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 جامعه در یفرهنگ مصرف اصالح جهت یفرهنگ يها استيس

 

  يبهبهان زهرا،  يوميق يعباسعل

 

، يشدت يو مع ياقتصداد  يهدا  تيد سدب درآمدد، فعال  كشت و يجامعه نوع مع يكافراد  يزندگ كن مسائل در سبياز مهم تر

حدات و  يوه تفريشدهر، شد   ي، معمدار ياز آداب و رسوم محل يرويفرد، پ يوه ظاهري، نوع پوشش و شيمدار فرهنگ خانواده

شدان   را به آنچده مدردم در اوقدات فراغدت     يمصرف فرهنگ. آنها است يمصرف ياالهاكت نوع يو در نها گذران اوقات فراغت

 سدبك  يفرهنگد  مصدرف ر آن ي، رسانه هدا و نظدا  يقيدهند؛ مطالعه كتاب، گوش كردن به موس يكنند، نسبت م يانتخاب م

 .دهد يم سامان را ما التيتما و ازهاين و دهد يم شكل را ما خاص يزندگ

بدودن  « ت شدهيهدا»، باعث يو فرهنگ يغاتيه معتقد است هجمه تبلكوجود دارد  يدر مطالعات فرهنگ يكتئور يرديكرو

 يهدا  نده يبده زم  يبسدتگ  يا و رسدانه  يك صدنعت فرهنگد  يد زان استقبال و استفاده اجتماع از يم. شود يم يمصرف فرهنگ

 ييش بده دنبدال ندوع رسدانه و محتدوا     يو بمخاطب كم  يا رسانه يها يتئور يرا بر مبنايز مخاطب دارد، و تجربه يفرهنگ

 ضدمن  حاضدر  نوشدتار . داشته باشدد  يشتريب يو همخوان ياو سازگار يقبل يها و تجربه يفرهنگ يها شيرود كه با گرا يم

 مصدرف  بده  ر،يد اخ مقداالت  و قدات يتحق جينتدا  در تفحدص  بدا  نآ عوامدل  و علل و امروز جامعه در يفرهنگ مصرف يبررس

 داده قدرار  ياوكد وا مدورد  را مسدئله  نيد ا به يتوجه يب از حاصل يامدهايپ و ها چالش و ردهك اشاره رانيا جامعه يفرهنگ

 بدا  لدذا  دهدد،  يمد  ارائده  خصوص نيا در را ييارهاكراه ربطيذ يها حوزه در موثر يها استيس به اشاره با تينها در. است

 يدات داخلد يد مصدرف تول  يبدرا  يبداب فرهندگ سداز   توان در  يرا م ياديف زيوظا آمده بدست ليتحل و ها افتهي به توجه

 . ت مردم دانستيدولت و در نها يها يزير متوجه رسانه البته همراه با اقدامات و برنامه

 

 .يزندگ كسب ها، رسانه ،يفرهنگ يها استيس ،يفرهنگ مصرف :يديلك ه هايواژ

 

                                                           
 .شمال تهران واحد ياسالم ازاد دانشگاه يعلم اتيه وعضو استادبار. 9

 .نظام مصلحت صيتشخ مجمع ،يكاستراتژ قاتيتحق زكمر يواجتماع يفرهنگ گروه پژوهشگر ؛يفرهنگ يزير وبرنامه تيريمد يتركد يدانشجو.  0
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