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  چكيده
يـان  جو دانشهاي مختلف   سي مصرف فرهنگي طبقات و گروهحاضر در پي برر ةمقال

يـر بورديـو اسـتفاده     هاي پي  در بخش مباني نظري، از ديدگاه. دانشگاه مازندران است
 ةو بـه شـيو   ،نامـه  پرسـش بـا اسـتفاده از ابـزار     ،تحقيق با روش پيمـايش . شده است

مازندران انجـام گرفتـه   يان دانشگاه جو دانشنفر از  400اي در بين   گيري خوشه  نمونه
ها در بعضي از ابعـاد    تأييد تأثير تمايز طبقاتي و تفاوت بين گروهنتايج حاكي از . است

تفاوت غيرمعنـادار در   چنين همبستگي پايين و  ضرايب هماما ، استمصرف فرهنگي 
دانشگاهي ايران  ةجامعدر طبقاتي در ايران يا حداقل  ةسخن گفتن از نظري ،ساير ابعاد

تحقيق حاضر نتوانست به ارائة تبيين مناسبي  ايجنت ،در واقع. سازد  مي راه همبا ترديد  را
  .منجر شودطبقاتي بودن مصرف فرهنگي بورديو  ةنظرياز 
مصرف فرهنگي، مصرف ادبيات، مصرف وسايل فرهنگي، مصـرف   :ها يدواژهكل

  .موسيقي، مصرف رسانه، مصرف فراغت
  

  لهئمقدمه و بيان مس. 1

اسـت  اخير از مباحثي هاي   در دهه، اما بوداصحاب علوم اقتصادي  ةموضوعات مورد مطالع ازمصرف مقولة  زماني
هاي علـوم انسـاني     حتي اغلب شاخه. مطالعات فرهنگي و اجتماعي پيدا كرده است ةگيري در عرص چشم گاه جايكه 
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 ةاهميت فزاينـد . پردازند به بررسي اين پديده مي از زواياي مختلفنيز و علوم سياسي  ،شناسي  شناسي، مردم  نظير روان
مصـرف در  . كنـد   افراد و در ساختارهاي اجتماعي جوامع ايفـا مـي   ةنقشي است كه در زندگي روزمرعلت مصرف به 

در كنـار ابعـاد و الزامـات اقتصـادي، معـاني فرهنگـي و        ،كـه است پايان قرن بيستم به واقعيتي چندبعدي تبديل شده 
با تغييرات در سبك مصـرفي جوامـع، كميـت و كيفيـت     ). 1381باكاك، ( داردبا خود را اعي بسياري الزامات اجتم

اي كه امروزه   به گونه. گام با آن تغيير يافته است مصرف نيز گوناگون شده و هم ةگرفته حول واژ  مطالعات صورت
هـاي   ز تكثر پيدا كرده و به حوزهبا متكثر شدن ميزان و نوع مصرف بشريت، مطالعات گوناگون در باب مصرف ني

 .آن پرداخت ةبعدي به مطالع  تكبه صورت توان   راه پيدا كرده است و ديگر نميمختلف 

نـوع مصـرف كـردن كاالهـا و محصـوالت      « :در دو بخـش كلـي  توان  ميمطالعه و تحقيق در باب مصرف را 
بـه   ،شـناختي   اي جامعه  مصرف، به عنوان مقوله ةشيو اتيمطالع ةپيشين. دنبال كرد» ها آنميزان مصرف «و » گوناگون

ـ     ةدر اين دوره است كه شيو. گردد  اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ميالدي باز مي  ةمصـرف كـردن بـه منزل
مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت     ،رفتارهاي مصرفياز با هدف تبيين چرايي بروز برخي  ،اي مرتبط با فرهنگ  پديده

كه مبتني بر  نآاساساً مصرف مدرن بيش از  )Timothy( تيموتيبه نظر ). 1387؛ كاظمي، 1386 صميم و فاطمي،(
اجتمـاعي و فرهنگـي دارد تـا     ةجنب تر بيشاصلي مصرف  ةاز اين رو، هست. )1388( استبر ميل متكي نياز باشد، 
 1976در سـال  يونسكو  بار در نوزدهمين اجالس  اولينموضوع بررسي مصرف كاالهاي فرهنگي براي . اقتصادي

با  ،از نوع سنن شفاهي خصوص  ، بهمشاركت بارةهايي در  يابي به داده  با هدف دست اين سازمان. در كنيا مطرح شد
بـه منـابع فرهنگـي و     يـابي  دسـت مدلي براي پيمايش ميزان ) FAES( كلمبيايي به نام فائس اي هسسؤهمكاري م

تـاكنون  كند   اشاره مينيز ) 1382(كه فاضلي  طور همانگفتني است . هاي فرهنگي طراحي كرد  مشاركت در فعاليت
صـورت   چندانيمطالعات  اين زمينه پژوهش در ةو حتي شيو ،مصرف، نقش آن در نظام اجتماعي ةدرباردر ايران 

ور تصـ از اين رو، . سان مطالعه نشده است ابعاد آن يك ةهم كهالبته مصرف نيز واقعيتي متكثر است  .نگرفته است
  .ها و مفاهيم نويني است  مصرف نيازمند نگرش ةمقول ةشود كه مطالع  مي

دهد كه تقريباً هيچ تعريف واحد   گرفته در باب مصرف فرهنگي نشان مي  مروري بر مطالعات نظري و تجربي صورت
ـ درست شايد  ،واقع در. مفهوم وجود ندارداين براي  يو مورد توافق همگان موضـوع  حسـب   راين باشد كه تعاريف ب

در رابطـه بـا مفهـوم    ) Story(هـايي كـه اسـتوري      گزاره ،با اين همه. شوندتنظيم  آنو مكان  ،زمان ،مطالعهمورد 
مصرف فرهنگي فعاليتي اجتماعي . تواند به موضوع مورد بررسي ما شفافيت كافي بخشد فرهنگي نگاشته است ميمصرف 

مصرف . شود  ناميم توليد يا بارور مي  ردارهايي كه مصرف فرهنگي ميهمين ك ةبه واسطو فرهنگ و كرداري روزمره است 
ياهايمـان  ؤبراي توليد تخيالت و ررا مواد الزم  و دهد  را سامان مي نما  شكل نيازها و تمايالتو فرهنگي سبك زندگي ما 

ـ  تو گـر  نمايـان ها و تمايزات اجتماعي و   تفاوت ةدهند نشان عالوه بر اين، .كند  فراهم مي كـارگيري   بـه مـا در   ةليـدات ثانوي
هاي مفهوم مصرف فرهنگي   ابعاد و شاخص). 1999به نقل از استوري،  32: 1390غياثوند، ( ابزارهاي موجود است
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اما به طور كلـي مصـرف    .همانند تعريف و تحديد آن، گوناگون استهاي متفاوت،   براي جوامع گوناگون و زمان
تـرين عناصـر     اصـلي جزو و مصرف رسانه  ،وسايل فرهنگي، مصرف موسيقيشده و ادبيات، مصرف   مطالب چاپ

، مصرف فراغـت نيـز   است در مطالعات معاصر گفتني. آيند  سبك زندگي فرهنگي و مصارف فرهنگي به شمار مي
 Katz-Gerro and← (هـاي مصـرف فرهنگـي اضـافه شـده اسـت         بـه شـاخص  عالوه بر ابعـاد ذكرشـده،   

Sullivan, 2010.(  

 

  اکاوی ادبيات تحقيقو. ٢

 ،ناپذيري يا افراط در مصرف فرهنگي  سيري ةپژوهشي درباردر  )Sullivan(و ساليوان  )Katz-Gerro(گرو  ـ كاتز
مفهوم مصرف فرهنگـي  . اند  ناپذيري مصرفي در هم آميخته  متغيرهاي جنسيت و پايگاه اجتماعي را براي بررسي سيري

هاي فراغتـي    شركت در فعاليتميزان بر مبناي  )voracious cultural consumption( ناپذير  افراطي يا سيري
برخي از  .شود  ها را شامل مي  ها و تعداد دفعات شركت در آن  فعاليت ةشود و دامن  متنوع خارج از منزل تعريف مي

ناپـذيري    يروي سـير بـه صـورت جداگانـه،     ،جنسيت و پايگاه اجتمـاعي : اند از عبارت مذكوري پژوهش ها  يافته
افـراد بـا   ؛ و تر از زنـان اسـت   بيشدر مصرف فرهنگي مردان ناپذيري يا افراط   ثير دارند؛ سيريأمصرف فرهنگي ت

 دري تـر  بـيش ناپـذيري    افـراط و سـيري  تـر،    در مقايسه با افراد داراي پايگاه اجتماعي پايين ،پايگاه اجتماعي باالتر
هـاي    ناپذيري يا افراط در مصرف فرهنگي مردان و زنان با پايگاه يسيرسنجش  هاي حاصل از يافته. مصرف دارند

هاي فراغتي خـارج   ين فعاليتتر بيش، اند دهد مرداني كه داراي باالترين پايگاه اجتماعي  اجتماعي متفاوت نشان مي
هـاي    ين فعاليتتر كمد، ترين طبقه از لحاظ پايگاه اجتماعي قرار دارن  دهند و زناني كه در پايين  از منزل را انجام مي

ة رابطداراي ناپذير و افراطي زنان   متغير درآمد فقط با مصرف سيري عالوه بر اين،. فراغتي خارج از منزل را دارند
  .)and Sullivan, 2010 Katz-Gerro( داراي ند  و با مصرف افراطي مردان رابطه استآماري معنادار 

 امريكـا پرداختـه  مصرف متعالي زنـان در  انشگاه آريزونا، به بررسي در دتحقيقي نيز در  )Lizardo( ليزاردو
را مورد مطالعـه  نقش جنسيت و اشتغال در مصرف فرهنگي متعالي نظرية طبقاتي بورديو،  استفاده ازبا  ،وي. است

در زمينـة مصـرف   شـاغل   غيـر بـين زنـان و مـردان    تفاوت معناداري تحقيق، بر اساس نتايج اين . استقرار داده 
. ر مصرف كاالهاي فرهنگي متعالي فقط در افراد شاغل معنادار استدتأثير جنسيت و  وجود نداردرهنگي متعالي ف

تفاوت بين مردان و زنان در مصرف فرهنگي متعالي با افزايش ساعات كاري، نتايج حاكي از آن است كه  چنين هم
ل افراد در حال تحصـيل و بازنشسـته نيـز جالـب     شاغل شام آمده از دو گروه غير  نتايج به دست. شود  مي تر بيش

در حـال  بـيش از زنـان   در حال تحصيل مردان به طوري كه مصرف كاالهاي فرهنگي متعالي در بين . توجه است
با  عالوه بر اين. دارندبازنشسته ي نسبت به مردان تر بيشمصرف فرهنگي متعالي بازنشسته اما زنان  است، تحصيل
 كنـد   ر مصرف فرهنگي متعالي تغيير ميدنتايج تأثير جنسيت  ،اقتصادي ةفرهنگي و سرماي ةيمتغير سرمادو  ةمداخل
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)2006(.  
را مصرف فرهنگـي و تمايزهـاي طبقـاتي     ةرابط، در دانشگاه حيفا در اسرائيل ديگري تحقيقدر  ،گرو ـ  كاتز

 ،اسرائيل، ايتاليا، آلمان شـرقي  مريكا،ا :عبارت بودند ازاين پژوهش كشورهاي مورد مطالعه در . استبررسي كرده 
 هـاي تحقيـق    يافتـه . ها به صورت ملي اجرا شـدند   نمونه ةمجزا تحليل و هم ةها به صورت پنج دست  داده. و سوئد

بـه  . بودهاي متفاوت   مصرف فرهنگي در كشورهاي مختلف به صورتو متغير طبقه بين دو  حاكي از وجود رابطه
امـا در  ، و سـوئد معنـادار   ،مريكـا ااسـرائيل،  كشورهاي ساختار طبقاتي در  ونگي فره   مصرفطوري كه رابطة بين 
و مـذهب در   ،هـاي جنسـيت، نـژاد     كه متغير با آند اد  نتايج نشان مي چنين هم. معنادار بود غيرايتاليا و آلمان شرقي 

ار طبقـاتي و سـاليق   گر بـين سـاخت    نقش متغيرهاي ميانجي اما ،ندداراهميت يادگيري و آموزش مصرف فرهنگي 
  .)2002( كنند  ا نمييففرهنگي را به طور كامل ا

بـه   ،قشـربندي اجتمـاعي مصـرف فرهنگـي     ةتحقيقي درباردر  )Goldthorpe(و گلدتورپ ) Chan(چان 
. انـد  پرداختـه ر مصرف فرهنگـي  دطبقاتي  گاه جايو  ،تأثير چهار متغير درآمد، تحصيالت، پايگاه اجتماعيبررسي 

تـأثير  ايـن  شدت  ، البتهر بعضي از ابعاد مصرف فرهنگي استددرآمد معنادار تأثير اين تحقيق حاكي از  يها  يافته
به طـوري كـه   . تأثير متغير تحصيالت از هر لحاظ كامالً واضح و مشخص استعالوه بر اين، . زياد نيستچندان 

 طلبي فرهنگـي   و تساهل تر كم )cultural univore( انحصارطلبي فرهنگيموجب هاي آموزشي باالتر   صالحيت
)cultural omnivore( ر مصرف فرهنگي دارد، دبسزايي تحصيالت به طور مستقل تأثير كه  آنبا . شود ميتر  يشب

نتـايج تحليـل   بـر اسـاس   سـت كـه   ا اين در حالي .دهد  ر مصرف نشان ميدين تأثير را تر بيشمتغير پايگاه اجتماعي اما 
گيرنـد    نتيجه ميمحققان  ،در نهايت. داردآنان ر الگوهاي مصرف فرهنگي دي افراد تأثير كمي طبقات گاه جاي ،چندمتغيري

سـطح بـاالي تحصـيالت     زيرا گرچـه . يستبر سطح باالي مصرف فرهنگي آنان ندال الزاماً  كه سطح باالي درآمد افراد
هـاي پايگـاهي     از انگيـزش  عمـدتاً اما در نهايت مصارف فرهنگي ، بهترين مانع براي سطح پايين مصرف فرهنگي است

 چنـين  هـم . اسـت  ،از طريـق انحصـار در مصـرف    ،هاي پايگاهي  چنين مصارفي نشان دادن برتريهدف اولية متأثرند و 
پايگـاهي   ةهاي پايگاهي در مصارف فرهنگي ممكن است در جهت تثبيت عضـويت افـراد در گـروه يـا شـبك       انگيزش
  .)Chan and Goldthorpe, 2007( شود، عمل كند  كه با سبك زندگي خاصي مشخص مي ،خاص

پايگـاه اجتمـاعي و    ةرابط ،مريكاا يدر تحقيقي در دانشگاه اينديانا ).Alderson et al(آلدرسون و ديگران 
كننـدگان    دهد كـه مصـرف فرهنگـي مصـرف      اين تحقيق نشان مي يها  تحليل. اند   را بررسي كردهمصرف فرهنگي 

در حالي كـه الگوهـايي كـه از طريـق تركيـب      . گيرد  شده قرار مي  د كمي از الگوهاي شناختهتعداقالب امروزي در 
 چنـين  هـم . كنندگان امروزي هسـتند   مصرف فرهنگي مصرف ةكنند  تبيين تر بيش ،ندا هالگوهاي قديمي به دست آمد

قـوي در سيسـتم    يهـاي   ريشـه داراي كه الگوهاي مصـرف فرهنگـي    با آندهد   نتايج رگرسيون چندمتغيره نشان مي
بين متغيرهـاي  بنابراين در . از پايگاه طبقاتي نمايان است تر بيش، ولي در پايگاه اجتماعي استقشربندي اجتماعي 

  .)2007( دوش مياصلي شناخته  ةكنند  متغير مركزي و تبيينمنزلة به پايگاه اجتماعي  ،مختلف
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متغيرهـايي چـون جنسـيت، درآمـد، تحصـيالت،      متفـاوت   تأثير دهندة گرفته نشان  مرور مطالعات تجربي صورت
متغيرهاي مشابه در جوامـع گونـاگون    ،به عبارت ديگر. است مختلفاقتصادي در جوامع ـ   و پايگاه اجتماعي ،اشتغال
 ر مصرف فرهنگي افـراد دتأثير متغيرهاي مختلف  ةنحوزمينة گرفته در   رغم مطالعات صورتبه . ي ندارندسان يكتأثير 
ن دآزمـو  بـراي پژوهش حاضر تالشـي  . هستيمرو  روبهباره اين  فقر مطالعاتي در در داخل كشور با، ارج از ايراندر خ
در  پايگـاه و جنسـيت  دو متغيـر  عـالوه بـر    و محل سـكونت  ،هلأسن، وضعيت ت يعني، تر بيشتأثير متغيرهاي  ةنحو
پژوهشـي را   تـر  كـم مصـرف فرهنگـي،   زمينـة   ه درشد انجاممطالعات ميان در گفتني است . خاص ايراني است ةجامع
. فرد است، صورت گرفته باشـد   منحصربه يفرهنگ  كه داراي خرده ،دانشگاهمانند توان يافت كه در محيطي آكادميك   مي

  .، به اين ويژگي توجه كرده استآماري جديد ةجامعحاضر، با به آزمون كشيدن يك پژوهش از اين رو 
  
  مبانی نظری. ٣

. شد  توجه ميبه آن شد و فقط از همين منظر   اي صرفاً اقتصادي شمرده مي  ها مقوله  ست كه مدتا اي  مصرف پديده
منـد    شناسان به اين موضـوع عالقـه    و مردم ،شناسان  شناسان، فرهنگ  شناسان، روان  جامعه ،بعد از جنگ جهاني دوم

بـه توليـد كـاال در نظـام      تـر  بـيش  )K. Marx( كـارل مـاركس  . آن آغاز كردنـد  ةهايي را دربار  و پژوهششدند 
ـ در كتاب  )T. Veblen( تورشتاين وبلن اوبعد از . داري توجه داشت تا به مصرف آن  سرمايه  مرفـه  ةطبقـ  ةنظري

)The Theory of Leisure Class(ةمصـرف اعضـاي ايـن طبقـ     و از را بررسي كرد ييمريكاامتوسط  ة، طبق 
ها   در همين سال. ياد كرد) conspicuous consumption( مصرف متظاهرانهمندشده با عبارت  تازگي ثروت  به

شـهر و    زندگي در كالن وشهر برلين ساكنان به مطالعه دربارة شناس آلماني،   ، جامعه)G. Simmel( جورج زيمل
مصـرف را فراينـدي شـامل كردارهـاي     ) M. Weber(مـاكس وبـر   . آن با مد و مصرف كاالهـا پرداخـت   ةرابط
هـايي ميـان     تفـاوت  ةكننـد   بيـان نه فقط ناشي از عوامل اقتصادي، بلكه كه دانست   ميماعي و فرهنگي متفاوت اجت

  .دكربه مفهوم اقتصادي ماركس از طبقه اضافه منزلت و قدرت را نيز وي . هاي اجتماعي است  گروه
اما اين مفاهيم، به رغـم  . ودسبك زندگي و مصرف از ابتداي قرن بيستم آغاز شده ب ةمطالعات اجتماعي دربار

در و استفاده از آن كاربرد شد   شناسي كم  براي مدتي در جامعه ،زمينهاين در وبر، زيمل، و وبلن  ةكارهاي اولي ةادام
معاصـر  پـردازان    نظريـه از سوي ، اين مفاهيم 1990 ةاما دوباره در اوايل ده؛ تحقيقات مربوط به بازار رونق گرفت

 .D( و چنـي  ،)M. Featherstone( ، فدرسـتون )P. Bourdieu( شـناختي ماننـد بورديـو     فرهنگي و جامعـه 

Chaney (به كار گرفته شد )Bennett, 2005: 71( .مفهوم مصرف فرهنگي براي پيشينيان ايـن حـوزه    اگرچه
صصي در اين پردازي تخ  پژوهش تجربي به تئوري   ةبورديو با پشتوان اماشد،   اي و فرعي محسوب مي  مبحثي حاشيه
  .حوزه پرداخت

 ،نگرنـد  ارتباط ميمثابة پردازاني كه به مصرف به   در بين نظريه است ورويكرد تحقيق حاضر مصرف ارتباطي 
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ـ   .تر باشـد   پژوهش مناسباين و اهداف سؤاالت يي به گو پاسخبورديو براي  ةرسد نظري  به نظر مي  ةزيـرا در نظري
 ةپـردازان حـوز   ساير نظريـه  ةدربار تر بيش ةبراي مطالع( شود ميبررسي  و نه گروه خاصي از آنوي كليت جامعه 
  ).1390؛ غياثوند، 1388؛ خادميان، 1382فاضلي،  ←مصرف ارتباطي 

كـه كـامالً    يبنيان. بورديو تنها كسي باشد كه بنيان نظري محكمي براي تحليل مصرف پديد آورده استشايد 
و در  ،هـايي روشـن    اي از مفـاهيم، گـزاره    هاي نظري، شـبكه   فرض  پيش اي فلسفي، تصريح نسبي  پشتوانه رمتكي ب

د بورديو براي تحكيم بنيادهاي نظري خـو ). 34: 1382فاضلي، (نهايت تالش براي آزمون تجربي اين نظريه است 
ـ هـا،    پرداختن به آنگيرد كه   اي از مفاهيم بهره مي  گرايي از شبكه  گرايي و ذهنيت  و تركيب عينيت راي آشـنايي بـا   ب

  .يابد  ، ضرورت مياو نظراز شناسي مصرف  جامعه
 .پايان اسـت  رقابتي شديد و بي گاه جاياجتماعي  ياز نظر او قلمرو. جامعه اساساً جدلي است ةديد بورديو دربار

از . آورد  براي هستي اجتماعي فراهم مـي را ارچوب الزم هكند كه ماده و چ  هايي ظهور مي  در جريان اين رقابت تفاوت
ايـن  بورديـو مبتنـي بـر    تحليل ). 330: 1388واكووانت، (ويژگي فراگير زندگي جمعي جدال است، نه سكون اين رو 

انـواع كاالهـاي مصـرفي،    كارگيري  بهبا  ،اقتصاديـ   ويژه طبقات اجتماعي  به ،هاي خاص  گروه چگونهكه موضوع بود 
را خـويش  روش زنـدگي مجـزاي    بر آنند كـه ين داخلي منزل يتز مبلمان وو خوراك و غذا خوردن،  ةهاي ارائ  روش

  ).1381باكاك، ( كنندمشخص و خود را از ديگران متمايز 
كه توسـلي   طور همان. اي مواجه نيستند  پارچه يك )social space(افراد با فضاي اجتماعي  ،رفته در جوامع پيش

ديگـر مسـتقل شـده و در     تدريج از يـك   اند كه به  ي اجتماعيجزئي از فضاهاي زندگ) fields(ها  كند، ميدان اشاره مي
هـاي سياسـي، هنـري،      ميـدان از ايـن رو  . انـد   گرفتـه اي شـكل    فرايند تاريخي بر محور روابط اجتماعي و نتايج ويـژه 

اه و هايي براي مبارزه و منازعه براي كسـب پايگـ    در فضاهاي اجتماعي به عرصهمانند آن و  ،اقتصادي، علمي، ورزشي
اي   بنـا بـه تعريـف بورديـو، ميـدان عرصـه      « :نويسـد  در اين باره چنـين مـي   جنكينز. )1383( شوند تبديل مي گاه جاي

هـا بـا     ميـدان . پذيرد  ها در آن صورت مي  يا تكاپو بر سر منابع و منافع معين و دسترسي به آن   اجتماعي است كه مبارزه
، مسـكن،  )سـبك زنـدگي  (كاالهاي فرهنگي اند از جمله  ازعه و مبارزهشوند كه محل من  اقالمي تعريف و مشخص مي

كه يا هر چيز ديگري و  ،اجتماعي، منزلت ة، طبق)سياست(، اشتغال، زمين، قدرت )تحصيل(تمايز و تشخص فرهنگي 
  ).135: 1385(» ممكن است به درجات متفاوتي خاص و انضمامي باشند

بورديـو  . اسـت    ناپـذير از ميـدان    جزئي اساسي و جداييود نابرابري وجبورديو،  ةترتيب بر اساس نظري   بدين
و اجتماعي تبيين و بـر مبنـاي آن نظريـات خـود را      ،اقتصادي، فرهنگي: اساسي ةنابرابري اجتماعي را با سه مؤلف

ان و گر كنشتنازع  ةميدان به صحن ،بر اين اساس. كند  انواع سرمايه در فضاي اجتماعي ساخته و پرداخته ميدربارة 
و در سـطحي بـاالتر توزيـع قـدرت، تبـديل       ،نهادها براي حفظ، بازسازي يا براندازي نظام موجود توزيع سرمايه

ي را گـر  كنشهر  چنين همو موقعيت در درون ميدان  گاه جايمعتقد است ) L. Wacquant(واكووانت . شود  مي
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اجتماعي  ةنظر بورديو در عرص بهكه اشاره شد  طور نهما. )1388( كند   به جانب الگوي رفتاري خاصي متمايل مي
به سه شـكل بنيـادي سـرمايه    » انواع سرمايه«عنوان با اي   وي در مقاله. شود  يك نوع سرمايه به كار گرفته نميفقط 

ي يعنـ  ،ها و نيز تجلي نهـادي آن   درآمد پولي و ساير منابع مالي و دارايي كه اقتصادي ةسرماي. 1: اشاره كرده است
هـاي    نظيـر صـالحيت   يمنـد  شامل اهـداف فرهنگـي ارزش   كه فرهنگي ةسرماي. 2؛ گيرد حقوق مالي را در بر مي

؛ گيـرد  شكل ميپذيري   كه طي فرايند جامعه شود يي ميها و عادات ديرپا  گرايشچنين  تحصيلي و فرهيختگي و هم
ان از طريـق عضـويت در   گـر  كـنش كه شود  مي را شامل اي مجموع منافع بالفعل و بالقوهكه  اجتماعي ةسرماي. 3و 

  ).Anheier et al., 1995( آورند  ها به دست مي  هاي اجتماعي و سازمان  شبكه
 :وي معتقـد اسـت  . شناسي مصرف بورديـو دارد   اي در جامعه  كننده  فرهنگي نقش تعيين ةدر ميان انواع سرمايه، سرماي

ـ يعنـي  ، يافته يا ذهني  فرهنگي تجسم ةسرماي: شته باشدتواند به سه شكل وجود دا  فرهنگي مي ةسرماي« ل يه شـكل خصـا  ب
،   نظيـر مجلـه   ييهـا   اشياي مـادي و رسـانه   ،يافته به شكل كاالي فرهنگي  فرهنگي عينيت ةسرماي، ديرپاي فكري و جسمي

يافتگي كه بايـد    شكلي از عينيتيعني ، شده  فرهنگي نهادينه ةو سرماي؛ مانند آنو  ،نامه  ، مجسمه، تصوير، كتاب، لغت  نقاشي
آن اسـت،   ةكننـد   كه بنا به فرض ضـمانت  ،سره به سرماية فرهنگي زيرا خواص اصلي خود را يك ،را جدا كردآن  حساب

تمايالت پايدار فرد است كه  ةفرهنگي دربرگيرند ةفاضلي معتقد است سرماي). 137: 1384بورديو، ( »كند  واگذار مي
فرهنگـي اسـت و    ةنمادين نيز جزئي از سرماي ةسرماي. )37: 1382( شود  انباشته مي اودر در خالل اجتماعي شدن 

 ةسـرماي . سبك در ميدان فرهنگ اسـت ايجاد يا  ،نشتبه معناي توانايي مشروعيت دادن، تعريف كردن، ارزش گذا
آشـنايي و  از شده   ش نهادينهاي بادوام از روابط كمابي  كه حاصل شبكهاست اي   اجتماعي جمع منابع واقعي يا بالقوه

 ةشـبك وسعت به هم فرد هر مورد تملك  ة، حجم سرمايترتيب    بدين). 147: 1384بورديو، (شناخت متقابل است 
و  ،اقتصادي، فرهنگي ةسرمايوابسته به حجم هم مؤثر بسيج كند و  ورتواند به ط  ميوي پيوندهايي بستگي دارد كه 

ـ  ةدر نهايت، سرماي. ستبا اومرتبط افراد در تصرف  كهاست ي نمادين انـواع منـابع مـالي     ةاقتصادي شامل درآمد و بقي
  .كند  نهادي پيدا مي ةاست كه در قالب مالكيت جلو

ة تركيب و حجم كلي سرماي :شود  دو مختصه ترسيم ميا يا نهاد در فضاي اجتماعي ب ،ين وضعيت فرد، گروهنابراب
هاي مرتبط بـا آن را از    هاي برخوردار از انواع و اقسام سرمايه و كنش  ايه موقعيتحجم سرم. اختيار و درمده آ  دست  به

بـراي  عاملي است نيز تركيب سرمايه . نيستدر اختيار  ،در هر شكل آن ،چنداني ةكند كه سرماي  هايي جدا مي  موقعيت
هـايي كـه در بعـدي      سـتند از موقعيـت  فرهنگي، بسيار واال ه ةهايي كه از يك جنبه، مثالً در سرماي  موقعيتجدا كردن 

ين تـر  بـيش نسبتاً وااليـي دارنـد،    ةهايي كه حجم سرماي  آن دسته از موقعيت. اقتصادي، غني هستند ةديگر، مثالً سرماي
زيرا كانون توجه را از تقابل نخبگـان و  ؛ بسيار جالب است اي دهند و اين نكته  تالش را براي حفظ اين تقابل انجام مي

؛ 321: 1387كـالهون،  (گردانـد    هاي مرفه مختلـف بـر سـر كنتـرل كاالهـاي نمـادين برمـي         به كشمكش گروه ها  توده
در هـا و    عرصه دهي سازمانساختاري بنيادين براي كنندة  فراهمشكال متفاوت سرمايه وجود اَ). 335: 1388واكووانت، 

  .هاست  با آنهاي مرتبط   و كنش) habitus(گيري انواع مختلف منش   شكل نتيجه
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هـا    وخـو   اي ثابـت از خلـق    بورديو مـنش را مجموعـه  . شناسي بورديو است  مفهومي كليدي در جامعه »منش«
ساختاري كـه   .هاي خاص در ساختار اجتماعي است  ان در موقعيتگر كنشهاي   كند كه محصول تجربه  تعريف مي

مـنش  ). 1387به نقل از كالهون،  53: 1990بورديو، (بخشد   يها نظم م  كند و به آن  ها و بازنمودها را توليد مي  كنش
فردي از   منحصربه ةهر فرد گون ،حالبا اين  .مشترك است ،گيرند  بين افرادي كه در معرض تجارب مشابه قرار مي

توانند   يها م  منش تيب،رت   دينب). 334: 1388واكووانت، (كند   و طبق آن عمل مي ردآن قالب مشترك را در اختيار دا
دارند، همـواره مجـالي    ها اگرچه عميق و ريشه  اين منش. ان جاي نگيرندگر كنشپذير باشند و لزوماً در آگاهي  انعطاف

طور   همان ،در نهايت. هاي اجتماعي است  تابع قواعد و يادگيرينيز گرچه همين امر  .گذارند  سازي باقي مي براي بديهه
بـه   زيـرا  ؛اسـت  دهنـده   شود و ساخت  نيروهاي اجتماعي الگودار توليد مي ةش به وسيلكند، من  كه واكووانت اشاره مي

هـا   مـنش  ،در واقع. بخشد   هاي منفك و مختلف زندگي شكل و انسجام مي  هاي متنوع و گوناگون فرد در حوزه  فعاليت
  .)1388( شوند  هاي طبقاتي فرد در فضاي اجتماعي منطبق مي  با ويژگي

ان كـه  گر كنشاي از   مجموعه :كند آن را چنين تعريف ميوي كه  بورديوست ةر از مفاهيم نظريطبقه يكي ديگ
ي نيـز  سـان  يكتمايالت و عاليق  احتماالًو  ،ي قرار دارندسان يككنند، در شرايط   ي را اشغال ميسان يكهاي   پايگاه

به  1384 ،فاضلي(كنند  مياتخاذ نيز مشابهي دهند و مواضع  مياعمال مشابهي انجام  الًاحتماو به همين دليل  رنددا
نـوع مصـرف كاالهـاي     از طريـق ان اجتماعي گر كنششناسي مصرف،   جامعهبر اساس ). 193: 1996نقل از كاچ، 

. بنـدي هسـتند    ها قابل طبقـه   هاي فرهنگي معين و ابراز سليقه و ذوق در مورد آن  وردهااظهار عالقه به فر ،فرهنگي
 تـر  بـيش مشروع به  تر كماز  يعني، مراتب  سلسلهداراي  شده و بندي  طبقه يهنگي به صورت نظامفر ةبنابراين عرص

بـه افـراد يـك طبقـه امكـان      و يابـد    استمرار مي ،متشخص مشروع يا از فرهنگ متشخص تا فرهنگ عادي يا غير
خـود را   گاه جايصدد است مسلط در ةطبق. ديگر اعمال كنند ةرا نسبت به طبقخود دهد كه تمايزات راهبردي   مي

هـا    و گـروه  ،ذوقي خود را به سـاير اعضـا، جامعـه     خوش ،كار تمايز و تشخص حفظ كند و در پي آن از طريق راه
هـاي اساسـي داوري زيباشـناختي و ترجيحـات       از مؤلفـه  )taste(ذوق و قريحـه  ). 1383توسـلي،  (ند كتحميل 
  .كننده است  متمايز

نظر از . است ،تمايزويژه در كتاب   به ،انسان در جهان معاصر متعلق به بورديو ةقريح ذوق و هنافذترين توجهات ب
ـ    كليدي براي بازتوليد طبقه است كه انسان را قادر مـي  يبورديو قريحه مكانيزم د گروهـي از اشـيا يـا اعمـال را بـه      كن

بنا به تعريـف  ). 1388خادميان، (گيرد  اي از ترجيحات متمايزكننده به كار  صورت مادي و نمادين و به معناي مجموعه
كه گروهي از اشيا يا اعمـال را بـه صـورت مـادي و نمـادين و بـه         بورديو، ذائقه عبارت است از ظرفيت يا توانايي آن

بورديـو  ). 173: 1984بورديـو،   به نقـل از  1384فاضلي، (اي از ترجيحات متمايزكننده به كار گرفت   معناي مجموعه
ـ   ييعني بـه گرايشـ   ؛شناختي توجه دارد  زيبايي ةتنوع ذائقل ماشكابه  تر بيش تمـايز قائـل شـدن ميـان     ه اكتسـابي ب
ذائقـه  يكي از كاركردهاي . ها  شناختي و ارزش متفاوت قائل شدن براي آن  هاي گوناگون فرهنگي و زيبايي  وردهافر
سان  هاي هم  هايي را كه ترجيح  ذائقه آن. هدد در نظام اجتماعي مي خود هاي  گاه جاياست كه به افراد ادراكي از  آن
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 ،ها   انسانسان  بدين. سازد  متمايز مي اند، اي متفاوت  ذائقهداراي ي كه اناز ديگر ،را انآند و كن دارند به هم نزديك مي
 نائـل خود نيز بندي   به طبقهكنند و در اين فراگرد   بندي مي  هاي عملي ذائقه، چيزها را طبقه  كاربردها و داللتراه از 
هاي   ويژه درون جناح  به ،روابط طبقاتي :متقابالً مرتبط دخالت دارند ةدو زميندر بررسي بورديو از ذائقه، . شوند مي
بـه سـبب احـراز     ،در واقع قشرهاي مختلف يك طبقـه ). 727-726: 1385ريتزر، (روابط فرهنگي و مسلط،  ةطبق

ايـن  . انـد  هـاي مختلـف    مـنش در نتيجـه  ميزان و تركيب مختلفي از انـواع سـرمايه و    داراي ،هاي متفاوت  گاه جاي
فرهنگي در  ةموقعيت اقتصادي و ميزان سرماي. دهند  هاي متفاوت نشان مي  ذائقهبه شكل هاي مختلف خود را  منش
شوند و  ي فرهنگي ميها  وردهاهاي مختلف سبب تفاوت در مصرف فر  ذائقه و هاي مختلف مؤثرند  گيري ذائقه  شكل

غياثونـد،  (كننـد   اسـتفاده مـي     و كتـاب  ،  موسيقي، فيلمانواع هاي مختلف اجتماعي از   گروهاست كه علت به همين 
  ).467-466: 1984به نقل از بورديو،  58: 1390
  

  فرضيات. ۴

اقتصـادي  ـ   يگاه اجتماعيبين پا(ي دارند تر بيشاقتصادي باالتر مصرف فرهنگي ـ   پايگاه اجتماعيداراي افراد . 1
  ).مثبت معنادار وجود دارد ةو مصرف كاالهاي فرهنگي رابط

مثبـت   ةبين سن و مصرف كاالهاي فرهنگي رابطـ (ي دارند تر بيشسن باالتر مصرف فرهنگي داراي افراد . 2
  ).معنادار وجود دارد

  ).زنان متفاوت است مصرف فرهنگي مردان و(مردان مصرف فرهنگي باالتري نسبت به زنان دارند . 3
مصرف فرهنگـي مجـردان و متـأهالن متفـاوت     (مجردان مصرف فرهنگي باالتري نسبت به متأهالن دارند . 4
  ).است

مصرف فرهنگي ساكنان شهر و روستا (ساكنان شهر مصرف فرهنگي باالتري نسبت به ساكنان روستا دارند . 5
 ).متفاوت است

 

  روش تحقيق. ۵

 )social survey( الت، از روش پيمـايش اجتمـاعي  سؤايي به گو پاسخيدن به اهداف و براي رس ،در اين مطالعه
يـان دانشـگاه   جو دانـش آماري تحقيـق   ةجامع. آوري شد  اي جمع  نامه پرسشها با استفاده از تكنيك   استفاده و داده

ـ  .بودنفر  12962 ،بر اساس گزارش مديريت آموزشي دانشگاهها،  تعداد آنكه بودند مازندران  آمـاري   ةحجم نمون
در ايـن  . نفـر افـزايش يافـت    400افزايش دقت بـه  شد كه براي نفر برآورد  373از فرمول كوكران، با استفاده نيز 

پـس از انتخـاب افـراد بـه صـورت      نامـه،   پرسـش اي استفاده و   اي چندمرحله  گيري خوشه  پژوهش از روش نمونه
  .شدزيع يان توگو پاسختصادفي در سطح دانشگاه، بين 
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از بيان مشخصات  جا ايندر . و تحليل شد ،پردازش، توصيف SPSSهاي پژوهش با استفاده از نرم افزار   داده
اكتفـا  مشخصات مربوط بـه متغيـر وابسـته     و به تشريحشده خودداري   متغيرهاي سنجيده ةشناختي هم  كامل روش

ند بود عبارتكه  بعدي استفاده شد  شاخصي پنج و الگوهاي مصرف فرهنگي از ،براي سنجش ميزان، نوع. كنيم مي
. 2 ؛شـده  چاپروزانه و ساير مطالب  و ادبيات شامل كتاب، روزنامه، نشريات غير شده چاپمصرف مطالب . 1: از

و  ،ها، تابلوهـاي خطـاطي    عكاسي، نقشه و برداري مصرف وسايل فرهنگي شامل دوربين فيلم. 3؛ مصرف موسيقي
. مصرف فراغت. 5و  ؛راه همو تلفن  ،تئاتر، اينترنت ،شامل تلويزيون، ماهواره، راديو، سينمامصرف رسانه . 4 ؛غيره

شد مشخص  ،آزمون تحليل عامليبا اجراي البته . گويه براي سنجش اين شاخص استفاده شد 116از  ،در مجموع
براي سـنجش   .قرار گرفت آزمون مقدماتينيز در معرض پژوهش  ةنام پرسش. شوندكه ابعاد بايد جداگانه بررسي 

و استفاه شـد   )content validity(و اعتبار محتوا  )face validity(تحقيق از روش اعتبار صوري  اعتبار ابزار
آمـده   1كـه در جـدول    چنـان  ،آلفاي كرونباخاستفاده از  با ها  كنندگي گويه  تعيين قدرت تبيينو  نامه پرسشپايايي 
  .سنجيده شداست، 

  پژوهش ةوابست   روايي ابعاد متغيرضريب  .1جدول 
 متغير  تعداد گويه  ضريب آلفا

956/0 

 شده و ادبيات  مصرف مطالب چاپ 39 939/0

 مصرف فرهنگي

 مصرف موسيقي 9 661/0

 مصرف وسايل فرهنگي 8 848/0

 مصرف رسانه 46 917/0

 مصرف فراغت 14 862/0

  

  های تحقيق  يافته. ۶

  فیهای توصي  يافته ۶.١

  آماری ةسيمای جامع ۶.١.١

ها مجـرد و  گو پاسخدرصد از  88. درصد مرد هستند 8/41ها زن و گو پاسخدرصد  2/58 بر اساس نتايج توصيفي،
درصـد از   2/19. مازنـدراني هسـتند   درصـد غيـر   9/48هـا مازنـدراني و   گو پاسخدرصد  51. اند متأهلدرصد  12

 گـاه  خـواب يان جو دانشدرصد از  5/51محل سكونت فعلي  .نددرصد ساكن شهر 78يان ساكن روستا و گو پاسخ
  .كنار خانواده است درصد در 8/26و  ،درصد منزل استيجاري 11خودگردان،  گاه خوابدرصد  7دانشگاه، 
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  هاگو پاسخوضعيت مصرف فرهنگی  ١.٢.۶
كـه مصـرف فرهنگـي    رفـت   ميانتظار  ،آوري شده است  هاي پژوهش در محيطي دانشگاهي جمع  دادهجا كه  از آن
وضـعيت مصـرف    ،دهد كـه بـر خـالف انتظـار      هاي پژوهش نشان مي  يافته. يان در حد نسبتاً بااليي باشدجو دانش

. دهـد  توزيع فراواني ابعاد متغير مصرف فرهنگي را نشان مي 2جدول . يستيان در حد مطلوبي نگو پاسخفرهنگي 
اي   مسـئله توانـد بـه عنـوان      خود مـي  كهبه پايين است  ابعاد مصرف فرهنگي در حد متوسطهمة ميانگين مصرف 

توان علل مصرف فرهنگي نسبتاً پـايين    هاي آتي مي  در پژوهش. هاي آتي مطرح باشد  شناختي براي پژوهش  جامعه
  .دكريان را بررسي جو دانشدر ميان 

  يانجو دانشتوزيع فراواني ابعاد مصرف فرهنگي . 2جدول 

  متغيرها
بسيار
  باال

  پايين  متوسط  البا
بسيار
ميانگين   پايين

  5از 
  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد

  88/2  8/11  8/25  31  2/25  2/6  مصرف رسانه

  69/2  8/7  5/32  5/44  8/10  5/3  مصرف موسيقي

  58/2  8/16  8/28  8/37  2/13  5/3  و ادبيات شده چاپمصرف مطالب 

  46/2  8/14  2/39  2/34  5/7  8/3  مصرف فراغت

  31/2  29  28  5/29  2/10  2/3  ل فرهنگيمصرف وساي

 88/2 راه همو تلفن  ،تئاتر، اينترنت ،مصرف رسانه شامل تلويزيون، ماهواره، راديو، سينما، 2بر اساس جدول 
شده و ادبيات شامل كتاب،   ، مصرف مطالب چاپ5از  69/2، مصرف موسيقي شامل انواع ژانرهاي موسيقايي 5از 

مصرف فراغت شامل انواع رفتارهـاي فراغتـي    ،5از  58/2 شده چاپنه و ساير مطالب روزا روزنامه، نشريات غير
هـا،    عكاسـي، نقشـه   و بـرداري  و مصرف وسايل فرهنگي شامل دوربـين فـيلم   ،5از  46/2داخل و خارج از منزل 

يان جو دانشر بين ترين ميزان مصرف فرهنگي را د  ترتيب باالترين تا پايين به ؛5از  31/2و غيره  ،تابلوهاي خطاطي
اقتصـادي و سـاير متغيرهـاي جمعيتـي بـا      ـ   بين پايگاه اجتمـاعي  ةرابطصرفاً در اين پژوهش گفتني است . دارند

  .سپاريم  هاي آتي مي  و بررسي علل مصرف پايين را به پژوهش شده استيان بررسي جو دانشمصرف فرهنگي 

  های استنباطی  يافته ۶.٢

. دهـد  مصرف فرهنگي نشان مي ةگان  با ابعاد پنجرا اقتصادي و سن ـ   پايگاه اجتماعي بين متغيرهاي ةرابط 3جدول 
معنـادار   ةمصرف موسيقي و مصرف وسايل فرهنگـي رابطـ   يعني، اقتصادي فقط با دو بعدـ   متغير پايگاه اجتماعي
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در دو  بستگي، ضريب هم شدت و ،هاي جدول  يافتهبر اساس . آن با ابعاد ديگر معنادار نيست ةمستقيم دارد و رابط
هاي طبقاتي خود   رسد در محيط دانشگاهي، افراد از منش  به نظر مي. بعدي كه رابطه معنادار شده است، باال نيست

بـه نـوعي    تـر  بـيش هـا را    يابنـد كـه مصـارف فرهنگـي آن      هويت شناور دست مـي از گيرند و به نوعي   فاصله مي
به عبارت ديگر در محيطي چون دانشگاه . ها فاصله دارد  طبقاتي قبلي آن گاه جايكند كه با   فرهنگ تبديل مي  خرده
علـت آن  شـايد   كـه زنند   به مصرف فرهنگي دست مي ،اقتصادي خودـ    هاي اجتماعي  توجه به پايگاه   دونب ،افراد

مـنش نسـبت بـه    سـاختار در بازسـازي    تر بيشكنندگي  تر به كاالهاي فرهنگي و تعيين تر و گسترده  دسترسي سهل
را، گرفته در دانشگاه به افراد مجوز مصرف فرهنگي  ترتيب منش شكل   بدين. عامليت افراد در محيط دانشگاه باشد

  .دهد  مي ،شان  هاي قبلي  گاه جايبدون توجه به 

  اقتصادي و سن با ابعاد مصرف فرهنگيـ  بستگي متغيرهاي پايگاه اجتماعي ضرايب هم. 3جدول 

 متغيرها

  سن اقتصاديـاه اجتماعيپايگ
 ضريب

  بستگي هم
 سطح

 معناداري
 تعداد

  ضريب
  بستگي هم

  سطح
  معناداري

  تعداد

 396 352/0 047/0 392 864/0 009/0 و ادبياتشدهچاپمصرف مطالب

 392 235/0 -  060/0 388 003/0 151/0 مصرف موسيقي

 396 188/0 -  066/0 392 000/0 194/0 مصرف وسايل فرهنگي

 396 011/0 -  127/0 392 461/0 037/0 رف رسانهمص

  394  000/0  -  212/0 390 076/0 090/0 مصرف فراغت

. آن بـا ديگـر ابعـاد معنـادار نيسـت      ةمعنادار معكوس دارد و رابط ةمتغير سن با مصرف رسانه و فراغت رابط
 تر بيشالتر رفتن سن در دانشگاه در با. شود  مي تر كميان گو پاسخرود، مصرف رسانه و فراغت   سن باالتر مي هرچه

افرادي كـه در مقـاطع بـاالتر مشـغول بـه      . موارد به اين معناست كه فرد در مقاطع باالتر مشغول به تحصيل است
  بـدين . توانند فراغتي هم باشـند   كه ميدارند ي براي مصرف فراغت يا مصرف كاالهايي تر كم، فرصت اند تحصيل
مستقيم بـين سـن و مصـرف     ةقابل توجه رابط ةنكت. يابد  راغت و رسانه كاهش ميبا افزايش سن مصرف فترتيب 
آمـاري در   ةجامعـ  عضـاي كه ا به اينبا توجه است  گفتني. معنادار نيست لبتهو ادبيات است كه ا شده چاپمطالب 

  .، سن ماهيت متغير بودن خود را تقريباً از دست داده استقرار دارندگروه سني نسبتاً مشابهي 
. آمـده اسـت   4يـان مـرد و زن در جـدول    جو دانشمصارف فرهنگي   ميانگين ةمقايسبراي  tخروجي آزمون 

حاكي از معنادار بودن تفاوت ميانگين مردان و زنان در مصـرف وسـايل فرهنگـي و مصـرف     ميانگين اين بررسي 
وسايل فرهنگـي مـردان   از ميانگين مصرف  تر بيش) 5911/2(ميانگين مصرف وسايل فرهنگي زنان . است فراغت

هـا و    هاي تبريـك، انـواع نقاشـي     هاي مصور و كارت  پستال ها، كارت  وسايل فرهنگي شامل نقشه. است) 1770/2(



 145   ديگرانو  مهرداد كاظميان

  

شود كه   برداري مي دوربين عكاسي و فيلم چنين همو  ،ها، انواع تابلوهاي خطاطي  ها و مجسمه  ها، پيكرتراشي  عكس
  .دارد جو دانش پسراننسبت به جو  دانشدر بين دختران تري  داران بيش طرف ،ها يافتهبر اساس 

  ميانگين ابعاد مصرف فرهنگي مردان و زنان ةمقايسبراي  tخروجي آزمون . 4جدول 

 tمقدار  انحراف معيار ميانگين فراواني جنسيت متغير
سطح 
 معناداري

 شده چاپمصرف مطالب 
 و ادبيات

 6458/0 5103/2 231 زن
972/0 332/0 

 7716/0 4389/2 166 دمر

 مصرف موسيقي
 6906/0 7540/2 228 زن

135/0 892/0 
 7831/0 7439/2 165 مرد

 مصرف وسايل فرهنگي
 8673/0 5911/2 231 زن

735/4 000/0 
 8486/0 1770/2 166 مرد

 مصرف رسانه
 7009/0 7757/2 231 زن

908/1  - 057/0 
 8166/0 9216/2 166 مرد

  مصرف فراغت
 6615/0 3768/2 231 زن

566/2  - 013/0 
 7525/0 5605/2 164 مرد

بيش از ميانگين مصـرف  ) 5605/2(بر خالف مصرف وسايل فرهنگي، ميانگين مصرف فراغت در بين مردان 
موجـود  هاي سـاختاري    انواع محدوديتعلت اين اختالف را شايد بتوان به . است) 3768/2(فراغت در بين زنان 

امكـان  ايـران   ةبـه طـور كلـي در فضـاي اجتمـاعي جامعـ      عالوه بر ايـن،  . دانست جو دانشغت دختران براي فرا
هـم بـه لحـاظ     ،براي مردان نسـبت بـه زنـان    ،هاي فراغتي خارج از منزل  فعاليتخصوص  به ،هاي فراغتي  فعاليت

  .است تر بيش ،ها  ها و هم به لحاظ ميزان انجام آن  وسعت و تنوع فعاليت
هـا    يافتـه . آمده است 5ميانگين ابعاد مصارف فرهنگي مجردان و متأهالن در جدول  ةمقايسبراي  tزمون خروجي آ

و مصـرف   ،مصرف فرهنگي، تفاوت ميانگين مصرف موسيقي، مصرف رسانه ةگان  حاكي از آن است كه از ميان ابعاد پنج
بـه   .گين مصرف مجردان بـيش از متـأهالن اسـت   ميان ،در هر سه بعد ذكرشده و فراغت بين مجردان و متأهالن معنادار

 و 8874/2مجـردان   ة، ميـانگين مصـرف رسـان   5327/2متأهالن  و 7681/2كه ميانگين مصرف موسيقي مجردان  طوري
  .است 2231/2متأهالن  و 4938/2و ميانگين مصرف فراغت مجردان  ،6365/2متأهالن 

  صرف فرهنگي مجردان و متأهالنميانگين ابعاد م ةمقايسبراي  tخروجي آزمون . 5جدول 

سطح  tمقدار انحراف  ميانگين فراوانيوضعيت  متغير
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 معناداري معيار تأهل

مصرف مطالب 
 و ادبيات شده چاپ

 6724/0 5062/2 377  مجرد
511/1 132/0 

 7930/0 3364/2 42  متأهل

 مصرف موسيقي
 7258/0 7681/2 333  مجرد

015/2 045/0 
 6017/0 5327/2 42  متأهل

مصرف وسايل 
 فرهنگي

 8658/0 3976/2 337 مجرد
984/0  - 326/0 

 9557/0 5387/2 42  متأهل

 مصرف رسانه
 7538/0 8874/2 337 مجرد

386/2 020/0 
 6271/0 6365/2 42  متأهل

  مصرف فراغت
 7204/0 4938/2 335 مجرد

089/3 003/0 
 5074/0 2231/2 42 متأهل

، اسـت صـرف زمـان    مسـتلزم كه  ،مصارف فرهنگيزمينة  دربين مجردان و متأهالن  هدد نشان مي جدول باال
هـاي    ي بـراي پـرداختن بـه فعاليـت    تـر  كمبه عبارت ديگر، متأهالن وقت و فرصت . وجود داردتفاوت معناداري 

تـوان    يشده و ادبيات نيز م  معنادار شدن مصرف مطالب چاپ غيرعلت در مورد . مصرف فرهنگي دارندمربوط به 
در محـيط دانشـگاهي مصـرف    رسـد    معنا كه به نظر مـي   بدين. دكرآماري پژوهش اشاره  ةبه شرايط خاص جامع

هاي مختلف   فرهنگ درآمده است كه تفاوت بين قشرها و گروه  و ادبيات به صورت نوعي خرده شده چاپمطالب 
كـدام از متغيرهـاي پـژوهش تفـاوت      در هيچ و ادبيات شده چاپمصرف مطالب از اين رو، . را از ميان برده است

ها بـه مصـرف ايـن      بندي و گروه ،ها، قشرها  يان وراي پايگاهجو دانش ،به عبارت ديگر. دهد  معناداري را نشان نمي
  .پردازند  مقوله مي

  ميانگين ابعاد مصرف فرهنگي ساكنان شهر و روستا ةمقايسبراي  tخروجي آزمون . 6جدول 

 متغيرها
محل
 تسكون

 ميانگين فراواني
انحراف 
 معيار

 tمقدار 
سطح 
 معناداري

مصرف مطالب 
 شده و ادبيات  چاپ

 7322/0 4334/2 77 روستا
542/0  -  588/0 

 7011/0 4823/2 312 شهر

 مصرف موسيقي
 8109/0 8169/2 77 روستا

002/1 317/0 
 7140/0 7231/2 308 شهر

 003/0 -978/2 8004/0 1395/2 77 روستامصرف وسايل
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 8920/0 4709/2 312 شهر فرهنگي

 مصرف رسانه
 7754/0 6393/2 77 روستا

588/2  - 011/0 
 7433/0 8843/2 312 شهر

  مصرف فراغت
 7843/0 3599/2 76 روستا

189/1  - 235/0 
 6820/0 4668/2 311 شهر

فرهنگـي در بـين سـاكنان شـهر و      را براي مقايسة ميانگين ابعاد مختلف مصـرف  tخروجي آزمون  6جدول 
مصرف فرهنگي، تفـاوت ميـانگين   گانة   پنجهاي جدول حاكي از آن است كه از بين ابعاد   داده. دهد  روستا نشان مي

به طوري كه ميانگين مصـرف  . مصرف وسايل فرهنگي و مصرف رسانه در بين ساكنان شهر و روستا معنادار است
است؛ زيـرا در جامعـة روسـتايي    ) 1395/2(بيش از ساكنان روستا ) 4709/2(وسايل فرهنگي در بين ساكنان شهر 

كننـدة    هـاي عرضـه    تر از جامعة شهري و تعداد فروشگاه  دسترسي به وسايل فرهنگي براي خريد و مصرف سخت
  .تر است وسايل فرهنگي كم

از ميـانگين آن   تر بيش) 8843/2(در بين ساكنان شهر  ،همانند مصرف وسايل فرهنگي ،نيزميانگين مصرف رسانه 
 ،هاي تلويزيوني، ماهواره، راديـو، اينترنـت    مصرف رسانه شامل مصرف انواع برنامه. است) 6393/2( يياندر بين روستا

كاالهاي فرهنگـي در فضـاي اجتمـاعي شـهري     اين نوع از استفاده و مصرف  ،در واقع. است راه همو استفاده از تلفن 
  .ي داردتر بيشرواج 

  گيری  تيجهن. ٧

كه به مصارف فرهنگي متفـاوت   است هاي مختلف  هاي گروه  اين پژوهش مبتني بر طبقاتي بودن ذائقهچهارچوب 
تفـاوت طبقـاتي    گـر  نمايـان كه به نوعي  ،اقتصاديـ   در كنار متغير اصلي پايگاه اجتماعي. شود  ميمنجر و معنادار 

شـد  بررسي ، به صورت فرعي و اكتشافي، هاي ديگر اجتماعي نيز  بندي  آماري تحقيق بود، گروه ةيان جامعگو پاسخ
و محـل   ،متغيرهـاي سـن، جنسـيت، وضـعيت تأهـل      ةمنظور رابط   بدين. آزمون تجربي قرار گرفتدر معرض و 

اقتصـادي بـا ابعـاد    ـ   نيز در كنار متغير پايگـاه اجتمـاعي   ،اند  اي موسوم  كه به متغيرهاي جمعيتي يا زمينه ،سكونت
اقتصادي با  ـ  متغير پايگاه اجتماعي ،هاي تحقيق  بر اساس يافته. قرار گرفتسنجش مصرف فرهنگي مورد  مختلف

و متغيـر سـن بـا مصـرف رسـانه و      است معنادار مستقيم  ةمصرف موسيقي و مصرف وسايل فرهنگي داراي رابط
تفاوت ميانگين مصرف وسايل ودن معنادار بها حاكي از   يافته چنين هم. ردادمعنادار معكوس  ةمصرف فراغت رابط

و مصـرف   ،تفاوت ميـانگين مصـرف موسـيقي، مصـرف رسـانه     ؛ فرهنگي و مصرف فراغت در بين مردان و زنان
و در نهايت تفاوت ميانگين مصرف وسايل فرهنگي و مصـرف رسـانه در بـين     ؛فراغت در بين مجردان و متأهالن

هـا در بعضـي از ابعـاد مصـرف       تمايز طبقاتي و تفاوت بين گـروه  كه تأثير با آندر واقع . بودساكنان روستا و شهر 
سـخن  مصرف فرهنگي، معنادار در ساير ابعاد  پايين و تفاوت غير بستگي همضرايب اما وجود ، تأييد شد  فرهنگي
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يد را با شك و ترد ،دانشگاهي ايران ةجامعدر يا حداقل  ،مصرف فرهنگي در ايرانزمينة طبقاتي در  ةگفتن از نظري
ابعـاد   ةدانشـگاهي ايـران، در مـورد همـ     ةطبقاتي بورديو در جامعـ  ةبه عبارت ديگر، امروزه نظري. سازد  راه مي هم

  .دارد يكنندگي اندك  يا تبيينو كنندگي ندارد   تبيينقدرت مصرف فرهنگي 
بـا  معنـاداري   رابطـة اقتصـادي  ـ   دهد متغير پايگاه اجتمـاعي   نتايج پژوهش نشان مي ،كه اشاره شد طور همان

آن بـا مصـرف    بسـتگي  هـم د و شـدت  دارو مصرف فراغت ن ،شده و ادبيات، مصرف رسانه  مصرف مطالب چاپ
  :دكراشاره زير  توان به موارد  براي تبيين اين نتايج مي. موسيقي و مصرف وسايل فرهنگي نيز ضعيف است

چه از لحـاظ ميـزان و    ،فرهنگي ةت گسترد، امروزه براي تبيين مصارف فرهنگي شهروندان بايد به توليدااوالً
هاي   هاي فاخر، برنامه  اكنون ديگر توليدات سينمايي، تئاترهاي متعالي، موسيقي. داشتنيز توجه  ،چه از لحاظ تنوع

ـ   هـاي اجتمـاعي    پايگـاه داراي در اختيـار افـراد   فقط و به طور كلي محصوالت فرهنگي  ،اي  زيوني و ماهوارهيتلو
هـا    تواننـد از آن   مـي  ،تـر از گذشـته    تر و قابل دسترس  به نحوي سهل ،اقشار جامعههمة قرار ندارد و  اقتصادي باال
و  ،اي چـون زنـان، روسـتاييان    هاي حاشيه  ذهنيت غالب در مورد گروه ،رغم گذشتهبه  ،عالوه بر اين. استفاده كنند

بـه  . انـد   ي به محصوالت فرهنگي پيدا كردهتر بيش و اين اقشار نيز دسترسياست ها نيز تغيير يافته   كم سن و سال
تر از گذشته در اختيار اقشار مختلف مردم قرار گرفته   محصوالت فرهنگي به صورت هرچه دموكراتيك ،طور كلي

  .ظهور رسيده است ةهاي فرهنگي به مرحل  دموكراسي در عرصهكرد توان ادعا   و مياست 
هاي شناورتر و از طرف ديگـر دسترسـي     هويتعلت طرف به يك از وان، ت  ميهاي دانشگاهي  ، در محيطثانياً

 ،هاي حاكم در دانشگاه  فرهنگ  خردهوجود  چنين همخانه و  اينترنت و كتابمانند به انواع كاالهاي فرهنگي  تر بيش
صـادي بـا ابعـاد    اقتـ   متغير پايگاه اجتمـاعي  ةي براي تبيين اندك مدل طبقاتي و عدم معناداري رابطتر بيشانتظار 

شده و ادبيات   آماري مورد بررسي، مثًال در مورد مصرف مطالب چاپ ةدر جامع از اين رو. مصرف فرهنگي داشت
ايـن بـدان معناسـت كـه در محـيط آكادميـك       . يمهاي مختلف نيسـت   معناداري و تفاوت بين طبقات و گروهشاهد 
  .شوند كننده مي  تعيين تر كماتي پيشين هاي طبق  گاه جايو  اند شدهشناور  و ها بازسازي  هويت

د و باعـث  نز ميايران تشكل و انسجام كلي طبقاتي را بر هم  ة، تحرك اجتماعي و طبقاتي شديد در جامعثالثاً
بـراي بررسـي مصـارف    رسد   به نظر ميبنابراين، . ودش ، ميبورديو ةبه زبان نظريهاي طبقاتي،   منش ندمخدوش ش

پردازانـي   نظريـه تـر    كننـده   تبييننظريات از رفته   رفتهبهتر است  ،هاي آكادميك  ص در محيطخصو  به ،فرهنگي افراد
خـاص   ةبراي رفع مشكل تحـرك طبقـاتي، ذائقـ    ،پيترسون. دشواستفاده ) R. Peterson(پيترسون ريچارد چون 

فرهنگـي انحصـارطلبانه      رفطلبانه و مصـ   فرهنگي تساهلمصرف زند و از مفاهيم   طبقات باال و پايين را بر هم مي
  .پيترسون را آزمود ةكنندگي نظري هاي آتي شايد بتوان ميزان تبيين  براي پژوهش. گويد  سخن مي

تـوان نتيجـه گرفـت كـه تـأثير        آن با نتايج تحقيقات پيشـين، مـي   ةبا نگاهي به نتايج پژوهش حاضر و مقايس
ـ   در واقع پژوهش كـاتز . هاي متفاوت مشابه نيست  روهر مصرف فرهنگي افراد در جوامع و گد سان يكمتغيرهاي 

مفهـوم   جـا كـه   از آنبا اين حـال،  . تنهايي تأييدكننده است  كه در جوامع گوناگون صورت گرفته، به ،)2002(گرو 
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تـوان    جامع و به صورت جزئي تعريف و عملياتي نشده اسـت، نمـي  طور مصرف فرهنگي در تحقيقات پيشين به 
آمده با بخشي از نتايج تحقيقـات پيشـين     دست  كه نتايج بهذعان كرد توان ا  اما مي .و قطعي انجام داد اي كلي  مقايسه

متغيرهـاي جنسـيت و پايگـاه     ،گرو و ساليوانـ   براي مثال در تحقيق كاتز. سو و با بخشي ديگر در تضاد است هم
پـردازي   در مفهـوم پـژوهش حاضـر   حققـان  مامـا   ،دنمعنادار ةرابطداراي اقتصادي با مصرف فرهنگي ـ   اجتماعي

مقايسـه را سـخت   كار اند و اين تفاوت   داشتهتأكيد هاي فراغتي خارج از منزل   تر بر فعاليت مصرف فرهنگي بيش
و سـوئد معنـادار    ،مريكـا امصرف فرهنگي با ساختار طبقاتي در اسـرائيل،   ةرابط ،گروـ   در پژوهش كاتز. سازد مي

و در نتيجـه در  معنادار  در ايتاليا و آلمان شرقي كامالً غير ليو است،ج اين تحقيق يز نتاسو با بخشي ا است كه هم
و  ،چـان  ،هـايي از تحقيقـات ليـزاردو    نتايج تحقيـق حاضـر بـا بخـش     چنين هم. با نتايج تحقيق حاضر استتضاد 

بـا   تـر  بيشاما  ،ي داردخوان اقتصادي و جنسيت با مصرف فرهنگي همـ   پايگاه اجتماعي ةرابطزمينة گلدتورپ در 
تعداد كمي چهارچوب كنندگان امروزي در   كه مصرف فرهنگي مصرفدارد وافق تآلدرسون و ديگران در اين نظر 

 .گيرد  شده قرار مي  از الگوهاي شناخته
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 .جهان کتاب: ، تهرانای بر سبک زندگی فرهنگی ايرانيان  فرهنگی و ديباچه
زر، جورج   ه). ١٣٨۵(ريت ة جامع رانشناسی در دوران معاصر  نظري ی، ته ة محسن ثالث : ، ترجم

 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
اطمی   ه  «). ١٣٨۶(صميم، رضا و ساسان ف يق      پژوهشی جامع اب مصرف موس ناختی در ب ايی در ش

  .٣٢، ش هنرهای زيبا، »)مطالعة موردی تهران(های اجتماعی متفاوت   بين افرادی با پايگاه
اب  ). ١٣٩٠(غياثوند، احمد  ه  سبک مصرف کتاب و وضعيت کت ران      خان ، های عمومی در شهر ته

 .جامعه و فرهنگ: تهران
 .صبح صادق: ، تهرانمصرف و سبک زندگی). ١٣٨٢(فاضلی، محمد 



 )جويان دانشگاه مازندران دانش: مطالعة موردي( مصرف فرهنگي و عوامل مرتبط با آن   150

  

  .۴، ش مطالعات فرهنگی و ارتباطات، »شناسی مصرف موسيقی  جامعه«). ١٣٨۴(د فاضلی، محم
اس   اظمی، عب ران     ). ١٣٨٧(ک ره در اي دگی روزم ی، و زن ی، مصرف فرهنگ ات فرهنگ ، مطالع

 .انتشارات جهاد دانشگاهی: تهران
 ،شناسی   های متأخر جامعه  نظريه: ، در»شناسی پير بورديو  نظرية جامعه«). ١٣٨٧(کالهون، کريج 

  .نشر نی: تهران پور و جمال محمدی،  حميدرضا جالئی تأليف و ترجمة
ک  ت، لوي و«). ١٣٨٨(واکووان ر بوردي ه: ، در»پي زرگ جامع ران ب ی  متفک تة راب  ،شناس نوش

 .نشر مرکز: استونز، ترجمة مهرداد ميردامادی، تهران
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