
 

 

 چرا مردم کاالی خارجی مصرف می کنند و از کاالی  داخلی پرهیز می کنند

 
 نویسنده : علی حیسن مرادی مسئول امو رفرهنگی  و دینی شرکت آبفا استان کرمانشاه                                                                            

 

 مقدمه

  

می دانیم که االن جامعه ما به نوعی از مصرف کاالهای داخلی وبه طور کلی از مصرف مطلوب، فاصله گرفته وبه 

مصرف کاالهای وارداتی وهویت سوز روی آورده است.که آن دالیل زیادی دارد از جمله می توان به نقش 

ش کاالهای خود وعقب نگهداشتن کشورهای درحال توسعه است.جامعه دانش استعماروتهاجم فرهنگی درفرو

آموزی هم بنا به دالیلی که نشات گرفته از خانواده وجامعه است به مصرف کاالهای خارجی روی آورده است.لذا 

رف دراین مقاله به بررسی دالیل آن وارائه چند راهکاردرافزایش تولید داخلی وبهینه کردن آن ودوری از مص

 گرایی پرداخته شده است امید است مفید واقع شود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

الف:تولید  برای بررسی علل گرایش به مصرف کاالهی خارجی به طور کلی از دو جهت می توان بحث کرد،

، که در مصرف وشکلها ودالیل آن ،ب: داخلی وچگونگی آن ونقش دولت درجهت حمایت از آن

 ر خالصه به آنها پرداخته می شود.این چند سطر به طو

 : مردم خرید توان  وباالبردن آن افزایش در الف:تولید داخلی ونقش دولت 

برای افزایش اشتغال و مبارزه با فقر و بیکاری دولت وظیفه سنگین حمایت از تولید داخلی را بر عهده دارد و باید از 

 جهت توسعه هر چه بیشتر تولید بهره گیرد.تمامی امکانات مادی و معنوی که در اختیار دارد در 

برای توسعه تولید الزم است دولت بر روی دو موضوع کار کند اول ایجاد شرایطی که برای تولید داخلی خریدار 

کافی وجود داشته باشد به عبارت دیگر دولت باید به گونه ای عمل کند که قدرت خرید مردم برای خرید کاالی 

 ای خرید کاالی خارجی رقیب تضعیف گردد.داخلی تقویت شود و بر

اقدام دوم دولت بایدباعث افزایش توان تولیدکنندگان داخلی برای تأمین نیاز مردم با کیفیت و قیمت مناسب باشد 

 که ازطرق زیر امکان پذیر خواهدبود.

 

 :حذف کلیه قیود و موانعی که هم اکنون در راه توسعه تولید داخلی وجود دارد -الف

ه تالش ها و اقداماتی که شده است هم اکنون تمامی منابع طبیعی، منابع مالی و انرژی و بخش عمده ای از با هم

  مؤسسات و امکانات تولیدی کشور دولتی است که کال پرهزینه و کم بهره است.

طالیی از  امکاناتی که می توانست و می باید در خدمت رشد و شکوفایی تولید باشد امروز به گورستان فرصت های

 دست رفته و مرداب تهدیدهای جدی و روزافزون بدل شده است.

بخش عمده ای از امکانات و فرصت های خارج از سلطه دولت نیز عموما بر اثر سیاست ها و اقدامات دولت در 

اهب و چنگال دالالن، بازارساالران و رانت خواران گرفتار است به گونه ای که تولید ملی عمال محروم از همه مو

  درگیر با همه مصائب، توان تحرک و پویایی را از دست داده است.



لذا ضروری است که دولت اقدامات جدی و سریع در جهت خصوصی سازی، مقررات زدایی و تغییر نگرش 

 کارگزاران از تصدی گری و حاکمیت مطلق به مشارکت و نظارت انجام دهد.

 تولید:ایجاد انگیزه سازنده و خالق در عوامل  -ب

عوامل تولیدهمانطور که مشخص است اکنون سرخورده و نگران و کم انگیزه در گرداب مشکالت دست و پا می 

زنند. بسیار ضروری است که با حمایت های معنوی و با آشکارکردن نقش حیاتی این عوامل در حفظ حیات و 

 استقالل کشور در آنان روحیه مقاومت و انگیزه تالش ایجاد گردد.

 ایجاد تسهیالت فیزیکی و معنوی برای افزایش توان تولید داخلی -ج

 است:  زیر ضروری خریداقدامات وافزایش  برای افزایش توان پایداری و پویایی تولید داخلی 

 

 اصالح مقررات و قوانین ضد تولید مانند قانون کار، مقررات مربوط به عوارض متعدد، تأمین اجتماعی و... -1

 زمینه مناسب برای خرید کاالهای تولید داخلی به صورت اقساطی از طریق بانکهافراهم کردن  -2

 اجرای مقررات استاندارد کلی برای جلوگیری از ورود کاالهای نامرغوب و نامنطبق با استانداردهای مورد قبول. -3

ارتقاء کیفیت بی توجه تشویق تولیدکنندگانی که کیفیت محصوالت خود را ارتقا می دهند و تنبیه آنان که به  -4

 هستند.

لغو تمام معافیت های گمرکی مانند بازارچه های مرزی، تعاونی های مرزنشینان، بندر خرمشهر، مناطق آزاد،  -5

 کاالی همراه مسافر و مجوزهای خاص.

 دادن کمک و یارانه به مرزنشینان برای خرید داخلی برای مصرف خود و صدور به خارج. -6

کامل و بدون قید و شرط قانون ممنوعیت خرید محصوالت خارجی که تولید مشابه داخلی دارند  اجرای دقیق و -7

 توسط سازمان های دولتی و وابسته به دولت.

 بسیج امکانات فرهنگی و تبلیغاتی برای حمایت از تولید داخلی ازطریق مصرف محصوالت ساخت داخل. -8

 مجاری مختلف و تحت عناوین گوناگون صورت می پذیرد. جلوگیری از قاچاق کاال که در حال حاضر از -9

رفع موانع موجود در راه سرمایه گذاری خارجی ازطریق اصالح مقررات موجود و تطبیق آنان با قانون جدید  -11

 همزمان با اصالح نگرش مسئوالن به امر سرمایه گذاری خارجی.



  

 نقش بانکها درتولیدداخلی:

های خام را به سمت خودبکشند، تادر نهایت به سمت تولید بروند و این های باال سرمایهسیستم بانکی باید با بهره

ها تامین تولید است که در پی خود اشتغال، ثروت و ارزش افزوده دارد و در نهایت مخارج مملکت از این سرمایه

 –ریزی در مقاطع ابتدایی همی شود. یکی از بسترهای اصلی ساماندهی سیستم بانکی، نقش آموزش و پرورش و برنام

در این  فرهنگ سازی نهایت در و شود انجام باید مقررات و قوانین تسهیل آن از بعد. است دبیرستان – راهنمایی

این فرهنگ در مردم نهادینه شود که سود در تولید دارای ارزش افزوده باالتری است. این   زمینه صورت گیرد. باید

رساند. شود و در نهایت کشور را به سود میگاز، تلفن، حقوق کارکنان و ... می سود تبدیل به پول برق، آب،

بایست فرهنگ استفاده از اجناس ایرانی و اصطالحاً ایرانی پوشی رواج یابد و یادمان باشد وقتی تولیدات ایرانی می

 ایم.کنیم در حقیقت فرزندان ایران را شاغل کردهخریداری می

 ش توان خرید مردم:نقش بانکها در افزای

یکی از موثرترین روش ها برای افزایش توان خرید کاالهای داخلی اقدام بانک ها به تامین وام مورد نیاز برای خرید 

 محصوالت داخلی است که بهتر است با همکاری سه جانبه بانک، تولید کننده و مصرف کننده سامان دهی گردد.

مورد نیازشان نقدینگی کافی ندارند اگر از مجرای مناسبی نقدینگی تامین  اکنون که مردم عموما برای تامین وسایل

 شود آنان ترجیح خواهند داد که نیازشان را از طریق مزبور تامین کنند.

این کار بدون دخالت دالالن و واسطه ها انجام می پذیرد و گردش سالم و پایداری را در کسب و کار داخلی سبب 

 خواهد شد.

میلیون ریال است و با اجرای سیستم  151یک شغل برای مدت یک سال طبق نظرکارشناسان حدود هزینه ایجاد 

 های تولید داخل هم رونق می یابد.مناسب اعطای تسهیالت به اشتغال و رونق تولید، خرید کاال

 وشکلها ودالیل آن گراییب:مصرف 

میال . این عمل نه تنها شامل خرید کاالهای مادی، بلکه گرایی یعنی استفاده از کاالها به منظور رفع نیازها و امصرف 

در برگیرنده خدمات نیز است . در جوامع نوین مصرف گرایی به یک فعالیت اجتماعی اصلی تبدیل شده است . 

برای مصرف گرایی مقدار زیادی وقت، انرژی، پول، خالقیت و نوآوری تکنولوژیکی مصرف می شود. مطالعه 



گرائی نه تنها مسئله مصرف گرایان مع جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا مصرفمصرف گرایی در جوا

کنندگان کاالها و خدمات نیاز به درک خصوصیات و ویژگی های آن دارند. به است بلکه تولید کنندگان و توزیع

اصر به تحلیل های همه جانبه همین لحاظ است که در علوم اجتماعی، جامعه شناسان، اقتصاد دانان و روان شناسان مع

 آن می پردازند و هر اندیشمندی از یک زاویه خاص به آن توجه دارد.

سپس درمان   به شکل بی رویه یک آسیب اجتماعی است که مستلزم شناخت علمی و مصرف گرایی نوین

ست و چارة آن باید در اساسی، یا به عبارت دیگر برنامه ریزی است . مصرف گرایی بی رویه پدیده ای بین المللی ا

دو بعد خرد و کالن صورت گیرد. باید مصرف گرایی در هر جامعه را در یک زمینه وسیع تر اجتماعی در نظر 

گرفت زیرا امروزه تولید و توزیع از مرزهای یک کشور گذر کرده و دورافتاده ترین نقاط یک جامعه به مرکزی 

 است.ترین مراکز تولید و سیستم توزیع جهانی متصل 

قبل از بررسی مصرف گرایی نوین ،ابتدا به اختصار درباره نظام سرمایه داری غرب که عامل اصلی مصرف گرایی 

 . کنم می بیان اسالم اقتصادی نظام با را آن وتفاوت  نوین است مطلبی را ذکر می کنم

 نظام اقتصادی اسالم بانظام سرمایه داری غرب: تفاوت

ور که اشاره شد قصد اصلی کسب سود است ازهرراهی که باشد هرچند ازراه اغفال در نظام سرمایه داری همانط

 واز دارد وجود کنندگان تولید بین شدید  وفریب مردم باشد.در این سیستم از یک طرف عرضه وتقاضاورقابت

وفکرحوائج شدید  "گذشت"و"ایثار" اینکه داردبدون وجود کنندگان مصرف بین شدید رقابت دیگر طرف

ومان ومستضعفان دربین باشد ولی درنظام اقتصادی اسالم برپایه خداشناسی وایدئولوژیکی وموازین اخالقی محر

استوار است ویک مسلمان هدفش از کاراقتصادی فقط کسب مال وثروت نیست بلکه برای جلب خشنودی خداوند 

زاریان وتولیدکنندگان مسلمان است متعال به تامین مصالح واحتیاجات خود وجامعه خویش اقدام می کند.درباره با

یعنی پاک مردانی "ذکراهلل رجالٌ التُلهیهم تجاره والبیعٌ عن"سوره نور می فرماید: 37خداوند متعال درآیه 

 که هیچ کسب وتجارت آنهارا از یاد خداوند غافل نگرداند.

د بیشتر بدست آورد واین همان پس یکی از نقشه های استعمار ونظام سرمایه داری این است که با هزینه کمتر سو

استثمار است که برپایه ظلم استوار است وقصدشان باواریز کردن کاالهای خود به بازارهای کشورهای دیگر ،بازار 

خوبی برای خود بیابند ودرنهایت تولید داخلی همان کشورها را به تعطیلی بکشانندودرنهایت کار به همان استضعاف 

کلی وهمه جانبه به تولیدات غربی.آنها مواد اولیه ارزان،ازقبیل نفت را از کشورهای کشیده شود یعنی وابستگی 



جهان سوم ودرحال وتوسعه به غارت می برند ودرعوض بازار خوبی برای کاالی خود درآنجا ایجاد می کنند.لذا 

مخالفت با مساله انرژی هسته ماباید با این نقشه شوم انها باید آگاه باشیم.یکی ازامثال اینگونه کارهای آنها همین 

ماست که نمی خواهند مامستقالً داشته باشیم بلکه می خواهند خودشان مواد اولیه آن را تامین کنند تاما برای همیشه 

 اشیم.ب مستقل خودمان خواهند می    به آنها وابسته باشیم که الحمدهلل مسئولین نظام ما آگاه هستند و

از چهار جهت بایدنگاه شود. نخست ظهور مصرف گرایی نوین و پیدایش فرهنگ  در رابطه با مصرف گرایی نوین

گرایی نوین در عصرحاضر در جوامع توسعه یافته و چگونگی خاص آن. دوم، تجزیه و تحلیل از الگوهای مصرف

ی اشاعه و نفوذ آن بعنوان بخشی از فرهنگ جوامع در حال توسعه. سوم، مصرف گرایی در بین مردم و گروهها

اجتماعی مختلف)مخصوصاً مصرف گرایی دربین دانش آموزان(. چهارم، لزوم برنامه ریزی برای الگوهای مصرف 

  گرایی نوین.

 ظهور مصرف گرایی نوین و پیدایش فرهنگ خاص آن دلیل

مصرف گرایی نوین در اثر گسترش سرمایه داری در اروپا بوجود آمد . یک دیدگاه در مورد توسعه سرمایه داری 

در اروپا بر اساس نوشته های جامعه شناس بزرگ ماکس وبر بر این باور است که در اروپا در اثر اشاعه تفکرات لوتر 

و کالوین بر این باور است که در اروپا در اثر اشاعه تفکرات لوتر و کالوین مبنی بر سخت کارکردن، صرفه جویی ، 

وحیه سرمایه داری بوجود آمد و به تدریج به یک نظام سرمایه گذاری و ایجاد مؤسسه های اقتصادی بود که ر

اجتماعی تبدیل شد . از لحاظ نظری، در این جا یک تضاد بین تبیین پیدایش سرمایه داری و توسعه مصرف گرایی 

داری از همان ابتدای پیدایش دارای یک هدف اصلی به نام آید . اما واقعیت امر این است که سرمایهبوجود می

( بوده است . برای چنین هدفی، تولید بیشتر، فروش بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر و مجدداً تولید بیشتر مد )سودسازی

 نظر است . به عبارت دیگر در یک چرخه، هدف فروش کاالهای بیشتر و در نتیجه سود بیشتر است .

ی باید باشند. اما به تدریج متوجه ابتدا فکر می کردند که طبقات باال و اشراف خریداران اصلی کاالهای سرمایه دار

کنندگان انبوده دارد. از آنجا که طبقات باال از کمیت کافی شدند که سرمایه داری با تولید انبوه نیاز به مصرف

 برخوردار نبودند، پس بنابراین نیاز به مصرف کنندگان انبوه به زودی نمایان شد.

را مدنظر داشتند. اما از آنجا که نیازهای بیولوژیک انسان محدود  در تولیدهای اولیه، نخست رفع نیازهای بیولوژیک

است، لذا باید نیازهای غیربیولوژیک در جوامع برای مصرف کاالها بوجود آید . نیاز غیربیولوژیک هم در جایی 

نمی محدود می شد. اما تولید کنندگان می بایستی خصلت تولید انبوه خود را بعنوان یکی از اهداف ، از دست 



دادند. به همین منظور بود که در جوامع سرمایه داری نیازهای کاذب بوجود آمد تا کاالهای انبوه سریعاً مصرف 

 دوام امکان پذیر بود.شوند. مصرف انبوه بر پایه کاالهای بی

در غرب، گسترش زندگی شهری و شهرنشینی با جنبه های روانی و اجتماعی خاص خود زمینه را برای مصرف 

یی به عنوان سبکی خاص از زندگی بوجود آمد. نخست در ابتدای قرن بیستم، این سبک خاص با الگوهای گرا

فرهنگی جدید در میان افراد طبقه باال و متوسط شهری رواج پیدا کرد. در شهرها فروشگاههای بزرگ تأسیس شدند 

رواج پیدا کرد و آن اینکه تا و فرهنگ مصرف گرایی را القاء کردند. در این فرهنگ ویژه یک شعار اصلی 

توانی بخر و هر چه بیشتر مصرف کن . بر پایه همین شعار بود که رقابت در خرید و مصرف به عنصر اصلی این می

فرهنگ تبدیل شد . افراد در خرید بیشتر و مصرف بیشتر از یکدیگر سبقت می گرفتند و تقریباً مصرف گرایی به 

 .نوعی وجهه اجتماعی تبدیل گردید

 گرایی نوینابزارهای مصرف

توسعه انواع فروشگاههای بزرگ ) مواد غذایی، اسباب منزل، پوشاک، وسایل الکتریکی و ... ( در زیر یک سقف، 

مردم را به مصرف گرایی انبوه عادت داد. افراد در محیطی قرار می گرفتند که کاالهای متنوع را در یک جا جلوی 

مدگرایی بوجود آمد که بر اساس آن کاالها برای دوره های معینی ) یا محدودی  دیدند. هم زمان،چشمان خود می

 ( تبلیغ و استفاده می شدند. مردم به این سمت هدایت می شدند که کاالها را در زمان محدودی استفاده کنند.

مصرف گرایی می بایستی سهل و آسان گردد. پس ابزار مصرف گرایی باید مهیا می شد . در این جوامع وسایل 

ارتباط جمعی به مهمترین ابزار مدگرایی و تبلیغ برای کاالها تبدیل شدند. دو نوع ابزار مصرف گرایی در جوامع 

کارتهای اعتباری. در کشورهای توسعه یافته، رواج پیدا کرد: نخست حراج های پی در پی کاالها و دیگری اشاعه 

در طول یک سال به بهانه های متعدد حراج کاالها وجود دارد . در حراج کاالها، از یک روان شناسی استفاده می 

 در دارد، نیاز که کند می فکر بیند، می    شود و آن ایجاد احساس نیاز کاذب است . مشتری جنسی را که در حراج

حراج نبود چنین احساسی به او دست نمی داد. از سوی دیگر، فرد در بازار باید احساس کند که همه حالی که اگر 

وقت، پول برای خرید دارد. در اینجا مسئله از طریق مکانیزم کارت های اعتباری حل می شود. به عبارت دیگر 

اعتباری، در واقع پول به همراه خود هرگاه احساس نیاز کردی، حتی اگر پول نقد هم نداشته باشی، با داشتن کارت 

 داری. بنابراین نیاز هست ) اما از نوع کاذب( توانایی خرید هم هست ) به شکل مصنوعی ( .



در جوامع توسعه یافته، همه کاالهای خریداری شده مصرف نمی شوند زیرا نیاز واقعی نبوده اند . در نتیجه سه راه 

مجدد آنها با قیمت بسیار ارزان، دوم به دو ریختن آنها، و سوم بخشیدن  برای کاالها باقی می ماند: نخست فروش

های خیریه. افراد نمی توانند اینگونه کاالها را نزد خود نگهدارند زیرا تحرک جغرافیایی افراد آنها با افراد یا مؤسسه

 بسیار باالست. بنابراین، مجدداً خرید و در چرخه باطل در غلطیدن است.

سرمایه داری به عنوان یک بسته با محتوای حداقل، اقتصادی، فرهنگی، تکنولوژیکی ، اجتماعی و  می دانیم که

روانی در یک فرایند تاریخی وارد کشورهای به اصطالح غیر سرمایه داری شده است . هدف سرمایه داری در این 

ور نیز باید فرهنگ مصرف کشورها همانطور که ذکر شد همان سودسازی مضاعف است . برای رسیدن به این منظ

گرایی را در این کشورها رواج دهد. برای رواج مصرف گرایی در این کشورها، سرمایه داری چند نوع عامل دارد. 

 عوامل در زمینه های مختلفی فعالیت می کنند.

ان وسایل دست اندرکار -4صاحبان تبلیغات ،  -3خرده فروشان،  -2تجار بزرگ،  -1مهمترین عوامل عبارتند از : 

 بسیاری از افراد و دیگر مؤسسات . -6بانکها و  -5تولید کنندگان کاالها و خدمات،  -5ارتباط جمعی 

 گرایی نوین شکلهای مصرف

 شود:گرایی به شکل های زیر نمایان میدر جوامع در حال توسعه فرهنگ مصرف

 در حال توسعه منتقل می شوند. الگوهای مصرفی کشورهای توسعه یافته عیناً نعل به نعل به کشورهای-1

 کنند .وسایل ارتباط جمعی، مسافران و دیگر عومل شدیداً به این انتقال کمک می-2

 کنند.تر از خارجیان عمل میگرایی، افراطیافراد برای نشان دادن اینکه از وجهه باالئی برخوردارند، در مصرف-3

 ن سومی می شود.به تدریج مصرف گرایی افراطی جزئی از فرهنگ جها-4

شود. در نتیجه، عدم امنیت معموالً در کشورهای در حال توسعه، مصرف گرایی با عدم امنیت اقتصادی توأم می

اقتصادی ، مصرف گرایی را تشدید می کند. نگرانی از کمبودها باعث انبار کردن اجناس می گردد. انبار کردن 

یتاً همان رفع نیازهای غیرواقعی بوجود آمده است . البته یک اجناس به مصرف گرایی بی رویه تبدیل می شود. نها

ای است مسئله در این کشورها به انبار کردن کاالها کمک می کند و آن تبدیل کاالهای مصرفی به کاالهای سرمایه

د تا اینکه . همین امر باعث می گردد که افراد با زمینه های اجتماعی متفاوت به پنهان کردن برخی از کاالها بپردازن



گرایی به نوعی فعالیت اقتصادی تبدیل در آینده از طریق افزایش قیمت، منفعتی داشته باشند. به عبارت دیگر مصرف

 شود.می

 گرایی در بین مردممصرف

معموالً جامعه شناسان افراد را در جامعه بر پایه سه معیار ثروت، قدرت و وجهه )پرستیژ( به سه طبقه باال ، متوسط و 

ایین تقسیم می کنند. این سه معیار، الگوهای متفاوتی از مصرف گرایی را برای سه طبقه به بار می آورند. هر سه پ

طبقه، مصرف گرایی بی رویه دارند اما به شکل های متفاوت . افراد طبقه باال با داشتن ثروت، از طریق مصرف 

کنند قدرت و وجهه اجتماعی برایشان به را که فکر میکاالهای لوکس به دنبال پرستیژ باال هستند. اینان خدماتی 

کنند با کنند. طبقات اجتماعی باال با پرستیژ و قدرت باال، سعی میآورند را هم به مقدار زیادی مصرف میارمغان می

گرایی مفرط خود را هم طراز ثروتمندان نشان دهند. مصرف گرایی مفرط در واقع یک وسیله خود نشان مصرف

می شود و اعضای یک طبقه در مصرف گرایی مفرط با یکدیگر رقابت شدید دارند. این رقابت از نوع دادن 

 رقابتهای کاذب است .

تر نبینند. اینان با درآمد کمتر به رقابت با طبقه  کنند خود را از طبقات باال عقباعضای طبقه متوسط، همیشه سعی می

دهد. پس نها، اجناس ظاهراً لوکس ، ارزان به وفور در اختیار آنها قرار میباال می پردازند. بازار برای تشفی کردن آ

از خرید چنین کاالهایی است که از لحاظ روانی یک رضایت مندی کاذب به آنها دست می دهد. اعضای این طبقه 

زیرا تعداد افراد اجتماعی به لحاظ کمی بیشترین مصرف را در جامعه دارند. همچنین بازار به خرید آنها وابسته است 

 این طبقه در جوامع بیش از اعضای طبقات دیگر است و لذا حجم خرید باالیی دارند.

گرایی دیگر طبقات و با توجه به وفور کاال و خدمات در بازار، اعضای طبقه پایین با درآمدکم، با توجه به مصرف

بخود اختصاص دهد. ترس از کمبودها و عدم  در تالش است که به هر وسیله، سهمی از کاال و خدمات در بازار، را

امنیت اقتصادی برای خانواده او را به خریدی بی رویه و انبارگونه وامی دارد. خرید اعضای این طبقه عمدتاً خرید 

کاالهای ضروری، مربوط به بقاء بیولوژیک است . بازار مازاد بر مصرف طبقه متوسط را به این طبقه انتقال می دهد. 

الگوی مصرف گرایی طبقات پایین، یک نوع سودسازی سرمایه دار از سرمایه بالقوه تلف شده است زیرا  در واقع

اگر طبقه پایین نبود، سرمایه دار مجبور به از دست دادن مازاد کاالهای مصرفی طبقات متوسط بود. چنین است که 

ای او درونی شده و بخشی از فرهنگ او را کنند . این عادت براعضای طبقه پایین به مصرف گرایی انبوه عادت می

 دهد.تشکیل می



 

 :خارجی کاالهای مصرف به آموزان دانش گرایش  علل

باتوجه به مطالب ذکر شده در باال می توان بعضی از علل گرایش دانش آموزان به مصرف کاالهای خارجی را در 

 مواردزیر دانست:

 ی را دارند(ثروت زیاد)که بعضی ها توان خرید کاالی خارج-1

 نشان دادن داشتن طبقه اجتماعی باال)خود نمایی وپرستیژ اجتماعی(-2

 وجود فرهنگ غلط در جامعه-3

عدم بهره گیری درکاالهای داخلی از تکنولوژیهای جدید تولید وبسته بندی)نداشتن جذابیت منحصر به فرد -4

 وظاهر مناسب(

 نوین بازار یابیعدم توجه تولید کنندگان وفروشندگان به روشهای -5

عملکرد نادرست دستگاههای دولتی مثال درآموزش خانواده ومدارس وغیره به معرفی کاالی داخلی پرداخته نمی -6

 شود یا درست عمل نمی شود.

 ضعف قوانین ومقررات-7

 عملکرد نامطلوب تولید کنندگان داخلی)پایین بودن کیفیت و ونبودتنوع درکاالهای داخلی(-8

مشتری وخواسته هاوتمایالت آن:مثال قشر جوان دانش آموز خواهان اجناس جذاب وظاهر زیبا عدم شناخت -9

 ودارای کالس وپرستیژباالهستند.

 عدم توجه به تولید کاالهای روز دنیا ومورد نیاز-11

 نداشتن استانداردهای جهانی-11

 نداشتن کیفیت وعملکرد ودوام بیشتر وقیمت مناسبتر-12



 های داخلی با کاالهای خارجیعدم رقابت کاال -13

  معرفی نامناسب وتبلیغ کم کاالهای داخلی  -14

 رقابتی نکردن بازار کاالهای داخلی)عدم برگزاری نمایشگاهها وبازارهای رقابتی(-15

ی روانی ها کمبود  وپرکردن ثروتمندان با درآمد کم های خانواده آموزان دانش  چشم وهم چشمی ویا رقابت-16

 خود

 بیت خانوادگیتر-17

تقلید وپیروی کورکورانه از این وآن واسوه پذیری وتاثیر پذیری از افرادی که ازطبقات ووضع اجتماعی باال -18

 وخوب برخورداردند.

 وجودخصلت طغیان واستکباری دربعضی افراد که فقط به فکر خود هستند-19

خود داشته باشند وبعضی ها مجری خواسته  نقشه های استعمارکه می خواهند بازار فروش برای کاالی مصرفی-21

 های آنها هستند.

 و...-21

 داخلی راه تشویق به مصرف کاالی

 برای روی آوردن به مصرف کاالهای داخلی عالوه بر مبارزه با کاالهای وارداتی وقاچاق ،

)دوام( کیفیت عناصر مهمی که سبب می شودتا برای کاالیی تقاضا وجود داشته باشد عناصر

)ظاهر شیک وجذاب که مخصوصاً کودکان ونوجوانان را به خود جذب می کند( است و مادامی زیباییو تقیمو

 .کند رقابت خارجی کاالی با تواند نمی نباشد برخوردار مهم عنصر سه این از که کاالی داخلی 

انند واگر کیفیت کاالی بسیاری ازافراد وخانواده ها استفاده از کاالی خارجی را برای خود یک کالس وامتیاز می د

 ورغبت کند می  داخلی از کیفیت باال وقیمت مناسب وزیبایی ظاهری برخوردار باشد با تولیدات خارجی رقابت

 .شد خواهد بیشتر آنها از استفاده به مردم



 سری کی  برای باالبردن کیفیت ودوام تولیدات کارخانه ها می توان بین آنها رقابت ایجادکرد واین کار با انجام

 تسهیالت دادن مثل: تشویقی کارهای.است پذیر امکان کارخانجات برای  تنبیهی ویا وتشویقی فرهنگی کارهای

 رایگان های غرفه ودادن آنها مناسب کاالهای از نمایشگاههایی ،ایجاد آنها های کاال رایگان وتبلیغات حمایتی ویژه

تنبیهی ازقبیل محرومیت از امتیازهای دولتی مثل تسهیالت زآنه و...وکارهای ا دولت مختلف های وتقدیر آنها به

 عدم درصورت بعد ودرمرحله اول، دردرجه  وایجاد مراکزی برای تذکر دادن به تولید کنندگان کاالهای نامناسب

 ... .و آنها تولیدات خرید عدم جهت مردم به آنها نامرغوب کاالی ،معرفی وتولیدات کاالها اصالح

 علم با  فرهنگی با نوسازی تکنولوژی وسخت افزارها ونرم افزار ها در کارخانجات می توانعالوه برکارهای 

 .کرد جذب آنها مصرف به را ومردم تولیدداشت آنها وبهتراز آنها سطح در ودرنهایت شد یکی دنیا روز وامکانات

داخلی  یآوردن به مصرف کاال راهها ی مقابله با الگوهای مصرف گرایی نو )که نتیجه اش روی

 است(

 برای الگوهای مصرف گرایی نو باید در چند جهت برنامه ریزی صورت گیرد:

، مصرف گرایی صحیح را باید از طریق آموزش های رسمی به کودکان، نوجوانان و جوانان آموزش داد. این امر -1

 باید از طریق مدارس صورت گیرد.

وزش های غیررسمی از طریق رسانه های جمعی و بویژه مصرف گرایی غلط و صحیح را باید به شیوه های آم -2

 رادیو و تلویزیون به بزرگساالن نشان داد.

 تولید در سطح جامعه با یک کنترل و نظارت فرهنگ توأم شود. نباید گذاشت هر کاالئی در جامعه تولید گردد. -3

 نظارت و کنترل فرهنگی به واردات عمده و خرده باید رواج گردد -4

کاال و خدمات در جامعه به گونه ای صورت گیرد که اعضای طبقات متفاوت دسترسی نسبتاً مشابه ای به  عرضه -5

 آنها داشته باشند.

گرایی افراطی را اشاعه ندهند، و صرفاً به معرفی کاالها و خدمات تبلیغات باید به گونه ای باشند که مصرف -6

 بپردازند.



امون مصرف گرایی در سطح مملکت صورت گیرد و نظرسنجی از مردم مطالعات علمی ملی و منطقه ای پیر -7

 شود.

 فرهنگ مصرف جمعی در زمینه های مختلف بجای فرهنگ مصرف گرایی فردی اشاعه شود. -8

فرهنگ بازیافت در میان مردم رواج داده شود. برای این منظور ابزار جمع آوری مازادها در سراسر جامعه نصب  -9

 .و بکار گرفته شود

 بازیافت بعنوان یک ارزش تلقی گردد و از جوامع دیگر چگونگی عمل بازیافت به نمایش گذارده شود. -11

 نتیجه گیری

دردرجه اول باید کیفیت تولیدخودراباال ببریم وبا کاالهای خارجی در کیفیت ودوام وزیبایی وبسته بندی رقابت 

د از طریق برداشتن فرهنگ غلط در جامعه مردم را به فرهنگ بکنیم دولت دراین زمینه همراه بانکه نقش اساسی دارن

 صحیح استفاده از کاالی ملی وایرانی تشویق کنیم.

اگر دولتمردان با همکاری علمای اجتماعی چاره ای برای این معضل اجتماعی ـ اقتصادی ـ فرهنگی نیندیشند، جامعه 

واهد شد. کارهائی که باید صورت گیرد، نخست در رویه غرب خایران سریعاً اسیر همان مسائل مصرف گرایی بی

زمینه فرهنگی است که اعمال آموزشهای جدید در این زمینه می تواند راه ساز باشد. دوم در زمینه کنترل های 

اقتصادی است بویژه برای بخش تولیدی که باید کنترل های شدیدی اعمال گردد. سوم، استفاده از اهرمهای سیاسی 

سه زاویه یک مثلث باید صورت  یع کاال و خدمات باید به کار گرفته شود. در واقع برنامه ریزی دراست که در توز

 گیرد:

برنامه ریزی در  -3برنامه ریزی در بخش تولید به صورت نظارت شدید  -2برنامه ریزی در نهادهای آموزشی -1

این زمینه را با مشکل روبرو می کند، اما  یزی درکنترل بازار و قیمت ها .بدون شک نفوذ از خارج کار برنامه ر

های آموزشی داخلی و کنترل های منطقی تولیدی و توزیعی می تواند افراد را به الگوهای مصرفی بهینه جاذبه

 هدایت کند.

بنابر این پر واضح است که استفاده از کاالهای امریکایی نه تنها سود سرشاری را به جیب آنها سرازیر می کند بلکه 

فته رفته اقتصاد کشور ما را نیز وابسته به خود می کند و کشوری که از نظر اقتصادی وابسته باشد از نظر سیاسی نیز ر



وابسته خواهد شد و تبدیل به یک مستعمره کامل خواهد گردید.بنابراین باید آگاه باشیم و اقتصاد کشورمان را 

  خودمان بسازیم.
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