار 

  

  

  

  

  

  
رويه در جامعه، بـيش از هـر     هاي جلوگيري از مصرف بي درباره بهترين روش مردم  
» هـا   حذف يارانه «و در مرتبه سوم     » ها  جريمه پرمصرف «و سپس   » سازي  رهنگف«اقدامي،  

  ).4نمودار  ( اند را پيشنهاد كرده
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رويه در   هاي جلوگيري از مصرف بي نظر مردم درخصوص بهترين روشـ 4نمودار 

   )درصد(وضعيت كنوني 

  

  

  

  

  

  
  

و در » نـان « اول، رويـه را در مرتبـه       در اين نظرسنجي، مردم بيـشترين مـوارد مـصرف بـي           
و كمترين ميـزان مـصرف      » مواد غذايي «و  » لوازم آرايش «و پس از آن،     » آب و برق  «مرتبه دوم،   

  .كه اين نتيجه جاي تأمل جدي دارد) 5نمودار (اند  دانسته» هاي سفر هزينه«رويه را در   بي

   *)درصد(» ادزياد و زي خيلي«ـ نظر مردم در زمينه موارد اسراف در جامعه در حد 5نمودار 

  

  

  

  

  
  
  
 .از آنجا كه سؤال باز بوده جمع درصدها، بيشتر از صد شده است ∗  
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دهد، جامعه ما در عين اينكه درگير مـصرف           نتايج اين نظرسنجي پيمايشي، نشان مي     
درصد افراد مايلند كه بـراي مقابلـه بـا          90رويه است، از آن رضايت ندارد و بيش از            بي

آنـان همچنـين خواسـتار ايـن هـستند كـه نهادهـا و               . اين وضع اقداماتي صورت گيـرد     
  .سازي و آموزش عمومي بپردازند آموزشي و تبليغي در اين باره به فرهنگهاي  سازمان

   رسانه در الگوسازي اقتصادي و فرهنگيرويكردهاي

نظر به اينكه الگوي مصرف با بينش و نگرش افراد ارتباط دارد، موضوع فرهنگ و نقش                
بـع  شـود كـه اغلـب، من        موضوع از آنجا آغـاز مـي      . يابد  آن در الگوي مصرف اهميت مي     

هاي جمعي، بـا پوشـش        درآمد خانوارها محدود است و اين در شرايطي است كه رسانه          
در چنـين شـرايطي، الزم      . كنند  تبليغاتي خود دائم نيازهاي متنوع و جديدي را مطرح مي         

اكنـون  . هـا را مـديريت كننـد    هاي مصرف خـود، هزينـه     است خانوارها با تعيين اولويت    
اي كه براي مصارف گوناگون در جوامـع   ل تنوع عرضهمسئله اساسي اين است كه در قبا    

اي ضـرورت دارد يـا        كننـده   گيرد، آيا اقدام تعـديل      ها صورت مي    امروزي از سوي رسانه   
اسـاس    جامعـه بـر    2 و توسـعه   1زا  خير؟ بويژه در جـوامعي كـه بـه دنبـال اقتـصاد درون             

رورت دارد؟ هاي بومي خود هستند، چه واكنشي از سوي رسانه در اين بـاره ضـ        ظرفيت
گر پيش رو دارنـد    كننده يا اصالح   كم دو رويكرد تعديل    ها در چنين جوامعي دست      رسانه

  .گيرند كه در بخش بعدي مقاله مورد بررسي قرار مي

  اي مردم دهي و افزايش سواد رسانه آموزش) الف

آموزند با وجـود تنـوع و تكثـر           ، مخاطبان مي  3اي  در نتيجه آموزش و تقويت سواد رسانه      
شود، بـراي الگـوگيري در    ها، همه آنچه از جانب آنها تبليغ يا عرضه مي العاده رسانه   فوق

زندگي فردي و اجتماعي مناسب نيست و مخاطب بايـد آگاهانـه دسـت بـه بررسـي و                   
هـاي واجـد تعـارض و         به طور ويژه، اين مـسئله در الگـوگيري از رسـانه           . گزينش بزند 

در ايـن شـرايط،   . طب، بيشتر مورد توجـه اسـت   تفاوت ارزشي و فرهنگي با جامعه مخا      
محققـان تأكيـد   . آنچه بايد در عمل مورد توجه قرار گيرد، نيـاز واقعـي مخاطبـان اسـت       

هـا و ايجـاد تـوان تحليلگـري و            منـدي از رسـانه      اند كه ارتقاي سطح مهارت بهـره        كرده

                                                      
1. endogenous economy       2. development        3. media literacy 
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ود و شـ  اي خوانده مي  گزينشگري مخاطبان، نوعي آموزش ضروري است كه سواد رسانه        
هـاي    اي بايد بر اين ويژگـي       برنامه آموزش رسانه  . اي دارد   ريزي رسانه   خود نياز به برنامه   
 مـرتبط  3 و رفتـاري  2، عاطفي 1هاي شناختي   ها و ارزش    توسعه مهارت : كليدي تأكيد ورزد  

تـوان بـر      مـي . با محيط اجتماعي و فرهنگ كشور خود و حتي مـردم كـشورهاي ديگـر              
هـا تأكيـد      هاي شناختي و برداشت از ارزش       ريق توسعه مهارت  سازي مخاطبان از ط     آماده

الزم است  . اي به نفع رفتار اجتماعي به كار گرفته شود          كرد تا براي تفسير محتواي رسانه     
هاي خاص و حتي اصـالح آنهـا معطـوف     در واكنش به رسانه» فعال«ها به مداخله    توجه
  : مؤثر خواهد بود كهدارتر و اي در صورتي معني برنامه سواد رسانه. شود
اي باشد كـه   يك تجربه كوتاه و مختصر نباشد بلكه برنامه       (سازمان يافته و مستمر باشد      . 1

در طول زمان و از سوي تعدادي از افـراد و نهادهـا و در صـورت امكـان، در بـيش از يـك                       
  ).منطقه به كار برده شود

  .ناسب هستنداي باشد كه معتبر و مت هاي شناخته شده مبتني بر پژوهش. 2
  .ها، مورد آزمون و ارزشيابي قرار گيرد نتايج آن طي زمان با استفاده از آزمودني. 3
قابليت الگوبرداري در نقاط ديگر را به دليل وسعت و ديدگاه گسترده نـسبت بـه                . 4
  .ها و اشكال متكثر داشته باشد ارزش
 مفهـومي فـراهم     مواد چاپي و سمعي بصري مفصلي به منظور پشتيباني از توسعه          . 5

  ).67 ص ،1385 براون، ترجمه ايزدي،(شده باشد 

ريزي متناسب با شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مبتنـي بـر اهـداف       برنامه) ب
  رسانه و تأمين نيازهاي واقعي مخاطبان و كسب رضايت آنان

ريـزي در زمينـه كاركردهـاي         در اين قسمت تأكيد بر ضـرورت سياسـتگذاري و برنامـه           
نه به منظور ايجاد هويتي با مختصات بومي در مخاطبان است چنـان كـه در جريـان                  رسا

. آن، تمامي ابعاد فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و غيره، به صورت ساختارمند ديـده شـود     
شد، در حـالي كـه در         ها كمتر توجه مي     در گذشته، به اين نقش اساسي و محوري رسانه        

  .رد توجه قرار گرفته استهاي اخير، اين موضوع با دقت مو دهه
هـاي    امروزه صاحبنظران و پژوهشگران حوزه رسانه ضمن فاصله گـرفتن از ديـدگاه            

ساز آنها، با مالحظه هـر        ها بر نقش هويت     هاي قبل درباره نقش رسانه      نگر دهه   يك جانبه 
                                                      
1. cognitive values      2. effective values       3. behaviour values 
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هـا،    به اين ترتيب كه براي اثربخش بـودن محتـواي رسـانه           . كنند  دو جنبه فوق تأكيد مي    
همچنين اينكه مخاطبـان چگونـه      .  است به خواست و نياز مخاطبان توجه شود        ضروري

دهند و با چه تحليـل و برداشـتي دسـت بـه انتخـاب                 ها واكنش نشان مي     در برابر رسانه  
. ساز مورد توجه قرار گرفته اسـت        رسند، به عنوان عاملي هويت      زنند و به پذيرش مي      مي

عمـدتاً  . كنند  ه شيوه تبادل نظر فرهنگي عمل مي      به مثاب  ها در فرايند ساختن هويت      رسانه
خواهنـد    كنند تا درباره اين موضوع كه مـي         هاست كه مردم انگيزه پيدا مي       از طريق رسانه  

ها با ضـرس قـاطع بـه هـيچ كـس              رسانه. چه كسي باشند يا چه كسي بشوند، فكر كنند        
لكـه آنهـا پيوسـته      بايد اين گونـه رفتـار كنـي، ب        » تو«است يا   » تو«گويند اين روش      نمي

ها دست به انتخاب      گويند و اين وظيفه ماست كه بين اين پيام          چيزهاي متفاوتي به ما مي    
هـا، مـردم بـه آن دسـته از            هاي متنوع و پيچيده رسـانه       از ميان خروجي  . و گزينش بزنيم  

هـايي   رسـد، يعنـي پيـام    كنند كه براي آنها مناسب بـه نظـر مـي           هايي گرايش پيدا مي     پيام
در همين جـا بايـد خاطرنـشان كـرد كـه        . شان   براي موقعيت هر روزه و معمولي      مناسب

هـا در قالـب محـصوالت زيباشـناختي و فرهنگـي، بـويژه بـراي فراينـد          خروجي رسانه 
شوند، بـراي     وقتي چنين توليداتي مصرف مي    . سازي در بين مخاطبان اهميت دارد       هويت

 خود را براي مدتي رها كننـد و بـه            ليهاي معمو   آيد كه زندگي    مردم اين امكان پديد مي    
چيزي ديگر روي بياورند؛ با مطالعه يك كتـاب خـوب يـا در تـاريكي سـينما، آزمـودن           

. شـود   پذير مـي    خواهي بشوي، امكان    هويت خود و فكر كردن درباره اينكه چه كسي مي         
كنـد    اي براي خودانديشي فراهم مي      بنابراين، تجربه زيباشناختي و فرهنگي امكانات ويژه      

  ).71 ص ،1381 ، ترجمه انصاري،1گيبينز بوريمر(

  گيري بندي و نتيجه جمع

هدف از پژوهش حاضر كه به شيوه اسنادي صورت گرفته، بررسـي و تحليـل رابطـه بـين         
به اين منظور نخست، سازوكارهاي تأثيرگـذاري       . هاي جمعي است    الگوي مصرف و رسانه   

. هاي رواني همانندسازي و اقناع مطالعه شـد  هاي جديد زندگي شامل پديده    رسانه بر سبك  
هاي مصرفي، تعامل تنگاتنگ فرهنـگ و اقتـصاد    براي تبيين وجوه گوناگون الگوها و سبك   

هاي جديد زندگي با توجه بـه تاريخچـه نفـوذ اسـتعمار و                و تأثيرگذاري فرهنگ بر سبك    
  . قرار گرفتجهدوره نواستعماري در كشورهاي استقالل يافته و در حال توسعه، مورد تو

                                                      
1. Gibbons Borimer 
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در بخش ديگري از مقاله بر اهميت و ضرورت اصـالح الگـوي مـصرف بـه عنـوان           
روي در مصرف و اتالف منابع بـا توجـه    اي ديني و ملي و همچنين امتناع از زياده      وظيفه

به برخي از آيات قرآن كريم و ديگر منابع ديني، تأكيد صـورت گرفـت و سـپس نقـش                   
 فرهنگي و متعادل كردن رفتارهاي اقتـصادي بـر اسـاس    رسانه در الگوسازي اقتصادي و   

اي مـردم وهمچنـين    دهي و افـزايش سـواد رسـانه         كننده يعني آموزش    دو رويكرد تعديل  
ريزي متناسب با شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مبتني بـر اهـداف               ضرورت برنامه 

  .رسانه و نيازهاي واقعي مخاطبان و رضايت آنان، تبيين شد
 آخرين نظرسنجي صورت گرفته از مردم در زمينه الگوي مصرف، آنـان بـا               بر اساس 

آگاهي از باال بودن ميزان مصرف از آمادگي بسياري براي همراهي با مسئوالن كـشور در     
تـرين انتظـاري    سازي و آمـوزش مهـم   مقابله با اين معضل برخوردارند؛ چنان كه فرهنگ  

بليغي ازجمله صداوسـيما بـراي اصـالح و    هاي آموزشي و ت است كه از نهادها و سازمان    
به اين ترتيب، بستر فرهنگي و زمينه الزم بين عمـوم           . سازي الگوي مصرف دارند     متعادل

رويه و نهادينه كـردن       ريزي و اقدامات مؤثر جهت مقابله با مصرف بي            مردم براي برنامه  
گـذار مـسئوالن   مصرف بهينه در جامعه مهياست و آنچه ضرورت دارد، اقدام پيگير و اثر           

  .اجرايي و فرهنگي كشور در اين باره است
هاي پژوهشي مبنـي      توان نتيجه گرفت كه با توجه مباني نظري و يافته           در مجموع مي  

اي  شناختي الگوي مصرف، صداوسـيما بـه عنـوان رسـانه        بر اهميت بعد فرهنگي و روان     
ه فنـي و هنـري خـود و         هـاي قابـل توجـ       تواند با استفاده از ظرفيت      فراگير و با نفوذ مي    

گيري   هاي اصيل فرهنگي، نقش مهمي در شكل        گيري از معارف عظيم ديني و آموزه        بهره
  .هاي مطلوب در زمينه الگوي مصرف ايفا كند و تقويت نگرش

  منابع

مفـاهيم كليـدي   ). 1385. (اوسوليوان، تام؛ هارتلي، جان؛ سـاندرز، دانـي؛ فيـسك، جـان       
  .فصل نو: تهران). زاده ترجمه ميرحسين رئيس (ارتباطات

فـصلنامه  ). ترجمـه پيـروز ايـزدي     (اي  رويكردهاي سـواد رسـانه    ). 1385. (براون، جيمز 
  .4 رسانه،
 www.leader.ir رساني دفتر مقام معظم رهبري، پايگاه اطالع
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اصالح الگـوي مـصرف در   ). 1388. (حاجي ميرزايي، محسن و طاهري وحدتي، حسين     
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