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جدول ســـودوکو

1

9
2

4
5
1

2

2 3 5 4 7
8 6
1

9

5 7

7 8

4 3

2

2
9
1

1

3 5
2

6

9

6 3

7 4
9

5 3

6

4
2

1

1

7

9

2
1

9

1

9

9

2

7

9

1

2
9

2
1

2

4 8 7
5

2

3 6 8 5

1

4

8 4

7 6
2

8
1

2

3 5 4

1

6 8 3 7 4 5

8 7

2

4 3 5 7

7 6 5
1

5
9

7 6 8 4
9

3

6 3 8

5 3 4

5 6 3 4

3 4 8
1

9

6

8 6

8 7 6

8 3 5 4

6 8
2

1

2

5 6 8
2

1

4 7 5

8 3 7

5 3 6
7

9

7 6 8

4 3
9

3 5 4 7 8 6

9

9
1

1

9

9

5

6 8 3
2

7 4

ارقام  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود

3 8 5

1

9

6

2

4 7

6

9

2

4 8

4

2

8

7

3

4

1

5

3

5

3 5 6 7

3

8

9

2

5

2

8

1

2

5 3

6

5

9

8

2

3

8

3

2

8 4

سخت

7

8

5

9

1

8

2

6

9

7
2

1

7
4

5

7

4

1

6 7

5

9

4

5

9

3 5

6

2

8

7

1

متوسط

6

2

5 4 8 3

8 3

8

6

5

3 5

9

7

2 3 5

9

4

8 4 7

6 7

9

1

5 3

1

7

2

4

3

9

2

1

1

7

8 4 6 7

2

3

9

8

1

6

3 5

آسان

1

1617

8 3 4

فهم مناس��ب ،خ��وب و كامل از خ��ود ميتواند
يك تبليغ خوب براي ديگران باش��د و اشتراك معنا
ايجاد كند .اگر ش��ما از خود يك تعريف مبالغهآميز
داشته باش��يد ،قطعاً نميتوانيد اين اشتراك معنا را
با ديگران ايجاد كنيد .اگر ذهن شما تحليلگر نباشد
و نتواند شخصيت شما را براي ديگران ترسيم كند،
چگونه خواهيد توانس��ت هويت خ��ود را به ديگران
منتقل كنيد.
در مس��ائل فرهنگي اول بايد ش��ناخت خود به
عنوان ش��ناخت ديگري مطرح ش��ود و اين ساختار
هويت شناس��ي و فهم شناس��ي در تبليغات بسيار
مهم اس��ت .اينكه چگونه همگرا و فراگير باش��يم
و هم��ه عناصر ي��ك روابط عمومي را ب��ا هم پيوند
دهيم ،مس��أله مهمي است .هر كدام از ما بر مبناي
تناس��ب كاري ،اب��زار ،امكانات ،مديريت ،س��ازمان،
بودجه و غيره ميتوانيم تعريفي از يكپارچگي داشته
باشيم .معناي آن اين نيست كه اگر فردي از امريكا
تصويري از جامعه خود داش��ته باش��د ،ما نتوانيم از
آن اس��تفاده كنيم و آن ابزار را صرفاً مختص جامعه
امريكايي بدانيم.
آنچ��ه را كه ما ميتوانيم ب��راي جامعه خودمان
ترس��يم كنيم ب��ا الهام گرفت��ن از محورها و عناصر
مختلف موجود در جهان ،ميتواند مفيد باش��د .به
چن��د محور اساس��ي درباره مباحثي ك��ه در اينجا
مطرح شدند اشاره ميكنم.
م��ا دراین کنفران��س به تعريف نس��بتاً خوبي از
رواب��ط عمومي يكپارچه( )IPRرس��يديم .نكاتي را
از صحبتهاي اس��تادان جمع ك��ردهام كه به آنها
اشاره ميكنم .دكترسعید رضا عاملي بحث تبديل
پراكندگي به نوعي از س��ازندگي ،فهم ظرفيتهاي
جهان و اس��تفاده از كلي��ه امكانات مرتبط را مطرح
كردن��د .در حقيقت روابط عموم��ي يكپارچه يعني
فراگي��ري س��ازمان در حوزه درون و بيرون .ش��ما
كارگ��زاران روابط عموم��ي بايد خود نقش��ه راه را

ترس��يم كنيد .هيچ��گاه روابط عموم��ي ارتباطات
تزريقي نيس��ت .اله��ام ،معناشناس��ي ،فهم محيط،
فهم خود و اس��تراتژي ،بس��يار مهم است .شما بايد
استراتژي خودتان را ترسيم كنيد.
مس��أله بعدي رابطه ارتباطات ب��ا روابط عمومي
اس��ت .بحثهاي بس��يار خوبي در اين زمينه ش��د
مبن��ي بر اينك��ه اگر ما فه��م خوب��ي از ارتباطات
نداشته باشيم ،نميتوانيم از روابط عمومي استفاده
كنيم .فهم ارتباطات فقط انتقال پيام نيس��ت ،بلكه
ايجاد يك معناي مش��ترك است .ما خيلي وقتها
فكر ميكنيم همه بايد به يك آگهي تبليغاتي گوش
بدهند ،خير بايد مخاطب شناس��ي كرد و بر مبناي
آن آگهي و پيام مناسب توليد كرد .بنابراين قبل از
اينكه وارد حوزه روابط عمومي شويم ،بايد مفاهيم
ارتباطات را خوب بدانيم .رابطه روابط عمومي سنتي
و مدرن يكي ديگر از بحثهاي مطرح شده ميباشد
كه بسيار مهم است.
دكت��ر جاللي در اين زمينه گفتند« :ما هيچگاه
نميگوييم كه روابط عمومي س��نتي از بين برود».
روابط عمومي س��نتي در اصول كار و شيوههاي ما
به معناي ارتباطات بهطور كلي وجود دارد و بايد به
دنبال روشها و يا شيوههايي براي رسيدن به روابط
عمومي سنتي باشيم كه در تكنولوژي جديد به روز
شوند .بنابراين نوعي تلفيق نه تنها در مفهوم و ابزار،
بلكه در روش و رويكردها نيز در اينجا داريم.
مسأله بعدي رابطه شبكههاي اجتماعي با روابط
عمومي يكپارچه اس��ت .در حقيقت تا اندازه زيادي
ميتوان گفت كه ش��بكههاي اجتماعي اصل روابط
عمومي يكپارچه هس��تند و علت آن اين اس��ت كه
ش��بكههاي اجتماعي فراگيري زيادي پيدا كردهاند
و جهان مجازي بر همه حوزههاي ارتباطي مس��لط
شده است.
بح��ث رواب��ط عموم��ي يكپارچه ب��ا تبليغات و
برندين��گ نيز بحث خوب ديگري اس��ت كه در اين
كنفرانس توس��ط دكتر ش��فيعي و دكتر محمديان
مطرح شد.
فه��م ما از برندينگ ،فهم وجهه ما از س��ازمان و
از خودمان اس��ت و اينكه چگون��ه ميخواهيم اين
وجه��ه را به جه��ان معرفي كني��م .برندينگ خوب
ميتوان��د وجهه خوبي براي س��ازمان ،مدير ،روابط
عمومي ،كارگزار روابط عمومي ،كش��ور ،اسالميت و

اي��ران ميگويد :بايد پرس��يد كه چرا ما
نميتوانيم از كاال و خدمات استفاده بهينه
داش��ته باشيم و جلوي هدررفت منابع را
بگيريم .مشهور اس��ت در كشوري مثل
انگلستان از كاال و خدمات نهايت استفاده
را ك��رده و بعد آنه��ا را دور ميريزند ،اما
در كشور ما به فرد مقتصد برچسبهاي
ناخوش��ايندي زده ميشود .در حالي كه
اين همان عقالنيت اقتصادي اس��ت كه
فرد ب��راي هزينههايش انج��ام ميدهد.
وي ب��ا انتق��اد از نب��ود رفت��ار مدبرانه و
عقالن��ي در زمين��ه مصرف ،ب��ه حيف و
ميل زم��ان و كاال در حوزههاي عمومي
و فردي اش��اره كرده و در اي��ن باره اين
طور توضيح ميدهد :متأس��فانه گاهي با
برگزاري مراسم ،همايشها و جشنهاي
دولتي و غيردولتي ،هزينههاي زيادي به
سازمان تحميل ميش��ود كه ميتوان با
يك مديريت صحيح جلوي آنها را گرفت
و خدمات ضروري را حذف كرد.
او با بي��ان اين كه مصرف به ش��كل
طبيعي يك پديده مثبت و عامل توسعه
اس��ت ،ميگويد :توس��عه اقتص��ادي به
مصرف هم وابس��ته است و نبايد دائم بر
س��ر مصرف كوبي��د و آن را قطرهچكاني
كرد ،چرا كه توسعه ،رشد و رونق در ادامه
مصرف ميآيد .بنابراين در ايران هم بايد
براي رس��يدن به توسعه مطلوب ،توسعه
مصرف داش��ته باشيم .همان طور كه در
اروپا الگوي مصرف را تقويت ميكنند تا
الگوي توليد تقويت شود .اما بايد در كنار
مصرف ،الگوي مديريت عقالني را هم جا
انداخت تا از كاالها و خدمات بجا و درست
استفاده شود.
در نهاي��ت نميتوان اي��ن حقيقت را
ناديده گرفت كه بايد تناسبي ميان توليد
و مصرف وجود داشته باشد؛ اين كه توليد
جامعه م��ا در حد كش��ورهاي آفريقايي
و مص��رف در حد جامعه امريكا باش��د،
عالوه بر هدررفت سرمايهها و داشتههاي
خ��دادادي ،ما را در برابر قضاوت س��خت
نسلهاي آينده خجل خواهد كرد.

9

دکترحسن بشیر

ايرانيت باش��د .وقتي در زم��ان آپارتايد به آفريقاي
جنوبي سفر كردم ،در آنجا ديدم كه مسلمانان براي
نخستين بار تالش كردهاند تا با نشان (غذاي حالل)
ي��ك برندينگ براي خود ايج��اد كنند و اكنون اين
برندينگ در همه جاي جهان فراگير ش��ده اس��ت.
ما چگونه باي��د برندينگ خود را در رابطه با انقالب
اسالمي ،ايرانيت ،هويت و مفاهيمي از قبيل شهادت،
اس��تقامت و فداكاري ايجاد كني��م .اينها عناصري
هستند كه ما با آنها زندگي ميكنيم.
بح��ث ديگر ،فهم مجاز و واقعي��ت بود و اين كه
چگون��ه ميتوانيم در اي��ن دو فضا زندگي كنيم كه
ن��ه غرق در فضاي مجازي ش��ويم و نه اينكه فقط
در فضاي واقعي و فيزيكي باش��يم .اس��تادي كه از
هند صحب��ت كردند ،مباحث بس��يار مهم و خوبي
را مطرح و به س��ه نكته اش��اره كردند .اول اينكه
اينترنت يك تيغ دو لبه است و بايد مواظب باشيم،
دوم ،چالشهاي اينترنت را به خوبي بفهميم و ترور
شخصيت نكنيم و سوم ،تبليغات سالم داشته باشيم.
ارتق��ا جمعي ،هدف روابط عمومي يكپارچه اس��ت.
رواب��ط عمومي يكپارچه در س��ازمان بايد فراگير و
تقويتكننده باشد.
مهمترين بحث به عنوان آخرين نكته اين اس��ت
كه بايد گفتمانس��ازي كنيم كه اي��ن كنفرانس تا
حدودي اين كار را انجام داده اس��ت .بايد مس��ائل
را به درون س��ازمان منتقل و آن را به يك گفتمان
تبديل كنيم.
اگ��ر ش��بكههاي اجتماع��ي و اي��ن همايشها
مهم هس��تند بايد به گفتمان تبديل ش��وند .قدرت
كنفرانس اصوالً در گفتمانسازي در سطوح مختلف
اجتماعي اس��ت .امس��ال از هر دانش��گاهي بيش از
 30نف��ر هم��كاري كردند و بي��ش از  50نفر براي
هم��كاري در اي��ن زمين��ه اعالم آمادگ��ي كردند و
اي��ن موضوع به اين معنا اس��ت كه اين كنفرانسها
توانس��تهاند يك گفتمانس��ازي عموم��ي را ايجاد
كنند.
بحث بعدي نظامس��ازي اس��ت .ما به دنبال اين
هس��تيم كه به كمك كليه دوس��تان و عالقهمندان
روابط عمومي نظام صنفي روابط عمومي را طراحي
و تأس��يس كنيم .البت��ه صحبتهاي اولي��ه انجام
ش��ده است .در اين رابطه تبادل تجربيات نيز بسيار
مهم هس��تند تا ارتباطات فراگير بتوانند در همين
كنفرانس ش��كل بگيرند .انتقال تجربيات به عنوان
يك عنصر مهم ارتقاي روابط عمومي اس��ت .تأكيد
آخر من بحث ايرانيت و اس�لاميت اس��ت .تأكيد بر
هويت اسالمي و ايراني بايد داشته باشيم.
ما بايد برند خودمان را در وحدتسازي به جهان
معرف��ي كنيم .امروزه با وجود بيداري اس�لامي در
جهان اس�لام بايد روابط عموم��ي يكپارچه مبتني
بر اصول و اخالق اس�لامي را معرف��ي كنيم .روابط
عموم��ي اس�لامي ميتواند ن��ه فقط ب��راي جوامع
اس�لامي بلك��ه براي هم��ه جوامع انس��اني مفيد و
كارساز باشد.

بر اين باورند كه اگر نرخ اجناس و خدمات
باال رفته يا دسترسي به منابع كاهش يابد،
بتدريج روحي��ه مصرفگرايي هم از بين
خواه��د رفت ،اما مثال بنزي��ن و افزايش
قيمت آن در كشور ما نشان داد كه اين راه
حل اقتصادي چندان قابل توجيه نيست.
ش��ايد اي��ن روش به عنوان ي��ك راهكار
كوتاه مدت جواب دهد ،اما حل ريش��هاي

جامعهشناس�ان وقت�ي
كشوري دچار مصرفگرايي
ميش�ود ،خطر انفعال ،بيارادگي،
تنبليووابستگيفرهنگيراگوشزد
ميكنند و هشدار ميدهند كه مردم
آن كش�ور ممكن است هر لحظه
گرفتارانواعواقسامنابسامانيهاي
اجتماع�ي از بزه گرفت�ه تا طالق و
جرم و جنايت شوند

5

پيام را ذهن مخاطب ميسازد

اين پدي��ده يك كار فرهنگي و اجتماعي
ميخواهد.
وانگهي آيا ميتوان براي مصرف بيش
از ان��دازه زمان در س��ازمانهاي دولتي يا
ب��ه عبارتي وقت تلف كردن براي دريافت
اضافه كاري هم نرخي قائل شد؟!
ديدن صحنه دور ريختن مواد غذايي
در رس��تورانها و بوي��ژه در تاالره��اي

1

اين جامعهش��ناس مهمترين فاكتور
براي از بين بردن روحيه مصرفگرايي را،
تكنولوژي يا دانش فني ميداند و در اين كه
چگونه اين عامل موجب كمرنگ شدن اين
مسأله ميشود ،اين طور توضيح ميدهد:
دانش فني و توسعه وسايل ارتباط جمعي
در كنار محدود بودن منابع به مرور زمان
م��ا را به جايي ميبرد كه از مصرفگرايي

فاصله ميگيريم .البته در كنار تكنولوژي
بايد مديريت را هم اضافه كنيم .شما اگر
همين االن يك كار تطبيقي و مطالعاتي
در يك سازمان انجام دهيد ،ميتوانيد به
راحتي تغيير مديريت و واكنشهاي بعد از
آن را مشاهده كنيد .مدير ميتواند افراد را
به سمت خالقيت و توليد برده يا برعكس
به سمت مصرفگرايي سوق دهد .برخي

از جايي به يك معضل يا مسأله تبديل ميشود كه ما بدانيم هيچ تناسبي
ميان جمعيتمان و منابعي كه مصرف ميكنيم ،وجود ندارد .ما در شرايطي
چندي�ن برابر جمعيت جهان مصرف ميكنيم ك�ه در پي اين مصرف هيچ
سود و منفعتي نصيبمان نميشود .مثل همين ميزان ساعات كار در ايران
كه برخالف تصور ما بيش از آمارهاي جهاني است ،اما وقتي قرار به كسب
نتيجه ميشود ،ميبينيم كه ساعات كار مفيد در ايران يك چهارم ميانگين
جهاني اس�ت و اين يعني بيشتر ساعات كاري مفيد در كشورمان در حال
هدررفت اس�ت! كارشناس�ان بر اين باورند كه مصرف بيش از نياز همان
اتالف يا اس�راف انرژي ،منابع ،زمان و خيلي چيزهاي ديگر اس�ت و این
مقدمهاي است براي شروع بحثي به نام مصرفگرايي!
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آيا ميدانيد ما ايرانيها س�االنه  6برابر مردم جهان نان مصرف ميكنيم؟
در حالي كه س�رانه مصرف جهاني نان  25كيلوگرم است هر ايراني چيزي
در حدود  160كيلوگرم نان در سال مصرف ميكند .اين عدد البته ما را به
كسب نخستين رتبه جهاني نائل كرده و موجب شده تا ما باالترين سرانه
مصرف نان دنيا را به خود اختصاص دهيم .با اين حال ما نه فقط در مصرف
نان كه در زمينههاي ديگر مثل مصرف دارو ،گاز و برق  3برابر ،آب  2برابر
و بنزين  6برابر مصرف جهاني هم توانستهايم رتبههاي بااليي كسب كنيم!
ج�دا از اين مصارف اوليه ،بايد دس�ت به مصرف خوبم�ان در حوزههاي
ديگر را هم اضافه كنيم .مصارفي مثل زمان مكالمه با تلفن همراه  4برابر
آمارهاي جهاني اس�ت .اين ميزان مصرف باال و كسب رتبههاي جهاني اما

خالصهاي از سخنراني دكتر حسن بشير
دبير كميته علمي دهمين كنفرانس بينالمللي روابط عمومي

دانش�ی که به ارزیابی مناسبات انسانی
در س�طح س�ازمانی م�ی پ�ردازد ،دانش
روابط عمومی اس�ت  .ای�ن دانش  ،امروزه
تحوالت�ی پذیرفته و به عرصه های تازه ای
وارد ش�ده اس�ت .یکی از این عرصه های
تازه  ،ورود دان�ش روابط عمومی به عرصه
گفتمان س�ازی است .چندی پیش دهمین
کنفرانس بین المللی روابط عمومی برگزار
شد که در خالل آن  ،برخی از صاحبنظران
عرص�ه ارتباطات و روابط عمومی  ،به ارائه
تحقیقات خود پرداختند  .آنچه از نظر می
گذرد در حکم جمع بندی کنفرانس اس�ت
که توسط دکتر حس�ن بشیر  ،دبیر کمیته
علم�ی ای�ن نشس�ت علمی عرضه ش�ده
است.

عروسي و عزا شايد بيش از هر كجاي دنيا
براي ما ايرانيها آش��نا باشد .براي مايي
كه بخوبي با مضمون اس��راف آشناييم و
بيش از هر ملتي ميدانيم كه «اسرافكاران
از گنهكارانند»؛ جالب اين كه در بيش��تر
كشورهاي اروپايي در رستورانها طرحي
اجرا ميش��ود كه ش��ما را وادار ميكند
بيش از نيازتان غذا نخوريد وگرنه جريمه
ميش��ويد؛ يا قانوني در آلم��ان كه هم ه
تولیدكنندگان موادغذایی را موظف کرده
تا باقیمانده مواد غذایی مصرفنش��ده را
تحویل حاميان فق��را دهند .چقدر جاي
چنين طرحهايي در ايران خالي است!
در عي�ن برخورداري بايد مقتصد
بود
م��ا هم اكن��ون در مقط��ع تاريخي و
اجتماع��ي خاصي ق��رار داريم ك��ه بروز
تكنولوژيه��اي نوين ،الگوهاي زيس��تي
و ارزشه��اي عمومي را تغيي��ر داده و از
آنجا كه تكنولوژي ارتباط مس��تقيمي با
س��رمايهداري دارد ،ارزشه��اي مصرفي
جديدي ه��م ايجاد كرده اس��ت .دكتر
سيد يعقوب موس�وي ،جامعهشناس
شهري با بيان اين كه هم اكنون مصرف،
محور كارك��رد نظام اقتص��ادي مدرن و
سرمايهداري جديد شده است ،ميگويد:
در ح��ال حاضر در همه جاي دنيا الگوي
مصرف تغيير و تعميم پيدا كرده و ش��ما
در بيشتر شهرهاي بزرگ و نواحي جديد
با ميل استفاده از نوآوريهاي جديد مثل
كااله��اي آموزش��ي ،فرهنگ��ي و هنري
روبهرو هس��تيد ،در ايران ه��م ما با يك
جبر تاريخي و اجتماعي روبهرو هس��تيم
كه به مصرف در جامعه ما دامن ميزند.
البته ممكن اس��ت در آينده اين ميل به
مصرف تغيير كرده و به شرايط مطلوب و
استاندارد برسد ،اما اكنون با اين مسأله يا
مطالبه براي مصرف مواجهيم.
دكتر موس��وي البته بر اين باور است
كه بايد مصرف غير استاندارد و نه طبيعي
م��ورد آسيبشناس��ي قرار گي��رد .او در
توضيح اي��ن عقيده ميگوي��د :در حال
حاضر بي��ن عرضه و تقاضا ن��ه در حوزه
عمومي و نه در حوزه خصوصي در كشور
ما مديريت صحيح��ي وجود ندارد و اين
موجب ش��ده تا از كااله��ا و خدمات به
شكل مطلوب استفاده نشود .اين مسأله
البته اين نگران��ي را به وجود آورده كه با
توجه به محدوديت منابع و گرفتاريهاي
ش��ديد اقتصادي چگونه ميت��وان يك
مديريت عقالني را حاكم كرد.
عضو هيأت علمي دانش��گاه الزهرا با
اشاره به زيرس��اخت فرهنگ مصرف در
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جامعهشناس��ان وقتي كشوري دچار
مصرفگراي��ي ميش��ود ،خط��ر انفعال،
بيارادگي ،تنبلي و وابستگي فرهنگي را
گوش��زد ميكنند و هشدار ميدهند كه
مردم آن كش��ور ممكن است هر لحظه
گرفتار ان��واع و اقس��ام نابس��امانيهاي
اجتماع��ي از بزه گرفته تا طالق و جرم و
جنايت ش��وند .اين كه چطور كشوري به
اين آسيبهاي اجتماعي دچار ميشود،
برميگ��ردد به مي��زان مصرفي كه بيش
از نياز اس��ت .اين ش��يوه زندگي نه فقط
موج��ب كمبود منابع اقتصادي ش��ده و
دروازهه��اي واردات را ب��از ميكند كه از
نظر اجتماعي هم م��ردم را دچار ريخت
و پاشهاي رفتاري ميكند .امروز ش��ما
كمت��ر خان��وادهاي را ميبينيد كه وقتي
مهمان دعوت كردهاند ،يك غذاي مختصر
و ب��ه اندازه درس��ت كنند .م��ا ايرانيها
متأس��فانه زيادهروي در درس��ت كردن
غذاه��اي متعدد و پر حجم را نش��انهاي
از مهمانن��وازي ميدانيم و ب��ا ادامه اين
شيوه زندگي ،به رفتارهاي نادرست ديگر
ه��م دامن ميزنيم .توليد روزانه  7هزار و
 500تن زبال��ه آن هم فقط در تهران به
اين معناس��ت كه مصرف ما بيش از نياز
واقعيمان است چرا كه اگر در كشورهاي
ديگر ،هفت��هاي يك ت��ا دو ب��ار زبالهها
جمعآوري ميشود ،اما در تهران روزي 3
بار مأموران شهرداري به سراغ سطلهاي
زباله پايتختنشينها ميروند.
مصرفگرايي نقطه مقابل توليد
مصرفگراي��ي يك بحث عام اس��ت
و مربوط به يك حوزه خاص نميش��ود.
دكتر طهمورث ش��يري ب��ا تأكيد بر عام
بودن بحث مصرفگرايي از آن به عنوان
نقطه مقابل توليد و ازدياد منابع توليدي
نام ميبرد و در اين باره ميگويد :روحيه
مصرفگرايي يك وجه ،منش يا شخصيت
قومي يا گروهي محسوب ميشود كه از
قومي به قوم ديگر متفاوت است.
وي ب��ا بي��ان اين ك��ه كار و تالش با
مصرفگرايي رابطه عكس دارد ،ميافزايد:
اف��رادي كه روحي��ه كار و ت�لاش دارند
معموالً از مصرفگرايي فاصله ميگيرند
ام��ا در مجم��وع روحي��ه مصرفگرايي
متأث��ر از عوامل مختلف اس��ت .بيش��تر
جامعهشناس��ان ،اقتصاددان��ان و اهال��ي
فرهنگ در زمينه تأثير جغرافيا بر روحيه
مصرفگرايياتفاقنظردارند.آنهامعتقدند
كه محل زندگي با مصرفگرا بودن رابطه
تنگاتنگ دارد .دكتر ش��يري با تأييد اين
موضوع و با اشاره به غني بودن كشور ما
از منابع بيشمار نفت ،گاز و سوختهاي

فسيلي ميگويد :كشور ما به علت داشتن
مناب��ع زيرزميني ،معدن��ي و جغرافيايي
بيشتر به سمت روحيه مصرفگرايي سوق
پيدا كرده و البته داش��تن اين ويژگيها
موجب ش��ده تا كشورمان در طول تاريخ
مورد هجوم بس��ياري از كشورها نيز قرار
بگيرد.
وي با بي��ان اين كه ما در طول تاريخ
بيش��تر مصرف كننده توليدات ديگران
بودهايم ،ميگويد« :ابن خلدون در مقدمه
يكي ازكتابهاي خود به دو گروه منفك
از هم اش��اره ميكند؛ نخست افرادي كه
به علت وفور نعمت ،روحيه مصرفگرايي
پيدا كرده و خود را بينياز از كار ميدانند
و دوم صحرانش��ينان ك��ه به علت كمي
مناب��ع و امكانات مجب��ور به كار و تالش
بيشتري شدهاند .البته اين بحث فقط در
مقياس ملي نيست و در مقياس قومي و
محلي هم روحيه مصرفگرايي يكدستي
مشاهده نميش��ود .شما اگر دقت كنيد،
ميبينيد كه س��اكنان مناط��ق كويري
كه سختكوش هستند ،بيشتر به سمت
تولي��د ميروند .من به جب��ر جغرافيايي
باور دارم و معتقدم كه فضاي جغرافيايي
در روحي��ه مصرفگراي��ي تأثير بس��يار
زيادي دارد».يكي از اق��وام كه به تازگي
از اروپا بازگش��ته و براي خريد به يكي از
ميادين مي��وه و ترهبار تهران رفته بود ،از
رفتار ش��هروندان هنگام خريد بهت زده
ش��ده بود .او ميگفت :باورم نميشود كه
ايرانيها تا اين اندازه در خريد ميوه دست
و دلباز باشند .آنها آنقدر ميوه ميخرند كه
فكر ميكنيد ميخواهند آذوقه يك لشكر
را تأمين كنند!
اين آش��ناي ما البته به نكته درستي
اشاره كرده بود ،اما او نميدانست كه بيش
از نيمي از اين ميوه و سبزيجات در يخچال
مانده و فاسد ميشود .به طور حتم سرانه
پايين مصرف ميوه و سبزيجات در ايران
كه درحدود يك چهارم ميانگين جهاني
اس��ت ،اين مطلب را تأيي��د خواهد كرد.
طهمورث شيري با تأكيد بر حاكم بودن
روحيه مصرفگرايي در بين خانوادههاي
ايراني به فرايند اجتماعي شدن خانوادهها
اشاره كرده و ميگويد« :شايد جالب باشد
كه بدانيد نابسامانيها و نابهنجاريهاي
اجتماعي مثل بزه با روحيه توليد در تضاد
اس��ت ،به طوري كه در خانوادههايي كه
ميزان انس��جام باالس��ت و افراد به شكل
نرمال زندگي ميكنند ،نوآوري ،خالقيت
و توليد هم بيشتر است».
جاي خالي طرحهاي ضد اس�راف
در ايران
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