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  چكيده
هـاي زيباشـناختي و    يكي از عوامل مهم داوري منزلة توجه به مصرف كاالهاي فرهنگي به

ـ  عمومي جامعه رو به فزوني است. ذائقةهاي  همؤلفيكي از  و  اندر اين مقاله گروه نوجوان
گروه هـدف   ،فرهنگي ةحوزرو در  پيش يشهر درجايگاه ،ساله) در تهران29- 15( انجوان

. شود ميمطالعه  آنانمصرفي  ذائقة رد اثرگذارشناختي  و عوامل جمعيت دهند را تشكيل مي
 بارةنظريات مختلفي در .از هر گروه ديگري است بيشدر كشور ما سهم جمعيتي اين گروه 

بورديو در اين  ازجمله ؛آن طرح و بسط داده شده استر د مؤثرمصرف فرهنگي و عوامل 
ي هاها و نوع مصرف كاال ي انواع سرمايهرود. و مي رشما بهنظران مهم  صاحب ءجزحوزه 

دانـد.   طبقـاتي و اجتمـاعي مـي     پايگـاه  ويـژه  بـه فرهنگي را مـرتبط بـا برخـي از عوامـل     
به مباحث  . باعنايتدار استاي برخور از اهميت ويژه  ، توجه به سبك زندگيزمينه درهمين
كننـدگان بـه دو    نفـر از مراجعـه   366اي به تعداد  بررسي موضوع، نمونه منظور بهنظري و 
بـرآورد   بـراي شـده   طراحـي  ةنامـ  پرسـش و شـد  ي اشراق و بهمـن انتخـاب   سرا فرهنگ
، يتجنسـ  ازجملـه نتايج نشان داد كه عوامـل جمعيتـي    شد. ارائهيان گو پاسخ هاي ديدگاه
ر دتـوجهي   قابـل  تـأثير و مـوارد مشـابه    ،فرزنـد  ةرتب، وي تحصيالت فرد و والدينسطح 

  د.نمصرف كاالهاي فرهنگي مورداستفاده دار
                                                                                                 

  ،)مسئول ةنويسند(واحد رودهن  ،دانشگاه آزاد اسالمي ،شناسي كارشناس ارشد جمعيت *
zandimojgan35@gmail.com 

  ،مركز واحد تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي ،علوم اجتماعي ةدانشكد ،شناسي دانشيار گروه جامعه **
skazemipou@gmail.com 
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  اشراق. ي بهمن وسرا فرهنگگرايي، مصرف فرهنگي، جوان،  مصرف :ها واژهكليد
  

  لهئ. مقدمه و طرح مس1
هـاي   يكـي از روش  مثابـة  و بـه  استهاي بارز جوامع مدرن  گرايي يكي از مشخصه مصرف

 ارائـة يك روش مهـم   منزلة شود. درگذشته عمدتاً توليد به بازنمايي هويت فردي شناخته مي
گرايي و نـوع كاالهـاي مصـرفي اهميـت      اما امروزه مصرف ،هويت اجتماعي كاربرد داشت

در گرا  مصرف يكه جوامع امروزي را جوامع است . اين تغيير باعث شدهاند وافري پيدا كرده
. استگام و سازگار  هاي اقتصادي هم بازار بسياري از نظام بر مبتنينظر بگيرند كه با طبيعت 

كسي در  هر هاند. امروز كرده مصرف را به فعاليت اجتماعي مهمي تبديل فرايندجوامع مدرن 
حـال)   هـاي ميانـه   و آدم ،فقيـر  ، مرد و زن، غني وجوانكند (پير و  جوامع مدرن مصرف مي

صـرف فقـط   م .)1381هاي اجتماعي متفـاوت اسـت (باكـاك،     سطح مصرف گروههرچند 
، ايدعقاي شامل  گسترده طور بهشود، بلكه  شود شامل نمي كه توليد و فروخته مي را كاالهايي
 ،ها، خريدكردن، خوردن، مد، فراغت و سرگرمي، صدا و دانش است و حتي مكان ،خدمات

گرايـي در دنيـاي حاضـر،     هميت مصرف و مصـرف نظربه ا .شوند و تصاوير نيز مصرف مي
و رويكردهاي علمي متفاوت و گـاه   اند پيدا كردهمطالعات زيادي به اين موضوع اختصاص 

  .اند كار رفته بهدر بررسي اين پديده  يمتضاد
يافتـه   اي گوناگون جايگاه ويـژه ل علاشكال متفاوت مصرف، مصرف فرهنگي به  دربين

. نوع كاالهاي مصرفي در ايجاد يك هويت جمعي و انسجام اجتماعي كاركرد اساسي است
دنبـال آن   بـه فرهنگـي و   ةسلطمصرف فرهنگي يكي از ابزار اساسي  ويژه بهدارد. مصرف و 
داري خود  كه براي استحكام و گسترش نظام سرمايه يهاي قدرت . قبالًاستوابستگي جامعه 

و  كردنـد  اقـدام مـي  هـاي جهـان    سرزمين اندازي دستداشتند به نخورده نياز  منابع دست  به
براي تثبيت  از آن پس اما ،گرفتند ميخود  ةسلطو آسيايي را زير فريقايي اكشورهاي مختلف 

خـود   ةسـلط هاي جديد به زدودن موانع فرهنگي در كشورهاي زير  خود بر سرزمين ةسلط
هاي اخير  خود درآورند. تحوالت دهه تأثير تحتو مصرف فرهنگي اين جوامع را  پرداختند

از سـاير   بـيش مصـرف فرهنگـي    حـوزة ات خـود را در  تأثيرارتباطات جمعي نيز  حوزةدر 
هـاي   رفـت  بـر اهميـت آن افـزوده اسـت. پـيش     پيش  از بيشهاي مصرفي نشان داده و  زمينه

و هـاي جهـاني    اي را مبـدل بـه دسترسـي    نوعي امكان دسترسي منطقه بهارتباطي و مجازي 
فرهنگـي در ايجـاد    ةسـرماي گـذاري در ارتقـاي    اند و همين مؤيد كاهش رتبـه  فراملي كرده
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). دركنار اين موارد، بايد 256: 1394و سپهرنيا،   وضعيت مطلوب شده است (صالحي اميري
ناپذير اقتصادهاي  كه بخش جداييد كربه اقتصاد و بازار مصرف كاالهاي فرهنگي نيز اشاره 

اگرچه تلقي اوليه از مصرف فعاليتي براي رفـع نيـاز يـا عملـي     ترتيب،  اين بهامروزي است. 
كرده و  تأكيداز همه بر شكل فرهنگي مصرف  بيشاقتصادي بود، اما انديشمندان قرن بيستم 

انـد. مصـرف فرهنگـي فعـاليتي      مـدرن دانسـته   ةجامعـ  ةمؤلفـ ترين  مصرف فرهنگي را مهم
ناميم فرهنگ توليـد   رهايي كه مصرف فرهنگي ميكردا ةواسط بهاجتماعي و روزمره است و 

دهد و نيازها و تمايالت ما را  شود. مصرف فرهنگي سبك زندگي ما را شكل مي يا بارور مي
  ).53: 1393(كاظمي،  دهد سامان مي

دهد كه توجه به كاالهاي فرهنگي ضروري و بااهميت است و بايد  اين موارد نشان مي
هاي اجتماعي مرتبط با مصـرف فرهنگـي آن را مـدنظر     يگذار سياستها و  ريزي در برنامه
ر دي اثرگـذار بـراي  هاي متولي امور فرهنگي و اجتمـاعي   ديگر، سازمان عبارت بهقرار داد. 

آنـان  خدمات به متقاضيان بايد نيازها و الگوهاي فرهنگي  ةارائمصرف كاالهاي فرهنگي و 
كنندة  تعيينگيرند. مصرف كاالهاي فرهنگي بنظر  ر آن را درد اثرگذارو عوامل بشناسند را 

و ... در جوامـع اسـت و بـا     ،اجتمـاعي سـرماية  نابرابري، فقر، نوع نگرش، سبك زندگي، 
ريزي كرد و بـه آن   بهبود رفاه و امنيت برنامهجهت توان در  ر آن ميد مؤثرشناخت عوامل 

ضر تالشي اسـت بـراي درك   حامقالة ). 126: 1394و سپهرنيا،  اميري   جهت داد (صالحي
هـاي   ر رفتـار مصـرفي يكـي از گـروه    د مـؤثر اقتصادي ـ  بهتر عوامل جمعيتي و اجتماعي

. انتخـاب ايـن گـروه    اسـت تهـران   ةسال 29- 15جامعه. گروه هدف در اين تحقيق جوانان 
ي، اين گروه درحال حاضر كم منظراز ؛ ي و كيفي بوده استدو دليل كم براساسكم  دست

دهـد. طبـق    هاي سني مختلف به خود اختصاص مي گروه دربينباالترين سهم جمعيتي را 
سني قـرار دارنـد كـه    محدودة درصد جمعيت تهران در اين  28از  بيش، 1390سرشماري 

كيفـي،  جنبـة  از ؛ كنندگان محصوالت فرهنگي اسـت  بسيار باال و موردتوجه عرضه يسهم
 آنـان گيـري مصـرف دارنـد.     كننـدگان سـهم بزرگـي در شـكل     مصـرف  گاهدرجايجوانان 
اي سـازندگان اصـلي قالـب و محتـواي فرهنـگ       فزاينـده  طـور  بهو نيز  ،نن، حامالامخاطب
 و عناصر اين فرهنـگ (موسـيقي   شوند و با فراگير شدن بسياري از پسند محسوب مي عامه

ايران ضروري  ةجامعدر متن فرهنگي  ها آن يها داللت و از كاركردها يتحليل ةارائرسانه) 
 ،و ارتباطي ياطالعات يها فنّاوريرشد  ،شدن يجهان يندهايفرا). 27: 1391است (ذكايي، 

 درجايگـاه  ،را نـان آهـاي مصـرفي    زمان فراغت جوانان تحليل رفتـار و انگيـزه   چنين و هم
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متمـايز در  گيـري ارزشـي و رفتـاري     با جهتپسند  كنندگان فرهنگ عامه ترين مصرف مهم
  .)35: همان( كند ممكن مي ،جامعه

اسـت كـه متغيرهـاي     سـؤال حاضر درپي پاسخ به اين  مقالةبه اين توضيحات،  باعنايت
ر مصـرف كاالهـاي فرهنگـي جوانـان     دي تأثيراجتماعي چه ـ  شناختي و اقتصادي جمعيت

شـده   تفكيـك هـاي   گـروه  دربـين ديگر، آيا الگوهاي مصرف كاالهاي فرهنگي  بياني بهدارد؟ 
شناختي متفاوت است يا خير؟ در كشور ما اطالعات دقيقي در  هاي جمعيت برمبناي ويژگي

كشورهاي گونـاگون بـراي    . دردر دسترس نيستهاي مختلف  مصرف فرهنگي گروه ةزمين
آوري نيازهاي آحاد مردم توجه شده اسـت و   هاي فرهنگي به جمع ارزيابي وضعيت سرمايه

هـاي   در حـوزه  نـان آهـاي فرهنگـي    ت آماري ميزان تمايالت و گرايشبا مراجعه به اطالعا
و ...  ،هـاي غـذايي   هـا، اينترنـت، موسـيقي، ورزش، رژيـم     و روزنامه ها هسينما، كتاب، مجل

در ابعاد ملي و با اين جزئيـات دردسـترس   سفانه أمتدسترس است. اطالعات دركشور ما در
مصرف كاالهاي  نحوةتوجهي به شناخت  . بي)123: 1394و سپهرنيا،  اميري   نيست (صالحي

ي مـرتبط را  گـذار  سياستريزي و  ر آن ممكن است هرگونه برنامهد مؤثرفرهنگي و عوامل 
ها و اطالعات مربـوط بـه    بر گردآوري داده عالوه ،تواند . اين تحقيق ميمنجر كندشكست  به

اران فرهنگي باشد كه اندرك ن و دستگشاي آن گروه از مسئوال مصرف فرهنگي جوانان، راه
فـردي و   يهـا  درپي برآوردن نيازهاي تقاضاكنندگان مصرف فرهنگي متناسـب بـا ويژگـي   

  اند. اجتماعي
  

 مالحظات نظري و تجربي .2

 جلـب  خـود  بـه  را يونسـكو  توجه بار اولين براي فرهنگي كاالهاي مصرف بررسي موضوع
 صورت به فرهنگي ةتوسع به توجه) 1976( نايروبي در يونسكو اجالس نوزدهمين در. دكر

 بـا  يونسـكو  زمينـه  درايـن  .شد مطرح فرهنگي زندگي در مردم ةگسترد مشاركت به توصيه
 بـراي  مـدلي ، شـفاهي  سنن نوع از خصوصاً ،مشاركت بارةدرهايي  داده به يياب دست هدف

. كرد طراحي فرهنگي هاي فعاليت در مشاركت و فرهنگي منابع به يياب دست ميزان پيمايش
كار رفت و رويكردهاي نظـري   بههاي متفاوتي  مصرف فرهنگي ديدگاه ةمطالعازآن، در  پس

هــاي  پــردازان بــر طبيعــي و فطــري بــودن داوري اي از نظريــه . پــارهمطــرح شــدمختلفــي 
اي ديگر بر اصـل اكتسـابي و اجتمـاعي بـودن      دسته ،كه درحالي ،دارند تأكيدشناختي  زيبايي

ون چـ  هـم شناسـان   جامعـه شناختي، برخي از  ساليق ذوقي افراد نظر دارند. از ديدگاه جامعه
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فرهنگـي افـراد تطـابق و     ةسـليق اند تا نشان دهند نـوع مصـرف و    ) كوشيده1984( بورديو
شناسـان   د. درمقابل، جامعـه شان دار تناظري مستقيم با موقعيت اجتماعي و خاستگاه طبقاتي

انـد كـه تفـاوت در اعمـال و      كـرده  تأكيـد ) هـم  1992( ) و بـك 1991( ديگري مثل گيدنز
ازقبيـل   آنـان هاي شخصـي   پيشينه ةمقايستوان عمدتاً با  هاي زيباشناختي افراد را مي انتخاب

 ةطبقـ امـل سـاختاري مثـل    ونـه بـا ع  د كـر و امثال آن توجيـه   ،، قوميت، نژاديتسن، جنس
نوع مصـرف  بين ضمن باور به ارتباط مستقيم  ،كه مطرح استاجتماعي. ديدگاه سومي نيز 

فرهنگي اقشـار   ةسليق، از تنوع و تكثريافتگي آنانفرهنگي اقشار پايين با موقعيت اجتماعي 
  ).65: 1390گويد (رفيعي اماني،  باالي جامعه سخن مي

شـناس   جامعـه  ،. بورديـو كنيم ميمل أت تر بيشهاي نظري  برخي ديدگاه جا دربارة ايندر 
گرايي و مصرف فرهنگي  مصرف حوزةپردازان در  ترين نظريه يكي از مهم ،معاصر فرانسوي

و ...  ،هاي تلويزيـوني  كننده مانند مصرف موسيقي، نمايش مصرف ةذائقبورديو  ازنظر .است
ته موقعيـت اجتمـاعي سـاخ    براسـاس  ت ويبلكـه ترجيحـا   ،شخصي نيست يانتخاب صرفاً
متجلي هايي  و گرايش ها قهعالاي از  مجموعه اذائقه ب اعتقاد وي، بهگيرد.  شود و شكل مي مي
پـذيرد و   اش مي اقتصادي و فرهنگي ةسرمايكه هر فرد از ابتداي زندگي متناسب با شود  مي

 تأثيرهاي ما در مصرف اشيا و نمادها  و گرايش ها قهعال رداقتصادي  ةسرماي. كند دروني مي
اقتصـادي،   ةسـرماي بـر   عـالوه كننده است.  مصرف ةذائق ةسازند ةمؤلفترين  گذارد و مهم مي

فرهنگي  سرمايةگذارد.  مي تأثيرهاي عامالن فردي  و گرايش ها قهعالر دفرهنگي نيز  ةسرماي
 هـايش را در  هـا و شايسـتگي   تواند توانـايي  تركيب منابعي است كه براساس آن يك فرد مي

نشان دهد. بورديو استدالل  خواندنكتاب  و كردن به يك زبان صحبتنند رفتار اجتماعي ما
آن  ازطريـق كـه   اند هاي اصلي اجتماعي فرهنگي و اقتصادي مشخصه هاي هسرمايكند كه  مي
هـاي   شـبكه  . جـذب و دفـع ديگـران در   شود ميبندي)  بندي (طبقه دستهكننده  مصرف ةذائق

گي و وضعيت اقتصادي است. او مدعي است كـه  هاي فرهن اشتراك ذائقه بر مبتنياجتماعي 
اجتماعي را بر پيشـاني دارد.   ةطبقكاالهاي فرهنگي) همواره مهر و فرهنگ (نمادها، معاني، 

هاي فرهنگي،  كند كه طبقات مسلط بتوانند ارزش طبقه را تا جايي بازتوليد مي ةسلطفرهنگ 
ترين سـبك   كم بهترين و مشروع دستخود را به كل جامعه تحميل كنند يا  ةذائقو  ،معيارها

مصـرف فرهنگـي روشـي اسـت كـه       بورديـو  ازنظـر زندگي را در فرهنگ ملي ثبت كنند. 
معنـي كـه    ايـن  بهشوند  كنند و مدعي منزلت باالتري مي قشرهاي مختلف خود را متمايز مي

و  اعمال را شان سلطه آن ازطريقحاكم  ةطبقتوليد و مصرف فرهنگي روشي است كه اقشار 
اي را ميل به ابراز سليقه و  مصرف محصوالت فرهنگي و رسانه ةانگيزبورديو . كنند ميحفظ 
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مراتـب اجتمـاعي سرچشـمه     سلسـله داند كه از نياز به جـاي گـرفتن در    حسن انتخاب مي
 سـرماية شـان و چيسـتي نـوع     طبقـاتي ي متناسب با وضـعيت  يها گيرد. مخاطبان به شيوه مي

هايي را انتخاب و  پرورانند متن د يا سوداي تحصيل آن را در سر ميان اي كه اندوخته فرهنگي
  .)201: 1386كنند (سيدمن،  مصرف مي

شود  هاي هنري ناميده مي فرهنگي و انتخاب ةسليق چه آن ةهمبورديو  ازنظرترتيب،  اين به
مسـتقيم و   ةرابطـ ذاتي افـراد شـمرده شـود     ةقريحاز  ناشيو » طبيعي«و ممكن است كامالً 

دارد. وي ايـن موضـوع را در كتـاب     نـان آي با وضـعيت و موقعيـت اجتمـاعي    پذير اثبات
دهـد و   كه حاصل تحقيق ميداني گسترده است نشان مي ،)Discrimination( تمايزمعروفش، 
هايي چون ورزش، غذا، لبـاس، سـاليق هنـري،     توان ميان حوزه كند كه چگونه مي ثابت مي

ديگر روابط منطقـي   سو و وضعيت اجتماعي افراد ازسوي ازيكو ادبيات  ،موسيقي، عكاسي
ر ساليق فرهنگي مردم داجتماعي  ةطبقات تأثير). بورديو فقط به 1390كرد (بورديو، برقرار 
كنـد نيـز    كه فرهنگ در بازتوليد روابط طبقاتي در جامعه ايفا مي تأثيريبلكه به  ،پردازد نمي

اجتماعي خويش را  ةطبقوانند موقعيت مربوط به ت كند. او مدعي است كه افراد مي توجه مي
 سـرماية وي  چـه  آنكـه بـا دارا بـودن    بل ،رفـاه)  اقتصادي (ثـروت/  سرمايةتنها با مالكيت  نه

اي از  ديـو بـه مجموعـه   ربو ازنظـر فرهنگـي   سـرماية نامد بهبود بخشند. مفهوم  فرهنگي مي
و سـبك   ،زبـان، سـليقه يـا ذوق   هاي فرهنگي شامل دانـش،   طبع ها و ها و عادت مندي توان

ارث صورت  ازطريقنسلي به نسل ديگر و  اقتصادي از سرمايةكند. انتقال  زندگي داللت مي
فرهنگي امري پيچيده است. بورديو و پاسرن در تحقيقـي   سرمايةكه انتقال  گيرد درحالي مي

بـا رفتـار و    فرهنگي نشان دادند كه نابرابري فرهنگي فقـط  سرماية نابرابري ةفرضيبراساس 
است؛ تئـاتر و اپـرا رفـتن،     ها مقدور شود كه براي افراد و گروه اعمال فرهنگي مشخص مي

هـا   توانند نشانه و امثال آن مي ،مجله و روزنامه خواندن، سينما رفتن، دوربين عكاسي داشتن
دسـترس همـه    در سـان  يـك  طـور  بـه شمار آيند، امكاناتي كه  بهفرهنگي  سرمايةو امكانات 

دارد كه عالقه  هاي اروپا بيان مي بازديدكنندگان موزه ةدرباربورديو  ،ت. در تحقيقي ديگرنيس
بستگي به آثار هنري ارتباط نزديكي با موقعيت و امكانات خـانوادگي و   به هنر و كيفيت دل
  ).116: 1368 االميني، روحطبقاتي افراد دارد (

اند. سـبك   مصرف فرهنگي و سبك زندگي اشاره داشته ةرابطتعدادي از محققان هم به 
شود. سـبك زنـدگي همـان     تعريف مي شان هاي مردم در زندگي گزينش مجموعهبا زندگي 

هايي است كـه افـراد در    يابد. طيف كامل فعاليت تحقق مي بخشي از زندگي است كه عمالً
رفتارهـايي   همجموعـ هـاي مختلـف زنـدگي بـا      دهنـد. در عرصـه   زندگي روزمره انجام مي
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مصرف  ةزمينحاكم است، مانند سبك زندگي در  ها روييم كه يك ويژگي محوري بر آن روبه
هــاي مختلــف  گرچــه فرهنــگ ؛فرهنگــي. شــرط تحقــق ســبك زنــدگي انتخــاب اســت 

كننـد.   كلـي سـلب نمـي    بـه اما حق انتخاب را  ،كنند ها اعمال مي هايي بر انتخاب محدوديت
از انتخاب فرد يـا   ناشيسبك زندگي طيفي از رفتار است كه توان گفت كه  مي علت همين به

  .)25: 1387(خادميان،  ستاهاي ساختاري خود  گروه درميان محدوديت
سـبك زنـدگي    بـارة قشربندي ماركس ديدگاه خود را در ةانديشوبر در تداوم و تكامل 

برد. وبر  كار مي بهكند و درواقع نخستين كسي است كه اصطالح سبك زندگي را  تدوين مي
يكـي از   مثابـة  بـه  ،بر منزلـت  تأكيدتعريف چندبعدي خود از قشربندي اجتماعي و  برمبناي
گيرد (تامين،  كار مي بهاين بعد  رةهاي قشربندي، اصطالح سبك زندگي را دربا همؤلفابعاد و 
جـاي   بـه پذير اسـت و   وبر سبك زندگي برخالف طبقه مفهومي انعطاف ازنظر. )41: 1388

كه بـر   از آن بيشدريافت كه سبك زندگي  برداند. و توليد مصرف را مبناي تمايز مي توجه به
در نظر داشـت كـه    اوعالوه  بهتوليد استوار باشد بر شباهت الگوهاي مصرف استوار است. 

آن  ةكننـد  تعيـين  امـا ضـرورتاً   ،اسـت  مؤثركردن  مصرفر چگونگي دتوليد اقتصادي  ةشيو
ندي است شامل كردارهاي اجتماعي و فرهنگي متفـاوت كـه   مصرف فراي وبر ازنظرنيست. 

از عوامـل اقتصـادي نيسـت.     ناشيهاي اجتماعي است و فقط  ها ميان گروه تفاوت ةكنند بيان
همـين  و  هاي طبقاتي را بـه سـبك زنـدگي تبـديل كـرد      توان مزيت قد است كه ميتوي مع
د. ناقتصادي به مزيت تبـديل شـو  توانند منبع منزلتي باشند كه در بازار  هاي زندگي مي سبك
هاي  هاي زندگي در انسجام بخشيدن به گروه بر كاركرد سبك كردنتأكيدديگر وبر ورد ادست

نظر وبر افرادي كه سبك زندگي مشابهي دارند نوعي انسـجام گروهـي را   ازاجتماعي است. 
  .)30: 1382كنند (فاضلي،  از شباهت در رفتار و الگوي مصرف است تجربه مي ناشيكه 

سبك زندگي افراد معيـار مناسـبي بـراي     ةمطالعدر جوامع جديد  ،اعتقاد ديويد چني به
كنند. او خريد  شناخت و ارزيابي افرادي است كه از كاالهاي فرهنگي گوناگون استفاده مي

گويـد در   دانـد و مـي   در مصرف كاالهاي فرهنگي را وجه تمايز جوامع سنتي و مدرن مـي 
امـا در جوامـع امـروزي و مـدرن      ،كردن نيازهـا بـود   برآوردهحد جوامع سنتي مصرف در 

گـذران   ةنحـو چنـي   ازنظرگرايي سوق داد.  سمت مصرف بهطلبي افراد را  تنوعمدگرايي و 
هـاي   اوقات فراغت نيز با سبك زندگي پيوند تنگـاتنگي دارد. درگذشـته بعضـي از شـيوه    

تدريج از شكل انحصـاري   بهوزه اما امر ،گذران اوقات فراغت در انحصار قشر خاصي بود
 بـراي  فنّـاوري و  ،اي، تفريحـي  بودن خارج شده است. استفاده از كاالهـاي ادبـي، رسـانه   
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كنـد   از گذشـته آشـكار مـي    بـيش پركردن اوقات فراغت اهميت محصـوالت فرهنگـي را   
  .)20: 1383(عليخواه، 

  
 روش تحقيق .3

 صـورت  بـه هاي مقدماتي كه  به مطالعه باتوجهو  استپيمايشي ي و كمتحقيق حاضر از نوع 
هـا و   تـدوين فرضـيه   برايارچوبي هگرفته است به ساخت چ انجاماي  خانه اسنادي و كتاب

ه نامـ  پرسـش ها در اين تحقيـق   آوري داده جمعابزار  .متغيرهاي عملياتي پرداخته شده است
ت سـؤاال بـاز و  ت سؤاالتركيبي ( صورت بهها و متغيرهاي تحقيق  فرضيه به باتوجه كه است

و  ،گـذران اوقـات فراغـت    ةنحـو شـناختي،   مشخصات فردي و جمعيـت  ةزمينبسته) و در
ت مربـوط بـه   سـؤاال ن كرد است. براي عملياتيده شكاالهاي فرهنگي مورداستفاده طراحي 

طرح ميزان و نوع مصرف كاالهاي فرهنگي  بارةپرسش در شانزدهمصرف كاالهاي فرهنگي 
هاي مربوط به ميزان مصـرف (در سـطح    هاي هريك از متغيرهاي گويه كه مجموع نمره شد

در سـطح سـنجش    درنهايـت و محاسـبه  كم)  و بسيار ،ترتيبي بسيار زياد، زياد، متوسط، كم
هـاي فرهنگـي و    فعاليـت  :كلي شـامل  ةدست 4شده در  طرحت سؤاال. شداي استفاده  فاصله

 1و تفريحـات ورزشـي (   ،)سـؤال  1، ميراث فرهنگـي ( )سؤال 9)، هنر (سؤال 5اجتماعي (
 ةمطالعـ شـده   طراحـي  ةنامـ  پرسشكردن روايي و پايايي  برآورده منظور به) بوده است. سؤال

ه با روش آلفاي كرونبـاخ  نام پرسشه پايايي نام پرسش 30اجراي  از پسمقدماتي اجرا شد و 
ت مربـوط بـود.   سؤااله و نام پرسشقبول پايايي  قابلگوياي سطح  درصد 75شد كه برآورد 
و اساتيد دانشگاه و نيز همكاران محقق صان صمتخ نظر ازه نيز نام پرسشبررسي اعتبار  براي

 هـاي  ديدگاه براساسه نام پرسشهنري شهرداري تهران استفاده شد و  ـ در سازمان فرهنگي
  .دشتعديل و اصالح  آنان

  
  جامعه و نمونة آماري .4

كننـده بـه    مراجعـه  و سـاكن تهـران   ةسـال  29- 15ايـن پـژوهش جوانـان    در جامعة آمـاري  
عامل اساسي مالك آماري، سه الزامات  به باتوجهتهران در نظر گرفته شدند. هاي سرا فرهنگ

از بـين  نخسـت  . ندگرفتانجام هاي مالي انتخاب نمونه  و محدوديت ،فحواي نظريات مرتبط
ها در هـر  سـرا  فرهنگاب شدند و سپس از بين انتخ 4و  16منطقة تهران دو  گانة22مناطق 
. شـدند انتخـاب   4ي اشراق از منطقـة  سرا فرهنگو  16ي بهمن از منطقة سرا فرهنگمنطقه 
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اي از  پاره ةواسط بهاما  ،دست آمد بهمورد  366روش كوكران  به باتوجهموردنياز نمونة حجم 
يـان، بـا   گو پاسـخ نتخـاب  ابـراي  مورد افزايش يافت.  400مالحظات حجم نهايي نمونه به 

نفـر در   100نفر ( 200تصادفي تعداد روش  بهو دريافت ليست اعضا  سرا فرهنگمراجعه به 
ديگر در چند نوبت در روزهاي مختلف و نمونة  200هر مورد) انتخاب شدند. سپس براي 

تصادفي  صورت بهن او از بين حاضر شد هاي متفاوت روز به اين دو مركز مراجعه در زمان
   .براي مطالعه انتخاب شدند نبودند سرا فرهنگاعضاي جزء و كساني كه  شدند افراد انتخاب

  
 ها يافته .5

  نهاجتماعي نموـ  هاي جمعيتي و اقتصادي ويژگي 1.5
گران و نظارت دقيق بر اجـراي   آموزش پرسش به باتوجهه اجرا شد كه نام پرسش 400تعداد 

و تا حـد ممكـن    دهندممكن پاسخ  سؤالين تر بيشيان به گو پاسخ كه روند كار تالش شد
 200ي اشـراق و  سـرا  فرهنگه در نام پرسش 200اساس، تعداد  شده پديد نياد. براين گم ةداد

نبـود و   سـان  يـك در نمونـه   يتي بهمن تقسـيم شـد. سـهم دو جنسـ    سرا فرهنگمورد در 
تعلـق گرفـت    آنـان درصد نمونه به  5/63ها سرا فرهنگها در  خانم تر بيشحضور  به باتوجه

از سـهم   بيشساله اندكي 19- 15توزيع سني، سهم گروه  ازنظر). بودنفر  146(تعداد پسران 
 سـرا  فرهنـگ البتـه بـين دو    اسـت درصـد)   5/27درصـد در برابـر    38( 29- 25گروه سني 

ي سـرا  فرهنـگ  ةنمونكه جمعيت  اي گونه به شود؛ ديده ميي از اين بابت تر بيشهاي  تفاوت
است. از منظر وضـعيت يـا سـطح     داشتهتري  اشراق ساخت سني جوان در مقايسه بابهمن 

بينيـد.   هـا را در جـدول مـي    سه گروه تقسيم شد كه توزيع آن بهتحصيالت، جمعيت نمونه 
آموزان و  دانش ترند كه احتماالً كنندگان افراد با تحصيالت ديپلم و پايين بخش اعظم مراجعه

كنند. افراد درحال تحصـيل   كه خود را مهياي امتحان كنكور مي اند دسته از افرادي آن ويژه به
ايـن نتيجـه   دارنـد كـه    يدر مقطع كارشناسي يا دارندگان مدرك كارشناسي نيز سـهم بـاالي  

  انتظار است. قابل اند دانشجويان كشور در اين مقطع مشغول تحصيل ةعمدكه  اين به باتوجه

  (درصد) نمونه برحسب سطح تحصيالتفراواني توزيع  .1 جدول
  درصد تجمعي  درصد  فراواني  ميزان تحصيالت
 5/41  5/41 166  ديپلم و زيرديپلم

  5/50  9  36  ديپلم فوق
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  89  5/38  154  ليسانس
  100  11  44  ليسانس و باالتر فوق

 -   100  400  جمع

  
ت ديگري بود كه پرسـيده  سؤاالنيز يكي از  گو پاسخفرزندي رتبة تعداد افراد خانواده و 

اند. از كل نمونه، حدود  فرزندي بوده سههاي دو يا  يان در خانوادهگو پاسخ تر بيششده است. 
خوبي نشـان   بهاين موضوع اند.   قرار داشته تر بيشفرزند يا  پنجبا  يهاي درصد در خانواده 16
هـا   اسـت و خـانواده  گيري داشـته   گذشته كاهش چشم در مقايسه بادهد كه بعد خانوار  مي

نيـز نتـايج حـاكي از آن اسـت كـه       يفرزند ةرتباند. از منظر   تر شده جمعيتي كوچك ازنظر
فقـط  اند و  فرزند اول يا دوم خانواده بوده اند كردهها را تكميل  هنام پرسشكساني كه  تر بيش

  اند. شتهپنجم يا باالتر فرزندان خانواده را دارتبة درصد   10از  بيشاندكي 

  فراواني (درصد) نمونه برحسبتوزيع  .2 جدول
  فرزند ةرتبتعداد فرزندان در خانواده و 

  فرزند (فرزند چندم) رتبة  تعداد فرزندان حاضر در خانواده
درصد تجمعي درصد فراواني درصد تجمعي درصد فراواني تعداد

1 22 5/5  5/5  142 5/35  5/35  
2 146  5/36  42  115  8/28  3/64  
3 122  5/30  5/72  68  17  3/81  
4 46  5/11  84  33  3/8  5/89  

  100  5/10  42  100  16  64تر بيشو  5
  -   100  400 -  100  400 مجموع

بر ايـن بـود و    اتاست. تصور بررسي شدهوضعيت اشتغال نيز  ازنظر شده مطالعه ةنمون
كننـدگان بـه    اي از مراجعـه  مالحظـه  قابلداد كه بخش  عيني هم نشان مي ةپراكندمشاهدات 

ايـن  يـد  ؤمحاضـر   ةمطالعهاي  باشند كه يافته آموزان و دانشجويان  ها بايد دانشسرا فرهنگ
آموز يا دانشجو بودند  درصد دانش 72شده نزديك به  انتخاب ةنموننفر  400مطلب است. از 

گان خـود را  كننـد  درصـد مراجعـه   15 فقطدرصد دانشجو)  32آموز و  درصد دانش 5/39(
دار بـوده   مانده يا زنان خانه اندك افراد باقياند.   كرده معرفيكار  درصد خود را بي 7شاغل و 

  اند. و يا شغل خود را بيان نكرده
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از  بـيش كـه  د كـر اشـاره   شـده  افـراد مطالعـه   ةخانوادبايد به وضعيت درآمدي  درنهايت
اند. سـهم افـراد بـا     ميليون تومان اظهار داشته 2- 1درصد وضعيت درآمدي خود را بين   50

اند  ميليون تومان درآمد ماهانه داشته 1درصد و مابقي زير  5/35ميليون تومان  2درآمد باالي 
البتـه   ؛آيـد  حساب مـي  بهبه وضعيت زندگي در شهري مثل تهران درآمد ناچيزي  كه باعنايت

يي يـا متغيـر وضـعيت درآمـدي بـا ناپا     موالًدرآمد متذكر شويم كه مع بارةاي را بايد در نكته
  است و نبايد اعتماد زيادي به درآمدهاي خوداظهاري داشت. راه همزيادي 
  
  مصرف كاالهاي فرهنگي (متغير وابسته) 2.5
مختصري به اين موضوع شد كه بـراي ارزيـابي ميـزان مصـرف     اشارة روش تحقيق بخش در 

اجتماعي، هنر،   ـ  هاي فرهنگي فعاليتحوزة اي در  گزينه پنج سؤالهجده كاالهاي فرهنگي افراد 
 سـؤال هجـده  شد. مجموع نمرات هر فرد در اين طرح هاي تفريحي  و ورزش ،ميراث فرهنگي

مشاهده  1مصرف كاالهاي فرهنگي وي در نظر گرفته شده است كه در نمودار نمرة  صورت به
 3اي از  كه دامنـه  است 7/13 معيار انحرافبا  4/41آمده برابر با  دست به. ميانگين نمرات شود مي
باالترين سطح آن را  منزلة به 84ترين سطح مصرف كاالهاي فرهنگي افراد نمونه و  پايين منزلة به

نرمـال اسـت و نمـودار     صـورت  بـه دهـد كـه توزيـع اعـداد      نشان مي 9/41ميانة گيرد.  دربرمي
هاي مربوط به توزيع متغير يعنـي   برآن، آماره عالوهدهد.  روشني آن را نشان مي بهستوگرام نيز يه

كه، نرمال بـودن توزيـع نمـرات كـه      آنهمين مطلب است. نتيجه مؤيد كشيدگي و چولگي نيز 
  اين متغير رعايت شده است. بارةهاي آماري است در فرض موردنياز براي برخي روش پيش

  

  
  فراد نمونه. توزيع نمرات مصرف كاالهاي فرهنگي دربين ا1نمودار 
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  تحليل روابط دومتغيره 3.5
آزمون روابط دومتغيره بين متغيـر وابسـته و متغيرهـاي مسـتقل تحقيـق از آزمـون        منظور به

گي پيرسون به تناسب سطح بست همو  و تحليل واريانس) Tها (شامل آزمون  ميانگين ةمقايس
 شدني مربوطه مشاهدهتفكيك در جداول  بهسنجش متغيرها استفاده شده است. نتايج هركدام 

شود كـه ميـانگين نمـرات مصـرف كاالهـاي فرهنگـي        مالحظه مي ها، يافته به باتوجهاست. 
درصد اطمينـان   99از  بيشواحد دارد و اين تفاوت با  5نزديك به  يتفاوت يتجنس براساس
ه از مردان از كاالهاي فرهنگي استفاد بيشدهد كه زنان  . تفاوت مذكور نشان مياستمعنادار 

از كاالهـاي فرهنگـي صـرف     گيـري  ي را براي بهـره تر بيشديگر، زمان  عبارت بهكنند يا  مي
 در مقايسـه بـا   را يتـر  بـيش و امكان صرف وقـت  دختران اوقات فراغت  ند. احتماالًكن مي

صادق اسـت و   تر بيشن ان و مجردتأهالاي كه در تفاوت بين م نكته ؛پسران در اختيار دارند
تفاوت منزل مسكوني بين  منظرتوان به اين موضوع نسبت داد. از را مي انآنتفاوت ميانگين 
تـوان بـه داليلـي     شود، موضوع را مي ين تفاوت مشاهده ميتر بيشكه  ،جرانأمالكان و مست

 معمـوالً  كه علت اين بهها سرا فرهنگ ازجملهمالكان با امكانات محله  تر بيشآشنايي  ازجمله
تـر كـه امكـان     انـد، فشـارهاي اقتصـادي كـم     محل زندگي كردهي را در تر بيشزمان بسيار 

و مـوارد   ،دهـد  هاي مصرف فرهنگي را در اختيار قـرار مـي   در حوزه تر بيشگذاري  سرمايه
نمرات مصرف كاالهاي فرهنگي  ةمقايسها به  ميانگين ةمقايسمشابه نسبت داد. آخرين مورد 

شـود   طوركه در جدول مشاهده مـي  انپردازد. هم افراد با سطوح مختلف تحصيلي مي دربين
دهد كه بين سطوح مختلف تحصيلي تفـاوت معنـاداري از ايـن نظـر      نتايج آزمون نشان مي

د كـه بـين ميـانگين گـروه بـا      كن  هاي تعقيبي مشخص مي البته نتايج آزمون شود؛ مشاهده مي
بـين خـود دو    اما ،(ارشد و باالتر) و دو گروه ديگر اين تفاوت معنادار است باالتحصيالت 

كه چرا افراد با تحصـيالت بـاالتر سـطح مصـرف      اينگروه تفاوت معناداري مشاهده نشد. 
افـزايش سـطح تحصـيالت بـه      معمـوالً  چراكه ،تري دارند جاي تعجب دارد فرهنگي پايين

كـه باعـث ايجـاد    لـي  علد. شايد همان شو ميمنجر افزايش سطح مصرف كاالهاي فرهنگي 
علت  همين بهاين گروه هم صادق باشد و  بارةشود در براي افراد ميمحدوديت زماني و مالي 

از محصـوالت و كاالهـاي    تـر  بـيش گيـري   بـراي بهـره   را هاي ساختاري مناسبي زمينه نانآ
  فرهنگي ندارند.

زمـان سـكونت در تهـران و     مـدت  ةدربـار  نوع منزل مسكوني گفتـه شـد   بارةدر چه آن
 تر بيشسكونت  زمان مدتمعنا كه  اين بهاست  پذير تعميم نيزمعنادار  ةشد مشاهدهگي بست هم
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هـاي   محصـوالت فرهنگـي و نيـز شـبكه     ةدهنـد  ارائههاي  با مكان تر بيشمعناي آشنايي  به
تواند در نمرات باالتر مصرف فرهنگـي خـود را نشـان دهـد.      كه مي استتر ارتباطي  قوي
كاالهاي  تر بيشتر درآمدي در مصرف  دهد كه وضعيت مناسب ها نشان مي ، يافتهباره نايدر

ر داقتصـادي   سـرماية  تـأثير بـر   مبنـي اي كه با نظريات بورديـو   نتيجه؛ است مؤثرفرهنگي 
دهـد   گي سن با مصرف كاالهاي فرهنگي نشان ميبست همي دارد. خوان همفرهنگي  سرماية

فرهنگـي  ر مصرف دمنفي  تأثيركوچك سني  نسبتاًمحدودة كه باال رفتن سن حتي در اين 
ل زنـدگي و  ئترها بـا مسـا   تر جوان تواند درگيري كم گذارد كه يكي از علل آن مي افراد مي
گي ضـعيف و  بسـت  هم بارةدر درنهايتبر استفاده از كاالهاي فرهنگي باشد.  تر بيشتمركز 

مناسـبي بـود.   كننـدة   علل تبييندنبال  بهفرزند و متغير وابسته بايد  رتبةمثبت و معنادار بين 
فرزنـدان بـا   هرحـال   به چراكه ،ي داردخوان همسن گفته شد  بارةدر چه آنگي با بست هماين 
  ترند. باالتر جوان رتبة

  نتايج روابط دومتغيره بين مصرف كاالهاي فرهنگي و متغيرهاي مستقل .3جدول 

  ها آزمون تفاوت ميانگين براساسروابط دومتغيره 

  
 

  ها ميانگينآزمون تفاوت   معيار انحراف  ميانگين  تعداد
  معناداري  آماره

  يتجنس
 799/13 33/47 254 مرد

163% - T =  002%  
 632/13 56/43 146  زن

 تأهل يتوضع
 630/13 71/41 382 مجرد

995/1 - T = 004%  
 557/14 13/35 18  تأهلم

  وضعيت منزل
 345/13 27/42 274  ملكي

85/4 = T 000%  
 973/14 99/35 126  استيجاري

  سطح تحصيالت
 186/15 55/41 166 تر ديپلم و پايين

63/1F =  005%  315/12 59/42 190 ليسانس 

 416/13 50/37 44ليسانس و باالتر فوق

  گي پيرسون (متغير وابسته: مصرف كاالهاي فرهنگي)بست هم براساسروابط دومتغيره 

  ميانگين درآمد  سن  
 زمان مدت  فرزند رتبة  ماهيانه

سكونت در تهران
  187/0  %135  %192  - %147  گي (پيرسون)بست هم

  %000  %007  %000  %034 معناداري (دودامنه)
  396  389  377  400  تعداد
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  تحليل چندمتغيره 4.5
متغيرهـاي   همـة برآورد اثر خـالص متغيرهـا و كنتـرل     براي دومتغيره، روابط بررسي از پس

ر متغيـر وابسـته اسـتفاده از    د مؤثرترين عوامل  شناخت مهمنين چ هم و واردشده در تحليل
روش   بـه جـا از رگرسـيون چنـدمتغيره     ايندر   رگرسيون چندمتغيره مرسوم و معمول است.

كنيد. از ميان متغيرهايي كه  مالحظه مي 4گام استفاده شده است كه نتايج را در جدول  به گام
نـد  ا ترتيب عبارت بهغير معادله باقي ماندند كه رگرسيون چندمتغيره شدند سه مت ةمعادلوارد 

دانـيم كـه در رگرسـيون     و مدت اقامـت در تهـران. مـي    ،از: ميزان درآمد، سطح تحصيالت
شـوند كـه ديگـر كمكـي بـه       گام متغيرها تا جايي وارد معادله مـي  به گامروش  بهچندمتغيره 

درصـد از   12يـك بـه   آن نزد براسـاس كـه   اسـت بيني نكنند. مدل مدنظر مدل نهـايي   پيش
ترتيـب،   اين به. شود مياين سه متغير تبيين  با موردمطالعه ةنمونتغييرات مصرف فرهنگي در 

شـده   هرچه واريانس تبيين چراكه ندارد،شده قدرت بااليي  ارائه  دهد كه مدل نتايج نشان مي
اسـت   تـر  بـيش باالتر باشد)، قدرت مـدل   R2باشد (يعني  تر بيشيك رشته متغير مستقل  با

). اين بدان معناست كه بخش بسيار زيادي از تغييرات مصرف فرهنگي 222: 1383(دواس، 
هـا را در جـاي    شود و بايد آن عواملي خارج از متغيرهاي مستقل در اين تحقيق تبيين مي با

را ميـزان درآمـد بـا بـاالترين ضـريب بتـا دارد.        تـأثير ترين  جا، قوي اينديگري جست. در 
. اين دو عامـل  استدر مصرف فرهنگي افراد  يديگر مؤثرسطح تحصيالت عامل  آناز پس
تـوان در   اقتصـادي افرادنـد و مـي   ــ   پايگاه اجتماعي ةكنند تعيينها و عناصر  همؤلفترين  مهم
طبقـات   تـأثير بـر   تأكيـد كه د كرمشاهده گرايي  ي نتايج را با نظريات مصرفخوان هم جا اين

، مدت اقامت در تهـران عامـل   درنهايتاجتماعي دارند. ـ  ادياجتماعي و ساختارهاي اقتص
امـا   ،تـر اسـت   دو متغيـر ديگـر كـم    در مقايسـه بـا  است كه اگرچه قدرت آن  يديگر مؤثر

معنا كه هرچه مدت اقامـت افـراد در    اين به ؛است شدني معنادار آن مشاهده تأثيرحال  درعين
شده است. بايد توجه  تر بيشميزان استفاده از كاالها و خدمات فرهنگي  ،اشدب تر بيشتهران 

ي هم بـا خـدمات فرهنگـي    تر بيشدر تهران آشنايي  تر بيشداشت كه افراد با مدت اقامت 
تـر بـه    هـا آسـان   مندي به اسـتفاده از آن  هدرصورت عالق شده در تهران دارند و احتماالً ارائه

  كنند. خدمات دسترسي پيدا مي

 گام، متغير وابسته: مصرف فرهنگي به گامنتايج تحليل رگرسيوني  .4جدول 

  3  2  1  مدل
Beta Sig.  Beta Sig.  Beta Sig.  
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  %000  %285  %000  %247  %000  %257  ميزان درآمد
  %03  %173  %000  %240      سطح تحصيلي

  %02  %148          مدت اقامت در تهران
  F  415/34  000%  244/29  000%  180/35  000%آزمون معناداري مدل 

  R 285%  318%  350%گي چندگانه بست همضريب 
  R2  081%  101%  123%ضريب تعيين 

  %116  %096  %079  شده ضريب تعيين تعديل
  

  گيري نتيجه. 6
ايـن   برمبنايدهند و فرد  فرد را شكل مي ةسليقها ذائقه يا  واره بورديو معتقد است كه عادت
گيـري تمايزهـا منجـر     بعدي به شكل ةمرحلانتخابي كه در  ؛زند سليقه دست به انتخاب مي

دهنـد. بورديـو    ها و ساختارهاي گوناگون اجتماعي را شكل مي شود، تمايزهايي كه گروه مي
داند، پـس برخـي متغيرهـا     مستقيم با موقعيت اجتماعي افراد مي ةرابطفرهنگي را در  ةسليق

وضــعيت  ،تأهــل، ديــن، وضــعيت  يتاي (ســن، جنســ  هــاي زمينــه متغير ازجملــه
تـوان داراي   و متغيرهـاي ديگـر) را مـي    ،اجتماعي، مدت اقامت در يـك منطقـه    ـ  اقتصادي

بورديـو مطابقـت دارد و    ةنظريگي با مصرف فرهنگي دانست. اين تحقيق تاحدي با بست هم
از  بيشكه  ،اقتصادي ـ پايگاه اجتماعي. كنند ميييد أوي را ت ةنظريهاي  ها برخي از جنبه داده

ر دمهمـي   تـأثير ، شـود  مـي وضعيت درآمدي و سطح تحصيالت بـرآورد   براساسهر چيز 
وضـع مـالي و تحصـيلي بهتـر مصـرف كاالهـاي        افراد باو  داردمصرف كاالهاي فرهنگي 

حال، اين تحقيق نشـان داد كـه برخـي متغيرهـاي ديگـر       است. درعين تر بيش شان فرهنگي
خاصي در سطح مصرف فرهنگي افراد نمونـه   تأثيرو ...  ،فرزند رتبة، يتون سن، جنسچ هم
البته بايد توجه داشت كـه   ؛معنادار است نانگذارد، هرچند برخي روابط دومتغيره بين آ نمي

و  دارندساله بودند كه همگني بااليي 29- 15موردمطالعه جوانان سنين  ةنموندر اين تحقيق 
 شـان  اي نبوده است كه بتواند تغيير معناداري را در رفتـار فرهنگـي   گونه به نانآواريانس بين 

آمـاري   ةجامعـ وجود آورد. اين بدان معناست كه تحقيقات ديگـري بـا در نظـر گـرفتن      به
بررسي  ةشايستنهادي كه  د، پيشند به نتايج متفاوتي از اين تحقيق دست يابنتوان متفاوت مي
تري از افراد از جهات ديگر بايد در نظر گرفتـه   وسيع ةدامن نينچ همديگر است.  يدر تحقيق
ها سـرا  فرهنگكننده به  كوچكي از افراد مراجعه ةگسترمانند اين تحقيق محدود به  بهشود و 

. انـد  بزرگ افراد ساكن در تهـران  ةجامعها بخش كوچكي از سرا فرهنگن به انباشند. مراجع
  هم برنامه داشت. نانآشتند و بايد براي بسياري از افراد در اين تحقيق جايي ندا
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نهادهاي مرتبط با امـور فرهنگـي تهـران     ويژه بهاندركاران و متوليان امور فرهنگي  دست
اجتمـاعي محـالت و منـاطق    ــ   محصوالت فرهنگي به مشخصات اقتصـادي  ةزمينبايد در 

ـ هاي فرهنگـي و   ريزي آن به برنامه براساسو ند كنشهري توجه  خـدمات و كاالهـاي    ةارائ
 اسـت هـاي مهـم شـهرهايي مثـل تهـران       . تنوع فرهنگي يكي از ويژگيندكناقدام فرهنگي 
اي شـود.   خدمات به شهروندان به اين چندگونگي فرهنگي توجه ويژه ةارائبايد در  بنابراين

 . كساني كهاستاقامت در تهران  زمان مدتتوجه در اين مطالعه اثر نسبي  قابليكي از نتايج 
در  شـده  سؤالتر محصوالت فرهنگي  از مصرف پايين اند تري ساكن كم زمان مدتدر تهران 

مراكز و منابع  تري با رسد براي اين گروه سطح آشنايي كم نظر مي بهاين تحقيق برخوردارند. 
. اين موضـوع از  آشنا كرداين مراكز آنان را با نحوي  بهفرهنگي در تهران وجود دارد و بايد 

ـ   اهميت ويژهآن جهت  شـهري طـي سـال     جـايي درون  هاي دارد كه سهم اين افـراد در جاب
مراكـز   ةزمينـ رسـد اطالعـات جـامعي بايـد در      نظر مي بهنشيني باالتر است.  اجاره ةواسط به

روشـي   منزلـة  بـه  ،در فضـاي مجـازي   ويـژه  بهها  محصوالت فرهنگي در رسانه ةكنند عرضه
  در اختيار ساكنان تهران قرار گيرد. ،الوصول سهل
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