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Background and Objectives: Background and Objectives: At first, consumption was 
considered as a purely economic concept, however "Max Weber" defined 
consumption as a process including different social and cultural actions, which is not 
only caused by economic factors, but also expresses the differences between social 
groups. Later sociologists like " Pierre Bourdieu and Jean Baudrillard specifically 
addressed the category of cultural consumption. At the theoretical level, cultural 
consumption means the acceptance and use of various products and symbols of the 
cultural system, and it determines the type of tendency and taste of consumers. This 
article examines cultural consumption among students of public universities (under 
the coverage of Ministry of Science, Research and Technology).  

Methods: According to Cultural consumption indicators mentioned above a survey 
was conducted. The statistical population of this survey is 651,524 people, taking 
into account the dispersion and variance of the statistical population among 
different universities and following the sampling rules according to the principle of 
proportion and distribution of study fields, a questionnaire was completed from 
1500 people in the studied universities. 

Findings:. The descriptive results of the findings show that a total of 51% have low 
and very low levels, 22% have high and very high levels, and 27% have moderate 
(sometimes) cultural consumption in different dimensions. According to the 
obtained average (2.50 in the range of 1 to 5), it can be said that the amount of 
cultural consumption by students is on average decreasing. The comparison 
according to educational levels shows that the highest amount of cultural 
consumption is among undergraduate (2.57), doctoral (2.53) and then master's 
students (2.40), respectively. According to the findings of the present research, it can 
be said that despite spending part of the students' free time on social networks and 
watching movies and listening to music, attending to religious teachings and rituals 
(participating in mosque ceremonies, holy shrines, visiting religious places, etc.) 
among the relative majority of students, it is considered as one of the forms of 
spending time in terms of cultural consumption 

Conclusion: The significant suggestion of the current research is to carry out 
cultural and social policy and planning by related organizations with the aim of 
diversifying the leisure time of the target group according to the country's 
educational patterns; Because as long as cultural planning is done according to the 
priorities, needs and demands of the target community and taking into account 
cultural policies and Iranian and Islamic values, alienation among students and 
young people will be reduced and the possibility of entering culture through a 
discourse gap will be reduced . 
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  امررا   شررد، می   گرفترره   نظررر   در   اقتصررادی   صرررفا    مفهررومی   عنرروان   برره   ا تررد اب   در   مصررر    اهداف:   و   پیشینه 
  فرهنگرری   و   اجتمرراعی   ردارهرررای ک   شرررام    فراینررردی   را   مصرررر    « وبرر   س ک مرا »   مانند   نی شناسا جامعه 

  میررران   هرررایی تفراوت   ی ه ننرررد ک بیران   ه کرر بل   اقتصررادی،   عوام   از  ناشی  فقط نه  ه ک  کردند  تعریف  متفاوت 
  خررا    بصورت   « یار در و ب   ژان »   و   « بوردیو   یر   پی »   مانند   شناسانی   جامعه   دا  بع   و   است   اجتماعی   های گروه 

  دانشرریویان   برری    در   فرهنگرری   مصررر    بررسرری   برره   حاضررر   ی مقاله   پرداختند.   فرهنگی   مصر    مقوله   به 
 . پردازد می   فناوری(   و   تحقیقات   علوم،   وزارت   پوشش   )تحت   دولتی   های دانشگاه 

 ی جامعرره  د. شرر   اسررتفاده   هررا ه داد   آوری جمرر    برررای   یرردانی م   و   ای( )کتابخانه   اسنادی   روش   دو   از   : روش 
 ی جامعرره  واریررانس  و  پراکنرردگی  گرررفت   نظر  در  با  که  باشدمی  نفر  152465  پیمایش  ای   آماری 
 توزیرر  و نسرر ت اصرر  حسرر بر  گیری نمونه  قواعد  رعایت  و  مختلف  ی هادانشگاه  بی   در  آماری 
 د.ش تکمی  پرسشنامه ،مطالعه ردوم های دانشگاه در نفر 1500 از تحصیلی، های  رشته

  دانشررگاهها   مقایسه   . است   پائی    به   رو   متوسط   حد   در   ن ویا نشی دا   توسط   فرهنگی     ر مص   میزان   ها: افتههه ی 
  )بررا   مشررهد   فردوسی   های دانشگاه   دانشیویان   ترتی  به     که،   دهد می   نشان   مطالعه   مورد   متغیر   با   ارت اط   در 

  مصررر    میررزان   بیشررتری    ( 2/ 73میررانگی    )بررا   امیرک یر   و   ( 3/ 01 میانگی   )با  شیراز  هنر  (، 3/ 03 میانگی  
  دیرردن   و   اجتمرراعی   های ش که   در   دانشیویان   فراغت   اوقات   از   بخشی   گذران   رغم به   . اند ته داش   را  رهنگی ف 

  دانشرریویان   نسرر ی   اکثریررت   برری    در   دینرری   مناسک   و   ها آموزه   به   پرداخت    موسیقی،   به   دادن   گوش   و   فیلم 
 گردد. می   محسوب  فرهنگی   مصار    برحس    زندگی   ات اوق   ن را گذ   شکال ا    از   یکی   عنوان به 
 جامعرره مطال ررات و هانیازمنرردی  هررا،اولویت  به  توجه  با  فرهنگی  ریزی مهبرنا  هرچه  : ی ر ی گ جه ی ت ن 

 گیرررد، صررورت  المیاسرر   و  ایرانرری  هررای ارزش  و  فرهنگرری  های سیاست  گرفت   نظر  در  با  و  هد 
 طریق  از  دگری فرهنگ  برای   ورود  امکان  و  تهافی  کاهش   جوانان  و  دانشیویان  بی   در  سازی غیریت

 فرهنگرری  اقرردامات  و  ریررزی   برنامه  اینکه  به  توجه  با  ضم   در  یافت.  خواهد  کاهش  ینگفتما  خأل
 ای، زیررره ج مرردت، کوترراه فرررد، برره قررائم و محررور پررروژه  نگرراه  ن ایررد  هسررتند،  دیربررازده  معمول  
 و ان اشررتی  و  تکمیلی  محور،پروسه  یگاهن  دبای  بلکه  داشت،  آنها  به  انگاری   نادیده  یا  کاری موازی 

 و  فرهنگرری  ریزی برنامرره  و  سیاسررتگذاری   انیررام  لررذا  .باشیم  داشته  کشور  ملی  هنگرف  به  توجه  با
 بررا  هررد   گررروه   فراغت  اوقات  گذران  سازی متنوع   هد   با  مرت ط  های سازمان  سوی   از  اجتماعی

 شود.می توصیه کشور تربیتی و آموزشی الگوهای  به توجه
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 . مقدمه1
 ،یاجتمرراع موعل یرصهع در ،ریاخ یهاست که در چند ده یمیاز جمله مفاه در ابعاد مختلفمصر   

اند و برره سررتهیگونرراگون برره آن نگر  یها دگاهیرر محققرران از د  ،ط  هداشته است. ب  یادی شد زگسترش و ر
انررد. در پرداختههای مختلررف جوامرر  و نسرر با توجه به رات آن یت عات و تأث  ،ر آنییتغ  و  حیتوض  ، ییت 
 اند.ستهی  موضوع نگریا  هب  یاقتصاد یهاز جن   یو برخ   یشناسجامعه یهاز جن   یان، برخ ی  میا

از خررود  یزمان یک برههیکننده در است که مصر  یعلت رفتار  مصر   یدر فرهنگ لغت، الگو
مصررر  نررام   ی  متعدد است که آن عوام  الگور قرار گرفت  از عوامیانگر تحت تأثیدهد که بینشان م

 یتررارعلررت رف  مضررم  مفهررومتف  یرر   تعریرر مصررر  در ا  یالگررو  ،طور که مشررخش شررددارد. همان
  اعترردال و یرر عنوان دبرره  ،اسررالم  رد.یرر گیر عوامرر  گونرراگون قرررار میاست که تحررت تررأثده  کننمصر 

در حررد کفررا  و شررئون افررراد   یامر به اصالح مال و صر  آن در مصار  شخصرر   ی، از طرف یروانهیم
ر حذر داشررته حد ب  زبیش ا  یزدوانر و ثروتیهنیار اسرا ، ت ذهناب  یگر از رفتارها یو از طر  د  ،کرده

و   یارزشرر   یهررا ترروان از نظامیمصررر  را نم  یالگررو  ،در واقرر (.  1388،  ی شررهریر  ی)محمررد  است
کننده اسررت جرردا ت مصررر یکرره معررر  شخصرر   ان ررررمرر أا تویرر و    یا فردی  یخواه اجتماعرر    یهنیار

سررم ینرگسررترش مد دسرر ریز هست. به نظر میت آنان نیانگر ذهنیقطعا  نما   ییها نشی گرچه گز  ؛ساخت
 یفرهنگرر   ند  ی  فرایحاص  ا  .ون(یزسی)مدران  همراه بود  یو رفاه  یفناور  یها هیرش سرما ران با گستیدر ا

ت آن بررا نرروع و یرر ود کرره ماهبرر   یزنرردگ  یها سررت  و سرر کی از ز  یدیرر جد  یها ش مدلیدایپ  یو اجتماع
بررر  ینرر تکرره م  ، صرم ییکه مفهوم ابتدا ی  معنیبد  ؛خته استیمصر  شهروندان مدرن آم  یچگونگ

  یرر مهررم شررد. ا  یه و فررانتزیرر ثانو  یازها یافت و نید  یشکال جدر کرد و ا  ییبود، تغ  یورضر  یازها یرف  ن
آن   یها لفهؤشرفت از می  به پیو م  یدگو توجه به زن  ییکه فردگرا  ،سمی  رشد مدرنیدلبه  یر اجتماعییتغ

د و یرر برره تول  ،ژه یرر تق  و وسرر م  یتی   هرروشررتداو رفاه و    ی  به راحتیبه خود گرفت. م  ی شتریبود، شتاب ب
 یاجتمرراع  یمعنررا    ی، ابعرراد نمررادیند مصر  اجتمرراعیشود. در فرایخا  منیر م  یمصر  کالها 

ز هسررتند و افررراد ین یعالئم رمز  یشان دارایعیت ط یفیک  یبا خود داشت. کال و خدمات سوا  یاژه یو
 کنند.یم  فیتعرخود را باز  یعا متاج  یها تیعوق پردازند و میمذکور م یبه تصاح  کال  ا ید اشیبا خر

در   یمختلفرر   یهررا کننده در نقشبه خود گرفته است و مصر   یمصر  ابعاد مختلف  یامروزه الگو
ق یرر ارت رراط )از طر  یکنندهعنوان برقرارکننده بهمصر ند از:  اشود که ع ارتیظاهر م  یمصرف   یجامعه
کننده مصررر  ؛غیررره و ی ت تظاهرفراغ تا اوقا ی  ی راهمختلف مصر  تظ   یها مصر ( از راه  ینمادها 

 یمثابررهکننده بهمصررر   ؛ت(یرر ت )و موقعی هو  یا ی جو  یمثابهکننده بهمصر   ؛کنندهاکتشا   یمثابهبه
 ،شررهروند. برردی  ترتیرر   یمثابررهکننده بهو مصررر   ؛گر و فعالم ارزه   یمثابهکننده بهمصر   ؛گرالذت
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ت و یرر هو  ی ریگ گرفته و در شکساز به خود  تی هو  یدرک که کارت  اس  یی  معنا یک نظام نمادیمصر   
صررورت هم آن را بیکوشرر یم، میکنیرا مصر  م  ییکال  یثر است. وقتؤم  یانسان  یژه یو  یخلق رفتارها 

ولرر    ییکرره مرردگرا  ی  معنرر یرر برره ا  ؛فهم اسررت  منظر قاب یاز ا  ییم. مد و مدگراینک  یفکندرون  یاابژه 
د نظررر و متناسرر  کررردن بررا یرر منظور تیدبرره  دیرر جد  ییو نظام معنا   ا هنشانهت  افی رد  یکننده برامصر 

 .است  ر مطلوب جامعه از خودیتصاو
د کرره شرروباعث می ،ایران یعنوان بخش مهمی از جامعهبه  ،مصر  فرهنگی دانشیویان  یمطالعه

 یابررر  را  یسرر نا م  صررترات فرییرر   تغیرر ا  .صورت نسلی مورد مطالعه قرار دادهآمده را بوجودهتغییرات ب
دانشرریویی اثررر  یجامعرره یرا کرره در زنرردگ ییدادها ید تا حوادث و رونکنیفراهم م  یمحققان اجتماع

در مصر  فرهنگرری    یالگو  ییسا شنا   مطالعه   یا  یهد  اساس  ،رو یا. ازکنندد، بهتر مطالعه  نگذاریم
 یهذائقرر   یو معرفرر   تخسررا بر  ضررم   ،حاضررر  یدر واق ، مقالررههای دولتی است.  دانشیویان دانشگاه

 پردازد.ی  مصر  می  عوام  مرت ط با اییبه ت   ،  دانشیویانیدر ب  یمصر  فرهنگ
ورت ت و ضررریرر اهم  یدارانظررری و کرراربردی(    ی)در حرروزه   جن رره  یق از چنرردیرر   تحقیرر انیام ا

ه ننررد کرر ی گزیخررود برم  یرا برررا  یمصررر  فرهنگرری متنرروع   یدانشیویان معمول  الگررو  ،اول  باشد.  یم
از لحررا   ،ثانیررا  هررا دارد. فرهنگرری و اجتمرراعی آن  ،ایط تحصرریلیدر مقتضیات سنی، شر  هشی ول  رممع
مررک ک ریزان فرهنگرری و اجتمرراعیبرنامررهشررناخت    یهررایی برره حرروزه انیام چنرری  پژوهش  ،یاربردک

 یمناسرر  در حرروزه  یهررا ح راه یتوانررد برره ارائررهیم گونررههررای ای پژوهش انیررام ،لررذا ؛کنرردمی
 منیر شود.  رهنگی دانشیویانر  فصمگذاری  تاسسی

بررسی میزان مصر  فرهنگی و ابعرراد اصررلی آن (  1  از:  اندصورت خا  ع ارتاهدا  تحقیق به
 تئرراتر وستفاده از رادیو و تلویزیون، رفت  برره  اوش دادن موسیقی،  )خواندن کتاب، نشریات، میالت، گ

میررزان مصررر   یمقایسه( 3 ؛مختلف یها نشگاهدا   میزان مصر  فرهنگی برحس  یمقایسه(  2  ؛...(
 .جنسنوع میزان مصر  فرهنگی برحس     یمقایسه( 4  ؛مختلفط  تحصیلی  ا فرهنگی برحس  مق

 

  نظری  چارچوب. 2
  منظررر برره آن یشد و فقط از همیشمرده م  یصرفا  اقتصاد  یاها مقولهمدت  هکاست    یادهیمصر  پد

شناسان برره شناسان و مردمهنگاسان، روانشناسان، فرنشجامعه  م،دو  یبعد از جنگ جهان  .شدیتوجه م
مصرررر  را   1س وبررررکردنرد. مرررا کآن آغاز    یه را دربار  ییها منرد شدند و پژوهش  موضروع عالقرهیا

از عوامرر    یفقط ناشرر ه نررهکرر دانسررت  یمتفرراوت م  یو فرهنگرر   یاجتمرراع  یردارهرررا کشرام     ینردیفرا
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ز یمنزلت و قدرت را ن  یاست. و  یاجتماع  یها ران گروهیم  ییهرا تفراوت  یهردننکرانیه بک، بلیاقتصاد
و مصررر  از   یزنرردگ  کس   یه دربار  یمطالعات اجتماع  .ردکس از ط قه اضافه  ک مار  یبه مفهوم اقتصاد

 یدهیرر اسررت کرره برره پد  یشناسرران  جامعهیاز نخسررت  1مرر ی زجررور   ستم آغاز شده بررود.  یقرن ب  یتدااب
د« قاب  یاله  امر در مقیا.  است  هتداشی  اه ژیو  توجه  ییگرامصر  مشرراهده اسررت. در او با عنرروان »مررق

فرهنررگ  گر درید یزها یو چ یقیموس ،ی، هنر، معماریمربوط به پوشاک، آشپز  یرها یمتغ  او،    مقالهیا
چنرران انررواع   ،، دوران مرردرن، برررخال  گذشررتهیکنررد. برره نظررر ویم  یوجو و بررسرر را جسررت  مدرن

گررران یدهررد خررود را از دیکند که به افراد امکان میم  کننده عرضهمصر   یبرا  نتخاب راا  از  یاگسترده
دها یز سازند. به دیمتما   ،شرروندیذب متر جرر پرشررتاب ید و متفاوت با آهنگیجد یگر سخ ، مردم به مق
د تنهررا مسررئلیرر ز خررود شررک  دهنررد. بررا وجررود ایمتمررا   یت شخصی خواهند به هویکه م  چرا  یه ، مررق
دهررد یسررامان م  یو تحرک اجتماع  یمات ط قاتیقسها را ت  انتخابیست، بلکه این  یفرد  یا هابانتخ

شررهر و ن »کالنبا عنوا  دیگر  یامصر  در مقاله  یه م  درباری تأمالت ز  یهعمد  (.26:  1381)باکاک،  
تر  یوسرر  یاز دلمشررغول یئجز دمصر  و مق   یها دهی  پدی( جم  شده است. هم1964« )یات ذهنیح
 یکه جامعرره  ییدوبندها یق  یشدن فرد از تمام  م ، آزادی نظر ز  است. در  یتناقش فرهنگ  یه دربار   می ز

  فرررد یاسررت. همرر  تیدبخش بروز فردی نهاد، نویفرد م یبرآزاد یگروه یها یدر قال  هم ستگ  یسنت
و ر  شررود کرره شررهیدر آن عمرر  م  یدر حررال  ی  فشار ساختاریند که ایبیم  یاخود را در حصار جامعه

 یها هیدسررتما  دهیرر چیم کررار پیشدن در نظررام تقسرر   ری  برده است. درگ یبز از  یرا ن  یت گروها قلتع  یم ان
 یکررردن راهرر  خا  مصر  یه وی، شیتی  وضعی  کرده است. در چنیز زایگران را نیز از دیت و تما ی هو
مرر  در ی ز، قررتیشررهر اسررت. در حقت حاضررر در کالنیگران و ان وه جمعیان خود در رابطه با دیب  یبرا

د، تضرراد م  یه خود دربررار  یها شتهون از ثررروت و منزلررت در درون   یانشررانه  یهمثابرر ان مصررر  بهیرر مررق
د را با توجه به دی ز دهد.یت را نشان میش فردینما  یهمثابجامعه و مصر  به  یهنیارها   کیرر الکتیم  مق

کند یم  یبررس  یعا ماجت  یزها مرت  یگران و تث یبودن از د  زیبودن و در همان حال متما   هی  فرد به ش یم
 (.97:  1390،  یو وصال  یچرم  یکشور  :نق  از)به

 یاز سررو  فرهنگرری آن(  یمفهرروم مصررر  )بررا تأکیررد بررر جن رره،  1990  یه  دهرر یاما دوباره در اوا
 ، فدرسرررتون 2رویرر بوردیر پیماننرد  یشرناختو جامعره یپرردازان معاصرر فرهنگهرینظر

برره  4یو چنررر 3
 یر  حروزه م حثرر یان اینیشیپ یبرا یفرهنگ هوم مصر اگرچه مف .(Bennett, 2005: 71)د ش ار گرفتهک

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 یتخصصرر   یپردازیبه تئور  یپژوهش تیرب  یهو با پشتوانیشد، اما بوردیمحسوب م  یو فرع   یاهیحاش
 .  حوزه پرداختیدر ا

ررا یرر ز ،باشرد  سا نمبسیار    پژوهشیبه اهدا  ا  ییپاسخگو  یو برایبورد  یهیرسد نظریبه نظر م
ه کرر باشد    یسکو تنها  ید بوردیشا   .شودیم  یاز آن بررس  یت جامعه و نه گروه خاصیلک  یو  یهریدر نظر

 یابررر پشررتوانه یکرر رامال  متکرر ره  کرر   یانیرر نب  ؛د آورده استی  مصر  پدیتحل  یبرا  یمکمح  ی ان نظریبن
ت یرر و در نها   رشرر رو ییا هررره ارم، گرزیاز مفراه یاهک، شر ی نظر یها فرضشیپ یح نس ی، تصریفلسف

 ی نظررر  یادها یم بنیکتح  یو برایبورد  .(34  :1382،  یه است )فاضلی  نظریا  یآزمون تیرب  یراتالش ب
 هرررا ه پرداخت  برره آنکرد  یگیم بهره میاز مفاه  یاهکاز ش   ،ییگراتیو ذهن  ییگراتینی  عیک خرود و تر

جامعرره اساسررا   یه و دربارید بوردید ابد.ییم تورضر مصر  از نظر او  یشناسبرا جامعه  ییآشرنا   یبررا
  رقابررت یرر ان ایدر جر.  ان اسرتیپا ید و بیشد  یگاه رقابتیجا   یقلمرو اجتماع  ،است. از نظر او  یجدل 

 ،رو یرر اآورد. ازیفراهم مر  یاجتماع  یهست  یه ماده و چارچوب لزم را براک  دننکیظهور م  ییها تفاوت
 یرو م تنررری  بوردیتحل  .(330  :1388ووانت،  ک)وا  نوکنه س  تاسل  جدا  یجمع  یر زندگیفراگ  یژگیو

 ی ریارگ ک، بررا بررهیاقتصررادر    یژه ط قات اجتمرراعیوخا ، به  یها ه چگونه گروهکر  موضوع بود  یبرر ا
 ،منررزل  ی  داخلرر یئو غذا خرروردن و م لمرران و تررز  کخورا  یهارائ  یها ، روش یمصررف   یرا الهکانرواع  

. (1381، کا کرر ننررد )با کز یگران متما یشخش و خود را از دم  اش ری خرو  یارزمی  یند روش زنردگابرآن
 یجزئرر   2ها دانیم  ،در ای  راستا   ستند.یمواجه ن  یاپارچهکی  1یاجتماع  یشرفته، افراد با فضا یدر جوام  پ

بررر محررور   یخی ند تاریگرر مسرتق  شرده و در فرایدکریج از  ی تدره بهکاند  یاجتماع  یزندگ  یاز فضاها 
، ی ، هنرررریاسررریس یهرررا ردانیم ،رور یرر اانرررد. ازفتره  گرکشررر یارژه یرر ج ویا ترر و ن یمرراعجتا روابررط
 یمنازعرره برررام ررارزه و    یبرا  ییها به عرصه  یاجتماع  یو مانند آن در فضاها   ی، ورزشی، علمیاقتصاد

 یئرر جز ی و، وجود نابرابریبوردی هیبر اساس نظر  ، ی  ترتیبد  .شوندی  میگاه ت دیگراه و جا یسر  پا ک
 ی  اساسرر  یهرا بررا سرره مؤلفرر  یاجتمرراع ی رو نررابرابریرر ردان اسرررت. بوردیرر ر از میناپرررذییو جدا یاساسرر 

 یه در فضررا یانواع سرما  یه رباررات خرود را دیآن نظر ی  و برر م نرا ییت  یاجتماعو    یفرهنگ،  یاقتصاد
 یا بررراهرر دان و نها گرنشرر کتنررازع    یهدان به صررحنی  اساس، میند. بر اکیساخته و پرداخته م  یاجتماع

  یت رررد  ر  قررردرتیرر برررالتر توز  یه و در سرطحی  سرما ی نظام موجود توز  یا براندازی  یحفظ، بازساز
 شود.  یم

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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مررنش« «  همچنرری   و  در درون میرردان  ی نشگررررک  ت هریگاه و موقعیجا که  معتقد است    1ووانتکوا
وخروهرررا رقاز خل  ثابرررت  یاهعرو مرنش را میمویو است. بوردیبورد  یشناسدر جامعه  یدیلک  یمفهوم

 ؛اسررت یخا  در سرراختار اجتمرراع یها تینشگران در موقعک یها ه محصول تیربهکند  کیف میتعر
 ؛53 :1990و، یرر بخشررد )بوردیهررا نظررم مبرره آننررد و کید میها و بازنمودها را تولنشکره  ک  یساختار

اسررت.  ک مشتر رندیگیمبه قرار شا م ه در معرض تیاربک  ی  افرادیمرنش ب  .(1387الهون،  کنق  از  به
نررد کیار دارد و ط ق آن عمرر  میرا در اخت  ک از آن قال  مشتر  یفردمنحصربه  یهحال، هر فرد گون یاا ب

رق نررروع یرر از طر ینشررگران اجتمرراعکمصررر ،   یشناسرر عهبر اسرراس جام  .(334  :1388ووانت،  ک)وا
مررورد قه و ذوق در  یز سررلرابرر ا  و  یمع  یگهنفر  یها ، اظهار عالقه به فراوردهیفرهنگ  یالهرا کمصرر   

 یشررده و دارا  یبنرردط قه  یصررورت نظررامبه  یفرهنگ  یهعرص  ، یبنابرا.  هسرتند  یبنردط قرهها قاب آن
ا یرر  یا از فرهنررگ متشررخش تررا فرهنررگ عررادیرر شترر مشروع یع به برمتر مشروکاز    یعنیمرات ،  سلسله

خررود را  یاه ررردزات ریه تمررا کرر دهد یم نرا کره ام قط  کریابرد و بره افرراد ییمتشخش، استمرار مریغ
ز یار تمررا کق راهیگاه خرود را از طریمسلط درصدد است جا   یهنند. ط قکعمال  گر ا  ید  یهنس ت به ط ق

نررد ک  یرر هرا تحمر اعضرا، جامعره و گرروهیخود را به سرا   یذوقخوش   آن  یند و در پکو تشخش حفظ  
   (.1383،  ی)توسرل

 .ننررده اسررتکزیحرررات متما یو ترج  یخترنا  اشرر ی ز یداور یاساسررر یا هرررؤلفرهم از 2حرهیذوق و قر
، زیتمااا ترراب کژه در یوو، بهیانسان در جهان معاصر متعلق به بورد  یهحی  توجهات به ذوق و قرینافذتر

نرررد کیه انسرران را قررادر مرکرر د ط قه اسررت یبازتول یبرا یدیلک  یمسیانکحه میقر  ،ویاست. از نظر بورد
حررات یاز ترج  یامیموعرره یمعنا   و بررهیو نمرراد یادت مرر صورعمرررال را برررها   ا ریرر ا یشرررا از یگروهررر

گریررد برره: . همچنرری  بن173 :1984رو، یرر نقررر  از بوردبه  ؛1384،  ی)فاضررل  ردیرر ار گکرر ننده به  کزیمتما 
 یرشرر یبررره گرا یعنرر یتوجرره دارد؛  ی اشناختی ز یهال متنوع ذائقکششتر به ا  یرو بیبورد  .(1388خادمیان،  

و ارزش متفرراوت   ی اشررناختی و ز  یگوناگون فرهنگرر   یها ران فراوردهیدن مز قائر  شریبره تمرا   یتسرابکا
خررود در   یهررا گاهیاز جا   یکرر ادرا  ه برره افرررادکذائقره آن است    یردها ک ارکاز    یکیها.  آن  یقائ  شدن برا
رنررد: روابررط اددخالررت   طرتمتقررابال  مرر  یهنرر یو از ذائقه، دو زمیبورد  یدهد. در بررسیم  ینظام اجتماع

در  .(726-727 :1385تررزر، ی )ر یمسررلط، و روابررط فرهنگرر   یهط ق  یها ژه درون جناحیوه، بیط قات
  یرر ک زان و تریرر م  یمتفرراوت، دارا  یهررا هگا یسررر   احرررراز جا ط قررره، بره  کیرر مختلف    یقشرها   ،واق 

خررود را  فلرر تمخ یهررا شمن  ریرر انرررد. امختلرف یهرررا یررره مرنشیه و در نتیاز انرواع سررما   یمختلف
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 ی ریگ کدر شرر   یفرهنگ  یهیزان سرما یو م  یت اقتصادیدهند. موقعیمتفاوت نشان م  یها قه  ذائکشبه
شوند و یم  یفرهنگ  یها اوت در مصر  فراوردهمختلف س   تف  یها مختلف مؤثرند و ذائقه  یها ذائقه

اب اسرررتفاده رترر کلم و  یفرر   ،یقیاز انررواع موسرر   یمختلررف اجتمرراع  یهررا ه گروهکرر   علت اسررت  یبه هم
 .(58  :1390اثونرد، یغد )ننرکیمر

 یها هی سررو مصررر  برره معطو   ا یاش  ند که مصر کیم  استدلل    مصر یتحل  یبرا  1اری بودرژان  
 ,Baudrillard) دنشررویمصررر  م ا یاشرر  همررراه  ینمرراد یها نشانه و یمعان هکبل ست،ین ها آن یردک ارک

 یمعنررا  و ها نشررانه مصر  دگاه،ید  یا داند. ازی  مینماد ی مرا و ها . او مصر  را مصر  نشانه(2001
 و یفرررد تیرر هو دییرر تأ  و اعرراده یننده بررراکمصررر   یتی هرروی  ه سرراز  ساخت  خدمت  در  الها ک   ینماد

 انسرران  یرفتارها   و  ها نشکی  ههم  هک  است  شده  مطلق  اندازه   آن  تا   مصر   از  یتلق   یاست. ا  یاجتماع
 یها و حترر نشررانهمان، مکان، روابررط، ا، خدمات، تیارب، زهلکا   مدرن  اننسرد. ایگیم  بر  در  را  مدرن

کرراذب   ی  تی هررو  قوام  کند تا ی( را مصر  میفتگیخودش  یعنی  ،ق تصور آنی»خود« )مصر  خود از طر
 فرررد و اسررت یاجتمرراع ی امررر منظر،  یا از مصر ، بازشناساند. خود به خود را و ندک دیزتولبا  را خود
 برره  معنررا   آن  یها نشررانه  انتسرراب  بررا   تا   ندکیم  مصر   است  شده  تیتث   یاجتماع  ا لحبه  هک  را  ییمعنا 

 ی  جا « در مرکز بحث مصری گریرو، »خود« و »د یا  د کند. ازیم و بازتولیتصور از خود را ترم  خود،
 رند.یگیم

، مرراکس وبررر  یها هیرر شررده در نظرتوان مفرراهیم مطرح شررده،میبا توجه به چارچوب نظررری مطرح 
انتخاب کرد. اما موضوع مهم در نوشتار حاضر آن اسررت پشتی ان    یها هنظریعنوان  را به  را ی و بودر  ویردبو

ویان در سررطح توصرریف برره بررسرری مصررر  فرهنگرری دانشرری  ،با توجه به عنوان  عیالتا    ،که ای  مقاله
 فرروق  انازردپگیررری از نظریررهبه مصادیق موجود بررا بهره  ،و در شناخت ابعاد مصر  فرهنگی  پردازدمی

برره  بیشتر سررعی دارد وگردد نمیو پیامدها عل   ،تحلی  در شناخت بسترها   یزه اما وارد حو  ،ه داردجوت
مصر  فرهنگی نوع  وع دانشگاه( با  ن  و  شناختی )مث  جنس، مقط  تحصیلیارت اط متغیرهای جمعیت

 .دانشیویان بپردازد
 

 تحقیق یمروری بر پیشینه. 3
نگرررش خرافرری در برری   مصررر  فرهنگرری و ینرروان »رابطررهعبررا  یامقالهر د  (1400برند و همکاران )

هررای خرافرری همچنرران در رغم رشد دانش و فناوری، نگرش اند که علیدانشیویان شهر مشهد« آورده
برره افررراد   که مسیرهای خال  واق جا  آن  از  ،ها د. ای  نگرش نمعه حضور داراری از افراد جا زندگی بسی

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

1. J. Baudrillard  
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هررای خرافرری زا هسررتند. نگرش ی جتماعی آسرر به لحا  اند، دهمی  نا   خود نشائمسجامعه برای ح   
 پررذیری های مختلف هستند. یکرری از ایرر  عوامرر  دخیرر  در جامعهپذیری افراد در ردهمحصول جامعه

کرره بسررته برره ای  ،ها دهند. رسانهها هستند که بخش بزرگی از مصر  فرهنگی افراد را تشکی  میهرسان
گرایی را اییرراد نرروا یررا مخررالف بررا خرافررههررای همش معه ترررویج کننررد، نگرا جی را در  ایتوچه نوع مح

ویان مصر  فرهنگی و نگرررش خرافرری در برری  دانشرری  یدن ال بررسی رابطهکنند. تحقیق حاضر بهمی
اجرررا شررده اسررت. ساخته  محقق. روش پژوهش حاضر پیمایش بوده و با ابزار پرسشنامه  استمشهدی  
گاه هکشان داد ن  هشنتایج پژو بررا نگرررش خرافرری  ،نظیر کتاب و روزنامه ،بخش«ی»مصار  فرهنگی آ

خرافی با نگرش    ،های اجتماعینظیر ماهواره و ش که  ،کنندهمعکوس و مصار  فرهنگی سرگرم  یرابطه
میزان مصر  فرهنگی پاسخگویان با نگرررش   ،حال، در میموعمستقیم و معنادار داشتند. باای   یرابطه

 داد.ن میمعکوس و معناداری نشا   یرابطه فیراخ
»بررسی میزان مصر  فرهنگی دانشرریویان بررا گررروه  ای با عنوان( در مقاله1397یمی )فرحناز کر

ثیر تعلررق أ دانشگاه علوم و تحقیقات لرستان (« به سنیش ترر   :یردمو  یمرج  بیرونی و درونی )مطالعه
 یآورجمرر  اخترره اسررت. روش ان پردی وگی دانشرریهنفر  مرج  بیرونی و درونی بر مصر   یها به گروه

 یاطالعررات دو پرسشررنامه  یاطالعات در ایرر  پررژوهش روش پیمایشرری برروده اسررت و ابررزار گررردآور
در اشررکال مختلررف در دانشرریویانی کرره   ه مصررر  فرهنگرریها نشان داده است کرر یافته  .ساختهمحقق

رجرر  باشررد کرره برره گررروه ممی  یانینشرریوداز  بیشتر ا  ،به گروه مرج  بیرونی دارند  ی خاطر بیشترتعلق
 .خاطر دارنددرونی تعلق

مصررر  فرهنگرری و عوامرر  مرررت ط بررا آن »ای بررا عنرروان ( در مقالرره1393کاظمیرران و همکرراران )
اند که در پی بررسی مصر  فرهنگی ط قررات آورده «شیویان دانشگاه مازندران(موردی: دان  ی)مطالعه

 یرررهای پیری، از دیرردگاهانی نظ بخش م . در  هستندان  ردگاه مازننشداهای مختلف دانشیویان  و گروه
 یه نامه، و برره شرریویمررایش، بررا اسررتفاده از ابررزار پرسشرر استفاده شررده اسررت. تحقیررق بررا روش پ  بوردیو
نفر از دانشیویان دانشگاه مازندران انیام گرفته است. نتایج حرراکی   400ای در بی   یری خوشهگنمونه

امررا ضرررای   ؛از ابعاد مصر  فرهنگی استها در بعضی  فاوت بی  گروهتی و تا قتمایز ط ر  ثیاز تأیید تأ 
قرراتی در ایررران ط   یهچنی  تفاوت غیرمعنادار در سایر ابعاد، سخ  گفت  از نظریهم ستگی پایی  و هم

ر اضرر ح سررازد. در واقرر ، نتررایج تحقیررقدانشگاهی ایررران را بررا تردیررد همررراه می یهیا حداق  در جامع
 .ط قاتی بودن مصر  فرهنگی بوردیو منیر شود یهظریاس ی از نت یی  من  یهئبه ارا  تنتوانس

 در شهر تهررران«ای با عنوان »تحصیالت و مصر  فرهنگی  ( در مقاله1392کالنتری و همکاران )
ر، اصرر معن ر دوراویژه دیررابی و بازنمررایی خویشررت ، بررههای رایج برای هویتآورده اند که یکی از شیوه 



 

 

 

  مصرف فرهنگی دانشجویان
 ... هایدانشگاه در 

 شگاهلعات دانافصلنامه مط

15 

هررای مصررر  فرهنگرری و الگوهررای مصررر  ررسرری تفاوتتحقیق ب  هد  ای   گی است.فرهن   مصر
فرهنگی برحس  سطوح مختلررف تحصرریالت در میرران شررهروندان تهرانرری اسررت. سررطوح مختلررف 

دهد. ای  تحقیق از نوع تحلی  فرهنگی افراد را نشان می  یهالت نیز تاحدی میزان مناب  و سرمایتحصی
شررورای فرهنررگ عمررومی گرفترره شررده توسررط شررده  آوری های جمز دادهی آن اا هه یافتهک  ستثانویه ا

د کرره برری  سررطوح مختلررف تحصرریالت و میررزان اسررتفاده از محصررولت نرر دهها نشان میاست. یافته
مصر  فرهنگرری در سررطوح مختلررف تحصرریالت از   ع ارتی،هنگی تفاوت معناداری وجود دارد. به  فر

میررزان   ،د کرره بررا افررزایش تحصرریالتندهمیها نشان  یافته  ،نی چمر است. هداورتفاوت معناداری برخ 
از  اسررتفاده که با افزایش تحصیالت، میزان طورییابد، بهاستفاده از محصولت فرهنگی نیز افزایش می

امکانات بصری، میزان گوش دادن به موسیقی و رفت  برره سررینما و تئرراتر افررزایش پیرردا کرررده اسررت. در 
ر الگو یا ترجیح مصررر ، در میرران های مصر  و هم در سطوح و میزانهم د  یفرهنگ  ر مص  ،نهایت

منرراب   با ان اشت ،تحصیالت توان گفتکه می طوریبه ،افراد با تحصیالت مختلف متفاوت بوده است
 .است  انیامیدههای خاصی از مصر  دهی شیوه به شک   ،های فرهنگی در فردو سرمایه
در برری    یاو سرر ک زنرردگی )مطالعرره  یاش »مصر  رسررانهوهژپدر    (1389)ی  خواه و رستمعلی

نفررر جمعیررت از سرراکنان  43280نمونرره از  240آمرراری  یکرره بررا جامعرره  ،شهروندان شهر تنکاب («
با استفاده از روش پیمایش و پرسشنامه انیام شد، نشان دادند که بیشتر کسانی که برره   شهرستان تنکاب 

بیشررتر   ؛ای دارندزندگی عوامانه  دازند، س کپرسیما مینی صداویوزی تلو  یها کهش   هایبرنامه  یتماشا 
مایرره انتعریف شدند، س ک زنرردگی می  یاماهواره   یها برنامه  یدر تماشا   «پربیننده»عنوان  کسانی که به

سرریما تلویزیون صداو یها ش که یها بیشتر کسانی که از طرفی مخاط  فیلم و سریال  ؛یا متوسط دارند
نتی عالقرره دارنررد، از سرر ک زنرردگی عوامانرره انرری و موسرریقی سرر موسیقی پرراا ایری به ف رو از ط   دتنهس

موسیقی پاا خررارجی   هستند و به  ایسینمایی ماهواره   یها فیلم  یکسانی که بیننده  بیشتر  ؛برخوردارند
 یا هو ترانررهی  یقموسرر   یکسانی که بیننده  و بیشتر  ؛مایه هستندنیز عالقه دارند، دارای س ک زندگی میان

 گرایانه دارند.ویژه موسیقی کالسیک هستند، س ک زندگی نخ هبه  ماهواره   یها ش که
هررای ی جمعی بر فعالیتها تحلیلی و پژوهشی با عنوان »اثرات رسانه  ایآمان و همکاران در مقاله

ز تررأثیر نیرر ت رسانه بررر تیررارکه نشان دادند  (Aman, 2018)تیاری: شواهد پخش تلویزیونی از ژاپ « 
توجهی بررا افررزایش معررامالت فعررال سررهام و یررا طور قابرر فشرررده برره  یرسررانه  ارد و گفتند که گزارشد

ترروان بررا ظرفیررت شررناختی میهای تیربرری را  گذاری مرت ط است. از لحا  نظری، چنرری  یافتررهقیمت
اشررخا   انارگررذکرره سرررمایه  جررا از آن  ،گذاران برای اطالعات توضرریح داد. همچنرری محدود سرمایه

 و  محرردودشرررایط  تحررت    گذاران نهررادیکرره بیشررتر از سرررمایهگران هسررتند  لهای از معامط قه  قی  یقح
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های جمعرری بررر ، تررأثیر رسررانهدکننمعامله میدر نظر گرفت  اص  مطلوبیت و سود    ا منحصر به فرد و ب
 توجه باشد.تواند قاب ها میهای تیاری آنفعالیت

های جمعی در قالرر  نه»تأثیر رسا   ود با عنوانخ  العاتیط مسنادی و  ا  هشنوواک و همکاران در پژو
ایرر  برره  (Navack, 2018)مصر  فرهنگی جوام  بر جذب واکس  طی شرریوع بیمرراری فلررج اطفررال« 

 OPVداری بی  قرار گرفت  در معرررض اسررتفاده از انررواع رسررانه و جررذب  ا ارت اط معننتییه رسیدند که  
به ای  صررورت کرره در  ؛دآشکار شروزه  5-3خیر یک تأ  رده بیشتر ک  شت)واکس  فلج اطفال( وجود دا

گاهی  ها مصر  رسررانه  ،واحد واکس  تزریق گردید. لذا  138799  ای  مدت بخشرری برره جامعرره و در آ
   تأثیرگذار است.  ها فتار آنرنوع 

ک سرر مصررر  فرهنگرری بررر  یمثابهبه اجتماعی یاری با عنوان »تأثیر رسانهمدر پژوهشی که راجز
آمرروزان نفر از دانش 210آماری  یبا جامعه (Rajesmari, 2017)وانان« یری رفتار بی  نوجدگا یزندگی و 

 یثیرپذیری بسرریار بررالی رسررانهأ کننده از تدرصد افراد شرکت  83به روش تصادفی انیام داد، بیش از  
پررژوهش سررطح  ینتییرره ، تیبه ای  تر .اجتماعی بر یادگیری رفتار و تغییر در س ک رفتاری خ ر دادند

 انه بر رفتار را گزارش کرد.ثیر رسدار تأ ا عنم
ای از آمیچای هم رگر و حیات پژوهشی با عنوان »تأثیر اینترنت بر زندگی اجتماعی کاربران: نمونرره

نفررر و بررا روش  22002آمرراری  یو بررا جامعرره (Amichai-Hamberger & Hayat, 2010)شور« ک 13
دهد اسررتفاده از اینترنررت باعررث یهای آنان نشان مم دادند. یافتهانیا  (جهانی نتترینا یاینترنتی )پروژه

از   داری برری  اسررتفادها معنرر   یای  پژوهش رابطرره  ،شود. همچنی گسترش زندگی اجتماعی کاربران می
 اینترنت و افزایش ارت اطات و تعامالت اجتماعی را نشان داد.

ر  افتنررد کرره  ی کررا، در ی ر آمر زخوار د ی چ همرره  ی فرهنگرر  کنندگان ر  مصرر  ی ه انگررار  ی با بررس  و کاتز گرو  جاگ 
  هسررتند  ی   نرروع مصررر  فرهنگرر یرر ا  ی برررا  ی قررو  ی ها کننده ی ن ی ب ش ی الت، پ ی ، درآمد و تحص ی اجتماع   ی ط قه 

 (Jæger & Katz-Gerro, 2008 ) .  وودو در الت،  ی و سررطح تحصرر   ی ت اقتصرراد یرر افت که درآمد خررانوار، فعال ی ا 
وان  ی گرررو و سررال    ، کاتز ی . همچن ( Ewoudou, 2008)    اط دارند ت ر ا   ی فرهنگ   ی ها ت ی با مشارکت در فعال   ی همگ 

سررتدلل  هررا ا گررر هسررتند. آن ی رتر از ط قات د ی ناپذ ی ر ی ، س ی و اجتماع   ی افتند که افراد ط قات بالتر اقتصاد ی در 
 & Katz-Gerro)   اسررت   ی و طرد اجتمرراع   ی اجتماع   ی مرزها   ی ه نشان   ر ی ناپذ ی ر ی س   ی کنند که مصر  فرهنگ ی م 

100, 2livanulS ) دوا و کرراتز ی . و   (, 2011Cutts iddop &W در ) ی رهررا ی بررا متغ   ی افتنررد کرره حضررور فرهنگرر ی  
الت، سرر  و درآمررد  ی زخوار از تحصرر ی چ   صررورت کرره افررراد همرره ی بررد   ؛ الت، درآمد و س  رابطه دارد ی تحص 
کت  ار شرر م برره    ی تر شرر ی ب    یرر   گروه از افراد تما ی کننده برخوردارند. ا مصر    ی ها ر گروه ی سه با سا ی در مقا   ی بالتر 

الت و  ی افت کرره سرر ، سررطح تحصرر ی در   و ی بورد .  ( 15:  1394گتابی،  پور )ح ی    دارند   ی فرهنگ   ی ها ت ی در فعال 
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و نررواخت     ی ، نوشت ، عکاس ی رقش، خوانندگ   ی گ فرهن   ی ها ت ی از فعال  ی ک ی درآمد خانوار با شرکت در حداق  
و    ی د ت اقتصررا یرر موقع   ی بال   ح ط ند که س د دا ن  ت نشا ی و اسم   ی . برگونز ( Bourdieu, 2002)   ارت اط دارد   ی ق ی موس 

خررود نقررش    ی ه   امررر برره نوبرر ی که ا است،  در معرض فرهنگ قرار داده    ی تر ش ی زان ب ی افراد، آنان را به م   ی اجتماع 
  ی فرهنگرر   ی ب   ی . مطالعرره ( Bergonzi and Smith, 1996)  توسط آنرران دارد   ی گ فرهن   ی در مصر  کالها   ی مهم 
برره    ی تر شرر ی ش ب ی گرررا   ی کنان شررهر ها و سررا نفوذتر ی نان، ذ ها، ز ر ت کرده   ی حص ت   ترها، گرو نشان داد که مس   کاتز 

الت و  ی ز نشان داد که افررراد واجررد تحصرر ی ترسون ن ی پ   ی ه . مطالع ( Katz-Gerro, 2002)   مصر  سطح بال دارند 
 . ( Peterson, 2004)   مصر  دارند   ی زخوار ی چ همه   ی ه به انگار   ی تر ش ی ش ب ی گرا   مشاغ  بال 
واع کالها و نمادهای نگی، اندر مصر  فره   غال ا  افراددهد که  ینشان م  قیقتحی  پیشینه  یمطالعه
یرراد منظور ایهررا و بررهدلی  ارزش فرهنگرری آنبلکرره برره ،شررانخاطر ارزش مادیصرفا  بررهنه  ارزشمند را

کنند. در ای  میان، انتخاب الگوی خاصرری از تصاویری مطلوب از خویش در ذه  دیگران مصر  می
برره  .فرهنگرری دارد یهفرهنگرری یررا سرررمای نیاز به مناب جیحات فرهنگی یا تر  ا هیا شیوه ی  نگمصر  فره 

بی برره منرراب  و هررای دسررتیا فرهنگی دارد. یکرری از راه  یهمصر  فرهنگی نیاز به مناب  و سرمای  ،تع یری 
فرهنگی نیز از طریق تحصرریالت و آمرروزش و پرررورش و ان اشررت دانررش رسررمی اسررت. در   یهسرمای
پذیری و الگوهررای فرایند جامعهپایگاه اجتماعی و اقتصادی،  که با بر آنهی عالوگنمصر  فره   ،وعمیم

   دارد.معیتی  با متغیرهای عمومی و جهای هد  ارت اط دارد، بیشتری  ارت اط را  گروهارزشی  
 

 روش تحقیق. 4
پررژوهش  د. شرر  ه د هررا اسررتفا ه اد آوری د ای( و میدانی برای جم  دو روش اسنادی )کتابخانه   از   ، مقاله    ی در ا 

ی است که از حیث ماهیت توصیفی و تحلیلی و بررا توجرره برره معیررار زمرران  تحقیقات کم   ی زمره حاضر در 
  ، باشررد پیمایشی می   که ماهیت پژوهش حاضر ه ای  صورت مقطعی اجرا شده است. با توجه ب و به  پیمایشی 

ایرر    ی د. پرسشررنامه ش اده ف ت آماری اس   ی ه لذا از تکنیک پرسشنامه جهت گردآوری اطالعات در بی  جامع 
 ساخته است. صورت محقق ه پیمایش ب 

از روش اعت ار صوری استفاده شررده اسررت.   ، برای تعیی  اعت ار ابزار تحقیق )پرسشنامه(   ، مقاله در ای   
منط ررق بررودن محترروای   ی موضوعی و روشرری در زمینرره  ی نظران حوزه مشورت صاح  با برای ای  هد ، 

نفررر از    30آزمررون در برری   صررورت پیش به   پرسشررنامه    یرر م ک انتظار، پررس از ت  های مورد ی ژگ سؤالت با وی 
  های مناسرر  برره سررؤالت افررزوده شررد و های نامناس  حذ  و برخی گویرره هد ، برخی گویه  ی جامعه 

پایایی پرسشنامه از روش ضری  آلفررای   ی سؤالت نهایی انتخاب و پرسشنامه تنظیم گردید. برای محاس ه 
 دست آمد. ه ب  0/ 76برای سنیش مصر  فرهنگی  ن اخ  زان آلفای کرو شد و می   استفاده   اخ ن  کرو 
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د کرره  باشرر های دولترری در سراسررر کشررور می آماری ای  پژوهش شام  دانشیویان دانشررگاه   ی جامعه 
آماری زیرراد   ی گروهی در جامعه مهم آن است که واریانس بی    ی نکته . اما  است نفر    651524ها  عداد آن ت 

  کشررور های  اسررتان  در  های متفاوت ح مختلف و با جمعیت و سط در ها از دانشگاه  تنوعی  ما با  ، ی عن ی  ؛ است 
تشررابه یکسررانی برخرروردار    کرره از   ، های مختلف در بی  دانشگاه   ها باید نمونه   ، از طر  دیگر  . رو بودیم ه روب 

یش  ا ز نرران افرر می اط  0/ 97لذا میزان سطح اطمینرران خررود را در فرمررول کرروکران تررا   . شد ن ودند، انتخاب می 
نفررر در    1500  بررا   دقررت بیشررتر دست آمد که برررای  ه  نفر ب   1065حدود   تحقیق   ی نمونه   ه ک   طوری ه ادیم، ب د 

 . عم  آمد ه ب تحقیق مصاح ه    ی ارت اط با پرسشنامه 
وجررود    عرردم   qو    وجود صفت   احتمال   p  در آن   ه ک )   ران ک و ک   ی عموم  از فرمول  نمونه  حیم  نتخاب ا  ی برا 
 د. ش   شود( استفاده ی م  ه ت نظر گرف   در  0/ 5 صفت 

1065
33.587

625723

)5/0()5/0()96/1()03/0(651524

)5/0()5/0()96/1(651524
22

2

==
+


=n

 
  ی چررون تعررداد نمونرره   گر، ی کررد ی   ها بررا دانشگاه ی  سه ی مقا   امکان  شدن  فراهم  و  مطالعه  عنوان  به  توجه  با 

  ی عنوان نمونرره نفررر )برره  30 دانشررگاه  هر  ی برا  1مؤثر ی نمونه  ا با هم بسیار نابرابر بود، لذا حداق  ه دانشگاه 
  هررم   و   گیرررد می   قرررار   نظررر   مد   دانشگاه   هر   ی جمعیت   نس ت   هم ،  ش رو     ی است. در ا  شده  ه ت گرف  نظر  در  ( پایه 

از  بررا اسررتفاده    ، و ال ته   شد   فته گر   نظر   در   پایه ی  نمونه   عنوان به   منتخ   دانشگاه  هر  ی برا  نفر  30 مؤثر ی نمونه 
  . پیرردا کرررد   ا  ص ت نفر اخ  30 بر مازاد  ی نمونه  ، ها با توجه به جمعیت دانشیویی دانشگاه  ، اص  نس ت نیز 

هررا )خصوصررا   داده   ی های آمار اسررتن اطی در مقایسرره امکان استفاده از بسیاری از محدودیت  ، رتی  بدی  ت 
ها در  بعررد از انتخرراب دانشررگاه   . یافررت عدی( نیز کرراهش  بق و ستقالل یا همان خی دو و جداول د در آزمون ا 

هررای  ش رو از    ی  رر ی ، از ترک نرره و م ان ن یشرریو ان د   انتخرراب   ی برررا ای،  گیری چندمرحلرره یررک فراینررد نمونرره 
ها و گروه تحصرریلی  م پرسشگر به دانشگاه ی که ت  ی   معن ی بد  ؛ استفاده شد  ی ط ق و تصادف ن م  ی ها ی ر ی گ نمونه 

از دانشرریویان  ی و جنسرری  های تحصرریل از هر یک از مقاط  و گروه  ، نس ت  مراجعه کرد و با توجه به اص  
 پرسشنامه تکمی  شد. 

 مطالعه  های موردصاخابعاد و ش. 1-4

نرروع سررلیقه   ی کننده نظام فرهنگرری و مشررخش   ی شده معنای استفاده از کالهای تولید   به مصر  فرهنگی  
شررود  گر می وی مصررر  فرهنگرری افررراد جلرروه کننده است. در واق ، سلیقه بیش از هر چیز در الگ مصر  

بعرراد و  ش ا ی ن برره سرر  ، ان ویشرری برای شناخت مصر  فرهنگرری دان  ، مقاله در ای  (. 127: 1382 )فاضلی، 
 پرداخته شد: زیر های  شاخش 
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1. Effective Sample Size 
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برررای خوانرردن و یررا نوشررت  مطالرر (،  زان اسررتفاده از میررالت و نشررریات ) میزان استفاده از روزنامه، می 
های سررینمایی، رفررت   فیلم   ی رفت  به سینما، ژانر مورد عالقه ،  و تلویزیون   رادیو   تفاده از اس خواندن کتاب، میزان  

  ی نحرروه   ، ی ا مرراهواره   و های اجتمرراعی  اسررتفاده از شرر که نرروع    و میررزان  ،  خوابگاه   و   ل ز لم در من فی ن  دید   به تئاتر، 
فررت  برره میهمررانی یررا  ر   اع موسیقی، شرکت در مراسررم مختلررف، گذران اوقات فراغت، میزان گوش دادن به انو 

  ر د ی، شرررکت  ه  مررذ ها، تقید به واج ات دینی، زیارت امرراک   پارتی، شرکت در مراسم مساجد، تکایا و هیئت 
شرررکت در  و  های صررنفی دانشرریویی،  مررذه ی درون دانشررگاه، شرررکت در تشررک  ی  هررا هررا و کالس کانون 
هررایی جداگانرره  مقیاس  ، تی بسررته در قال  سررؤال  ، بدی  منظور، در پرسشنامه  . های عمومی دانشیویی کانون 

هررر یررک از مرروارد    ز ا خررود    ی ه اد تف مندی و اس ه ها از پاسخگویان خواسته شد میزان عالق با آن   مطابق طراحی و  
 د. کنن ای )از اصال  تا خیلی زیاد( مشخش  درجه پنج بر روی طیفی  را ور  مذک 

 هاتجزیه و تحلیل داده ینحوه. 2-4

گردیررد و بررا اسررتفاده از نرررم افزارمررذکور،   SPSSافزار نرم ها وارد محیط  ، داده آوری اطالعات پس از جم  
ز جررداول توزیرر   آمررار توصرریفی، ا . برررای محاسرر ه  گرفررت  م ا انی  ها  ه د ا د  عملیات آماری مورد نیاز بر روی 

) مث  آزمون ترری،  ها در ضم  از آزمونهای مقایسه میانگی  استفاده شد.    میانگی    و   فراوانی درصد  فراوانی،  
 جهت شناخت تفاوت بی  گروهها نیز استفاده گردید.  مون تحلی  واریانس( آز 

 
 هایافته. 5

 ناشجویدان دیفر مشخصات  بررسی. 1-5

 ان برحسب مشخصات فردی ی نشجو ع فراوانی دا ی : توز 1جدول 

 موارد یمشخصات فرد
 شاخص آماری تعداد دانشجویان

 انحرا  معیار میانگی  درصد فراوانی

 جنس
 4/53 803 زن

- - 
 6/46 700 مرد 

 سن
 4/31 472 سال 22تا   20

 2/46 695 سال 26تا   23 78/3 62/24
 4/22 336 لسال به با  27

 تأهل
 7/78 1183 یرد م

- - 
 3/21 320 متأه 

 قومیت

 6/12 190 آذری

- - 
 1/59 889 فارس

 1/13 197 کرد و لک
 1/4 61 کلیو گ یمازن
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 موارد یمشخصات فرد
 شاخص آماری تعداد دانشجویان

 انحرا  معیار میانگی  درصد فراوانی
 3/1 20 لوچب

 3/1 19 عرب 
 5/7 112 لر

 1 15 ترکم 

 مذهب
 2/91 1370 شیعه

- - 
 8/8 133 سنی

 مقطع

 5/59 894 یکارشناس

- - 
 4/31 472 کارشناسی ارشد

 2/1 18 ایدکتری حرفه
 9/7 119 دکتری تخصصی

 تحصیلی یرشته

 3/33 500 علوم انسانی

- - 
 16 240 علوم پایه

 2/37 559 فنی و مهندسی
 5/4 68 هنر و معماری

 1/9 136 کشاورزی و دامپزشکی و پیراپزشکی

 محل سکونت

 8/33 508 یوابگاه دولتخ

- - 

 7/46 702 نار خانوادهکدر 
 9/11 179 ییاریاست یخانه

 6/7 114 خوابگاه خصوصی

 
 6/23 355 میلیون تومان 2تا  1بی  
 2/37 559 میلیون تومان 3تا  2بی  
 3/25 380 میلیون تومان 5تا  3بی  

   100 1503 جمع دانشجویان

از   نفر(  20لذا به تعداد محدود )زیر  ،  هستندهای وابسته به علوم پزشکی  هرشت  ها دانشگاه  برخی از
 .اندما قرار گرفته  یدر نمونهای  گروه 

 حسب میزان مصرف فرهنگیی دانشجویان بر بررسی توزیع نسب .2-5

تئرراتر،  یقی،  سرر ، مو نشررریات   )کترراب،   فرهنگرری   ز نشررانگرهای مصررر  نوع و میزان هر یررک ا اینکه با توجه به 
مصررر      ی های سررازنده های گویه جهت و گزینه   شد سعی    و   ...( بسیار متنوع بود   فعالیت فرهنگی و العه،  مط 

 . بررسی شد   5تا   1از کد   1پاسخی بعد با روش کدگذاری چند   ی و در مرحله   فرهنگی با یکدیگر یکسان 
  27  ، و زیرراد در حررد    درصد   22  ، و بسیارکم   ر حد کم د   درصد   51نتایج جدول زیر حاکی از ای  است که  

. بررا توجرره برره میررانگی   در ابعرراد مختلررف دارنررد فرهنگرری    مصررر    درصد در حد متوسررط )گرراهی اوقررات( 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

1. Multipie Response 
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توان گفررت میررزان مصررر  فرهنگرری دانشرریویان در حررد  می   ، 5تا    1  ی زه با توجه به با   و   ( 2/ 50آمده ) دست ه ب 
تمای  دانشیویان نیز بایررد در نظررر  قه و  ئ   نوع ذا و ای  نکته را در خص   امروزه  ، ال ته  . است  به پائی  متوسط رو 
موسرریقی  گرروش دادن برره  مواردی که نیاز به زمان زیادی دارد )ماننررد    ، مصر  فرهنگی برحس  نوع  گرفت که  

 . چندان مورد پسند دانشیویان نیست  ، کت  حییم( خواندن  یا تماشای تلویزیون و ماهواره و  سنتی و  

 فرهنگی  مصرفمیزان  حسبر ان بیع نسبی دانشجو ی : توز 2جدول 

 درصد فراوانی موارد

 24 360 ()بسیار کم  خیلی کم
 27 406 )بندرت(  کم

 27 406 تاحدی )گاهی اوقات(
 8/15 238 ات()اغل  اوق زیاد

 2/6 93   )همیشه(  زیاد خیلی
 100 1503 جم 

 = بیشتری  نمره  5      = کمتری  نمره  1 50/2 شاخش آماری

 
 های مختلفبرحسب دانشگاهی مصرف فرهنگ زانیم یمقایسه. 3-5

بر میزان و نرروع مصررر  فرهنگرری دانشرریویان   ، ی که در آن وجود دارد شرایط و  فضا معمول  نوع دانشگاه و 
ترتی  دانشرریویان  برره   ، شررود طور کرره مالحظرره می همرران   ، ط ررق اطالعررات جرردول زیررر گررذارد.  ثیر می تأ 

 : اند ی را داشته گ ی  میزان مصر  فرهن های زیر بیشتر دانشگاه 
  امیرک یررر )بررا میررانگی    . 3  (؛ 3/ 01هنر شیراز )بررا میررانگی    . 2 (؛ 3/ 03فردوسی مشهد )با میانگی   . 1

مالیررر )بررا میررانگی    . 6 (؛ 2/ 59صنعتی سهند )با میررانگی   . 5(؛ 2/ 70   کردستان )با میانگی   . 4  (؛ 2/ 73
اصررفهان )بررا   . 9 (؛ 2/ 34بررا میررانگی  ) شهید باهنر  . 8(؛ 2/ 47صنعتی کرمانشاه )با میانگی    . 7  (؛ 2/ 52

هرمزگرران )بررا    . 12  (؛ 2/ 22خوارزمی )با میررانگی   . 11 (؛ 2/ 23بینورد )با میانگی   . 10 (؛ 2/ 25میانگی  
 ( 2/ 22میانگی   
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 مصرف فرهنگی حسب های مختلف بر ان دانشگاهیع نسبی دانشجو ی : توز 3جدول 
الیر

م
 

شاه
مان

 کر
تی

صنع
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راز
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ه
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ورد 
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دس
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ص

 

هید
ش

 
هنر

با
می 

ارز
خو

سی  
ردو

ف
هان 

صف
ا

تی 
صنع

بیر 
یرک

ام
 

 شهر

 موارد 

 خیلی کم 7/20 9/31 4/6 7/39 1/30 4/25 7/21 9/33 9/27 25 31 4/31
 کم 7/25 7/29 8/20 6/19 7/24 4/25 2/23 8/28 8/30 4/9 8/23 6/17
 ی دتاح 3/24 8/23 2/43 2/23 2/31 9/26 24 22 7/32 25 19 5/25
 زیاد  1/17 4/11 2/23 9/13 6/8 9 1/25 2/10 7/8 9/21 19 6/17

 زیادخیلی  1/12 2/3 4/6 6/3 4/5 4/13 6 1/5 0 8/18 1/7 8/7
 جم  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

52/2 47/2 01/3 22/2 23/2 70/2 59/2 34/2 22/2 03/3 25/2 73/2 
 گی میان

(5-1) 

 .است 5تا  1نمرات بی   یامنهتوضیح است که د لزم به

 
 برحسب مقطع تحصیلی  میزان مصرف فرهنگی یمقایسه. 4-5

دهررد  ها نشرران می داده   ی س  متفاوت است و مقایسه  معمول  مصر  فرهنگی برحس  مقاط  تحصیلی و 
طرر   ق م دانشرریویان  سرر ت برره  که دانشرریویان مقرراط  کارشناسرری و دکتررری مصررر  فرهنگرری بیشررتری ن 

گرررایش برره  بیشررتری   ، برحس  نوع مصر ، در بی  دانشیویان کارشناسرری   ، ال ته   . شد دارند کارشناسی ار 
کترراب و    ی مطالعرره   ،   دانشیویان دکتری و در بی   است  جدید )داخلی و خارجی( ع موسیقی ا نو ا استفاده از 

 علمی بالتر است. و مناب     ها سایت   ی مطالعه 
 

 لی یتحص نگی برحسب مقطعهزان مصرف فر یم  یسهی: مقا4جدول 

 میزان مصرف فرهنگی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 خیلی کم 6/26 3/27 5/28
 کم 3/22 7/26 5/25
 تاحدی 7/27 2/28 2/18

 زیاد 7/16 3/13 19
 خیلی زیاد 7/6 4/4 8/8

 جم  100 100 100
 (1-5میانگی  ) 54/2 40/2 53/2

 مون آماریزآ Sig=  072/0 سکوئر= کای ا445/14

 



 

 

 

  مصرف فرهنگی دانشجویان
 ... هایدانشگاه در 

 شگاهلعات دانافصلنامه مط

23 

 میزان مصرف فرهنگی برحسب جنس یمقایسه. 6-5

ن  ( در قیاس بررا دانشرریویا 2/ 55نتایج جدول زیر گویای ای  مطل  است که دانشیویان پسر )با میانگی  
بررا توجرره برره شرررایط و   ، . ال ترره برخوردار هستند  بیشتری  مصر  فرهنگی از تنوع (  2/ 46دختر )با میانگی   

اختیار بیشتر برحسرر  حضررور در  داشت  های عمومی و معمول  ر پسران در فضا ت های حضور بیش وقعیت م 
)متعررار  و  فرهنگرری  ر   انررواع مصررا بیرون از منزل و یا خوابگاه تا پاسی از ش ، تنوع و میزان اسررتفاده از  

ه مرردیریت برردن در  در پژوهشی دیگر مشخش شد که میزان توجه برر  ، ال ته  . را بال خواهد برد غیرمتعار ( 
توجهی از زمان خود را به مصر  تظرراهری اختصررا   و معمول  زنان جوان بخش قاب   است زنان بال    بی 

 . ( 1398)صفری شالی،    دهند می 
 

 برحسب جنس  انی فرهنگی دانشجو  مصرفزان یم  یسهی: مقا5جدول 

 زان مصرف فرهنگیمی زن مرد

 خیلی کم 4/27 6/26
 کم 4/26 1/21
 تاحدی 4/26 7/27
 زیاد 2/13 9/18
 خیلی زیاد 6/6 7/5

 جم  100 100
 (1-5میانگی  ) 45/2 55/2

 آزمون آماری Sig=  012/0 = کای اسکوئر692/12

 .است 5 تا 1نمرات بی   یلزم به توضیح است که دامنه

 
 و کتاب مجالت ،روزنامه یمطالعهبررسی توزیع نسبی دانشجویان برحسب میزان . 6-6

هایی که مناب  مصرررفی آن  پلتفرم مشخش  طور ه ب  ، ز فضای میازی ن به استفاده ا ا دانشیوی ی زه عالقه امرو 
د در آن کنشررگری  هررا نیررز بتواننرر ها قرار دهند و در ضررم  آن در اختیار آن   ه شد صورت خالصه و کوتاه ه را ب 

ک  یرر عنوان  برره ،  روزنامرره در خصو  اسررتفاده از    ، بیشتر شده است. و نظرات خود را بیان کنند باشند داشته 
اند کرره گرراهی  نتایج نشان داد که حدودا  نیمی از دانشیویان اظهررار داشررته   ، ی و متکلم وحده قدیم  ی رسانه 

در    ، خواننررد. نتررایج اند که هررر روز روزنامرره می ه دهم دانشیویان بیان کرد خوانند و کمتر از یک روزنامه می 
.  اسررت رو برره پررائی   ه در حد متوسط  م دانشیویان از روزنا  ی حاکی از ای  است که میزان استفاده  ، میموع 

کردسررتان، مالیررر،   هنررر شرریراز، هرمزگرران،  های ترتی  دانشیویان دانشگاه نتایج نشان داد که به  ، همچنی  
صنعتی کرمانشاه، خوارزمی، صررنعتی امیرک یررر و اصررفهان   ، ، صنعتی سهند فردوسی، شهید باهنر، بینورد 
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هررای اجتمرراعی  ترتی  خوانرردن بخش داد کرره برره   نتایج نشان .  ند ا روزنامه را داشته   بیشتری  میزان استفاده از 
های مختلررف برررای دانشرریویان از  ( روزنامرره درصررد   18و سیاسرری )   ( درصررد   18(، حوادث ) درصد  20) 

ها کمتری  طرفدار را داشته اسررت.  روزنامه   ی بوده است و بخش ادبیات و اندیشه خوردار اهمیت بیشتری بر 
  بخش اجتمرراعی   ، صنعتی امیرک یر   ویان دانشگاه شتر دانشی را بی  خش سیاسی ب نتایج نشان داد که  ، همچنی  

صررنعتی   را بیشررتر دانشرریویان دانشررگاه   بخش اقتصرراد و اندیشرره   ، زمی ر خوا   را بیشتر دانشیویان دانشگاه 
شرریویان  را بیشررتر دان   بخررش هنررر و ادبیررات   ، اصررفهان   را بیشتر دانشیویان دانشگاه   بخش حوادث  ، سهند 

در    خواننررد. صررنعتی کرمانشرراه می   را بیشررتر دانشرریویان دانشررگاه  ورزشرری و بخررش  ، شرریراز  ر هن  دانشگاه 
نتررایج    . د نرر ده را نشرران می ها شرایط تقری ا  مشررابه بررا روزنامرره  یافته  ، نیز  میزان استفاده از میالت خصو  

در دسررت   ه ه گرراهی میالترری را کرر اند کرر ( ابراز داشته درصد  55نشان داد که بیش از نیمی از دانشیویان ) 
خررا     ی درصد نیز یک یا دو میلرره   16و    ، خوانند درصد اصال  میله نمی  29 ، خوانند بینند می می  دیگران 

داد که بیشتر دانشیویان دانشررگاه صررنعتی امیرک یررر  نتایج نشان  ، کنند. همچنی  بیشتر اوقات مطالعه می را 
  ی نر شیراز یک یا دو میلرره ویان دانشگاه ه ی یش از نیمی از دانش ب  ، خوانند اند که اصال  میله نمی بیان کرده 

اند کرره گرراهی  ها اظهررار داشررته و بیشتر دانشیویان سررایر دانشررگاه  ، کنند بیشتر اوقات مطالعه می را خا  
 خوانند. می   بینند ت دیگران می تی را که در دس میال 

  ی برره رشررته   ط هررای علمرری مرررت  کتاب . 1ترتی ؛  نتررایج نشرران داد دانشرریویان برره   ، خوانرردن کترراب   در مورد 
  10)   ی شناسرر روان .  4(،  درصررد   13شررنامه ) ی ات، شعر و نما ی . ادب 3(،  درصد   19رمان )   . 2(،  درصد   26یلی ) تحص 

جز  برره   ، نتررایج نشرران داد کرره بیشررتر دانشرریویان   ، نرری  کننررد. همچ ( مطالعه می درصد   8. فلسفی ) 5و  ( ،  درصد 
خررود را    ی رت ط برره رشررته هررای علمرری مرر تاب ک اند کرره بیشررتر  اشته اظهار د   ، دانشیویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه 

  ، ال ترره   کننررد. هررای روانشناسرری مطالعرره می کنند و دانشیویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه بیشررتر کتاب مطالعه می 
م و  سرر مربرروط برره هیپنوتی   اسرری  ن برخرری کترر  روانش برره  دی در برری  دانشرریویان کارشناسرری  منرر ه تاحدودی عالق 

اند کرره در  هررار داشررته کرره حرردودا  نیمرری از دانشرریویان اظ توجرره آن اسررت    ب قا   ی . نکترره ود دارد درمانی وج روان 
شرریویانی کرره در  ...( شرکت مرری کننررد. در برری  دان   و   ، یوگا، فال قهوه، فال ورق، مدیتیش  ی مث  پارت هایی  مراسم 

و    ، ، فررال ورق فررال قهرروه   یوگررا،   ،   مخررتلط   ی هررا ی پررارت   شرکت در مراسم ترتی   به اند،  لف شرکت کرده مراسم مخت 
ان دانشررگاه صررنعتی سررهند در  . نتایج نشان داد که میررزان شرررکت دانشرریوی اند تری  فراوانی را داشته ش  بیش مدیتی 

گیررری،  م، فررال قهرروه، ج  سرر ی پنوت ی ه اه کردستان در مراسم  یویان دانشگ ، میزان شرکت دانش مراسم یوگا و مدیتیش  
جلسررات  و    فررال ورق در مراسررم  گاه هنر شرریراز  ش یان دان شرکت دانشیو ، میزان  مختلط   ی ها ی پارت   و   ی پرست طان ی ش 

، میررزان شرررکت  انشررگاه صررنعتی کرمانشرراه در مراسررم احضررار ارواح ، میررزان شرررکت دانشرریویان د دراویررش 
 . بیشتر است   ی ن ی رزم ی ز   ی ق ی موس و    ی پوست ا سرخ ی  ی عرفان هند ر جلسات  شیویان دانشگاه بینورد د دان 
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 و گوش دادن به رادیو  ، ماهواره ماشای تلویزیون ت جویان برحسب میزان  بررسی توزیع نسبی دانش . 7-6

های اجتمرراعی، گررویی  های مدرن، خصوصا  شرر که های سنتی و رسانه در جریان رقابت بی  رسانه  ، امروزه 
، میررزان اق ررال نسرر   در میمرروع  ، . ال ترره کنررد می های اجتماعی سوق پیدا ان به نف  ش که نتییه به مرور زم 

از دانشرریویان  درصررد  55نتایج نشان داد که  بیشتر است. د(  های که دارن گی ژ ی )با توجه به و ها  جوان به آن 
بیشررتر از دو سرراعت در طررول روز    درصررد   14و    ، برری  یررک تررا دو سرراعت درصد  31کمتر از یک ساعت، 

اصررفهان،  های امیرک یررر، نتایج نشان داد که بیشتر دانشیویان دانشگاه   ، کنند. همچنی  لویزیون تماشا می ت 
بیشررتر دانشرریویان دانشررگاه فردوسرری»بی  نرریم تررا   ، ساعت« از »کمتر از نیم نورد و هنر شیر ی خوارزمی، ب 

، هرمزگرران، صررنعتی  های شهید باهنر، صنعتی سهند، کردسررتان بیشتر دانشیویان دانشگاه و  ، ساعت« یک 
  دانشرریویان   ، ق نتررایج ط رر   کننررد. کرمانشاه و مالیر »یک تا دو ساعت« در طررول روز تلویزیررون تماشررا می 

کننررد و در مقابرر   بیشتر نگاه می را   ی ورزش  ی ها برنامه و  ی ون یز یتلو  ی ها ال ی سر  ، یی نما ی س  ی ها لم ی ف ترتی  به 
 . کنند تر استق ال می های مذه ی کم تئاتر و برنامه دانشیویان از تماشای تله 

چهررار   روز برری  دو تررا  انه اند کرره در طررول شرر سوم دانشیویان بیان کرده نتایج نشان داد که بیش از یک 
برریش از چهررار    درصد   29کمتر از دو ساعت و    درصد   34کنند،  های اجتماعی استفاده می  که ساعت از ش 

نتررایج    ، همچنرری    . دهنررد اختصررا  می   های اجتمرراعی زمان به استفاده از ش که  روز ساعت در طول ش انه 
ی،  ردوسرری ، خرروارزم ف ، صررنعتی کرمانشرراه، مالیر، بینورد  های ترتی  دانشیویان دانشگاه نشان داد که به 

و هرمزگرران بیشررتری  میررزان    اصفهان، صنعتی سهند، هنر شیراز، صنعتی امیرک یر، کردستان، شهید برراهنر 
های  ترتی  از شرر که ها نشان داد که دانشیویان به اما سایر یافته  . اند های اجتماعی را داشته استفاده از ش که 

  ، کننررد. همچنرری  یتر اسررتفاده می ئ و تو  داخلی، فیس وک  ی های اجتماع م، ش که اجتماعی اینستاگرام ، تلگرا 
ها اسررتفاده از  دانشرریویان سررایر دانشررگاه  شیویان دانشگاه هنررر شرریراز، اکثررر جز دان نتایج نشان داد که به 

دهنررد و نیمرری از دانشرریویان دانشررگاه هنررر  ا را برای حضور و ارسال مطال  ترجیح می آ و واتس  تلگرام 
 . ند ه د های اجتماعی ترجیح می نستاگرام را بر سایر ش که های اجتماعی ای از استفاده از ش که شیر 

انررد کرره  ( بیرران کرده درصررد  63دانشرریویان )  ، اکثر مانند تلویزیون  ، نیز   ی ا ماهواره   ی ها ه ک ش    در مورد 
  16سرراعت،    از یررک   کمتر   درصد   16کنند و در مقاب   استفاده نمی   ی ا ماهواره   ی ها ه ک ش    ی ها اصال  از برنامه 

  ی ا مرراهواره  ی ها ه ک شرر   ی ها بیش از سه سرراعت در روز از برنامرره  درصد  5و  ، ساعت  بی  یک تا سه   د ص در 
صنعتی سهند، هرمزگرران،    های نشگاه ترتی  دانشیویان دا نتایج نشان داد که به   ، نند. همچنی  ک ی استفاده م 

ک یررر، فردوسرری،  ر خرروارزمی، صررنعتی امی کردستان، مالیر، شهید باهنر، صنعتی کرمانشرراه ، هنررر شرریراز، 
اند. در مررورد نرروع  را داشررته   ی ا مرراهواره   ی ها ه ک ش   ی ها بینورد و اصفهان بیشتری  میزان استفاده را از برنامه 

د که بیش از نیمرری از دانشرریویان اظهررار  ن ده ها نشان می یافته  ، ی ا اره ماهو   ی ها ه ک ش    ی ها استفاده از برنامه 
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کننررد.  خررارجی را از مرراهواره دن ررال می   زبرران هررای فارسرری هررای تولیرردی شرر که مه اند که بیشتر برنا داشته 
بیرران    ، های کردسررتان و بینررورد جز دانشررگاه ه برر   ، ها نتایج نشان داد که بیشتر دانشیویان دانشگاه  ، همچنی  

کننررد و بیشررتر دانشرریویان  زبرران خررارجی را تماشررا می های فارسرری هررای شرر که اند که بیشتر برنامرره کرده 
هررای خررارجی هررای تولیرردی شرر کهکه بیشتر برنامررهاند  داشته هار  بینورد نیز اظ   و کردستان    های نشگاه دا 

 کنند.زبان را تماشا میغیرفارسی
( دانشرریویان روزانرره  درصررد   75چهارم ) دا  سرره نتایج نشان داد کرره حرردو ،  رادیو به  گوش دادن در مورد 

بیشررتر از    درصررد   1و    ، ساعت   بی  یک تا دو   درصد   9بی  نیم تا یک ساعت،  درصد  15، ساعت کمتر از نیم 
های  ترتی  دانشرریویان دانشررگاه نتررایج نشرران داد کرره برره  ، کنند. همچنی  دو ساعت روزانه رادیو گوش می 

اند و در مقابرر  دانشرریویان  ی  میررزان اسررتفاده از رادیررو را داشررته کردستان، شهید باهنر و هرمزگرران بیشررتر 
 اند. تفاده از رادیو را داشته متری  میزان اس ک میرک یر و خوارزمی  های بینورد، صنعتی ا دانشگاه 

 و تئاتر   حسب میزان رفتن به سینما . بررسی توزیع نسبی دانشجویان بر 8-6

رونررد.  اند که سالنه بی  یک تا دو بار برره سررینما می ن اظهار داشته نتایج نشان داد که حدودا  نیمی از دانشیویا 
طور  مررورد مطالعرره برره   ی های دولتی نمونه ه نشیویان دانشگا ا کی از ای  است که د نتایج حاص  از میانگی  حا 

ترتی  دانشرریویان  نتررایج نشرران داد کرره برره  ، رونررد. همچنرری  بار در سال برره سررینما می چهار متوسط حدودا  
ن،  های هنر شیراز، صنعتی امیرک یر، خوارزمی، بینورد، فردوسی، صنعتی کرمانشرراه، مالیررر، اصررفها اه دانشگ 

  ، ها . ط ررق یافترره اند بوشررهر بیشررتری  میررزان رفررت  برره سررینما را داشررته  تان، هرمزگرران و سرر صنعتی سهند، کرد 
رمانتیک بیشتری  میررزان  و    ، ی ملودرام و خانوادگ کمدی،  های سینمایی در ژانرهای به فیلم  ترتی  دانشیویان به 
قرردس و ترراریخی  م وسررترن، جنررگ و دفرراع  هررای سررینمایی  اند و در مقاب  دانشیویان برره فیلم عالقه را داشته 

بیشررتر دانشرریویان    ی نتررایج نشرران داد کرره ژانررر مررورد عالقرره   ، اند. همچنرری  متری  میررزان عالقرره را داشررته ک 
بیشررتر    ی ژانررر مررورد عالقرره   ، بینررورد رمانتیررک   و   کردستان های اصفهان، شهید باهنر، صنعتی سهند،  دانشگاه 

  ی و ژانررر مررورد عالقرره   ، نوادگی ر ملودرام و خررا ی ن، هنر شیراز و مال می، هرمزگا های خوارز دانشیویان دانشگاه 
در    باشررد. می   ، فردوسرری مشررهد و صررنعتی کرمانشرراه کمرردی های صنعتی امیرک یر بیشتر دانشیویان دانشگاه 

اند که اصال  برره تئرراتر  نتایج نشان داد که بیش از نیمی از دانشیویان اظهار داشته   ، تئاتر  میزان رفت  به خصو  
 روند.  بار در سال به تئاتر می  بیش از دو   درصد   12و    ، دو بار نه بی  یک تا ل سا   درصد   23روند،  ی نم 

ل »در مرراه چنررد  ا ؤ سوم دانشیویان در پاسخ به س حدودا  یک ، و یا خوابگاه  دیدن فیلم در منزل در مورد 
یا دو فرریلم   اند که یک یان کرده د؟« ب ی ن ی ب ی ( م ی ا ا ماهواره ی   ی داخل   ی ون یز یتلو   ی ها لم ی ر از ف ی لم در منزل )غ ی ف 

برری     درصد   30بینند،  دانشیویان اصال  فیلمی در خوابگاه نمی  از  درصد  27نتایج نشان داد سایر بینند. می 
طور متوسررط در  به  بیش از چهار فیلم ماهیانه  درصد  19و  ، بی  سه تا چهار فیلم  درصد  25یک تا دو فیلم، 
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صررنعتی کرمانشرراه،    های گاه دانشرریویان دانشرر   ترتی  ان داد کرره برره نتایج نشرر   ، بینند. همچنی  خوابگاه می 
اصفهان، خوارزمی، بینورد، شهید برراهنر، کردسررتان، هرمزگرران و   سهند، صنعتی امیرک یر، مالیر، صنعتی 

نتررایج   ، های مورد عالقرره موضوع فیلم در مورد  . اند ان دیدن فیلم در خوابگاه را داشته هنر شیراز بیشتری  میز 
و حرراوی مطالرر   جرردی  و    کمرردی تولیررد داخرر ، الیوودی،  های هرر تی  فیلم ر ت که دانشیویان به  نشان داد 
د.  کننرر هررای هنرردی کمتررر اسررتق ال می د و در مقاب  دانشرریویان از فیلم ن بین داخلی را بیشتر می   ی آموزنده 

،  های فردوسرری مشررهد و شررهید برراهنر کرمرران جز دانشرریویان دانشررگاه نتایج نشان داد کرره برره   ، همچنی  
های  های هالیوودی تماشا کنند و دانشرریویان دانشررگاه تمای  دارند فیلم  ها بیشتر نشگاه ا دانشیویان سایر د 

 ب ینند.   اخ  های کمدی تولید د فردوسی مشهد و شهید باهنر کرمان بیشتر تمای  دارند فیلم 
 30   سرراعت و در مقابرر از دانشیویان کمتر از نیم  درصد  40،  گوش دادن به موسیقیدر خصو   

 نیز برری  نرریم تررا یررک  درصد  30  ،دهند. ال تهوز موسیقی گوش میساعت در طول ر  کبیش از ی  درصد
 ترتی  دانشرریویاننتررایج نشرران داد کرره برره  ،دهنررد. همچنرری ساعت در طول روز موسرریقی گرروش می

هنر شیراز، بینورد، صنعتی امیرک یررر، کردسررتان، خرروارزمی، صررنعتی سررهند، اصررفهان،   هایدانشگاه
دوسرری و شررهید برراهنر بیشررتری  میررزان اسررتفاده را از موسرریقی ، فرر، هرمزگررانیمال  کرمانشاه،نعتی  ص

ترتی  ه بررههای مررورد مطالعرر نتایج نشان داد که دانشیویان دانشررگاه  ،انواع موسیقیدر مورد    .اندداشته
انررواع موسرریقی ز سررایر کالسیک ایرانرری را برریش او  ،جاز و بلوز، داخ  کشور  یرانیپاا ا  هایموسیقی
القرره را برره گرروش دادن نتررایج نشرران داد کرره دانشرریویان کمتررری  میررزان ع ،. همچنرری کننرردیگوش م

داد کرره  نتررایج نشرران ،اند. همچنرری داشررته یغربرر  کیالسرر کمتررال و و هوی کرا، راهای موسرریقی
 شررگاهشرریویان دانکالسرریک غربرری و ایرانرری و تلفیقرری، دانیویان دانشگاه هنر شرریراز موسرریقی  دانش

، دانشیویان دانشررگاه شررهید برراهنر موسرریقی آنیلسیاخ  کشور و لساا ایرانی دپی قکردستان موسی
 دانشرریویانو  ،را و پرراا غربرریانشیویان دانشگاه بینورد موسیقی ، دمتالجاز و بلوز و راک و هوی

ج ینتررا   ننررد.کرا در قیاس بررا سررایری  بیشررتر گرروش می  دانشگاه صنعتی کرمانشاه موسیقی محلی ایرانی
میزان گوش دادن به موسیقی دانشیویان زن و مرد تفرراوت معنرراداری وجررود   ای  است که بی   حاکی از

( زمرران بیشررتری را 16/73( در قیاس با مررردان )بررا میررانگی  13/78نحوی که زنان )با میانگی  دارد، به
 اند.برای گوش دادن به موسیقی اختصا  داده

و مراسههم مسههاجد،  انشههجویی  های د تشههکل در    ت مشههارک حسب  شجویان بر بررسی توزیع نسبی دان . 9-6

 ها تکایا و هیئت 

دهنررد در هرریک تشررکلی فعالیررت  اند که ترجیح می سوم دانشیویان بیان کرده نتایج نشان داد که حدودا  یک 
هنررری، ادبرری و بسرریج    هررای فرهنگرری، هررای علمرری، کانون انیم  نتررایج نشرران داد کرره  ، همچنی   . د نکنن 
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  ، ها فعالیت کننررد. همچنرری  اند در آن نشیویان تمای  داشته یی هستند که دا ا ه تری  تشک  مهم   یی دانشیو 
اصررفهان و  های دانشررگاه جز به   ، ها دانشگاه   ی برای بیشتر دانشیویان همه   نتایج نشان داد که انیم  علمی 

نتررایج    ، ند. همچنرری  تشکلی است که دانشیویان بیشتر تمای  دارند در آن فعالیت داشررته باشرر  ، هنر شیراز 
شیویان دانشگاه اصفهان تشررک  بسرریج دانشرریویی و دانشرریویان دانشررگاه هنررر شرریراز  داد که دان شان  ن 

  فعالیررت داشررته باشررند.   ها د که در آن ان و تمای  داشته   ند پسند می بیشتر  را    ادبی   و   های فرهنگی، هنری کانون 
ی   تررر مهم  ی ورزشرر  ی ا هرر ت یرر فعال و و سررفر،  تفررریح  ، ق یرر مطالعرره و تحق  ترتی  نتایج نشان داد که برره سایر  

  اسررت فعررالیتی    فعالیت سیاسی   ، پردازند. همچنی  هایی هستند که دانشیویان در دانشگاه بدان می فعالیت 
 بپردازند.  دانشگاه به آن   که دانشیویان تمای  کمتری دارند که در داخ  

یان بیرران  و از دانشی  درصد  27ه نتایج نشان داد ک ، ها شرکت در مراسم مساجد، تکایا و هیئت در مورد  
در    درصررد   23کننررد و در مقابرر   ها شرررکت می در مراسم مساجد، تکایا و هیئت  در حد زیادی اند که کرده 

  نیمی از دانشیویان نیز در ای  مراسم در حد کررم   میزان مشارکت  ، کنند. ال ته می ن شرکت چندان ای  مراسم 
، صررنعتی  هد مشرر   فردوسرری   ههای ا ی  دانشرریویان دانشررگ ترت باشررد. برره می  و رو به متوسط )گاهی اوقات( 

صررنعتی    و   سهند، اصفهان، شهید باهنر، صررنعتی کرمانشرراه، کردسررتان، هرمزگرران، بینررورد، خرروارزمی، 
 اند. ها داشته ساجد، تکایا و هیئت امیرک یر بیشتری  میزان شرکت را در مراسم م 

گرراهی  د ح در  درصد  58غل ( و )ا  در حد زیاد  درصد  30 ، میزان زیارت اماک  مذه ی   در خصو  
روند. نتایج حاص  از میانگی  حاکی از ایرر   اند که به زیارت اماک  مذه ی می بیان کرده  ندرت ه ب   اوقات و 

نتررایج نشرران داد کرره    ، رونررد. همچنرری  ه ی می است که دانشیویان در حد متوسط به زیررارت امرراک  مررذ 
، بینررورد،  ه، صررنعتی سررهند ا فهان، صنعتی کرمانش فردوسی، مالیر، اص  های ترتی  دانشیویان دانشگاه به 

صنعتی امیرک یر بیشتری  میزان زیارت از امرراک  مررذه ی را  و شهید باهنر، کردستان، خوارزمی، هرمزگان، 
مناسررک دینرری )مراسررم  در  شرررکت ترروان گفررت کرره می  ، ی پژوهش حاضررر ها با توجه یافته  ، لذا  اند. داشته 

اشررکال   یکرری از  ، دانشیویان   ی نس  بی  اکثریت  ر د  ...(  اک  مذه ی و زیارت ام   ، ها هیئت   و   مساجد، تکایا 
 د. شو گذران اوقات زندگی برحس  مصار  فرهنگی محسوب می 

 
 گیری بحث و نتیجه .  7

 : باشد ور به شرح ذی  می آمده در چند مح دست ه تری  نتایج ب مهم 
لی  م عررا   عنوان فرهنگرری برره مصر  می توان گفت که  ، موجود  ی با توجه به رویکردهای نظری و پیشینه 

نقشرری اساسرری   هررا فرهنگ و تداوم پذیری، بازتولید فرهنگی و تعام  دانش، فرایند جامعه   تقال اساسی در ان 
عمررال  از ا    ی ا د همچررون دسررته یرر رهنگرری را با ی ف ه ل مصررر  کررا   ، با توجه به مرروارد فرروق  ، لذا  . کند ایفا می 
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را   ی و مصررر  فرهنگرر یرر بورد کرره  طور همرران  ، دانست و همچنی  گذران اوقات فراغت   ی و فرهنگ   ی اجتماع 
ها نشرران  کنکرراش در یافترره انیامد.  ی م نیز    ی ز اجتماع ی یاد تما ی مصر  به ا نوع د. دان ی خلق ارت اط م  ی نوع 

در بی  دانشرریویان    ی اجتماع   زات ی حفظ تما  یاد و ی د  ا ه  ا ب  ی مصر  فرهنگ خا   ی الگوها  دهد که ی م 
و  مصررر  فرهنگرری  مختلف  های یگاه ا پ  ، ط ق نتایج  رود. ی م   کار ه  ب برحس  متغیرهای عمومی و جمعیتی  

های مصر  فرهنگرری، نشرران  نده کن های دیگر تحقیق در رابطه با تعیی  یافته  . دارند  ی متفاوت تقری ا   ی ها ذائقه 
نشرران داد کرره میررزان مصررر  فرهنگرری   د. نتایج ن دار در ای  حوزه  ها ا سایر پژوهش گرایی و نزدیکی ب از هم 

های مختلررف دارای  مصر  فرهنگی در دانشگاه های نوع  شاخش   و   است متنوع و متکثر دانشیویان بسیار 
اقتصررادی مشخصرری نرردارد و   ی مستقال  ط قرره دانشیویان خود چند هر   همچنی ،   . یست شرایط یکسانی ن 

و    اجتمرراعی پایگرراه  متغیرهررای  اما وضعیت  پدری است،    ی ها وابسته به وضعیت ط قه ی آن اقتصاد  ی ط قه 
جهررت  در ایرر  پررژوهش   ( ...   مقطرر  تحصرریلی و   گاه مح  تحصی ، ش دان )جنس،    ها تی آن شناخ جمعیت 

( نتررایج 1393طور کرره در پررژوهش کاظمیرران و همکرراران )همرران  . د شرر استفاده  ها آن شناخت تمایزات 
، در «ها در بعضی از ابعاد مصر  فرهنگی اسررتتأثیر تمایز ط قاتی و تفاوت بی  گروهتأیید  »حاکی از  

 تفاده کنرریم، شرراهد تفرراوت مصررر  فرهنگرری در برری اسرر   بوردیررو  «گاهیپا »اگر از مفهوم  ،  ای  پژوهش
 هستیم.  های مورد مطالعهمختلف در گروههای اجتماعی  پایگاه

 ،انررد( مطرررح کرده1392که کالنتری و همکاران ) طورباید خاطرنشان ساخت که همان  ،در ضم 
یرر  میرران، هنگرری اسررت. در ارمصررر  ف  ،ایی خویشت یابی و بازنمرای هویتهای رایج بیکی از شیوه 

نیرراز برره منرراب  فرهنگرری  ،یا ترجیحات فرهنگرریو ها انتخاب الگوی خاصی از مصر  فرهنگی یا شیوه 
ر خصررو  سررطوح تحصرریلی تفرراوت انرردکی بررا دحاضررر  پررژوهش    ،در ای  ارت اطدارد.  خا  خود  

سررطوح و  هررم در ،مصررر  فرهنگرریپژوهش کالنتررری و همکرراران دارد، زیرررا در آن آمررده اسررت کرره  
ای مصر  و هم در الگو یا ترجیح مصر ، در میان افراد با تحصیالت مختلررف متفرراوت برروده همیزان

کرره بررا اسررت ر آن پژوهش بیان شده مشابه پژوهش حاضر است. اما دآن پژوش  جا نتایج  است و تا ای 
ترروان کرره می  طوریبرره  ،یابرردش میمیزان استفاده از محصولت فرهنگی نیز افررزای  ،افزایش تحصیالت

های خاصرری از دهی شرریوه برره شررک   ،های فرهنگی در فررردتحصیالت با ان اشت مناب  و سرمایه  گفت
سرره مقطرر  کارشناسرری،  یا مقایسررهنتایج در ارت رراط برر   ،اما در پژوهش حاضر  .است  انیامیدهمصر   

نشرران فرهنگرری    مصررر میررزان  ت اط با  و ان اشتی را در ار  افزایشیکارشناسی ارشد و دکتری چنی  روند  
د کرره در برری  دانشرریویان کارشناسرری، بیشررتری  ندهو اما در خصو  نوع مصر  نشان می  دهندینم

باشررد و در برری  دانشرریویان رجی( میمیزان گرایش به استفاده از انواع موسیقی جدیررد )داخلرری و خررا 
 لتر است.ها و مناب  علمی با ایتس  یکتاب و مطالعه  یدکتری، مطالعه
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نمررادی  و سررم لیک  ینمونه جن ه یبرخی مصار  فرهنگی در بی  جامعهکه م دیگر ای هم  ینکته
 و اسررت یاجتماع ی امر توان به نظر بوردیار اشاره نمود که اذعان دارد مصر ست که میا  جا دارد و ای 

 برره معنا  نآ یها نشانه تسابان با  تا  ندکیاست، مصر  م شده تیتث  یاجتماع لحا به هک  را  ییمعنا   فرد
 ی« در مرکز بحث مصر  جررا ی گریرو، »خود« و »د یاد کند. ازیم و بازتولیتصور از خود را ترمخود،  

خود را نشرران   ،موسیقیمصر  انواع  مث     ،رند و ای  موضوع در ارت اط با برخی مصار  فرهنگییگیم
 دهد.می

ح توجه داشررته چند سط حوزه یا  به چندباید  ،رهنگینوع مصر  ف  یها، در زمینهبر اساس ای  یافته
ترری ماننررد یآموزشرری و ترب یرد خانواده، برخی مربوط برره نهادهررا کها مربوط به عملم: برخی اقدامیباش

ها و مساجد، و از انهفرهنگی و مذه ی مانند رس  یوط به نهادها آموزش و پرورش و دانشگاه، برخی مرب
ه کرر اجتماعی و فرهنگی است  یاراستگذیس  یحوزه   ریزی و اقدام درمهبرخی مربوط به برنا   ترهمه مهم

 یکه مسررئولی  معمررول  دغدغررهبا توجه به ای   ربط انیام شوند.یذ  یها د توسط مسئولن و دستگاهیبا 
ریزی تری  اقدام برنامهرو مهمای کنند، ازمطرح میرا در بی  دانشیویان و جوانان  نوع مصر  فرهنگی  

هررد    با هد  گذران نوع اوقررات فراغررت ایرر  گررروههای مرت ط  مانزاجتماعی از سوی سا   فرهنگی و
و گفتمرران جررام  انقررالب ریزی فرهنگی با توجه به الگوی فرهنگرری کشررور زیرا هرچه برنامه  ؛باشدمی

امررا اگررر از ایرر   ؛صورت گیرد، مصر  فرهنگی نیز در راستای آن و یا نزدیک به آن خواهد بود  اسالمی
های اسررالمی و ایرانرری ها به الگوهای مغایر با ارزشوزه هنگی در برخی حرغفلت گردد، مصر  ف  مهم

 خواهد داشت.گرایش  
شرریویان، مررواردی کرره نیرراز برره  قه و تمای  دان ئ ها دیده شد، با توجه نوع ذا طور که در بخش یافته همان 

و یررا خوانرردن    ه تلویزیررون و مرراهوار   موسیقی سررنتی و تماشررای انواع زمان زیادی دارد )مانند گوش دادن به 
ایرر     نیسررت و )خصوصررا  دانشرریویان مقطرر  کارشناسرری(  ت  حییم( چندان مورد پسررند دانشرریویان  ک 

ثانیررا  در زمرران    ، آور باشد ل  برایشان هییان که او   هستند مند به آن نوع از مصار  فرهنگی  ه دانشیویان عالق 
 امکان کنشررگری در  و ثالثا    ، د گیرن   موضوع قرار   ی نتییه فودی( در جریان مت  و یا صورت فست ه کوتاهی )ب 

  های اجتماعی و یا حتی شرررکت در مناسررک دینرری داشته باشند )مانند استفاده از ش که فضا و شرایط را  آن  
کرره امررروزه  اسررت و ای  موضوع مهمی  ، ها، زیارت اماک  مذه ی و...( هیئت مراسم مساجد، تکایا و مث   

 ورد توجه قرار گیرد. های هد  م گروه   نگی برحس  پذیرش در باید در سیاستگذاری فره 
ق عمرردتا  در سررطح یرر   تحقیرر رهررا و ابعرراد مرررت ط بررا مصررر  فرهنگرری در ایه متغک یبا توجه به ا

بررا توجرره برره  ،میررزا یلزم اسررت کرره در نوشررتاررو   یرر انررد، ازمورد مطالعه قرار گرفت  یشناختجمعیت
رها، علرر  و پیامرردها   به بررسرری بسررتیشناختی و همچنامعهبه متغیرهای ج  ،ان چارچوب نظری پشتی
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و   یگونرراگون مررورد بررسرر   یها د که موضوع مصررر  فرهنگرری از جن ررهشویه میتوصلذا    .توجه داشت
 یبرره ارائرره  ،و مرردیریت آموزشرری  یترر یترب  ،یشررناختموضوعات روانر  یق با سا یرد و با تلفی  قرار گیتحل

میررزان و رگذار بررر یتأث یها ن هشتر جیشناخت ب  هها بتوان بآن  کمک  ت با ید تا در نها یجام  رس  یها مدل
مررورد  یطور عملرر هنررده برر یرا در آ  آن الگوهررا د و  ی  جوانان و دانشیویان رسرر یمصر  فرهنگی در بنوع  

 استفاده قرار داد.
های بررسی مصر  فرهنگرری در برری  دانشرریویان دانشررگاهمقاله حاضر حاص  پیمایشی با عنوان  

می باشد که توسط موسسه مطالعات فرهنگرری   وری(تحقیقات و فنا   ،حت پوشش وزارت علومدولتی )ت
به بنده واگذار شد و در اینیا از مدیریت وقررت موسسرره )   ، تحقیقات و فناوریو اجتماعی وزارت علوم

بخاطر همراهی و عنایت برره پررژوهش دکتر حسی  میرزایی( و ناظرطرح )آقای دکتر رضا صمیم (  قای  آ
 .شودو تشکر می تقدیر
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