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  مجله مديريت فرهنگي
 1388زمستان / شماره ششم / سال سوم 

  
  
  

  11آموزان شاهد استان لرستانآموزان شاهد استان لرستان  ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي در بين دانشميزان مصرف كاالهاي فرهنگي در بين دانشبررسي بررسي 
  

   رشيدپوريعلدكتر 
  واحد علوم و تحقيقات اصفهاناسالمي،  آزاد دانشگاه مي علئتعضو هي

  
  

  چكيده
چنان كه در درك . توان فعاليتي غيراقتصادي و سياسي تعريف كرد مصرف فرهنگ و كاالهاي فرهنگي را مي

با توجه به اينكه . شود طور ضمني فعاليت اجتماعي آزادانه را هم شامل مي اي وجود دارد و به چنين تلقي ول هممعم
ميزان گرايش به مصرف كاالهاي فرهنگي در جوامع رو به افزايش بوده و از طرفي در طول ساليان اخير شيوه و 

 و در هر جامعه و در هر برهه زماني خاص دسته روش ارائه اين كاالها دچار تغييرات بسيار زيادي گرديده است
 گوناگوني از اين كاالها ارائه شده و باتوجه به اينكه در اين پژوهش به دنبال تعيين ميزان مصرف كاالهاي هاي بندي

 بين دانش آموزان شاهد استان لرستان استان لرستان هستيم لذا در يك تقسيم بندي دقيقتر كاالهاي فرهنگي در
  .بندي نموديم را در نه گروه دستهفرهنگي 

باشد، از يك پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است كه  مي پيمايشي -نوع توصيفي در اين پژوهش كه از
 نفر 580جامعه آماري اين پژوهش. روايي محتوايي آن از طريق مراجعه به كارشناسان و متخصصان بررسي گرديد

 290به تعداد1387-88 شاهد دوره متوسطه استان لرستان در سال تحصيلي باشد كه در برگيرنده دانش آموزان مي
از دانش آموزان عادي همتراز آنها انتخاب گرديدند و با توجه به )  نفر290(نفر و به جهت مقايسه همين تعداد 

هند كه ميزان د مينتايج به دست آمده نشان . ي آنها مورد بررسي قرار گرفتند محدود بودن اعضاي جامعه آماري همه
مصرف اغلب كاالهاي فرهنگي در بين دانش آموزان شاهد در سطح مناسبي نيست و صرفاً در خصوص برخي از 

در ضمن بين ميزان مصرف كاالهاي . عملكرد مطلوبي دارند مي كاالها همانند كاالهاي مربوط به بازي و سرگر
  .فاوت معناداري وجود نداردفرهنگي دانش آموزان شاهد و غيرشاهد نيز در بيشتر موارد ت

  
  گان كليديواژ

  مصرف كاالهاي فرهنگي، كاالهاي فرهنگي، دانش آموزان شاهد 
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  مقدمه
 ساله عزيزترين فرزندان پاك  8در جنگ تحميلي 

 سپاهيان و ،اين مرز و بوم شامل بسيجيان، ارتشيان
جهادگران در دفاع مقدس مردانه جنگيدند و زيباترين 

 انساني را كه تجلي فطرت الهي اوست  حياتهاي جلوه
و با پيروي از ساالر شهيدان حسين بن علي عليه آالف 

بدون شك اين جنگ . التحيه و الثناء به نمايش گذاشتند
رحمتي ) ره(تحميلي، ضمن اين كه بنا به فرمايش امام 

بود، پيامدهاي ناگواري نيز در پي داشت يكي از 
 شدن فرزندان پيامدها ي اجتماعي آن بي سرپرست

حمايت همه . باشد مي ميشهداء گرانقدر انقالب اسال
جانبه از وارثان آنان وظيفه الهي و انساني نه تنها دولت 

  )1379،2 كرمي.(باشد مي) همه افراد(بلكه آحاد جامعه 
در حاليكه در عصر مدرنيته، فرهنگ به مثابه ي هنر 

در عالي، حوزه ي خاصي از جامعه را اشغال كرده بود،
 جامعه نيز راه هاي عصر پسامد رنيته به ديگر عرصه

در سطح اقتصادي شاهد كااليي شدن . يافته است
ايم و در همين حال خود اقتصاد نيز در  فرهنگ بوده
ي مانند آگهي و تبليغات، اوقات فراغت، هاي شكل پديده

صنعت خدمات و تحكيم موقعيت بازار، به خاطر 
ه اي به فرهنگ وابسته ي زندگي به شكل فزايند شيوه

  )50، 1380 نش. (شده است
توسعه جوامع صنعتي ابتدا در اروپا و سپس در بقيه 

 صنعتي پي در پي، به ويژه هاي نقاط جهان و نوآوري
در زمينه ارتباطات، سبب تحولي بنيادي در توليد و 

  و كاالهاي فرهنگي و حضور موثرترها ارسال انواع پيام
كشور ما نيز به عنوان .  گرديدفرهنگ در حوزه اقتصاد

يك كشور در حال توسعه هر روز احساس نياز در 
 دشود و باي ميخصوص كاالهاي فرهنگي شديدتر 

تمهيدات الزم در مورد توزيع متناسب كاالهاي مذكور 
در بين اقشار مختلف جامعه علي الخصوص نسل جوان 
اتخاذ گردد تا زمينه توسعه هر چه بيشتر جامعه فراهم 

  .يدآ

  بيان مسئله
توان  مصرف فرهنگ و كاالهاي فرهنگي را مي

چنان كه در . فعاليتي غيراقتصادي و سياسي تعريف كرد
طور ضمني چنين تلقي وجود دارد و بدرك معمول هم

اين .شود فعاليت اجتماعي آزادانه را هم شامل مي
فعاليت در اشكال ناب و خالق آن، به آفرينش و خلق 

كاري كه هنرمندان، شعرا، . دشو فرهنگي منجر مي
فالسفه، انديشمندان و پديدآورندگان صور مكتوب، 

اما در اشكال . دهند انجام مي... صوتي و تصويري و
شود كه در آن  معمول و مرسوم آن، فعاليتي را شامل مي

فرد با مصرف و استفاده از آنچه پدپد آمده است، با امر 
آن به رشد و شود و با استفاده از  فرهنگي آشنا مي

عنوان  آنچه به. كند شكوفايي وجود خود كمك مي
تواند نتيجه فعاليت  شود، مي فرهيختگي از آن ياد مي
  .فرهنگي از اين نوع باشد

مصرف كاالهاي فرهنگي، بعدي است از حيات 
 و اين  فرهنگي كه در اين پژوهش بدان توجه شده

و مقوله، عمدتاً با توسعه صنعت و فرهنگ مرتبط است 
در خصوص جوامع جديد بيشتر كاربرد دارد تا جوامع 

ها و وسايل فرهنگي  سنتي و بر استفاده از رسانه
) شود وسايلي كه با آن فعاليتي فرهنگي انجام مي(

  .شود متمركز مي
 حاصل از مصرف كاالهاي هاي نتايج و پيامد

 آنهافرهنگي و هنري به صورت مداوم بر ميزان مصرف 
 نحوي كه هرچه اين نتايج مثبت تر تاثيرگذار است به

باشند موجبات مصرف هر چه بيشتر و بهتر اين كاالها 
را به دنبال دارند و در صورتي كه نتايج و پيامدهاي اين 

 در آنهامصرف ضعيف باشند خود به خود مصرف 
آينده كمتر شده و به همين منوال جامعه از نتايج و 

در ادامه .ماند يم بي بهره آنها مطلوب مصرف هاي پيامد
فرايند مصرف كاالهاي فرهنگي ارائه گرديده كه مويد 

  .همين مطلب است
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  فرآيند مصرف كاالهاي فرهنگي): 1-1(شكل 

  
  

با توجه به اين كه مصرف كاالهاي فرهنگي و 
ريزي در خصوص الگوي مصرف كاالهاي  برنامه

فرهنگي در حال حاضر يكي از مسائل مورد توجه 
پژوهش حاضر در پي . ن فرهنگي كشور استريزا برنامه

آن است تا دريابد ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي در 
بين دانش آموزان شاهد استان لرستان در چه حدي 

شوندعبارتند  ميحال سواالت اساسي كه مطرح . است
از اينكه اصوالً ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي در بين 

حدي است؟ دانش آموزان شاهد استان لرستان در چه 
آيا تفاوت معناداري بين ميزان مصرف اين كاالها دربين 
دانش آموزان شاهد و ساير دانش آموزان وجود دارد؟ و 
در صورتي كه مصرف اين كاالها در يك ميزان و اندازه 
قابل قبول نباشد چه راهكارهايي براي بهبود اين 

لذا در اين پژوهش سعي و تالش . وضعيت وجود دارد
با بررسي دقيق نظريات حوزه مصرف و گردد  مي

 مرتبط انجام شده ابزاري مناسب ياه فرهنگ و پژوهش
 مورد نياز طراحي گردد و به هاي براي جمع آوري داده
و دقيق به سواالت مطرح شده  ميشيوه اي كامالً عل

  .پاسخ داده شود

  فايده و هدف پژوهش
 با توجه به اينكه مصرف كاالهاي فرهنگي اثرات

گذارد  مياي در اعضاي جامعه بر جاي  و سازندهمثبت 
و به نوعي سبب افزايش توان خالقيت، نوآوري و 

 آنهاابتكار در افراد شده و صبر، بردباري و سعه صدر 
را در برابر مشكالت و مسائل موجود در جامعه افزايش 

دهد و از طرف ديگر مصرف كاالهاي فرهنگي   مي
را به دنبال دارد و  بهبود بهبود و ارتقاء سرمايه فرهنگي 

 اجتماعي را در هاي سرمايه فرهنگي كاهش نا بهنجاري
بعالوه افراد از طريق فعاليت و مصرف اين . پي دارد

نوع كاالها منزلت و شان اجتماعي خويش را نشان 
توان رفتار و عكس العمل  ميدهند و از اين طريق  مي
لذا با  .نمودبيني   را در وقايع اجتماعي تبيين و پيشآنها

بررسي ميزان مصرف اين كاالها در بين دانش آموزان 
شاهد استان لرستان به عنوان بخشي از جامعه ي استان 
كه آسيب پذيري باالتري دارند و به نوعي انتظارات 
ساير اعضاء جامعه از اين قشر در انجام تعامالت و 

 آنها اجتماعي مثبت تر باال بوده و به نوعي از هاي كنش
  .گيرند ميلگو و سرمشق ا
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به داليل زير از اهميت و ضرورت بسيار بااليي 
  :برخوردار است

ـ شناسايي ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي و هنري 
بين دانش آموزان شاهد و مقايسه آن با ميزان  در

مصرف اين كاالها دربين ساير دانش آموزان و 
يافتن نقاط قوت و ضعف موجود در مصرف 

  ؛ي در بين دانش آموزان شاهدكاالهاي فرهنگ
ريزي درست به منظور تقويت نقاط قوت و  ـ برنامه

برطرف نمودن نقاط ضعف واتخاذ راه كارهايي 
 ؛ موجودهاي براي برطرف نمودن خال

ـ حفظ شان و منزلت فرهنگ ايثارگري با پرورش و 
تربيت صحيح و متناسب اين دانش آموزان به 

  .ريعنوان سمبل و يادگارهاي ايثارگ
در ضمن هدف اصلي اين پژوهش تعيين ميزان 
مصرف كاالهاي فرهنگي در بين دانش آموزان شاهد 

در راستاي رسيدن به اين هدف،  .باشد مياستان لرستان 
  :اهداف فرعي زير دنبال خواهد شد

ي فرهنگي به تعيين ميزان مصرف هريك از كاالها) 1
 صورت جداگانه و مجزا؛

االهاي مذكور دربين دانش مقايسه ميزان مصرف ك) 2
  .آموزان شاهد و ساير دانش آموزان

 
 ادبيات پژوهش

اي شامل معارف،  فرهنگ يا تمدن مجموعه پيچيده«
معتقدات، هنرها، صنايع، فنون اخالق، قوانين، سنن و 
باالخره عادات، رفتارها و ضوابطي كه فرد به عنوان 

امعه گيرد و در برابر آن ج عضوي از جامعه خود فرا مي
فرهنگ «يا اينكه » .وظايف و تعهداتي بر عهده دارد

كنند  عبارت است از هر چيزي كه مردم دارند، فكر مي
» .كنند و به عنوان افرادي از جامعه خود به آن عمل مي

فرهنگ « :گويد ميمارگات ميد  )45، 1379 فرارو(
اي از رفتارهاي آموختني،  عبارت است از مجموعه

نن كه مشترك ميان گروهي از افراد باورها، عادات و س

است و به گونه اي متوالي توسط ديگران كه وارد آن 
» .شوند شوند آموخته و به كار گرفته مي جامعه مي

  )82، 1379فرهنگي (
كاال هر آن چيزي است كه براي مبادله توليد «
  )36، 1358پل سوئيزي (» شود نه استفاده توليدكننده مي

ليد كننده آن را براي كاال چيزي است كه تو«
مصرف ديگران و نه براي مصرف خود توليد كرده 

يك كاال يا خدمت «بنابراين ) 82، 1352ماركس (» است
فرهنگي عبارت است از شيء و يا خدمتي قابل استفاده 
و مفيد كه توسط افرادي از جامعه براي ارضاء نيازهاي 

ادله فرهنگي سايرين توليد و ايجاد گردد و در فرآيند مب
با كاالها و خدمات ديگران اعم از فرهنگي يا 

   .»غيرفرهنگي معاوضه گردد
اقتصاددانان وظيفه ندارند تا تعريفي از فرهنگ «

كه حاكميت مصرف كننده بر آن  ميدر پاراداي. ارائه كنند
ي خود نهاب است هر فرد بر اساس تجربه و رجحاغال

ا شرايط الزم و كافي براي شناخت مفهوم فرهنگ ر
توانند در پي  به هر حال اقتصاددانان مي. كند معين مي

فهم اين باشند كه آيا معيارهاي معيني وجود دارد كه 
افراد آن را براي تمييز دادن كاالها يا خدمات فرهنگي 

، 1376پيكاك (» .از كاالها و خدمات ديگر به كار ببرند
35(  

هاي كاالها و خدمات  براي پرداختن به ويژگي
ابتدا بايستي اين كاالها و خدمات را دسته فرهنگي 

يك دسته بندي معمول از اين كاالها و . بندي نمود
خدمات آنها را به شرح ذيل در چهار دسته قرار 

  :دهد مي
 كاالها و خدمات فرهنگي خصوصي،  كاالها و 

كاالها و خدمات فرهنگي  ، ميخدمات فرهنگي عمو
حال به  .ديتركيبي و كاالها و خدمات فرهنگي اعتقا

منظور افزايش دقت كار پژوهش دسته بندي كامل تر و 
تري از كاالها و خدمات فرهنگي ارائه  كاربردي

در اين دسته بندي كاالها و خدمات فرهنگي . گردد مي
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 :گيرند ميدر نه گروه به شرح زير قرار 

 ؛..)روزنامه، كتاب و(كاالهاي فرهنگي مكتوب  -

راديو، (انگي كاالهاي فرهنگي سمعي و بصري خ -
   ؛...)تلويزيون و

كاالهاي فرهنگي فرهنگي سمعي و بصري غير  -
   ؛)تئاتر و سينما(خانگي 

  ؛...)اينترنت و(اي  كاالهاي فرهنگي شبكه -

 ؛.)تماشا، شركت و(ي فرهنگي ورزشي كاالها -

  ؛...)مراسمات و(  كاالهاي فرهنگي مذهبي -

   ؛..)خريداشياء، بازديد و(كاالهاي فرهنگي هنري  -

  ؛..)نگه داري، بازديد و( كاالهاي ميراث فرهنگي -

اي   رايانههاي بازي( كاالهاي فرهنگي سرگرمي  -
   ...)و

  
  عوامل موثر بر مصرف كاالهاي فرهنگي

كوچكترين اما مهمترين نهاد اجتماعي، يعني 
عامل اساسي در گسترش و ترويج فرهنگ و » خانواده«

خانواده . شود مياستفاده از كاالهاي فرهنگي محسوب 
تواند با مديريت مالي صحيح، هزينه  ميدر هر شرايطي 

. الزم را براي خريد كاالي فرهنگي اختصاص دهد
عوامل روانشناختي دومين عامل موثر ) 1386 عابري(

سومين و شايد مهمترين . باشند ميبر مصرف اين كاالها 
در مطالعه متون و  .كننده است عامل رفتار مصرف

ط با رفتار مصرف كننده تعاريف زير به  مرتبهاي نوشته
ي هستند هاي كننده فعاليت رفتار مصرف«: خورد ميچشم 

كه در آنها افراد درگير استفاده واقعي يا بالقوه از اقالم 
 و ها مختلف بازار كه شامل محصوالت، خدمات، ايده

اين يكي از تعاريف » .شود، هستند مي ها محيط فروشگاه
 2 شده توسط بركمن و گيلسون كالسيك ارائهنسبتاً
  .است

 رفتار مصرف كننده را بدين 3ويلكي و سالمون
  :كنند ميصورت تعريف 

 فيزيكي، احساسي و ذهني اي كه افراد هاي فعاليت«
هنگام انتخاب، خريد، استفاده و دور انداختن كاالها و 

ي خود ها  و خواستهها خدمات در جهت ارضاي نياز
  .»درگير آنها هستند

گيري  ، مصرف كننده را يك واحد تصميم4ينزهاوك
داند كه به جمع  مي) افراد، خانواده، خانوار يا شركت(

در ) آگاهانه يا ناآگاهانه(آوري اطالعات و پردازش آنها 
پرتو موقعيت موجود پرداخته و جهت دستيابي به 

 صمدي. (كنند ميرضايت و بهبود سبك زندگي اقدام 
كشورهاي غير  در«. عامل چهارم مذهب است )1386

مسلمان، مطالعات گسترده اي در زمينه اقتصاد و 
كننده انجام  رفتار مصرف مذهب، از جمله مذهب و

را با  ، مصرفها اي ترين اين نظريه پايه .شده است
اما مطالعات . نگرش دنيا و آخرت در نظر گرفته است

مذهبي و اثر مؤسسات  مكمل، بحث اثر سرمايه انساني
 مذهبي را در كسب مطلوبيت ناشي از و گروههاي

مطالعات جديدتر، . اند مذهبي وارد كرده انجام فعاليتهاي
 .»اند شكل دنيوي بيشتري به فعاليتهاي مذهبي داده

هويت اجتماعي عامل پنجم  )1381و عزتي دادگر(
برخي نيز در مطالعات خريد بر ارتباط بين « .باشد مي

اين نگاه  .كنند مي  تاكيد5 پساسنتيهاي كاالها و هويت
چني ( شود ميخصوصا با مفهوم سبك زندگي مشخص 

به اين ترتيب، مصرف كنندگان  ).1992 و شيلدز1996
گردند كه هويتشان را تعريف  مياشيايي  حول كاالها و

ششمين عامل طبقات و طبقه  )1378،91 كاظمي( ».كند
 در بحث تحليل طبقاتي . اجتماعي استهاي بندي

و از طبقه عنصر مصرف جايگاه يف ابورديو و تعر
 مصرف هاي طبقات مختلف شيوه. اي دارد ويژه

. گوناگون به ويژه مصرف فرهنگي گوناگوني دارند
 فرهنگ يك مصرف كننده، .عامل هفتم فرهنگ است

 ها او در رابطه فعاليت  كليهاي  اولويت مشخص كننده
همچنين فرهنگ، در موفقيت . و كاالهاي مختلف است

م موفقيت پذيرش كاال يا خدمت خاص نقش يا عد
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كاالي كه منافعي سازگار و متناسب با . بسزايي دارد
فرهنگ اعضاي گروه يا جامعه در هر نقطه از زمان 
داشته باشد، شانس پذيرفته شدن آن در بازار بسيار 

توان در قالب قدرت آنها  مي را ها فرهنگ .بيشتر است
 هاي  افراد، ارزشهاي در قانونمندسازي رفتار، نگرش

 هاي مردم، سبك زندگي مردم، و درجه تحمل فرهنگ
  )163، 1386 صمدي. (ديگر از يكديگر تميز داد

 
  نظريات مصرف كاالهاي فرهنگي

  مصرف انفعالي
امروزه بسياري از صاحبنظران معتقدند كه بيگانگي 

 1950از زمان ماركس نه تنها كاهش نيافته بلكه از سال 
ي مصرف افزايش يافته  شدن به حوزهبه بعد با وارد 

شوند به  ميي كه مصرف هاي كاالها و تجربه. است
اند  بندي شده بدل شده  از پيش بستههاي كاالها و تجربه

 معيني كدگذاري هاي كه براي ايجاد و دريافت پاسخ
از . اند و اين امر بعد جديدي به بيگانگي داده است شده

منفعل و  ميظر جساين ديد مصرف كنندگان مدرن از ن
  . از نظر روحي بسيار مشغول اند

  
 مصرف ارتباطي

برخي ديگر از نظريه پردازان، مصرف فرهنگي را 
در اين جا مصرف به . كنند مي معنيشيوه اي از ارتباط 

مسئله اين جاست . معناي نوعي ارتباط و خلق معناست
كه نفس دارا بودن ثروت براي احراز منزلت و شهرت 

.  ثروت به گونه اي بايد به نمايش درآيد.كافي نيست
چنين نمايشي با  نوع خاصي از فراغت، يعني فراغت 

به اين معنا كه افراد طبقه ي . شد ميتظاهري ممكن 
 غير مولد به نوعي هاي متوسط از طريق اشتغال به كار

ي هاي خود را از طبقات پايين تر كه ناگزير بودند به كار
اشتغال به . كردند مي جدا براي كسب درآمد بپردازند

.  غير درآمد زا نشانه ي منزلت و اعتبار افراد بودهاي كار
در اجتماعات كوچك فرد از طريق فراغت تظاهري 

اما در جوامع . گذاشت ميثروت خود را به نمايش 
كه  و ناشناسي مانع از اين شد  ميي گمنا شهري پديده

در .دفراغت تظاهري كاركرد سابق خود را داشته باش
طبقه .شود ميجايگزين فراغتي ) مصرف تظاهري(اينجا 

كند ثروت خود را نه نتيجه ي كار و  ميمتوسط تالش 
كوشش بلكه امري طبيعي نشان دهد گويا از ابتدا او 

در واقع مصرف تظاهري .فردي ثروتمند بوده است
  .خواهد انتقال دهد ميهمين پيام را 

  
  مصرف ابداعي

مصرف . يدي استمصرف ابداعي، مصرف تول
همان طور كه . كننده در اين جا توليد كننده است

شوند، اين  ميفيسك گفته است كاالها ناتمام توليد 
. كنند مي هستند كاالها را تكميل ها مصرف كننده

بنابراين در اين رويكرد معناي مصرف و توليد  تغيير 
يافته و در نفس كردار مصرفي نوعي مقاومت و توليد 

بسياري از مطالعات اخير حول چنين . ودش ميديده 
.  در مطالعات فرهنگي شكل گرفته است  ميمفهو

  ) 154، 1387كاظمي، (
  

  پيشينه پژوهش
  داخل كشور

 دروه زماني رفتن به سينما هر :)1386(فريدون آزما 
پرنيا . ستها سه هفته يك بار بيشتر مورد توجه تهراني

ندان دو  در مصرف فرهنگي سالم:)1385(فر  پژوهش
آيتم سرمايه اقتصادي و سرمايه فرهنگي عامل شناخته 

در پژوهشي به نتايج زير ) 1379 ( ميباباخان كر .شدند
  : رسند مي

 ميزان مطالعه و كتابخواني در دختران و پسران -
  .شاهد يكسان است

 فرزندان شاهد بيشترين اوقات فراغت خود را به -
يت با مطالعه كتاب تماشاي تلويزيون و بعد از آن به ترب

  .گذرانند ميو روزنامه و مجالت 
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در صدر كتب مورد عالقه براي   مي علهاي  كتاب-
مطالعه فرزندان شاهد قرار دارد و ميزان عالقه به كتب 

باشد و بعد از آن  ميدر پسران بيشتر از دختران  ميعل
كتب ادبي، مذهبي و تاريخي مورد عالقه فرزندان شاهد 

 .باشد ميبراي مطالعه 

 در پژوهش 1367سپهوندي و همكارنش در سال 
 خودشان افت تحصيلي و تاثير شهادت پدر بر عملكرد

سد  ميتحصيلي فرزندان شاهد را گزارش كرده اند بنظر 
وضعيت مطالعه و كتابخواني شاهد نيز به دليل افت 
تحصيلي و عملكرد تحصيلي ضعيف آنان نامطلوب 

 )1379،3 كرمي(باشد 

 تحقيقات،رسنجي انجام شده در مركز براساس نظ
بيش  )1383( صداوسيما هاي مطالعات و سنجش برنامه

درحد زياد وخيلي )  درصد54(از پاسخگويان  مياز ني
اي ورزشي تلويزيون  مند تماشاي برنامه زياد عالقه

درصد نيز اوقات فراغت خود را صرف  60و  هستند
  .كنند  ورزشي تلويزيون ميهاي تماشاي برنامه

بندي پيامگيران اخبار   به جمع)1386(غفوري  فلور
 حاضر، در براساس نتايج پژوهش. پردازد ميصداوسيما 

حداقل يك و حداكثر هفت «، پاسخگويان، 1386سال 
، )درصد 6/81(» تلويزيون داخلي«در هفته، از » روز

 2/20(» راديو داخلي«، )درصد 4/46(» ها روزنامه«
هاي تلويزيوني  شبكه«، )رصدد4/11(» اينترنت«، )درصد

 »هاي راديويي خارجي شبكه«و ) درصد6/7 (»خارجي
، در شهرهاي مورد پژوهش براي كسب )درصد5/7(

  .اند خبر استفاده كرده
متغييرهاي مقطع تحصيلي و ) 1387(زهرا شجاع 

ي مثبت افزاينده با مصرف كاالهاي  اوقات فراغت رابطه
ام متفاوت است فرهنگي داشته هر چند كه سهم هر كد

ي ضعيفي  ي اجتماعي هم رابطه و همچنين متغيير طبقه
در . دهد با ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي را نشان مي

 ميزان  شغل والدين دانشجويان،  متغيرهاي جنس،  مقابل،

ي محل سكونت با مصرف كاالهاي  درآمد و منطقه
  .باشند فرهنگي فاقد رابطه مي

ا بهبود وضع اقتصادي، ب) 1380( نژاد مريم حسيني
باال رفتن منزلت شغلي و ارزش باالتر منطقه سكونت، 

يابد،  نسبت مطالعه كتاب از سوي زنان افزايش مي
توان نتيجه گرفت موقعيت طبقاتي خانواده  بنابراين مي

  .گذارد بر فعاليت فرهنگي كتابخواني زنان تأثير مي
در مناطق  )1385(  خورسند-اميني فسخودي

 كشور متوسط دسترسي به كاالهاي فرهنگي روستايي
 برابر متوسط مصرف  چهاربيش از)  درصد69/28(

 برابر 2و در حدود )  درصد96/6(فرهنگي  كاالهاي
)  درصد98/13(هاي فرهنگي  متوسط ميزان فعاليت

   .باشد مي
از بين انواع  ؛)1379(صداقت زادگان  و فردرو

ساعت براي هر  2 تلويزيون با ميانگين بيش از ،كاالها
راديو . فرد در روز، پرمصرف ترين كاالي فرهنگي است

 دقيقه پس از تلويزيون در 20 ساعت و 1با متوسط 
در مورد سينما تعداد افرادي كه . گيرد ميرتبه دوم قرار 

نها يكبار از سينما سال گذشته به سينما نرفته اند و يا ت
بت  است كه بيانگر نس درصد4/58اند  استفاده كرده

اندك استفاده كنندگان از سينما در مقايسه با راديو، 
فراواني استفاده از ماهواره . تلويزيون و ويدئو است

 از پاسخگويان از ماهواره  درصد2/16دهد  مينشان 
  . كنند مياستفاده 

پاسخگويان از  )1387(سيما  ات صدا ومركز تحقيق
و بيش كنند  مي استفاده ها تلويزيون بيش از ساير رسانه

به لحاظ ميزان .  به آن اعتماد دارندها از ساير رسانه
 استفاده و از نظر اعتماد به رسانه راديو، مطبوعات،

 بعد از هاي اينترنت و ماهواره به ترتيب در رده
  . تلويزيون قرار دارند
فعاليت و مصرف  )1376(زاده  احمد رجب

 درصد افراد تحت مطالعه در اين 5/69در  .فرهنگي
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يكي از اعضا اهل گوش دادن به  كم هش دستپژو
  . راديو است

  
  پژوهشهاي انجام شده در خارج كشور

 در بين مردم كلمبيا مصرف كاالهاي فرهنگي هم -
 هررا( .باشد ميرديف با كاالهاي اوليه مورد نياز زندگي 

پايگاه اجتماعي در تمايز بين مصرف كنندگان ) 2004
رد و آنهايي كه در  نقش اساسي داها فعال اين كاال

 غير فعال مرتبط هاي تر هستند به سبك مقايسه غير فعال
              )2007آلدرسون . (هستند

-2000بر اساس اطالعات موجود در دوره زماني 
رسدتعداد افرادي كه سطوح  مي در هلند به نظر 1975

بااليي از مصرف فرهنگي و مادي را با هم تر كيب 
ته است به هر حال توازني بين اند افزايش ياف نموده

 .مصرف فرهنگ و مصرف مادي نيز وجود ندارد
 اين پروژه موارد هاي يافته )2005 ايجيك و استرهوت(

ارائه شده ي قبلي در خصوص مصرف فرهنگي در 
دادند تطابق  و  ميحوزه تئاتر، رقص و سينما كه نشان 

ت گرايي فاقد پشتوانه تجربي هستند را تأييد  و تقويفرد
 هاي بعالوه  نظريه همه ـ واحد در حوزه هنر. نمايند مي

تحرك اجتماعي بيشتر مورد  و. بصري كاربردي نيست
عواملي  )2007 چان و گلدتراپ،( .گيرد مي تأييد قرار

 .كه بر مشاركت و مصرف فرهنگ تاثيرگذار هستند
تكنولوژي به همراه با سبك زندگي عوامل دموگرافيك 

، ها را در فعاليت  مير جهت مهرسد تغيي ميبه نظر 
ت سنتي زندگي مردم به وجود رخدادها و محصوال

تركيب دموگرافيك عامل مهم ديگري در . اند آورده
باشد آن بيان  مي مختلف هاي ميزان مشاركت در فعاليت

تر شده آموزش ديده  دارد كه جمعيت در آينده مسن مي
غييرات واين ت. باشد ميتر و داراي حق انتخاب بيشتري 

. بر ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي تاثير گذار هستند
عامل دموگرافيك ديگر اندازه، تركيب و موقعيت 

عامل سوم  .باشد ميجغرافيايي جمعيت مهاجر 

تحصيالت باالتر باعث مشاركت . باشد ميتحصيالت 
 اداره آمار كانادا( .شوند ميبيشتر در امور فرهنگي 

ي تحرك اجتماعي و  بوكدي به بررسي رابطه )2000
مصرف كاالهاي فرهنگي به ويژه كتاب و كتاب خواني 

دهد كه پايگاه  مينتايج نشان . پردازد ميدر مجارستان 
اجتماعي تحصيالت و درآمد سه پايه اساسي در تحرك 
اجتماعي در كتاب خواني هستند در ضمن تاثير طبقه 
اجتماعي در اين خصوص در مقايسه با پايگاه اجتماعي 

رفتار كتاب خواني افراد قوياً . باشد ميسيار كمتر ب
 .باشد ميشان  وابسته به پايگاه اجتماعي خود و والدين

وضعيت افراد در پايگاه اجتماعي تاثير ) 2007 بوكدي(
معناداري بر كتابخواني، تحصيالت، درآمد و طبقه 

بعالوه پايگاه بر تنوع موضوعات مطالعه . اجتماعي دارد
در مقاله مجالت   مير عوض پايگاه عامل مهتاثير دارد د
 نيست و در حالي كه تحصيالت و در آمد ها و روزنامه

اين حاكي از آن . در اين خصوص تاثيرگذار هستند
 از حوزه فرهنگ نخبه ها  و فرهنگها است كه روزنامه

گان خارج شده اند ولي كتاب هنوز هم وابسته به اين 
مطالعات نشان ) 2007 تورچ( .باشد ميحوزه از فرهنگ 

دهد كه درآمد خانوار در كانادا يك عامل مهم  مي
در ضمن ميزان . مشاركت در مصرف فرهنگ است

نوع .تحصيالت نيز در اين خصوص تاثير گذار است
به عنوان مثال . فعاليت اقتصادي افراد نيز موثر است

افرادي كه در مشاغل مديريتي، بازرگاني يا مالي مشغول 
 بيشتر ار افراد بيكار يا  درصد8/8هستند به فعاليت 

افرادي كه در مشاغل اوليه توليدي فعال هستند تمايل 
افرادي كه داراي والدين . به مشاركت دارند

بيشتر به ) تحصيالت دانشگاهي(كرده هستند  تحصيل
بعالوه پايگاه مادي و محل اقامت . پردازند مياين امور 

در  )2008 ديلي( . استآنها نيز در اين زمينه تاثيرگذار
خواندن ادبيات ديدن از (خصوص فرهنگ خاص 

رسد  ميبه نظر )  هنريهاي  و شركت در فعاليتها موزه
ناهمگوني فرهنگي در بين افراد تحصيل كرده براساس 
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. باشد مي خانوادگي تا حدودي با هم متفاوت هاي زمينه
خواندن داستانهاي رمانتيك (در خصوص فرهنگ عام 

و تماشاي تلويزيون ) soccer (ها  بازيحضور در
در . تجاري تاثيرات پيش زمينه اي والدين كمتر است

دهد كه در بين افراد تحصيل كرده  ميضمن نتايج نشان 
رابطه بين پايگاه اجتماعي و مصرف فرهنگي كاهش 

اثرات تحصيالت بر مصرف ) 1999 ايجيك( .يابد مي
نه خانوادگي  فرهنگي صرفاً براساس پيش زميهاي كاال

 هاي شود نه آن پيش زمينه ميقابل اندازه گيري سنجيده 
كه قابل اندازه گيري نيستند درخصوص منابع فرهنگي 

 نتايج )1998ايجيك ( .والدين كامالً موثر هستند
دهد كه افراد با تصيالت باالتر به  مي نشان ها پژوهش

 حوزه عالمانه فرهنگ هاي ميزان بيشتري در فعاليت
 بولينگ، اپرا و ،د مطالعه ادبيات، رفتن به موزههمانن

در اين پژوهش  ) 2005  تارو( .نمايند ميتئاتر شركت 
آيد كه سن نژاد و سطح  ميابن نتيجه به دست 

رف  تعيين كننده ي ذائقه در مصهاي تحصيالت شاخص
براساس  )2007 فاوارو وفارتز. (موسيقي هستند

پرهيز از ابهام  باال هاي فستده فرهنگها  هاي شاخص
پايين تر و فردگرا  تمايل  بيشتر به استفاده از اينترنت 

اندرسن و دايل، در ) 2005 هرمكينگ( .نشان ميدهند
 هاي بازي اي بين پرخاشگري، خشونت و زمينه رابطه

اي نتايج نشان داد پسران بيشتر از دختران به بازي  رايانه
 اين عده به .پردازند مي) آن هم از نوع خشن(اي  رايانه

لحاظ درسي ضعيف تر بودند و بيشتر پرخاشگري 
 اين مطالعه نشان داد همبستگي هاي يافته. كردند مي

 هاي اي خشن و رفتار زيادي بين استفاده از بازي رايانه
پرخشگرانه وجود دارد و اين ارتباط در افرادي 

اند  هكه قبل داراي خصوصيات پرخشگري بود) پسران(
 پژوهشي حاكي از آن بود هاي فتهيا .تر است قوي

دادند در  مياي را انجام  كساني كه بازي خشن رايانه
صدا بيشتري داشتند و هم خشم  حين بازي هم سر و

آوري   جمعهاي دادند براساس داده ميبيشتري نشان 

) بيشتر مردان و(اي   خشن رايانههاي شده كاربران بازي
 .داشتند خشن بيشتري در زندگي واقعي هاي رفتار

دوركين و باربر  به چند روش ) 2000 اندرسن و دايل(
ميزان پيشرفت   روانشناسي وهاي پرسشنامه آزمون(

 با( نفر از شاگردان مدرسه 1304  از تعداد) تحصيلي
نتايج  .جمع آوري نمودند)  سال16متوسط سني 

مجموعه اطالعات به دست آمده نشان داد بين استفاده 
اي و ميزان پيشرفت تحصيلي، شركت   رايانههاي از بازي

 ورزشي و برقراري ارتباط و دوستي با هاي در فعاليت
سايرين همبستگي وجود دارد و خصوصيات اخالقي 

 ها تند و خشن در ميان كساني كه كمتر به اين بازي
شود ضمن آنكه از اعتماد به  ميپردازند كمتر ديده  مي

زارش خود پژوهشگران در گ. نفس بيشتري برخوردارند
اي بخشي از   رايانههاي به اين نتيجه رسيدند كه بازي

زندگي جوانان است اما كساني كه كمتر به آنها 
دوركين ( . بهتري برخوردارندهاي پردازند از ويژگي مي

  )1998 و باربر
  

  روش پژوهش
. باشد مي» پيمايشي«روش پژوهش از نوع توصيفي 

 آموزان پسر جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دانش
و دختر شاهد دوره متوسطه و پيش دانشگاهي استان 

 كه به صورت نيمه 1387-88لرستان در سال تحصيلي  
 برابر با آنهامتمركز  مشغول به تحصيل هستند و تعداد 

 در ضمن به جهت مقايسه همين تعداد . نفر است290
از دانش آموزان غير شاهد نيز بررسي خواهند شد كه 

 نفر 580عداد كل اعضاي جامعه آماري به در مجموع ت
با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماري  .رسد مي

آموز غير   نفر دانش290 نفر دانش آموز شاهد و 290(
ابزار گردآوري .گيرد ميگيري صورت ن نمونه )شاهد
بسته  در اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته و ها داده

ه مورد نظر از اعتبار محتوايي پرسشنام. استپاسخ 
طريق مراجعه به نظرات داوران و متخصصان سنجيده 
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 بود لذا اعتبار 84/0  برابرمقدار آلفاي محاسبه شده .شد
. محتوايي پرسشنامه مورد تاييد بوده و قابل قبول است

بودن طيف سواالت پرسشنامه  ميباتوجه به كدر ضمن 
  .باشد ميپرسشنامه ن) پايايي(نيازي به بررسي روايي 

 آماري هاي  از شاخصها در تجزيه و تحليل داده
بهره گرفته شده ... نظير جداول فراواني، نمودارها و

براي ) آزمون كاي اسكوئر(همچنين آمار استنباطي 
مقايسه سطح معناداري تفاوت ميزان مصرف دو گروه 

  .شاهد و غير شاهد محاسبه گرديد
  
   پژوهشهاي يافته

روزنامه، (مكتوب ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي 
در بين دانش آموزان شاهد و غيرشاهد ...) كتاب و

  استان لرستان در چه حدي است ؟
 درسي در خارج از محيط هاي  ميزان مطالعه كتاب-

مدرسه در هر گروه در وضعيت مطلوبي قرار دارد اما 
تري  شاهد از وضعيت مناسب آموزان غير دانش

   .برخوردارند
ير شاهد در خصوص  هر دو گروه شاهد و غ-

اما وضع . مطالعه غيردرسي وضعيت مطلوبي ندارند
  .گروه غيرشاهد مناسب تر است

 دانش آموزان شاهد تمايل بيشتري به استفاده از -
اما در مقايسه با گروه . كتب مذهبي و اجتماعي دارند

غيرشاهد تمايل كمتري به استفاده از كتب علمي، 
  .آموزشي و ادبي دارند

گروه شاهد و غير شاهد از لحاظ خريد  هر دو - 
  .كتاب در سطح قابل قبولي قرار ندارند

 در مورد تعداد كتب غيردرسي موجود در منزل -
  .هر دو گروه در سطح تقريباً مناسبي قرار دارند

 در ارتباط با زمان استفاده از كتابخانه آموزشگاه -
  .هر دو گروه شاهد و غيرشاهد وضعيت مطلوبي ندارند

سطح  مي عموهاي ر مورد استفاده از كتابخانه د-
شهر هر دو گروه در وضعيت بسيار نامناسبي قرار 

  .دارند
 در خصوص مدت زمان مطالعه روزنامه در هفته -

  .هر دو گروه بسيار ضعيف عمل نموده اند
 هر دو گروه شاهد و غير شاهد بيشتر تمايل به -

 ها هو ورزشي روزنام ميمطالعه مطالب حوادث، سرگر
و اجتماعي را كمتر مورد  ميدارند و ساير مطالب عل

  .دهند ميتوجه قرار 
 در ارتباط با فاصله زماني خريد يك روزنامه هر -

  .دو گروه شاهد و غيرشاهد عملكرد ضعيفي دارند
 در مورد مدت زمان اختصاص داده شده به -

مطالعه مجالت و نشريات در هر هفته نيز دو گروه 
  .د عملكرد ضعيفي دارندشاهد و غيرشاه

 در ارتباط با نوع مطالب مطالعه شده از مجالت و -
نشريات دانش آموزان شاهد بيشتر به مطالب طنز و 

دهند و در مقايسه دانش  ميو ورزشي اهميت   ميسرگر
به   ميآموزان غيرشاهد به جاي مطالب طنز و سرگر

  .دهند ميمطالب علمي، آموزشي اهميت بيشتري 
 در خصوص فاصله زماني خريد يك مجله و -

ولي گروه . نشريه عملكرد هر دو گروه مناسب است
  .غير شاهد در سطح بهتري قرار دارند

  
ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي سمعي و بصري 

در بين دانش آموزان ...) راديو، تلويزيون و(خانگي 
  شاهد و غيرشاهد استان لرستان در چه حدي است ؟

وه شاهد و غير شاهد مدت زمان نسبتاً  هر دو گر-
 هاي زيادي را در هر روز صرف تماشاي برنامه

  .نمايند ميتلويزيون 
 هر دو گروه شاهد و غير شاهد بيشتر تمايل به -

 سينمايي و هاي  ورزشي، فيلمهاي تماشاي برنامه
و تمايل ضعيف هر دو .  تلويزيوني دارندهاي سريال
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و   ميهبي و عل مذهاي گروه در خصوص برنامه
  .آموزشي قابل تأمل است

 ميزان استفاده هر دو گروه از ويدئو تقريباً مشابه -
علت اين امر احتماالً استفاده از . (باشد ميو بسيار كم 
  ).باشد مي جايگزين هاي ساير دستگاه

 هر دو گروه بيشتر از ويدئو براي تماشاي -
ز اين  و كمتر انمايند مي سينمايي استفاده هاي فيلم

  .نمايند ميرسانه براي ساير موضوعات استفاده 
 در مورد مدت زمان استفاده از سي دي يا دي -

وي دي هر دو گروه عملكرد مشابه و تقريباً مطلوبي 
  .دارند
 هر دو گروه بيشتر از سي دي يا دي وي دي -

نمايند و  مي سينمايي استفاده هاي براي تماشاي فيلم
 ساير موضوعات استفاده كمتر از اين رسانه براي

  . نمايند مي
 در ارتباط با مدت زمان استفاده از ماهواره هر دو -

  .گروه در سطح ضعيفي قرار دارند
 هاي  اغلب دانش آموزان هر دو گروه از برنامه-

  و ورزشي ماهواره استفاده   ميسينمايي، سرگر
 هاي نمايند و توجه كمتري به استفاده از برنامه مي

  . زشي و به ويژه مذهبي دارندعلمي، آمو
 در خصوص مدت زمان استفاده از راديو در هر -

روز هر دو گروه شاهد و غيرشاهد عملكرد مشابه و 
  .ضعيفي ارائه نموده اند

 دانش آموزان شاهد بيشتر تمايل به استفاده از -
راديو دارند و عملكرد آنها   مي ورزشي و علهاي برنامه

ان غير شاهد به خصوص در در مقايسه با دانش آموز
  .باشد مي مذهبي ضعيف تر هاي مورد برنامه

 هر دو گروه شاهد و غيرشاهد در ارتباط با مدت -
زمان استفاده از ضبط صوت يا سي دي صوتي عملكرد 

  .بسيار ضعيفي را نشان داده اند
 هر دو گروه شاهد و غيرشاهد بيشتر تمايل به -

 و سي دي گوش دادن موسيقي از طريق ضبط صوت

صوتي دارند و ساير موضوعات بسيار كمتر مورد توجه 
  .گيرند ميقرار 

 ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي سمعي و بصري غير
در بين دانش آموزان شاهد و ) تئاتر و سينما(خانگي 

  غيرشاهد استان لرستان در چه حدي است؟
 اكثر دانش آموزان شاهد و غيرشاهد هرگز به -

روند لذا عملكرد هر دو گروه در اين  ميتماشاي تئاتر ن
  .باشد ميمقوله بسيار ضعيف 

 اكثر دانش آموزان شاهد و غيرشاهد يا هرگز به -
روند يا هر از چند سالي يكبار به صورت  ميسينما ن

روند لذا عملكرد هر دو گروه در  مياتفاقي به سينما 
  . باشد مياين مورد نيز بسيار ضعيف 

  
) اينترنت(رهنگي شبكه اي ميزان مصرف كاالهاي ف

در بين دانش آموزان شاهد و غيرشاهد استان لرستان 
  در چه حدي است ؟

 بسياري از دانش آموزان شاهد و غيرشاهد در -
نمايند و يا اينكه  ميهفته يا اصالً از اينترنت استفاده ن

را به اين ) كمتر از يك ساعت(مدت زمان بسيار اندكي 
ذا عملكرد هر دو گروه در ل. دهند ميمقوله اختصاص 

  .باشد مياين خصوص نيز بسيار ضعيف 
 هر دو گروه شاهد و غير شاهد بيشتر تمايل به -

و   مياستفاده از موضوعات علمي، آموزشي، سرگر
  . دانلود نرم افزار از اينترنت دارند

  
تماشا، (ميزان مصرف كاالهي فرهنگي ورزشي 

 غيرشاهد در بين دانش آموزان شاهد و...) شركت و
  استان لرستان در چه حدي است ؟

آموزان هر دو گروه   با توجه به اينكه اكثر دانش-
را )  ساعت2كمتر از (  ميدر هفته مدت زمان بسيار ك

دو گروه  لذا عملكرد هر. دهند ميبه ورزش اختصاص 
  . باشد ميبسيار ضعيف 
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از اعضاي هر دو گروه شاهد و غير  مي بيش از ني- 
   همگاني و تفريحيهاي  به ورزششاهد بيشتر

پردازند و مابقي در ورزش حرفه اي يا نيمه حرفه  مي
  .اي فعال هستند

 هر دو گروه شاهد و غيرشاهد در هفته مدت - 
 ورزشي از هاي زمان اندكي را صرف تماشاي برنامه

  .نمايند ميتلويزيون 
 اغلب اعضاي هر دو گروه شاهد و غيرشاهد -

 و ها ابقات ورزشي به ورزشگاههرگز براي تماشاي مس
و تنها عده ي اندكي از . روند ميمحل انجام مسابقات ن

آنها مدت زمان زيادي را در هر هفته صرف اين عمل 
  . نمايند مي

 عملكرد هر دو گروه شاهد و غيرشاهد در -
  .باشد ميخصوص خريد كاالهاي ورزشي نسبتاً ضعيف 

  
سمات مرا(ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي مذهبي 

در بين دانش آموزان شاهد و غيرشاهد استان ...) و
  لرستان در چه حدي است ؟

 اعضاي هر دو گروه شاهد و غيرشاهد در مورد -
اختصاص مدت زماني از هفته جهت پرداختن به اعمال 
مذهبي مستحبي عملكرد ضعيفي را از خود نشان 

  .اند داده
  در ارتباط با نوع اعمال مذهبي مستحبي اعضاي-

 هاي هر دو گروه شاهد و غيرشاهد بيشتر به مراسم
جلسات قرآن نيز . اند  توجه نمودهها عزاداري و مولودي

از هر دو  ميدر وضع مناسبي قرار دارند ولي عده ك
گروه بيشترين زمان خويش را صرف شركت در 

البته الزم به (جلسات دعا و مسافرت زيارتي نموده اند 
 به عنوان شاخص ترين ذكر است كه انتخاب يك عمل
  ).باشد ميدال بر شركت در ساير اعمال ن

 هر دو گروه شاهد و غيرشاهد در ارتباط با فاصله -
زماني خريد كاالها و وسايل مذهبي عملكرد ضعيفي را 

  .ارائه نموده اند

خريد اشياء، (ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي هنري 
اهد در بين دانش آموزان شاهد و غيرش...) بازديد و

  استان لرستان در چه حدي است ؟
 در مورد مدت زمان اختصاص داده شده به انجام -
 هنري در هفته هر دو گروه عملكرد بسيار هاي فعاليت

  .ضعيفي را نشان داده اند
 هنري هاي  در خصوص انتخاب نوع فعاليت-

اعضاي هر دو گروه هنرهاي آوايي و موسيقي و دستي 
طالب  مياي نمايشي و تجسو هنره. دهند ميرا ترجيح 

  . كمتري دارند
 در خصوص فواصل زماني خريد آثار و كاالهاي -

هنري هر دو گروه عملكرد ضعيفي دارند و در اين بين 
شاهد  تر از گروه غير عملكرد گروه شاهد ضعيف

  .باشد مي
 هر دو گروه شاهد و غيرشاهد در مورد دفعات -

كرد ضعيفي از  آثار هنري عملهاي بازديد از نمايشگاه
  .اند خود ارائه نموده

  
نگه (ميزان مصرف كاالهاي ميراث فرهنگي هنري 

در بين دانش آموزان شاهد و ...) داري، بازديد و
  غيرشاهد استان لرستان در چه حدي است ؟

 هر دو گروه شاهد و غيرشاهد در خصوص -
دفعات بازديد از اماكن ميراث فرهنگي عملكرد بسيار 

  .ارائه نموده اندضعيفي از خود 
 هر دو گروه شاهد و غيرشاهد در مورد دفعات -

 ميراث فرهنگي عملكرد بسيار هاي بازديد از موزه
  . ضعيفي از خود نشان داده اند

 هر دو گروه شاهد و غيرشاهد در ارتباط با -
فواصل زماني خريد و نگهداري آثار باستاني عملكرد 

  . بسيار ضعيفي را از خود نشان داده اند
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 هاي بازي(  ميميزان مصرف كاالهاي فرهنگي سرگر
در بين دانش آموزان شاهد و غيرشاهد ...) اي و رايانه

  استان لرستان در چه حدي است؟
 در ارتباط با ميزان زمان صرف شده در هر هفته -

هر دو گروه شاهد و   ميبراي انجام بازي و سرگر
  . اند دادهغيرشاهد عملكرد نسبتاً مناسبي از خود نشان 

 هاي  در بين دانش آموزان شاهد و غيرشاهد بازي-
اي تقريباً اولويت اول را به خود اختصاص داده  رايانه
شطرنج، دارت و بيليارد نيز طرفداران اندكي . است
  . دارند
  
  نتايج بخش استنباطي ) ب

 مورد 46 الزم به ذكر است در خصوص همه 
 در سطح معناداري 2χمطرح شده در پرسشنامه ميزان

و ميزان  . محاسبه شده است4 و درجه آزادي 001/0
 برابر ها خي دو موجود در جدول آماري با اين ويژگي

  .باشد مي 49/9با 
  

  :ها فرضيه
بين ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي مكتوب 

در بين دانش آموزان شاهد و ...) روزنامه، كتاب و(
  .تفاوت معناداري وجود نداردغيرشاهد استان لرستان 

 در خصوص ميزان وقت صرف شده مطالعه -
درسي خارج از مدرسه تفاوت بين دو گروه شاهد و 
غيرشاهد معنادار است و گروه غيرشاهد از وضعيت 

 محاسبه شده 2χ ميزان. (تري برخوردار است مطلوب
  )باشد مي 09/13

ي خارج از  در خصوص ميزان مطالعه درس-
مدرسه تفاوت بين دو گروه شاهد و غيرشاهد معنادار 

شاهد از وضعيت مطلوب تري  است و گروه غير
 485/16 شده محاسبه 2χميزان. (برخوردار است

  )باشد مي

 در مورد نوع كتب مورد مطالعه نيز تفاوت بين دو -
شاهد زيرا گروه . گروه شاهد و غيرشاهد معنادار است

بيشتر تمايل به استفاده از كتب مذهبي دارند و گروه 
. و آموزشي هستند  ميشاهد خواهان كتب عل غير

  )باشد مي 867/11 محاسبه شده 2χميزان(
 آيتم ديگر يعني خريد كتاب ده در ارتباط با -

 تعداد ،)باشد مي 37/1 محاسبه شده 2χميزان(غيردرسي
 196/4محاسبه شده، 2χميزان(كتاب موجود در منزل 

 2χ ميزان( ، استفاده از كتابخانه آموزشگاه)باشد مي
 هاي ، استفاده از كتابخانه)باشد مي 916/5محاسبه شده، 

 015/2 محاسبه شده 2χ ميزان( سطح شهر  ميعمو
، مدت زمان اختصاص داده شده به مطالعه )باشد يم

 97/3محاسبه شده،  2χ ميزان( روزنامه در هفته
 ميزان(، نوع مطالب مورد مطالعه از روزنامه )باشد مي

2χ ،خريد روزنامه)باشد مي 859/0 محاسبه شده ، 
، مدت زمان )باشد مي 366/3 ه شده،محاسب 2χ ميزان(

اختصاص داده شده به مطالعه مجالت و نشريات 
، نوع نشريات )باشد مي  839/8 محاسبه شده 2χميزان(

) باشد مي 946/2 محاسبه شده 2χ ميزان( مورد مطالعه
محاسبه  2χ ميزان( و دفعات خريد يك مجله و نشريه

 موجود بين دو گروه هاي تفاوت )باشد مي 005/9 شده
  .باشد مياز لحاظ آماري معنادار ن

  
ميان ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي سمعي و بصري 

آموزان  در بين دانش...) راديو و تلويزيون و(خانگي 
شاهد و غيرشاهد استان لرستان تفاوت معناداري 

  .وجود ندارد
 محاسبات انجام شده در خصوص   بر اساس-

دوازده آيتم، مدت زمان صرف شده براي تماشاي 
، )باشد مي 337/4 محاسبه شده، 2χميزان( تلويزيون

 2χ ميزان(  تلويزيوني مورد استفادههاي نوع برنامه
 مدت زمان تماشاي )باشد مي 836/11محاسبه شده، 
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 793/4محاسبه شده،  2χميزان(هفته ويدئو در 
  تماشا شده از طريق ويدئوهاي ، نوع برنامه)باشد مي

، مدت زمان ) باشد مي 287/0محاسبه شده،  2χ ميزان(
محاسبه  2χميزان( استفاده از سي دي يا دي وي دي

 مورد استفاده از هاي وع برنامه، ن)باشد مي 694/3شده، 
محاسبه شده،  2χميزان(طريق سي دي يا دي وي دي 

 ميزان( ، مدت زمان استفاده از ماهواره)باشد مي 255/4
2χ  ،مورد هاي ، نوع برنامه)باشد مي 13/3محاسبه شده 

 849/8محاسبه شده،  2χميزان( استفاده از ماهواره
 2χ ميزان( ، مدت زمان استفاده از راديو)باشد مي

 راديويي هاي ، نوع برنامه)باشد مي 047/3محاسبه شده، 
 365/2محاسبه شده،  2χ ميزان( مورد استفاده

، زمان استفاده از ضبط صوت يا سي دي )باشد مي
و نوع )  باشد مي 16/2محاسبه شده،  2χ نميزا( صوتي

موضوعات مورد استفاده از ضبط صوت يا سي دي 
؛ )باشد مي 702/2محاسبه شده،  2χ ميزان( صوتي

ي موارد فوق بين ميزان  توان اذعان نمود كه در همه مي
 ارائه شده توسط دو گروه شاهد و غيرشاهد تقاوت

  .معناداري وجود ندارد
  

ميان ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي سمعي و بصري 
  در بين ) تئاتر و سينما(خانگي  غير

آموزان شاهد و غيرشاهد استان لرستان تفاوت  دانش
  .معناداري وجود ندارد

براساس محاسبات انجام شده در خصوص تماشاي 
 و رفتن به سينما) 718/5 محاسبه شده، 2χميزان( تئاتر

آموزان شاهد  بين دانش) 85/3 محاسبه شده، 2χميزان(
  .و غيرشاهد تفاوت معناداري وجود ندارد

  
اي  ميان ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي شبكه

آموزان شاهد و غيرشاهد  در بين دانش...) اينترنت و(
  .استان لرستان تفاوت معناداري وجود ندارد

 بر اساس محاسبات موجود در خصوص مدت -
 869/6محاسبه شده، 2χميزان( زمان استفاده از اينترنت

محاسبه 2χميزان( و موضوعات مورد عالقه) باشد مي
 بين دانش آموزان شاهد و غير) باشد مي 85/6 شده

  .شاهد تفاوت معناداري وجود ندارد
  

تماشا، (ان مصرف كاالهاي فرهنگي ورزشي ميان ميز
در بين دانش آموزان شاهد و غيرشاهد ...) شركت و

  .استان لرستان تفاوت معناداري وجود ندارد
 بر اسـاس محاسـبات انجـام شـده در خـصوص             -

 ميزان(  ورزشيهاي  مدت زمان صرف شده براي فعاليت     
2χ  هـاي   ع فعاليـت  ، نـو  )باشد مي 006/3 محاسبه شده 

،مدت ) باشد مي 476/2محاسبه شده، 2χميزان( ورزشي
محاســبه 2χميــزان( زمــان تماشــا از طريــق تلويزيــون

، مـدت زمـان صـرف شـده بـراي           )باشد مي 62/7شده،
محاسـبه  2χميـزان ( ها   ورزشي در ورزشگاه   هاي  فعاليت
و خريــد وســايل و كاالهــاي ) باشــد مــي 138/3شــده،
بـين  )  باشد مي 084/2محاسبه شده،  2χميزان( ورزشي

دو گروه شـاهد و غيرشـاهد تفـاوت معنـاداري وجـود             
  .ندارد
  

ذهبي ميان ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي م
آموزان شاهد و  در بين دانش...) مراسمات و(

  .معناداري وجود نداردغيرشاهد استان لرستان تفاوت 
 بر اساس محاسبات موجود در خصوص مدت -

زمان اختصاص داده شده به انجام اعمال مذهبي 
، )باشد مي 769/2 محاسبه شده، 2χميزان( مستحبي

محاسبه  2χميزان( نوع اعمال مستحبي انتخاب شده
 الها و وسايل مذهبيو خريد كا) باشد مي 125/1 شده،

بين دو گروه )  باشد مي 87/7محاسبه شده، 2χ ميزان(
  .  شاهد و غيرشاهد تفاوت معناداري وجود ندارد
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خريد (ميان ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي هنري 
در بين دانش آموزان شاهد و ...) اشياء، بازديد و

  .وجود نداردغيرشاهد استان لرستان تفاوت معناداري 
 بر اساس محاسبات انجام شده در خصوص -

محاسبه  2χميزان(  هنريهاي صرف وقت براي فعاليت
 هنري مورد هاي ، نوع فعاليت)باشد مي 513/1 شده،
و ) باشد مي 511/2محاسبه شده،  2χميزان( عالقه

محاسبه  2χميزان(  آثار هنريهاي بازديد از نمايشگاه
بين دو گروه شاهد و غيرشاهد ) باشد مي 68/8شده، 

اما در خصوص خريد . تفاوت معناداري وجود ندارد
 463/14 محاسبه شده، 2χميزان( كاالهاي هنري بين

دو گروه شاهد و غيرشاهد تفاوت معناداري ) باشد مي
يرشاهد تمايل بيشتري براي خريد وجود دارد و گروه غ

  . اين دو آثار و كاالها از خود نشان داده اند
  

ميان ميزان مصرف كاالهاي ميراث فرهنگي 
در بين دانش آموزان شاهد و ...) نگهداري، بازديد و(

  .غيرشاهد استان لرستان تفاوت معناداري وجود ندارد
 بر اساس محاسبات موجود در خصوص دفعات -

 2χ ميزان(  اماكن و آثار ميراث فرهنگيبازديد از
 هاي ، بازديد از موزه)باشد مي 651/2 محاسبه شده،

 357/4 محاسبه شده، 2χميزان( ميراث فرهنگي
 2χ ميزان( و خريد و نگهداري آثار باستاني) باشد مي

بين دو گروه شاهد و )  دباش مي 746/1 محاسبه شده
  .  غيرشاهد تفاوت معناداري وجود ندارد

  
 ميميان ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي سرگر

در بين دانش آموزان شاهد ...)  رايانه اي وهاي بازي( 
و غيرشاهد استان لرستان تفاوت معناداري وجود 

  .ندارد
 بر اساس محاسبات انجام شده در خصوص -

 2χ ميزان(  شده به بازيمدت زمان اختصاص داده

و نوع   ميو سرگر) باشد مي 458/3 محاسبه شده،
محاسبه  2χ ميزان( هاي مورد عالقه مي و سرگرها بازي
 آموزان شاهد و غير ، بين دانش)باشد مي 156/1 شده،

  .  شاهد تفاوت معناداري وجود ندارد
  

  پيشنهادات
در اين بخش :  پژوهشهاي ت بر اساس يافتهپيشنهادا

 نه گانه به شرح زير هاي نيز پيشنهادات بر اساس گروه
  :گردد ميارائه 

  ـ كاالهاي فرهنگي مكتوب
ـ باتوجه به نتايج به دست آمده علي رغم اينكه 
دانش آموزان شاهد از لحاظ مطالعه درسي خارج از 

دانش مدرسه در سطح خوبي قرار دارند ولي نسبت به 
لذا به . آموزان غيرشاهد ضعيف تر نشان داده اند

شود با اتخاذ  ميمسئولين و مربيان شاهد توصيه 
 مطلوب حس رقابت و انگيزه الزم را در هاي روش

دانش آموزان شاهد براي حركت همگام با ساير دانش 
آموزان و حتي حركتي مطلوب تر در آنها پرورش 

  . دهند
ت آمده هر دو گروه شاهد ـ با توجه به نتايج به دس

و غيرشاهد از لحاظ مطالعه غيردرسي ضعيف نشان 
داده اند ولي باز هم دانش آموزان شاهد ضعيف تر از 

شود با  ميلذا توصيه . اند دانش آموزان غيرشاهد بوده
ي از قبيل برگزاري مسابقات كتابخواني، هاي روش

، وزيآم دانش هاي ، ايجاد انجمنها تقويت منابع كتابخانه
سطح مطالعه غيردرسي دانش آموزان شاهد را باال .... و

  .برده و به نوعي فرهنگ سازي الزم را انجام دهند
دهند كه دانش آموزان شاهد  ميـ  نتايج نشان 

. آموزشي دارند  ميتمايل كمتري به استفاده از كتب عل
و احتماالً اين امر ناشي از تمركز مسئولين و مربيان 

گردد  ميلذا توصيه . باشد ميات خاص شاهد بر موضوع
 و ها در تشويق و ترغيب دانش آموزان به مطالعه برنامه

 به نحوي طراحي و اجراء گردند كه همه ي ها فعاليت
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ابعاد و موضوعات را در برگيرند زيرا در صورت عدم 
و آموزشي  ميآموزان به مطالعه كتب عل تمايل اين دانش

با ) دانشگاه(مراحل بعدي قطعاً آينده تحصيلي آنها در 
  . مشكالت جبران ناپذيري تهديد خواهد شد

ـ با توجه به اينكه دانش آموزان شاهد عالقه زيادي 
توان از  ميبراي ايجاد عالقه . به خريد كتاب ندارند

 كتاب، نام هاي روشهايي همانند برپايي مكرر نمايشگاه
 ...گذاري روزي با عنوان فرزند شاهد و خريد كتاب و

  .در اين زمينه فرهنگ سازي نمود
ـ با توجه به اينكه دانش آموزان شاهد عالقه زيادي 

 آموزشگاه و سطح شهر از هاي به استفاده از كتابخانه
اند و به نوعي به ضعف فرهنگي  خود نشان نداده

هايي از قبيل بازديد از  توان از روش ميگردد  ميبر
مردم نهاد در  هاي  سطح شهر، ايجاد گروههاي كتابخانه

ي از قبيل ساعتي با هاي بين دانش آموزان، فعاليت
براي اصالح و رفع اين معضل استفاده ... كتابخانه و

  .نمود
ـ براي رفع معضل عدم تمايل به خواندن روزنامه 

توان از روشهايي همانند اشتراك چندين روزنامه  مينيز 
 آنها را در راهروي ورودي قرار دادنبراي مدرسه و 

راي مطالعه، يا اشتراك رايگان براي دانش آموزان ب
  .استفاده نمود... عالقمند و

توان از  ميـ در خصوص مجالت و نشريات نيز 
همان راه كارهاي بيان شده در مورد روزنامه استفاده 

  .نمود
  

  كاالهاي فرهنگي سمعي و بصري خانگي
به تماشاي   ميآموزان شاهد تمايل ك  دانش

اين . آموزشي تلويزيون دارند ميي و عل مذهبهاي برنامه
امر شايد به دليل عدم توجه يا عدم آگاهي دانش 

 باشد لذا به مربيان شاهد ها آموزان از اين نوع برنامه
شود اطالعات الزم را به ويژه در مورد  ميتوصيه 
و  مي علهاي  مذهبي شبكه قرآن و برنامههاي برنامه

 در اختيار دانش ها آموزشي شبكه آموزش و ساير شبكه
  .آموزان قرار دهند

ـ در ضمن با توجه به استفاده تقريباً مناسب دانش 
... ي همچون راديو، ماهواره وهاي آموزان شاهد از رسانه

شود  ميآنها توجه ... و مي سرگرهاي كه بيشتر به برنامه
شود مربيان و متوليان امر اطالعات كافي را  ميتوصيه 

 در اختيار دانش ها  اين رسانهايه در مورد ساير برنامه
 دقيق آنها را ترغيب هاي آموزان قرار داده و با روش
آموزشي، مذهبي  مي علهاي نمايند تا از محتوي برنامه

  .نيز بهره مند گردند... و
  

  كاالهاي فرهنگي سمعي و بصري غيرخانگي
ـ با توجه به اينكه عملكرد دانش آموزان شاهد در 

 رفتن به سينما  بسيار ضعيف خصوص تماشاي تئاتر و
هر چند وقت : شود مي توصيه ها لذا به خانواده. باشد مي

يكبار آنها را به تماشاي تئاتر و يا سينما برده و يا اينكه 
 مداوم و مدوني را در هاي آموزشگاه و مربيان آنها برنامه

خصوص استفاده از سينما و تماشاي تئاتر براي دانش 
طراحي و اجرا نمايند ) ت ماهيانهبه صور(آموزان شاهد 

  .تا فرهنگ سازي الزم در اي خصوص انجام شود
  

  كاالهاي فرهنگي شبكه اي 
با توجه به اينكه ميزان استفاده دانش آموزان از 

لذا به مربيان و مسئولين . اينترنت بسيار پايين است
شود كه اقداماتي از قبيل موارد زير را  ميشاهد توصيه 
  :نجام دهنددر اين مورد ا

  ؛ـ آموزش نحوه استفاده از اينترنت و مزاياي آن
ـ فراهم نمودن شرايط استفاده گسترده و متناسب از 

  ؛اينترنت در آموزشگاه
ـ تعيين و تصويب ساعت يا ساعاتي از هفته در 
آموزشگاه تحت عنوان استفاده اجباري از اينترنت 

  .براي دانش آموزان
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  كاالهاي ورزشي
 شاهد در اغلب موارد ذكر شده  دانش آموزان

دربخش ورزش عملكرد ضعيفي را از خود نشان داده 
  :شود مياند لذا توصيه 
 به لحاظ نقش ورزش در سالمتي ها ـ خانواده

فرزندان خود حداقل هفته اي يكبار به همراه فرزندان 
 هاي  ورزشي از قبيل انجام فعاليتهاي خود در برنامه

  .مايند؛شركت ن... ورزشي همگاني و
ـ مربيان و مسئولين شاهد در هر روز دقايقي را به 

  ش همگاني در آموزشگاه اختصاص دهند؛ورز
 هاي  به طور مرتب و در رشتهها ـ آموزشگاه

  ات ورزشي را طراحي و اجرا نمايند؛مختلف مسابق
ـ مربيان و مسئولين شاهد با برنامه ريزي دقيق در 

به صورت فواصل زماني مناسب دانش آموزان را 
 اعزام ها گروهي به محل انجام مسابقات و ورزشگاه

  . نمايند
  

  كاالهاي فرهنگي مذهبي
بر اساس نتايج موجود دانش آموزان شاهد در 
خصوص مدت زمان انجام اعمال مذهبي مستحبي، 
تركيب اعمال مذهبي انتخاب شده و خريد كاالهاي 

 ها هلذا به خانواد. مذهبي عملكرد ضعيفي نشان داده اند
شود به جهت تشويق و ترغيب فرهنگ  ميتوصيه 

 مذهبي ساعاتي از هفته را هاي صحيح شركت در برنامه
 هاي به مشاركت و مشايعت فرزندان خويش در برنامه

مولودي، جشن، جلسات قرآن، دعا و (مذهبي متنوع 
  . اختصاص دهند)  زيارتيهاي مسافرت

شود در  ميـ به مسئولين و مربيان شاهد نيز توصيه 
 مذهبي در مدارس تعادل و تناسب را هاي اجراي برنامه
 ها گاهاً توجه زياد به يك طيف از برنامه. (حفظ نمايند
 كم ها شود اهميت ساير برنامه مي سبب ها مثالً مولودي

  .شود) رنگ

ـ در ضمن آموزشگاه بهتر است هر از چند گاهي 
يند تا نمايشگاهي از آثار و كاالهاي مذهبي را برپا نما

فرهنگ استفاده از اين آثار و كاالها در دانش آموزان 
  .نهادينه گردد

  
  كاالهاي فرهنگي، هنري

نتايج حاكي از آن است كه دانش آموزان شاهد در 
 هنري عملكرد هاي فعاليت... خصوص انجام، نوع و

  :گردد ميبسيار ضعيفي دارند لذا به مربيان شاهد توصيه 
شويق و ترغيب دانش ـ تعادل و تناسب را در ت

تمركز ( هنري حفظ نمايند هاي آموزان به انجام فعاليت
بر يك يا چند نوع فعاليت مثالً هنرهاي آوايي و 

  ).شود ميباعث ناديده گرفتن ساير هنرها ) موسيقيايي
 آثار هنري براي هاي ـ بازديدهايي از نمايشگاه

  .دانش آموزش ترتيب دهند
 الزم با متوليان هاي ـ در صورت امكان با هماهنگي

 هاي  و فروشگاهها ، نمايشگاهها امر در محيط آموزشگاه
تا از اين طريق زمينه فرهنگ . آثار هنري را برپا نمايند

  .سازي الزم فراهم آيد
  

  كاالهاي ميراث فرهنگي
دهند كه عملكرد دانش آموزان در  مي نتايج  نشان 

خصوص توجه به ميراث فرهنگي بسيار ضعيف است 
  :گردد ميا به مربيان و مسئولين شاهد توصيه لذ

ـ اردوها و بازديدهايي را به صورت ماهانه و يا 
فصلي براي دانش آموزان شاهد براي ديدن از اماكن 

  .  مربوطه برگزار نمايندهاي ميراث فرهنگي و موزه
ـ در صورت امكان با هماهنگي با نهادهاي متولي 

ميراث فرهنگي و امر ميراث فرهنگي به ويژه سازمان 
ي را در مدارس برپا نمايند تا از هاي گردشگري نمايشگاه

اين طريق زمينه آشنايي جمع بيشتري از دانش آموزان 
  . با اين مقوله فراهم آيد
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  و بازي  ميكاالهاي فرهنگي سرگر
   بر اساس نتايج دانش آموزان شاهد بيشتر تمايل 

 علي ها بازي رايانه اي دارند كه اين نوع هاي به بازي
رغم مزايا، داراي معايب  متعددي نيز هستند لذا به 

شود امكانات  مي توصيه ها مربيان و مسئولين آموزشگاه
 به ويژه ها و شرايط الزم براي انجام ساير بازي

و محلي را براي دانش آموزان فراهم  مي بوهاي بازي
آورند تا عالوه بر ارضاي نيازهاي متنوع دانش آموزان 

 رايانه اي نيز جلوگيري هاي ثار سوء گرايش به بازياز آ
  .به عمل آيد
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  ها يادداشت
                                           

اين پژوهش با استفاده از اعتبارات پژوهشي يازمان بنياد شهيد و  1
 . انجام شده است1388تان در سال امور ايثارگران استان لرس

2 Berkman & Gilson 
3 Wilkie & Solomon 
4 Hawkins 
5 post- traditional 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

