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 (رسانه و الگوی مصرف)مصرف گرایی

 

 جَاهغ هخصَصا ّذف جَاهغ صًذگی سثک تـییش تش ؿشب ای سساًِ كؼالیت تشسسی تِ پیطیي ضواسُ دس

 اهشیکایی صًذگی سثک تشٍیج تاضذ، هی ٍهَع حال دس اهشٍصُ آًچِ کِ کشدین ػٌَاى ٍ ًوَدُ اضاسُ اسالهی

 اص یکی کِ تشآًین ضواسُ ایي دس. تاضذ هی تطش صًذگی اتؼاد تواهی تِ تَجِ تا صهیٌی دیي یک ػٌَاى تِ

 هَسد سا جْاًی گشایی هصشف ّواى یا هصشف تِ توایل یؼٌی صًذگی سثک ایي تا هشتثط اتؼاد تشیي اصلی

 .دّین هشاس تشسسی

 

 الشحین الشحوي اهلل تسن

 تا...  ٍ هالی تَلیذی، تجاسی، هختلق ّای ضشکت هحصَالت هؼشكی ٍ تثلیؾ کًٌَی، دٍساى دس سساًِ، کاسکشدّای تشیي اصلی اص یکی

  .تاضذ هی خذهات آى اص استلادُ تشای هخاطة دس کطص ٍ توایل ایجاد ٍ هطتشی جزب ّذف

 کاال تیطتش ّشچِ هصشف تشای ًَیي تثلیـات تٌیاًگزاس سا كشٍیذ صیگوًَذ صادُ خَاّش یَْدی «تشًایض ادٍاسد» کاسضٌاساى، اص تسیاسی

 اهیال اسضای تا تایذ کِ سسیذ ًتیجِ ایي تِ سیاسی ٍ اجتواػی ًظام دّی ضکل ًحَُ سٍی تش كشٍیذ ًظشیات اص الْام تا اٍ داًٌذ؛ هی

 .گشدیذ گشایی هصشف اساس ٍ پایِ ًظشیِ، ایي ٍ کشد هطیغ ٍ ضاد سا ّا آى  ّا، اًساى خَدخَاّاًِ دسًٍی

 ّوچٌیي ٍ گلت دسٍؽ آًْا تِ یؼٌی  تطًٌَذ، داسًذ دٍست کِ سا آًچِ هشدم تایذ  ٍاهؼی، اطالػات جای تِ کِ تَد سسیذُ ایي تِ تشًایض

 سضایت احساس آى، ٍسیلِ تِ کِ داد ّا آى تِ احساسی ٍ کشد هذیشیت سا ّا اًساى تَاى هی ؿیشخشدهٌذاًِ تؼذ طشین اص تَد هؼتوذ

  .ًوایٌذ

 کاال تِ اًساى کِ تَد هؼتوذ ٍی. داد ضکل سا هذ هلَْم اًساى، تا خذهات ٍ کاال تیي احساسی ٍ ّیجاًی استثاط تشهشاسی طشین اص  اٍ

 دست احساسات سٍی تش تجاسی ّای کوپاًی ًظشیِ، ایي اساس تش تٌاتشایي است؛ خَب احساس داضتي هحتاج تلکِ ًذاسد ًیاص

 .آٍسدًذ ؿلیاى تِ سا خشیذاس احساسات خَد، تثلیـات دس ٍ گزاضتٌذ
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 ٍ ّا كیلن دکَس طشاحی یا ٍ  ّا كیلن جشیاى دس داد هشاس طشف ّای ضشکت تشًذ اص استلادُ سیٌوا، ستاسگاى کٌاس دس کاال ػکس چاج

 خشیذ توایل اكضایص جْت هخاطة تش تاثیشگزاسی ٍ خاظ کاالی تثلیؾ تشای  تشًایض اهذاهات اص خاظ، تشًذ یا ٍ کاال یک تا ّا سشیال

 .گشدیذ هَكن صیادی حذ تا الثتِ کِ تَد

 سَ یک اص هخاطة دس کارب ًیاص ایجاد هختلق، جَاهغ دس گشایی هصشف ّواى یا هصشف اكضایص تشای سساًِ ضگشدّای اص دیگش یکی

 .تاضذ هی دیگش سَی اص ًیاص آى سكغ تشای هحصَل اسائِ ٍ

 خَد، ضٌیذاسی ٍ دیذاسی هحصَالت سایش ّوچٌیي ٍ ّا سشیال ٍ كیلن ساخت جشیاى دس ؿشب، ای سساًِ اهپشاتَس گلت تایذ تَضیح دس

 طشین اص سپس  ًوایذ؛ هی خاظ خذهات یا کاال یک داضتي تشای كشاٍاى کطص ٍ توایل ایجاد ٍ هخاطة دس کارب ًیاص ایجاد دس سؼی

 ٍ هحصَالت كشٍش طشین، تذیي ٍ دّذ هی پاسخ ًیاصّا، ایي تِ کِ پشداصد هی هحصَالتی هؼشكی تِ خَد، ًظش هَسد کاالّای تثلیـات

 تش ػالٍُ ّالیٍَد اهشٍصُ آهشیکایی، کاسضٌاساى اص تسیاسی اػتشاف تِ کِ سٍست ایي اص. دّذ هی اكضایص سا خَد دسآهذ آى تثغ تِ

 خشیذ تِ سا خَد هخاطثاى تَاًذ هی کِ ضذُ تذل کطَس ایي واسیدیپل اص ای ػوذُ تخص تِ هتحذُ ایاالت دس سشگشهی صٌؼت

 .ًوایذ ٍاداس ًظش هَسد هحصَالت

 ها کطَس دس گشایی هصشف تشٍیج دس سؼی ؿشب، ای سساًِ سیاست تا سَ ّن صتاى، كاسسی ّای ضثکِ هخصَصا ّا هاَّاسُ هیاى ایي دس

 ساس دس ٍ اخثاس حتی هستٌذ، سشیال، كیلن، هاًٌذ هختلق طشم اص خَد هخاطثاى تِ ضشٍسی ؿیش هختلق هحصَالت هؼشكی تا ٍ داضتِ

 .گشدد هی ضشٍسی ؿیش هصاسف سشاًِ اكضایص هَجة تثلیـات، آًْا تواهی

. صًٌذ هی داهي ها کطَس دس هصشف اكضایص تِ ًیض هتحذُ ایاالت آًْا ساس دس ٍ ؿشتی ّای دٍلت كَم، ای سساًِ اهذاهات تواهی کٌاس دس

 سا لَکس کاالّای ػشضِ ٍ تَلیذ کِ ّایی ضشکت ػلوی، هثادالت ٍ داسٍ هاًٌذ کاالّایی دس ایشاى تحشین سؿن تِ گلت تایذ تَضیح دس

. ًذاسد ٍجَد آًْا هسیش دس اهشیکا دٍلت سَی اص هاًؼی گًَِ ّیچ ٍ دادُ اداهِ ایشاى تِ خَد کاالّای صذٍس تش ّوچٌاى داسًذ، ػْذُ تش

 ٍاکٌص تا ًوایذ، ایشاى اسالهی جوَْسی تا كٌاٍسی ٍ ػلوی هثادلِ یا ٍ داسٍ اسسال تِ اهذام ضشکتی حتی اگش کِ است دسحالی ایي

 .گیشد هی هشاس تاصخَاست هَسد ضذت تِ ٍ ضذُ هَاجِ ؿشب اهشیکاٍ

 است، کشدُ پیذا سٍاج ضذت تِ ها کطَس دس اخیش ّای سال دس کِ گشایی هصشف سٌذسٍم كؼالیت یاكتي اداهِ صَست دس سسذ هی ًظش تِ

 .ضذ خَاّذ تذل هصشكی ٍ هادی کاهال كشٌّگی تِ جاهؼِ تش ؿالة كشٌّگ دٍس، چٌذاى ًِ ّای سال دس

 ...داسد اداهِ


