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خالصه مدیریتی 
اقتصــاد مقاومتــی کلیــدواژه ای اســت کــه در ســال های اخیــر بســیار بــر ســر زبان هــا افتــاده اســت؛ کلیــدواژه ای کــه 
راهبــرد کالن نظــام جمهــوری اســالمی در مقابلــه بــا جنــگ اقتصــادی دشــمن اســت و وظیفــه اجــرای آن بــر دوش یــک 
قــوه و نهــاد نیســت و نیازمنــد تشــریک مســاعی همــه قــوا، نهادهــا، ســازمان ها و مــردم اســت. رســانه ها نیــز به عنــوان 

یکــی از ارکان جوامــع جدیــد بایــد در اقتصــاد مقاومتــی نقش آفریــن باشــند.
اقتصــاد مقاومتــی را می تــوان از زوایــای گوناگــون بررســی کــرد. یکــی از مفاهیــم مهــم حــوزه اقتصــاد در ایــن میــان 
»ملی گرایــی مصرفــی« اســت. شــاخص ملی گرایــی مصرفــی توســط شــیمپ و شــارما )1987( در جهــان مطــرح شــده 

و منظــور از آن، گرایــش بــه مصــرف کاالی داخلــی توســط مصرف کننــدگان اســت. 
در ایــن گــزارش راهبــردی پــس از مــرور پیشــینه تحقیقاتــی »ملی گرایــی مصرفــی« در جهــان و ایــران، بــه بررســی 
ــود  ــه تبییــن نقــش رســانه ها در بهب ــم و پــس از آن ب ــران پرداخته ای ــه آن در ای سیاســت های کلــی و قوانیــن مرتبــط ب
ــی  ــرای افزایــش شــاخص ملی گرای ــی ب ــز ســعی شــده اســت راهکارهای ــان نی ــم. در پای ــن شــاخص همــت گمارده ای ای

ــه شــود. ــا رویکــرد نقــش رســانه ها در فرهنگ ســازی آن ارائ ــی ب مصرف



7

مقدمه 
ــوب، راه هــای  ــا آگاهــی از وضــع موجــود خــود و ترســیم وضــع مطل ــد ب ــد بتوان ــرای پیشــرفت بای هــر جامعــه ای ب
دســتیابی بــه آن را همــوار نمایــد. کشــور ایــران نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت. انقــالب اســالمِی ایــران در پی ترســیم 
وضــع مطلــوب آینــده اســت کــه رســیدن بــه ایــن مهــم، نیازمنــد تغییراتــی گســترده اســت؛ تغییراتــی کــه بعضــاً بــه تغییر 
کلــی جهــت مســیر و هــدف می انجامــد و بعضــاً در ســطوح پایین تــر بهینه کــردن روش هــا را موجــب می شــود. مــردم 
ایــران بــا رأِی »آری« بــه جمهــوری اســالمی در قــول و همچنیــن پایبنــدی در طــول 38 ســال گذشــته در فعــل، نشــان 
داده انــد بــرای رســیدن بــه وضــع مطلوبــی کــه بــا هدایــت امــام راحــل عظیم الشــأن ترســیم کرده انــد، مصــّر هســتند. 

ــورم و ...  ــکاری، ت ــر بی ــر نظی ــن مشــکالت اقتصــادی دیگ ــم اقتصــادی از ســوی دشــمن و همچنی ــل تحری تحمی
ــا طــرح »اقتصــاد مقاومتــی« راه پیشــرفت را نمایــان کننــد. تبییــن مؤلفه هــای  ــا ب ــر آن داشــت ت مســئوالن نظــام را ب
اقتصــاد مقاومتــی وظیفــه ایــن مقــال نیســت و در ایــن مجــال نمی گنجــد، امــا یکــی از پیش نیازهــای اقتصــاد مقاومتــی، 
بــاال رفتــن شــاخص »ملی گرایــی مصرفــی« اســت. نیــاز کشــور در ایــن دوره زمانــی ایــن اســت کــه مــردم کاالهــای 
ملــی و داخلــی را بــه کاالهــای خارجــی ترجیــح دهنــد و ایــن مهــم را نــه تنهــا در نگــرش و دل خویــش، کــه در رفتــار و 
عمــل خــود بــروز و ظهــور دهنــد. مــردم بایــد »ملی گرایــی مصرفــی« را به عنــوان یــک فرهنــگ بپذیرنــد. بــرای دســتیابی 

بــه چنیــن هدفــی، رســانه ها یکــی از ارکان اصلــی هســتند.
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1. ملی گرایی مصرفی
مقدمه

انســان بــرای تــداوم زندگــی خویــش و بــرآورده ســاختن نیازهــای اولیــه، نیازمنــد مصــرف کاالهــا و خدمــات اســت. 
بنابرایــن نیــاز و مصــرف همراهــان همیشــگی انســان ها در طــول حیــات بشــری بوده انــد، امــا امــروزه مصــرف و نیــاز از 
هــم فاصلــه گرفتــه و شــکافی بیــن آن هــا به وجــود آمــده اســت، بــه گونه ای کــه دیگــر مصــرف انســانی بــا نیازهایــش 
مطابقــت نــدارد، بلکــه چیــزی بیــش از آن اســت و آن شــکاف را مصرف گرایــی پــر کــرده اســت. مصــرف در پایــان قــرن 
بیســتم بــه واقعیتــی چنــد بُعــدی تبدیــل شده اســت کــه در کنــار ابعــاد و الزامــات اقتصــادی، معانــی فرهنگــی و الزامــات 

.)Bockoc, 1993:2(اجتماعــی بســیاری بــا خــود دارد
مصرف گرایــی بــا نمادهــا و عالئــم خــاص خــود امــروزه نمایانگــر ســبک زندگــی، تمایــالت، تفکــرات و ایده آل هــا و 
بــه مثابــه بازنمایی کننــده هویــت عامــالن آن، کارکردهــای جدیــدی یافتــه اســت. امــروزه انســان ها می خواهنــد کیســتی 
خــود را از طریــق کاالهــا و خدماتــی کــه مصــرف می کننــد یــا تنــوع مصــرف، به خصــوص مصــرف کاالهــا یــا خدماتــی 
کــه نــام و مــارک مشــهور دارنــد، معرفــی کننــد. جامعــه مصرف گــرا، جامعــه اســراف زده ای اســت کــه در آن تبعیض هــا 
ــای  ــادی، پیامده ــات اقتص ــر تبع ــالوه ب ــی ع ــی و مصرف زدگ ــود. مصرف گرای ــاهده می ش ــادی مش ــای زی و نابرابری ه
منفــی فرهنگــی، سیاســی و ... را به دنبــال دارد. ایــن پدیــده در کشــورهای صنعتــی و مــدرن بــه از خودبیگانگــی انســان 

و در کشــورهای در حــال توســعه، عــالوه بــر آن بــه وابســتگی بیشــتر کشــورها منجــر شــده اســت)حاجی زاده، 1392(.
بی توجهــی بــه تولیــدات داخلــی و رواج مصــرف کاالهــای خارجــی لطمه هــای جبران ناپذیــری را بــر ســاختار اقتصــاد 
کشــور وارد می ســازد. بــر همیــن اســاس، رقابــت بیــن محصــوالت داخلــی و خارجــی در بازارهــای جهانــی، بــه ســرعت 

رو بــه افزایــش اســت و ایــران نیــز به عنــوان کشــوری در حــال توســعه، از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت)بهمنی، 1391(.
ــا  ــا ب ــت ت ــد اس ــد، نیازمن ــود دور نمای ــی را از خ ــد مصرف گرای ــر نتوان ــی اگ ــر، حت ــی حاض ــا در دوره زمان ــور م کش
»ملی گرایــی مصرفــی« بتوانــد وابســتگی خــود بــه ســایر کشــورها را کــم کنــد و از ایــن طریــق برخــی مشــکالت دیگــر 

اقتصــادی خــود را حــل نمایــد.
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تعریف ملی گرایی مصرفی

مصرف و مصرف گرایی نوین چیست؟▪
مصــرف از نیازهــای زیســتی بشــر اســت. در جوامــع اولیــه، انســان ها متناســب بــا نیازهــای مصرفی شــان، اقــدام بــه 
ــه  ــا کاالی دیگــری مبادل ــد و اگــر مــازادی داشــتند، آن را ب ــه اول خــود مصرف کننــده بودن ــد و در مرحل تولیــد می کردن
می کردنــد. امــروزه مصــرف فراتــر از حــد نیــاز، تبدیــل بــه پدیــده ای شــده اســت کــه از آن بــا عنــوان »مصرف گرایــی 

ــود)حیدری، 1392(. ــر می ش ــن« تعبی نوی
مصــرف به دلیــل اهمیتــش در جامعــه مــدرن، شــاخص اســتقرار و حاکمیــت ســبک زندگــی جدیــد تلقــی می شــود. 
ــوده و خــود،  ــواع ســبک های زندگــی ب ــز حاکــی از شــیوه ها و رواج ان ــف مصــرف نی ــا الگوهــای مختل ــوع مصــرف ی ن

ــی، 1386(. ــود می آورد)حاجیان ــا را به وج ــواع هویت ه ــن ان ــدی بی ــی مرزبن نوع
بــا اســتفاده از مفهــوم ســبک زندگــی، می تــوان بــه شــناخت و آگاهــی از شــرایط فرهنگــی موجــود در جامعــه دســت 

یافــت و از هنجارهــای پنهــان کــه در اذهــان، باورهــا و رفتارهــای مــردم قابــل مشــاهده اســت، مطلــع شــد.
ــاد  ــرف، نم ــرد. مص ــأت می گی ــه نش ــک جامع ــای ی ــا و ارزش ه ــته و از نگرش ه ــگ داش ــه در فرهن ــرف ریش مص
ــق آن هــا در جامعــه قضــاوت می شــوند و ســبک زندگــی، برســاختی از مجمــوع  ــراد از طری ــی اســت کــه اف ویژگی های

ــت)حیدری، 1392(. ــخصی اس ــای ش ــان انتخاب ه ــان هم ــر بنی ــی ب ــای اجتماع موقعیت ه
بــا رشــد روزافــزون تجــارت بین الملــل، مصرف کننــدگان کشــورهای مختلــف بــه شــکل قابــل توجهــی در معــرض 
کاالهــای خارجــی قــرار می گیرنــد. ایــن امــر عالقــه محققــان ایــن حــوزه را بــه بررســی گرایش هــای مصرف کننــدگان 
یــک کشــور یــا منطقــه بــه کاالهــای خارجــی افزایــش داده اســت. ایــن گرایش هــای مثبــت یــا منفــی ممکــن اســت 
از عوامــل بســیاری ماننــد هزینــه یــا کیفیــت ادراک شــده خــود محصــوالت یــا عوامــل متأثــر از ارزش هــای مصــرف 

کننــدگان ناشــی شــود)حقیقی و حســین زاده، 1388(.
ــه محصــوالت  داخلــی  و خارجــی  و چگونگــی  ــاره نگــرش مصرف کننــدگان ب ــی بین الملــل درب در تحقیقــات بازاریاب

تصمیم گیــری آن هــا در مــورد خریــد، دو دیــدگاه  وجـــود  دارد:
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1. یکــی الگــوی منطقــی پــردازش  اطالعــات  اســت کــه بیــان مـــی کند مـــصرف کنندگان مـــحصول مــورد نیــاز خود 
را طــی یــک فرآینــد عقالیــی و تحــت تأثیــر  مؤلفه هــای  شــناختی  ارزیابــی و انتخــاب می کننــد. 

2. دیــدگاه  دیگــر الگــوی عاطفــی پــردازش اطالعــات  اســت کــه  بیانگــر انتخــاب مـــصرف کنندگان تـــحت تـــأثیر 
عوامــل عاطفــی نیــز هســت.

در زمینــه انتخــاب بیــن محصــوالت داخلــی و خـــارجی، عوامــل  شــناختی مـــی تواند شــامل کیفیــت، قیمــت، میــزان  
دسترســی، خدمــات  پــس  از فــروش و یــا موجــود بــودن قطعــات یدکــی محصــوالت داخلــی باشــد کــه  ســبب  گرایــش بــه 
محصــوالت داخلــی مـــی شود، امــا عواملــی مـــانند مـــخالفت هنجــاری و اخالقــی بــا خریــد محصــوالت خارجــی به دلیل  
حــس  عـــالقه  و وفــاداری بــه میهــن، از دســته عوامــل عاطفــی هســتند کــه ممکــن اســت باعــث ترجیــح  محصــوالت  

داخلــی  بــه  خارجــی شــوند.
گرایــش بــه مصــرف کاالی داخلی را اولیـــن بـــار شــیمپ  و  شــارما )1987( بـــا عنــوان »ملی گرایی مصرفــی«،   مطرح 
کردنــد کــه می توانــد عوامــل شــناختی را نیــز متأثــر کنــد؛ بـــه عبارت  دیگــر،  مصرف کننــدگان ملی گــرا محصــوالت داخلی 
را از لحــاظ جنبه هــای شــناختی مطلوب تــر از محصــوالت خارجــی ارزیابــی می کننــد  و در مقایســه بــا مصرف کننــدگان  
ــی«  ــی  مصرف ــوم »ملی گرای ــد. مفه ــی  روی  می آورن ــوالت داخل ــتر محص ــد بیش ــه خری ــه ب ــات ملی گرایان ــد احساس فاق

یــک  حـــوزه تـــخصصی و زیـــرمجموعه ای از »ملی گرایــی« و »ملی گرایــی اقتصادی« اســت)حقیقی، 1388(.
ــژه در کشــورهای بیشــتر توســعه یافته( به دلیــل حـــس  ــدگان )به وی شــواهدی  وجــود  دارد  کــه  بعضــی از مصرف کنن
عـــالقه و وفــاداری بــه میهــن  خــود و یــا بـــه دلیل کیفیــت ادراک شــده محصــوالت داخلــی ترجیــح می دهنــد محصوالت 

ســاخت  کشــور خــود را خریــداری  کننــد.
ــوالت  ــه محص ــبت ب ــرش نس ــده و نگ ــی مصرف کنن ــن ملی گرای ــه بی ــی رابط ــه بررس ــددی ب ــای متع پژوهش ه
وارداتــی پرداخته انــد کــه نتایــج آن هــا نشــان می دهــد هــر چــه مصرف کننــده ای ملی گراتــر باشــد، مخالفــت بیشــتری 

ــا واردات محصــوالت خارجــی خواهــد داشــت)بهمنی، 1391(. ب
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ملی گرایی مصرفی در کشورهای جهان
شــیمپ و شــارما اولیــن مقیــاس جامــع بــرای  اندازه گیــری  CET 1 را ارائــه دادنــد؛ هرچنــد در آن  زمــان ابزارهــای دیگــر 
نیــز بــرای اندازه گیــری وجــود داشــت؛ بــرای مثال،  مقیــاس ریوســون  را محققــان اولیه ماننــد دورنــوف و دیگران اســـتفاده 
ــار،  ــدادی از متغیرهــای معی ــه  تع ــا ارائ ــی را ب ــی مصرف ــد . نخســت شــیمپ  در  ســال 1984 ســعی کــرد ملی گرای کرده ان
ــری   ــن اندازه گی ــد. ای ــری و شناســایی کن ــرا را اندازه گی ــر ملی گ ــرا و غی ــدگان ملی گ ــن مصرف کنن ــژه بی ــای  وی تفاوت ه
شــامل  ســنجش  باورهــا، عقایــد هـــنجار، معیارهــای قـــصد خریــد و ویژگی هــای شــخصیتی بــرای مطالعــه ارزیابــی خرید 
ــق شــد  ــق دیگــری  موف ــا همــکاری محق ــد، شــیمپ ب ــار ســال بع ــود. چه ــی  ب ــل  داخل ــای خارجــی در مقاب اتومبیل ه

مقیــاس خاصــی بــرای ســنجش  ایــن  مفهــوم  به وجــود آورد کــه بــه CETSCALE مشــهور شــده اســت)حقیقی، 1388(.
ــی  ــوالت  آمریکای ــد محص ــرای خری ــرا ب ــدگان  ملی گ ــای  مصرف کنن ــا گرایش ه ــود ت ــده ب ــی ش ــزار طراح ــن اب ای
ــا 180  ــی ب ــدا مقیاس ــات در ابت ــری مطالع ــام  یک  س ــق  انج ــنجد. از طری ــی بس ــوالت خارج ــد محص ــل خری را در مقاب
مــورد طراحــی شـــد کـــه بـــا اصالحــات بعــدی بــه 17  مــورد  تـــقلیل  یـــافت. بــا به کارگیــری روی نمونــه وســیعی از 
مصرف کننــدگان آمریکایــی در چهــار ناحیــه مختلــف  و بــا انجــام ارزیابی هــای پایانــی و روایــی مقیــاس، قابلیــت اعتمــاد 
زیــادی )آلفــای کرونبــاخ بیــن 0/49 تــا 0/69( بــرای مقیــاس گزارش شـــد  کـــه  قابلیــت به کارگیــری آن را تعمیــم می داد. 
اعتبــار بین المللــی  مقیــاس CETSCALE در کشــورهای  دیـــگری  مـــانند روســیه، لهســتان، جمهــوری چــک، اســپانیا، 

لیتوانــی، چیــن، اندونــزی، اســترالیا و ترکیــه مــورد تأییــد  واقــع شــده  اســت)همان(.
در صــورت اســتفاده  از  مقیــاس اســتاندارد، امتیازهــای به دســت آمــده  بیــن  7  و 119 اســت. مطابــق  جــدول1، باالتریــن  
ــزان  ــن می ــن و کمتری ــگالدش و چی ــزی، بن ــی، اندون ــره جنوب ــب در کشــورهای ک ــی  به  ترتی ــی مصرف ــزان ملی گرای می

ــان  گــزارش شــده اســت)همان(. ملی گرایــی مصرفــی به ترتیــب در کشــورهای  بلغارســتان، انگلســتان  و یون

1  - consumer ethnocentrism
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جدول 1- میانگین امتیازات ملی گرایی مصرفی در کشورهای مختلف

میزانملیگراییکشوررتبهمیزانملیگراییکشوررتبه

56/8مالت85/0714کرهجنوبی1

55/89آمریکا74/515اندونزی2

53/59استونی74/4616بنگالدش3

51/17چک74/4617چین4

50/66هندوستان71/418پاکستان5

48/61کانادا62/2119نیوزلند6

44/54روسیه61/6920ترکیه7

43/3مجارستان61/521ژاپن8

38/4سوئد59/922لهستان9

37/84یونان59/8423فرانسه10

30/29انگلستان59/7624هلند11

28/7بلغارستان59/525استرالیا12

58/48لیتوانی13

پیشینه پژوهشی مرتبط با مصرف و ملی گرایی مصرفی در ایران
ــر کــرده اســت، به طوری کــه خانوارهــا  ــه فرهنــگ مصــرف تغیی ــد ب ــی از فرهنــگ تولی امــروز ســبک زندگــی ایران
ــی و  ــبک زندگ ــی س ــد. بررس ــذار کرده ان ــه واگ ــارج از خان ــه خ ــدان را ب ــت فرزن ــز و تربی ــل پخت وپ ــوری مث ــی ام حت
مصرف گرایــی در ایــران، نشــان می دهــد خانواده هــا عمومــاً از نظــر مــادی و معنــوی بــه نفــع خــود و منافــع ملــی عمــل 
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ــتا از ســکنه اســت)رزاقی، 1391(. ــزار روس ــا 30 ه ــی شــدن 20 ت ــد. یکــی دیگــر از نشــانه ها، خال نمی کنن
ویژگــی دیگــر در خانواده هــای ایرانــی بی طرفــی نســبت بــه مصــارف داخلــی و خارجــی اســت. ایــن مســأله ســبب 
ورود کاالهــای خارجــی بــه داخــل شــده و تولیــد داخلــی و اشــتغال را بــا خطــر مواجــه کــرده اســت. همچنیــن خانواده هــا 
ــد؛  ــده زندگــی می کنن ــد آین ــا درآم ــواًل ب ــر، معم ــت اجتماعــی باالت ــا منزل ــل مســاوی دانســتن مصــرف بیشــتر ب به دلی

ضمــن اینکــه اتــالف منابــع مصرفــی هــم از دیگــر ویژگی هــای جامعــه ایرانــی اســت)حیدری، 1392(.
ــت سیاســت گذاری های  اقتصــادی  و  ــی همــواره در اولوی ــد  و مصــرف کاالهــای داخل ــت از  تولی ــا، حمای در کشــور م
ــری  و  ــی، بهره گی ــه مصــرف  کاالهــای  داخل ــه تشــویق ب ــرار داشــته و یکــی از شــیوه های معمــول در زمین ــی ق بازرگان

ــی اســت. ــه  مصــرف  کاالهــای داخل تهییــج احساســات وطن پرســتانه و ســوق  دادن ایــن  احساســات  ب
امــا به رغــم تأکیــد  زیــاد  بــر نقــش احساســات ملی گرایانــه در مصــرف کاالهــای داخلــی، تاکنــون ایــن گرایشــات و 
ــده   ــام  ش ــات انج ــا و تبلیغ ــراً برنامه ریزی ه ــت  و ظاه ــی شده اس ــر ارزیاب ــی کمت ــجم و علم ــور منس ــای آن  به  ط پیامده
در ایــن  زمینــه بــر اســاس شــواهد و قرایــن غیرعلمــی بــوده اســـت. ایــن در حالــی اســت  کــه  در بســیاری از کشــورها 
تحقیقــات زیــادی  در  زمینــه  نقــش احساســات ملی گرایانــه  در  خریــد و مصــرف محصــوالت  داخلــی، پیامدهــای  مســتقیم  

و غیرمســتقیم و ســنجش ایــن گرایشــات بــه صــورت کّمــی و علمــی انجــام  پذیرفتــه اســت. 
بر اساس یافته های ما تحقیقات انجام شده در این موضوع در ایران به شرح زیر است:

ــد مصــرف و  ــای انجــام شــده در کشــور نشــان می ده ــج پژوهش ه ــد اســت بررســی نتای ــدری )1392( معتق - حی
مصرف گرایــی به شــدت در حــال رشــد و گســترش اســت. جمع بنــدی نتایــج ایــن پژوهش هــا شــامل نــکات زیــر اســت:

1. نظــام ارزشــی جامعــه در بســیاری از حوزه هــا به ویــژه در زمینــه مصــرف، در حــال تغییــر و تحــول اســت. تحــوالت 
اخیــر جامعــه ایرانــی نشــان می دهــد الیه هــای ســخت اجتماعــی )طبقــات( و نظــام ارزشــی جامعــه دچــار دگردیســی های 
آشــکاری گردیــده اســت. پژوهش هــای انجــام شــده نشــان می دهــد در دهــه 1360 میــزان مصــرف کاالهــای لوکــس 

رونــد نزولــی داشــته، امــا پــس از پایــان جنــگ، مصــرف ایــن کاالهــا افزایــش یافتــه اســت.
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2. تلویزیــون و رســانه های تصویــری، الگــو و ســبک زندگــی طبقــات بــاال را از طریــق برنامه هــای مختلــف خــود بــه 
ویــژه پیام هــای بازرگانــی، تبلیــغ و ترویــج می کننــد. 

3. سه عامل ثروت، زنان و تبلیغات تجاری بیشتر از سایر عوامل بر مصرف گرایی تأثیر دارند.
4. طبقــات پاییــن جامعــه، الگــوی مصرفــی و ســبک زندگــی طبقــات بــاال را تقلیــد می کننــد. )لهســایی زاده )1379( 
جامعــه را بــر پایــه ســه معیــار ثــروت، قــدرت و وجهــه )پرســتیژ( بــه ســه طبقــه بــاال، متوســط و پاییــن تقســیم می کنــد 

ــد.  و بیــان مــی دارد هــر ســه طبقــه، مصرف گرایــی بی رویــه دارن
5. ســطح رفــاه مــورد انتظــار در جامعــه به ویــژه در بیــن جوانــان به شــدت افزایــش یافته اســت. فــوالدی و خوشــگویان 
ــر طبــق آمــار حــدود 30 درصــد جمعیــت کشــور را گروه هــای ســنی 15  ــه اینکــه ب ــا توجــه ب ــد ب فــرد )1383( معتقدن
تــا 23 ســال تشــکیل می دهــد، در آینــده تقاضــای کاالهــای لوکــس و تجملــی افزایــش قابــل توجهــی خواهــد داشــت 
ــا ســایر  ــن نتیجــه رســیده اند کــه فرهنــگ مصــرف در کشــور در مقایســه ب ــه ای ــن آن هــا ب ــدری، 1392(. همچنی )حی
کشــورها ناســالم و غیراقتصــادی اســت. بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش، الگــوی مصــرف در ایــران از دو جهــت دچــار 

آســیب اســت: 
1. بخش زیادی از هدررفت منابع در کشور ناشی از عدم آگاهی و فرهنگ نادرست مصرف در خانواده ها است؛ 

ــات  ــه طبق ــه در حــال گســترش اســت کــه منحصــر ب ــی و جامع ــی در خانواده هــای ایران 2. نوعــی فرهنــگ تجمل
ــود. ــه نمی ش ــاالی جامع ب

ــن ادعــا اســت  ــد ای ــی و امینــی )1385( مؤی ــور )1377(، شاه حســینی )1382(، میرزای همچنیــن پژوهش هــای رفیع پ
کــه پــس از پایــان جنــگ تحمیلــی، ســهم مصــرف کاالهــای تجملــی و لوکــس نســبت بــه کل مصــرف خانوارهــا ســیر 

صعــودی داشــته اســت.
از آن جــا کــه اکثــر کاالهــای لوکــس دارای برندهــای جهانــی هســتند، می توانیــم نتیجــه بگیریــم کــه میــزان شــاخص 

ملی گرایــی مصرفــی روزبــه روز در حــال تنــزل اســت.
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ــان  ــی نش ــای مصرف گرای ــن تعیین کننده ه ــرف و مهم تری ــر مص ــر ب ــل مؤث ــی عوام ــا بررس ــادی )1388( ب - کیقب
ــی  ــر مصرف گرای ــل ب ــایر عوام ــش از س ــات تجــاری بی ــان و تبلیغ ــا، زن ــی خانواره ــروت و دارای ــل ث ــد ســه عام می ده

تأثیــر دارنــد.
تبلیغــات تجــاری کــه در انواع رســانه ها از قبیــل ماهــواره، اینترنــت، بیلبــورد، مطبوعــات و به ویــژه تلویزیــون صــورت 
می گیــرد، ذهــن مخاطــب را بــه خریــد ترغیــب می کنــد و بــا ایجــاد انگیــزه در مصرف کننــده تمایــل او را بــه مصــرف 
کاذب بیشــتر می کنــد. مهم تریــن عامــل در ایــن فرآینــد، تبلیغــات تلویزیونــی اســت کــه 62.1 درصــد مخاطبــان معتقدنــد 

بــا تماشــای تبلیغــات تلویزیونــی بــه مصــرف کاالهــا گرایــش پیــدا می کننــد. 
- حســین میرزایــی و ســعیده امینــی در تحقیقــی کــه بــا عنــوان »تحلیــل محتــوای پیام هــای بازرگانــی تلویزیونــی 
ــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه پیام هــای بازرگانــی  ــد، ب ــر طبقــه اجتماعــی و ســبک زندگــی« انجــام داده ان ــا تأکیــد ب ب
بــه مثابــه زبــان تولیدکننــده معانــی مصــرف هســتند و نشــان دهنده ســبک زندگــی طبقــه متوســط رو بــه بــاال و طبقــات 
ــهر  ــمال ش ــای ش ــش خیابان ه ــه )66 درصــد(، نمای ــاالی جامع ــه ب ــه طبق ــق ب ــای متعل ــتفاده از ورزش ه باالســت. اس
ــه و اتومبیل هــای  ــش برج هــای بلندمرتب ــاط و اســتخر )40 درصــد(، نمای ــا حی ــی ب ــازل ویالی ــش من )50 درصــد(، نمای

ــد.  ــج می کنن ــغ و تروی ــی تبلی ــای بازرگان ــه آگهی ه ــتند ک ــواردی هس ــه م ــت )50 درصــد( از جمل گران قیم
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد حــدود 70 درصــد از پیام هــای بازرگانــی پخــش شــده ســبک زندگــی طبقــات بــاال را 

منعکــس می کننــد و تنهــا 3.6 درصــد ایــن آگهی هــا فضــای زندگــی طبقــات پاییــن را تداعــی می کننــد.
ــز  ــر 1382( نی ــینی 1382، منصوری ف ــولی 1382، شاه حس ــردی 1379، رس ــوروز 1377، بروج ــات )پورن ــایر تحقیق س

ــد. ــد می کن ــی تأیی ــا پیام هــای بازرگان ــاال را ب ــه ب نمایــش الگوهــا و ســبک زندگــی طبق
ــرد  ــه عملک ــی ب ــل توجه ــزان قاب ــه می ــی، ب ــی مصرف ــاخص ملی گرای ــودن ش ــن ب ــم پایی ــم نتیجــه بگیری می توانی

ــت. ــوده اس ــی ب ــت و ناآگاه ــااًل از روی غفل ــه احتم ــردد ک ــی برمی گ ــازمان های حکومت ــتگاه ها و س دس
- بهمنــی )1391( در پژوهشــی دیگــر کــه در 28 شــهر )مرکــز اســتان( کشــور بــه روش پیمایشــی انجــام داده اســت، 
نگــرش مصرف کننــدگان را نســبت بــه کاالهــای داخلــی و تمایــل بــه خریــد ایــن کاالهــا بررســی کــرده اســت. طبــق 
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نتایــج ایــن پژوهــش، 83 درصــد از پاســخگویان بــر اســاس معیارهــای شــناختی و عقالنــی اقــدام بــه خریــد کاال می کننــد 
و تنهــا در حــدود 14 درصــد، بــا توجــه بــه معیارهــای هنجــاری و عاطفــی کاالهــای مــورد نیــاز خــود را تهیــه می کننــد. 
همچنیــن ملی گرایــی مصرفــی 80/4 درصــد از کل پاســخگویان در حــد متوســط، 13/4 درصــد در حــد قــوی و 2/4 درصــد 
در حــد ضعیــف اســت)بهمنی، 1391(. یافته هــای پژوهــش بهمنــی )1391( نشــان می دهــد 53/1 درصــد پاســخگویان بــه 

خریــد کاالی ایرانــی و 46/9 درصــد بــه خریــد کاالی خارجــی بیشــتر تمایــل دارنــد.
- پاسخگویان متأهل )58/6 درصد( بیشتر از پاسخگویان مجرد )39/5 درصد( به خرید کاالی ایرانی تمایل دارند.

- همچنیــن بــا افزایــش ســن، تمایــل بــه خریــد کاالی ایرانــی افزایــش می یابــد؛ خریــد کاالی ایرانــی در رده ســنی 
18 تــا 29 ســال )42/1 درصــد( کمتــر و در گــروه ســنی 50 ســال و باالتــر )75/4 درصــد( بیــش از ســایر گروه هــا اســت. 
ــواد و  ــد. پاســخگویان بی س ــی کاهــش می یاب ــد کاالی ایران ــه خری ــل ب ــالت، تمای ــش تحصی ــا افزای ــن ب - همچنی
دارای تحصیــالت ابتدایــی )75/9 درصــد( بیشــتر و پاســخگویان دارای تحصیــالت عالــی )37/7 درصــد( کمتــر بــه خریــد 

کاالی ایرانــی تمایــل دارنــد. 
- بــا افزایــش میــزان درآمــد، تمایــل بــه خریــد کاالی ایرانــی کاهــش می یابــد. پاســخگویان بــا درآمــد ماهانــه بــاالی 
ــر از چهارصــد هــزار  ــه کمت ــا درآمــد ماهان ــر و پاســخگویان ب یــک میلیــون و دویســت هزار تومــان )26/1 درصــد( کمت

تومــان )62/6 درصــد( بیشــتر بــه خریــد کاالی ایرانــی تمایــل دارنــد.
- از میــان پاســخگویانی کــه بــه خریــد کاالهــای ایرانــی تمایــل دارنــد )53/1 درصــد کل پاســخگویان(، 29/7 درصــد 
ــی  ــای ایران ــودن کااله ــته اند. ارزان ب ــی« دانس ــای ایران ــودن کااله ــر ب ــا کیفیت ت ــل را »ب ــن تمای ــل ای ــن دلی مهم تری
)23/1 درصــد(، ســاخت کشــور ایــران بــودن )9/8 درصــد(، خدمــات پــس از فــروش )8 درصــد(، کمــک بــه اقتصــاد کشــور 

)7/1 درصــد( از ایــن نظــر در رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد.
- از میــان پاســخگویانی کــه بــه خریــد کاالهــای خارجــی تمایــل دارنــد )46/9 درصــد کل پاســخگویان(، 90/4 درصد 
»بــادوام بــودن کاالهــای خارجــی« را مهم تریــن دلیــل ایــن تمایــل ذکــر کرده انــد. تنــوع کاالهــای خارجــی )2 درصــد( 

و قیمــت پاییــن کاالهــای خارجــی )1/4 درصــد( از ایــن نظــر در رتبه هــای بعــدی هســتند.
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- در مــورد چگونگــی انتخــاب کاالهــای مــورد نیــاز از ســوی پاســخگویان، 83 درصــد از پاســخگویان کاالهــای مــورد 
نیــاز خــود را بــر اســاس مؤلفه هــای شــناختی و عقالنــی انتخــاب می کننــد و 14/2 درصــد بــر اســاس الگــوی هنجــاری 

- عاطفــی بــه خریــد کاال اقــدام می کننــد.
ــا در صــدا و  ــات کااله ــه »تبلیغ ــات: 52/8 درصــد از پاســخگویان ب ــواع تبلیغ ــه ان ــاد پاســخگویان ب ــزان اعتم - می
ســیما«، 32 درصــد بــه »تبلیغــات کاالهــا در روزنامه هــا و مجــالت«، و 28 درصــد بــه »تبلیغــات کاالهــا در ســطح شــهر« 

در حــد »خیلــی زیــاد و زیــاد« اعتمــاد دارنــد.
ــه  ــدگان ب ــاد مصرف کنن ــاخص اعتم ــانه ها، ش ــی در انواع رس ــات داخل ــه تبلیغ ــخگویان ب ــاد پاس ــوع اعتم - از مجم
ــه  ــخگویان ب ــادی پاس ــای بی اعتم ــه معن ــر، ب ــم آن صف ــل رق ــه حداق ــده ک ــاخته ش ــانه ها س ــا در رس ــات کااله تبلیغ
تبلیغــات و حداکثــر آن رقــم 20 بــه معنــای اعتمــاد شــدید آنــان بــه تبلیغــات اســت. میانگیــن اعتمــاد پاســخگویان بــه 

ــاً در حــد متوســط قــرار دارد. تبلیغــات 10/2 اســت کــه تقریب
- 41/5 درصــد پاســخگویان در حــد »کــم یــا خیلــی کــم« و 29/7 درصــد در حــد »زیــاد یــا خیلــی زیــاد« بــا تبلیــغ 
کاالی خارجــی از صداوســیما موافــق هســتند. 28 درصــد نیــز بــا تبلیــغ کاالهــای خارجــی از صداوســیما »اصــاًل« موافــق 

.)1391 نیستند)بهمنی، 
- میــزان مصــرف کاالهــای اساســی در کشــور: نتایــج به دســت آمــده مؤیــد مصــرف بی رویــه در جامعــه در مقایســه 
بــا میانگیــن و اســتانداردهای جهانــی اســت. حیــدری در ســال 1392، یعنــی پــس از گذشــت دو ســال از اجــرای قانــون 

هدفمنــدی یارانه هــا ایــن مصــرف را بــه شــرح زیــر بیــان مــی دارد:
جدول 2- مصرف کاالهای اساسی در ایران و جهان )حیدری، 1392(

نسبتجهانایراننوعکاال

3001502آب)لیتر(

25008003/12برق)کیلووات(

90156بنزین)لیتر(
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17006002/83گاز)مترمکعب(

623دارو)قلمبرایهرنسخه(

1042/5نمک)کیلوگرمدرسال(

42104/2نوشابه)لیتر(

3056شکر)کیلوگرم(

903000/3شیر)کیلوگرم(

1712/51/36روغن)کیلوگرم(

160256نان)کیلوگرم(

40104مکالمهباتلفن)دقیقهدرروز(

ــأله  ــک مس ــه اول ی ــی در درج ــی مصرف ــیم ملی گرای ــته باش ــه داش ــد توج ــا، بای ــن پژوهش ه ــه ای ــه ب ــن توج ضم
اجتماعــی- فرهنگــی اســت، لــذا بایــد بــا تکیــه بــر فرهنگ ســازی و بهره گیــری از الگوهــای عملــی نســبت بــه تغییــر 
نگــرش و رفتــار مصــرف اقــدام کــرد. ملی گرایــی مصرفــی بــه یــک برنامه ریــزی بلندمــدت نیــاز دارد و بایــد بــا تأمــل 
بیشــتر از اقدامــات شــتابزده و شــعاری پرهیــز کــرد. بایــد از هرگونــه فشــار اقتصــادی، روانــی و ایجــاد نگرانــی میــان مردم 

خــودداری کــرد و از طریــق آمــوزش و فرهنگ ســازی و جلــب مشــارکت عمومــی اقدامــات الزم را انجــام داد.

نقد و نظر پیرامون »ملی گرایی مصرفی«
پــس از تبییــن نظریــه ملی گرایــی مصرفــی و چگونگــی وضعیــت آن در کشــورهای مختلــف از جملــه کشــور خودمان، 
نیــاز داریــم کــه نــوع مواجهــه صحیــح بــا شــاخص »ملی گرایــی مصرفــی« را بدانیــم. اساســاً آیــا در چارچــوب گفتمــان 
ــن  ــازی دارد؟ ای ــا بومی س ــازی ی ــه بهینه س ــاز ب ــت؟ نی ــی اس ــاخص خوب ــی ش ــی مصرف ــی، ملی گرای ــاد مقاومت اقتص
ــا  ــرای م ــن شــاخص ب ــزان از ای ــه می ــد و چ ــا را پاســخ می گوی ــاز م ــی نی ــه حوزه های ــه حــدی و در چ ــا چ شــاخص ت

مطلــوب اســت؟
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پاســخ بــه ایــن ســؤاالت توســط اقتصاددانــان و فعــاالن حــوزه اقتصــاد مقاومتــی الزم اســت، امــا از آن جــا کــه در ایــن 
گــزارش راهبــردی، نقــش رســانه ها در ایــن شــاخص را بررســی می کنیــم، ذکــر نــکات ذیــل می توانــد مــا را بــه نتیجــه 

مناســب رهنمــون کند.
مصــرف کاالهــای داخلــی و در واقــع مصرف گرایــی ملــی در هــر حــدی مطلــوب نیســت. ایــن صحیــح اســت کــه 
مصــرف کاالی داخلــی جــزء نقــاط برجســته اقتصــاد مقاومتــی اســت، امــا »قناعــت« و »اجتنــاب از اســراف« دو مفهــوم 
مهــم دیگــر در ایــن چارچــوب اســت. بنابرایــن درســت اســت کــه در صــورت لــزوم مصــرف، کاالی داخلــی بــه کاالی 

خارجــی رجحــان دارد، امــا بــه شــرط اینکــه مصــرف آن کاال، اســراف به حســاب نیایــد.
ــه دو گونــه »مصــرف مثبــت« و »مصــرف منفــی« تقســیم  برخــی از کارشناســان معتقدنــد می توانیــم مصــرف را ب
کنیــم. مصــرف منفــی شــامل ســه رکــن »مصــرف کاالی خارجــی«، »اســراف« و »اثــر نامطلــوب فرهنگــی« اســت و 
مصــرف مثبــت شــامل ســه رکــن »مصــرف کاالی داخلــی«، »مصــرف متعــادل« و »اثــر فرهنگــی مناســب« اســت. در 

ملی گرایــی مصرفــی مــا نیازمنــد مصــرف مثبــت از ایــن نــگاه هســتیم.
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2. سیاست ها و قوانین مرتبط
ــا پیــش  ــد کــه فرهنگ ســازی یکــی از آن هــا اســت، ام ــف دارن ــی نقش هــای مختل ــی مصرف رســانه ها در ملی گرای
از هــر چیــز نیازمنــد ایــن هســتیم کــه بدانیــم سیاســت های کلــی و قوانیــن کشــورمان در ایــن حــوزه چــه ســخنی دارنــد؛ 
ــا  ــب و ب ــل مناس ــم روی ری ــم، نمی توانی ــا آن را ندانی ــط ب ــای مرتب ــز قانون ه ــر چی ــش از ه ــر پی ــر، اگ ــارت دیگ به عب

ســرعت مناســب حرکــت کنیــم و ممکــن اســت هزینه هــای گزافــی نیــز بــه کشــور تحمیــل نماییــم.
سیاســت های کلــی و قوانیــن مرتبــط بــا ملی گرایــی مصرفــی در چنــد عنــوان وجــود دارنــد کــه از میــان آن هــا در 
ایــن گــزارش فقــط بــه بندهایــی اشــاره شــده اســت کــه بــه فرهنگ ســازی مرتبــط اســت یــا اینکــه رســانه ها می تواننــد 

اثــری بــر آن بگذارنــد. ایــن مــوارد را بــا هــم مــرور می کنیــم:

سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ▪
در تاریــخ 24 بهمــن 1391 در 23 بنــد ابــالغ شــد. بندهایــی کــه مســتقیماً مرتبــط بــا موضــوع ایــن گــزارش هســتند 

و نیــاز بــه اقدامــات رســانه ای و فرهنگــی دارنــد، عبارتنــد از:
بند 8. بهبود فضای کسب وکار با هدف افزایش تولید ملی و اصالح زمینه  های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.

ــت  ــی اصــل 44، رعای ــل سیاســت  های کل ــد و تســریع در اجــرای کام ــی و تأکی ــزم مل ــزه و ع ــت انگی ــد 9. تقوی بن
ــت. ــی و بودجــه  ای دول ــاط مال انضب

ــورد  ــانی در م ــه آن و اطالع رس ــی ب ــهیل دسترس ــات و تس ــار و اطالع ــازی آم ــازی و به هنگام س ــد 11. شفاف س بن
ــه  ــا اســتفاده از هــر گون ابعــاد و فرصت هــای ســرمایه گذاران و ســرمایه گذاری در رشــته  های مختلــف و مقابلــه جــدی ب

دسترســی اطالعاتــی ویــژه.
ــی و اســتفاده از نظــرات متخصصــان و  ــت از ســرمایه، کار، کاالهــا و خدمــات ایران ــد 15. توســعه فرهنــگ حمای بن

ــادی. ــات اقتص ــران در تصمیم صاحب نظ
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ــانی و  ــازی و اطالع رس ــازوکار شفاف س ــتفاده از س ــا اس ــات ب ــا و خدم ــع کااله ــام توزی ــردن نظ ــد ک ــد 21. کارآم بن
ــد. ــرور و ناکارآم ــطه های غیرض ــش واس کاه

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی▪
یــک ســال پــس از آن، رهبــر معظــم انقــالب در 29 بهمــن 1392 سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی برآمــده از 
ــا رویکــردی جهــادی را در 24 بنــد ابــالغ فرمودنــد. مــواردی کــه به طــور مســتقیم بــه  فرهنــگ انقالبــی و اســالمی ب

ایــن حــوزه ارتبــاط دارنــد، عبارتنــد از:
ــه  ــی کشــور ب ــانی و علم ــرمایه های انس ــی و س ــع مال ــات و مناب ــه امکان ــازی کلی ــرایط و فعال س ــن ش ــد 1. تأمی بن
ــهیل و  ــا تس ــادی ب ــای اقتص ــه در فعالیت ه ــاد جامع ــارکت آح ــاندن مش ــر رس ــه حداکث ــی و ب ــعه کارآفرین ــور توس منظ

ــط. ــد و متوس ــات کم درآم ــش طبق ــد و نق ــای درآم ــر ارتق ــد ب ــی و تأکی ــای جمع ــویق همکاری ه تش
ــج مصــرف  ــوی مصــرف و تروی ــی اصــالح الگ ــرای سیاســت های کل ــر اج ــد ب ــا تأکی ــت مصــرف ب ــد 8. مدیری بن

ــد. ــری در تولی ــت و رقابت پذی ــای کیفی ــرای ارتق ــزی ب ــا برنامه ری ــراه ب ــی هم ــای داخل کااله
ــازی  ــاختارها، منطقی س ــر تحــول اساســی در س ــد ب ــا تأکی ــور ب ــی کش ــای عموم ــی در هزینه ه ــد 16. صرفه جوی بن

ــد. ــای زای ــرور و هزینه ه ــوازی و غیرض ــتگاه های م ــذف دس ــت و ح ــدازه دول ان
بنــد 19. شفاف ســازی اقتصــاد و سالم ســازی آن و جلوگیــری از اقدامــات، فعالیت هــا و زمینه هــای فســادزا در 

حوزه هــای پولــی، تجــاری، ارزی و ... .
بنــد 20. تقویــت فرهنــگ جهــادی در ایجــاد ارزش افــزوده، تولیــد ثــروت، بهــره وری، کارآفرینــی، ســرمایه گذاری و 

اشــتغال مولــد و اعطــای نشــان اقتصــاد مقاومتــی بــه اشــخاص دارای خدمــات برجســته در ایــن زمینــه.
بنــد 21. تبییــن ابعــاد اقتصــاد مقاومتــی و گفتمان ســازی آن به ویــژه در محیط هــای علمــی، آموزشــی و رســانه ای و 

تبدیــل آن بــه گفتمــان فراگیــر و رایــج ملــی.
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سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف▪
همچنیــن در 15 تیــر 1389، رهبــر معظــم انقــالب در 10 بنــد، سیاســت های کلــی اصــالح الگــوی مصــرف را ابــالغ 

فرمــوده بودنــد کــه مــوارد مرتبــط بــا ایــن گــزارش عبارتنــد از:
بنــد 1. اصــالح فرهنــگ مصــرف فــردی، اجتماعــی و ســازمانی، ترویــج فرهنــگ صرفه جویــی و قناعــت و مقابلــه 
بــا اســراف، تبذیــر، تجمل گرایــی و مصــرف کاالی خارجــی بــا اســتفاده از ظرفیت هــای فرهنگــی، آموزشــی و هنــری و 

ــی. ــانه مل ــژه رس ــانه ها به وی رس
بند 2. آموزش همگانی الگوی مصرف مطلوب.

ــر  ــد ب ــا تأکی ــه و ب ــه و تشــویق الگوهــای موفــق در ایــن زمین ــا ارائ ــد 3. توســعه و ترویــج فرهنــگ بهــره وری ب بن
شــاخص های کارآمــدی، مســئولیت پذیری، انضبــاط و رضایت منــدی.

ــر  ــوالت و مظاه ــه محص ــبت ب ــی نس ــیت عمل ــراز حساس ــی و اب ــگ مصرف گرای ــج فرهن ــا تروی ــه ب ــد 6. مقابل بن
ــی. ــراف و تجمل گرای ــروج اس ــی م فرهنگ

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور▪
ــت ماه 1394  ــورخ اول اردیبهش ــنبه م ــی روز سه ش ــه علن ــره در جلس ــاده و 35 تبص ــر 60 م ــتمل ب ــون مش ــن قان ای

ــه تأییــد شــورای نگهبــان رســید. مجلــس شــورای اســالمی تصویــب شــد و در تاریــخ 1394/02/09 ب
ــازی  ــه فرهنگ س ــه ب ــاده ای ک ــا م ــت و تنه ــادی اس ــای اقتص ــت ها و برنامه ه ــون، سیاس ــن قان ــواد ای ــی م تمام

ــت: ــاده 8 آن اس ــی دارد، م توجه
ــی و  ــوالت صنعت ــِی محص ــاری داخل ــای تج ــان )برند(ه ــت نش ــاد و تقوی ــت از ایج ــف اس ــت موظ ــاده 8- دول م
ــدن و  ــت، مع ــون وزارت صنع ــن قان ــب ای ــخ تصوی ــدت ســه ماه از تاری ــد و ظــرف م ــت کن ــی حمای خوشــه های صادرات
تجــارت مکلــف اســت آیین نامــه ســاماندهی تبلیغــات کاالهــا و خدمــات را بــا همــکاری ســازمان صداوســیمای جمهــوری 
اســالمی ایــران، وزارتخانه هــای جهــاد کشــاورزی، ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و کشــور 

بــا اهــداف زیــر تهیــه کنــد و بــه تصویــب هیــأت وزیــران برســاند:
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1. افزایش رقابت پذیری کاالهای داخلی
2. ترویج فرهنگ مصرف کاالهای داخلی

3. ترویج تغذیه سالم
4. جلوگیری از تجمل گرایی

5. تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نشان های برتر
6. محدودسازی تبلیغ کاالهای خارجی
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3. نقش رسانه ها در ملی گرایی مصرفی
مقدمه

از اولیــن روزهــای آغــاز پژوهــش  در  ارتباطــات  جمعــی، دیدگاه هــای متفاوتــی از ســوی »فرهنگ شناســان« در مــورد 
وســایل ارتبــاط جمعــی شــکل گرفــت. شــکل گیری چنیــن دیدگاه هایــی  به خصــوص  تحــت تأثیــر علــوم  انســانی )اعــم 
ــوم  اجتماعــی  در مباحــث  ــر گرایش هــای عل ــه از اکث ــی ک ــرار داشـــت؛ دیدگاه های ــات، زبان شناســی و فلســفه( ق از ادبی

رایــج و مشــهور  علــوم ارتباطــات، متمایــز بودند)مهــدوی کنــی، 1383(.
در هــر صــورت کســی منکــر اثــر وســایل ارتبــاط جمعــی بــر فرهنــگ نیســت. رســانه ها کــم یــا زیــاد، ســریع یــا بــا 
تأخیــر، مثبــت یــا منفــی، مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــر جامعــه و فرهنــگ اثرگذارنــد. قدرتمنــدان، نخبــگان، مصلحــان و 
ــی،  ــکار عموم ــود در اف ــر خ ــرات مدنظ ــی تغیی ــازوی عملیات ــوان ب ــانه ها به عن ــف از رس ــات مختل ــدان موضوع عالقه من

ــد. ــی خــود را می گذارن ــا منف ــت ی ــرات مثب ــد و کم وبیــش اث ــه اســتفاده می کنن ــار جامع ــاور و رفت ــگ، ب فرهن
در ایــن گــزارش راهبــردی مقصــود ایــن نیســت کــه مباحــث نظــری در ایــن بــاره طــرح شــود کــه رســانه ها چــه 
تأثیــری دارنــد و چگونــه و بــر کــدام دســته از مخاطبــان و یــا اینکــه رســانه ها پیــام را منتقــل می کننــد یــا خــود »پیــام« 
ــی  ــردی در حــوزه »ملی گرای ــرای اســتفاده کارب ــرور دانســته ها ب ــی م ــن مباحث هســتند و ...، بلکــه هــدف از طــرح چنی

مصرفــی« هســتند. 
می دانیــم کــه فرهنــگ ماننــد هوایــی اســت کــه تنفــس می کنیــم. عوامــل فرهنگــی بــر بســیاری از امــور جامعــه 
اثرگــذار هســتند و به خصــوص اثرگــذاری فرهنــگ بــر اقتصــاد واضــح و روشــن اســت. فرهنــگ کار، یکــی از بارزتریــن 

مباحــث مؤثــر بــر اقتصــاد اســت، همچنانکــه فرهنــگ مصــرف بــر اقتصــاد ملــی اثرگــذار اســت.
ــانه ها  ــر رس ــی مؤث ــا نقش آفرین ــه ب ــت و چگون ــازی چیس ــانه ها در فرهنگ س ــش رس ــه نق ــت ک ــن اس ــخن ای س
می تــوان »ملی گرایــی مصرفــی« را بــه فرهنــگ عمومــی مــردم تبدیــل کــرد؟ پــس از مــرور خالصــه نظریــات مرتبــط 

بــا اثرگــذاری رســانه ها، پاســخ بــه ایــن ســؤال نیــز در حــد تــوان تشــریح خواهــد شــد.
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نظریه های اثرات رسانه ای بر جامعه
در عصــر ارتباطــات، دســتیابی بــه مخاطبــان و اثرگــذاری بــر آنــان، از اهــداف دســت اندرکاران رســانه های مختلــف 
اســت. یکــی از مهم تریــن عناصــر ارتبــاط بــا مخاطــب، اثــری اســت کــه رســانه بــر او می گــذارد. بــا نگاهــی بــه پیشــینه 
ــا،  ــدگان آن ه ــه گردانن ــورد توج ــواره م ــانه ها، هم ــذاری رس ــه اثرگ ــت ک ــوان دریاف ــانه ها می ت ــورد رس ــق در م تحقی

ــعدی پور، 1388(. ــوده است)س ــا ب ــانه ای و دولت ه ــات رس ــای مطالع ــمندان حوزه ه اندیش
گســترش وســایل ارتبــاط جمعــی بحــث تأثیــر ایــن وســایل بــر مخاطبــان را از جنبه هــای مختلــف نظیــر تغییــر 
ــی و  ــی، تجددطلب ــس مصرف گرای ــک ح ــد، تحری ــق جدی ــلیقه ها و عالی ــاد س ــی، ایج ــبک های زندگ ــوزش س و آم
ــان، ارتقــای ســطح آگاهی هــا و دانــش عمومــی و ... به طــور جــدی  نوگرایــی، آمــوزش و پــرورش کــودکان و نوجوان

مطــرح کــرده اســت.
ــی  ــیم بندی پرس ــا تقس ــی از آن ه ــه یک ــود دارد ک ــانه ها وج ــرات رس ــای اث ــی از مدل ه ــیم بندی های مختلف تقس
)perse( )2008( اســت کــه بــه نوعــی ســیر تاریخــی نظریه هــای موجــود در مــورد اثــرات رســانه ها بــر مخاطبــان را نیــز 

ــد. ــان می ده نش

مدل اثرات مستقیم
ــن  ــد دارد. ای ــرای نفــوذ رســانه ها تأکی ــن تبییــن ب ــوان مهم تری ــوای رســانه ها به عن ــر محت ــرات مســتقیم، ب مــدل اث
تأثیــر ســریع، بــه نســبت همســان، هماهنــگ بــا اهــداف تولیدکننــده برنامــه و همچنیــن قابــل مشــاهده اســت. تأکیــد این 
مــدل بــر اثراتــی اســت کــه معــرف تغییــر )و نــه تقویــت( هســتند و خــواه رفتــاری باشــند و خــواه شــناختی یــا عاطفــی، 
ــه تبلیغــات سیاســی  ــال، در آگاهــی از اینکــه چگون ــرای مث ــل توجــه می شــوند؛ ب ــرات قاب به طــور مســتقیم باعــث تغیی
ســبب رأی دادن بــه یــک نامــزد خاصــی می شــود )اثــر رفتــاری(، یــا در کســب دانشــی کــه ســبب تصمیم گیــری بــرای 
ــزد خــاص  ــک نام ــه ی ــی کــه ســبب رأی دادن ب ــن کســب نگــرش مثبت ــر شــناختی( و همچنی رأی دهــی می شــود )اث

می شــود )اثــر عاطفــی(، مفیــد هســتند.
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ــرض  ــی داده نشــده و ف ــت چندان ــانه ها اهمی ــرات رس ــد اث ــش مخاطــب در فرآین ــه نق ــرات مســتقیم، ب ــدل اث در م
ــل  ــرای تجزیه وتحلی ــی الزم ب ــی ذهن ــوان هســتند و توانای ــرات رســانه ها نات ــا اث ــه ب ــراد از مقابل ــن اســت کــه اف ــر ای ب
ــرار دارد. ــته بندی ق ــن دس ــه ای در ای ــا گلول ــی ی ــوزن تزریق ــه س ــعدی پور، 1388(. نظری ــانه ای را ندارند)س ــای رس پیام ه

متغیرهای مهم در مدل اثرات مستقیم عبارتند از:
1. ویژگی های ساختاری و محتوایی.

2. برانگیختگی.
3. واقع گرایی.

مدل اثرات شرطی
ــرات محــدود، مــدل  ــه اث ــرات محــدود رســانه ها« سرچشــمه گرفتــه اســت. هماننــد نظری ایــن مــدل از نظریــه »اث
ــر باورهــا و تصــورات انتخابــی و نفــوذ اجتماعــی متمرکــز اســت. نظریــه اثــرات  ــر مخاطبــان تأکیــد دارد و ب شــرطی ب
ــرات رســانه ها  ــد کــه اث ــان می کن ــد، درحالی کــه مــدل شــرطی، بی ــرات رســانه را در حــد »تقویــت« می دان محــدود، اث
ــن  ــان گوناگــون در ای ــر مخاطب ــر رســانه ها ب ــه کــرد. اث ــرات ارائ ــن اث ــرای ای ــی ب ــوان به وجــود آورد و تبیین های را می ت

ــود.  ــد یکســان نخواهــد ب ــدل بی تردی م
طبــق مــدل شــرطی، اثــرات ممکــن اســت شــناختی، عاطفــی یــا رفتــاری باشــند و ممکــن اســت بالفاصلــه پــس از 
تماشــا پدیــدار شــوند یــا مســتلزم مواجهــه مجــدد بــا پیام هــای مشــابه باشــند. همچنیــن ممکــن اســت کوتاه مــدت یــا 

بلندمــدت باشــند)همان(. نظریــه اســتحکام در ایــن دســته بندی قــرار دارد.
متغیرهای مهم در مدل شرطی عبارتند از:

1. طبقه اجتماعی.
2. روابط اجتماعی.

3. تفاوت های فردی.
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 مدل اثرات انباشتی
مــدل اثــرات انباشــتی از عصــر »بازگشــت بــه اثــرات نیرومنــد« رســانه ها نشــأت می گیــرد. تأکیــد اصلــی ایــن مــدل، 
بــر ماهیــت فراگیــر محتــوای رســانه ای خــاص اســت کــه هــر گونــه توانایــی مخاطبــان را بــرای تماشــای محــدود یــا 
ــانه ها  ــا در رس ــا و پیام ه ــرار درون مایه ه ــی و تک ــر هماهنگ ــدل ب ــن م ــرد. ای ــت کم می گی ــا دس ــی پیام ه ــاب برخ انتخ
متمرکــز اســت. بنابرایــن تبییــن اثــرات رســانه ها بــر محتــوای آن هــا مبتنــی اســت. از ایــن رو، مخاطــب در مــدل یــاد 
شــده جایگاهــی نــدارد و دارای قدرتــی بــرای اجتنــاب از برخــی پیام هــای رســانه ای نیســت. محتــوای رســانه ها در برخــی 
مــوارد بــه قــدری فراگیــر اســت کــه مواجهــه یــا تماشــای انتخابــی را غیرممکــن می ســازد و هــر فــردی بــه طریقــی 
کــه هماهنــگ بــا اهــداف پیام هــای رســانه ای اســت،  تأثیــر می پذیــرد. از ایــن رو، میــزان تماشــا یــا مواجهــه بــا رســانه و 

تحلیــل محتــوا، مؤلفه هــای اساســی بــرای تبییــن اثــرات رســانه ها هســتند.
برخــالف مــدل اثــرات مســتقیم، ایــن مــدل تبییــن می کنــد اثــرات رســانه ها، ناشــی از مواجهــه انباشــتی اســت )نــه 
نتیجــه یــک رویــداد واحــد(. بــا نمایــش مکــرر مضامیــن و محتواهــای مشــابه در رســانه های مختلــف، افــراد تحــت تأثیــر 

قــرار می گیرنــد. اثــرات ایــن مــدل عمومــاً اثــرات واقعیت ســاز هســتند.
نظریه های برجسته سازی و نظریه سنتی کاشت، ذیل مدل اثرات انباشتی می گنجند.

مدل اثرات شناختی
 schematic( ــردازش طــرح واره ای ــه اســت. در ایــن مــدل، از پ ایــن مــدل از روان شناســی شــناختی سرچشــمه گرفت
processing( بــرای محتــوای رســانه ها اســتفاده می شــود. چندیــن نظریــه تبییــن می کننــد کــه چگونــه پــردازش ذهنــی 

محرک هــای محیطــِی انســان ها بــر تفســیر و یادگیــری اطالعــات جدیــد تأثیــر می گــذارد. نکتــه کلیــدی در ایــن مــدل 
ــدارد، بلکــه همــه  ــر اســاس ایــن رویکــرد، به صــورت قطعه هــای مجــزا در مغــز مــا جــای ن طــرح واره اســت. دانــش ب
ــن  ــد، چندی ــازمان می دهن ــش را س ــه دان ــر اینک ــالوه ب ــا ع ــد. طرح واره ه ــازمان می یاب ــا س ــورت طرح واره ه ــه ص آن ب
کارکــرد دیگــر نیــز دارنــد کــه بــر اثــرات رســانه ها تأثیــر می گــذارد: نخســت اینکــه بــه مواجهــه، تماشــا، ادراک، توجــه و 
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یــادآوری انتخابــی جهــت می دهنــد. دوم، بــه دانــش ســازمان می دهنــد و بــه همیــن دلیــل کنترل کننــده اینکــه چگونــه 
ــد اســتنباط هایی در مــورد  ــه مــا امــکان می دهن ــا دانــش پیشــین یکــی می شــود، هســتند. ســوم، ب ــد ب اطالعــات جدی
موقعیت هــای جدیــد و کمــک بــه کاهــش بی اعتمــاد در مــورد آنچــه فکــر می کنیــم یــا بــه آن عمــل می کنیــم، داشــته 
باشــیم. چهــارم، بــه مــا امــکان نــگاه بــه فراتــر از محرک هــا و اســتنباط در مــورد وقایــع و پدیده هایــی را می دهنــد کــه 

نشــان داده نشــده اســت.
متغیرهای مهم در مدل اثرات شناختی عبارتند از:

1. محتوای رسانه ها
2. اهمیت مخاطب

مدل های اثرات رسانه ها را می توان در جدول زیر خالصه کرد:

مدل های اثرات رسانه ها - پرسی )2008(

متغیرمخاطبمتغیرمحتوایرسانههاماهیتاثراتمدلها

اهمیتینداردبرجسته،برانگیختگی،واقعگراییسریع،همسان،قابلمشاهده،کوتاهمدت،تأکیدبرتغییرمستقیم

تقویتکنندهونیزتغییردهنده،شناختی،عاطفیورفتاریشرطی
بلندمدتیاکوتاهمدت

طبقهاجتماعی،روابطاهمیتیندارد
اجتماعی،تفاوتهایفردی

تمرکزبرمواجههانباشتی،شناختییاعاطفی،بهندرتانباشتی
رفتاری،پایداریاثرات

اهمیتینداردهماهنگیدرشبکهها،تکرار

سریعوکوتاهمدت،تمرکزبرمواجههتکنماییاثراتشناختی
شناختیوعاطفی،احتمالاثراترفتاریوجوددارد

برجستگینشانههای
دیداری

طرحوارهسازی،ُخلق،
اهداف
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 تأثیرات رسانه ها بر خط مشی گذاری
ــر خط مشــی انجــام شــده اند، در دو رویکــرد دســته بندی  ــرات رســانه ب ــه چگونگــی تأثی ــی کــه در زمین پژوهش های
می شــوند: رویکــرد اول، در حــوزه تأثیــرات رســانه قــرار می گیــرد. ایــن مطالعــات در پــی شناســایی و طبقه بنــدی انــواع 
ــی  ــرات رســانه، نقــش رســانه را در دگرگون ــا تأثی ــط ب ــد. مطالعــات مرتب ــی هســتند کــه رســانه ها ایجــاد می کنن تأثیرات
افــکار و عقایــد عمومــی، تصمیمــات و اقدامــات نهادهــای سیاســی )دولــت و مجلــس(، پویایی هــای فرهنگــی، رفتارهــای 
ــر اولویت گــذاری )یانویتســکی،  ــات اث ــن مطالع ــرار می دهــد. در ای ــورد بررســی ق اقتصــادی و بســیاری از موضوعــات م
2002(، )کریســتی، 2006(، )کویســیس و مک کامبــز، 2004(، )شــوفل و توکســبری، 2007(، اثــر چارچوب بنــدی )ون گــرپ، 
2007(، )انتمــن، 2010(، اثــر زمینه چینــی )ادی و میربــک، 2007(، اثــر کاشــت )بائــور، 2005(، )لــی و نیدردیــپ، 2011(، 
ــای واســطه ای  ــر نشــانگان دنی ــی )ســرگرین، 2005( و اث ــر پیش برندگ ــکاران، 2011(، اث ــازی )دودو و هم ــر جریان س اث
ــوان  ــانه به عن ــد، رس ــرد می گنج ــن رویک ــه در ای ــی ک ــری و تجرب ــات نظ ــده اند. در مطالع ــی ش ــوگ، 2002( بررس )ه

عنصــر غالــب در ایجــاد تغییــرات سیاســی و اجتماعــی مدنظــر قــرار می گیرد)غالمپــور، 1393(.
ــی  ــل و نیروهای ــایی عوام ــال شناس ــان به دنب ــوزه خط مشــی اســت. آن ــردازان ح ــرد دوم، محصــول کار نظریه پ رویک
برآمدنــد کــه باعــث بــروز تغییــرات در خط مشــی می شــوند. نظریــه تدریج گرایــی )آرچیبالــد، 1960(، نظریــه جریان هــای 
ــر، 2012( و چارچــوب ائتــالف  ــز و بومگارتن ــوازن منقطــع )جون ــه ت ــی )جــان، 2003(، نظری ــه نهادگرای خط مشــی، نظری
ــف  ــاد مختل ــه ابع ــز ب ــی نی ــد. مجموعــه ای از پژوهش هــای تجرب ــن رویکــرد می گنجن پشــتیبان )ســاباتیر، 1988( در ای

ــد: ــرات خط مشــی پرداخته ان ــر تغیی ــانه ب ــر رس تأثی
نقش رسانه در اولویت گذاری سیاسی )والگریو و همکاران، 2008( ▪
نقش رسانه در مقبولیت بخشی و اجرایی شدن خط مشی )هوارث، 2010( ▪
تأثیر پوشش کوتاه مدت رسانه ای بر تغییرات بلندمدت سیاست ها )اشترانک، 2010( ▪
نقش رسانه در تحقق ابعاد مختلف سیاست های بهداشت و سالمت )هایس، 2007( ▪
نقش رسانه در فرآیند خط مشی و انتقال باورهای آن با استفاده از راهبردهای روایی )شاناهان، 2008( ▪
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زمان، مکان و رسانه
 به صــورت خالصــه، می تــوان رابطــه میــان رســانه و هویــت فرهنگــی را در دو محــور اصلــی  تصویــر کــرد: زمــان  
ــون  ــدگاری را آزم ــزان مان ــی و می ــه اصل ــدگاری را جنب ــوان  مان ــه  می ت ــت  ک ــن اس ــان ای ــاب زم ــل انتخ ــکان. دلی و م
ــان،  ــاس زب ــر اس ــه ب ــتند ک ــی هس ــا، آن های ــن هویت ه ــت. ماندگارتری ــا دانس ــه فرهنگ ه ــت هم ــتگی و اهمی برجس
ــر مــد و وضــع  ظاهــری  اســتوار  ــا  شــده اند. ناپایدارتریــن  هویت هــا، آن هایــی هســتند کــه ب ــره  بن مذهــب، ملیــت و غی
شــده اند. در چنیــن زمینــه ای، افزایــش ظرفیــت رســانه در فضــا نیــز، مناســب ترین معیــار تمایــالت جهانی شــدن  اســت. 
کانال هــا و محتــوای رســانه می توانــد از کامــاًل محلــی )و نزدیک تریــن  نقطــه  بــه  خانــه( تــا کامــال جهانــی متغیــر باشــد 

و پیام هــای بســیار کوچــک را در  ابعــاد جغرافیایــی و فرهنگــی منتقــل ســازد.
 در فضایــی کــه بــا ابعــاد دو بــه دو مقابــل هــم مرزبنــدی شــده، امکانــات زیــادی  بــرای  اختــالف  وجــود  دارد، امــا ایــن 
بدیــن معنــا نیســت کــه لزومــاً روابــط متضــادی بیــن  رســانه  و هویــت موجــود اســت. انــواع مختلــف رســانه می توانــد 
اشــکال مختلــف تأثیــر را بــر تباهــی، دوام، شــکوفایی هویــت و تجربــه فرهنگــی داشــته  باشــد. در  رســانه های  عمومــی، 
محلــی، قومــی و بیشــتر خصوصــی تــالش  می شــود کــه از پایــداری هویت هــا و اســتقالل فرهنگــی  حمایــت  شــود  در 
ــد؛  ــطحی دارن ــدت و س ــی کوتاه م ــای فرهنگ ــر پدیده ه ــتری ب ــر بیش ــی، تأثی ــانه های بین الملل ــوای  رس ــه محت حالی ک
پدیده هایــی چــون مــد، شــکل  و ذائقــه. هنــوز  یــک تکنولــوژی رســانه ای مســلط وجــود نــدارد. بدیــن جهــت رســانه های 
ــی را  ــرات واقع ــوان تأثی ــاً نمی ت ــد. طبع ــت( کنن ــا  تقوی ــران )ی ــری را  جب ــی دیگ ــرات فرهنگ ــد تأثی ــف می توانن مختل
پیش بینــی کــرد. چنیــن تأثیراتــی بســتگی بــه شــرایط موجــود در دو محــور  زمــان  و مــکان دارد)مهــدوی کنــی، 1383(.

کارکردهای رسانه ها در ملی گرایی مصرفی
هــر ســازمانی کــه در متــن جامعــه پدیــد می آیــد، بایــد دارای کارکردهایــی در خدمــت جمــع و جامعــه باشــد و چنــان 
تنظیــم گــردد کــه بتوانــد هماننــد یــک تــن به صورتــی هماهنــگ، خدمــات خــود را بــه جامعــه کــه منشــأ و موجــد آن 
اســت، عرضــه کنــد. ســازمان های ارتباطــی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نبــوده و همــه محققــان و دســت اندرکاران مســائل 
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ــه نیازهــای روزافــزون گروه هــای  ــا توجــه ب ــدان اندیشــیده اند و ب و نیازهــای جامعــه، به ویــژه صاحب نظــران ارتباطــی ب
وســیع انســانی بــه اســتفاده از ایــن وســایل، بــرای آن هــا، وظایــف و کارکردهــای متعــددی در نظــر گرفته انــد؛ از جملــه 
صاحب نظرانــی کــه در ایــن عرصــه بــه ابــراز نظــر پرداخته انــد، می تــوان بــه هارولــد الســول، چارلــز رایــت، مرتــون و 

الزارســفلد به عنــوان پیشــگامان تحقیــق در وســایل ارتبــاط جمعــی اشــاره داشت)ســاروخانی، 1385(.
کارکردهایی از رسانه که اندیشمندان مختلف بر آن اتفاق نظر دارند، سه دسته اند: 

1. اطالع رسانی )نظارت(.
2. آموزش )انتقال فرهنگ(.

3. سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت.
همچنیــن رهبــر معظــم انقــالب در تاریــخ 9 اســفند 1379  فرمودنــد: »بــرای مطبوعــات ســه وظیفــه عمــده قائلــم: 

ــه و شــفاف، وظیفــه طــرح و تبــادل آرا و افــکار در جامعــه«. وظیفــه نقــد و نظــارت، وظیفــه اطالع رســانی صادقان
در ایــن گــزارش راهبــردی قصــد طــرح بحــث در مــورد کارکردهــای »اطالع رســانی«، »آمــوزش«، »تبــادل آرا« و 

»ســرگرمی« را داریــم.

اطالع رسانی
ــر محیــط اســت. کارکــرد نظــارت و حراســت از محیــط، شــامل  یکــی از مهم تریــن کارکردهــای رســانه، نظــارت ب
ــی و  ــرد نظارت ــه کارک ــت. البت ــروری اس ــه ض ــاد و جامع ــرای اقتص ــه ب ــود ک ــانه ها می ش ــط رس ــار توس ــاندن اخب رس
ــر  ــد بیــش از حــد ب ــد به وجــود آمــدن وحشــت از تأکی ــن کژکارکــرد هــم بشــود؛ مانن ــد باعــث چندی ــی، می توان مراقبت
خطــرات و تهدیدهــا در جامعــه. »الزارســفلد و مرتــون« از کژکارکــردی تخدیــری نــام برده انــد کــه در اثــر جــذب بیــش از 
حــد اطالعــات، افــراد دچــار بی اعتنایــی و رخــوت می شــوند. ارائــه بیــش از حــد اخبــار خارق العــاده، احتمــال دارد ارتبــاط 

مخاطبــان را بــا آنچــه واقعــی و معمــول اســت، کاهــش دهد)دهقــان، 1386(.
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در این کارکرد رسانه ها در ملی گرایی مصرفی می توان مخاطبان زیر را دسته بندی کرد:
1.مسئوالن

 رســانه ها بایــد بتواننــد خألهــای موجــود در حــوزه قانونگــذاری، اجــرا و نظــارت را کشــف کننــد و آن را بــه اطــالع 
مســئوالن بــرای اصــالح برســانند؛ بــرای مثــال، به منظــور فراگیــر شــدن ملی گرایــی مصرفــی، درصورتی کــه تصویــب 
قانونــی راهگشــا خواهــد بــود، آن خــأل قانونــی را از طــرق مختلــف بــه اطــالع مســئوالن برســانند. همچنیــن اگــر قانونــی 
ــانی  ــد، اطالع رس ــع هدفمن ــمند و توزی ــای هوش ــد پیام ه ــا تولی ــود، ب ــرا می ش ــد اج ــه ای ب ــا مصوب ــود ی ــرا نمی ش اج
به موقــع انجــام دهنــد تــا مشــکالت رفــع شــود. یــا اگــر در جایــی قانونــی در حــال اجــرا اســت، امــا تخلفاتــی از ســوی 
ســودجویان انجــام می شــود، بــا اطالع رســانی آن تخلفــات بــه نهادهــای نظارتــی موجبــات اجــرا شــدن بهتــر را فراهــم 
آورنــد؛ بــرای مثــال، رســانه ها می تواننــد بــا حضــور در مناطــق مــرزی یــا بنــادر، میــزان واردات قاچــاق را مشــاهده کننــد 
و خــأل قانونــی در آن خصــوص را گوشــزد نماینــد یــا اینکــه اگــر قانونــی وجــود دارد امــا اجــرا نمی شــود یــا بــد اجــرا 
ــف  ــت گذاران را از ضع ــی و سیاس ــران دولت ــد مدی ــانه ها می توانن ــانند. رس ــط برس ــئوالن ذیرب ــالع مس ــه اط ــود، ب می ش

زیرســاختی بــرای تولیــد کاالی داخلــی بهتــر مطلــع نماینــد. 
ایــن ارتبــاط یکســویه نیســت و رســانه ها می تواننــد درخواســت مســئوالن را بــا مــردم در میــان گذارنــد؛ بــرای مثــال، 
ــرای دوره  ــی ب ــی مصرف ــا ملی گرای ــط ب ــا صنفــی در حــوزه ای خــاص مرتب ــی، اســتانی ی ــدام مل ــک اق ــه ی ــاز ب ــر نی اگ
مشــخصی وجــود دارد، بــا تبلیــغ آن بــرای مخاطبــان هــدف بتواننــد بــه اثربخشــی برنامه هــای مســئوالن کمــک نماینــد.

2.مردم
رســانه ها بــا مــردم ارتباطــات گســترده و دوســویه دارنــد. مــردم از ســویی می تواننــد خبرنــگاران شــهروندی رســانه ها 
بــرای پوشــش اخبــار خوب وبــد و نقــاط قوت وضعــف در حــوزه ملی گرایــی مصرفــی باشــند و از ســویی دیگــر، رســانه ها 
ــد کاالی  ــه آن هــا، مــردم را در خری ــی و راه هــای ســهل دسترســی ب ــا کیفیــت داخل ــا معرفــی کاالهــای ب ــد ب می توانن

داخلــی کمــک نماینــد. 
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در پژوهشــی میدانــی یکــی از مشــکالتی کــه مــردم را از خریــد کاالی داخلــی به رغــم میــل باطنــی آنــان منصــرف 
ــی و ... اشــاره کــرد کــه  ــد کاالی داخل ــی، عــدم شــناخت مکان هــای خری ــد، عــدم شــناخت کاالی خــوب داخل می کن
رســانه ها می تواننــد در ایــن عرصه هــا بســیار یاری گــر باشــند. همچنیــن رســانه ها می تواننــد بــا اطالع رســانی 
ــرف  ــای مص ــی به ج ــد مل ــرمایه گذاری در تولی ــه س ــویق ب ــردم را تش ــرمایه گذاری، م ــوب س ــای خ ــورد فرصت ه در م

ــد. ــه  حرکــت درآورن ــق اقتصــادی را ب ــد و چــرخ رون ــه کنن بی روی

3.فعاالناقتصادی
ــوان  ــویی به عن ــد از س ــانه ها می توانن ــت. رس ــویه اس ــه ای دوس ــز رابط ــادی نی ــاالن اقتص ــا فع ــانه ب ــه رس رابط
ــوت  ــاط ضعف وق ــی و نق ــرات مردم ــد نظ ــر، می توانن ــویی دیگ ــد و از س ــل نماین ــی عم ــای داخل ــدگان کااله تبلیغ کنن
کاالهــا از زبــان مــردم را بــه آن هــا انتقــال دهنــد. همچنیــن می تواننــد نیازهــای مــردم را بــه اطــالع فعــاالن اقتصــادی 
بــرای دســتیابی بــه بــازار بیشــتر برســانند و از ســوی دیگــر، می تواننــد بــا نیازســازی بــرای مــردم بــه ســود بیشــتر فعــاالن 
اقتصــادی کمــک نماینــد. فعــاالن اقتصــادی خــرد، عمده فــروش، تولیدی هــا، بازاریاب هــا و کارخانجــات هــر کــدام بــه 
شــکلی بــا رســانه ها تعامــل دارنــد کــه ایــن تعامــل هــم بــه نفــع مــردم، هــم بــه نفــع فعــاالن اقتصــادی و هــم بــه نفــع 
 رســانه ها اســت؛ زیــرا مــردم می تواننــد بــا خریــد کاالی بــا کیفیــت داخلــی، رونــق اقتصــادی و اشــتغال خــود و نزدیــکان 

خــود را فراهــم آورنــد و فعــاالن اقتصــادی نیــز از ایــن طریــق بــه ســوددهی بیشــتر برســند.

4.سایرین
ــک  ــی کم ــی مصرف ــج ملی گرای ــه تروی ــر، ب ــای دیگ ــازی در حوزه ه ــا فرهنگ س ــد ب ــن می توانن ــانه ها همچنی رس
نماینــد؛ بــرای مثــال، بــا مطالبــه از خیریــن بــرای اســتفاده از کاالی داخلــی، ایــن فرهنــگ را تحکیــم کننــد. فــرض کنیــد 
ایــن یــک مطالبــه عمومــی شــود کــه خیریــن در حــوزه جهیزیــه نوعروســان بی بضاعــت، فقــط از کاالی داخلــی اســتفاده 
ــی و  ــرکت های دولت ــا و ش ــی بانک ه ــز تمام ــر، جوای ــه دیگ ــوان نمون ــا به عن ــد. ی ــدس بزنی ــرات آن را ح ــد و ثم نماین

بازرگانــی، تولیــدات داخلــی باشــد نــه اجنــاس و کاالی لوکــس و وارداتــی.
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5.تبلیغات
کارکــرد اطالع رســانی رســانه ها در تبلیغــات نیــز بســیار پررنــگ اســت. تبلیغــات، ســنگ بنــای راهبردهــای بازاریابــی 
ــا  ــاط ب ــل ارتب ــی از قبی ــور بازاریاب ــی را در ام ــش مهم ــد نق ــزار می توان ــن اب ــوان مهم تری ــود و به عن ــوب می ش محس
ــی و ...  ــه محصــوالت داخل ــا نســبت ب ــت آن ه ــر ذهنی ــی و اصــالح، تغیی ــی محصــوالت داخل ــدگان، معرف مصرف کنن
ایفــا کنــد و بــه بســتر مناســبی بــرای پخــش و انتشــار پیام هــای مختلــف بازرگانــی تبدیــل شــود. از همیــن رو، بقــای 
شــرکت ها بــه توانایــی آن هــا در ایجــاد ارزش بــرای مشــتریان و جلــب نظــر آنــان بــرای خریــد محصــول وابســته اســت. 
در شــرایط کنونــی، تبلیغــات توانســته اســت بــا افزایــش ســطح آگاهــی و اطالعــات عمومــی بــرای تصمیم گیــری در 
انتخــاب نــوع کاال و خدمــات، عادت هــا و تصمیم هــای مربــوط بــه خریــد محصــول را در بیــن مصرف کننــدگان تغییــر دهــد.

میچیــس و مــورد در مطالعــه ای طولــی از تأثیــرات تبلیغــات تلویزیــون در ایــاالت متحــده دریافتنــد کــه در معــرض 
ــود  ــه ب ــن فرضی ــر ای ــی ب ــه مبتن ــن مطالع ــد. ای ــویق می کن ــه را تش ــای مادی گرایان ــن، ارزش ه ــرار گرفت ــات ق تبلیغ
ــا  ــز الق ــه را نی ــات، ارزش هــای مصرف گرایان ــاب محصــوالت و خدم ــی در ب ــت اطالعات ــر دریاف ــات عــالوه ب ــه تبلیغ ک

.)1392 می نماید)حاجــی زاده، 
محمدپــور و بهمنــی پژوهشــی بــا عنــوان »زنــان، پاســاژ و مصــرف نشــانه ها« بــه بررســی کیفــی جهــان- زیســت 
ــادی  ــناختی و نم ــی نشانه ش ــاژ فضای ــان داد پاس ــا نش ــد. یافته ه ــیراز پرداخته ان ــل ش ــاژهای مجل ــی از پاس ــان در یک زن

ــیتی)همان(. ــز جنس ــی و تمای ــه زنی، هویت یاب ــری، پرس ــرف تظاه ــانه ها، مص ــرف نش ــرای مص ــت ب شده اس
پیــک و پــان )2004( در مطالعــه ای بــا عنــوان »گســترش مصرف گرایــی جهانــی: تأثیــر رســانه های جمعــی و تبلیغــات 
ــوع  ــات و ن ــه تبلیغ ــه چگون ــد ک ــأله بوده ان ــن مس ــال نشــان دادن ای ــه دنب ــن« ب ــه در چی ــای مصرف گرایان ــر ارزش ه ب
ــه  ــای مصرف گرایان ــش مهمــی در شــکل گیری جهت گیری ه ــی نق ــا منشــأ غرب ــانه های ب ــا رس ــانه ها و ی ــوای رس محت
در میــان ســاکنان شــهری چیــن دارنــد. تجزیه وتحلیــل داده ای برآمــده از ســه شــهر از پیشــرفته ترین شــهرهای چیــن 
بــه لحــاظ اقتصــادی، نشــان داد قــرار گرفتــن در معــرض محتــوای رســانه های غربــی و همچنیــن رســانه های حــاوی 
 quality( مطالــب مصرف گرایانــه باعــث پذیــرش دو ارزش مصرف گرایانــه مصــرف کیفیتــی ]کیفــی[ و مصــرف نوآورانــه
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ــده و  ــات ش ــه تبلیغ ــبت ب ــر نس ــای مثبت ت ــعه نگرش ه ــن توس consumption and innovative consupmtion( و همچنی

منجــر بــه مصــرف بیشــتر می گردد)موحــد و دیگــران، 1389(.

آموزش
آمــوزش بــر اســاس تعریفــی کــه ســازمان علمــی و فرهنگــی ملــل متحــد )یونســکو( بیــان داشــته، عبــارت اســت 
ــن  ــی و همچنی ــزی و معرفت ــی مغ ــل توانای ــرای رشــد و تکام ــه ب ــی ک ــرات، راه هــا و روش های ــا و اث از: »تمــام کنش ه
ــا ممکن تریــن حــد  ــد. البتــه به طریقــی کــه شــخصیت انســان را ت ــه کار می رون ــار انســان ب مهارت هــا، نگرش هــا و رفت
آن، تعالــی بخشــند«. چنیــن کنش هایــی از آغــاز تولــد تــا واپســین دم حیــات همــراه انســان اســت. از ایــن رو آمــوزش، 
یــک فرآینــد فراگیــر اســت کــه تــداوم آن تمامــی حیــات انســانی را در برمی گیــرد و از ایــن رو، بــرای آمــوزش نــه زمانــی 

معّیــن وجــود دارد و نــه مکانــی مشــخص.
در ایــن میــان رســانه های ارتباطــی، خــواه بــرای ایــن کار برنامه ریــزی شــده باشــند و خــواه نشــده باشــند، آمــوزش 
ــد و  ــر می پذیرن ــا تأثی ــواره از آن ه ــردم هم ــد و م ــکل دهنده ارزش هاین ــش و ش ــده دان ــانه ها فراهم  آورن ــد. رس دهنده ان
می آموزنــد. اهمیــت وظیفــه آموزشــی وســایل ارتباطــی در جوامــع معاصــر، به حــدی اســت کــه بعضــی از جامعه شناســان 
ــتند.  ــل هس ــی«  قائ ــوزش دائم ــا »آم ــوازی« ی ــوزش م ــش »آم ــینما نق ــون و س ــو و تلویزی ــات و رادی ــرای مطبوع ب
ــان و  ــوازات کوشــش معلم ــه م ــد، ب ــات جدی ــات و معلوم ــا پخــش اطالع ــایل ارتباطــی ب ــد وس ــان معتقدن جامعه شناس
ــجویان را  ــوزان و دانش ــی دانش آم ــی و اجتماع ــی، فرهنگ ــتنی های عمل ــام داده و دانس ــی انج ــه آموزش ــاتید، وظیف اس
ــه یــک دانشــگاه  ــه منزل ــز صداوســیما را ب ــی )ره( نی ــام خمین ــه ام ــن زمین ــژاد، 1385(. در همی ــل می کنند)معتمدن تکمی
ــی  ــازی ملی گرای ــیعی در فرهنگ س ــی وس ــد نقش آفرین ــز می توانن ــوزش نی ــوزه آم ــانه ها در ح ــتند. رس ــی می دانس عموم

ــا توجــه بــه مخاطبــان چنیــن دســته بندی شــده اســت: مصرفــی داشــته باشــند کــه ب
1.مسئوالن

ــه  ــوزش جامع ــرای آم ــئوالن ب ــر مس ــی مدنظ ــای اجرای ــی از بازوی ه ــوان یک ــویی به عن ــد از س ــانه ها می توانن رس
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ــا کــه ســازمان های  ــوزش مســئوالن باشــند. در عصــر م ــرای آم ــزاری ب ــد اب ــد و از ســویی می توانن ــرار گیرن مدنظــر ق
ــا اســتفاده از رســانه ها بــه  یادگیرنــده به عنــوان یــک نظریــه مقبــول مــورد اســتفاده اســت، مســئوالن نیــز می تواننــد ب
اشــتباهات خــود در قبــال جامعــه پــی  بــرده و از ایــن طریــق در کنــار یادگیــری راه حــل بهینــه، جبران مافــات نماینــد؛ برای 
مثــال، یکــی از مشــکالت در مبحــث ملی گرایــی مصرفــی، کمرنــگ شــدن هویــت ملــی توســط برخــی از مســئوالن طــی 
چنــد دهــه گذشــته اســت کــه فراگیــر شــدن ایــن فرهنــگ را کمــی زمان بــر و ســخت می کنــد و حتــی ممکــن اســت 

متأســفانه جامعــه را دچــار دوقطبــی کاذب نمایــد.
2.مردم

ــه  ــی ب ــایان توجه ــک ش ــی کم ــی مصرف ــا ملی گرای ــط ب ــث مرتب ــردم در مباح ــوزش م ــا آم ــد ب ــانه ها می توانن رس
فرهنگ ســازی ایــن موضــوع بکننــد. شــواهد نشــان دهنده آن اســت کــه در ایــن حــوزه مشــکالت فراوانــی وجــود دارد 
کــه در صــورت آمــوزش مــردم می توانــد نتایــج مثبتــی بــرای کشــور بــه بــار آورد. البتــه کــه ایــن آمــوزش بایــد از طــرق 
برنامه هــای مختلــف رســانه ای در قالب هــای گوناگــون و متناســب بــا مخاطبــان ارائــه شــود، امــا پیام هــای مشــخصی 

وجــود دارنــد کــه می تواننــد بــه محتواهــای گوناگــون تبدیــل شــوند. برخــی از ایــن پیام هــا بدیــن شــرح هســتند:
- ملی گرایــی مصرفــی یــک شــاخص جهانــی اســت و وضعیــت ایــران در آن – به خصــوص در میــان کشــورهای در 

حــال توســعه- اصــاًل خــوب نیســت.
- با بهتر شدن شاخص ملی گرایی مصرفی، می توان بخشی از مشکالت رکود و بیکاری را حل کرد.

- همه با هم باید به اقتصاد کشور کمک کنیم و نه اینکه فقط از دولت انتظار داشته باشیم.
- منافع ملی مان را بر منافع شخصی ترجیح دهیم.

- منافع بلندمدت را بر منافع کوتاه مدت ترجیح دهیم.
- تبیین مشکالت مصرف گرایی و تجمل گرایی.

- تبیین عواقب اسراف و تبذیر.
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3.فعاالناقتصادی
ــده عمــل  ــه یــک ســازمان یادگیرن ــرای تبدیــل شــدن فعــاالن اقتصــادی ب رســانه ها می تواننــد به عنــوان بازویــی ب
ــن  ــد بزرگتری ــازار، قوانیــن و ... می توان ــد. بازگــو کــردن اشــتباهات و نقــاط قــوت یــک ســازمان از نظــر مــردم، ب نماین
کمــک بــرای یــک ســازمان آینده نگــر باشــد. همچنیــن رســانه ها می تواننــد اهمیــت بهــره وری در کارخانه هــا و اداره هــا 

را بــرای فعــاالن اقتصــادی تبییــن نماینــد.

 تبادل آرا
ــرار دادن  ــار ق ــا در اختی ــی ی ــی های آزاداندیش ــزاری کرس ــا برگ ــادل آرا، ب ــایل تب ــوان وس ــد به عن ــانه ها می توانن رس
نظــرات گوناگــون، راه رســیدن بــه اقنــاع جامعــه بــه ســمت صــالح را هموارتــر نماینــد. تاریــخ و تجربــه نشــان داده اســت 
و دیــن مــا بــه ایــن تکیــه کــرده اســت کــه مــردم یــک جامعــه خــود بایــد رشــید و توانمنــد شــوند تــا پیشــرفت پایــدار 
و مانــدگار شــود. ایــن مهــم از طریــق بازگــو کــردن آرای مختلــف صاحب نظــران موافــق و مخالــف یــک نظــر، بهتــر و 

ــرد. ــورت می پذی ــر ص راحت ت

 سرگرمی
ــا پخــش و  ــد کــه ب ــزار تفریحــی و ســرگرمی افــراد به شــمار می رون وســایل ارتبــاط جمعــی به عنــوان مهم تریــن اب
انتشــار برنامه هــای ســرگرم کننده بــر الگــوی رفتــار اوقــات فراغــت انســانی اثراتــی تعیین کننــده دارنــد و از ایــن طریــق 
اســت کــه فــرد از تنهایــی و زندگــی ســخت  روز مــره اش رهایــی می یابــد و بــا محیــط بیرونــی تمــاس برقــرار می کنــد 
و به گفتــه برخــی، ذائقــه و ســلیقه عمومــی از نظــر هنــری بــاال مــی رود، امــا کســانی هــم معتقدنــد رســانه ها، بــا ایــن 
برنامه هــای ســرگرم کننده انســان ها را به ســمت غفلــت تشــویق و ترغیــب کــرده و ســلیقه عمومــی را تنــزل داده، مانــع 

رشــد توجــه بــه هنــر و تمجیــد آن شــده و هنــر متعالــی را خــراب می کنند)دهقــان، 1386(.
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ــج  ــرای تروی ــای ســرگرم کننده رســانه ها ب ــا و ســایر برنامه ه ــی، بازی ه ــم، پویانمای ــا اســتفاده از فیل ــه بحــث م البت
ملی گرایــی مصرفــی اســت کــه بایــد مــورد توجه قــرار گیــرد. برخــی از اندیشــمندان »بــازی« را »رســانه آینده« دانســته اند 
کــه حتــی بخــش اعظمــی از آمــوزش در طــی آن انجــام می شــود. جــدی گرفتــن بازی هــای ویدئویــی کــه متناســب بــا 
فرهنــگ و نیازهــای کشــور به خصــوص در حــوزه ملی گرایــی مصرفــی باشــد، می توانــد در ضمیــر ناخــودآگاه کــودکان 

و نوجوانــان و حتــی بزرگســاالن تأثیــرات مثبتــی بگــذارد.
ــان  ــادی از اوقــات فراغــت جامعــه امــروزی به خصــوص جوان ــد کــه وقــت زی همچنیــن رســانه های اجتماعــی جدی
ــد  ــی می توان ــی مصرف ــازی ملی گرای ــج و فرهنگ س ــای تروی ــن ابزاره ــی از بهتری ــد، یک ــاص می ده ــود اختص ــه خ را ب
ــواع محتــوا  ــا ســایر ان ــاه ی ــا ویدئوکلیپ هــای کوت ــازی گرفتــه ت ــواع محصــوالت رســانه ای از ب ــه شــمار رود. تولیــد ان ب

ــد. ــده باش ــیر یاری دهن ــن مس ــد در ای می توان

خالصه
ــا تولیــد پیــام هوشــمند و توزیــع هدفمنــد آن، مخاطــب را  به صــورت خالصــه بایــد گفــت رســانه ها بایــد بتواننــد ب
بــرای  مصــرف آن کاالی )بســته( رســانه ای ترغیــب کننــد تــا ســطح اثرگــذاری خــود را بــر مخاطبــان هــدف افزایــش 
ــا فضــا در  ــری ی ــی- تصوی ــان در رســانه های صوت ــی )از نظــر زم ــا چــه میزان ــی، ب ــارت دیگــر، چــه پیام ــد؛ به عب دهن
رســانه های نوشــتاری(، چگونــه تولیــد شــود، از طریــق کــدام رســانه منتشــر شــود، در چــه زمانــی منتشــر شــود و بــا چــه 

قیمتــی بــه دســت مخاطــب برســد تــا اثرگــذاری بیشــتری روی مخاطــب هــدف داشــته باشــد. 
مثــاًل، پیامــی کــه بــرای قشــر جــوان جامعــه تولیــد می شــود متفــاوت از پیامــی اســت که بــرای قشــر خردســال جامعه 
ــزی  ــی و برنامه ری ــتی طراح ــانه آن به درس ــوع  رس ــع آن و ن ــی توزی ــار آن، چگونگ ــان انتش ــد زم ــود و بای ــر می ش منتش
شــود. دســته بندی اقشــار مخاطبــان هــدف بــا توجــه بــه نــوع پیــام متفــاوت اســت و ممکــن گاهــی از نظــر ســنی، گاهــی 

جغرافیایــی، گاهــی شــغلی، گاهــی اعتقــادی و گاهــی نگــرش سیاســی در نظــر گرفتــه شــود. 
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4. جمع بندی 
ــه شــکل فزاینــده ای گســترش  شــواهد نشــان می دهــد طــی ســال های گذشــته، مصرف گرایــی در جامعــه ایــران ب
یافتــه و ســهم کاالی تجملــی و لوکــس در ســرانه مصــرف خانوارهــا ســیر صعــودی داشــته اســت. ایــن مســأله بــا توجــه 
ــد  ــوده و می توان ــت ب ــز اهمی ــی حائ ــده بین الملل ــاذ ش ــای اتخ ــی و تحریم ه ــام جهان ــران در نظ ــاص ای ــرایط خ ــه ش ب

پیامدهــای مخربــی در پــی داشــته باشــد)حیدری، 1392(.
رزاقی )1391( معتقد است:

1. امــروز ســبک زندگــی ایرانــی از فرهنــگ تولیــد بــه فرهنــگ مصــرف تغییــر کــرده اســت، به طوری کــه خانوارهــا حتی 
امــوری مثــل پخت وپــز و تربیــت فرزنــدان را بــه خــارج از خانــه واگــذار کرده انــد. بررســی ســبک زندگــی و مصرف گرایــی 

در ایــران، نشــان می دهــد خانواده هــا عمومــاً از نظــر مــادی و معنــوی بــه نفــع خــود و منافــع ملــی عمــل نمی کننــد. 
2. یکی دیگر از نشانه ها، خالی شدن 20 تا 30 هزار روستا از سکنه است.

3. ویژگــی دیگــر در خانواده هــای ایرانــی بی طرفــی نســبت بــه مصــارف داخلــی و خارجــی اســت. ایــن مســأله ســبب 
ورود کاالهــای خارجــی بــه داخــل شــده و تولیــد داخلــی و اشــتغال را بــا خطــر مواجــه کــرده اســت.

ــن  ــد. ای ــده زندگــی می کنن ــا درآمــد آین ــن اســت کــه خانواده هــا ب ــی ای 4. یکــی دیگــر از ویژگی هــای مصرف گرای
ویژگــی در خصیصــه فرهنگــی رقابــت ناســالم در مصــرف بیــن خانواده هــا ریشــه دارد؛ زیــرا خانواده هــا بــدون توجــه بــه 

میــزان درآمــد و پایــگاه اقتصــادی خــود بــا ســایر خانواده هــا رقابــت می کننــد. 
5. ویژگی دیگر مصرف گرایی در خانواده های ایرانی بد مصرف کردن و اتالف منابع مصرفی است)همان(.

از ســوی دیگــر، وضعیــت تولیــد ملــی کشــورمان بــا توجــه بــه آمــار و ارقــام طــی چهــار دهــه گذشــته در مجمــوع 
رونــد مثبتــی را طــی کــرده اســت، هــر چنــد در ســال هایی بــا توقــف یــا عقبگــرد روبــه رو بــوده اســت و میانگیــن رشــد، 
در حــد مطلــوب نیســت. در ایــن میــان سیاســت نظــام و به خصــوص امــام )ره( و مقــام معظــم رهبــری تقویــت خودبــاوری 
ملــی و ارج نهــادن بــه کار و ســرمایه ایرانــی بــوده اســت، امــا فرهنــگ عمومــی مــردم در ایــن موضــوع در حــد انتظــار 

تغییــر نکــرده اســت.
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شــهید دکتــر بهشــتی به درســتی معتقــد بــود کــه »برانداختــن ایــن کارهــای نابه جــا بــه صــرف ایــن نیســت کــه ایــن 
آقایــان ]علمــا و مراجــع[ بگوینــد ایــن کارهــا بــد اســت. ممکــن اســت اینهــا بگوینــد چنیــن کارهایــی بــد اســت، ولــی 
ــد برنامــه ای داشــت«. از آن شــهید بزرگــوار درس  ــرای برانداختــن ایــن کار نابه جــا بای ــد. ب مــردم کار خودشــان را بکنن
می گیریــم کــه در امــور فرهنگــی، داشــتن برنامــه بــرای اقنــاع مــردم حتــی از قانونگــذاری مهم تــر اســت. مشــکلی کــه 
در ایــن زمینــه طــی ســال های متمــادی وجــود دارد، اینکــه حتــی اگــر رســانه ها از تولیــد ملــی حمایــت کرده انــد، امــا 
ایــن حمایــت دارای هــدف و برنامــه مشــخصی نبــوده اســت و بــاری بــه هــر جهــت و گهگاهــی اتفــاق می افتــاده اســت.

وضعیت موجود حمایت رسانه ها از تولید ملی چگونه است؟
بــا نگاهــی اجمالــی بــه تبلیغــات موجــود در ســطح شــهر و تبلیغاتــی کــه از طریــق وســایل ارتبــاط جمعــی انعــکاس 
می یابــد، در می یابیــم اغلــب تابلوهــای اعالنــات و آگهی هــای تبلیغاتــی، صفحه هــای روزنامه هــا و وب ســایت ها 
ــا نیازآفرینــی  ــدگان ب ــن تولیدکنن ــرای معرفــی کاالهــای ســاخت خــارج هســتند. ای در تســخیر شــرکت های خارجــی ب
کاذب در مخاطــب، به دنبــال کســب ســود و منافــع هــر چــه بیشــتر خــود هســتند کــه از ایــن رهگــذر پایه هــای تولیــد 
ــم  ــی فراه ــای جهان ــه بازاره ــرای وابســتگی اقتصــاد کشــور ب ــه را ب ــد و زمین ــر می اندازن ــه خط اقتصــادی کشــور را ب
می کننــد؛ همچنیــن فرصت هــای شــغلی را از نیروهــای فعــال جامعــه ســلب می کننــد و پیامدهــای نامطلــوب اجتماعــی 

ــوند. ــب می ش ــی را موج و سیاس
عوامــل مختلفــی به عنــوان عوامــل تشــدیدکننده ایــن رونــد شــناخته شــده اند کــه از مهم تریــن آن هــا می تــوان بــه 
آشــنایی تولیدکننــدگان خارجــی بــا مبانــی روان شــناختی تأثیرگــذاری بــر مصرف کننــده، ضعــف پژوهــش در حــوزه مصرف 
کننــده و چگونگــی نگــرش و رفتــار مصرف کننــدگان اشــاره کــرد کــه بــه نظــر می رســد همــه ایــن مؤلفه هــای مهــم، 

در ســازوکارهای تولیــدات داخلــی طــی ســال های متمــادی از نظــر دور مانــده اســت)بهمنی، 1391(.
درســت اســت کــه رســانه ملــی در تبلیغــات خــود فقــط آن دســته از محصــوالت خارجــی را تبلیــغ می کنــد کــه در 
داخــل کشــور خــط تولیــد داشــته باشــند یــا تخفیف هایــی خوبــی بــرای تولیدکننــدگان بــا کیفیــت داخلــی قائــل می شــود 
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ــانه ها  ــایر رس ــا س ــرد، ام ــدازی ک ــی راه ان ــدگان داخل ــت از تولیدکنن ــرای حمای ــازار را در دوره ای ب ــبکه ب ــی ش ــا حت و ی
ــی  ــانه های غیرقانون ــن رس ــد. همچنی ــت نمی کنن ــائلی را رعای ــن مس ــازی چنی ــای مج ــانه های فض ــوص رس و به خص
ــه  ــد و ن ــغ می کنن ــی را تبلی ــد، فرهنــگ مصرف ــل توجهــی در سراســر کشــور دارن ــان قاب ــد ماهواره هــا کــه مخاطب مانن

ــی را. ــی مصرف ملی گرای

وضعیت مطلوب چیست؟ 
حســین زاده و دیگــران )1391( طــی پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه عوامــل زیــر در افزایش مصــرف کاالهای 

ــش دارد: خارجی نق
1. فرهنگ مصرفی حاکم بر جامعه

2. عملکرد نامطلوب تولیدکنندگان داخلی:
2.1. عدم توجه به خواسته مشتری

2.2. عدم ارائه محصول جدید
2.3. قیمت مناسب تر

2.4. تنوع در محصول
2.5. کیفیت محصول

ــاد شــده، اثرگــذار باشــند و مصــرف عمومــی جامعــه را از  ــا چاره اندیشــی در هــر دو معضــل ی رســانه ها می تواننــد ب
مصــرف کاالی خارجــی بــه ســوی مصــرف تولیــد ملــی ســوق دهنــد.

ــار  ــه اقش ــناخت ذائق ــا ش ــب، ب ــذاری مناس ــت گذاری و قانون گ ــتفاده از سیاس ــا اس ــه ب ــت ک ــوب اس ــی مطل وضعیت
مختلــف مخاطبــان، در زمان هــای مناســب و بــا رســانه های مختلــف در قالب هــای گوناگــون رســانه ای بتوانیــم تولیــدات 
هوشــمند پیــام را به صــورت هدفمنــد توزیــع کنیــم و اثرگــذاری مناســبی روی مــردم و فرهنــگ عمومــی داشته باشــیم و 
بــا اســتفاده از ســازوکار بازخــورد بتوانیــم روزبــه روز حمایــت از تولیــد ملــی و گفتمــان اقتصــاد مقاومتــی را بهبــود بخشــیم. 
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مسیر چقدر هموار است و چه موانعی بر سر راه است؟
بــرای رســیدن بــه وضعیــت مطلــوب، راه پرپیچ وخمــی در پیــش داریــم. سیاســت ها و قوانیــن کشــور در حــوزه رســانه، 
معمــواًل بــا جنجــال تصویــب می شــود و سیاســت زدگی و جنجــال باعــث تأخیــر در تصویــب قوانیــن می شــود. قوانینــی 
کــه بایــد ســال های متمــادی کارگــر افتنــد، به دلیــل ضعــف آینده پژوهــی در ایــن حــوزه، و پیشــرفت ســریع تکنولــوژی 

رســانه ای عمــاًل بــه قوانینــی دســت وپا گیــر تبدیــل می شــوند. 
ــغ  ــی و تبلی ــج مصرف گرای ــه تروی ــی ب ــب رســانه های داخل ــوان رقی از ســوی دیگــر، رســانه های نظــام ســلطه به عن

برندهــای جهانــی می پردازنــد و معمــواًل رســانه های مــا قــدرت رقابــت بــا آن هــا را ندارنــد.
همچنیــن نهادینــه شــدن مصرف گرایــی در مــردم، رشــد روزافــزون توجــه بــه برنــد در میــان مــردم، و کیفیــت نــه 
چنــدان مناســب کاالهــای مصــرف روزانــه ایرانــی کار را ســخت تر می کنــد. جالــب اینکــه همــه ایــن مــوارد را بایــد در 
کنــار عــدم هم افزایــی رســانه های داخلــی و صاحــب اجتهــاد دانســتن خــود در حــوزه سیاســت گذاری حتــی در عرصــه 

ملــی قــرار داد.
از زاویــه ای دیگــر می تــوان موانــع ســر راه را در دســته بندی های گوناگــون سیاســی، اقتصــادی، قانونــی، فرهنگــی، 
ســبک زندگــی و ... قــرار داد؛ بــرای مثــال، در حــوزه قوانیــن، خــأل قوانیــن یــا تغییــر مــداوم تعرفه هــای گمرکــی امنیــت 
ســرمایه گذاری را بــه خطــر می انــدازد. در حــوزه سیاســی، سیاســی کاری مدیــران و سیاســتمداران بــرای اعمــال تغییــرات 
کوتاه مــدت بــرای رضایــت عمومــی در دوره مســئولیت خودشــان و عــدم توجــه بــه پروژه هــای دیربــازده، امــا زیرســاختی 
از مشــکالت دیگــر اســت. در حــوزه فرهنگــی، عــدم خودبــاوری ملــی در حــوزه تولیــد ملــی و نگــرش مــردم بــرای خریــد 
تولیــدات ملــی مشــکل زا اســت. در حــوزه اقتصــادی، وضعیــت ســخت معیشــتی مــردم، دســت آنــان را بــرای حمایــت از 

ــودن بســته اســت. ــر ب ــا گران ت ــودن ی ــر ب تولیــد ملــی در صــورت کم کیفیت ت
ــه نظــر  ــوط اســت کــه حــل آن ضــروری ب ــه خــود رســانه ها مرب ــز مســتقیماً ب امــا یــک مشــکل جــدی دیگــر نی
می رســد. وســایل ارتبــاط جمعــی، در جوامعــی بــا اقتصــاد آزاد، دارای دو نقــش متضــاد هســتند؛ از ســویی ایــن وســایل، 
عامــل مهــم انتقــال اطالعــات، عقایــد و اندیشــه های انســانی هســتند و نقــش تعیین کننــده ای در ارتقــای ســطح افــکار 
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عمومــی دارنــد و به عنــوان زبــان گویــای جامعــه بایــد عمــل کننــد؛ از ســوی دیگــر، به عنــوان یــک مؤسســه اقتصــادی 
ماننــد هــر مؤسســه اقتصــادی دیگــر، دغدغه هــای تأمیــن هزینه هــای مالــی و ســوددهی در فعالیــت ارتباطــی را دارنــد 
ــه خریــد  ــم مــردم را ب و ناگزیــر در خدمــت صاحبــان ســرمایه از طریــق نشــر آگهی هــای تجــاری هســتند، به طــور دائ
و مصــرف هــر چــه بیشــتر کاالهــای غیرضــروری تشــویق و ترغیــب می کننــد و از ایــن رهگــذر بــه ترویــج فرهنــگ 

ــد.  ــرف می پردازن مص
از ایــن رو دیــدگاه صاحب نظــران نیــز بــه تبلیغــات تجــاری کــه از طریــق رســانه ها پخــش و منتشــر می شــود، دارای 
دو بُعــد اســت: نخســت دیــدگاه انتقادگــرا کــه بــا نگــرش انتقــادی بــه تبلیغــات تجــاری می نگرنــد و آن را همــزاد نظــام 
ســرمایه داری و ابــزار تحقــق و ثبــات ایــن نظــام می داننــد، ماننــد »هورکهایمــر«، »آدرنــو« و »مارکوزه«)ســعیدی، 1392(.

آن هــا معتقدنــد تبلیغــات تجــاری و تبلیغــات مصرف گرایــی باعــث »کیفیــت نــازل  فرهنگــی«، »اســتثمار مصرف کننده 
ــگ و  ــدن فرهن ــی ش ــی«، »کاالی ــرای مصرف زدگ ــات ب ــبه«، »تبلیغ ــل محاس ــه و قاب ــط فایده گرایان ــر«، »رواب ضعیف ت

ــی، 1383(. ــدگان« می شــود)مهدوی کن ــا  مصرف کنن ــط ب رواب
دیــدگاه دیگــر مربــوط بــه کارکردگرایــان اســت کــه بــر نقــش مثبــت تبلیغــات تجــاری تأکیــد دارنــد و آن را وســیله 
ــرات  ــا تغیی ــراد ب ــق اف ــات ســبب تطبی ــام لیــس« تبلیغ ــه »ویلی ــه گفت ــد و ب ــق اقتصــادی می دانن ایجــاد اشــتغال و رون

ــعیدی، 1392(. ــی می شود)س ــعه اجتماع ــی و توس اجتماع
درســت اســت کــه اقتصــاد مــا، اقتصــاد آزاد نیســت و به صــورت لیبرالــی اداره نمی شــود و بنــا بــر اقتصــاد اســالمی اســت، 
امــا متأســفانه چنیــن شــرایطی بــر اکثــر رســانه ها حکمفرمــا اســت؛ بــرای مثــال، در ســال های اخیــر بعضــاً یــک ســریال 
ــرای تأمیــن هزینه هــای خــود نیازمنــد تبلیــغ تجــاری حیــن پخــش اســت، مثــاًل اســتفاده از ایــن اتومبیــل  تلویزیونــی ب
خــاص، یخچــال خــاص و ... کــه مجــدداً متأســفانه بــرای تأمیــن ایــن هزینه هــا معمــواًل شــرکت های داخلــی تــوان و تمایل 
رقابــت بــا شــرکت های خارجــی را ندارنــد و به راحتــی از گردونــه رقابــت حــذف می شــوند. ســؤال اساســی ایــن اســت کــه 
چگونــه می تــوان ایــن الگــوی فکــری را حــل کــرد یــا حداقــل امــکان فعالیــت رســانه با ایــن دو نــوع عملکــرد را در راســتای 
ملی گرایــی مصرفــی فراهــم ســاخت؟ در بخــش راهبردهــای پیشــنهادی ســعی شــده اســت بــه این ســؤال پاســخ داده شــود.
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راهبردهای پیشنهادی
راهبردهــای پیشــنهادی در ایــن گــزارش به صــورت خالصــه امــا بــا در نظــر گرفتــن نظــرات نخبــگان و پژوهش گــران 
فعــال ایــن حــوزه بــه شــرح زیــر اســت. گفتنــی اســت ایــن راهبردهــا ناظــر بــه نقــش رســانه ها در ملی گرایــی مصرفــی 

اســت و نقــش ســایر نهادهــا در ایــن مقــال نمی گنجــد.
بــا توجــه بــه یافته هــا کــه حاکــی از رابطــه بیــن دینــداری و مصرف گرایــی اســت، توصیــه می شــود ائمــه جمعــه و 
جماعــات در نمازجمعــه و مســاجد صحبت هایــی پیرامــون ایــن مســأله انجــام دهنــد تــا مــردم نســبت بــه ایــن موضــوع 
ــیع  ــبکه وس ــد ش ــی می توان ــوص دین ــنتی و به خص ــانه های س ــت رس ــتفاده از ظرفی ــوند)حاجی زاده، 1392(. اس آگاه ش
ــأت، مســجد و  ــر، هی ــد، منب ــرار دهــد. مراجــع تقلی ــورد اســتفاده ق ــر م ــال و مؤث ــردی را به صــورت فع ارتباطــات میان ف

ــی شــود. ــی مصرف ــب ملی گرای ــه تقوی ــد منجــر ب ــه می توان نمــاز جمع
نهادهــای مذهبــی بایــد پــس از بــاور گفتمــان اقتصــاد مقاومتــی توســط خویــش، در ایــن راســتا برنامه ریــزی دقیــق و 
جامعــی داشــته باشــند و بــا انــواع شــیوه ها پیام هــای الزم را بــه مــردم منتقــل نماینــد. ایــن پیام هــا می توانــد طیفــی از 
فتــوای تحریــم کاالهــای خارجــی کــه مشــابه داخلــی دارد، تــا تبییــن اهمیــت ملی گرایــی مصرفــی در ایــن برهــه زمانــی 

و همچنیــن تشــویق مــردم بــه اســتفاده از کاالهــای ملــی در مصروفــات روزمــره باشــد.
از آن جــا کــه یافته هــا مؤیــد رابطــه و تأثیــر مســتقیم مدگرایــی بــر مصــرف اســت، بــه مســئوالن و مدیــران، طراحــان 
و برنامه ریــزان پیشــنهاد می شــود تــا حــد امــکان اقدامــات الزم را بــرای اســتفاده از مدهــای طراحــی شــده بــر مبنــای 
فرهنــگ ایرانــی و اســالمی انجــام دهند)همــان(. طراحــی مدهــای جدیــد و مطابــق پســند مصرف کننــدگان در چارچــوب 
فرهنــگ اســالمی و ایرانــی، فقــط یــک گام اســت. نقــش رســانه ها در ترویــج ایــن مدهــا انکارناپذیــر اســت تــا حدی کــه 
ــرش  ــر نگ ــوزه تغیی ــد در ح ــانه ها می توانن ــد. رس ــوزه نمی افت ــن ح ــه در ای ــی در جامع ــاًل اتفاق ــانه ها عم ــدون رس ب
مــردم بــا تقویــت هویــت ملــی، رفتــار خریــد مصرف کننــدگان را اصــالح نماینــد و هــم می تواننــد بــا تبلیغــات مناســب 

کاالهــای مدنظــر، مــد خاصــی را رواج دهنــد.
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ــه اثــر انتخــاب ســبک زندگــی بــر مصرف گرایــی، بــه مدیــران رســانه ملــی پیشــنهاد می شــود نســبت  ــا توجــه ب ب
ــه  ــی توج ــالمی- ایران ــی اس ــبک زندگ ــا س ــوان ب ــای هم خ ــریال ها و فیلم ه ــی و س ــای بازرگان ــش آگهی ه ــه پخ ب
ــی را در  ــریال های تلویزیون ــی و س ــای بازرگان ــف بار آگهی ه ــت اس ــا، وضعی ــرور پژوهش ه ــند)همان(. در م داشته باش
ــد  ــی می توان ــانه مل ــی در رس ــای تجمل ــش زندگی ه ــا نمای ــات ی ــن تبلیغ ــر ای ــم. تأثی ــرح دادی ــی ش ــج تجمل گرای تروی
پیامدهــای نامطلــوب فرهنگــی در کشــور بــر جــای گــذارد. ایــن کار ضمــن اینکــه تأییــد زندگــی تجملــی به شــمار می رود 
ــط  ــات متوس ــه طبق ــود ک ــن ش ــه ای ــر ب ــد منج ــد، می توان ــل می کن ــه تبدی ــک ارزش در جامع ــه ی ــه آن را ب و رفته رفت
بــرای رســیدن بــه آن، از راه هــای قانونــی و غیرقانونــی قصــد رســیدن بــه چنیــن زندگــی ای را داشــته باشــند و همچنیــن 

نارضایتــی طبقــات محــروم جامعــه از اوضــاع اقتصــادی جامعــه - ضمــن نــگاه حســرت آمیز بــه آن- افــزون گــردد.
بــا توجــه بــه اینکــه در پژوهش هــای معرفــی شــده، مشــخص شــده بــود کــه 52/8 مــردم بــه تبلیغــات صــداو ســیما 
اعتمــاد دارنــد و ایــن مهــم بیشــتر از روزنامه هــا بــا 32 درصــد و تبلیغــات شــهری بــا 28 درصــد بــوده اســت، بنابرایــن 
ــود کــه 62  ــر از ســایر مــوارد اســت. گفتنــی اســت در پژوهشــی بیــان شــده ب نقــش صداوســیما در ایــن امــر پررنگ ت

درصــد از تأثیــرات تبلیغــات بــر مــردم در حــوزه مصــرف، ناشــی از تلویزیــون اســت.
بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی رســانه ها می تــوان قوانیــن حمایتــی در تبلیغــات تجــاری کاالی داخلــی را مصــوب 
کــرد؛ بــرای مثــال، حتــی رســانه های فضــای مجــازی نیــز موظــف شــوند بــرای درآمدهــای ناشــی از آگهــی تجــاری 
خارجــی مالیــات بیشــتری بپردازنــد. مالیاتــی کــه می تــوان آن را صــرف یارانــه بــرای تخفیــف تبلیــغ کاالی داخلــی کــرد. 
بازنگــری در برنامه هــای درســی نظــام آموزشــی: نهــاد آموزش وپــرورش بــا توجــه بــه دسترســی بــه مثلــث بــزرگ 
دانش آمــوز، خانــواده و معلمــان یکــی از بســترهای مســاعد بــرای پیگیــری ملی گرایــی مصرفــی اســت. یکــی از راه هــای 
ــع  ــدن ایــن موضــوع در محتــوای دروس و مناب اشــاعه فرهنــگ ملی گرایــی مصرفــی از طریــق نظــام آموزشــی، گنجان
درســی اســت. در حقیقــت بایــد برنامه هــای درســی و محتــوای کتاب هــا، هماهنــگ و همســو بــا ملی گرایــی مصرفــی 

و البتــه اصــالح الگــوی مصــرف باشــند.
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جلــب مشــارکت خانواده هــا: امــروزه بــه مشــارکت به عنــوان مؤلفــه اساســی و تفکیک ناپذیــر توســعه و نوعــی تغییــر 
پایــدار در جامعــه و محیــط اجتماعــی نگریســته می شــود. در کشــور مــا معمــواًل دربــاره امــوری از ایــن قبیــل، بــه صــورت 
دســتوری و آیین نامــه ای برخــورد می شــود. در ایــن زمینــه نمی تــوان از چنیــن روشــی انتظــار اثربخشــی داشــت و مــراد 
از مشــارکت در اصــالح الگــوی مصــرف، تمریــن مشــورت کــردن و درگیــر کــردن اعضــای جامعــه در برجسته ســازی و 

تصمیم ســازی در ایــن زمینــه اســت.
ــودن  ــن ب ــرف، پایی ــی مص ــران در چگونگ ــه ای ــی جامع ــکالت اساس ــی از مش ــی: یک ــای عموم ــای آگاهی ه ارتق
ــی  ــش بی بدیل ــی، نق ــگاه عموم ــک دانش ــوان ی ــد به عن ــانه ها می توانن ــت. رس ــه اس ــن زمین ــی در ای ــای عموم آگاهی ه
در ایــن حــوزه بــازی نماینــد. از آن جــا کــه طبــق پژوهش هــای معرفــی شــده در متــن، نظــام ارزشــی جامعــه بــه ســمت 
کاالهــای لوکــس و برنــد در حــال حرکــت اســت)حیدری، 1392( و در ایــن میــان نقــش »ثــروت«، »زنــان« و »تبلیغــات« 
ــی اســت  ــک شــاخص جهان ــی ی ــی مصرف ــوزش اینکــه ملی گرای ــا آم ــد ب ــانه ها می توانن ــر اســت، رس ــه پررنگ ت از هم
ــی  ــه مصرف ــک جامع ــه ی ــل شــدن ب ــج از شــتاب تبدی ــم، به تدری ــت آن نیازمندی ــه رعای ــرای پیشــرفت کشــور ب ــه ب ک

بکاهنــد و ســپس بــه گفتمان ســازی اقتصــاد مقاومتــی و مفاهیــم مرتبــط بــا آن بپردازنــد.
بهره گیــری از ظرفیت هــا و پتانســیل های اقــوام و آداب و رســوم بومــی: ایــران از جملــه کشــورهایی اســت کــه از تنــوع 
قومــی و فرهنگــی و همچنیــن تنــوع اقلیمــی و جغرافیایــی برخــوردار اســت. فرهنگ هــای قومــی کــه اتفاقــاً در چارچــوب 
ــتای  ــی، آن را در راس ــای قوم ــت ظرفیت ه ــا تقوی ــد ب ــانه ها بای ــد. رس ــران می تپ ــرای ای ــان ب ــد و دلش ــی می گنجن مل
ملی گرایــی به عنــوان فرصــت اســتفاده کننــد؛ یــک مثــال ســاده در ایــن زمینــه، ایجــاد مدهــای مختلــف از لباس هــای 
بومــی کــه بــا طراحی هــای روز و ذائقــه مصرف کننــده نیــز ســازگار اســت، بــه همــراه آمــوزش در رســانه های ســنتی و 

جدیــد و همچنیــن تبلیغــات مؤثــر می توانــد تــا حــدودی اوضــاع پوشــاک در کشــور را ســامان بخشــد. 
نکتــه دیگــری کــه در ایــن میــان مهــم اســت، تفــاوت الگــوی مصــرف شــهر تهــران بــا ســایر کالن شــهرها و البتــه 
ــرف  ــهرها در مص ــی از کالن ش ــال آن برخ ــران و به دنب ــد ته ــان می ده ــا نش ــج پژوهش ه ــت. نتای ــتان ها اس شهرس
برندهــای خارجــی گــوِی ســبقت را بــا فاصلــه زیــاد از ســایر مناطــق کشــور ربوده انــد. از ســویی دیگــر، نیــز تحقیقــات 
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میدانــی نشــان داده اســت یــک کارخانــه نــه چنــدان بــزرگ کــه در یــک شــهر کوچــک اقــدام بــه تولیــد و توزیــع کاالیــی 
ــه  ــتان ها ب ــردم شهرس ــه م ــان دهنده عالق ــن نش ــا دارد و ای ــایر کارخانه ه ــه س ــبت ب ــهل تری نس ــروش س ــد، ف می کن

کاالیــی اســت کــه خــود تولیــد می کننــد.
بازتعریــف منابــع منزلــت اجتماعــی: مصــرف انســان امــروزی صرفــاً تابــع ســطح درآمــد و نیــاز واقعــی او نیســت، بلکه 
مصــرف بیشــتر بــه منزلــه عاملــی بــرای کســب موقعیــت و منزلــت اجتماعــی و گاه به عنــوان نمایشــی متظاهرانــه بــرای 
معرفــی خــود بــه دیگــران صــورت می گیــرد. رســانه ها موظفنــد تــا بــا بازتعریــف مجــدد منابــع منزلــت اجتماعــی، آن را 

از مصــرف بی رویــه برندهــای خارجــی، بــه سمت وســویی متناســب بــا ملی گرایــی مصرفــی ســوق دهنــد.
مثــاًل، یکــی از پیشــنهادهای جایگزیــن، ایجــاد برندهــای باکیفیــت داخلــی اســت. نقــش رســانه ها در تبدیــل شــدن 
ــات  ــا اثب ــی از پژوهش ه ــه در یک ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــر اس ــد، انکارناپذی ــک برن ــه ی ــی ب ــت داخل ــای باکیفی کااله
شــده بــود کــه طبقــات پاییــن جامعــه از نظــر اقتصــادی، از طبقــات بــاالی جامعــه تقلیــد می کننــد، برنامه ریــزی روی 
اثرگــذاری بــر تغییــر رویــه طبقــات متوســط بــه بــاالی جامعــه بــرای مصــرف برندهــای داخلــی، می توانــد ایــن حــوزه را 

متحــول کنــد.
یکــی دیگــر از پیشــنهادها، تغییــر منابــع منزلــت اجتماعــی یــا تعریــف گزینه هایــی در کنــار منابــع منزلــت اجتماعــی 
کنونــی اســت؛ بــرای مثــال، اگــر رســانه ها بتواننــد طــوری در فرهنــگ و بــاور مخاطبــان نفــوذ کننــد کــه مصــرف کاالی 
داخلــی، نمــاد یــک انســان فهیم تــر شــود کــه دلــش بــرای اقتصــاد کشــورش می تپــد، می توانــد ملی گرایــی مصرفــی 

را تقویــت کنــد.
ــب  ــل ضری ــیما به دلی ــا: صداوس ــی در خانواده ه ــازی الگوی ــرای فرهنگ س ــی ب ــانه مل ــای رس ــتفاده از ظرفیت ه اس
نفــوذ بــاال در بیــن خانواده هــا، یکــی از مهم تریــن و تأثیرگذارتریــن رســانه ها به شــمار مــی رود. در برنامه ســازی 

ــر را مدنظــر داشــت: ــد الزامــات زی صداوســیما بای
واقع گرایی و باورپذیر بودن پیام های تولید شده ▪
تکیه بر تبلیغ مبتنی بر آموزش و اقناع به جای تبلیغ مبتنی بر شعارزدگی ▪
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تبیین و تشریح منافع اصالح الگوی مصرف به صورت ملموس و عینی برای مخاطبان ▪
توجه به واقعیات جامعه و تولید پیام های مبتنی بر این واقعیات ▪
تکرار پیام ها در انواع تولیدات و به صورت متنوع ▪
تأکید بر ارسال پیام های غیرمستقیم)حیدری، 1392(. ▪

فقــدان حضــور مهندســی فرهنگــی متناســب بــا شــرایط موجــود: نگاهــی نظام منــد و کالن بــه ایــن حــوزه می توانــد 
ــا هــم  ــی ب ــا سیاســت گذاری کالن و هم افزای ــد ب یکــی از راهبردهــای برون رفــت از وضــع موجــود باشــد. رســانه ها بای

در راســتای هویــت ملــی بتواننــد اقدامــات مؤثــر، برنامه ریــزی شــده و بــه دور از حرکــت زیگزاگــی را شــکل دهنــد.
بازتولیــد الگوهــا و نظــارت: الگوســازی یکــی از مراحــل فرهنگ ســازی در هــر حــوزه ای اســت. الگوســازی فرآینــدی 
ــس  ــه ای پ ــه در هــر زمین ــف اجتماعــی و فرهنگــی اســت ک ــان بخش هــای مختل ــا می ــل پوی ــد تعام ــده و نیازمن پیچی
ــاز دارد؛ چــرا کــه در دنیــای امــروز، ســلطه رســانه ها  ــه تولیــد محصــوالت فرهنگــی نی از شناســایی و معرفــی افــراد، ب
می توانــد الگوهایــی مجــازی، امــا تأثیرگــذار از یــک شــخصیت ســینمایی، نمایشــی، داســتانی یــا حتــی کارتونــی آفریــده 
ــوند.  ــق می ش ــه خل ــر جامع ــم ب ــرایط حاک ــق ش ــرر هســتند و مطاب ــد مک ــد بازتولی ــا نیازمن ــن الگوه ــد. ای و عرضــه کن
ــدف  ــای ه ــق گروه ه ــالیق و عالی ــات، س ــا خلقی ــا ب ــق آن ه ــی تطبی ــاخته توانای ــای خودس ــی الگوه ــن ویژگ مهم تری
ــه باالتــر از خــود  ــه پاییــن و ن اســت، به گونــه ای کــه هم ذات پنــداری را در پــی داشــته باشــد. مخاطــب بایــد الگــو را ن
بپنــدارد و طــوری خــود را بــه آن وصــل کنــد کــه بگویــد او می توانــد، مــن هــم می توانــم و اگــر او ایــن کار را انجــام 
می دهــد، مــن هــم می توانــم. حتــی الگوهــای خودخوانــده نیــز نبایــد بــه حــال خــود رهــا شــوند و در برنامه هــای کالن 
بــرای راهبــری فرهنــگ بایــد در نظــر گرفتــه شــوند؛ بــرای مثــال، هنــگام قــرارداد بازیکنــان باشــگاه های فوتبــال معتبــر 

اروپایــی از بازیکــن تعهــدات اخالقــی مطالبــه می کنند)فــداکار و ســلطانی، 1391(.
تبلیــغ کاالهــای ضــروری: درســت اســت کــه تبلیــغ کاالی داخلــی به هرحــال بهتــر از کاالی خارجــی اســت، امــا در 
امــر تبلیغــات کاالهــا و خدمــات مصرفــی، بهتــر اســت اولویــت بــه کاالهــای ضــروری و نیازهــای اساســی مــردم داده 
شــود؛ زیــرا تبلیــغ  کاالهــای لوکــس، ســبب می شــود در  مــردم  احســاس  نیــاز بــه آن کاالهــا ایجــاد شــود و در نتیجــه، 
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تقاضــای  بــرای خریــد افزایــش یابــد کــه ایــن، خــود تحریــص  مــردم بــه مصــرف بیشــتر اســت.
ترویــج روحیــه خــود اتکایــی ملــی: تبلیــغ کاال، بهتــر اســـت مبتنــی بــر اصــل  خودکفایــی و خوداتکایــی ملــی  باشــد  تا  
حــس ابتــکار و توانمنــدی را در  تمامــی  آحــاد  جامعــه قــوت  بخشــیده و کاالهــای ســاخت داخــل را به گونــه ای  مطلــوب 
ــرای  ــب  ب ــت مناس ــم آوردن فرص ــا فراه ــد ب ــاری می توانن ــای  تج ــه آگهی ه ــد. البت ــان قرارده ــای آن ــرض تماش در مع
واحدهــای  تولیــدی  و تخصصــی، امــکان  رقابــت را افزایــش دهنــد و باعــث ارتقــای  فنــاوری، تولیــد  و صنعت کشــور شــوند 

و در نهایــت در راســتای توســعه ملــی گام بردارنــد )فــداکار، 1388(.
ــاالی ایشــان در ســاماندهی فرهنــگ مصــرف  ــان جامعــه به دلیــل نقــش ب ــر اصــالح الگــوی  مصــرف زن تمرکــز ب
و مدیریــت اقتصــادی خانــوار: رســانه ها بایــد زنــان را به عنــوان مخاطــب هــدف اصلــی خــود قــرار دهنــد؛ زیــرا آن هــا 
مدیریــت خریــد کاالهــای مــورد نیــاز خانــواده را در دســت دارنــد و تغییــر نگــرش آنــان، بیــش از تغییــر نگــرش مــردان 

یــا کــودکان بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــد  ــه: رســانه ها بای ــر جامع ــاال ب ــر ب ــل تأثی ــی به دلی ــز از زندگــی تجمالت ــه پرهی ــش  از پیــش  مســئوالن  ب توجــه بی
ــران کاالی  ــی مدی ــوان وقت ــرا نمی ت ــد؛ زی ــرار دهن ــدی ق ــه ج ــورد توج ــور را م ــئوالن کش ــتی از مس ــه ساده زیس مطالب
لوکــس مصــرف می کننــد و بــرای مصــارف شــخصی یــا ســازمانی خــود، کاالی خارجــی را ترجیــح می دهنــد از مــردم 

عــادی جامعــه، انتظــار تغییــر نگــرش داشــت)تاری، 1390(.
تشــویق کســب وکار خانگــی: رســانه ها می تواننــد بــا تشــویق کســب وکار خانگــی، هــم تولیــد ملــی را افزایــش دهنــد و 
هــم ملی گرایــی مصرفــی را. رســانه ها بایــد ابــزاری بــرای توســعه کســب وکار خانگــی باشــند. در ایــن حــوزه به خصــوص 
رســانه های اجتماعــی نقــش پررنگــی می تواننــد ایفــا کننــد. کم وبیــش در رســانه هایی ماننــد اینســتاگرام زنــان خانــه دار بــه 
فــروش لباس هــا، شــیرینی ها، لــوازم تزیینــی منــزل و ... می پردازنــد کــه ترویــج ایــن پدیــده توســط رســانه های رســمی و 

تــدارک ســازوکارهای قانونــی قابــل اعتمــاد، می توانــد شــاخص ملی گرایــی مصرفــی را بهبــود بخشــد.
ترویــج از طریــق فــروش در بازارهــای بین المللــی: در برخــی از صنایــع و اصنــاف کاالهــای باکیفیتــی تولیــد می شــود 
ــویی  ــانه ها از س ــد. رس ــدا کن ــبی پی ــروش مناس ــد ف ــون می توان ــورهای گوناگ ــب در کش ــج مناس ــورت تروی ــه در ص ک
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می تواننــد نقــش تبلیغاتــی در ایــن حــوزه داشــته باشــند و از ســویی دیگــر، بــا بازتــاب آن بــه داخــل کشــور، منجــر بــه 
جلــب اعتمــاد مشــتری های بیشــتر بــه ایــن کاالهــا و در نتیجــه تقویــت شــاخص ملی گرایــی مصرفــی شــوند.

ــردم، کاالی  ــد م ــه 47 درص ــت ک ــان داده اس ــا نش ــج پژوهش ه ــه نتای ــا ک ــاف: از آن ج ــع و اصن ــه از صنای مطالب
ــد،  ــی می دانن ــود را »دوام« کاالی خارج ــان خ ــل رجح ــراد، دلی ــن اف ــد از ای ــد و 90/4 درص ــح می دهن ــی را ترجی خارج
رســانه ها می تواننــد بــا مطالبــه از صاحبــان صنایــع و اصنــاف بــرای حــل ایــن مشــکل، بــه تقویــت شــاخص ملی گرایــی 
ــا نهادهــای قانونگــذاری، اجرایــی و ناظــر کشــور  ــد ب ــه در ایــن حــوزه، رســانه ها می توانن ــد. البت مصرفــی کمــک نماین

نیــز همــکاری نماینــد.

پیشنهادهای پژوهشی
- شــبکه های تخصصــی صداوســیما )بــرای مثــال، کــودک و نوجــوان، بــازار( چــه کمکــی بــه نهادینــه کــردن مصــرف 

تولیــد ملــی در ســبک زندگــی خانواده هــا می تواننــد انجــام دهنــد؟
- چه قوانینی در رسانه ها می تواند برای حمایت از تولید ملی مصوب شود؟ 

- رسانه های اجتماعی در فرهنگ سازی تولید ملی چه نقشی می توانند ایفا کنند؟
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