
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

  

ی ی   رف  دن   ھا ا   ش   ی  ی سازمان   و        ما
الح وی صا     رف ل ا
  ١فرد قهرمانی ارکامی

  :چکیده
 حیـات  در رفتـه  کـار  بـه  گونـاگون  منابع از استفاده از ست ا عبارت آن متداول معنی در مصرف
 تکامـل  ضمن بشر، زندگانی آغاز از که زندگی ادامه و ها نیازمندي رفع منظور به جمعی و فردي
 هـاي  آمـوزه  ابقمطـ  کـه  يطور  به. است داشته وجود مختلفی الگوهاي با ابزارها، کشف و تمدن
 هـاي  نعمـت  از اسـتفاده  گـرو  در جهان این در انسان معنوي و مادي تعالی ما، فرهنگی و دینی
 پدیـده  آنچـه  لذا. است اخروي حیات به توجه عین در دنیوي زندگانی از نورزیدن غفلت و الهی
 انـد،  نهاده نام بدان را، امسال رهبري معظم مقام همانا و بخشیده اولویت را مصرف الگوي اصالح
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 و بهینـه  مـصرف  شـکل  از آن در مـصرف  الگوي که است مصرفی جامعه نوعی گیري شکل روند
 حاکم برآن لذت و اسراف تجمل، بر مبتنی ناپذیر سیري مصرفی فرهنگ و شده منحرف منطقی
 کـردن  مـصرف  بـراي  تنهـا  کـردن،  مصرف با ها انسان اي جامعه چنین در که اي گونه به گشته،
 پدیـده  لـذا . است اي جامعه چنین در زندگی معناي و هویت بحران آن نتیجه و ندکن می زندگی
 هژمـونی  گرایانـه  مـصرف  پیامدهاي ارمغان است، جوامعی چنین آشکار ویژگی که زدگی مصرف
 ضمن که است فرهنگی و اقتصادي ابعاد در شدن جهانی روند شتاب با همسو داري سرمایه نظام
 و ملـی  مـصرف  بازارهـاي  فـتح  و جهـانی  اقتصاد در ملی صادهاياقت استقالل و استحکام هضم
 و ارتباطـات  پیـشرفته  هـاي  تکنولـوژي  و دیجیتـال  پرشـتاب  هـاي  رسـانه  واسطه به المللی، بین

 گرایانه مصرف فرهنگ ترویج به و کرده رسوخ جوامع محلی و ملی قلمروهاي داخل به اطالعات
 مردم حمایتی هاي سازمان نقش خصوص این در. است پرداخته مردم مصرفی رفتارهاي تغییر و

 خانوارهاي و مددجویان از عظیمی قشر با مستقیماً که) ره(خمینی امام امداد کمیته ویژه به نهاد
 طریـق  از هـا  خـانواده  بـا  ارتبـاط  ضـمن  توانـد  مـی  دارنـد،  وکـار  سـر  جامعـه  در پوشـش  تحت
 هـا،  خـانواده  مـصرفی  رفتـار  ییـر تغ به نسبت درآنها مثبت نگرش و شناخت ایجاد بخشی، آگاهی
  .نمایند کمک جامعه در مصرف الگوي اصالح به نتیجه در و مصرف صحیح الگوهاي تقویت
 خانواده مصرف، الگوي اصالح مصرفی، جامعه گرایی، مصرف شدن، جهانی :کلیدي کلمات

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


    
 � همایش اصالح الگوي مصرف مجموعه مقاالت   �  150  

  :مقدمه
 دهه آغاز طلیعه در انقالب، رهبر سوي از مصرف الگوي اصالح سال نام به1388 سال گذاري نام

  کـه  اسـت  بزرگـی  فرصـت  گـشته،  موسـوم  عدالت و پیشرفت دهه به که اسالمی انقالب چهارم
 اجتمـاعی  و فـردي  زنـدگی  الگـوي  در عملی و عینی تبلور به بودن، شعار از باید مدت کوتاه در 

 اقتـصادي،  ابعـاد  در اینکـه  بر عالوه اعتدال رعایت و صحیح مصرف الگوي که چرا. گردد مبدل
 سازد، می انسان متوجه را ارزشمندي هاي مزیت فرهنگی و اجتماعی پیامدهاي سایر و معیشتی

 هـایی  واژه کـاربرد  ضـمن  دیـن،  بزرگـان  هاي اندیشه و عملی سیره در و دینی هاي درآموزه بلکه
 آثـار  و گرفتـه  قرار صریح کیدأت مورد همواره انسان عقلی، و شرعی منع و اسراف و تبذیر چون
 هـاي  فرهنـگ  و الگوهـا  پـردازش  پدیـده  لیکن. است گردیده ذکر مصرف در روي زیاده ربا زیان

 سـرعت  و غربـی  محصوالت و تولیدات مصرف و بیشتر گرایی مصرف خصوص در جوامع مصرف
 همچـون  را جهـان  کـه  ارتبـاطی  هـاي   وريآ فـن  ترین پیشرفته واسطۀ به اي پدیده چنین انتقال
 گـردد،  مـی  منتشر نقطه دورترین در و ممکن زمان کمترین رد رویداد کوچکترین که اي دهکده

 کـه  اسـت  آمریکا همچون قدرتمند کشورهاي نوین استعماري نگرش نوعی از حاکی درنوردیده،
 سـلطه  وگـسترش  سـرمایه  انباشت بیشتر، سود کسب پی در و جوامع ملی مرزهاي فراسوي در

 اضـمحالل  و اعتقـادات  و باورهـا  اختنس متزلزل درصدد اي رسانه تبلیغات واسطه به هژمونیک،
 جدید مصرف فرهنگ دهی شکل و مصرفی رفتارهاي توسعه نتیجه در و دینی  و ملی هاي هویت
 هاي رسانه آنچه لذا. گردد می محسوب فرهنگی شدن جهانی منفی پیامدهاي از خود که هستند

 دانـش،  انتقـال  چـون  دلنشینی هاي رسالت عنوان با) غرب به متعلق ویژه به( جهانی سرعت پر
 بـه  مـردم  اجتماعی و فردي رفتارهاي گرفتن هدف همانا کنند می دنبال رسانی اطالع و آموزش
 روزمره زندگی در مردم مصرف الگوي و خرید شیوه کننده تعیین که آنهاست مصرفی رفتار ویژه
 بـسا  چـه  باشـند،  می رفتاري تغییرات أمنش محیطی، هاي کنش از ناشی تجارب که آنجا از. است
 و سـوداگران  طرف از خوشایند تجارب قالب در مصرف الگوي چندین القا و مردم ذائقه تحریک
 درنتیجه و جمعی و فردي مصرفی رفتار تغییر و ویژه مصرف الگوهاي تحمیل به آنان هاي رسانه
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 هـاي  سـازمان  تاثیر مالحظه با لذا .انجامد می گرا مصرف جامعه و مصرفی فرهنگ گیري شکل به
 رفتارهاي دهی شکل به منجر که مثبت، نگرش ایجاد و رفتارها تغییر در آنها اقدامات و حمایتی
 ایـن  در لـذا  گـردد،  مـی بر جامعه خانوارهاي از بزرگی جمعیت در مستقیم  طور به خاص مصرفی
 و نهـاد  مردم حمایتی هاي سازمان نقش که بود خواهیم کلی سؤال این به پاسخ دنبال به نوشته

 و چیـست؟  مـصرف  الگـوي  اصالح یندافر در) ره(خمینی امام امداد کمیته بزرگ خانواده ژهوی به
 اسـت  الزم پرسـش  ایـن  پاسـخ  تبیـین  بـه  پرداختن از قبل اما. گیرد برمی در را هایی زمینه چه

 جوامع در خصوص به مصرف، الگوي اصالح مقوله به پرداختن اهمیت و ضرورت باب در مدخلی
  .باشیم داشته امروز، شده انیجه و پیوسته هم به

  ١گرایی مصرف بالقوه زمینه و شدن جهانی
 بـر  خـود  سـیطره  گـسترش  دنبال به فرهنگی بعد در ویژه به آن گوناگون ابعاد در شدن جهانی
 شده عرضه الگوهاي جذب و پذیرش در آنها تغییر طبع با و ها ملت يها ارزش و ها سلیقه عادات،

 دور راه از کنتـرل  و روانـی  فکـري،  سـاختارهاي  تغییـر  مـستقیم غیر طـور   به و جهانی سطح در
 در هـا  ملـت  مـصرف  فرهنگ تغییر ساز زمینه نیز، وجه این در شدن جهانی بنابراین. هاست ذهن

 کـه  غـرب  مـصرف  بـازار  همچـون  جهان وسیله بدین تا است، داري سرمایه نظام مسیرگسترش
 شـوند  مـی  محـسوب  آن کننـده  مصرف جنوب کشورهاي و آن تولیدکننده قدرتمند کشورهاي

 نظام یا اقتصادي شدن جهانی یندافر از است تابعی فرهنگی شدن جهانی یندافر این بنابر. درآید
 تـصورات  و مصرفی فرهنگ یا ایدئولوژي کمک به تا است درصدد نظام این. جهانی داري سرمایه
 سـرمایه  انباشـت  آینـد افر متخد در کنندگانی  مصرف به را آنها خود، نیازهاي و هویت از مردم
 مـصرف  خـود  زیستی نیازهاي از بیش که کند می تشویق را مردم مصرفی، فرهنگ. کند تبدیل
 جهانی داري سرمایه نظام عملکرد و کند پیدا تداوم سرمایه، انباشت یندافر طریق این از تا کنند

 مصرفی جامعه و شوند می گرا مصرف جهان مردم همه فرهنگی، چنین تاثیر تحت شود، تضمین
 زوایـاي  همـه  و شود نمی محدود اي حوزه هیچ به گرایی مصرف عظیم موج البته. گیرد می شکل
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 به فرهنگی شدن جهانی فرآیند که دهد می نشان تحوالت این. گیرد برمی در را اجتماعی زندگی
 کـاال  بـه  را چیـزي  هـر  سـاز،  جهانی نیرویی عنوان به مصرفی فرهنگ پرشتاب گسترش واسطه
 کـه  باشـد  مبنـا  همین بر شاید) 1381ص محمدي، گل( .کند می عرضه جهانی بازار در و تبدیل
 ریـشه  کـه  اسـت  فرهنگی کاالهاي مصرف شدن فراگیر و انتشار شدن جهانی عمده آثار از یکی
 دنیـا  در کـه  آوري فـن  بـاالي  ترکیب با اقتصادي کاالهاي اعظم بخش که همانگونه دارند، غربی
 آمده، وجود به غرب در ابتدا که است فنی و علمی یندهاییافر از گروه آن حصولم دارد، جریان

 بـوده  روبـرو  جهـان  در گسترش و توسعه بیشترین با که فرهنگی کاالهاي از دسته آن همانطور
 غربی فرهنگ صنعت محصوالت نیز) است بوده نفوذ ضریب باالترین داراي گفت توانمی (است
  یـا  و بـودن  شـمول  جهـان  و عمومیـت  ایـن  آیـا  امـا  اسـت،  اییآمریکـ  گفـت  تـوان  می حتی و
 زیبـایی  ارزش و ذاتـی  کیفیـت  مرهـون  غربی، ریشه با فرهنگی کاالهاي جهانی گسترش الاقل 

 و سیاسـی  اقتصادي، جامعه یک توسط شده اعمال سلطه علت به یا و آنهاست علمی و شناختی
اینجاسـت  ) 522: 1382لوکلر،( .است بزرگ هاي تمدن حتی و ها فرهنگ بقیه بر خاص فرهنگی

هـاي قدرتمنـد    هـاي ابژکتیـو هـالیوود و رسـانه     غـاتی و جـذابیت    که زرق و برق و ابزارهاي تبلی      
 هاي هالیوودي پرداخته و و به تکثیر فرامتنی فیلم آمریکایی به کمک محصوالت هالیوودي آمده

اي و امپراطـوري     یـسم رسـانه   هـا، امپریال   به تعبیرگیدنز، ایاالت متحده با کمک گسترش رسـانه        
 فراینـد  جهـانی شـدن را تبـدیل بـه           فراینـد اي   این گسترش رسـانه    .فرهنگی ایجاد کرده است   

ي جهانی کـه در واقـع   ها ارزشکند به تولید الگوها و     هالیوود شروع می  . کند آمریکایی شدن می  
نی شـدن رواج    گرایی اسـت کـه در جهـا        از جمله این الگوها مصرف    . الگوهایی آمریکایی هستند  

هـاي گروهـی خلـق        طریق پیامدهاي تقلید گونـه رسـانه       در این فرهنگ مصرفی که از     . یابد می
شود مصرف به وسیله اصلی ابراز وجود شخـصی و سرچـشمه عمـده هویـت فـردي تبـدیل                  می
  )1387 جعفرزاده،. (شود می

 هـانی ج نیـروي  بـا  اسـت  شـدن  جهانی فرعی محصوالت از که گرایی مصرف دیگر عبارت به
 دنبـال  را پـولی  مالکیـت  عالیـق  کـه  فـردي  آزادي بر مبتنی هاي ارزش و گردد می میدائ شدن
 ایـن  و. گـردد  مـی  آزاردهنـده  مـصرفی  جامعـه  گیري شکل به منجر و نماید می تشویق ،کند  می
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 شـده  بیـان  جدید خدمات و کاالها کسب براي آرزومندي وسیله به که تغییري سوي به گرایش
ـ  افـزایش  عـصر  در بنابراین. سازد یم آشکار را است  حتـی  رسـانه،  و اطالعـات  تکنولـوژي  ثیرأت

 گـزارش  براسـاس  که يطور  به. اند شده گرایی مصرف شیفته جهان در توسعه از محروم کشورهاي
 مـصرف  سوي به را معناداري تغییر اروپایی، درآمد کم گروه در حتی مصرف الگوي) 2005( فائو
  .دهـد  مـی  نـشان  را صـنعتی  محـصوالت  مـصرف  سـوي  بـه  شتربیـ  و) تغذیـه  سـوء ( غلـه  بدون

) Kumar;Sarbajit: 2007( 
 فرهنگـی  بازارهـاي  در "ربـا  ذهـن  "جادوي مثابه به غرب فرهنگی صنایع محصوالت عرضه

 سازد می فراهم را مصرف فرهنگ انتقال زمینه دیجیتال و پرسرعت هاي آوري فن کمک با جهان
 تحریـک  را کننـدگان  مصرف خرید سلیقه که ساز هویت وهايالگ همچون شده تولید کاالهاي تا
 بنـابراین  برسـند،  فـروش  به جهانی بازارهاي در "افتخار با خرید و رایج مد"برچسب با کنند می

 به زدگی مصرف و گردد می ظاهر زیبایی، تسلیم لذت و هویت بین جدال در الگوها بومی ساختار
 که آورد می ارمغان به جامعه براي را کاالیی زندگی و شده القا مصرفی فرهنگ رایج شکل عنوان

 از...و"هـا  نـسل  شـکاف " ،"اجتمـاعی  هـاي  ناهنجـاري " ،"ارزشی تزلزل" ،"معنا و هویت بحران"
  .است اي جامعه چنین در زندگی مهم اجتماعی پیامدهاي جمله

  تهوی جابجایی و گرایی مصرف فرهنگ
 نیـز  را یابی هویت يها روش و الگوها صرفی،م فرهنگ جهانگیر جریان و فرهنگ شدن اقتصادي

 را فرهنگـی  مرزهـاي  همـه  کـه  حـالی  در فرهنگی شدن جهانی یندافر. دهد می قرار تأثیر تحت
 منبـع  بـه  را مـصرف  کشد، می چالش به را بخش هویت سنتی عناصر و نهادها و کند می تخریب
 تـشویق  افراد که اي زده رفمص جهانی جامعه در. کند می تبدیل اجتماعی انفکاك و هویت اصلی
 مصرف و ریزد می درهم مفهوم دو این میان مرز و بخواهند دارند نیاز آنچه از بیشتر تا شوند می
 جوامـع  همه در امروزه. شود می تبدیل اجتماعی هویت اصلی منبع و وجود ابراز اصلی شکل به

 بـا  تـا  رونـد  مـی  سنگین يها قرض بار زیر که کرد شناسایی را فقیري هاي انسان توان می جهان
 مـصرف  جهـانی  نظـام  در پس کنند، پیدا هویت نوعی معروف، هاي مارك داراي کاالهاي خرید
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 جـاي  بـه  فـرد  تـا  شـود   می باعث مصرفی فرهنگ. است هویت به معطوف مصرف نوعی همیشه
 نوشـیدن،  خـوردن،  بـا  کنـد،  پیـدا  هویـت  سیاسـی  پیوندهاي یا اقتصادي روابط طریق از اینکه
 فرهنـگ  آنچـه . یابـد  هویـت  زنـدگی  شـیوه  عبارتی، به یا فراغت اوقات گذراندن نحوه دن،پوشی
 وريافنـ  و گـسترده  ارتباطـات  کمـک  به که است مصرفی فرهنگ نوعی ،شود  می نامیده جهانی

 و عـام  را خـود  گرچـه  فرهنـگ  ایـن . شـود   مـی  گیـر  جهـان  فرهنگی، رسانه همان یا الکترونیک
 آمریکـایی  فرهنـگ  که گیرد می سرچشمه واحد منبعی از اصل در اما دهد، می نشان یونیورسال

 زنـدگی  شـیوه  ناخواسـته،  یـا  خواسته جهان، مختلف جوامع مردم از فراوانی شمار امروزه. است
 ،شـود   می ادغام شدن جهانی یندافر در که اي جامعه هر و دهند می قرار خود الگوي را آمریکایی

 وجـه  تـرین  برجـسته  کـه  گفـت  تـوان  مـی  دیـدگاه  این از .شود  می آمریکایی نوعی، به واقع در
 برخـی  مـصرف  و توزیع تولید، طریق از آمریکا مصرفی فرهنگ گسترش جهان، شدن آمریکایی
 و پژوهـشگران  برخـی  کـه  اسـت  دلیـل  همین به و ،است آمریکایی غول هاي شرکت محصوالت

 سـخن  دونالدیزاسـیون  مـک  و کوکاکوالریزاسـیون  فیکاسیون، دیسنی از امروزه پردازان، نظریه
 نگرانـی  ابـراز  جهان فرهنگ بر آمریکایی قدرتمند هاي شرکت کامل سلطه به نسبت و گویند می
  )110-106: 1381محمدي، گل.(کنند می

 ییزدا وهویت گرایی مصرف پیامد زدگی مصرف
 غـرق  و وگذشـته  تـاریخ  از فـارغ  زیستی، حال به گرایش به را انسان غرب، کنونی زندگی شیوه
 شـیوه  آمیـز  عـصیان  سرشـت  دارد، وامی آنی حسی لذت و اي لحظه هاي سرافرازي درطلب شدن
 مصرف: همچون ویرانگر غالباً هاي سرگرمی و زودگذر تفریحات به مشغولی دل در جدید زندگی

 و رایـج  مـدهاي  از کورکورانـه  الگـوبرداري  و روانگردان هاي قرص و مخدر مواد الکلی، مشروبات
 معیارهـاي  به جوانان اعتقاد و ایمان جایگاه اهمیت ها، رسانه ازدریچه مرسوم ريرفتا هاي سبک
 گیـر  نظـر  کمـابیش  هـاي  ویژگی از یکی زیرا. نماید می اثبات را جدید زندگی چنین در اخالقی
 زنـدگی  معنـاي  رفـتن  دست از همانا. معناست دنبال به مشتاقانه جستجوي جدید زندگی شیوه
 کـشانده  زدگـی  مصرف و آنی هاي لذت طلب بیراهه به را ها آن که استه جوان از بسیاري براي
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  )1373نصر، سیدحسین( .است
 بهـا،  گـران  اشـیاي  اسـت  توانـسته  خـود  صنعتی قدرت و سرمایه با غرب استکباري دنیاي 
 کـه  را خـود  مادي وجود و کند وارد مصرف بازار به را شیک و تجمالتی کاالهاي اغلب و لوکس
 بـا  و مـادي  تمدن این یاري به و ببخشد ماهیت و معنا است بیهودگی و پوچی عدم، از تجسمی
 بنیـان  با. شود مسلط سوم جهان کشورهاي مصرفی و اقتصادي بازارهاي بر کاالها این به توسل
 داخلی هاي توانایی و خودباوري روحیه کم کم کشورهایی، چنین در گرایی مصرف فرهنگ نهادن
 بـه  بنا کشورها این و بست بر رخت سوم جهان کشورهاي در مصرفی نیازهاي رفع و تولید براي

 کـشورهاي  بازارهـاي  و شـدند  مبـدل  زده مـصرف  کـامالً  اي  جامعه به خود غربی اربابان خواست
 و بازرگانـان  و شد شناخته صنعتی کشورهاي محصوالت عرضه براي بستر بهترین نیافته توسعه
 در گـسترده  و وسیع تبلیغاتی با را نامرغوب و مرغوب جنس هرگونه آمریکایی و اروپایی تاجران
 بـسترساز  گرایـی  مـصرف  رواج نیافتـه  توسـعه  جوامع در. رساندند می فروش به بازارهایی چنین
 توانـایی  در خودبـاوري  عدم گرایی، تجمل طبقاتی، شکاف جمله از دیگري اجتماعی هاي آسیب
  )15/1/1387کیهان، روزنامه(. شود می گرایی مادي روحیه گسترش و تولید
 شـدن  جهـانی  پدیده که، کرد بیان چنین توان می بندي جمع یک در مدخل این پایان در

 تـضعیف  و ملـی  مرزهاي ساختن نفوذپذیر و مکان و زمان فشردن ضمن آن گوناگون ابعاد در

 ایـن  با همسو جهانی داري سرمایه نظام که ساخته فراهم بستري ملت، و دولت اقتدار و اتحاد

 ینـد افر در و پرداختـه  کاال مصرف جهانی بازارهاي توسعه به فراملی هاي شرکت ایجاد با جمو

 هـاي  وريافنـ  بکـارگیري  ضـمن  جهـان  اقتصادي و مالی بازارهاي بر انحصاري سلطه تحمیل

 هـا  ملـت  ذهـن  و اراده تـسخیر  بـه  گرایانه مصرف تبلیغات جهت در نوین اطالعاتی و ارتباطی

 بـه  را هـا  ملـت  مصرف فرهنگ و ذائقه محلی، و ملی مصرف الگوهاي لاضمحال با تا پرداخته،

 لیبـرال  سـلطه  تحمیـل  لـذا  .دهند تغییر غربی کاالهاي مصرف ویژه به و گرایی مصرف سمت

 پیامـدهاي  بـر  عـالوه  شـدن  جهـانی  بـستر  در جهـانی  داري سـرمایه  نظام و غرب دموکراسی

 و جهـانی  اقتـصاد  در ادغـام  و محلـی  و ملی اقتصادهاي سقوط :چون اقتصادي برانگیز چالش
 و اجتمـاعی  عرصـه  در ، صـادرات  و تولیـد  از حمایـت  جـاي  بـه  واردات و مصرف از استقبال
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 میـان  در ویـژه  به جوامع ارزشی الگوهاي تغییر و محلی ساز هویت منابع جابجایی به فرهنگی

  .انجامد می ها ناهنجاري و تضادها برخی بروز به نتیجه در و جوانان

  مصرف الگوي اصالح لزوم و مصرفی معهجا
 همانـا  اسـت،  سـاخته  ضروري ما جامعه در را مصرف الگوي اصالح ضرورت به راجع بحث آنچه
 مـصرفی  رفتارهـاي  در لـذت  و تنوع اسراف، تجمل، مبناي بر رویه بی مصرف الگوي گیري شکل
 مسئولیت و تعهد ساحسا عدم و معنایی بی احساس بر مبتنی گرایی مصرف فرهنگ غلبه و افراد
 تبلیغـات  واسـطه  بـه  غربـی  رایـج  الگوهـاي  و هـا  سبک تأثیر تحت که است، اجتماع فرهنگ بر

 مـصرف  در رقابـت  بـه  را آنها و داده تغییر را جوانان ویژه به و ها خانواده مصرفی رفتار اي، رسانه
 کـه  ارداتـی و الگوهـاي  پیوند جهت در فرهنگی استحاله ضمن مدت بلند در و نماید می تشویق
 گـرا  مـصرف  جامعـه  گیـري  شـکل  بـه  است، ملت دینی هاي آموزه و باورها و ملی فرهنگ مغایر
 در کـه  درمـصرف  ولخـرج  جامعـه  یـک  معنـاي  به تعریف بر بنا کننده مصرف جامعه. انجامد می

 اش گسترده کاربرد داري سرمایه مدل برتري و ،کند می روي زیاده) اسراف( دورانداختنی فرهنگ
. کنـد  می تضمین خدمات و کاالها کنندگان استفاده براي انتزاعی و خنثی مفهوم یک چونهم را
 مشخص دارابودن و داشتن براي سیرناشدنی) امیال( آرزوهاي با مدرن کننده مصرف جامعه یک
 خـاطر  بـه  بـازار . اسـت  ناتوان خالقیت و تولید باز در اما کند می مصرف که اي  جامعه. است شده

 بـا  را پوپولیستی نوع مدهاي یا مرسوم هاي عادت رسانه، واسطه به مند نظام تگیفریف و تحریک
 بنـا  که هم خالقی شخص. کند می خلق فرهنگی مالحظه بدون و صرف منفعت و سود مالحظه

 لـذت  و بازار و یابد می دشواري وضعیت در را خودش است وابسته بازار به زندگی براي دلیلی به
  )bul Mansur; Prufrock:1998( .پذیرد می خود سلیقه در را آن

 : از عبارتست ايجامعه چنین عمده هاي ویژگی 

 و شخـصی  امـوال  مـصرف  قبـال  در اجتمـاعی  مـسئولیت  و اخالقی تعهد عدم احساس -1
  المال بیت

   لذت و تفنن نوعی عنوان به خرید گسترش و نیاز بر زیاده خرید -2
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  چشمی هم چشم و تفوق نماد عنوان به مصرف -3

   آنها بودن دسترس در و مصرفی کاالهاي عتنو -4
   خرید بیشتر شدن  مرئی -5
   مصرفی هاي بحران -6
  ...و اقتصادي فرهنگی، دینی، ملی، يها ارزش به کنندگان مصرف اعتنایی بی -7
... و کودکان کار جنسی، کشی بهره قاچاق، تقلب، دزدي،: چون هایی ناهنجاري گسترش -8

  مصرفی هاي سائق و نیازها رفع منظور به
 احـساس  و رفـاه  آسـایش،  آرامش، با همراه مصرفی، جامعه براي مصرف اپیدمی نوع این اما
 و تمایز دادن نشان براي رقابتی ،اي جامعه چنین در کاالها، مصرف بلکه است، نبوده همراه معنا

   حـالی  در اسـت،  اجتمـاعی  موقعیـت  دادن نشان و منزلت کسب براي راهی و اجتماعی تشخص
 مـشارکت  تعـاونی،  شـغلی،  هـاي  فعالیـت  در را رضـایت  و شادي افراد از سیاريب گذشته در که

 بلکـه  هـا،  انـسان  هویـت  تنهـا  نـه  مـصرفی  جامعـه  در .یافتند می دیگران به خدمت و اجتماعی
 و بیـشتر  کاالهـاي  مـصرف  و خریـد . خـورد  مـی  پیوند خرید و مصرف به آنها تفریح و سرگرمی
 بـه  را خـود  جـاي  تولیـدي  و کاري هاي ارزش زیرا دشو می دانسته خوشبختی متضمن جدیدتر
 ،اي جامعـه  چنـین  گیـري  شـکل  مهـم  عامـل  که است آن واقعیت .است داده مصرفی يها ارزش

 اسـت  زندگی و انسان به فردگرایانه و کاالیی نگرش ایجاد و داري سرمایه نظام تهاجمی گسترش
 شـده  زنـدگی  مـادي  وجـوه  فتنا یـ  اهمیت و اخالقی و معنوي يها ارزش دگرگونی به منجر که

 . است

 و بیشتر خرید براي ،خیابان و کوچه در چه و جمعی هاي رسانه در چه گرا، مصرف جامعه در
 هاي هزینه مینأت براي کار اساساً اي   جامعه چنین در لذا. شود می تبلیغ تر یندهافز هرچه مصرف
 بیـشتر  مـصرف  در امعنـ  و خوشـی  و لـذت  و گیـرد  مـی  صـورت  تفریح و فراغت براي و مصرف
 وابسته کاربردشان و استفاده قابلیت و کیفیت به شرایط این در کاال ارزش .گردد می وجو جست
 هاي وسوسه. دارد بستگی فریبنده زیبایی و رایج مد همگانی، مصرف با آنها تطابق به بلکه نیست
 در مـد  از پیروي. ندک می ایجاد را جدیدي مصرفی نیازهاي مدام جدید کاالهاي و بازار پایان بی
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 میـان،  این در. است مادي فرهنگ بطن در فردیت و تمایزیابی براي وجو جست اي جامعه چنین
 و آفرینـی  هویـت  بـراي  عـاملی  بـه  که چرا ،شود می آفرین دغدغه نیز ها سلیقه و ها انتخاب خود

 .شود می تبدیل فرد از دیگران ارزیابی براي مبنایی به و ابیی تشخص

 هویـت  و مخرب پیامدهاي از دوري و گرا مصرف جامعه گیري شکل از ممانعت ظورمن به لذا
 ینـد افر مهندسـی  لزوم. است تضاد در اسالمی جامعه فرهنگی و دینی بنیادهاي با که آن ستیز
 بهینـه  و عقالنـی  مصرف بر مبتنی محلی الگوهاي هرائا و تدوین منظور به مصرف الگوي اصالح
  .دگرد می احساس پیش از بیش

  مصرف الگوي اصالح یندافر مفهوم و معنی
  :بپردازیم آنها معانی بیان و مصرف الگوي اصالح واژگان تجزیه به است الزم ابتدا

 آن وضـعیت  بهبـود  یا ساختن بهتر منظور به حالتی یا چیزي تدریجی تغییر یندافر: اصالح
  قبل به نسبت
 نظریـات  و هـا  روش اصول، مشترك، اتفرضی اطالعات، از اعم ها، ویژگی از اي مجموعه: الگو

 پدیـده  معرفـی  یـا  تـصویر  منظور به ریاضی یا سمبلیک تصویري، کالمی، مختلف اشکال در که
  .گیرد می شکل معینی

 معنـایی  در و چیـزي  از استفاده یا نوشیدن خوردن، معناي به لغت در مصرف واژه :مصرف
 و کـاربرد : چـون  هـایی  واژه آن معـادل  هکـ  رفتـه  کـار  به منابع مقدار از استفاده معنی به دیگر

 گونـاگون  منـابع  از مناسب استفاده معناي به اصطالح در و است برداري بهره ه،استفاد استعمال،
 )وبستر لغت فرهنگ( .است عادي زندگی ادامه براي رفته کار به

 و رفتارهـا  مـداوم  بهبـود  ینـد افر گفت، توان می مصرف الگوي اصالح تعریف در کلی طور هب
 دانـش،  ءارتقـا  طریق از گوناگون منابع و کاالها از استفاده در کنندگان مصرف موجود هاي روش
  .است جامعه در مصرف پایدار و درست الگوهاي کردن نهادینه نتیجه در و آنان نگرش و بینش

 به الگو، تنظیم مکانیسم جهت از هم و کردن اصالح روند جهت از هم مصرف، الگوي اصالح
 الگـوي  چگـونگی  لحاظ به موجود وضعیت بررسی مستلزم که شود می نگریسته ینديافر عنوان
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 الگـوي  تحقـق  و مطلـوب  وضـعیت  به رسیدن براي اصالحی، راهبردهاي تدوین و فعلی مصرف
 و اجرا طراحی، مراحل شامل فرآیندي چنین گرا نظام نگرش یک در بنابراین. است بهینه مصرف
  . است مصرف الگوي اصالح در مؤثر هاي استراتژي ارزیابی
   مـصرف  الگـوي  اصـالح  نقـشه  طراحـی  و ریـزي  برنامه شامل مرحله این :طراحی مرحله) الف
  :گیرد دربرمی را زیر موارد و است

 دینـی  فرهنگـی،  اقتـصادي،  يهـا  مؤلفـه  با مناسب و مطلوب مصرف الگوي یک تدوین -1
   جهانی استانداردهاي و جامعه

  جامعه فعلی مصرف الگوي ایجاد ثردرؤم عوامل تحلیل و تجزیه  -2
  مصرف الگوي اصالح عملی کارهاي و ساز و اجرایی هاي استراتژي تعیین  -3
ــه آنــان مــصرفی منــابع تعیــین و کننــدگان مــصرف بنــدي اولویــت -4 ــدوین منظــور ب  ت

 منابع مصرف استانداردهاي

 و فردي زندگی در مطلوب مصرف الگوي رعایت و زدگی مصرف پیامدهاي و آثار تعیین  -5
   جتماعیا

 نیروهـا،  بـسیج  ضـمن  کـه  است اصالح و تغییر یندافر بر مشتمل مرحله این :اجرا مرحله) ب
 گنندگان مصرف نگرش و دانش ءارتقا به شده، تدوین هاي استراتژي اجراي براي امکانات و منابع
 ررفتـا  اصـالح  یندافر اغلب. پردازد می آنها مصرفی رفتار تغییر و مطلوب مصرف الگوي به نسبت
  :گیرد می صورت پیوسته گام سه در مرحله این در مصرفی
 رفتـار  جمـود  کردن ذوب براي فرد به ازکمک عبارتست :آوردن در انجماد از مرحله  - 1

   قبلـی  هـاي  نگـرش  و باورهـا  ،شـود   مـی  گفته نیز رفتار ترك مرحله مصرف،که فعلی
 الگـوي  و رفتار كتر براي الزم انگیزه و نگرش بینش، و گرفته قرار چالش و نقد مورد

  .آید می وجود به تغییر ایجاد براي آمادگی و قبلی
 سـطح  یـک  به انتقال و حرکت براي فرد به کمک از عبارتست :اصالح و تغییر مرحله - 2

 اجـراي  بـا  باید است تغییر پذیرش مرحله که مرحله این تر، مطلوب و مؤثرتر رفتاري

 ضـمن  افراد تا نموده تعدیل را یقبل نگرش و باورها مختلف، هاي استراتژي و ها روش
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 رفتـاري  سـطح  و یابـد  کاهش تغییر مقابل در مقاومت تغییرات، با خود دادن تطبیق

  .گردد خوشایند و مطلوب برایشان جدید
 سـطح  در مجدد انجماد اصطالح به یا تثبیت براي فرد به کمک :مجدد انجماد مرحله - 3

 عوامـل  حـذف  ضـمن  اسـت،  مـشهور  تثبیت مرحله به که مرحله این جدید، رفتاري

 مجـدد  برگـشت  اینکه تا کند  می ایجاد جدید رفتار در ثبات تغییر، مقابل در مقاومت

 ایجـاد  الگوهـا  در تغییـرات  از بـسیاري  زیـرا  .نگیـرد  صورت آسانی به قبلی  سطح به

  .یابند نمی تحقق نیاز مورد تغییرات رسند نمی ثبات مرحله به چون اما کند می
  . اسـت  مـصرف  الگـوي  اصـالح  منـد  نظـام  ینـد افر مرحلـه  آخرین ارزیابی :ارزیابی مرحله) ج

   شـده  تـدوین  هـاي  اسـتراتژي  و الگوهـا  اجـراي  از پس شده ایجاد رفتارهاي مرحله این در     
  :گیرد دربرمی را زیر موارد بیشتر ارزیابی مرحله. گیرد قرارمی ارزیابی و بررسی مورد    

 در شـده  اجـرا  هاي ژيتاسترا و ها طرح اثربخشی و اراییازک اطمینان منظور به ارزیابی  -1
  مطلوب الگوي تحقق جهت

  مطلوب الگوي به نسبت جامعه افراد نگرش و شناخت یابی زمینه و بررسی -2
  مصرف الگوي اصالح نقشه نشده اجرا هاي ظرفیت و خطاها کشف -3
 آن در ثرؤم عوامل و اصالح برابر در مقاومت میزان بررسی  -4

  ...و مصرف مطلوب الگوي اتخاذ در کنندگان مصرف رفتاري تغییرات گستره ارزیابی -5
 بـه  بنـا  نخبگـان،  برخـی  حتـی  و عـادي  مردم میان مصرف الگوي اصالح از بحث در اغلب  
  :عبارتنداز آنها از برخی که گیرد می صورت آن از مختلفی هاي برداشت و تفاسیر لیدالئ

  کردن مصرف کم یا نکردن مصرف معنی به مصرف الگوي اصالح تلقی -1
 ها خانواده به فقط مصرف الگوي اصالح بودن منحصر  -2

 روزمره مصرفی لوازم و مواد مصرف در صرفاً مصرف الگوي اصالح -3

 اشخاص سلیقه در دولت دخالت معناي به مصرف الگوي اصالح -4

   عادي افراد و تر پایین طبقات براي فقط مصرف الگوي اصالح تلقی -5
 و بهینـه  درسـت،  الگـوي  یـک  اتخاذ معناي به مصرف الگوي الحاص ،ها برداشت این همه با
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 در را گوناگونی منابع مصرف و جامعه کنندگان ازمصرف وسیعی طیف که است ینديافر منطقی،
 لذا بود؛ خواهند عادي مردم آن پیروان و جامعه مدیران و مسئوالن آن پیشوایان که گیرد برمی
 کنندگان مصرف انواع از برخی ،جامعه در منابع دگانکنن مصرف از وسیعی طیف معرفی ادامه در
   :از عبارتند جامعه در آنها مصرفی منابع و

 برق،گـاز،  ازآب، اعـم  انـرژي  هـاي  حامـل : از عبارتنـد  آنهـا  مصرفی منابع که ها خانواده -1
  وقـت  ،دارویی و بهداشتی ،آرایشی مواد خوراکی ،غذایی مواد ،خانگی لوازم ،نان سوخت
    مصرفی االهايسایرک و زمان

ـ  مصرفی منابع که غیردولتی و دولتی هاي سازمان و نهادها سسات،ؤم  -2 : از عبارتنـد  انآن
 تکنولـوژي،  مـالی،  منـابع  انسانی، منابع سوخت، گاز، برق، آب، از اعم انرژي هاي حامل
   روزمره مصارف سایر و اداري لوازم و ابزارها

 از اعـم  انـرژي  هـاي  حامل: از عبارتند انآن مصرفی منابع که صنایع و تولیدي هاي بنگاه -3
 محـیط  ،مواداولیـه  ،مـالی  منابع ،تولید تکنولوژي انسانی نیروي ،سوخت گاز، برق، آب،

  زمان و وقت ،زیست
  . است انرژي هاي حامل عمدتاً آنها مصرفی منابع که ها کسبه و اصناف -4
  ...و هبیمذ تفریحی، ،عمومی هاي مکان و معابر: شامل که کنندگان مصرف سایر -5
 و نهـادي  کارهـاي  و ساز برخی مصرف الگوي اصالح نقشه طراحی به مربوط بحث ادامه در
  :از عبارتند یندافر این در ثرؤم اجرایی يها مؤلفه

 نهادهـاي : طریـق  از مـصرف  الگـوي  اصالح فرآیند نظري مبانی تبیین و سازي فرهنگ -1
  علمیه هاي حوزه ها، شگاهدان پرورش، و آموزش مانند دینی و فرهنگی آموزشی، علمی،

 و نـشریات  سـیما،  و صـدا  مانند اي رسانه نهادهاي طریق از بخشی وآگاهی رسانی اطالع  -2
   ها عمومی روابط و اینترنت سینما، ها، روزنامه

 طریـق  از مـصرف  و توزیـع  ،تولیـد  نظام در دولتی هاي گذاري سیاست و ها ریزي برنامه  -3
 و قاچـاق  از جلـوگیري  ها، قیمت اصالح ها، رانهیا هدفمندکردن مقررات، و قوانین وضع
 جـاري  هاي هزینه تعدیل مصرف، الگوي منشوراصالح تدوین گمرکی، هاي تعرفه اصالح
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 حـذف  کارهـا،  ینـد افر اصـالح  مـدیریت،  بهبـود  به دولتی هاي سازمان و نهادها الزام و
 اسـتقرار  در هـا  بنگـاه  و صنایع به کمک وري، بهره و کارایی ءارتقا ،غیرضرور هاي هزینه

 در جـویی  صرفه اولیه، مواد ضایعات منظورکاهش به باال استاندارد با جدید هاي ورينّاف
  وري بهره وارتقا خدمات و تولیدات کیفی افزایش و انسانی و مالی منابع

4 - NGO،افـزایش  جهـت  دانـشجویی  و آمـوزي  دانـش  هاي انجمن و مردمی شوراهاي ها 
   بلیغیت پشتوانه تقویت و مردم مشارکت

 مـصرف  کـردن،  مـصرف  درسـت  جویی، صرفه نکردن، اسراف: مانند عباراتی و واژگان برخی
 معـادل  کـه  ...و زیستی ساده قناعت، منابع، نکردن اتالف نیاز، درحد مصرف ندادن، هدر بهینه،
 که هستند هایی توصیه اغلب روند می بکار جامعه در آن رعایت بر تأکید و درست مصرف الگوي

  از یـک طـرف      کـه  چـرا  هـستیم،  آن شاهد دین بزرگان عملی وسیره احادیث قرآن، یاتآ در ما
هـاى زنـدگى را مبـاح و روا و     ییهاى الهى و زیبا بردارى مشروع از نعمت دین مقدس اسالم بهره 

 بـه  انـسان  کردن بسنده قرآن، نظر از دیگر طرف از وداند   روى را حرام و ناروا مى      اسراف و زیاده  
 کمـال  بـه  توجـه  بـدون  آن منافع و لذایذ درك و مادى نیازهاى تأمین براى صرفاً و دنیا حیات
ـت  تمـام  که است آن از برتر انسان مقام زیرا است، مذموم تالشی اخروي حیات و معنوي و هم 
   فـضایل  و معنـوى  کمـاالت  از و داده قـرار  حیـوانى  غرایـز  اشـباع  و خـود  کردن سیر را هدفش
 بـه  توانـد  مى خود اختیار و اراده با زمین روى در اهللا خلیفه عنوان به نانسا که مقامى و اخالقى

  .ماند باز برسد، آن
  دینـی  هـاي  آمـوزه  از تبعیـت  و اسـالمی  جامعـه  در الهی دستورات به عمل وجوب بر عالوه

 رفتارهـاي  در بهینـه  و درسـت  مصرف الگوي گیري شکل زندگانی، الگوهاي و ها شیوه اتخاذ در 
  اجتمـاعی،  شخـصی،  زنـدگی  ابعـاد  در اساسـی  پیامـدهاي  و آثـار  اجتمـاعی،  گفرهنـ  و فردي

  :عبارتنداز آنها از برخی که گذارد می برجاي جامعه سطح در اقتصادي و فرهنگی 
   ملی اقتصاد توسعه و رشد -1
   ملی سرمایه ارزش حفظ -2
   تکنولوژیکی و علمی هاي پیشرفت -3
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   وري بهره و کارایی هاي شاخص ءارتقا -4
   نابرابري و بعیضت فقر، رفع -5
 تقاضـاهاي  بـه  نـسبت  نگـري  آینـده  رویکـرد  بـا  پایدار توسعه مسیر در جامعه حرکت -6

   آتی هاي نسل حقوق رعایت و جمعیتی
  زندگی در وروانی روحی معناوآرامش هویت، احساس -7
   وابستگی از رهایی و صادرات افزایش درتولید، خودکفایی -8
   ملی منابع مناسب توزیع  -9

   بعمنا بهینه تخصیص  -10
   ... و بیرونی هاي وتحریم ها تهدید شدن کمرنگ  -11
 جامعـه  در مـصرف  درسـت  الگـوي  رعایـت  مثبـت  پیامدهاي از برخی تنها، شده ذکر موارد
 جامعه فرهنگ و اجتماعی زندگی در را روندي چنین مثبت آثار صدها بتوان شاید و بود، خواهد

 سـالم  جامعـه  گیـري  شـکل  به منجر اجتماع سطح در آثاري چنین افزایی هم که نمود شناسایی
 و اخالقـی  فـضیلت  بـا  هـایی  انـسان  بلکـه  مـصرفی  هاي انسان نه درآن انسانی افراد که گردد می

  .نمایند می زندگی خاطر آرامش با و هستند معنوي

  مصرف الگوي اصالح درمدیریت نهاد مردم حمایتی هاي سازمان کارکردهاي
 رفتارهـاي  تغییـر  و هـا  اراده بـر  ثیرگـذاري أت در نهاد ممرد هاي سازمان بنیادي نقش به توجه با

 اي، رسـانه  و فرهنگـی  حمـایتی،  گونـاگون  سـازوکارهاي  طریـق،  از جامعـه  در جمعـی  و فردي
   :عبارتنداز ها سازمان این حوزه در مصرف الگوي اصالح اصلی رویکردهاي

   خارجی کاالهاي بر داخلی کاالهاي مصرف ترجیح رویکرد -1
   روي زیاده و اسراف مقابل در بهینه و رستد مصرف رویکرد  -2

 برعهده را خویش وکارهاي ساز با متناسب هاي رسالت بعد، دو هر در نهاد مردم هاي سازمان
 بـه  دادن شـکل  در جامعـه  نهادهـاي  سـایر  کنـار  در ها سازمان این اول، رویکرد مورد در. دارند

 دینـی،  و ملـی  خودبـاوري  حـس  تقویـت  ضـمن  ملی، کاالي مصرف بر مبتنی مصرفی الگوهاي
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 به نسبت بینانه واقع هاي روشنگري معرض در را جامعه افراد مستقیماً ،بخشی هویت و الگوسازي
 بـین  در ملـی  کـاالي  مصرف فرهنگ ترویج در و داده قرار"ملی کاالي -ایرانی هر مصرف"شعار

 ایفـا  را فعـالی  نقـش  فرهنـگ،  و اقتصاد بر خارجی کاالهاي مصرف پیامدهاي تبیین و خانوارها
 دنـ خواه قرار ثیرأت تحت را ها خانواده مصرفی هاي سلیقه و الگوها غیرمستقیم صورت به و نموده
 توضـیح  نیازمنـد  ولـی  بـوده  اول رویکـرد  شبیه اغلب نیز دوم رویکرد در ها سازمان کارکرد .داد

  .است مفصلی
 آسـیب  سـاخته،  وريضـر  را جامعه در مصرف الگوي اصالح به پرداختن اهمیت امروز، آنچه
 و جـویی  صـرفه  قناعـت،  چون دینی و ملی باورهاي و ها نگرش بر مبتنی مصرفی الگوهاي دیدن
 ملـی  فرهنگ بر مدرن گرایی مصرف فرهنگ عناصر غلبه نتیجه که است جامعه در زیستی ساده

 پـر  زندگی و گرایی تجمل گري، اشرافی جهت در دینی و ملی يها ارزش تعدیل و جوامع بومی و
 جامعـه  گیـري  شـکل  و گرایـی  مصرف فرهنگ ظهور اصوالً که آنجا از این بنابر. است برق و زرق

 ،اسـت  گرفتـه  صـورت  اي رسـانه  القائات و سازیها هویت فرهنگی، هاي جلوه پوشش در مصرفی،
 کارساز نه و است پذیر امکان نه فرهنگی جریانات چنین نفوذ با ایستا تعارض و دادن شعار صرف
 مـصرفی  الگوهاي به پرداختن و ساختن براي الزم هاي زمینه اصالح ضمن باید بلکه د،بو خواهد
 سازي فرهنگ و بخشی هویت به نسبت کنونی، جامعه اقتضائات و افراد نیازهاي بر مبتنی جدید
. نمـود  تولیـد  بـاز  جامعه ذهن در را زندگانی معناي معنوي و فکري اساسی مبانی و نموده اقدام
 نحـوه  و هـا  اندیـشه  عقایـد،  باورها، نماى تمام نهیآی وجمعی فردي رفتارهاي و اعمال اراده، زیرا

 و اجتمـاعی  فلـسفه  از بازتـابی  نهایت در و قبول مورد هاى ارزش و هستى انسان، به آنها نگرش
 رفتار و اعمال و گیرى تصمیم یندآفر در فرهنگ که است چنین و است جامعه بر حاکم فرهنگ
  .دارد اساسى نقشى امعهج افراد اقتصادى
 سازي  فرهنگ دیگر عبارت به و فرهنگی تولید باز نیازمند جامعه در مصرف الگوي اصالح لذا
 الـزام  جامعـه  افـراد  همه که گردد هئارا راهکارهایی نگرش، ایجاد و بخشی آگاهی ضمن تا است
 رفتـار  یـک  بـه  و شده نهادینه اصالح این تدریج به و کنند احساس را مصرفی رفتارهاي اصالح
  .شود تبدیل مصرف هاي عرصه تمامی در پایدار فرهنگ یک به نهایتاً و پایدار
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 شـتاب  مالحظـه  بـا  بایـد  سـاز  فرهنگ منابع و ها سازمان سایر کنار در حمایتی هاي سازمان
 بـه  ،جوامـع  ابعـاد  بـر  تحـوالتی  چنـین  پیامدهاي سنجش و جهانی و محیطی تحوالت و تغییر

 و جامعـه  کنونی نیازهاي با آن انطباق و کارکردي و گوناگون عناصر در پایدار و نوآورانه تحوالت
 و سـتیزي  فرهنـگ  فرهنگـی،  پـاالیش  و روزرسـانی  بـه  بـا  زیرا بپردازد، جدید نسل هاي نگرش
 از... و هـا  نـسل  وگسست مدرنیسم و سنت تقابل چون مفاهیمی با گاهی که تعارضات از بسیاري

  .شد خواهد ترمیم یادشده، آن
 و مـادي  ابعـاد  در فرهنگـی  کـار  دیگـر  عبـارت  بـه  و سازي فرهنگ طرفی از که است واضح
 امـروزه  آموزش دیگر طرف از و ،است درازمدت و مداوم پیوسته، تکاملی، فرایندي آن غیرمادي

 و علمـی  هـاي  یافتـه  و دارد جریـان  جامعـه  در غیررسـمی  و رسـمی  اشـکال  در مـداوم  طـور   به
ـ  کـه  است نآ از حاکی روانشناسی  و شخـصیت  تکـوین  در فرهنگـی  و اجتمـاعی  محـیط  ثیرأت

 و همـسونگري  صورت در حمایتی هاي سازمان بنابراین. است ثرؤم و مهم بسیار افراد یابی هویت
 و هـا  سـازمان  هـا،  رسـانه  خـانواده،  همچون اجتماعی -محیطی نهادهاي سایر جهت هم عملکرد
 و ملی فرهنگ افتخارات و امتیازات تبیین به قادر مدتبلند در آن، عملکرد با... و دینی نهادهاي
 از را مـددجویان  خـصوص  بـه  جامعـه  افراد و بود خواهد ها خانواده میان ویژه به درجامعه بومی
 لـذا . داشـت  خواهـد  مـصون  امـروز  اي رسـانه  هاي بمباران و معاصر تحوالت احتمالی هاي آسیب

 نگـرش  ایجـاد  و یکـسو  از زدگـی  مـصرف  بـا  مبـارزه  و مـصرف  فرهنـگ  پیامدهاي به پرداختن
 مـصرفی  الگوهـاي  بـر  تکیـه  و فعلی مصرف الگوي اصالح به نسبت پوشش تحت هاي درخانواده

 حمـایتی  نهادهـاي  فرهنگی کار در حیاتی و ناپذیر اجتناب ضرورتی دیگر، ازسوي بومی و درونزا
  .است
 مـصرف  گـوي ال بـه  دهـی  شـکل  در حمـایتی  هـاي  سـازمان  فعالیـت  حیطه خصوص این در
  : از عبارتست ها خانواده
 انتقال و بخشی آگاهی بر اي رسانه و فرهنگی هاي فعالیت حیطه این در :شناختی حیطه )الف

 و مـسائل  معـرض  در پوشـش  تحـت  هـاي  خـانواده  دادن قرار نیز و الزم اطالعات و دانش
 متمرکـز  لعمـ  در هـا  آموخته کاربرد و تحلیل و تجزیه مقایسه، منظور به اساسی االتؤس
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 الگـوي  اصـالح  نظـري  و فکـري  هاي پایه شناختی حیطه این در دیگر عبارت به ،گردد می
 افـراد  مـشارکت  بـا  مطلـوب  الگوي فواید و فعلی الگوي پیامدهاي بررسی و نقد و مصرف
  .گیرد می قرار کنکاش مورد مددجویان و جامعه

 پوشـش،  تحـت  هـاي  خانواده ارزیابی بر حیطه این در ها فعالیت :عاطفی -نگرشی حیطه) ب 
 حیطه در دیگر عبارت به. گردد می متمرکز آموخته يها ارزش مبناي بر آنان، هاي واکنش
 بـه  منجـر  مصرف مخرب و غیرمتعارف الگوهاي مقابل در ها خانواده نگرش اصالح نگرشی
 مـصرفی،  رفتـار  تغییـر  ضـمن  و گردیـده  مـصرف  الگـوي  به نسبت آنها احساسی واکنش
 و مـرجح  يها  ارزش به پایبندي مبناي بر جامعه آحاد زندگی فلسفه و خصیتیش هاي پایه

  .گیرد می شکل بهینه و مطلوب مصرف الگوي به مثبت نگرش
 الگـوي  کاربرد در مددجویان بالفعل توانایی دربرگیرنده حیطه این :عملی -مهارتی حیطه) ج

 یعنـی . اسـت  مـاع اجت و خـانواده  سـطح  در آن تـرویج  و عملی زندگی در مطلوب مصرف
 بـاور  و مصرف صحیح الگوي از شناختی پایه یک داشتن ضمن پوشش تحت هاي دهخانوا
 خـویش  مـصرفی  رفتـار  مبنـاي  را مـصرف  درسـت  الگوي تواند می مثبت برنگرش مبتنی
 .بنددب کار به زندگی در و قرارداده

  پیشنهادات
 امـام   امـداد  کمیتـه  ویـژه  بـه  نهـاد،  مردم حمایتی هاي سازمان اثربخش هاي فعالیت و اقدامات
 از اغلـب  کـه  پوشـش  تحـت  هـاي  دهخـانوا  از عظیمـی  قـشر  بـا  مستقیم طور  به که) ره( خمینی
 کـارگیري  به با و ساختاري ویژه وکارهاي ساز قالب در ،هستند جامعه پایین درآمدي هاي دهک
 تحـت  هـاي  هخـانواد  مـصرفی  رفتار دهی شکل و نگرش تغییر دانش، انتقال براي گوناگون منابع

 پیـشنهاد  سـازمانی  سـاختار ) ج حمـایتی ) ب آموزشـی  -فرهنگـی ) الـف  :حوزه سه در پوشش،
  .گردد می
 :آموزشی -فرهنگی حوزه) الف

 امام امداد کمیته پوشش تحت خانوارهاي مصرف الگوي اصالح مرکزي ستاد تشکیل −
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  )ره( خمینی
 الگوي اصالح مینهز در مددجویان اي مشاوره توجیهی، آموزشی، هاي کالس برگزاري −

  خانواده در مصرف
 زمینـه  در مـددجویان  فرزنـدان  ویـژه  فرهنگـی  -آموزشی جامع هاي کالس برگزاري −

  مصرف الگوي اصالح
 تـرویج  در هـا  رسانه و پرورش و آموزش ها، دانشگاه مانند ها سازمان سایر با همکاري −

 ها درخانواده مصرف الگوي اصالح و امداد ویژه هاي برنامه

 الگوي اصالح زمینه در امداد پرسنل ویژه خدمت ضمن آموزش هاي کارگاه برگزاري −
  خانواده در مصرف

 مـددجویان  فرزنـدان  ویژه هاي بسته سایر و انیمیشن پوستر، آلبوم، بروشور، طراحی −
 مصرف الگوي اصالح زمینه در) ره( خمینی امام امداد کمیته پوشش تحت

 عرصــه در پوشــش تحــت موفــق ايهـ  خــانواده از تجلیــل هــاي جــشنواره برگـزاري  −
   خودکفایی

  :حمایتی حوزه) ب
 تحت خانوارهاي نیاز مورد لوازم و اقالم توزیع در صحیح مصرف الگوي اصول رعایت −

  پوشش
 بـین  مـصرف  کـم  لـوازم  و اقـالم  توزیـع  در مربـوط  هـاي  سازمان سایر با هماهنگی −

  پوشش تحت خانوارهاي
 خانوارهـاي  نیـاز  مـورد  کاالهـاي  و ازملو تامین براي اقساطی خرید تسهیالت ایجاد −

 داخل تولید کاالهاي سري از پوشش تحت

 منظـور  بـه  آن نمـودن  متمرکز و کاالبرگی و جنسی نقدي، هاي پرداخت ساماندهی −
 غیرضرور هاي هزینه حذف

  :ساختارسازمانی حوزه) ج
 امداد در مصرف الگوي اصالح منشور طراحی −
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 روکراسـی وب حـذف  و سـازي  کوچـک  براي ريادا هاي رویه و سازمانی ساختار اصالح −
 زاید

 اسـتقرار  خـصوص  در اي رایانـه  هـاي  سیستم و اداري اتوماسیون اندازي راه و تجهیز  −
 وخدمات اطالعاتی بانک رایگان، مشاوره سریع، پاسخگویی هدف با الکترونیک دولت

 ...و قراردادي وقت، نیمه وقت، پاره انسانی نیروي جذب کاهش درنتیجه و مددجویی

  يرگی نتیجه
 مصرفی رفتارهاي و مصرف صحیح الگوي رعایت اینکه اول ،نمود توجه نکته دو به باید پایان در

 و گـردد  نهادینـه  گونـاگون  هـاي  سـازمان  و مختلـف  اقـشار  میـان  و جامعـه  درکل باید مطلوب
 و فقـرا  خـاص  تنهـا  و دارنـد  دوش بر بزرگی رسالت زمینه این در مختلف نهادهاي و ها سازمان

 و پذیر اقشارآسیب اغلب که ازآنجا گردید اشاره همچنانکه. نیست امداد پوشش تحت خانوارهاي
 را)ره( خمینـی  امـام  امـداد  کمیتـه  پوشـش  تحـت  خانوارهـاي  بزرگ جمعیت جامعه، مددجویان
 مـصرف  الگـوي  اصـالح  بـا  ارتبـاط  در خطیري مسئولیت از حمایتی نهاد این دهند، می تشکیل

 درایـن  )ره( امـام  امـداد  کارکمیته بزرگترین شاید و است برخوردار خود وششپ تحت خانوارهاي
 پوشش تحت خانوارهاي با مستقیم فرهنگی کار بلکه"جویی صرفه به فقرا توصیه فقط نه"زمینه
 الگـوي  اصـالح  مهـم  مقولـه  به نسبت آنها فرزندان و مددجویان نگرش و رفتار اصالح و خویش
 .باشد نموده کمک جامعه در مهم امر این کالن تحقق به تا ،است مصرف

 بـراي  مختلف هاي حوزه در پیشنهادي وکارهاي ساز اغلب اول نگاه در شاید اینکه دوم نکته
 گـردد  گیرتلقـی  زمـان  و بـر  هزینـه  کارهاي و ساز ،)ره(امام امداد درکمیته مصرف الگوي اصالح
 ،"انجامـد  مـی  زمینه این در ذاريگ سرمایه و هزینه صرف به بلکه کاهد نمی ازمصرف تنها نه"که

 و شود مین سنجیده مادي و مالی ابعاد با صرفاً مصرف الگوي اصالح که کرد فراموش نباید لیکن
همـه   درازمـدت،  ینـدي افر مـصرف  الگوي اصالح بلکه نیست، کردن مصرف کمتر معنی به تنها
 کـه  باشـد  مـی  نیز آفرین هویت مصرف و کردن مصرف درست معنی به و است، بر هزینه و بعدي
  .است ...و مادي آموزشی، فرهنگی، گذاري سرمایه عمري نیازمند
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