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  جايگاه توسعه مهارتهاي زندگي و نقش آن در اصالح الگوي مصرف

  

  1مهري سادات موسوي

    

  

  

  چكيده

گرايي يعني  مصرف. انسان از ديرباز براي رفع نيازها و اميال خود رو به مصرف آورده است
برگيرنده خدمات در خريد كاالهاي مادي،  كه عالوه بر استفاده از كاالها به منظور رفع نيازها و اميال

براي . در جوامع نوين مصرف گرايي به يك فعاليت اجتماعي اصلي تبديل شده است. باشد مي نيز
. مصرف گرايي مقدار زيادي وقت، انرژي، پول، خالقيت و نوآوري تكنولوژيكي مصرف مي شود

 رويه يك آسيب اجتماعي است كه مستلزم شناخت علمي و سپس مصرف گرايي نوين به شكل بي
هاي  در مقاله حاضر ريشه. در دو بعد خرد و كالن است ريزي درمان اساسي، يا به عبارت ديگر برنامه

 ريزي در اين خصوص،  با توجه به لزوم برنامه گرايي نوين مورد بررسي قرار گرفته و فرهنگي مصرف
گرايي نوين  ريزي براي الگوي مصرف هاي برنامه هاي زندگي به عنوان يكي از شاخه آموزش مهارت

  .گردد پيشنهاد مي

  اي، اصالح الگوي مصرف هاي زندگي،فرهنگ توده ، مهارتگرايي مصرف :ها كليدواژه

Key Word: Consumerism, Life Skills, Mass Culture, Consumption Patterns' Reform 
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  مقدمه

تكنولوژي و دگرگون شدن صحنه هاي ارتباطي، پيشرفت علم و  گام با تحوالت جامعه و گسترش شبكهمه

كه شيوه زندگي عامه مردم را در همه كشورها دستخوش  مدفرهنگي، نوعي آميختگي ميان تجارت و فرهنگ پديد آ

ي زيست فرهنگي امروز مبتني بر برخي مفاهيم بنيادي چون رفاه، فراغت، سرگرمي،  شيوه« .تغيير و تحول نمود

. »دهند فرهنگي و هنري امروز در سطح عموم مردم به اين گونه عالئق پاسخ ميهاي  جويي و غيره است و فرآورده لذت

  )9: 1379بشيريه، (

با سرعت پيش رفته و همگام با تحوالت اقتصادي، تحوالت و  به خود ديدههايي  جهشدر دوران اخير  جهان

آن انقالب در حمل و نقل و سياسي، فرهنگي، اجتماعي خاصي را حاكم نموده است، انقالب صنعتي دوم و به دنبال 

موج اختراعات . اي بر توزيع و مصرف ثروت بر جاي گذاشت ارتباطات و وسايل مصرفي دراز مدت، تأثيرات عمده

باعث بروز تحوالت عمده در زمينه روابط اجتماعي و تكنولوژي شد و به دنبال قابل  20و اوايل قرن  19اواخر قرن 

اي از  گيري شبكه گسترده داردسازي و ساده سازي رواج يافت كه خود به شكلحمل شدن اطالعات و كاالها، استان

اي  ندهايي اجتماعي اشغال و اشباع شده و الگوهاي رفتاري به نحو فزتا فضاها روابط منجر و اين امر خود سبب گرديد

 ،توليد انبوه ،ي مصرفي دولت سازمان يافته در اين دوران با ايجاد ثبات و اشتغال موجب ظهور جامعه. يكسان شوند

اي و در يك كالم فرهنگ مصرف يكدست را شكل داد كه در آن سلطه پول، فردگرايي و  توزيع و مصرف انبوه و توده

  .يكسان سازي تشديد شد و روابط اجتماعي به سمت كااليي شدن سوق يافت

ي ها هر چند گرايش .فته استكمابيش متغير ليكن مستمر در اغلب كشورهاي جهان گسترش يا ياين روند با شدت

باشد زيرا نبض حيات  هاي اخير بروز و ظهور يافته ليكن اين امر در تضاد با مصرف انبوه نمي در دهه فورديستيضد

تبليغاتي به سمت و سوي مصرف بيشتر كاالها هاي مختلف  ها به شيوه داري در توليد و مصرف است و انسان سرمايه

عريان بودن انسان در مقابل . گردد آنان هر روز در قالب موضوعي جديد تحريك ميسوق داده شده و احساس نياز 

ذهن و روح او را از ساحل آرامش دور نموده و حول صرفاً مصرف انواع كاالهاي توليدي اعم از  ،آماج تبليغات

صر حاضر نيازمند تهيه دوختن پوششي براي اين انسان عريان ع. آورد به جوالن در مي... كاالهاي معيشتي، فرهنگي و 

ي  انسان را از دايرههاي مصرفي ايجاد نمايد و  تار و پودي است كه بتواند استحكام الزم را در برابر سيل وسوسه

  . هاي فكري و روحي رها سازد آشفتگي
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  تأثير تغييرات فرهنگي بر الگوي مصرف

هاي  در صورتي كه مؤلفه. متأثر از هنجارها و الگوهاي فرهنگي مختص به خود است ،الگوي مصرفي جوامع

سه مؤلفه متشكله اصلي آن يعني سطح مصرف كاالها و  ،تأثيرگذار بر الگوي مصرف را مورد واكاوي قرار دهيم

  .گردد بارز ميكاالها و خدمات مصرفي  و نحوهخدمات، تركيب 

ن مخارج رآمد خانوار يا جامعه است كه به آد و چه كالن، بخشي از دمنظور از سطح مصرف چه در سطح خر

سطح مصرف عالوه بر آن كه متأثر از فرهنگ . گردد شود كه صرف خريد كاالها و خدمات مصرفي مي مصرفي گفته مي

نده كن جامعه است تابعي است از سطح درآمد كه البته حداقلي از مصرف براي رفع نيازهاي فيزيولوژي حياتي مصرف

ن است كه وزن هر يك از كاالها و خدمات در سبد مصرفي آمنظور از تركيب كاالهاي مصرفي . همواره مفروض است

اين . قطعاً برخي از كاالها سهم بيشتري دارند و برخي سهم كمتر. ها چه اندازه است ها و دولت خانوارها و حتي بنگاه

ها و  هاي نسبي است و ديگري ارزش وابسته است كه يكي قيمت كه سهم هر كاال چه مقدار است به دو عامل اساسي

  )1388 ،موسايي. (هنجارهاي فرهنگي

هاي اساسي و هنجارهاي پذيرفته شده در  برخي كاالها در كشورهاي مختلف و با توجه به نوع فرهنگ و ارزش

  .باشد سطح مصرف ميهاي فرهنگي عامل اساسي اين تفاوت در  ها، سطح مصرف متفاوت دارند و تفاوت آن

شود، ارتباط بسيار نزديكي با مفهوم سبك  ي مصرف از آن ياد مي مؤلفه سوم الگوي مصرف كه با عنوان نحوه

 ،ها و هنجارهاي يك جامعه خصوصاً با گسترش ارتباطات ها و فرهنگ زندگي دارد كه امروزه به لحاظ تغيير ذائقه

ن توا اين بخش از مصرف كامالً جنبه فرهنگي دارد و مي. ا كرده استجهاني شدن اقتصاد و فرهنگ مصاديق بارزي پيد

  .اي كامالً فرهنگي دانست آن را پديده

دارد و اين امر توسط نظام ترجيحي افراد صورت  ناگزير از وجود مالك و معيار پرده بر مي» انتخاب«وجود 

اي  ش است و هر چه حامل ارزش باشد مقولهگيرد و هر آنچه كه به عنوان مالك و معيار به كار رود حامل ارز مي

  .لذا تمام رفتارهاي پايدار اجتماعي ماهيتي فرهنگي دارند. فرهنگي است

   .دهد عكس اين تأثير نيز پذيرفتني است يعني مصرف هر كااليي فرهنگ متناسب با خود را نيز رواج مي
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ه در سه قرن اخير پس از انقالب صنعتي ما مرحوم جالل آل احمد در كتاب غربزدگي به اين نكته اشاره داشته ك

كنندگاني فاقد انديشه و ابزار فناوري  و اعتماد به نفس خود را يكسره باختيم و تبديل به مصرف... فراموش شديم 

در . ما در برابر اشاعه تمدني و فرهنگي غربي قرار گرفتيم و تطور و تكامل فرهنگي خود را از دست داديم. گشتيم

از افراد در  برخيشود كه  هاي زندگي مشاهده مي حساسي به مسئله تغييرات فرهنگي و تغيير در شيوهنگاهي غيرا

ارمغان علم و تكنولوژي و . هاي الزم و اساسي است ، فاقد تواناييناشي از اين تغييراترويارويي با مسائل زندگي 

تدبيري كارگزاران، آبستن محصوالت  بي و داري فناوري نويد خوشايند و وااليي است كه در كنار ماهيت نظام سرمايه

  .رفي از خود بر جاي گذاشته استماعي ناميموني گرديده و تأثيرات ژفرهنگي اجت

هاي  عاطفي ريشه -اند كه بسياري از مشكالت بهداشتي و اختالالت رواني شماري نشان داده هاي بي پژوهش«

  )17: 1388كلينكه، . (»رواني اجتماعي دارند

هاي اخير در كنار كاالهاي مصرفي  جمعيت و گسترش فردگرايي در دهه اي و كم در خانوارهاي هستهزندگي 

اجتماعي كه  -هاي رواني بدون داشتن توانايي سبب شده تا هاي زندگي مختلف متأثر از اين شرايط، متنوع و سبك

ت و اختالالت رواني و عاطفي ناشي از از بروز مشكال ثر از مباني ديني و مذهبي است، نتوانأاي از آن مت بخش عمده

هاي زندگي ياري  ها و موقعيت كشمكش هها فرد را براي مقابله مؤثر و پرداختن ب اين توانايي. آن جلوگيري نمود

  .نمايند مي

گنجد  ي جوانب آن در اين مقاله نمي تأثير الگوي مصرف در جوامع امروزي بسيار گسترده و پرداختن به همه

  .گذارند، قابل تأمل است ها و رفتارهاي مردم بر جاي مي ها، نگرش يه تأثيري كه ناخودآگاه در آگاهيليكن از زاو

  

  هاي زندگي در اصالح الگوي مصرف نقش مهارت

 ،شود ن شنيده ميتحقيقات وابسته به آ و افراد مختلفكاهش احساسي خوشبختي كه در بسياري از مواقع از قول 

برد كه چرا با وجود گسترش انواع وسايل رفاهي و باال رفتن سطح زندگي، احساس خوشبختي  انسان را به فكر فرو مي

نيز طي كرده و انواع و اقسام كاالها اين حس نه تنها رشد نيافته بلكه بعضاً روند نزولي كاهش يافته و در كنار مصرف 

در چنين شرايطي آنچه . روند مينيز  خطاشود كه افراد براي ارضاي دروني و يافتن آن حس گمشده به  گاه مشاهده مي
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هاي  ها و توانايي تواند به عنوان راهبر دروني از بروز برخي رفتارها و عملكردها ممانعت به عمل آورد داشتن مهارت مي

ي مدار به ارزيابي افراد از موقعيت و تواناي دو نوع سبك مقابله با مشكالت يعني مقابله مسئله مدار و هيجان. الزم است

ي امروز قرار گيريم و  اين كه بدون تأمل و تعمق در گردونه ناهمگون جامعه. خود در مقابله با آن موقعيت بستگي دارد

از انبوه توليدات فكري، فرهنگي و مادي به سويي سوق يابيم و پذيرنده مصرف آن كاالها باشيم و در مواردي  يكبا هر

با توجه به اين كه بخش اعظم . اي را در زندگي فراهم خواهد نمود يدهموجبات بروز مشكالت عد ،راه به افراط بريم

  .تالش آنها را به خزانه خود افزود و در زندگي بهره برد و توان با صرف وقت اند، مي ها قابل فراگيري اين مهارت

اسراف و تبذير ايم كه گاهي با وجود داشتن آگاهي الزم و كافي در خصوص عدم  بارها با اين قضيه مواجه شده

تأثيرات منفي برخي كاالها بر جسم و روح خود قادر به آگاهي از  در زندگي، قادر به رعايت آن نيستيم و يا با وجود

  .باشيم مقابله با وسوسه آن نمي

و هو يرفَع اال إنّ اعطاء المالِ في غير حقّه تبذير و اسراف «: اند كه افراد مذهبي ما بارها اين سخن حضرت امير را شنيده

  1»يكرِمه في النّاس و يهينه عند اهللا  صاحبه في الدنيا و يضَعه في االخرَة و

است، ممكن است اين عمل انسان را  آگاه باشيد مال را در غير مورد استحقاق صرف كردن تبذير و اسراف«يعني 

 ».خواهد كرد پست و حقير در آخرت او را در دنيا بلند مرتبه كند امّا مسلماً

گيري در مواقع بروز خشم و عصبانيت  اند، همه با فرو بردن خشم و عدم تصميم ليكن در عمل با دشواري مواجه بوده

اين مسائل عالوه بر آن كه نيازمند فرهنگ سازي است به گسترش و توسعه . آشنائيم، ليكن قادر به هضم آن نيستيم

  .نيز نيازمند استهاي زندگي الزم براي هر گروه سني  مهارت

  .هاي زندگي است هاي پيشگيري از سوء مصرف مواد نيز آموزش مهارت امروزه حتي يكي از راه

ارتباط  گيري، ورزي، كنترل خشم، تفكر انتقادي، تصميم آوري، حل مسئله، قاطعيت هاي خودآگاهي، تاب مهارت

ها  اين مهارت. شوند ر اين زمينه آموزش داده مياند كه د مؤثر، مديريت استرس و مديريت هيجانات، ده مهارت زندگي

از جمله  .ي پيشگيري از سوء مصرف مواد مؤثر نيستند بلكه در ساير عملكردهاي زندگي نيز تأثيرگذارند صرفاً در زمينه

خيلي سودمند است كه انسان بتواند با ديگران روابط «. هاي زندگي، مهارت روابط بين فردي سازگارانه است مهارت

                                                           
 183، ص 126خطبه  نهج البالغه، ١
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با اين حال بايد به خاطر داشت كه داشتن يك سيستم . زا بتواند بر آنها تكيه كند نزديك داشته باشد تا در مواقع استرس

حمايتي خوب، يعني كمك كردن به ديگران و نيز دريافت كمك از ديگران، وابستگي بيش از حد به ديگران طوري كه 

زندگي افرادي كه بيش از اندازه به ديگران . زگارانه نيستموجب از دست دادن احساس كنترل دروني فرد شود، سا

  :افتد وابسته هستند به طرق زير به خطر مي

توانند بدون راهنمايي، حمايت و  توانند خود را برانگيزند، زيرا آنها نمي افراد وابسته به سختي مي :انگيزشي -1

 .تأييد ديگران كاري انجام دهند

كنند، چون قبول دارند كه ديگران زندگي آنها را  عرضه تلقي مي افراد وابسته خود را ناتوان و بي :شناختي -2

 .كنند كنترل مي

 .شوند وقتي الزم است افراد وابسته از خود مراقبت كنند، مضطرب و آشفته مي :عاطفي -3

  )43: كلينكه، پيشين. (كنند اشخاصي وابسته مانند فردي محتاج و درمانده با ديگران ارتباط برقرار مي :رفتاري -4

اي تعاملي ميان  رابطه .هاي ديگري است كه الزم است هر فردي به آن دست يابد خودآگاهي از جمله مهارت

گردد و همين موضوع اهميت افكار را در  كه با نوع فكر كردن آغاز مي افكار، احساسات و رفتار برقرار است

  )12: 1383 ،ناصري. (سازد گيري احساسات و رفتار روشن مي شكل

  

اي از آن  خوريم كه بخش عمده رايي و اسراف بر ميگ بيشماري از تجمل دهر يك از ما در اطراف خود به موار

بيني افراد بستگي دارد، رشد عزت  رش جمعي و بخشي نيز به حس خود كمريشه در نياز مورد قبول واقع شدن و پذي

توان به خود  زيرا از جمله اجزاء خودآگاهي مي. تواند تا حدودي به اين مشكل پاسخ گويد نفس و خودباوري مي

ا و نقاط ه ارزيابي صحيح، خودآگاهي هيجاني، اعتماد به نفس، خودآگاهي جسماني اشاره نمود تكيه فرد به توانايي

نمايد به اين معني كه بر خالف فشارها و  فرد را با اراده مي ،قوت خود و تالش دايمي براي تبديل نقاط ضعف به قوت

  .گيري خواهد بود ها قادر به تصميم دودلي

ثر با ؤا براي مقابله مه پرورش تفكر انتقادي در خود، مستلزم استفاده فعال از هوشمندي، دانش و توانايي

گيري  زدگي و عدم تصميم اي از رواج مصرف نادرست در جامعه ناشي از شتاب بخش عمده. هاي زندگي است موقعيت

 افكار

 رفتار احساسات
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اين توانايي نه تنها در داخل خانواده، بلكه در سطوح سازماني و . سازد است كه منابع ملي را نابود ميه صحيح در موقعيت

 يري،گ دقت در نتيجه بررسي اعتبار يك موضوع،. اهد داشتخو ماري را در پيش ر نيز نتايج مثبت بيت اجتماع وسيع

بررسي دقيق منابع اصلي افكار، عقايد و ارزيابي اعتبار آنها و پذيرش اطالعات صحيح از جمله اجزاي مهارت تفكر 

   .، در بهبود الگوي مصرف نيز تأثيرگذار خواهد بودپذيرش اطالعات صحيح با اين شيوه. اند انتقادي

ذيري يعني افزايش احساس تسلط و كنترل دروني خود و تالش براي يادگيري و به كار بستن پ مسئوليت

پذيري مستلزم اين است كه صادقانه مشخص نماييم چه زماني مسئول بروز مشكل و  مسئوليت. اي هاي مقابله مهارت

هاي زيست محيطي  سارتحركت در جهت الگوهاي مصرف پايدار كه خ. حل آن هستيم و چه وقت مسئول آن نيستيم

ب، چوب، خاك و ماهي بخشد و منابع تجديد شدني مانند آ كارآمدي را در استفاده از منابع بهبود مي دهد، را كاهش مي

  .كند را احياء مي

گذارند و نابرابري و محروميت را تقويت  كه تأثيرات منفي بر جامعه بر جاي مي يعدم استفاده از الگوهاي مصرف

  .ر به كاهش تبليغات مربوط به اين الگوها و در نتيجه كاهش گرايش به مصرف آنها خواهد شدكنند، منج مي

تواند در مهار برخي  هايي است كه مي له از جمله ساير مهارتأمندي و حل مس گيري، قاطعيت مهارت تصميم

ي ها گسترش رسانهداري و حكومت بازار و همچنين  با گسترش نظام سرمايه. مؤثر واقع شودمصارف غيرضروري 

به عالوه در سايه . شوند تبليغاتي، مردم روز به روز به مصرف بيشتر كاالهاي لوكس و غيرضروري و ناسالم تشويق مي

هاي ثروتمند، تبليغات تلويزيوني، با رشد  رفه خانوادهمتضعيف روابط اجتماعي، تمايل مردم به داشتن سبك زندگي 

 .1گير رو به رو شده است چشم

ان از تلويزيون ش تبليغ را در طول زندگي 000/150ها به طور متوسط  اي عنوان نموده است كه آمريكايي الهدر مق

  .بينند و اين رقم در سراسر دنيا در حال افزايش است مي

ي در محيط خانواده، تواند در كاهش فشارهاي مختلف زندگ توانايي مقابله با استرس و مديريت هيجان مي

مفيد واقع شود و از به هدر رفتن منابع مختلف مادي و معنوي افراد جلوگيري به عمل ... محيط كار و  جامعه، مدرسه،

  .آورد

                                                           

 www.rasekhoon.net، فرهنگ مصرفي و غلبه كميت بر كيفيت بر گرفته از نيدر - 1
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ند؟ به ده ها خريدهاي زيادي انجام مي هاروارد، در كتاب اخير خود با عنوان آيا آمريكايي  ژوليت شور استاد دانشگاه

ن با باالترين معيارهاي زندگي، افراد هيچ آنمايد كه در  در عصر حاضر اشاره مي» گرايي نوين مصرف«واقعيتي با عنوان 

توجه عميق به اين مطلب بسيار حائز اهميت است كه چرا امروزه تعداد كساني . كنند توجهي به قدرت خريد خود نمي

وكس و غيرضروري كه به قول توريستن آن هم براي كاالهاي ل(نمايند  قدرت خريد خود، هزينه ميكه بدون توجه به 

ي  رو به افزايش است و اين امر خود منجر به مشكالت عديده) شود ن به ولخرجي متظاهرانه نيز تعبير ميآاز  بلنو

هاي مطرح ميكند با اين  هنظري» آسا نظريه طبقه تن«در كتاب خود به نام » وبلن« .گردد خانوادگي، اجتماعي و رواني مي

قه مرفه جامعه نمادهايي را نشان ميدهد و از آنجا كه اين نمادها ارزش تلقي ميشود، افراد طبقات ديگر مضمون كه طب

 .يا اينكه از نمادهاي اين طبقه استفاده ميكنند جامعه سعي ميكنند خود را به اين طبقه برسانند و جزو اين طبقه شوند و

زاي  منابع تنش هامروز. يستمحدود به روابط فيزيكي نتنها وابط بين گروههاي اجتماعي رانقالب اطالعاتي با  ليكن

، به دليل آنكه بسياري از كشورهاي جهان سوم به طور مجازي با جوامع در جامعه موجود استبسيار بيشتري 

 . يافته در ارتباط قرار ميگيرند توسعه

بروز و يعني مصرفگرايي شديد و ، گوي مصرفي امريكايي نزديك ميشودبه التا حدود زيادي الگوي مصرف در ايران 

در سالهاي اخير اين مسئله در جامعه ما به صورت ارزش درآمده و . العاده منفي است اين مصرفگرايي كه فوق اظهار

چنين الگويي را تنها . شود محسوب ميضدارزش اي  پديدهافراد دائم سعي ميكنند ثروت خود را به نمايش بگذارند كه 

كساني كه ثروتشان را به . جهان سوم و در امريكا ديد كه در هر دو منطقه هم بحران وجود داردميتوان در كشورهاي 

چيزي كه اتفاق ميافتد اين است . رخ ديگران ميكشند نبايد انتظار داشته باشند كه در درازمدت از اين قضيه سودي ببرند

   .يت هم كار به تنش اجتماعي ميكشداي ميشوند، احساساتشان را سركوب ميكنند و در نها ه كه افراد عقد
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  .نمودرنگ شدن اين مشكل كمك  به كمنيز  گيري، خودآگاهي و حل مسأله  ي تصميم هايي در عرصه توان با تقويت توانايي مي

  

  

  

  

  

  گيري نتيجه

اصلي در قرن بيستم ظاهر  عنوان يك فرآيند اجتماعي هب در غرب گرايي مصرفهمانگونه كه به اختصار شرح داده شد، 
طبقه متوسط براي نشان دادن . برند هويت باال بكار مي اظهارجامعه آنرا بعنوان يك الگوي  باالي اعضاي طبقه. شد

طبقه پايين بدون توجه به مسأله نيازهاي واقعي و غيرواقعي خود . كنند گرايي استفاده مي وجهه باالي خود از مصرف
گرايي  مصرف از ديگر بخشي. گذرد، بيشتر در اين دام فرو مي رود گرايي كاذب افتاده و هرچه بيشتر مي در دام مصرف

مقاله بدان پرداخته  گردد كه در اين كنندگان و اشكاالت موجود در توليد بازمي به عدم استفاده صحيح و اصولي مصرف
    .  است نشده

رو به شتاب است تا در آينده منجر به عواقب فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و زيست  روند اين آنچه مهم است كنترل
در زمينه فرهنگي است كه اعمال  ين اقدام در اين زمينه ارائه آموزشهاي الزمنخست .محيطي غير قابل جبران نگردد

در بين آموزشهاي مختلفي كه در زمينه  استفاده صحيح بعمل  .تواند راه ساز باشد ين زمينه ميآموزشهاي جديد در ا
و . تواند بسيار مهم تلقي گردد كنندگان مي هاي زندگي به دليل تأثيرگذاري شخصيتي در مصرف آيد، آموزش مهارت مي

در واقع و  استفاده از اهرمهاي سياسي در توزيع كاال و خدمات  و بخش توليد دركنترل هاي اقتصادي بويژه در كنار 
  .جانبه در جهت اصالح الگوي مصرف جامعه گام نهاد سهريزي  برنامهبا 

  

  

مصرف 

 معقول

مصرف  

كننده
آموزش 

مهار تهاي زندگي

الگوي مصرف 

تبليغات رسانه 

هاي جمعي

 - پايگاه اجتماعي

اقتصادي

آداب و رسوم و 

فرهنگ جامعه
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