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 مقدمه و طرح مسئله

 انعنوبه اجتماعی، مسائل توسعه هرگونه اصلی محور تدریجبه و مهم بسیار یامقوله فرهنگ امروزه،

 به فرهنگی هویت طریق از ایجامعه هر و استگرفته قرار ستایش مورد بشری دستاوردهای ترینعالی

ی مطالعات فرهنگی بررسی مقوله نظران و دانشمندان معتقدند در عرصهصاحب .رسدمی ظهور منصه

ای دارد. طرح مسئله هویت فرهنگی یکی از موضوعات مؤثر و مهم، جایگاه ویژه عنوانبههویت فرهنگی 

است که ضامن هویت ملی و استقالل فرهنگی کشورهاست. شناخت هویت فرهنگی برای  گاهیتکیه

 آن هایسرچشمهشناخت عناصر و  و ی که داعیه ورود به دنیای نو را دارد، امری حیاتی استاجامعه

وان به ت. هویت فرهنگی از جمله عناصری است که میفراهم نمایدتواند نردبان ترقی و پیشرفت را می

 کمک آن احساس تعلق و همبستگی را در شهروندان فراهم آورد و افزایش ضریب همبستگی اجتماعی

 های مختلف اجتماعی استکه به دنبال آن پیامدهای مطلوبی نظیر وحدت، یکرنگی و توافق در زمینه

 است خویشتن از درایتی آن فرهنگی هویت. (0793عزیزپوران،  ) های فرهنگی لحاظ کردرا در برنامه

 ها،نگرش ها،ارزش باورها، دانش، پرورش و انتقال مبنای بر اجتماعی گروه یک در عضویت از مشتق که

 یک و در (1: 0793)عدلی پور و دیگران، اعضاست بین مشترکی معین زندگی هایشیوه و هاسنت

 هاآن هایزیرمؤلفه کردن لحاظ با حوزه پنج در را ایرانیان فرهنگی هویت توانکلی، می بندیتقسیم

 فرهنگی، ، جغرافیای(مذهب و دین)دیانت  گفتار(، و نوشتاری)زبان : کرد بندیتقسیم شرح زیر به

 خانواده،نظام ،ینظام آموزش) ینظام اجتماع، (معنوی میراث و مادی میراث) یخیحافظه تار و تاریخ

 (.0791)مرادی، ( حقوقی و یاسینظام س ،ینظام فرهنگ ،ینظام اقتصاد

 مصرف معاصر، دوران در ویژه به خویشتن، بازنمایی و یابیهویت برای رایج هایشیوه از یکی     

 شانیماد ارزش خاطر به نه را ارزشمند نمادهای و کاالها انواع فرهنگی، در مصرف افراد .است فرهنگی

 مصرف دیگران ذهن در خویش از مطلوب تصاویری ایجاد منظور به و هاآن فرهنگی ارزش دلیل به بلکه

 است فرهنگی حیات از بعدی  فرهنگی مصرف از منظور .( 039: 0781  دیگری، و قانعی راد(کنندمی

 رد را آن مصرف تا شودمی عرضه آید ومی در کاال یک صورتبه که زمانی از فرهنگ، انتقال آن در که

 فرهنگی خدمات و بندی رشیدپور کاالهادسته بر اساس (91:   0791) دارابی و مختارپور، گیرد.می بر

 و سمعی فرهنگی کاالهای(، کتاب )روزنامه و مکتوب فرهنگی کاالهای ؛گیرندمی قرار گروه  9در 

 ،سینما( و خانگی )تئاتر غیر بصری و سمعی فرهنگی کاالهای، تلویزیون( خانگی )رادیو و  بصری

 فرهنگی مذهبی، کاالهای فرهنگی ورزشی، کاالهای فرهنگی کاالهای، ایشبکه فرهنگی کاالهای

 . (19: 0788)رشیدپور،  سرگرمی فرهنگی کاالهای فرهنگی، میراث کاالهای هنری،

فرهنگ، موجود زنده و پویایی است که در هر زمان نیاز به رشد و شکوفایی  پردازاننظریهبه عقیده 

دارد. حال اگر تغذیه درست و مناسبی برای فرهنگ جامعه موجود نباشد و اگر هر روز محصوالت 

یک  فرهنگ مسلماًرشد فرهنگی جامعه شود، مناسب و توانمندی به جامعه ارائه نشود، تا بتواند باعث 

مصرف کاالها پذیرد، های دیگر الگو میهای دیگر کشیده شده و از فرهنگجامعه به سمت فرهنگ
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 هویت از بخشی بیانگر و اجتماعی روابط و ساختار نوع کنندهمشخصکاالهای فرهنگی که  خصوصبه

هایی از جمله قدرت و توان بدنی باال، فعال ویژگیبا  جامعه بخصوص جوانان ، میان افراداست فرهنگی

و پر تحرک بودن و دارا بودن مقطع سنی مناسب برای به عهده گرفتن مسئولیت و همچنین جایگاه 

تری ایفا در جامعه و از این میان زنان جوان که تربیت کننده نسل آینده هستند و نقش مهم ویژه

اگر جوان خود و محیط پیرامونش را به  .شودیماجتماعی آمدن همبستگی  به وجودباعث کنند، می

 ها و اصولشکل صحیح درک نکند و احساس تعلق به هویت فرهنگی نداشته باشد، تخریب ارزش

نشان  لهمسئاین  کند.معنی بودن زندگی در جامعه بروز میپوچی و سرگشتگی و بیاخالقی و گسترش

توان به حل معضالت فرهنگی جامعه فعلی چگونه میهای فرهنگی است که دهنده اهمیت پژوهش

تواند عالوه بر نقشی که به عنوان رسانه در کمک نماید و همچنین توجه به مصرف کاالی فرهنگی می

سازی اوقات فراغت مورد استفاده قرار به هویت فرهنگی دارد به عنوان  عاملی برای غنی دهیشکل

د آفرینی جوانان مفیآن در زمینه اشتغال و کار تأثیرت مردم و تواند موجب آشنایی و شناخگیرد و می

نامه ریزی کرد و این بردار شدن آن باید برنامهبنابراین برای تقویت هویت فرهنگی و ریشه واقع شود.

 های اصلی هر پژوهشمگر با آگاهی و آشنایی به مفاهیم و تحقیقاتی که در واقع پایه شودنمیمیسر 

 انجام متعددی مطالعاتهای اخیر با توجه به اهمیت هویت فرهنگی، در سال دهند.را تشکیل می

؛ زیرا شود انجام بیشتری هایپژوهش رسد و الزم استمی به نظر ضروری وجود این با است کهشده

 علم دامنه افزایش موجب نظری لحاظ از است. این پژوهش جهت دارای اهمیت چند از موضوع این

جوان،  انزن اینکه به توجه با است از لحاظ کاربردی آینده تحقیقات سازینهزم که شودمی حیطه این در

 سطح و زندگی کیفیت درتوانند می و جدید هستند نسلدهنده  پرورش و کنندهیتترب و آینده مادران

ا هریزیبرنامه در تواند،میباشد. همچنین نتایج این پژوهش  مؤثرداشته و  بسزایی یرتأث جامعه

 جلوگیری جامعه و خانواده فرد، هاینابهنجاری و مشکالت بروز ازو  و نهادها مفید واقع شود هاسازمان

 توسعه سازینهزم نیز و پرورش و ... قرار گیرد و آموزش عالی، آموزش مسئولین استفاده مورد و کند

شهر، استان و کشور  و باعث هوشمند سازی در جهت کارآفرینی و اشتغال جوانان در سطح اقتصادی

شهر که تاکنون پژوهشی نوآوری این پژوهش در ارائه آن در شهرهای جدید از جمله شاهین واقع شود و

با این موضوع در خصوص تعیین رابطه هویت فرهنگی در استفاده از کاالهای فرهنگی انجام نشده 

 مؤثر است.

 کاالهای مصرف با توانند؛می ایرابطه چه فرهنگی هویت مانند فرهنگی هایمؤلفه اینکه اما 

ترکیبی از اقشار و  که شهرشاهین مانند شهری در هم آن جوان زنان بین در بخصوص فرهنگی

 بودن جوان ،جمعیت بر رشدعالوه مذهبی،  هایاقلیتمختلف قومی، اجتماعی و فرهنگی با  هایگروه

 نآ یافتن پی در تحقیق این که است موضوعی باشد؛ داشته تواندیماست  آن شاخص هایویژگی از

گیری و دور ماندن جوانان و عدم چالشی مهم در این میان وجود دارد، فاصله عنوانبهای که نکته .است

های یکی از شهر عنوانبهباشد. شاهین شهر به شکل صحیحی از هویت فرهنگی خویش می یابیدست
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شهروندان به طور عام و زنان  هویت فرهنگیدر زمینه  باشد،جدید که دارای میانگین سنی جوان می

رسد که بخشی از فقدان هویت فرهنگی از روبروست. به نظر میی هایجوان به طور خاص با چالش

سوی شهروندان بخصوص زنان جوان این شهر مربوط به نوع و میزان مصرف کاالی فرهنگی در این 

و رفاه، بیشترین مصرف کاالها را زنان جوان به خود  باشد و با باال رفتن سطح زندگیشهرستان می

های همساالنشان دارند، ممکن است باعث اند و به اقتضای سن و نقشی که در گروهاختصاص داده

شود که نیاز واقعی و کاذب آنان چشم و هم چشمی در میان آنان شده و این به نوبه خود باعث می

رف کاالهای خارجی افزایش پیدا کرده و مصرف تولیدات مص سویبهمشخص نباشد در نتیجه گرایش 

شود و شود چرخه اقتصادی کشور با مشکل مواجه کند و همین امر باعث میداخلی کاهش پیدا می

 هایسلنبا هویت فرهنگی جوانان مغایر و تأثیرگذار باشد و باعث تضاد فرهنگی در  تواندمیهمچنین 

د. بر آی وجود بهپیدا کند و در کل از خود بیگانگی فرهنگی  آینده و تهاجم فرهنگی نقش پررنگی

ت بین هوی ایرابطهاین است که چه  ،شودای که در این تحقیق به آن پرداخته میهمین اساس مسئله

 فرهنگی با مصرف کاالی فرهنگی، زنان جوان وجود دارد؟

 های تحقیقفرضیه

هویت فرهنگی و کاالی فرهنگی بر مبنای  هایمؤلفهبا توجه به مطالبی که مطرح شد، ابعاد و 

 اصلی و فرعی این تحقیق مشخص شد. هایفرضیهتحلیل مطالعات پیشین شناسایی و 

 اصلیفرضیه

  ی معنادار وجود شهر رابطهشاهین شهربین هویت فرهنگی با مصرف کاالی فرهنگی زنان جوان

 دارد.

 های فرعیفرضیه

  ی معنادار وجود دارد.شهر رابطهمصرف کاالی فرهنگی زنان جوان شاهین وبین زبان 

  ی معنادار وجود دارد.شهر رابطهمصرف کاالی فرهنگی زنان جوان شاهین و دینداریبین 

  ی معنادار وجود دارد.شهر رابطهمصرف کاالی فرهنگی زنان جوان شاهین وبین جغرافیای فرهنگی 

 ی معنادار وجودشهر رابطهبا مصرف کاالی فرهنگی زنان جوان شاهین تاریخی بین تاریخ و حافظه 

 دارد.

   ی معنادار وجود دارد.شهر رابطهمصرف کاالی فرهنگی زنان جوان شاهین وبین نظام اجتماعی 

 

 مطالعات پیشین

در حالی تأثیر هویت فرهنگی بر مصرف کاالی فرهنگی زنان جوان شهر شاهین شهر بررسی شد  

که جستجو در تحقیقات پیشین برای یافتن پژوهشی مشابه تأثیر هویت فرهنگی بر مصرف کاالی 

به طور کلی، تحقیقات صورت نگرفته است البته در زمینه مصرف به طور عام و فرهنگی بی نتیجه و 

که این تحقیقات یا مربوط به مصرف کاالی فرهنگی  دهدمیالی فرهنگی به طور خاص نشان مصرف کا
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و یا میزان مصرف مورد توجه بوده و یا اینکه پیرامون یکی از اجزای  مؤثرخاصی است و یا عوامل 

 .بود هشدانجام جسته و گریخته متغیرهااین ابعاد پیرامون هایپژوهشو تنها فرهنگی بحث کرده است 

طی مطالعاتی به این نتیجه رسیدند بر خالف نظریه کاشت گربنر، ( 9831) کیذقانباهنر و جعفری

 تغیرهایمدر ایران تلویزیون بر ذهن مخاطبان تأثیر کاشتی نداشته و مردم بیشتر تحت تأثیر سایر 

 همبستگیدار بودن گویای معنا(9819)اسماعیلی و فهامی هایمطالعهنظام اجتماعی هستند. نتایج 

بین رفتارهای اجتماعی با اینترنت بوده است. همچنین رابطه بین رفتارهای اجتماعی شهروندان، روابط 

انسانی، رعایت قوانین و حفظ میراث فرهنگی و حفظ محیط زیست با میزان مطالعه نشریات و 

تلفن  گی با استفاده ازاست. عالوه بر این ضریب همبستگی بین حفظ میراث فرهن شدهبیانمطبوعات 

همراه و رابطه بین رفتارهای اجتماعی شهروندان و روابط انسانی و حفظ محیط زیست با میزان شرکت 

 های مذهبی و اجتماعی تأیید شده است.در فعالیت

زمان عضویت، میزان هرچه مدت هنیز نشان داد( 9818)تبارمحمدپور، قاسمی و میرعدلیپژوهش  

د؛ هویت کنبوک از سوی کاربران افزایش پیدا میمیزان فعالیت و مشارکت کاربران در فیساستفاده و 

های ها و شباهتگیری از تفاوتبا بهره ( در پژوهشی0791مرادی ). شودتر میفرهنگی کاربران ضعیف

 نیاکان، زبان آبا و اجدادی، سرزمین، حماسه تاریخی گذشتهدارد، های گوناگون اقوام بیان میفرهنگ

های قومی، هنر و ادبیات های دینی، عصبیتای، مفاخر ملی، اسوههای طایفهمادری، باورها و سنت

  دهند.موروثی، هویت فرهنگی جامعه را تشکیل می

نیز نشان داد در مجارستان پایگاه اجتماعی، تحصیالت و درآمد سه پایه اساسی  (1199) 0بوکدی

در این کشور هستند و رفتار کتابخوانی افراد قویاً وابسته به پایگاه اجتماعی بندی خواندن کتاب طبقه

  باشد.خود و والدینشان می

رابطه بین جهانی شدن  ،شدن و بحران هویت فرهنگیجهانی در پژوهشی باعنوان (3103) 3کال

وذ نف یهاینددهد که جهانی شدن در فرآفرهنگی را مورد بررسی قرار مییت و فرضیه اصلی بحران هو

 فرهنگی دارد. در نتیجه، جهانی شدن به عنوان یتبر هو یبد و تأثیرات بسیاریابین فرهنگی تجلی می

ه ، بیت، بحران هویگرد یشود که از سوای از فرآیندهای درهم آمیختگی فرهنگی تعریف میمجموعه

-ه میملی مبارز یتهو یک یفقطبی، که با تعر یهانظیر میان گروهاختالفات فرهنگی و سیاسی بی

د تأثیرات توانفرهنگ می یک یاکلیشه ییا بازنمودهایر شود که تصاوکند. استدالل میکنند، اشاره می

وذ متعلق هستند نف یرتصاو ینها به فرهنگی که به اکه آن یداشته باشد، به طور یتمخربی بر هو

دن، را سیاسی ش یتبحران هو یهامنفی هستند. شاخص یریهنگامی که چنین تصاو یژهوبهکنند، می

 د.دانسیاسی مبهم این اختالفات می یجو نتا یتهو یفرهنگی، عدم مصالحه، مجموع ادعاها یهاتفاوت

                                                           
1- Buccidi 
2 - Cal 
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شده تأثیر هویت فرهنگی و موانع درک(  در پژوهشی باعنوان 3103)  7 و هوک 3، الستین0گونزالز     
 یدر جوامع تازه مهاجر، به بررسی تأثیرات متغیرها 1در جوانان التین  1اعتقادات و تمایالت کالج بر

آموزشی و اعتقادات  یهافرهنگی، عالوه بر ادراک موانع ورود به کالج و همچنین به خواسته یتهو

-آموز التین دبیرستانی از خانوادهدانش 030ها از یافته پردازد.کالج نوجوانان التین میی خود کارآمد

در مواجهه با موانع مثبت با خودکارآمدی  پذیریانعطافهای مهاجر نشان داده که توجه قومی و 

 آموزشی یهابه طور منفی با آرمان یخصوصیات قومی خصوصی و موانع فرد .تحصیلی ارتباط دارد

 کنترل شده بودند. یمرتبط بوده و وضعیت نسل، جنسیت، تحصیالت مادر و سن در متغیرها
استفاده منصفانه و رقابت عادالنه برای کاالهای فرهنگی در پژوهشی باعنوان ( 3101) 6بنامو     

 یاصلی بازار کتاب الکترونیکی در ابتدا یهایژگیبه و ،های الکترونیکی: در نمونه کتاب3دیجیتال

بازار کتاب الکترونیکی فقط در اروپا ظهور کرده  اگرچهکند پردازد و آشکار میمی 3101 یهاسال

مازون، آ یاندازبه لطف راه .تر استفتهیابسیار توسعه  یکااست، اما بازار کتاب در ایاالت متحده آمر

 یاهبازار کتاب به رقابت ناعادالنه بین غول یهاکه ویژگی کندیماستدالل  3113در سال  8کیندل

 یاهاینترنتی )به ویژه گوگل و آمازون( و ناشران منجر شده است. استفاده منصفانه از گوگل، قیمت

در  یاداقتص یهایکنندگان آمازون، ابزارهای قانونی و اقتصادی توجیه استراتژمصرف یتر برایینپا

د رقابت یجارقابتی به منظور ا یهاسیاست یدر مرزهایح این زمینه است. این مقاله به طور صر

 فرهنگی دیجیتالی متمرکز است. یععادالنه بر روی صنا

 چارچوب نظری و مدل مفهومی

 یک اعضای هایارزش از فرهنگ: نویسدمی و کرده تمرکز هاارزش بر فرهنگ تعریف گیدنزدر 

 :0791 دانایی،) تشکیل کندمی تولید که مادی کاالهای و کنندمی دنبال که هنجارهایی معین، گروه

 مفاهیم و هاارزش آمیختگی هم در نیز و جامعه یا گروه یک برای مشترک معانی و هاارزش نظام و (03

غیرمادی،  و مادی صورت دو به فرهنگ، بندیاست. با تقسیم (371: 0786محسنی، ) مادی یاشیا با

 تذهنی دستاوردهای سوء یک از تفکیک این. آورد به دستتری از آن دقیق شناخت تواندانسان می

 گرفته لهاما ترکیبی و است مادی غیر دیگر سوی از و گیردمی بر در را تکنیکی کارایی فرآورده و انسان

. شوندمی ظاهر آداب و قواعد قالب در که شودمی شامل را اعتقادات و تفکرات ها،ارزش ها،آرمان از

                                                           
1 - Gonzalez 
2 - Alstin 
3 - Hook 
4 - College 
5 - Latin 
6 - Benamão 
7 - Digital 
8 - Kindle 
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ند کمی سرایت جامعه تمامی به که است واحد احساسی وجود معنی به شکل این به آداب و قواعد طرح

 (.0797نورائی، )

گیدنز  هویت را تعریفی که شخص از خودش دارد و در ایجاد کنش متقابل از دیگران می داند 

 .اندکرده تبیین مختلفی رویکردهای به توجه با را هویتی های(. نظریه پردازان مؤلفه01: 0738)گیدنز، 

 آن فرهنگی هایتجربه از تاریخی انباشتی به نسبت خودآگاهی حاصل ملت، یک فرهنگی اگر هویت

 اهمیت از ایران، چون کشوری مورد در مبنا این طبعاً. است گرفته شکل زمان طول در باشد که ملت

یب ایمجموعه که رسدمی سال هزاران به آن تمدنی و تاریخی پیشینه که چرا است؛ برخوردار زیادی

 هویت دهندهیلتشک اقوام از یک هر. است اندوخته خود در را تجربی گوناگون هایانباشت از نظیر

 وفاق موجب مشترکات، از ایگسترده زمینه برخوردارند، ایویژه قومی هویت از آنکه ضمن ایرانی،

 پنج در ایرانیان فرهنگی کل، هویت در .است کرده فراهم را آنان یگانه فرهنگی هویت و اجتماعی

 گفتاری(، و )نوشتاری زبان: شودبندی میتقسیم شرح زیر به  هاآن یهامؤلفه یرز کردن لحاظ با حوزه

معنوی(،  میراث و مادی میراث) یخیحافظه تار و تاریخ فرهنگی، مذهب(، جغرافیای و دیانت )دین

حقوقی(،  و سیاسی نظام فرهنگی، نظام اقتصادی، نظام خانواده، نظام آموزشی، اجتماعی )نظام نظام

 (. 0791گیرد)مرادی، های هویت فرهنگی ایرانیان مورد بررسی قرار میدر ادامه مؤلفه

 از ییک افراد، مادری و بومی زبان. است آنان زبان ها،قومیت فرهنگی متن از ناپذیری انکار بخش

 راه در خود، همزبانان با آن تشابه و دیگر اقوام با آن تمایز تشخیص با فرد که است ایزمینه عوامل

 توانیم را دیانت .(031: 0788) صالحی امیری، داردبرمی قدم خود قومی هویت تفکیک و تشخیص

 قابل غیر ایرانیان فرهنگی هویت در دیانت مؤلفه استمرار. داد قرار توجه مورد مذهب و دین حوزة در

 و) آشنا استبوده  نظر مورد ملی هویت و فرهنگی هویت حوزه در مانند زبان نیز دین و است انکار

 سبب که اندعواملی همان قومی، تنوع در مؤثر فرهنگی، عوامل . جغرافیای(030: 0789، یروحان

 و موسیقی رسوم، و آداب دین، زبان، نام،: از عبارتند فرهنگی عناصر یا عوامل این .هاستآن مرزبندی

 است ممکن مشترک که گاهی تاریخ و فرهنگ کلی، طور به و همبستگی و تعلق احساس لباس، رقص،

 دخالت هامرزبندی در نیز هاکوه و دریاها ها،رودخانه مانند: طبیعی عوامل شده، یاد عوامل بر عالوه

 ایمجموعه فرد یک که همانطور فرهنگی، حافظة و تاریخ  .(019: 0788)صالحی امیری،  باشد داشته

 زا برآمده تاریخی هایتجربه انباشت نیز انسانی جمع و گروه یک دارد، خود در تجربی را انباشت از

 هب که است تاریخ نمود فرهنگی همان ،یانظام حافظه این. دارد دنبال به را زمانی گوناگون هایدوره

 یفرهنگ تاریخ مبنایی، چنین با. کندمی بروز غیره و هااسطوره ها،قصه شعائر، رسوم، و آداب شکل

 هایمؤلفه. رودمی شمار به ایرانیان تجارب انباشت طول در بخش هویت مهم منابع از یکی ایرانیان

 و) آشنا گیرد می قرار مطالعه مورد معنوی میراث و مادی میراث دو بخش فرهنگی در تاریخ هویتی

 است؛ اقوام فرهنگی هویت در اثرگذار هایمؤلفه از یکی ینظام اجتماع. (031: 0789، یروحان

 هر اعضای سیاسی و فرهنگی اقتصادی، خانوادگی، روابط بر حاکم ساختار گفت توانمی کهیطوربه
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 رد گذارتأثیر گروه اولین عنوان به خانواده است، افراد قومی هویت گیریشکل در مؤثر عاملی قوم،

 از زنی آموزش. کندمی ایفا فرد فرهنگی و قومی هویت گیریشکل در بسزایی نقش شدن، اجتماعی

 به شدهارائه هایآموزش نوع. است قومی و فرهنگی هویت تقویت و گیریشکل ابزارهای ترینمهم

 گیری،شکل در اساسی نقش تواندمی قوم هر مختلف هنرهای و ادبیات الفبا، و زبان جمله از افراد،

 .(076: 0791) مرادی، کند ایفا هاآن فرهنگی هویت تقویت و حفظ

 معاصر، دوران در ویژههب خویشتن، بازنمایی و یابیهویت برای رایج هایشیوه از یکی سویکاز 

 زوایای از و باشدمی مدرن جامعه فهم برای مفاهیم تریناساسی از یکی مصرف .است فرهنگی مصرف

 یا ازنی رفع برای فعالیتی ابتدا در مصرف اگرچه. است گرفته قرار نظرانصاحب بحث مورد مختلف،

 تأکید مصرف فرهنگی شکل بر همه از بیش بیستم قرن اندیشمندان اما شدمی درک اقتصادی عملیات

 اعیاجتم فعالیت فرهنگی، مصرف. دانستند جدید جامعه مؤلفه ترینمهم را فرهنگی مصرف و کردند

 یا تولید فرهنگ، نامند،می فرهنگی مصرف که کردارهایی همین واسطه به. است روزمره کرداری و

 د،دهمی سامان را تمایالت و نیازها دهد،می شکل را افراد زندگی سبک فرهنگی مصرف. شودمی بارور

 اجتماعی تمایزات و هاتفاوت دهندهنشان کند،می فراهم را یاهایرؤ و تخیالت تولید برای الزم مواد

 (.31: 0783 است )کاظمی، موجود ابزارهای کارگیری به در افراد ثانویه تولیدات نمایانگر و است

 رفتار بررسی در مهم مباحث از دارند، عهده به فرهنگ یک در مصرفی کاالهای که نقشی اما

 ایویژه اهمیت دارای کنند؛می استفاده هاآن از کنندگان مصرف که کاالهایی. است کننده مصرف

 هانآ توانایی در زیادی میزان به اهمیت این. هاستآن اقتصادی ارزش و مطلوبیت از فراتر که هستند

 اعتقادات و هنجارها ها،ارزش به فرهنگی، مفاهیم. است فرهنگی مفاهیم با کردن برقرار ارتباط در

شود. همچنین بایستی فرهنگ، عناصر و اجزاء آن را به نحوی مقتضی در اختیار می اطالق مشترک

کاال و خدمات درآیند تا افراد ها نیاز دارند، قرار داد. بنابراین باید به صورت همگان و افرادی که به آن

 یک (.  بر این اساس رشیدپور در61: 0788ها بهرمند شوند )رشیدپور، به سهولت بتوانند از آن

مکتوب )روزنامه  فرهنگی کاالهای داده است؛ قرار گروه  9 در فرهنگ را خدمات و کاالها بندیدسته

 و سمعی فرهنگی تلویزیون(، کاالهای خانگی )رادیو و  بصری و سمعی فرهنگی کتاب(، کاالهای و

 ورزشی، کاالهای فرهنگی ای، کاالهایشبکه فرهنگی کاالهای سینما(، و خانگی )تئاتر غیر بصری

 سرگرمی فرهنگی کاالهای فرهنگی، میراث کاالهای هنری، فرهنگی مذهبی، کاالهای فرهنگی

 . (19: 0788)رشیدپور، 

 .استمبانی نظری پژوهش حاضر از دو بخش هویت فرهنگی و کاالی فرهنگی تشکیل شده 

متغیرهای مورد بررسی هویت فرهنگی در مقام متغییرمستقل با ابعاد زبان، دیانت، جغرافیای فرهنگی، 

 یفرهنگی در مقام متغیر وابسته با ابعاد مکتوب، سمع یو کاال ،تاریخ و حافظه تاریخی، نظام اجتماعی

بصری خانگی، سمعی بصری غیر خانگی، شبکه ای، ورزشی، مذهبی، هنری، میراث فرهنگی، سرگرمی 

 شود.استخراج گردیده است. بر این اساس مدل مفهومی زیر پیشنهاد می
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 هویت فرهنگی بر مصرف فرهنگی یرتأث. مدل مفهومی 0شکل 

 تحقیق روش

این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت همبستگی است که با روش تحقیق 

اطالعاتی است که با نقشه و طرح به عنوان  یآورجمعپیمایشی اجرا شده است. پیمایش عبارت از 

پیش بینی یا راهنمای عملی توصیف و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین برخی متغیرها، صورت 

باشند. دامنه سنی جوانان بر اساس شهر میجامعه آماری این پژوهش زنان جوان شهر شاهین. گیردیم

باشد. ولی در این پژوهش شاخصه جوان، افراد می 39تا 01تعریف سازمان ملی جوانان در کشور ایران 

هد دسال در نظر گرفته شده است و این به خاطر تغییراتی است که در این سنین رخ می 71ـ  31بین 

ای هاز جمله تغییرات جسمانی، روابط صمیمی، تشکیل خانواده، رشد شناختی، تغییرات در توانایی

باشد. حجم نمونه بر های منطقی میهای خود که ناشی از واقعیتعقالنی و محدود کردن انتخاب

 رییگهنموننفر تعیین شد.  نمونه گیری در تحقیق حاضر بر اساس  733اساس فرمول کوکران تعداد 

 شودیمو یا طبقات مجزا تقسیم  هاگروه، جامعه به یبندطبقه یریگنمونهانجام گرفت. در  یبندطبقه

، یاکتابخانه. پس از انجام مطالعات شوندیمانتخاب  هانمونهو با استفاده از روش تصادفی از هر طبقه 

و  هاهینظرفهومی، بر اساس تحلیل اطالعات، تبیین و نگارش ابعاد متغیرها، مبانی و مدل م یآورجمع

استفاده شد؛ به  Spss 37از نرم افزار هادادهمطالعات پیشین، صورت گرفت به منظور تحلیل اولیه 

کمک   Amosهر یک از متغیرهای از آزمون معادالت ساختاری با نرم افزار   یرتأثمنظور استخراج 
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گرفته شد. همچنین برای سنجش روایی و اعتبار ابزار تحقیق، از اعتبار صوری استفاده شد و پرسشنامه 

به صورت حضوری و غیر حضوری، در اختیار  هاسؤالمورد بررسی قرار گرفت، به این نحو که ابتدا 

ظر ایشان و مطرح کنند. پس از دریافت ن هاآنصاحب نظران قرار داده شد تا نظر خود را در مورد 

ی با طیف سؤال 33اعمال اصالحات الزم، در مرحله طراحی نهایی پرسشنامه در قالب یک پرسشنامه 

ا از ضریب های تعیین قدرت تبیین کنندگی گویهت تهیه و  به منظور سنجش پایایی پرسشنامه برلیکر

 (.0)جدول  از آلفای باالیی برخوردار هستند هاشاخصآلفای کرونباخ استفاده شد که همه 
 

 میزان پایایی متغیرهای پژوهش. 0جدول

 
 پژوهشهاییافته

 توصیفی و استنباطی ارائه شده است: هاییافتهدر دو بخش  هایافتهدر ادامه 

 توصیفیهاییافته

 در دو بخش هادادهو نتایج به دست آمده در بخش آمار توصیفی این پژوهش، منتج از  هاییافته

 این پژوهش در هاییافتهو گویه ها، بر این مبنا  یرهامتغانجام شده، بخش جمعیت شناختی و بخش 

نفر(؛ دیپلم،  99درصد ) 1/33بخش جمعیت شناختی، نشان داد که از نظر مقطع تحصیلی زیر دیپلم، 

نفر(؛  کارشناسی  07درصد ) 6/7نفر(؛ کارشناسی،  071درصد )  1/73نفر(؛ کاردانی،  19درصد )  1/06

 اند.ترای تخصصی داشتهنفر( دک 03درصد)  3/1ارشد و 

 1/01نفر ) 13در صد( کارگر، 7/7نفر ) 03درصد(  خانه دار،  0/70نفر ) 003از نظر شغل تعداد 

/ درصد( 6نفر ) 3در صد( دانشجو، 3/71نفر ) 037درصد(  فرهنگی، 7/7نفر ) 03درصد(  کارمند، 

 درصد( سایر تشکیل می دادند.1/1نفر ) 08پرستار، 

 میزان آماره آزمون کرنباخ تعداد گویه ها متغیرها و ابعاد ردیف

 83/1 73 هویت فرهنگی 0

 90/1 77 مصرف کاالی فرهنگی 3

   86/1 1 زبان 7

 90/1 1 دیانت 1

   81/1 1 جغرافیای فرهنگی 1

   83/1 8 تاریخ و حافظه تاریخی   6

   83/1 00 نظام اجتماعی 3
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متغیرها و گویه ها نشان داد اکثر پاسخ دهندگان باالتر از حد متوسط به توصیفی  هاییافته

به اهمیت  توانیمسواالت پاسخ دادند و از مشاهده نتایج توزیع میانگین و انحراف معیار گویه ها 

فید ، ممؤثرو نتایج بدست آمده از تحقیق در بستر جامعه  یسازمدلو گویه ها پی برد که در  هامؤلفه

 (. 7و3طور که بیان شد کاربردی می باشند)جدول و همان

 
 به تفکیک ابعاد و گویه ها . توزیع میانگین و انحراف معیار هویت فرهنگی2جدول 

 انحراف معیار میانگین هاگویه ابعاد

 /963 13/1 آشنایی و استفاده فرد با زبان مادری و محلی 

 /917 18/7 مختلف در یک جامعه هایگویشوجود  زبان

 /888 31/1 بکار بردن زبان رسمی در جامعه 

 /967 33/1 استفاده از خط و نوشتار رسمی 

 01/0 38/7 اعتقادات دینی و مذهبی فرد 

 08/0 10/7 دینی و مذهبی در جامعه هایآموزهآموزش   هایشیوه دیانت

 31/0 13/7 هویت دینی و مذهبی جامعه 

 08/0 18/7 جامعهبرگزاری مناسک دینی و مذهبی در  

 00/0 86/7 ساختار معماری شهری 

 08/0 16/7 شرایط اقلیمی و آب و هوایی جغرافیای

 08/0 18/7 عوامل طبیعی جغرافیایی )کوه، دریا، رودخانه، جنگل و ...( فرهنگی

 01/0 88/7 تعلق خاطر افراد به سرزمینی خاص مانند سرزمین مادری 

 01/0 18/7 جغرافیایی هایمرزبندی 

 11/0 93/7 پیشینه و قدمت فرهنگی جامعه 
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 01/0 91/7 و اساطیر هااسطوره 

 03/0 37/7 اعیاد ملی و مذهبی 

 16/0 11/7 وجود ادبیات فولکلور در جامعه 

 13/0 83/7 وجود پیشینة مکتوب فرهنگی تاریخ  و

 18/0 81/7 وجود بناها و اشیای تاریخی مربوط به گذشتگان حافظه 

 16/0 99/7 هاسنتآداب و رسوم و  تاریخی

 13/0 88/7 بافت سنتی معماری شهری 

 /813 13/1 ذائقه و سلیقة فرهنگی خانواده 

 11/0 06/1 سیستم آموزش و پرورش 

 /987 30/1 آموزش رسانه ای 

 38/0 80/7 میزان درآمد افراد 

 01/0 98/7 خالقیت در تولید کاالی فرهنگی 

 /980 36/7 تبلیغات کاال و خدمات فرهنگی نظام اجتماعی

 17/0 63/7 چگونگی توزیع و عرضة کاال و خدمات فرهنگی 

 /968 93/7 سبک زندگی روزمرة افراد جامعه 

 01/0 97/7 هادولتفرهنگی  هایسیاست 

 03/0 11/1 رونق بازار و اقتصاد در جامعه 

 00/0 18/1 آشنایی مردم با حقوق شهروندی فرهنگی 
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 به تفکیک ابعاد و گویه ها . توزیع میانگین و انحراف معیار کاالی  فرهنگی3جدول 

 انحراف معیار میانگین هاگویه کاالی فرهنگی

 01/0 73/7 مطالعه کتاب 

 06/0 10/7 خرید کتاب مکتوب

 33/0 11/3 مراجعه به کتابخانه 

 08/0 18/3 مطالعه روزنامه 

 33/0 36/3 گوش دادن به رادیو 

 77/0 70/7 تماشای تلویزیون سمعی و بصری خانگی

 76/0 69/3 تماشای سی دی و.... 

 13/0 19/3 تماشای ماهواره 

 31/0 61/3 رفتن به سینما سمعی و بصری غیر خانگی

 38/0 00/3 تئاتر تماشای 

 39/0 68/7 استفاده از فضای مجازی 

 31/0 31/7 اجتماعی هایشبکهاستفاده از  

 33/0 30/7 اینترنتی هایسایتمطالعه  

 70/0 11/3 اینترنتی هایسایتخرید از  اینترنت  

 31/0 00/3 ایشبکهاستفاده از بازاریابی  

 76/0 38/3 ورزشی هایبرنامهتماشای   

 76/0 31/3 تهیه وسایل ورزشی ورزشی
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 استنباطی هاییافته

 هایهفرضو  شودیممناسب بر اساس سطح سنجش متغیرها انتخاب  هاییکتکندر این بخش 

ـ اسمیرنف، برای بررسی نرمال بودن گیرندیممورد سنجش قرار  . در این مرحله، از آزمون کولموگروف 

آماری پارامتریک و  یهاآزموناستفاده شد تا در صورت برقرار بودن این شرط بتوان از  هامؤلفهتوزیع 

(.  بر مبنای 1ساختاری استفاده کرد)جدول  یهامعادلههمچنین از روش حداکثر درست نمایی در 

 11/0 78/3 ورزشی هایتیمعضویت در  

 33/0 93/0 ورزشی هایاستادیومحضور در  

 76/0 36/3 شرکت در مناسک مذهبی 

 71/0 91/3 بازدید اماکن مذهبی مذهبی

 38/0 68/3 تهیه کاالی مذهبی 

 33/0 01/7 هنری هاینمایشگاهبازدید   

 33/0 37/7 خرید وسایل هنری هنری

 73/0 09/7 انجام کارهای هنری 

 71/0 96/3 هنری هایکالسشرکت در  

 33/0 30/3 هاموزهبازدید از  

 11/0 96/3 نگهداری اشیاء قدیمی میراث فرهنگی

 73/0 16/3 خرید اشیاء قدیمی 

 79/0 11/3 استفاده از بازی رایانه ای 

 31/0 03/3 ایرایانههزینه برای خرید بازی  سرگرمی

 31/0 08/7 فکری هایبازی 

 13/0 36/1 گوش دادن به  موسیقی 
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 یهامؤلفهوده است. بنابراین توزیع نمرات بدار نمعنی  p≤/11 سطح نتایج این آزمون با توجه به اینکه در

 و پذیرفته شده است. باشدپژوهش نرمال می

 نمونه در اسمیرنف –لموگروف مون ک. نتایج آز0دول ج     

 هامؤلفه آماره دارییمعنسطح 

 زبان /393 /118

 دیانت 33/0 /136

 جغرافیای فرهنگی 31/0 /163

 تاریخیتاریخ و حافظه  /689 /118

 نظام اجتماعی 31/0 /019

 مصرف کاالی فرهنگی 13/0 /317

. بر اساس سطح سنجش متغیرها  گیرندیمدر این بخش پژوهش، فرضیات مورد آزمون قرار 

معمول، برای آزمون مدل از نرم افزار آموس هم استفاده شده است. قبل از اینکه  هاییکتکنعالوه بر 

متغیرها وارد مدل معادالت ساختاری شوند، باید از روابط معنا داری بین متغیرها اطمینان پیدا کرد 

 . چنانکه مالحظهدهدیم( همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته را نشان 1بر این اساس جدول )

 معنادار است. یرتأثاین    P≤/11، بین متغیرها همبستگی معناداری وجود دارد و در سطح شودیم
 (هایهفرض.  ضریب همبستگی )نتیجه آزمون 5جدول 

شماره 

 فرضیه
 فرضیه

ضریب 

 همبستگی
p نتیجه 

 تأیید /110 /396 مصرف فرهنگی وهویت فرهنگی  اصلی

 تأیید /110 /091 مصرف فرهنگیو زبان   فرعی اول

 تأیید /110 /081 مصرف کاالی فرهنگی ودیانت   فرعی دوم

 تأیید /110 /718 مصرف فرهنگی  وجغرافیای فرهنگی  فرعی سوم



  011 0011زمستان ، چهارم شماره، سومدوره                                               جامعه شناسی فرهنگ و هنرصلنامه علمی ف

 تأیید /110 /308 مصرف فرهنگی  تاریخی باتاریخ و حافظه  فرعی چهارم

 تأیید /110 /083 نظام اجتماعی با مصرف کاالی فرهنگی فرعی پنجم

 
 و ساختاری مدل گیریاندازهبررسی روابط 

و ساختاری از مدل معادله  یریگاندازهدر پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناخت بهتر روابط 

، رابطه دهدیمنشان  یریگاندازه( نتایج مربوط به روابط 6ساختاری استفاده شده است. در جدول )

است. میزان تأثیر بین هویت دار بوده معنی   P≤/11بین هویت فرهنگی با کاالی فرهنگی در سطح 

هویت فرهنگی بر مصرف کاالی فرهنگی  ینبنابرا/. 101317فرهنگی با مصرف کاالی فرهنگی برابر با 

 تأثیر دارد.
 گیریهای مورد مطالعه مدل اندازهرگرسیونی زیر مقیاس-های . وزن6جدول 

 .C.R. S.E داریسطح معنی
میزان برآورد 

 استانداردشده
 رگرسیون هایوزن

 هویت فرهنگی==« زبان  /713 /113 30/1 /110

 هویت فرهنگی==« دیانت  /311 /186 39/7 /110

هویت =« جغرافیای فرهنگی   /133 /000 93/1 /110

 فرهنگی

هویت =« تاریخ و حافظه تاریخی  /111 /073 11/1 /110

 فرهنگی

هویت ==« نظام اجتماعی  /119 /003 11/1 /110

 فرهنگی

 کاالی فرهنگی==« مکتوب  /137 /030 86/1 /110

==« سمعی و بصری خانگی  /199 /080 98/1 /110

 کاالی فرهنگی

==« سمعی و بصری غیر خانگی  /113 /013 33/1 /110

 کاالی فرهنگی

 کاالی فرهنگی==« اینترنت  /113 /331 30/1 /110
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 کاالی فرهنگی==« ورزشی  /119 /303 37/1 /110

 کاالی فرهنگی==« مذهبی  /393 /011 36/1 /110

 کاالی فرهنگی==« هنری    /119 /318 18/6 /110

کاالی ==« میراث فرهنگی  /107 /033 13/6 /110

 فرهنگی

 کاالی فرهنگی==« سرگرمی  /191 /080 93/1 /110

کاالی ==« هویت فرهنگی    /101 /191 76/1 /110

 فرهنگی

 
بر مبنای آزمون کولموگروف اسمیرنف نرمال بوده و  متغیرهای ذکر شده در جدول باال  هایافته

به صورت مدل در ذیل آورده شده است. نرم افزار آموس این قابلیت را دارد که   Amosدر نرم افزار 

و به صورت یک مدل مورد سنجش و آزمون قرار دهد و از سوی  باهمهمزمان همه متغیرها را  یرتأث

که در مدل فوق دو متغیر  دهدیمدیگر نتایج درباره روابط ساختاری میان متغیرهای پژوهش نشان 

 هایهفرضمتغیر آشکار در نظر گرفته و  9هویت فرهنگی با پنج متغیر آشکار و متغیر کاالی فرهنگی با 

. در نهایت مدلی که در این باشدیممشهود  3قرار گرفتند که در شکل بر همین مبنا مورد بحث 

 باشد.زیر می صورتبهتحقیق پیشنهاد داده شده اثبات، مناسب و 
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نتایج آزمون مدل مفهومی پژوهش همراه با ضرایب  2شکل   

تجربی گردآوری شده از مدل  یهادادهمعادالت ساختاری پرسش این است آیا  یسازمدلبنا به 

 دهدهننشانکه  شوندیم؟ برای همین در این روش، تعداد شاخص برازش معرفی کندیمنظری حمایت 

(. برای بررسی برازش 0790میزان همخوانی مدل نظری و داده های تجربی هستند)ابارشی و حسینی 

(،  شاخص نیکویی X2زادی)به ویژه نسبت مجذور کای بر درجات آ هاشاخصمدل از عمومی ترین 

(، شاخص برازندگی IFI(، شاخص برازندگی افزایشی )CFI(، شاخص برازندگی تطبیقی )CFIبرازش )

( و همچنین ریشه میانگین مربعات خطای برآورد TLIلویس ) -(، شاخص توکرNFIهنجار شده )

(RMSEA .استفاده شده است )در سطح باالیی  هاشاخصهمه این  شودیمکه مشاهده  گونههمان

 یهادادهنتیجه گرفت که مدل نظری تدوین شده با استفاده از  توانیمقرار دارند. بر این اساس 

سازه خوبی برخوردار  ییو رواو به عبارت دیگر این  مدل از برازندگی  شودیم یدتائ شدهیآورجمع

 است.

های اصلی برازش مدلشاخص. 7جدول   

هاشاخص  
df

2  IFI TLI CFI NFI GFI RMSEA 

/96  13/0 مقادیر  91/1  96/  89/  93/  137/  

 

 گیری بندی و نتیجهجمع

فناوری جدید ارتباطی و شبکه ارتباطات  آوریرتحدر شرایط کنونی و برغم توسعه گسترده و 

دمات کاال و خگرایی مجازی در جهان، که باعث تضعیف هویت فرهنگی افراد به وسیله تبلیغ و مصرف

باشد، نتایج کلی این تحقیق ضمن آنکه از مدل نظری حمایت کرد، نشان داد  تمام ابعاد فرهنگی می

هویت فرهنگی، زبان ، دیانت، جغرافیای فرهنگی، تاریخ و حافظه تاریخی و نظام اجتماعی قابلیت 

و ضریب تأثیر استاندار دارد  شهرینشاهتأثیرگذاری بر مصرف کاال و خدمات فرهنگی بر زنان جوان 

هویت "/. مؤید آن بود و با توجه به اینکه ابعاد 101317با عدد   پژوهششده برای فرضیه کلی 

به تقویت  تواندیم "مصرف کاالی فرهنگی"همراه است و  "مصرف کاالی فرهنگی"با  "فرهنگی

 یخوببهدر آن  "هویت فرهنگی"کمک کند به خصوص در جوامعی که ارزش  "هویت فرهنگی"

دارند و افراد با استفاده از  "مصرف کاالی فرهنگی"در باال بردن  یاسازندهاست، نقش  شدهشناخته

، باورها و اعتقادات خود کاالی مورد نظر خود را انتخاب کرده و باعث رشد و ترقی اقتصاد هاارزش

 "بر روی هارسانهه در عصر و این قابلیت را دارد ک تواندیم "هویت فرهنگی "و در واقع شودیمکشور 

زاده حاجیهای پژوهش های این بخش از پژوهش با برخی از یافتهاثرگذار باشد. یافته "مصرف فرهنگی
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 تحصیالت و سن میاندریافتند که  دینانیزاده و رضویحاجیهمراستاست.  (0791) دینانیو رضوی

 فرهنگی کاالهای مصرف نمیزا که طوری به دارد؛ وجود رابطه فرهنگی مصرف کاالهای و جوانان

 . است دارامعن جوانی درسنین

هویت "/  از ابعاد 091با میانگین  "زبان  "با توجه به نظر پاسخگویان در این تحقیق          

نقش داشته است. لذا با استناد  "مصرف کاالی فرهنگی"و در تأثیرگذاری،  رودیمبه شمار  "فرهنگی

سمی هر زبان ر یریکارگبهاینگونه استنباط کرد که  توانیمو این یافته به دستگاه نظری تحقیق 

ها، ها، اسطورهشود، زیرا انتقال ارزشکشور موجب وحدت ملی، تقویت و استمرار هویت فرهنگی می

گیرد اگر افراد از همان دوران کودکی تعصب و ها و شعارها از طریق زبان رسمی صورت میشخصیت

شود که باید به زبان فارسی بهاء داده شود. البته ها تقویت میا کنند، این نگاه در آنعالقه به آن پید

های مختلف در جامعه نباشد، بلکه زبان رسمی این تقویت زبان رسمی به این معنا نیست که گویش

واند تفرهنگی سمعی و بصری می یدر کاالهازبان و گفتار  یریکارگبه. بردیمها را از بین تفاوت گویش

ود باید رتأثیرگذار باشد و به همین علت بیشتر گفتار و زبانی که در کاالهای سمعی و بصری  بکار می

این تحقیق با نظر  با زبان رسمی کشور هماهنگ باشد تا به غنای هویت فرهنگی کمک کند.

 اهمیت جوامع، در هاگروه و افراد هویت از حفاظت برای اندیشمندان همسو بوده و نشان داد که زبان

 هایمینهز بین موزون ارتباط و پایدار توسعه یسوبه پیشرفت برای استراتژیکی عامل و دارد بنیادین

یابد. می نمود گفتاری و نوشتاری حوزه دو در هویتی شاخص یک عنوانبهاست که  محلی و عمومی

( همراستاست. مرادی در 0791)های پژوهش مرادی های این بخش از پژوهش با برخی از یافتهیافته

گذشته دارد، های گوناگون اقوام بیان میهای فرهنگها و شباهتگیری از تفاوتپژوهشی با بهره

ای، مفاخر ملی، های طایفهمادری، باورها و سنت نیاکان، زبان آبا و اجدادی، سرزمین، حماسه یخیتار

 .دهندوروثی، هویت فرهنگی جامعه را تشکیل میهای قومی، هنر و ادبیات مهای دینی، عصبیتاسوه

آید که بر می شمار به فرهنگی هویت ابعاد ترین/ ، یکی از مهم081هم با میانگین "دیانت" 

به خوبی از کارکردهای فردی و  هاجوانو به این ترتیب  مصرف کاالی فرهنگی تأثیرگذار بوده است

 در دین که یافت تواننمی را ایجامعه هیچ که دانستندیممذهب آگاهی داشته و  و دین اجتماعی 

 یطرح تواندیمدین  که اندبودهباشد و در این مورد هم همسو با اندیشمندان  نداشته مهمی نقش آن

 و اقتصادی رفتار فردی، اجتماعی، تواندمی همین برای و دهد را نشان باشد باید جهان که آنچه از

 وجود آوردن به در را دین و مذهب این تحقیق نقش هاییافته. قرار دهدتحت شعاع  فرد را سیاسی

 گیرد. کاهشمی شکل آن اساس بر افراد رفتار که یاگونهبه نماید،می یرانکارناپذ فرهنگی هویت

و به عقیده بسیاری از اندیشمندان دینی،  دهدیممیانگین این مورد با اهمیتی که از خود نشان 

 و اهریمنی نیست، خدایی که چیزی هر و است انسان و رفتاری باطنی فضایل همه محور خداشناسی

 درونی و باطنی توانمندی و حرکت روح و اندیشه درست مبنای مداریدین و خداشناسی نارواست و

 در شیوه آموزش قطعاً .است گمراه و خاموش گاه، تکیهبی باور انسان این بدون آید ومی شمار به جامعه
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های آموزش باید متناسب با درک های دینی و مذهبی در جامعه باید تغییر ایجاد کرد. شیوهآموزه

مخاطب، جذاب و با وسایل آموزشی نوین صورت گیرد تا باعث جذب جوانان به دین شود و همچنین 

در مناسک مذهبی از کارشناسان دینی دعوت شود تا به مسائل دینی پرداخته و از گفتن خرافات 

ن های ایجوانان است، جلوگیری به عمل آید. یافته گریزییندفراد غیر کارشناس که باعث توسط ا

( همراستاست. دارابی و 0791پور )های پژوهش دارابی و مختاریبخش از پژوهش با برخی از یافته

 ه، اعتقادات و باورهای مذهبی، هویت اجتماعی، طبقکنندهمصرفپور دریافتند که بین رفتار مختاری

-اجتماعی، رفتار مصرف داری وجود دارد و طبقهاجتماعی و میزان مصرف کاالهای فرهنگی رابطه معنا

کننده، هویت اجتماعی، اعتقادات و باورهای مذهبی بر متغیر مصرف کاالهای فرهنگی تأثیرگذار 

 هستند. 

جغرافیای "ن که /  در صد تأیید کرد718با توجه به نظر پاسخگویان در این تحقیق، با میانگین 

ر است. درنظ "مصرف کاالی فرهنگی"گذار بر که تأثیر باشدیممؤلفه هویت فرهنگی،   "فرهنگی

باشد که می "هویت فرهنگی"های مهم از اولویت "تعلق خاطر به سرزمین مادری"جوانان پاسخگو، 

خود دارند به دلیل آن است  "تعلق خاطر به سرزمین مادری"بوده و اینکه افراد  نظرانصاحبهمسو با 

را  "مصرف فرهنگی"ها با مرزهای جغرافیایی گره خورده و در این پژوهش عمده که هویت آن

جغرافیای فرهنگی آن منطقه تشکیل داده است و چون انسان با مکان و محیط زندگی خود ارتباط 

 نشان "هویت فرهنگی"وابستگی جغرافیایی نقش مهمی در اولویت قرار دادن این  کندیمبرقرار 

های مرزبندی " هاآننمود داشته به نظر  شهرینشاهدر مورد دختران جوان  یخوببهکه  دهدیم

های این بخش از پژوهش با برخی از در سطح پایین بوده است.  یافته 18/7با میانگین  "جغرافیایی

-ها و شباهتگیری از تفاوتهمراستاست. مرادی در پژوهشی با بهره 0791مرادی ) های پژوهشیافته

نیاکان،  آبا و اجدادی، سرزمینتاریخی، حماسه دارد، گذشتههای گوناگون اقوام بیان میهای فرهنگ

 بیاتهای قومی، هنر و ادهای دینی، عصبیتای، مفاخر ملی، اسوههای طایفهمادری، باورها و سنت زبان

 دهند. موروثی، هویت فرهنگی جامعه را تشکیل می

تاریخ و حافظه "/   نشان دانند 308 ، با میانگیندهندگانپاسخ "تاریخ و حافظه تاریخی"در مورد 

تأثیرگذار است. زنان  "کاالی فرهنگی "است که بر مصرف "هویت فرهنگی"یکی از ابعاد "تاریخی

را در فرایند اجتماعی  هایینآ، یادبودها، شهرها، مناظر و هاتمانساخجوان استفاده از متون، تصاویر، 

د ماهیت ابزار بتوان یلهوسبههمسو بودند که انسان باید  نظرانصاحبشدن قبول کردند و در این مورد با 

 ابلق موارد شامل به طور کامل حفظ کند. به نظر اندیشمندان، حافظه فرهنگی هانسلخود را در طول 

 زا تصویر» انتقال و تثبیت کار به آن «پرورش»که بوسیله  است جامعه هر خاص و مجدد استفاده

 نتیجه در تکامل این و کندمی حفظ هاطول نسل در را نژادی تکامل به مربوط تحوالت آید ومی «خود

برخی های این بخش از پژوهش با آید. یافتهمی وجود به شدن اجتماعی فرآیندهای و هاآیین رسوم،

باشد. به عقیده اسماعیلی و فهامی بین رفتارهای ( همسو می0790های اسماعیلی و فهامی)از یافته



011 (شهر نیشاه جوان زنان) یفرهنگ مصرف و یفرهنگ تیهو نیب نسبت شناختی جامعه نییتب 
  

اجتماعی شهروندان، روابط انسانی، رعایت قوانین و حفظ میراث فرهنگی و حفظ محیط زیست با 

 حفظمیزان مطالعه نشریات و مطبوعات رابطه معنادار وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی بین 

میراث فرهنگی با استفاده از تلفن همراه و رابطه بین رفتارهای اجتماعی شهروندان و روابط انسانی و 

 های مذهبی و اجتماعی  تأیید شده است.حفظ محیط زیست با میزان شرکت در فعالیت

/ بر مصرف 083از شاخص هویت فرهنگی با میانگین  "نظام اجتماعی"از نظر پاسخگویان بعد 

استنباط کرد که  همسو با نظراندیشمندان بوده  گونهینا توانیمفرهنگی تأثیرداشته است و  کاالی

که اجزاء و عناصری که در جامعه وجود دارند همه بر مصرف کاالی فرهنگی تأثیرگذار هستند. نظام 

 اجتماعات و هاتشکل افراد، بر را خاصی هایمحدودیت تواندیماست که  یاگونهبهو ساختار اجتماعی 

 تمحدودی اعمال دارند، خاص هویت که هاییگروه بر تواندمی ترتیب، بدین و کند تحمیل جامعه درون

 استفاده خود قهریه قوه از کهآن یا رهبری خاصی، هویت از کردن پیروی و رسیدن برای را هاآن و کند

 را افراد و اجتماعی هایگروه موقعیت و جایگاه تعیین ها،نقش و هاارزش توزیع کند و همچنین

های ببخشد.  همچنین بر اساس یافته قالب و داده شکل را هاآن هایآگاهی تواندمی و سازدمشخص

بیشترین میزان اهمیت در هویت فرهنگی جوانان را داشته  "ایآموزش رسانه"این تحقیق مشاهده شد 

ها را به خوبی اهمیت آموزش رسانهشود که جوانان مشاهده می یخوببهاست از نتایج این پژوهش 

رسانی، افراد جامعه باید آموزش دهد در راستای نوین شدن وسایل اطالع اند این نشان میدرک کرده

-استفاده صحیح از این وسایل را یاد بگیرد و همچنین اگر سیستم آموزش و پرورش تغییری در برنامه

تواند مسئولیت خود که آموزش افراد دامه دهد نمیهای قدیم خود را اهای خود نداشته باشد و شیوه

تر رنگشویم که نقش خانواده کمها متوجه میبرای ورود به جامعه است را انجام دهد. در این یافته

از نهادهای دیگر اجتماعی باشد چون افراد در خانواده   ترشده در صورتی که باید نقش خانواده پررنگ

الزم را ببینند تا بتوانند برای وارد به جامعه آماده شوند.  یهاآموزشاشند و در تعامل ب باهم توانندیم

( 0789کیذقان )های پژوهش باهنر و جعفریهای این بخش از پژوهش با برخی از یافتهیافته

دریافتند تماشای تلویزیون تأثیری بر هویت قومی افراد نداشته است مردم بیشتر  هاآنهمراستاست. 

 سایر متغیرهای نظام اجتماعی هستند.تحت تأثیر 

درصد، تحصیالت  1/11نفر، معادل  061با توجه به همین تحقیق از نمونه آماری منتخب، 

اولویت  "مطالعه کتاب"، "مکتوب فرهنگی کاالهای "و به نظر آنان از بین اندکردهآموزش عالی را طی 

ایی هتحقیق حاکی از آن است تولید و نشر کتابها این باالتری نسبت به بقیه موارد داشته است یافته

ها و اساطیر و اعیاد و آیین "،"هاآداب و رسوم و سنت"،  "محتوای دینی برای تمام شئون زندگی"با 

برای افراد جامعه نیاز است.   "و هنر  "ورزش "،  "انواع غذا محلی "، "پوشاک محلی "، "ها اسطوره

 کهیدرحال شدهرنگدر بین جوانان خیلی کم  "خواندن روزنامه "که دهدیمنشان  هایافتههمین 

ند، باید کتواند نقش مؤثری در افزایش بصیرت جوانان داشته باشد و با توجه به نقشی که ایفا میمی

ها از محتوی مذهبی و تصاویر جذاب استفاده شود تا جوانان گرایش به  مطالعه روزنامه پیدا در روزنامه
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های منتج از این تحقیق بهتر است تقویت شود. با توجه به یافته هاآنویت فرهنگی کنند و  هم ه

ها تولید و محتوای آموزشی برای کلیه شئون زندگی افراد و نیازهای آن "کاالهای فرهنگی مکتوب"

ب های چاپ و نشر کتاداشته باشد تا نیاز افراد جامعه برآورده شود و مسئولین تالش کنند که هزینه

( 2007های پژوهش بوکدی )های این بخش از پژوهش با برخی از یافتها پایین بیاورند. یافتهر

اساسی  یهپاسههمراستاست. بوکدی نشان داد در مجارستان پایگاه اجتماعی، تحصیالت و درآمد 

تماعی جبندی خواندن کتاب در این کشور هستند و رفتار کتابخوانی افراد قویاً وابسته به پایگاه اطبقه

 باشد.خود و والدینشان می

و از بین  "تماشای تلویزیون"، "خانگی بصری و سمعی فرهنگی کاالهای "همچنین از بین

از موارد مهمی هستند که در نظر  "رفتن به سینما"، "خانگی غیر بصری و سمعی فرهنگی کاالهای"

 طور همزمان وصدا و تصویر به جوانان با اهمیت بوده است؛ پر مخاطب بودن تلویزیون به دلیل وجود

رین تحتی توانایی پخش مستقیم و زنده باعث جذابیت آن شده است و سینما هم که یکی از پیشرفته

آوری نموده است، باعث شده ها جمعترین تکنیکهای همگانی است که انواع هنرها را با پیچیدهرسانه

سمعی و بصری  کاالی فرهنگی"کنند. در میان  زنان جوان اوقات فراغت خود را با رفتن به سینما پر

بر  تواندیم هایلمفهای تولید شده و برنامه  "خانگی غیر بصری و سمعی فرهنگی  کاالهای"، "خانگی

با  کننداوقات فراغت افراد را پر می "کاالهای فرهنگی"بوده و با توجه به اینکه  مؤثراعتقادات افراد 

تواند در هویت بخشی جوانان تأثیرگذار باشد. سرگذشت بزرگان دین می ها، تصاویر ونشان دادن فیلم

های مناطق مختلف های هر منطقه و به نمایش درآوردن رفتارها و منشهمچنین با پوشیدن لباس

یای هایی با محتوای جغرافتوانند، به این حیطه کمک کنند و با استفاده از تصاویر، فیلم و کلیپمی

جغرافیایی، شرایط اقلیمی، نوع پوشاک، نوع غذا، نوع ابزارآالت و غیره مناطق مختلف منطقه، مرزهای 

عیاد ها، اهایی با محتوای سرگذشت اساطیر، آداب و رسوم و سنترا به تصویر کشید تولیدات برنامه

 کاالهای "ملی و مذهبی و همچنین نشان دادن بناهای تاریخی و بافت سنتی و معماری شهری توسط

تواند مثمر ثمر برای  تقویت هویت فرهنگی باشد می  "نگی سمعی بصری خانگی و غیر خانگیفره

های آموزشی در ارتباط با حقوق شهروندی، خالقیت در تولید کاال، سبک زندگی، همچنین با تهیه فیلم

ر ثافراد مؤ یسازفرهنگکمک کنند و در  "هویت فرهنگی"تبلیغات کاال و خدمات داخلی به تقویت 

 باشد

بیشترین فعالیت را دارند. به  "اجتماعی یهاشبکه"دهد جوانان در نشان می هایافتههمینطور 

های اینترنتی به اعتقادات دینی های اجتماعی و سایتدینی در شبکه رسد تولید محتواینظر می

شد و در اینترنتی کاالی مذهبی وجود داشته با یهافروشگاهجوانان کمک کند. همچنین اگر در 

؛ الزم به ذکر است اگر چنین شودیمدسترس افراد قرار گرفته  باعث خرید راحت این نوع کاالها 

آید و در نتیجه تولید و هم فراهم می "ایبازاریابی شبکه"فروشگاهی موجود باشد زمینه گسترش 

اولویت  "هوارهتماشای ما"ها یابد. همچنین در یافتهمصرف کاالهای مذهبی داخل کشور افزایش می
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گرشی نگری و نسازان رادیو باید بازبرنامه رساندیمداشته که  "گوش دادن رادیو"بیشتری نسبت به 

افراد خالق و هنرمند در جذب جوانان موفق  یریکارگبههای خود داشته و با جدید در ساختن برنامه

 "نسب به "ایشبکه فرهنگی کاالهای"عمل کنند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد استفاده از 

مشاهده   ییهاتفاوتهایی و اولویت بیشتری داشته که با دقت در این دو کاالی فرهنگی شباهت "کتاب

دهند، اینکه هر دو اطالعات و گستره دانش وسیعی را در اختیار مخاطبان خود قرار می شودیم

 کنند. ولی اگر با دقت نگاهرا فراهم میواسطه همچنین امکان دسترسی به ادبیات جهانی و ارتباط بی

های کند ولی در شبکهبینیم کتاب مطالب را به طور نوشتار رسمی به مخاطب خود عرضه میکنیم می

شود. افراد باید به این موضوع اهتمام ای و یا حتی بصورت انگلیسی نوشته میاجتماعی مطلب محاوره

و انگلیسی در فضای مجازی بکار برده نشود و از خط و  ایها بصورت محاورهداشته باشند که نوشته

نوشتار رسمی کشور استفاده شود تا در تقویت هویت فرهنگی مؤثر باشد. اگر این موارد رعایت نشود 

 در آینده هویت فرهنگی دستخوش تغییرات خواهد شد. 

، "ی هنریهاشرکت در کالس"و "خرید وسایل هنری"های حاکی از آن است که همچنین یافته

 "ریکاالی فرهنگی هن"به ترتیب بیشترین و کمترین  میزان توجه جوانان را به خود نشان داده است. 

شوند و هنر از محصوالتی هستند که به کمک دست همراه با ذوق هنری و خالقیت فکری ساخته می

 یمندعالقهکه جوانان دهد ها نشان میدر تارو پود اجتماع جای دارد. این یافته یشناسجامعهدیدگاه 

هنری انجام  خودکاردهند. حال اگر خرید این وسایل نشان می یلهوسبهخود به وسایل هنری را 

های آموزشی مستلزم دهند ممکن است که نیاز به آموزش داشته باشند و اگر شرکت در کالسنمی

ود تا ید تدابیری اندیشیده شها کمتر است. باهزینه زیاد باشد مسلماً تقاضا برای شرکت در این کالس

د ها شرکت کنند و جوانان با خالقیتی که دارنها پایین بیاید تا افراد بتوانند در این کالسهزینه کالس

سهیم باشند و یا اینکه وارد سیستم آموزش رسمی کشور  "کاالی فرهنگی هنری"بتوانند در تولید 

و هم در قبال کارهای هنری هویت فرهنگی  قرار گیرد تا هم به شناسایی افراد خالق  کمک شود

 تقویت شود.

از خود نشان دادند. ولی برای خرید آن  "نگهداری اشیاء قدیمی"جوانان در این تحقیق عالقه به 

رسد؛ به خاطر قیمت باالی اشیاء قدیمی قدرت خرید مردم اند. به نظر میاولویت کمتری قائل بوده

ر و تها برای افراد مناسبتهایی را در نظر بگیرند که قیمتمکانگذاران پایین باشد و باید سیاست

تر عرضه شود تا مردم بتوانند کاالهای تولید داخلی را جایگزین وسایل خارجی کنند. نتایج این ارزان

مورد توجه جوانان قرار نگرفته است که ممکن است شامل  "تهیه کاالی مذهبی"تحقیق نشان داد

در دسترس نبودن این نوع کاالها باشد. در این موارد مسئولین با برپایی  گرانی، جذاب نبودن و

های کاالی فرهنگی مذهبی و قیمت مناسب در سطح شهر این کمبود را جبران کنند و نمایشگاه

 توجه به جذاب بودن کاال داشته باشند. یدکنندگانتولهمچنین 
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مورد توجه جوانان قرار  "ه  موسیقی گوش دادن ب "با توجه به نتایج منتج از این  تحقیق ، 

باشد. هر منطقه گرفته است. هر منطقه جغرافیایی، کاالی سرگرمی خاص خود را دارد. جوانان می

جغرافیایی، کاالی سرگرمی خاص خود را دارد. به عنوان مثال موسیقی هر منطقه با منطقه دیگر 

های های فکری و حتی انتخاب بازیزیباشد. این در مورد بامتفاوت است و خاص همان منطقه می

کند. اینکه گوش دادن موسیقی اولویت اول را در نظر جوانان داشته به خاطر در ای هم صدق میرایانه

های همراه است و هم در مواقع گوش دادن موسیقی نیازی دسترس بودن آن بوسیله امکانات گوشی

هایی از حیات فرهنگی جامعه هستند، روش ها نشانهباید گفت بازی "هابازی"به توجه ندارد. در مورد 

 ها دسته جمعیآموزد. و در بازیصحیح اجرای بازی فرد را توانمند، قانونمند و روش فروتنی را به او می

ر ها دشود. اگر این بازیپذیری میآموزد و باعث احترام متقابل، مسئولیتفرد حضور در اجتماع را می

ین های اشود. یافتهر گیرند باعث تقویت هویت فرهنگی و نشاط افراد جامعه میرسانه مورد توجه قرا

( در برخی موارد همراستا است و در برخی 0788های رشید پور)بخش از پژوهش با برخی از یافته

-دهد که میزان مصرف اغلب کاالهای فرهنگی در بین دانشموارد همراستایی ندارد رشیدپور نشان می

در سطح مناسبی نیست و صرفاً در خصوص برخی از کاالها همانند کاالهای مربوط به  آموزان شاهد

 بازی و سرگرمی عملکرد مطلوبی دارند.
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Investigating the Relationship between Cultural Identity and 

Consumption of Cultural Goods (Case Study: Young women in 

Shahinshahr)  
 

Zahra Azizpouran 1*, Alireza Moradi 2 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the relationship between cultural identity and 

the consumption of cultural goods in young women in Shahinshahr. The theoretical 

framework of the research is based on the cultural identity and consumption of cultural 

goods of Iranian society. This study was conducted by quantitative and survey research 

method and using a questionnaire and in terms of practical purpose and nature of 

correlation. The statistical population of this study was young women in Shahinshahr. The 

sample size was estimated to be 377 according to Cochran's sampling formula. The data 

of this study were based on classification sampling. The content validity of the 

questionnaire was calculated by the experts and the reliability of the questionnaire was 

calculated by Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed by statistical 

methods in 23 Spss and Amos software. At the level of inferential statistics, Kalmogorov-

Smirnov test, Pearson correlation coefficient and structural equations were used. The 

correlation results showed that there is a significant correlation between cultural identity 

and consumption of cultural goods. Analysis of structural equations showed that the model 

variables namely language, religion, cultural geography, history and historical memory, 

social system, respectively 190 /, 185 /, 308 /, 218, / 182 with the consumption of cultural 

goods at a significant level 001 There is a meaningful relationship. Based on the research 

results, according to the context of society, it can be said that the dimensions of cultural 

identity affect the consumption of cultural goods. 
  
Keywords: Culture, Identity, Cultural Identity,Cultural Commodity, Cultural 

Consumption. 
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