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   مصرف در ايرانبهينهرسانه ملي و الگوي 

  *پور، دكتر سيد مهدي آقا����جعفر عبدالملكي

  چكيده

هـاي مختلـف مطالعـات     ـ نظري و بر اساس ديدگاه هدف از نگارش اين مقاله كه با روش تحليلي     
اي صورت گرفته، بررسي نقش رسانه ملي در ارائه الگوي بهينه مصرف در ايـران                 فرهنگي و رسانه  

وامل ضرورت اين مطالعه، به وضعيت نابهنجار مصرف و اسراف در جامعه ايران و علل و ع               . است
  .هاي خطيري بر عهده دارد گردد كه رسانه ملي در مقابل آن وظايف و مسئوليت مي مؤثر بر آن باز

ها بويژه رسانه ملي      گرايي در ايران و پيامدهاي آن، همچنين نقش رسانه          چگونگي بروز مصرف  
يـد شـده    هاي تول   سازي و محتواي ارتباطات و پيام       در تشديد يا كاهش اين پديده در جريان برنامه        

هـا بيـانگر    با توجه به چارچوب نظري، تجزيه و تحليل يافتـه      . دهد  ساختار اين مقاله را تشكيل مي     
  .  مهم رسانه در ارائه الگوي مصرف صحيح است نقش

ه در ارائه الگوي مصرف      مهم رسان   بيانگر نقش  هاي پژوهشي   بررسي رويكردهاي نظري و يافته    
زدگـي،   آشنا كردن مخاطبان بـا پيامـدهاي مـصرف    مانند  بر اين اساس، راهكارهايي    .صحيح است 

انديشي بـا مـردم و    هاي مرتبط، هم انجام مطالعات پيمايشي و پژوهشي در زمينه مصرف و موضوع       
اي در زمينه تعديل مصرف  هاي فرهنگي و رسانه  توجه به سياست ها، نخبگان، ارتقاي محتواي برنامه

  .قويت نقش رسانه در اصالح الگوي مصرف استازجمله پيشنهادهاي ارائه شده براي ت
  

زدگـي،     الگوسازي، پيامدهاي فرهنگي، رسانه ملي، فرهنـگ، كاركردهـا، مـصرف           :كليد واژه 
  ها نقش
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  مقدمه

ترين پديده قرن بيستم لقب گرفتـه اسـت امـروزه بـا حـضور                 راديو و تلويزيون كه مهم    
ر ميـان تمـام اقـشار و طبقـات     هـا و د  ها و خانواده  چشمگير و مؤثر خود در درون خانه      

  .شود اي جهان محسوب مي اجتماعي، از اركان اصلي فرهنگ و تمدن رسانه
رقيب، زنده و پوياست كـه        ـ تلويزيون به عنوان رسانه ملي، نهادي بي         در ايران، راديو  

دهـد و نقـش آن در الگوسـازي،           ترين وقايع و رويدادها قرار مي       مردم را در جريان تازه    
پوشـي    ، تحكيم مباني سياسي و اجتماعي و وفاق جمعي هرگز قابل چـشم            بخشي  هويت
اي دوچهـره و شمـشيري دولبـه        هاي ارزنده، چونان وسيله     به موازات اين قابليت   . نيست

 تجـاري و تبليغـاتي        سياسي،  فرهنگي، تواند به راحتي دستاويز اغراض سوء       است كه مي  
تذل موجب تيرگي فرهنـگ انـساني در جامعـه          هاي نازل يا مب     قرار گيرد و با ارائه برنامه     

  ).12، ص 1383آقاپور، (شود 
داند كه به آزادگي يـا    ارتباطات را كليد دموكراسي در جوامع جديد مي1آلفرد سووي 

بخـش يـا      هاي آگاهي   شود و اين فرايندهاي متضاد در اثر برنامه         ها منجر مي    بردگي انسان 
). 23، ص   1371معتمـدنژاد،   (گـردد     صـل مـي   كننده در بين مـردم حا       آور و گمراه    غفلت
در ايـن   . هاي جديد تهاجم فرهنگي بـا وسـايل ارتبـاطي پيونـدي تنگاتنـگ دارنـد                 موج

كننـده و مؤسـس       ديدگاه وسايل ارتبـاطي نـه يـك عامـل تهـاجم فرهنگـي، كـه تـأمين                 
تر از انتقال محتويات فرهنگـي   زيرساخت تهاجم فرهنگي است و اين نقش، بسيار وسيع       

  ).38، ص 1382موالنا، (است 
  شناسـي تعريـف     اي علمـي نيـست و روش         مطالعات فرهنگـي رشـته     با وجود اينكه  

 معمــوالً نــوعي  وهــاي مطالعــاتي آن گــسترده و مــبهم اســت اي نــدارد و حــوزه شــده
گرايي، سوگيري ارزشـي و تحليـل همـراه بـا تعهـد در بـين                  گرايي در مقابل عيني     ذهني

در امـا   ). 2، ص   1378، ترجمـه مـشيرزاده،      2دورينگ (پژوهشگران فرهنگي وجود دارد   
، شده است   ها و فرهنگ ارائه       تري از رابطه بين رسانه      تبيين نظري دقيق  كه  هاي اخير     سال

گيري و تقويـت     ها در شكل     نقش مهم رسانه    بررسي  در زمينه  مطالعات فرهنگي،    محققان
تحليـل  (در سـه سـطح كـالن     اين مطالعات   . اند  اهتمام بسياري ورزيده  فرهنگ اجتماعي   

                                                      
1. Alfred Sauvy       2. Doring 
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و ) تحليـل نهادهـاي اجتمـاعي و عملكـرد آنهـا     (، سطح ميانـه  )جامعه به عنوان يك كل   
 تواند به بررسي تعامل فرهنگ و رسانه        مي) تحليل درك افراد و انتقال معاني     (سطح خرد   

  ).1382نيا،  ترجمه آريايي ،2 لندباي  و1هوور(بپردازد 
شناختي بـه     گرايي و رويكرد فرهنگي و آسيب       از سوي ديگر، بحث در زمينه مصرف      

. پـردازان اجتمـاعي گـسترش چـشمگيري داشـته اسـت             آن در بين انديشمندان و نظريه     
مـسئله  «رهبري معظم انقالب نيـز در زمينـه اصـالح الگـوي مـصرف بيـان كردنـد كـه                     

هـم اقتـصادي اسـت،    . جويي و اجتناب از اسراف تنها يك مشكل اقتصادي نيست     صرفه
  ).1388اي،  خامنه(» كند ماعي است، هم فرهنگي است و آينده كشور را تهديد ميهم اجت

آن فرد اهداف خـود را در زنـدگي بـر پايـه بـه                گرايي وضعيتي است كه در      مصرف
كند كه به واقع براي حيات سنتي خود احتياجي به آنهـا              دست آوردن كاالهايي معين مي    

نـشدني    ديگر، اين مفهوم بـه تمـايلي تمـام          به عبارت   ). 30، ص   2001،  3استيرنز(ندارد  
 و توانايي خـود را بـراي بـه دسـت            تهيهاشاره دارد كه در آن افراد بدون آنكه ضرورت          

. دانند   مي آنها ارزيابي كنند خويشتن را مقيد به كسب         )گاه غير ضروري  (كاالهاي  آوردن  
  . واقعي و توانايي5از مطرح است تا در سطح ني4زدگي بيشتر در سطح خواسته بنابراين، مصرف

باري است كـه بـراي       گرايي به دليل آثار و عواقب زيان        توجه پژوهشگران به مصرف   
ناپـذير حيـات      ، بخش جدايي    درواقع مصرف . انسان، جامعه و طبيعت به بار آورده است       
 و ديگـران،  6مـايلز (شـود   يكـم محـسوب مـي    و فردي و اجتماعي در ابتداي قرن بيـست     

هـاي اخيـر    دهـد، در سـال   يافته در ايران نيز نشان مـي        طالعات انجام   نگاهي به م  ). 2002
هاي پس از جنگ، سلسله مراتب عناصر نظام ارزشي افـراد بـه تـدريج تغييـر             بويژه سال 

گرانـه    هاي مادي و محاسـبه      ـ معنوي نظام ارزشي با مؤلفه       يافته؛ چنان كه محتواي مذهبي    
  ).32 ، ص1377پور،  رفيع(جايي است  در حال جابه

زدگي در كشور مـا روز        گرايي مسرفانه يا مصرف     به دنبال تغيير نظام ارزشي، مصرف     
هـاي متعـدد ارائـه        به روز در حال گسترش است، چنان كه آمارهاي تطبيقي و شـاخص            

در زمينه مقايسه متوسط مصرف كاالها در ايران و         شده از سوي وزراي نيرو و بازرگاني        

                                                      
3. Stearns 2. Lundby 1. Hoover 

6. Miles 5. need 4. want 

 1.  
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بـر  . افزايش مـصرف در ايـران اسـت       بيانگر  ) 1388نگي،  شوراي عالي انقالب فره   (جهان  
گرايي در جامعـه ايـران     هاي اخير مصرف    سال توان نتيجه گرفت كه در كل، طي        اين اساس مي  

  ).1 جدول(در حال ريشه دواندن و گسترش است 

  متوسط مصرف كاالها و انرژي در ايران و جهانـ مقايسه 1جدول 

  متوسط مصرف در جهان  انمتوسط مصرف در اير  نام كاال  رديف

   كيلو50   كيلو160  نان  1

   ليتر10   ليتر42  نوشابه  2

   ميليون6   ميليون60  پيامك  3

   كيلو144 ـ 425   كيلو91  شير  4

   وات200   وات800  برق  5

   ليتر5/5   ليتر7/10  سوخت خودروها  6

   كيلو27   كيلو30  شكر  7

   كيلو5/12   كيلو17  روغن  8

  مكعب  متر580  مكعب  متر1300  آب  9

  
گرايـي متأسـفانه تـاكنون توجـه چنـداني بـه ايـن پديـده                  اما با وجود رشد فزاينده مصرف     

چنـدان دور، آثـار و    اي نـه   حال آنكه اغماض در اين خـصوص در آينـده     . نابهنجار نشده است  
  . هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي به دنبال خواهد داشت ناپذيري را در عرصه پيامدهاي جبران

بنابراين در مقاله حاضر، كوشش بر آن است كه بر اساس آثار و مـستندات موجـود،                 
گرايـي از زوايـاي       هـاي مـصرف در جامعـه امـروزي و پيامـدهاي مـصرف               ابتدا ويژگي 

گوناگون مطرح و سپس با توجه به نقش صداوسيما به عنوان يـك سـازمان الگوسـاز و                  
گيـري و   نقـش رسـانه ملـي در شـكل        مؤثر بر فرهنگ عمومي مدل مناسبي براي ايفـاي          

  .تقويت الگوي مصرف ارائه شود

  مباني نظري

ها همواره براي پاسخگويي به نيازهاي اساسي خود از ابزارها و كاالهـاي       از ديرباز انسان  
هاي اخير، در نتيجه تحوالت اجتماعي و بازتـاب           ولي در دهه  . اند  گوناگون استفاده كرده  
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 رشد ميزان توليد و مصرف تغيير كاركرد خانواده

 رشد سريع شهرنشيني

 انقالب صنعتي

، فرهنگ مـصرف، مـصرف      1، مفاهيمي مانند شيوه زندگي    پيامدهاي آنها در زندگي مردم    
 ه رواج يافت  3زدگي، جامعه مصرفي و مصرف تظاهرآميز       ، مصرف 2وار  انبوه يا مصرف توده   

ـ            و  4از نظـر لنـسكي    . انـد   هو دانشمندان اجتماعي بسياري در اين زمينه به مطالعه پرداخت
د مـصرف شـكل      انقالب صـنعتي باعـث شـ       )340، ص   1369ترجمه موفقيان،   (لنسكي  

جديدي به خود بگيرد، تغييرات بسياري در حجم توليد كاالها به وجود آيـد و سـرعت                 
  .كندتوليد كاالها شتاب بيشتري پيدا 

نـشيني، تغييـر      ، رشـد سـريع شـهر      5انقالب صنعتي چند پيامد مهم داشت كه باكـاك        
). 1نمودار  (ند  دا  كاركرد خانواده و رشد ميزان توليد و مصرف را ازجمله اين پيامدها مي            

توليـد هـيچ    . اي حيـاتي اسـت      داري مؤلفـه    از نظر وي مصرف براي تداوم نظام سـرمايه        
شده مصرف شود و از اين طريق سودي به دسـت      اي ندارد، مگر آنكه كاالي توليد       فايده
 ). 52، ص 1381باكاك، ترجمه صبري، (آيد 

   انقالب صنعتي در جامعه مهمـ پيامدهاي1نمودار 

   

   

  

  

  
  
  

تبيين و فهم هر چه بيشتر الگـوي مـصرف كـه مفهـوم محـوري پـژوهش                   به منظور 
هـاي مـصرف و پيامـدهاي آن از     هاي بعـدي ايـن مقالـه بـه ويژگـي           حاضر است بخش  

  .هاي گوناگون اختصاص يافته است جنبه
                                                      
1. life style       2. mass       3. conspicuous 
4. Lenski         5. Bakak 
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  مصرف جديد

  :شمارد آنها را چنين برمي) 34، ص 1996 (1هايي دارد كه الري مصرف جديد ويژگي
  ر دسترس بودن حجم وسيعي از انواع كاالهاي مصرفيد. 1
  گسترش دامنه خريد به عنوان فعاليت اوقات فراغت. 2
  هاي مختلف مهيا شدن امكان خريد و سفارش كاالها به شيوه. 3
  هاي بزرگ فروش كاال هاي خريد نظير مجتمع افزايش مكان. 4
  تأكيد بر شكل، طرح و ظاهر كاالها. 5
  ه تبليغات در زندگي روزمرهفراگيري فزايند. 6
  كنندگان افزايش جرائم مربوط به مصرف. 7
  هاي رواني خاص مرتبط با مصرف مانند اعتياد به خريد  افزايش بيماري.8
  )2نمودار ( گرايش بيشتر به توجيه و تنظيم تعامالت انساني بر اساس مفاهيم بازار .9

   از نظر الريهاي مصرف جديد ـ ويژگي2نمودار 

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                      
1. Larry 

هاي  ايجاد شيوه

 متنوع خريد

افزايش 

هاي خريد  نمكا

 كاال

اهميت يافتن 

طرح و ظاهر 

 كاالها

 گسترش تبليغات

سهولت در قرض 

 كردن پول

افزايش برخي 

جرايم 

 كنندگان مصرف

افزايش 

هاي رواني  بيماري

 كنندگان مصرف

تنظيم تعامالت 

 با مفاهيم بازار

ازدياد تنوع و 

 تكثر كاالها

خريد به عنوان 

فعاليت اوقات 

 فراغت

هاي  ويژگي

 مصرف جديد
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  :هاي فرهنگ مصرفي عبارتند از ويژگي» 1دان اسالتر«از نظر 
هاي اجتماعي از عرصه مـصرف        در جامعه مصرفي، ارزش   : نقش محوري مصرف  . 1

  .يابد هاي كنش اجتماعي اشاعه مي به ساير حيطه
فرهنگ مصرف بر اساس فرهنگ بازاري و روابط مبتني بر بازار در قالب مـصرف      . 2

  .دگير كاالها شكل مي
فرهنگ مصرف، فرهنگي جهاني و غيـر فـردي اسـت و اغلـب بـا ايـده مـصرف            . 3
  .وار همراه است توده
در فرهنگ مصرف، آزادي بـا انتخـاب فـردي و مـصرف در زنـدگي خـصوصي،         . 4

  .شود شناخته مي
  .ناپذير است كننده نامحدود و سيري در فرهنگ مصرفي، نيازهاي مصرف. 5
كاالهـا اغلـب    .  ايجـاد هويـت و منزلـت اسـت         اي بـراي    فرهنگ مصرف، واسطه  . 6
هـاي فرهنگـي     كاالها بيشتر بـه ارزش   ارزش. توانند هويت اجتماعي ما را تعيين كنند        مي

  ).25، ص 2001اسالتر، (آنها وابسته است تا به ارزش اقتصاديشان 

  گرايي پيامدهاي مصرف

كنـد كـه ابـزار     ي مـي  هويتي كاالپرست معرف]دهنده شكل[داري را     سرمايه 2آنتوني گيدنز 
ها با دو پيامد مـرتبط بـا هـم شـامل تغييـر هويـت شخـصي و                     اصلي آن تبليغات رسانه   

كاالپرستي به ايجاد شيوه زندگي مصرفي منجـر        . گيري الگوي مصرف جديد است      شكل
شده است كه سه ويژگي عمده دارد؛ تحقق آرماني خويشتن با رعايت قواعد بازار، پيروي               

   ).276، ص 1378گيدنز، ترجمه موفقيان، (ت از اصل و جوهر خود از زرق و برق، غفل
 مـايلز و همكـاران،    (ييم كه چـه كـسي و چـه هـستيم            كنيم تا به ديگران بگو      ما مصرف مي  

كنـد تـا بـراي خـود         ، در شهر بزرگ شخص مصرف مـي       »3زيمل«از نظر   ). 3 ، ص 2002
امـروزه  ). 26، ص   1381ترجمه صبري،    به نقل از باكاك،   (داشتني بسازد     هويتي دوست   

  .برچسب كاالها معرف افراد شده است
گرايي در زندگي شهري، گرايش به انحرافـات          از نظر ابن خلدون يكي از آثار تجمل       

شـود    اجتماعي براي تأمين نيازهاي مادي است كـه بـه همـه كردارهـاي زشـت منتهـي مـي                   
                                                      
1. Dawn Slater       2. Anthony Giddnes        3. Zimel 
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هـاي گروهـي بـر     انه در جامعه مصرفي، رسـ 1از نظر رابرت مرتن    ).273، ص   1358مهدي،  (
اهداف مادي تأكيد فراواني دارند، ولي كمتر ابزار و وسايل مناسب و مشروع رسيدن بـه آنهـا             

و دسـتيابي بـه   ) هدف(ايجاد عالقه به پول  ). 65، ص   1381ممتاز،  (دهند    را به افراد نشان مي    
. درو  آن بدون معرفي شيوه بهنجار تحقق اين هدف، علت اصـلي نابهنجـاري بـه شـمار مـي                  

هاي جمعي در ايجاد اين عالقه و تشويق مخاطبان به دنبال كردن اهداف پـولي، نقـش                   رسانه
پـذير   در جامعه مصرفي، پاداش تنها زماني بـاارزش اسـت كـه مـالي و كميـت      . اساسي دارند 

يكي از پيامـدهاي  ) 1381ترجمه صبري، (باكاك   .شود  باشد و هر موفقيتي با پول سنجيده مي       
بيني فراگيري تبديل شـده   زدگي به جهان   مصرف. داند  ا بيگانگي انسان مي   زدگي ر   مهم مصرف 

. بخــشد هــاي رونــق يــا ركــود مــشروعيت مــي داري مــدرن را در دوره اســت كــه ســرمايه
 .كنندگان مدرن به لحاظ جسمي منفعل هستند، ولي از نظـر روحـي بـسيار مـشغولند             مصرف

زون بر تـأثير روي ابعـاد شخـصيتي و          زدگي اف   دهد مصرف    نشان مي  3همان گونه كه نمودار     
كنـد كـه نـه تنهـا زنـدگي            زيست ايجاد مـي      رواني انسان، تغييرات ناخوشايندي را در محيط      

  .سازد رو مي اي روبه هاي آينده را نيز با مشكالت عديده انسان امروزي بلكه زندگي نسل

  زدگي ـ پيامدهاي خرد و كالن مصرف3نمودار 

  

  

  

  

  

  
  

                                                      
1. Robert Merton 

قرار گرفتن در چرخه 

 نيازهاي غير واقعي

كاهش و نابودي 

 منابع حياتي

م و خارج كار مداو

 از توان براي خريد
  تخريب 

 محيط زيست

تخريب رواني 

 انسان

 از خود بيگانگي

 د به خريداعتيا

 زدگي مصرف
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گـي از زوايـاي ديگـر نيـز قابـل مطالعـه و بررسـي اسـت كـه              زد  پيامدهاي مـصرف  
  :شوند ترين آنها به ترتيب زير ارائه مي اي از مهم خالصه
هاي گروهي، نيازهاي كاذب و تمايل به مـصرف را            رسانه: تنش در نظم اجتماعي   . 1

تـر   دهند و زندگي خاص طبقات باالي جامعه را به رخ طبقات پايين        در مردم افزايش مي   
ايـن وضـعيت مـردم را    . برنـد  شند و عطش داشتن چنين سبكي را در مردم باال مـي  ك  مي

  ).149، ص 1381هي، لعبدال(كند  ها آشنا مي بيشتر با شكاف طبقاتي و نابرابري
،  بر روي ديوارهـاي شـهر  اي، هاي ماهواره كاالها و خدمات در برنامهويري از   اانبوه تص 

هـاي متـرو، الي       لفن، در ميادين ورزشي، ايستگاه    هاي ت   ها و كارت    ها و بليط    پشت اتوبوس 
اسـتفاده  . شود همه جا بويژه در كالنشهرهاي ايران مشاهده مي... هاي زرد و        اوراق روزنامه 

از كاالهاي مصرفي نيازمند پول و درآمد كافي اسـت و بـراي دسـتيابي بـه ايـن سـبك از                      
بـا وجـود فاصـله    . ر كـار كننـد  زندگي، قشرهاي متوسط به پايين بايد هر چه بيشتر و بيشت  

هـاي اجتمـاعي اسـت؛ زيـرا افـراد بـا ايـن هـدف                  طبقاتي، تشويق به مصرف منشأ آسيب     
  .اندازند به وسايل نامشروع چنگ ميحتي زنند و   مي1 دست به ابتكار]مصرف بيشتر[

زدگـي و ناتوانـايي      ها توأم بـا رشـد فزاينـده مـصرف           بروز انقالب : تهديد نظم سياسي  . 2
ها احساس محروميـت      يكي از علل بروز انقالب    .  در پاسخگويي مناسب به آنهاست     ها  دولت

فروپاشي شوروي سابق نيـز از زاويـه        ). 83 ص    ،1377پور،    رفيع(نسبي در افراد جامعه است      
تمايـل آنـان    بنـابراين   . زيرا جوانان به خريداران بالقوه تبديل شدند      ... شود    مصرف تحليل مي  

ناتواني كمونيسم در ارائه كاالها و تجـارب مـصرفي از سـوي             و  و  زدگي از يك س     به مصرف 
  ).79، ص 1381باكاك، ترجمه صبري، (ديگر، موجب تغيير اين رژيم شد 

هـاي نامـشروع را       اي روش   زدگي، عـده    براي ارضاي مصرف  : هاي خانوادگي    تنش .3
خـانواده  گـاهي سرپرسـت     . اين انحرافات عاملي براي تزلزل خانواده است      . گزينند  برمي

هايي در نهـاد      نبود والدين در كنار فرزندان موجد آسيب      . دو و در مواقعي سه شغل دارد      
  .شود خانواده مي

در اثـر تبليغـات مكـرر، افـراد احـساس محروميـت و سـرخوردگي                : 2خرابكاري. 4
مانـدگي خـود در مقايـسه بـا طبقـات بـاالي               كنند و در نتيجه جامعه را مسئول عقب         مي

                                                      
1. annovation       2. vandalism 
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ها براي ارضاي اين حس تحقيـر، خرابكـاري اجتمـاعي             يكي از واكنش  . ددانن  جامعه مي 
هـاي حقـارت خـود را بـا رفتارهـايي ماننـد پـاره كـردن               در اين حالت فرد عقده    . است

هـاي عمـومي و       هـاي تلفـن     هاي اتوبوس شركت واحد، خراب كـردن كيوسـك          صندلي
 اخيـر در ايـران   هـاي  دهد كـه در سـال       هاي روشنايي سطح شهر نشان مي       تركاندن المپ 

  .مشاهده شده است
 بـاالي  ات مـصرف طبقـ   الگويانعكاس و نمايش سبك زندگي و : رشد افسردگي . 5

يكـي از علـل     . شـود   ها باعـث افـزايش حـس فقـر در افـراد مـي               جامعه از طريق رسانه   
افسردگي آن است كه فرد به وضعيتي نامطلوب مبتال باشد، ولي قدرت و توانايي تغييـر                

، يكـي از   حس فقير بودن و ناتواني فـرد بـراي رفـع آن        . هم نداشته باشد  آن وضعيت را    
  .عوامل اضطراب و افسردگي است

اگر مصرف تبديل به هدف شـود و مـرزي بـراي ارضـاي نيازهـا                : وابستگي اقتصادي . 6
در ايـن وضـعيت     . رويه واردات خواهيم بود     وجود نداشته باشد، بدون ترديد شاهد رشد بي       

هاي مفيدتري قـرار گيـرد، در         تواند در خدمت بخش     عظم ارز كشور كه مي    اقتصادي، بخش ا  
  ).74، ص 1374 رزاقي،(خدمت واردات اين سنخ كاالهاي مصرفي قرار خواهد گرفت 

زدگي و اعتياد بـه خريـد و مـصرف، افـراد              در چرخه مصرف  : تفاوتي   غفلت و بي   .7
. گـردد   به امـر مقدسـي مـي      شوند و كاال تبديل     دچار نوعي غفلت و از خود بيگانگي مي       

زدگي در ايران باعث شـده اسـت تـا توقعـات مـردم در زمينـه           گسترش فرهنگ مصرف  
  :گيري دو گروه بينجامد مصرف باال برود و اين وضعيت به شكل

 طبقـه غنـي     رضاي توقعات خويش را دارند كه جز      گروه اول توانايي پاسخ يا ا     ) الف
، هـر چنـد پيامـدهاي منفـي ازجملـه           وضعيت بهنجار اسـت   . شوند  جامعه محسوب مي  

  .وجود دارد... تفاوتي نسبت به نسل آينده و  محيطي، بي  تشديد عوارض زيست
زيـر بـه ايـن      هاي     شكل به توانايي ارضاي توقعات خود را ندارند         كه گروه دوم ) ب

  :دهند وضعيت واكنش نشان مي
اي   و توقعـات بـه گونـه   مفيد نبودن كاالهامعتقد بودن به  با توجيه ناتواني خود يا      . 1

اين نوع رويارويي با مسئله، بـه وضـعيت بهنجـار           . كنند     مي اين مسئله را براي خود حل     
  .انجامد مي

تعامـل بـا   صرف را كمتري و انرژي   كار و تالش بيشتر وقت       علت پرداختن به   به. 2
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. تنظارت كمتري بر فرزندان خود خواهند داش      به اين ترتيب    كنند و     خانواده مي اعضاي  
  .شود از اين رو فرايند تربيت دچار تزلزل مي

يابـد و   احساس حقـارت و نـابرابري و شـكاف طبقـاتي در جامعـه افـزايش مـي               . 3
آورد يا بـه خرابكـاري و    شود كه در فرصت مناسب سر برمي      فشارهاي رواني انباشته مي   
  .انجامد تخريب اموال عمومي مي

زدگي، قابـل تحليـل    ان از زاويه مصرفگرايش به جرم و افزايش انحرافات در اير       . 4
. شود تا احساس مردم در خصوص نبود امنيت باال بـرود            افزايش جرايم باعث مي   . است

اعتمـادي    شود تا نسبت به توانايي حكومـت دچـار ترديـد و بـي               اين احساس باعث مي   
  .شوند كه اين خود در نهايت به كاهش مشروعيت نظام نزد مردم خواهد انجاميد

زدگي و تأمين نيازهاي شهروندان       ني به توانايي دولت در رويارويي با مصرف       بدبي. 5
در اين صـورت، افـراد يـا بـه مـشاركت            . شود  باعث كاهش مشروعيت سياسي نظام مي     

هـاي هيجـاني و آشـوب در     آورند يا كـنش   تفاوتي در امور جامعه روي مي       نكردن و بي    
  ).35، ص 1376شوراي عالي انقالب فرهنگي، (گيرد  آنها قوت مي

  رسانه ملي و الگوسازي فرهنگي

سازي و اجتماعي كـردن       هاي اخالقي و انساني، فرهنگ      از نظر كاركردگرايان، رشد جنبه    
هــا و  رســاني و خبــر، تعميــق ارزش افــراد، فــراهم آوردن تفــريح و ســرگرمي، اطــالع 

هـا، از    ها، اعتالي ادب و هنر، تحكيم بنيـان خـانواده و شـكوفايي فـضيلت                ارزشگذاري
هاي رسانه ملـي اسـت و در مقابـل، از نظـر انتقادگرايـان،       ها و كارويژه   ترين رسالت   مهم

هويتي، فرار از واقعيـت، مـشاركت        خود بيگانگي، بي   تخدير اجتماعي و ركود فكري، از     
گذراني و سرگرمي انبوه، سطحي و نـازل          گرايي، وقت   خيالي، فروپاشي اخالقي، مصرف   

شكلي يا هرج و مرج در مصرف كاالها مانند           رسازي رفتارها و بي   وا  ها، توده   شدن ارزش 
العـاده   لباس و لوازم زندگي و در نهايت بحران فرهنگي دامنگير اين رسانه فراگير و فوق        

ها و آثار مثبت يا منفي آنهـا در هـر حالـت        ميزان اثربخشي اين نقش   . اثرگذار شده است  
گيرنده و زمينه اجتماعي بـستگي تـام          يام، پيام دهنده، محتواي پ    با چهار عامل اساسي پيام    

  ).8، ص 1387آقاپور، (دارد 
هاي اثرگـذاري   ها و الگو    ها، شيوه   ها بر اساس نوع مخاطب، محتواي پيام        اثرات رسانه 
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متفاوت است و متغيرهاي خاصي براي ميزان و عمق تأثيرگـذاري رسـانه بـر مخاطبـان                 
رد و گسترش وسايل ارتباط جمعـي بحـث         عمومي و اقشار گوناگون اجتماعي وجود دا      

هاي مختلف، نظير آموزش و پرورش كودكـان و           تأثير اين وسايل بر مخاطبان را از جنبه       
به طور جدي مطرح كرده اسـت       ... ها و دانش عمومي و        نوجوانان، ارتقاي سطح آگاهي   

هـا چهـار      به طور كلـي در خـصوص اثرگـذاري رسـانه          ). 122، ص   1388پور،    سعدي(
 ماهيـت و    3 مستقيم، شرطي، انباشـتي و شـناختي مطـرح اسـت كـه در جـدول                  الگوي

  .شود رويكرد آنها مقايسه مي
 اي، اعم از مكتوب يا شفاهي، ديداري يا شـنيداري، خـودي يـا رقيـب، در                 هر رسانه 

گـذاري هـر كـدام از آنهـا، تغييـر             مشي و هدف   صدد اثرگذاري بر مخاطب است و خط      
هـايي مثـل    در موضـوع مـصرف، رسـانه   .  خـود اسـت  نگرش مخاطبان به سمت اهداف 
دادن به رفتار مصرفي مخاطب بر اسـاس الگـوي اثـرات               ماهواره، براي هدايت و جهت    

شـود ايـن     دهند زيرا تصور مي مستقيم، بيشتر كودكان و نوجوانان را مورد هدف قرار مي       
  .كنند  ل مياي را ندارند و منفعل عم هاي رسانه قشر توانايي تجزيه و تحليل پيام
فرد بيننـدگان را در   هاي مصرف بر فرد  ها اثرگذاري پيام  در الگوي شرطي، اين رسانه    

گيرنـد و بـا    دستور كار خود دارند و نهايت تالش خود را براي جذب فرد بـه كـار مـي               
. آينـد   صـدد جلـب و جـذب مخاطـب برمـي           شـناختي در    هاي زيبايي   مندي از جنبه    بهره

هاي فردي مخاطبـان و جامعـه    جتماعي، روابط اجتماعي، تفاوتبنابراين، شناخت طبقه ا  
  .گيرد هدف در كانون مطالعات آنها قرار مي

صدد  ها در   گرا با تمركز، تكرار و هماهنگي پيام        هاي منفعت   در الگوي انباشتي، رسانه   
، تكــرار، تمركــز و 1سـازي  بنـابراين، از فنــون برجــسته . تأثيرگـذاري حــداكثري هــستند 

  . گيرند ي بهره مياستمراربخش
، روي  2اي  اي زيركانه و با رويكرد طرحـواره        ها به شيوه    در الگوي شناختي نيز، رسانه    

هـا را بـا       ها براي حداكثر اثرگذاري، محتواي پيـام        اين رسانه . كنند  ها كار مي    محتواي پيام 
هـاي ذهنـي مخاطـب همـسو و نزديـك             هـا، عـادات و الگوهـا و طـرح           فرهنگ، ارزش 

  ).1388پور،  سعدي(سازند   مي

                                                      
1. Agenda setting       2. Schematic processing 
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  ها ـ مقايسه چهار الگوي اثرات رسانه3جدول 

  ها هاي اثرات رسانه مدل

  متغير مخاطب  ها تغيير محتواي رسانه  ماهيت اثرات  ها مدل

  مستقيم
 ،سريع، همسان، قابـل مـشاهده     

   تأكيد بر تغيير،مدت  كوتاه

برجــسته، برانگيختگــي و  

  گرايي واقع
  اهميتي ندارد

  شرطي

ــرادي،  ــتانف ــز  تقوي ــده و ني كنن

تغييردهنده، شناختي، عـاطفي و     

  مدت  مدت يا كوتاه رفتاري بلند

  اهميتي ندارد
طبقـــه اجتمـــاعي، روابـــط 

  هاي فردي اجتماعي و تفاوت

  انباشتي

ــر  ــاروييتمركــز ب  انباشــتي روي

 بـه نـدرت     ،شناختي يا عـاطفي   

   پايداري اثرات،رفتاري

  ها   ـ هماهنگي در شبكه

  ـ تكرار
  ارداهميتي ند

  شناختي

  مدت  سريع و كوتاه

  نمايي  تكروياروييتمركز بر 

  اثرات شناختي و عاطفي

  احتمال اثرات رفتاري وجود دارد

هـــاي  برجـــستگي نـــشانه

  ديداري

  سازي  طرحواره

  خلق اهداف

  
ها در فرايند آموزش و پرورش، مناسبات خانوادگي، فعل و انفعاالت سياسـي،               رسانه

 حيات ادبي و هنري و معرفي الگوهاي حقيقـي يـا دروغـين            مبادالت توليدي و تجاري،   
درواقـع قابليـت فنـاوري ارتبـاطي بـر      . كنند در سطح ملي و فراملي نقش اساسي ايفا مي 

رقيـب    افكند و با توانمندي بي      رساني سايه سنگيني مي     ها و اطالع    ها و پيام    محتواي برنامه 
، ترجمـه   1كـازنو (كنـد     كت مي سازي و ايجاد دهكده جهاني حر       خويش در مسير جهاني   

  ).35 ص  ،1364اسدي، 
نكته مهم در خبررساني تلويزيوني، نتيجه و اثر نهايي است؛ كلمات، تصاوير، صدا و              

گيري يا فـيلم توليـد    سكوت، همگي در رسانه عمومي به صورت واقعيت در حال شكل        
 پرحـرف  در رسـانه تـصويري، اقليـت   . شود شده به طور سراسري به نمايش گذاشته مي     

، ترجمـه  2تيرل(كنند  پيام و برنامه ارائه مي) بينندگان و شنوندگان(براي اكثريت خاموش  
  ).28، ص 1371رحيميان، 

                                                      
1. Cazneuve        2. Tearel 
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. هاي فردي و زمينه اجتماعي بسيار مهم هـستند  مخاطبان رسانه ملي، به لحاظ نگرش  
يزيون هـم  درواقع مخاطبان راديو و تلو . كنند  آنها اثربخشي اهداف و رسانه را تقويت مي       

ها   كننده پيام هستند كه نسبت آنها با رمزگذاري و رمزگشايي پيام            منبع پيام و هم دريافت    
بسيار اهميت دارد و ميزان همگرايـي يـا واگرايـي آنهـا را بـا توليدكننـدگان و مجريـان           

ايـن دگرگـوني    ). 122 ص    ،1378ترجمـه مـشيرزاده،      دورينگ،(دهد    ها نشان مي    برنامه
ـ     ا انبـوهي از اطالعـات تـصويري بـا عنـوان نـوگرايي و گـردش آزاد                  فرهنگي جديـد ب

گرايي به عنوان عامـل توقـف         زا و در مقابل سنت      اطالعات همراه است كه آن را حركت      
  ).39، ص 1382موالنا، (سازد  مطرح مي

ناپـذير    هاي الكترونيكي، قدرت مقاومـت      اشاعه مقبوليت نوگرايي با استفاده از رسانه      
سـازي نيازهـاي      نمـايي و برجـسته     مهارت در دستكاري ذهني بـا بـزرگ       خود را مديون    
ترين لحظات دستكاري ذهني كه با بحران راديـو      يكي از حساس  .  است 1اجتماعي كاذب 

هـايي    هاي آن ارتباط دارد، مواقعي است كه مخاطبان برداشت          و تلويزيون و پخش برنامه    
نتيجـه تـضاد فرهنگـي تقويـت         دهنـد و در     ها صورت مـي     مغاير اهداف يا محتواي پيام    

  ).284 و ص 134ص  ، 1378ترجمه مشيرزاده،  دورينگ،(شود  مي
آفريني آن كه محصول عصر فرامدرن اسـت، همـان فراينـد              دستكاري ذهني و بحران   

هاي الكترونيك صـورت   كننده رسانه  است كه از طريق تأثير تعيين     2سازي و وانمايي    شبيه
هـا بـا تـصاوير     اي اسـت كـه انـسان     واقعيت بـه گونـه    در اين واقعيت، پوشش   . گيرد  مي

تـر جلـوه      كار دارند، نه خود آنها، زيـرا از خـود واقعيـت، واقعـي              و يكديگر و اشيا سر   
طـي   اي نيز تصورات رسـانه   » وانمايي« در كتاب    3بر اساس نظريه فرهنگي بودريار    . كنند  مي

  ).95 ، ص1379بشيريه، (شود  ها و بازتاب آنها مي مراحلي تدريجي جايگزين واقعيت
اين پديـده   . ها قابل درك است     تلقين وجهه نيز با دستكاري ذهني و وانمايي واقعيت        

سـازي و القـاي يـك هـدف سـوء        هاي تصويري براي درونـي     مؤثر رسانه از فنون بسيار    
 در تلقين وجهه، يك فرد يا رفتار، كاال، نحوه فكـر يـا              .فرهنگي، تجاري يا سياسي است    

آل يـا     ممكن است مفيد يا كاذب باشد، با يك الگوي برتر، شخـصيت ايـده             سرگرمي كه   
شـود و در مـدت زمـان طـوالني،      زندگي مورد پسند عامه مترادف و يكسان تصوير مـي       

                                                      
3. Baudrillard 2. simulation 1. false needs 

 1. 
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گيـرد، بـه طـوري كـه در ذهـن و روان               بارها و بارها در معرض ديـد بيننـده قـرار مـي            
هـاي حـسي را مـك         رفتار و اندام  هاي جمعي بر      تأثير رسانه . بندد  ناخودآگاه او نقش مي   

 بـه   2 و اثرات عميق آن بر سازماندهي حواس پنجگانه انسان را آلفرد وايـت هـد               1لوهان
  ).342، ص 1375  ترجمه طباطبايي، ،3پستمن(اند  شدت مورد تأكيد قرار داده

هاي انبـوه     هاي بزرگ چند مليتي با توليد برنامه        امروزه خوشامد مخاطبان براي رسانه    
گرايـي و در نتيجـه تخريـب فرهنـگ معنـوي و زوال                 بر فرهنگ مادي و مـصرف      مبتني

اين امر هويت فرهنگي كشورها را در معرض تهديد قـرار داده   . اخالقي بسيار مهم است   
و بحران هويت در ميان كشورهاي در حال توسعه و گسترش تـضادهاي بـين نـسلي را                 

  ).34 ص  ،1379معيدفر، (دامن زده است 

   الگوي صحيح مصرف ارائهورسانه ملي 

اصالح الگوي مصرف به معني نهادينـه كـردن روش صـحيح اسـتفاده از منـابع كـشور،                   
اي بـراي گـسترش    ها را در پي دارد و زمينـه  هاي زندگي و كاهش هزينه     ارتقاي شاخص 

مصرف بهينه عالوه بر پيشرفت علمي ناشي از ارتقاي فناوري در طراحـي             . عدالت است 
 تجهيزات بهينه مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب          و ساخت وسايل و   

  ).1384كالنتري، (آورد  ها را نيز فراهم مي منابع و به تبع آن پيشرفت در ديگر بخش
الگوي صحيح مصرف، آثار فردي و اجتماعي فراواني به دنبال دارد؛ زيـرا در سـطح                

اسـتقالل   جامعه هماهنگ نباشد، كسب      كالن، تا امكانات يك جامعه با نيازهاي افراد آن        
 شـود و در سـطح فـردي، بـدون     ت و سرافرازي ممكـن نمـي  اقتصادي و دستيابي به عز   

هـا،    لي و جز با متـوازن كـردن درآمـدها و هزينـه            اجتناب از مصارف غير ضرور و تجم      
آشنايي با معيارهـاي الگـوي صـحيح مـصرف          . شود  آرامش روحي و رواني حاصل نمي     

ها را به امكانـات نزديـك كنـد و از فـشارهاي روانـي               ه خانواده هزينه  شود ك   موجب مي 
  ).1374رزاقي، (ناشي از باال بودن ساعات كار و احساس محروميت و شكست بكاهد 

البته الگوسـازي بـراي مـصرف بهينـه بـويژه از سـوي رسـانه ملـي بايـد تـدريجي،              
رفتن همـه علـل و عوامـل    نگرانه و به صورت مستقيم و غير مستقيم و با در نظر گ  جامع

                                                      
3. Postman 2. Alfred Whitehead 1. McLuhan 

 1.  
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هـاي فرهنگـي و    مؤثر در يك زمينه فرهنگـي مطلـوب ماننـد معيارهـاي دينـي، نگـرش       
دهـد     تـا حـدي آن را نـشان مـي          4هاي مصرفي متداول انجام پذيرد كـه نمـودار            ارزش

  ).1388شوراي عالي انقالب فرهنگي، (

  ـ الگوسازي مصرف بهينه از سوي رسانه ملي4نمودار 

  

  

  

  

  
  
  

ديداري و استفاده از تصوير تا حـد زيـادي مـستلزم سـادگي و نـازل بـودن                 فرهنگ  
بـراي  . مفاهيم و سهولت و سـرعت در آشـنايي و درك آنهـا از سـوي مخاطـب اسـت                   

اي و بـراي   هاي آنـان در مطالعـات فرهنگـي ـ رسـانه      شناسي و شناخت ويژگي مخاطب
  :درك واقعي اثر رسانه ملي بايد به نكات زير توجه شود

  .رندگان پيام كه هدف اصلي رسانه ملي هستندگي. 1
هاي رسانه از نظر قالـب   ها و برنامه  هاي مخاطبان با پيام     وجود تناسب ميان ويژگي   . 2

  و محتوا
  )رمزگذاري و رمزگشايي همگون(ها با هدف توليدكننده  تناسب درك پيام. 3
دگان هاي شخصيتي، جنس، تحصيالت، شغل و محل سكونت بينن          اهميت ويژگي . 4

  هاي مختلف در مواجهه با برنامه
  تأثير رهبران فكري و اقتدار دولت بر ميزان تأثيرگذاري رسانه ملي بر مردم. 5

 گيري الگوي صحيح مصرف  چگونگي شكل

توجه به معيارهاي مصرف و اصول 

 حاكم بر آن در اسالم 

 تغيير نگرش و فرهنگ الگوي مصرف 

 هاي مستقيم آموزش مستقيم هاي غير آموزش بندي در معرفي الگوي مصرف اولويت مديريت زمان هاي مستقيم آموزش

 هاي هنري برنامه عملكرد مسئوالن هاي جمعي و گروهي رسانه شيهاي آموز سالمت برنامه
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اي  توان گفت كه بين توليدكنندگان محتواي رسـانه و مخاطبـان رابطـه    در مجموع مي 
 كننـده در  هـاي مختلـف كـاربران عـاملي تعيـين      از آنجا كه ويژگي. دوجانبه برقرار است  

هـاي شـغلي و       تـوان بـر حـسب گـروه         محتواي رسانه است مخاطبان رسانه ملي را مـي        
بندي   هاي آنان  طبقه     اساس نيازها و سليقه    هاي زندگي و بر     اقتصادي و اجتماعي و شيوه    

گذارند  ها تأثير مي      ها و نوع پيام     كرد؛ زيرا تا حد زيادي بر توليدكنندگان و محتواي برنامه         
  ). 1387آقاپور، (

توان الگوي صحيح مصرف و اصول، اهـداف          ر اساس متون و منابع فقهي معتبر، مي       ب
). 5نمودار  (هاي آن را بر اساس مباني ارزشي اسالم به صورت زير ترسيم كرد                و ويژگي 

سازي الگوي صحيح مصرف در جامعه ايران از طريق رسانه ملـي              اين الگو براي فرهنگ   
هـا و     اي كـه در قالـب       هـاي رسـانه     سـازي   ا و برنامه  ه  تواند در پيام    قابل توجه است و مي    

شوراي عـالي انقـالب     (شوند، بسيار راهگشا باشد       هاي مختلف اثرگذاري ارائه مي      شكل
  ).1388فرهنگي، 

  ـ اصول و اهداف الگوي صحيح مصرف در اسالم5نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دقت در وقت و 

 هدر ندادن آن

 ها توجه به اولويت

اصل تقدير 

 معيشت
 توجه به اصل نياز

رعايت اصل 

اعتدال و نفي 

 اسراف

عالي در هدف مت

 مصرف

سازي  فرهنگ

 ديني

مدل الگوي 

صحيح مصرف در 

 اسالم
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  گيري بندي و نتيجه جمع

اف و آمارهاي بـاالتر از اسـتانداردهاي   گرايي در حد اسر شيوع و گسترش پديده مصرف 
هاي جدي فرهنگي و اجتماعي پيش روي جامعه ايـران در             دهنده چالش   جهاني آن نشان  

هاي ديني و سياسي در اين خصوص و اشاره آنهـا             هشدار شخصيت . حال و آينده است   
  .به پيامدهاي منفي اين پديده نو استعماري نيز ناظر به همين اهميت است

هاي خبـري، آموزشـي، هنـري، سياسـي، عقيـدتي، تفريحـي و                خش برنامه توليد و پ  
فراغتي در حجم انبوه و روزانـه و تـأثير روزافـزون آن بـر مخاطبـان سـنين مختلـف و                      
قشرهاي گوناگون اجتماعي بويژه كودكان، نوجوانان و جوانان بـه روشـني بازگوكننـده              

ــا افــزايش نقــش و جايگــاه رســانه ملــي در تعيــين ســبك زنــدگي افــراد و   كــاهش ي
هاي مختلف تأثيرگذاري شامل الگوي مـستقيم،         رسانه از طريق الگو   . گرايي است   مصرف

هـا و رفتارهـاي مخاطبـان را          الگوي شرطي، الگوي انباشتي و الگوي شـناختي، نگـرش         
  .دهد درباره موضوعات متعدد شكل مي

گرايـي   رفگر با هدف سـوق دادن جامعـه بـه سـمت مـص      گرا و سلطه هاي منفعت   رسانه
 بنابراين چهار الگوي مورد اشـاره، هـم       .كنند  افراطي از اين چهار الگوي اثرگذاري استفاده مي       

هاي متعهد و ملي بويژه راديـو و          رسانه. داراي كاركرد منفي و هم داراي كاركرد مثبت هستند        
يـك  تلويزيون بايد با شناخت عميق از جامعه ايراني از چهار الگـوي اثرگـذاري، بـه عنـوان                   

فرصت بهره گيرند و با رويكرد ايجابي و سلبي متناسب با اهـداف ارزشـي و مـصالح ملـي،                    
  .جامعه را به سمت الگوي صحيح مصرف و پرهيز از اسراف و تبذير سوق دهند

ها ما را با نقش عمده و فراگير رسانه ملي در ارائـه الگـوي    شناخت كافي از اين الگو 
سازد؛ الگويي كه با مباني ارزشي نظام جمهوري          يصحيح مصرف در جامعه ايران آشنا م      

شـوراي عـالي انقـالب    (اسالمي و الگـوي مـصرف در اسـالم همخـواني داشـته باشـد               
  ).1388فرهنگي، 

اي بـه فكـر       كشورهاي توليدكننده كاالهـا بـيش از پـيش از طريـق تبليغـات رسـانه               
 خـود  از« بـه طـرز   هـا ناخودآگـاه و    برآمده و به اين ترتيب انسان     گسترش بازار مصرف  

 افراطـي كـه مـورد تقبـيح ديـن       مصرف. اند كننده صرف تبديل شده     اي به مصرف    » بيگانه
. آورد  هاي اجتماعي را فراهم مي      هاي فردي و بحران     اسالم است، زمينه بسياري از آسيب     
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هاي گذشته نيز در ايـران        دهد، اين رويكرد و پيامد سنگين آن در دهه          مطالعات نشان مي  
انديـشي    اشته و امروز در حال تبديل شدن به بحراني جدي است كـه بـه چـاره                وجود د 

  .اساسي نياز دارد
اي،  فريبـي تـوده     اين وضعيت با صنعتي شدن فرهنگ، نازل شدن آثـار هنـري، عـوام             

هـاي فكـري، اطالعـات ذهنـي          نگرش مصرفي بـه توليـدات فرهنگـي، تقليـل فعاليـت           
ي خنثي، فقدان كنجكاوي و روح انتقاد، نبـود         ها  موزائيكي و آشفته، به وجود آمدن ذهن      

هاي الكتريكـي و تـصويري    ها، و پايان خوش و با لذت از طريق رسانه انطباق با واقعيت 
سيالب اطالعات تصويري تمام جامعه و افـرادي را كـه در آن تـنفس               . يابد  گسترش مي 

شـكل و     هاي بي   دهها به تو    با القاي فكر و احساس، انسان     . كند  كنند، در خود غرق مي      مي
هـا در زنـدگي و        شوند و مـسئوليت ايـن گوسـفند صـفت شـدن آدم              همرنگ تبديل مي  

هاسـت    الگوهاي رفتاري و در نتيجه مغزشويي نامحسوس و كند آنها، بـر عهـده رسـانه               
  ).170  ص و104، ص 1373  ترجمه ساروخاني و محسني،كازنو،(

. اي مطرح شده اسـت      ات رسانه مفهوم فرهنگ توده، در مقابل فرهنگ عامه در مطالع        
 فرهنگي مردم به داشتن نوعي زندگي و رفتار يكنواخت، فاقد تمايز و از              1سازي  در توده 

كنند كه حتي انديشه، لباس، غذاها و وسايل مصرفي آنان را             خارج تعيين شده عادت مي    
نبـود امكـان گـزينش، نبـود ارضـاي روانـي، حاكميـت قـانون بـازار و          . گيـرد   در بر مي  

داگري، افزايش نيازهاي كاذب، ايجاد دنياي خيالي و پويـا نبـودن ذهـن و احـساس                 سو
الگــوي تــصويري در فرهنــگ تــوده از طريــق . ســازي اســت ازجملــه پيامــدهاي تــوده

شود و مسائل اساسي حيات انساني با آرماني ساختن عـشق،     تصويرهاي زنده تقويت مي   
 ترجمـه   ،2بيـرو (شـود     نهـان مـي   ستايش شورانگيز جواني و كتمان مرگ، بـا تردسـتي پ          

  ).317، ص 1370 ساروخاني،
سـازي فرهنـگ پيونـد دارد و          اي بـا جهـاني      گسترش فرهنگ توده يا فرهنگ رسـانه      

حضور گسترده و برجسته عناصر فرهنگ غربـي در فراينـدهاي آن بحـران فرهنگـي را                  
اين نقـش رسـانه      بنابر .اند    شناسان نيز با اين نگرش هم عقيده        بيشتر فرهنگ . زند  دامن مي 

اي در بـين مـردم و كـاهش يـا افـزايش         ملي در جريان به وجود آمـدن فرهنـگ رسـانه          
  .هاي آن بسيار مهم است ويژگي

                                                      
1. Bieru       2. massification 
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  پيشنهادها

گيـري و     هـا در شـكل      با توجه به مباحث مطرح شده در اين مقاله دربـاره نقـش رسـانه              
ريزان و     برنامه تقويت الگوي صحيح مصرف، رهنمودها و پيشنهادهاي زير براي مديران،         

  :شود ها، بويژه رسانه راديو و تلويزيون ارائه مي سازان رسانه برنامه
هـا و نمادهـاي متنـوع خـويش، ضـمن        ترديد الگوهاي تهاجم فرهنگـي بـا شـيوه          بي. 1

هـاي   هاي زندگي و هويت سازي استانداردهاي يكنواخت فرهنگي بيش از همه سبك     برجسته
لـذا افـزايش قـدرت    . دهنـد  يت ديني مردم را هدف قرار ميهوهويت ملي و   بويژه   اجتماعي

گرايـي يكـي از       سازي عناصر و مظاهر اين تهـاجم كـه مـصرف            مقاومت فرهنگي براي خنثي   
  . رود هاي مهم رسانه ملي به شمار مي هاي بارز آن است ازجمله رسالت مصداق
ر انجـام   شناسي در سازمان صداوسيما به صورت علمي و مـستم           الزم است مخاطب  . 2

ها و نيازهاي آنـان   ها بر اساس شناخت دقيق مخاطبان عام و خاص و گرايش گيرد و برنامه 
تـرويج و تــسري  . هـا و راهبردهـاي فرهنگـي كـشور تهيـه شـود       در چـارچوب سياسـت  

هـاي راديـويي و تلويزيـوني و     هاي برنامه افـق رسـانه ملـي در برنامـه        رويكردها و راهبرد  
 از   مناسـب  گيـري   هـاي رسـانه ملـي و بهـره          اسـالمي در پيـام    عملياتي كردن رهنمودهاي    

  .شناختي، نقش بارزي در توفيق رسانه ملي خواهد داشتبويژه الگوي ي اثرگذاري هاالگو
هاي ارزشي و فرهنگ عـدالت، قناعـت، انفـاق، كـار و تـالش،                 توجه به شاخص  . 3

هـاي گونـاگون،    آوري بـه حرفـه      ترويج الگوهاي رفتار اسالمي، تشويق جوانان بـه روي        
هاي مربوط به امور گوناگون زندگي، اهتمـام بـه حفـظ محـيط زيـست،                  افزايش مهارت 

هـاي تجـاري،      هاي تلويزيوني و آگهـي        پرهيز از تبليغ اسراف و تبذير بويژه در مجموعه        
هـاي خـارجي و غافـل         هـا و مجموعـه      رعايت معيارهاي فرهنگ اسالمي در خريد فيلم      

  .يف جامعه ايران ضروري استنشدن از اقشار متوسط و ضع
 تهاجم فرهنگي و به تعبيـر   شايسته است مقابله مؤثر و هوشمندانه با ابعاد گسترده     . 4

هـاي   كننـدگان برنامـه   ريـزان و تهيـه   مقام معظم رهبري ناتوي فرهنگي مورد توجه برنامه     
ـ   بينانـه ارزش  به اين ترتيب كه در كنار ارائه واقع     . ها قرار گيرد    شبكه ت و منفـي  هـاي مثب

دستاوردهاي تمدن غربي و الگوهاي فرهنگي آن با بازنمايي علمي و هنرمندانه فرهنـگ              
هاي اجتماعي و فرهنگي مردم بويژه قشر كودك          ـ اسالمي، به رشد آگاهي      و تمدن ايراني  

  .و نوجوان تالش كنند
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