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چکیده
مطالعــۀ کتــاب به عنــوان یکــی از مهم تریــن مصادیــق ذائقــۀ فرهنگــی شــهروندان، از موضوع هــای مهــم و 
نگرانی هــای بــزرگ کشــورهای در حــال توســعه اســت تــا جایــی کــه اهمیــت کتابخوانــی، یکــی از اجــزاء 
بنیادیــن در توســعه بــه مفهــوم کلــی و از ابزارهــای توســعه اقتصــادی اســت. ازایــن رو؛ ایــن پژوهــش بــا 
ــۀ مصــرف  هــدف تحلیــل رابطــه «ســرمایه فرهنگــی و ذائقــه فرهنگــی شــهروندان شــهر تهــران درزمین
یــا مطالعــه کتــاب» انجــام گرفتــه اســت. روش پژوهــش، تحلیلــی ـ توصیفــی و بــه صــورت پیمایشــی 
(پرسشــنامه) داده هــای تحقیــق گــردآوری شــده اســت. جامعــۀ آمــاری شــهروندان بــاالی ١۵ ســال شــهر 
تهــران اســت. روش نمونه گیــری، تصادفــی خوشــه ای در پنــج ناحیــه (شــمال، جنــوب، غــرب، شــرق و 
مرکــز) و حجــم نمونــه، بــا اســتفاده از جــدول حجــم نمونــه مــورگان به تعــداد ۴٠٠ نفــر انتخــاب گردیده 
اســت. روایــی ابــزار پژوهــش صــوری و پایایــی بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ (کل) ٠/٨٨۵ بــه دســت 
آمــده اســت. نتایــج ضریــب همبســتگی پیرســون نشــان می دهــد؛ بیــن متغیرهــای مســتقل تحصیــالت 
فــرد (٠/۴٠١)، انجــام فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری (٠/۵٣٨)، عالقــه بــه مطالعــه کتــاب (۶٠٢/٠)، 
مصــرف موســیقی (٠/۵٩۵) و مصــرف فیلــم و ســریال (٠/۴١٠) و متغیــر وابســته یعنــی ذائقــه فرهنگــی 
مصــرف کتــاب، رابطــۀ مثبــت و معنــی داری وجــود دارد. نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس یک طرفــه نیــز 
حاکــی از وجــود تفــاوت معنــی دار در ذائقــه فرهنگــی مصــرف کتــاب به تناســب ســرمایه فرهنگــی افــراد 
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دارد. بــه عبارتــی؛ هرچقــدر ســرمایۀ فرهنگــی افــراد بیشــتر باشــد ذائقــۀ فرهنگــی آن هــا در انــواع مختلف 
کتــب (کلیــات، اجتماعــی، دیــن، فلســفه و روان شناســی، تاریــخ و جغرافیــا، هنــر، ســرگرمی و ورزش، 

ادبیــات، فنــون، علــوم، زبــان) بیشــتر و متفــاوت یــا متنــوع خواهــد بــود.

واژگان کلیدی
سرمایۀ فرهنگی، ذائقۀ فرهنگی، مصرف کتاب، شهروندان، تهران.
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مقدمه
ذائقــه بــه فراینــدی اشــاره دارد کــه از طریــق آن افراد ســبک زندگــی و مصرف کاالهای فرهنگی شــان را 
انتخــاب می کننــد یــا ذائقــه (قریحــه) مجموعــه تمایــالت درونی اســت کــه برخالف تصــور معمول 
فقــط بــه نــوع برداشــت یــا مواجهه فــرد با محصــوالت فرهنگــی و هنری مربوط نمی شــود (ادریســی 
و همــکاران، ١٣٩١). بلکــه بــه تعبیــر بوردیــو، ذائقــه عبــارت اســت از ظرفیــت یــا توانایــی آن کــه 
گروهــی از اشــیاء یــا اعمــال را به صــورت مــادی و نمادیــن و بــه معنــای مجموعــه ای از ترجیحــات 
متمایزکننــده بــه کار گرفــت (فاضلــی، ١٣٨۴: ٢۴). همچنیــن؛ اگــر در دوره هــای گذشــته فرهنــگ 
پدیــده ای عالــی و در انحصــار قشــر خاصــی از جامعــه، به عنــوان فرهیختگان تعریف می شــد، اکنون 
بــه پدیــده ای فراگیــر و در اختیــار توده هــای مــردم تبدیــل شــده اســت. اگــر درگذشــته مــردم بــرای 
بهره منــدی از فرهنــگ بــه نهادهــای متعــدد فرهنگــی مراجعــه می کردنــد، امــروزه ایــن محصــوالت 
فرهنگــی هســتند کــه مرزهــای زندگــی روزمــره را در هــم نوردیــده و در ســطح وســیعی وارد زندگــی 
مــردم شــده اند. چنیــن تغییــری در ذائقــه مــردم بــه هــر علتــی کــه باشــد، مدیریت هــای فرهنگــی را 
مجبــور بــه تغییــر در ســبک مدیریتــی خــود کــرده اســت (حیــدری زاده، ١٣٩۴). بدین ســان؛ یکــی از 
ذائقه هــای فرهنگــی موردتوجــه مصــرف کتــاب و کتابخوانــی اســت به نحوی که گســترش کتابخوانی 
در دهه هــای اخیــر توجــه بســیاری از مراکــز ملــی و ســازمان های بین المللــی را جلــب نمــوده اســت. 
دراین بــاره یونســکو بــرای بررســی و پیشــنهاد راهبردهــای مناســب، به برپایــی کمیته های تخصصی، 
کنفرانس هــا و برگــزاری کنگــره جهانــی بــا موضــوع توســعه و ترویــج کتابخوانــی اقــدام نموده اســت؛ 
چراکــه موضــوع توســعه کتابخوانــی همچــون توســعه اقتصــادی و سیاســی از موضوع هــای مهــم و 
نگرانی هــای بــزرگ کشــورهای در حــال توســعه اســت. افــزون بــر اهمیــت توســعه در معنــای عــام، 
کتابخوانــی، یکــی از اجــزاء بنیــادی توســعه بــه مفهــوم کلــی و از ابزارهــای توســعه اقتصــادی اســت 
(نــواح و همــکاران، ١٣٩۵). بــا وجــود ایــن، طبــق آمــار و اطالعــات موجــود، کتابخوانــی و حتــی 
تولیــد کتــاب در ایــران در وضعیــت مطلوبــی قــرار نگرفتــه اســت. در ایــن زمینــه، نتایــج تحقیقــات 
نشــان می دهــد؛ از میــان فعالیت هــای مــورد انتظــار بــرای فراغت کــه درمجموع «تقاضــای فرهنگی» 
نامیــده شــده، مطالعــه کتــاب، روزنامــه و مجلــه تنهــا ٧ درصــد و رفتــن بــه کتابخانــه ۴ درصــد را بــه 

خــود اختصــاص می دهنــد (نــواح و همــکاران، ١٣٩۵).
در  تأثیرگــذار  اقتصــادی  و  روانــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  عوامــل  بررســی  ازایــن رو؛ 
عالقه منــدی بــه نــوع خاصــی از کاال و مصــرف فرهنگــی به ویــژه مطالعــه کتــاب از موضوعــات 
ــرمایه  ــن؛ س ــوده اســت. همچنی ــر ب ــای اخی ــی دهه ه ــگران ط ــیاری از پژوهش ــه بس موردعالق
ــۀ مصــرف و  فرهنگــی یکــی از مهم تریــن متغیرهــای اســت کــه ذائقــه فرهنگــی افــراد در زمین



242

شماره شصتم
سال بیست وسوم
زمستان  1401

مقاله علمى _ پژوهشى

مطالعــه کتــاب را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد به ویــژه این کــه طــرز تفکــر فرهنگــی، گزارش هــای 
نظــری و تجربــی ذائقه هــای فرهنگــی را ایجــاد می کنــد و ایــن موضــوع نقــش صنایــع فرهنگــی 
و سیاســت های فرهنگــی را در شــکل دهی ســلیقه ها و اهمیــت فناوری هایــی کــه از طریــق آن 

.١(Wright, 2015) ــد ــد و پخــش می شــود، نشــان می ده ــای فرهنگــی تولی کااله
ــا،  ــا، صالحیت ه ــش، مهارت ه ــره ای از دان ــه ذخی ــن راســتا؛ ســرمایه فرهنگــی به مثاب در ای
خالقیت هــای  فرهنگــی، قلمــرو ونیــز ابــزار مهمی اســت کــه از طریق تولیــد، بازنمایــی و بازتولید 
نابرابری هــای اجتماعــی شــکل می گیــرد (ذکایــی، ١٣٩۴:  ١٧١). بوردیــو نیز در تعریف ســرمایه 
فرهنگــی آن را خصلت هــا و عــادات دیرپایــی می دانــد کــه طــی فراینــد جامعه پذیــری حاصــل 
می شــوند و اهــداف فرهنگــی ارزشــمندی مثــل صالحیت هــای تحصیلــی و فرهیختگــی را در 
برمی گیــرد (فاضلــی، ١٣٨٢: ٣٨). به عــالوه؛ ســرمایه فرهنگــی مجموعــه ای از روابط، معلومات 
و امتیــازات اســت کــه فــرد، بــرای حفــظ کــردن یــا به دســت آوردن یــک موقعّیــت اجتماعــی از آن 
اســتفاده می کنــد. به عبــارت دیگــر، ســرمایه ای فرهنگــی به طــور دائمــی در قلمــرو امکانــات یــک 
قشــر، گــروه، طایفــه یــا قبیلــه اســت (صالحــی امیــری، ١٣٨۶: ۶۴). همچنیــن، ســرمایه فرهنگی 
ــه رفتارهــا و رویه هــای فرهنگــی  ــه انباشــت معناهــا و شــکل بخشــیدن ب مفهومــی اســت کــه ب

کنشــگران در فضــای کنــش اجتماعــی اطــالق می شــود (گنجــی و حیدریــان، ١٣٩٣).
بنابرایــن؛ پژوهــش حاضــر باهــدف تحلیــل رابطــه «ســرمایه فرهنگــی و ذائقــه شــهروندان 
ــه اســت. اینکــه چــه رابطــه ای بیــن ســرمایۀ  ــۀ مصــرف و مطالعــه کتــاب» انجــام گرفت در زمین
فرهنگــی افــراد و ذائقــۀ فرهنگــی شــهروندان در زمینــۀ مصــرف و مطالعــه کتــاب وجــود دارد 
و آیــا شــهروندانی کــه از ســرمایۀ فرهنگــی یکســانی برخوردارنــد، ذائقــۀ فرهنگــی مشــابهی در 
زمینــۀ مصــرف و مطالعــه کتــاب دارنــد یــا تفــاوت معنــاداری در ذائقــۀ فرهنگــی آن هــا وجــود 

دارد؟ نیــز دو ســؤال اساســی ایــن پژوهــش هســتند.

پیشینۀ پژوهش
نــواح و همــکاران (١٣٩۵) بامطالعــه رابطــه ســبک زندگــی و مصــرف فرهنگی با تأکیــد بر مطالعه 
آزاد در شــهر اهــواز بــه ایــن نتیجــه می رســند کــه حــدود ۴٠ درصــد افــراد در طــول هفتــه، فاقــد 
ــن، ســرمایه فرهنگــی،  ــد. همچنی ــر از یــک ســاعت مطالعــه می کنن ــا کمت مطالعــه آزاد هســتند ی
اقتصــادی و اجتماعــی درمجمــوع ۴٢/٧ درصــد از واریانــس متغیــر وابســته را تبییــن می نماینــد.

 ســپهرنیا و همــکاران (١٣٩۴) بامطالعــه رابطــه آمــوزش بــا ارتقــاء ســرمایه فرهنگــی نشــان 

 David نوشته Understanding Cultural Taste: Sensation, Skill and Sensibility ١. ترجمه شده از چکیده کتاب
Wright سال ٢٠١۵
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ــت و  ــران همبســتگی مثب ــاء ســرمایه فرهنگــی در ای ــر آمــوزش و ارتق ــان متغی ــد کــه می داده ان
معنــاداری وجــود دارد و شــاخص های آمــوزش به درســتی می تواننــد ارتقــاء ســرمایه فرهنگــی 

در ایــران را پیش بینــی و تبییــن نماینــد.
حیــدری گرجــی و جبــاری (١٣٩٣) بــا بررســی رابطــه ســرمایه فرهنگــی و راهبردهــای مطالعــه 
در دانشــجویان علــوم پزشــکی گــرگان دریافتنــد رابطۀ معنی داری بین ســرمایه فرهنگی دانشــجویان 
و راهبردهــای مطالعــه آن هــا وجــود دارد. بدیــن معنــا کــه هرچــه میــزان برخــورداری دانشــجویان از 
ســرمایه فرهنگــی بیشــتر باشــد، مصرف كاالی فرهنگــی (میزان مطالعــه) در آن هــا افزایش می یابد.

کالنتــری و نســیم افــزا (١٣٩٢) بــا مقایســه ذائقــه فرهنگــی در کالن شــهرها و روســتاها، 
تفــاوت در نــوع کاالهــای فرهنگــی مصرفــی در جامعــه شــهری، کالن شــهری و روســتایی را 
موردبررســی قــرار داده و بــا اســتفاده از رویکــرد نظــری بوردیــو نشــان می دهنــد جامعــه مــا یــک 

جامعــه تــوده ای بــا ذائقــه فرهنگــی یکســان نیســت.
 موســوی (١٣٨٧) بــا بررســی رابطــه ســرمایه فرهنگی و ذائقه موســیقی نشــان می دهد کــه از میان 
طرفداران چهار نوع ذائقه موســیقیایی (ســنتی، لس آنجلســی، پاپ تولید داخل کشــور و جاز و راک) 
بیشــترین میــزان ســرمایه فرهنگــی از آنِ طرفــدار موســیقی ســنتی و موســیقی جــاز و راک بــوده و میزان 
ســرمایه فرهنگــی طرفــداران موســیقی پــاپ تولیــد داخــل کشــور از همــه کمتــر بــود. بیشــتر کســانی که 
ســرمایه فرهنگــی زیــادی داشــتند، یا طرفدار موســیقی ســنتی و یا طرفدار موســیقی جــاز و راک بودند. 
همچنیــن بیــن ســرمایه فرهنگــی فــرد و میــزان عالقه منــدی بــه موســیقی و فعالیت هــای موســیقیایی 
رابطــه معنــاداری وجود داشــت. کســانی که ســرمایه فرهنگی بیشــتری داشــتند میــزان عالقه منــدی آن ها 
بــه موســیقی و فعالیت هــای موســیقیایی زیادتــر بــود. با افزایش ســن از میــزان طرفداران موســیقی لس 
آنجلســی و پــاپ تولیــد داخــل کشــور کاســته می شــود و بــر میــزان طرفــداران موســیقی ســنتی افــزوده 
می شــود. دانشــجویان دختــر، بیشــتر طرفــدار موســیقی لس آنجلســی و پاپ تولیــد داخل کشــور بودند 
و موســیقی ســنتی در رده ســوم جای داشــت. این در حالی اســت که دانشــجویان پســر بیشــتر طرفدار 
موســیقی ســنتی بودند. دانشــجویان مقطع کارشناســی بیشــتر طرفدار موســیقی لس آنجلســی بودند و 

دانشــجویان مقطع کارشناســی ارشــد بیشــتر طرفدار موســیقی ســنتی بودند.
ــی  ــر ســبک زندگ ــر آن ب ــی و تأثی ــرمایه فرهنگ ــن س ــه بی ــه رابط ــب (١٣٨۶) بامطالع  غائ
ــا  ــاداری ب ــن نتیجــه رســیده اســت کــه اشــکال و ســطوح گوناگــون ذائقه هــا رابطــه معن ــه ای ب
متغیرهایــی دارنــد کــه آشــکارا داللــت فرهنگــی بــر ســرمایه فرهنگــی دارنــد. تفاوت در ســرمایه 
ــر قــرار دادن ذائقه هــای هنــری می توانــد تبعــات دیگــری هــم  ــر تحــت تأثی فرهنگــی عــالوه ب

چــون تأثیرگــذاری بــر «نگــرش ســنتی» نیــز داشــته باشــد.



244

شماره شصتم
سال بیست وسوم
زمستان  1401

مقاله علمى _ پژوهشى

 زیبــن و لچنــر١ (٢٠١٩) بــا اندازه گیــری ســرمایه فرهنگــی از طریــق تعــداد کتــاب در خانــه 
ــه ای خــاص از آن  دریافتنــد ســرمایه فرهنگــی یــک ســاختار یکنواخــت نیســت و تنهــا در جنب
تعــداد کتاب هــای موجــود در منــزل فــرد، جنبــۀ خاصــی از ذائقــۀ فرهنگــی عینیــت یافتــه را بــه 
تصویــر می کشــد. همچنیــن یافته هــای ایــن پژوهــش مؤکــد آن اســت کــه برخــورداری از ســطح 

باالیــی از ســرمایۀ فرهنگــی رابطــۀ تنگاتنگــی بــا میــزان مطالعــۀ ســرانه فــرد دارد.
ــرد،  ــی ف ــادات زندگ ــر ع ــر آن ب ــی و تأثی ــرمایۀ فرهنگ ــناخت س ــا ش ــگ٢ (٢٠١٩) ب  هوان
ــه  ــه فــرد ب ــاً از طریــق یادگیــری اولی ــو، عمدت ــه بوردی ــه گفت نشــان می دهــد؛ ســرمایۀ فرهنگــی ب
گاه تحــت تأثیــر محیــط قــرار می گیــرد. منظــور از عــادت زندگــی فــرد  دســت می آیــد و ناخــودآ
به طورکلــی، چگونگــی مشــاهده و درک او از جهــان اســت کــه از طریــق فرهنــگ خاصــی کــه یــک 
فــرد در آن زندگــی می کنــد بــه دســت می آیــد و چگونــه کار بوردیــو در مــورد ســرمایه اقتصــادی، 

ســرمایه اجتماعــی و ســرمایه فرهنگــی می توانــد رفتــار مطالعــه فــرد را پیش بینــی نمایــد.
ــرمایه  ــر انباشــت س ــدارس ب ــی در م ــان خوان ــر رم ــه ای تأثی ــون٣ (٢٠١۴) بامطالع  الرس
ــه  ــد، ســرمایه فرهنگــی را ک ــان می خوانن ــی رم ــوزان وقت ــش آم ــد دان فرهنگــی نتیجــه می گیرن
ــه  ــی ب ــی به خوب ــرمایه فرهنگ ــن س ــه ای ــد. اینک ــت می نماین ــد، دریاف ــس می کن ــه منعک مدرس
ــه  ــه رابط ــا این ک ــان در کالس هــای درس بســتگی دارد ی ــه رم ــزان مطالع ــه می ــد ب دســت بیای

ــرد وجــود دارد. ــی) و ســرمایه فرهنگــی ف ــان (کتــب ادب ــه رم ــزان مطالع ــن می ــی دار بی معن
ـ گرو۴ و سـالیوان۵ (٢٠١٠) در پژوهشـی دربارۀ سـیری ناپذیری یا افراط در مصرف فرهنگی،   كاتز 
متغیرهـای جنسـیت و پایـگاه اجتماعـی را بـرای بررسـی سـیری ناپذیری مصرفـی درهم آمیخته انـد. 
جنسـیت و پایگاه اجتمــاعی، به صورت جداگانــه، روی سـیری ناپذیری مصرف فرهنگی تأثیر دارند؛ 
سیری ناپذیری یا افراط مردان در مصرف فرهنگی بیشتر از زنــان اســت؛ و افــراد بــا پایگاه اجتماعی 
باالتر، در مقایسه با افراد دارای پایگاه اجتماعی پایین تر، افـراط و سیری ناپذیری بـیشتـری در مصرف 
دارنـد. سـنجش سـیری ناپذیری یـا افـراط در مصـرف فرهنگـی مـردان و زنـان بـا پایگاه هـای اجتماعی 
متفـاوت نشـان می دهـد مردانـی كـه دارای باالتریـن پایگاه اجتماعی اند، بیشـترین فعالیت های فراغتی 
خــارج از منـزل را انجـام می دهنـد و زنانـی كـه در پایین ترین طبقه ازلحاظ پایگاه اجتماعی قـرار دارند، 
كمتریـن فعالیت هـای فراغتـی خـارج از منـزل را دارنـد. عـالوه بـر ایـن، متغیـر درآمد فقـط با مصرف 
سیری ناپذیر و افراطی زنان دارای رابطۀ معنادار آماری است و با مصرف افراطی مردان رابطه ای ندارد.
1. Sieben&Lechner 
2. Huang
3. Larsson
4. Gerro-Katz
5. Sullivan
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لیــزاردو١ (٢٠٠۶) مصــرف متعالــی زنـــان در جامعــه امریکـــا را موردمطالعــه قــرار داده اســت 
و نشــان می دهــد تفــاوت معنــاداری بـــین زنـــان و مـــردان غیر شـــاغل در زمینـــۀ مصـــرف فرهنگی 
متعالــی وجــود نــدارد و تأثیــر جنســیت در مصــرف كاالهــای فرهنگی متعالــی فقط در افراد شــاغل 
ــا افزایــش ســاعات كاری، تفــاوت بیــن مــردان و زنــان در مصــرف  ــادار اســت. همچنیــن، ب معن
فرهنگــی متعالــی بیشــتر می شــود. نتایــج به دســت آمده از دو گــروه غیرشــاغل شــامل افــراد در حــال 
تحصـــیل و بازنشســـته نیــز جالـــب اســت. بــه مصــرف كاالهــای فرهنگــی متعالــی در بیــن مــردان 
در حــال تحصیــل بـــیش از زنـــان در حـــال تحصیــل اســت، امــا زنــان بازنشســته مصــرف فرهنگی 
متعالــی بیشــتری نســبت بــه مــردان بازنشســته دارنــد. عــالوه بــر ایــن بــا مداخلــۀ دو متغیــر ســرمایۀ 
فرهنگــی و ســرمایۀ اقتصــادی، نتایــج تأثیــر جنســیت در مصــرف فرهنگــی متعالی تغییر می كنـــد.

چان٢ و گلدتورپ٣ (٢٠٠٧) در تحقیقی دربارۀ قشـــربندی اجتمـــاعی مصـــرف فرهنگـــی، 
بـــه بررســی تأثیــر چهــار متغیــر درآمــد، تحصیــالت، پایــگاه اجتماعــی و جایــگاه طبقاتــی در 
ــی  ــاد مصــرف فرهنگ ــد در بعضــی از ابع ــادار درآم ــر معن ــه و تأثی ــی پرداختـ مصــرف فرهنگـ
ــالت  ــاظ تحصی ــه لح ــاد نیســت. ب ــدان زی ــأثیر چن ــن تـ ــه شــدت ای ــد البت ــه می گیرن را نتیج
صالحیت هــای آموزشــی باالتــر موجــب انحصارطلبــی فرهنگــی۴ كمتــر و تســاهل طلبــی 
ــر را در مصــرف  ــگاه اجتماعــی بیشــترین تأثی ــر پای ــد متغی ــی۵ بیشــتر می شــود. هرچن فرهنگـ
نشــان می دهــد امــا بـــر اســـاس نتـــایج تحلیــل چندمتغیــری، جایــگاه طبقاتــی افــراد تأثیــر كمــی 
ــد كــه ســطح  ــان دارد. ازایــن رو؛ محققــان نتیجــه می گیرنـ در الگوهــای مصــرف فرهنگــی آن
ــان نیســت و مصــارف  ــاالی مصــرف فرهنگــی آن ــر ســطح ب ــاً دال ب ــراد الزام ــاالی درآمــد اف ب
ــن مصارفــی نشــان  ــۀ چنی ــد و هــدف اولی ــاهی متأثرن ــدتاً از انگیزش هــای پایگـ فرهنگــی عمـ
دادن برتری هــای پایگاهــی، از طریــق انحصـــار در مصـــرف، اســـت. همچنیــن انگیزش هــای 
پایگاهــی در مصــارف فرهنگــی ممکــن اســت در جهــت تثبیــت عضـــویت افـــراد در گـــروه یــا 

شـــبکۀ پایگـــاهی خــاص، كــه بــا ســبك زندگــی خاصــی مشــخص می شــود، عمــل كنــد.
 آلدرسون۶ و همکاران (٢٠٠٧) رابطۀ پایگـاه اجتمـاعی و مصرف فرهنگی در امریکا را مطالعه 
کــرده و نشــان می دهنــد كـــه مصـــرف فرهنگـــی مصرف کننــدگان امــروزی در قالــب تعــداد كمــی از 
الگوهــای شناخته شــده قــرار می گیــرد. درحالی کــه الگوهـــایی كـــه از طریــق تركیب الگوهــای قدیمی 

1. Lizardo
2. Chan
3. Goldthorpe
4. Cultural Univore
5. Cultural Omnivore
6.  Alderson
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به دســت آمده اند، بیشــتر تبیین كنندۀ مصرف فرهنگی مصرف کنندگان امروزی هســـتند. هـمچنـــین 
باآنکه الگوهای مصـــرف فرهنگـــی دارای ریشــه هایی قـــوی در سیســـتم قشــربندی اجتماعی است، 
امــا در پایــگاه اجتماعــی بیشــتر از پایگاه طبقاتی نمایان اســت. بنابراین در بین متغیرهـــای مختلف، 

پایــگاه اجتماعــی بــه منزلــۀ متغیــر مركــزی و تبییــن كنندۀ اصلی شــناخته می شــود.

مبانی نظری پژوهش
مفهــوم ذائقــه یکــی از بحث برانگیزتریــن مفاهیــم در جامعه شناســی معاصــر اســت. ایــن مفهــوم 
از طــرف دو گــروه موردبحــث و بررســی قــرار گرفتــه اســت؛ فالســفه و جامعــه شناســان. هــر 
یــک از ایــن دو گــروه نیــز برداشــت های متفاوتــی از ذائقــه دارنــد. فالســفه ذائقــه را بــه معنــای 
ــری  ــار هن ــای آث ــی درک زیبایی ه ــا توانای ــناختی و ی ــی زیبایی ش ــتعداد و ذوق طبیع ــتن اس داش
می داننــد و در مقابــل، جامعــه شناســان ذائقــه را در معنــای وســیع تری و در مــورد مصــرف انــواع 
کاالهــای فرهنگــی نظیــر؛ کتــاب، موســیقی، نقاشــی، ادبیــات، لبــاس، غــذا و... بــکار می برنــد. 
ــا جامعه شناســان  ــد؛ ام ــا می کنن ــا «زیبایــی» معن ــه را در رابطــه ب به عبارت دیگــر، فالســفه، ذائق
ذائقــه را بــه جذابیت هــا و «پذیــرش اجتماعــی» پیونــد می زننــد (موســوی، ١٣٨٧: ۶). در کل 
اصطــالح ذائقــه در مباحــث اجتماعــی از زمانــی رواج پیــدا کــرد کــه نویســندگان و پژوهشــگرانی 
ــه «مــد»  ــل۴ (١٩۴٠) ب ــر٣ (١٩۶٩) و کمب ــن٢ (١٨٩٩)، بلوم همچــون؛ زیمــل١ (١٩۵٧)، وبل
به عنــوان پدیــده ای کــه در جامعــه مــدرن و در قــرن ١٩ میــالدی شــکل گرفــت، عالقه منــد شــدند.

اصطــالح ســرمایۀ فرهنگــی نیــز در قیــاس بــا ســرمایۀ اقتصــادی و نظریــات، قوانیــن و 
تحلیل هــای مباحــث مربــوط به ســرمایه داری در اوایــل دهــه ١٩٧٠ رواج یافــت. بوردیو در تعریف 
ــری  ــد جامعه پذی ــه طــی فراین ــد ک ــی می دان ــادات دیرپای ــا و ع ســرمایه فرهنگــی آن را خصلت ه
حاصــل می شــوند و اهــداف فرهنگــی ارزشــمندی مثــل صالحیت هــای تحصیلــی و فرهیختگــی 
را در برمی گیــرد (فاضلــی، ١٣٨٢: ٣٨). همچنیــن، لوئیــکا (٢٠٠۵) میــزان تحصیــالت والدیــن، 
تعــداد کتاب هــای موجــود در خانــه و مشــارکت های هنــری، اشــفنبرگ و مــاس (١٩٩٧)، آشــنایی 
ــه  ــا نمادهــای فرهنگــی طبقــه برتــر و توانایــی اســتفاده از آن هــا را، دومــاس (٢٠٠۶)، رفتــن ب ب
کنســرت، بازدیــد از موزه هــای هنــری یــا مکان هــای تاریخــی، شــرکت در کالس هــای موســیقی، 
نمایشنامه نویســی، آمــوزش رقــص، داشــتن صالحیــت فرهنگــی و زبانــی و شــناخت کافــی نســبت 
ــداد کتاب هــای موجــود در  ــودن، تع ــه ب ــر (٢٠٠۴) اهــل مطالع ــر؛ ورن ــه فرهنــگ طبقــات برت ب
1. Georg Simmel
2. Thorsten Veblen
3.  Herbert Blumer
4. Cambell
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سرمایۀ فرهنگی و ذائقۀ فرهنگی مصرف کتاب در میان شهروندان شهر تهران 

منــزل، ســطح تحصیــالت، نوازندگــی، گــوش کــردن بــه موســیقی کالســیک، نویســندگی و رفتــن 
بــه کنســرت موســیقی را؛ ورفورســت (٢٠٠۶) میــزان تحصیــالت والدیــن، بازدیــد از موزه هــای 
هنــری، تماشــای تئاتــر، رفتــن بــه کنســرت در طــول یــک ســال گذشــته و میــزان مطالعــه غیردرســی 
در طــول هفتــه را و رابســون (٢٠٠٣) نیــز، بازدیــد از مــوزه، رفتــن بــه نمایشــگاه، عضــو کتابخانــه 
بــودن، رفتــن بــه تئاتــر، مطالعــه، مشــارکت در فعالیت هــای مربــوط بــه هنــر ازجملــه موســیقی و 

ــد (موســوی، ١٣٨٧: ۵۶). نویســندگی را شــاخص های ســرمایه فرهنگــی می دانن
ــو داشــتن  ــه اعتقــاد بوردی به عــالوه؛ ازنظــر رابطــۀ ســرمایۀ فرهنگــی و ذائقــۀ فرهنگــی؛ ب
ســرمایۀ فرهنگــی كاركردهــای مختلفــی دارد: اوًال، كســب مشــروعیت از طریق بقیه ســرمایه ها، 
منــوط بــه تبدیل شــدن آن هــا بــه ســرمایۀ فرهنگــی اســت. كســی كــه به واســطۀ ســرمایۀ فرهنگــی 
ــاًً  ــد. ثانی ــل كن ــر دیگــران تحمی ــای اجتماعــی ب ــد روایــت خــود را از دنی منزلــت دارد، می توان
ــات زندگــی  ــد خــود را از الزام ــرد می توان ــه ف ــا اســت ك ــن معن داشــتن ســرمایۀ فرهنگــی بدی
روزمــره جــدا نمایــد و نوعــی گزینــش دلخــواه در عرصــۀ فرهنــگ انجــام دهــد. بــه بیــان خــود 
بوردیــو «زیبایی شناســی محــض» از اخــالق یــا همــان خلق وخــوی فاصلــه گرفتــن گزینشــی از 

الزامــات طبیعــی و اجتماعــی نشــأت می گیــرد (فاضلــی، ١٣٨٢: ٣٨).
بــه تعبیــر دیگــر؛ به زعــم پیــر بوردیــو ســرمایه فرهنگــی نقــش تعیین کننــده ای در شــکل گیری 
ذائقــه افــراد و گروه هــای اجتماعــی دارد (فاضلــی، ١٣٨٢: ٣٨). بوردیــو در نظریــه عمــل 
اجتماعــی خــود بــه دو مفهــوم منــش و میــدان و تعامــل میــان آن دو  بــه گونــه شناســی ســرمایه 
به خصــوص مفهــوم ســرمایه فرهنگــی اشــاره می کنــد. منــش کلیــد دیالکتیــک میــان عاملیــت و 
ســاختار اســت. بوردیــو منــش را بــه شــیوه های مختلــف و گرایش هــای تجربــی بــرای کنــش بــه 
طــرق خــاص (ســبک زندگــی)، انگیزش هــا، ترجیحات، ســالیق و عواطــف، رفتار تجســم یافته، 
ــی  ــای عمل ــا و توانایی ه ــگران، مهارت ه ــاور کنش ــورد ب ــا جهان شناســی م ــی ی ــی جهان بین نوع
ــا و  ــغلی معن ــیرهای ش ــی و مس ــاالت زندگ ــه احتم ــوط ب ــی مرب ــتیاق و توقعات ــی و اش اجتماع
ــام  ــردی (نظ ــژه ف ــده منطــق وی ــوان دربردارن ــش را می ت ــن، من ــد. همچنی ــردازی می کن مفهوم پ
شــخصیت)، قالب هــای برداشــت، اندیشــه و عمــل در زندگــی اجتماعــی افــراد دانســت کــه از 
یک ســو توســط نیروهــای اجتماعــی تولیــد می شــود و از ســوی دیگــر بــه بازتولیــد ســاختارهای 
بیرونــی می پــردازد. ازایــن رو، منــش همــواره دارای خصلــت ســاخت یافتگی و ســاخت دهندگی 
اســت. بوردیــو منــش را بــا مفهومــی دیگــر بــه نــام ذائقــه پیونــد می زنــد. ذائقــه از منش سرچشــمه 
ــرد و بیشــتر ویژگی هــای آن را داراســت و شــامل گرایش هــا و روحیــات زیبایــی باشــد و  می گی
سلســله مراتب طبقاتــی و اشــیای فرهنگــی ارجحیت هــا و رفتــار کســانی کــه در موقعیــت خــاص 
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طبقاتــی هســتند، بــه هــم مربوط انــد... (گنجــی و حیدریــان، ١٣٩٣).
ــده اســت  ــرح ش ــه مط ــورد ذائق ــر در م ــال های اخی ــه در س ــی ک ــر از نظریه های ــی دیگ یک
نظریــه «ذائقــه متنــوع و ذائقــه تک بعــدی» ریچــارد پترســون جامعه شــناس معاصــر آمریکایــی 
ــله مراتب  ــه سلس ــو ب ــده اســت. بوردی ــرح ش ــو مط ــه بوردی ــوری ذائق ــل تئ ــه در مقاب اســت ک
ذائقه هــا بــر اســاس تمایــزات طبقاتــی معتقــد اســت. مبنــی بــر این کــه طبقــات برتــر جامعــه 
ــون  ــا پترس ــتند ام ــه هس ــه عامیان ــه دارای ذائق ــن جامع ــات پایی ــر و طبق ــای برت دارای ذائقه ه
ایــن نظریــه را کــه بیــن مصــرف کاالهــای فرهنگــی و طبقــه اجتماعــی رابطــه تنگاتنگــی وجــود 
دارد رد می کنــد (موســوی، ١٣٨٧: ١٩). یافته هــای تجربــی پترســون در جوامــع آمریــکا نیــز 
بیان گــر ایــن اســت کــه گروه هــای اجتماعــی کــه بــه پایگاه هــای برتــر تعلــق دارنــد، دارای ذائقــه 
ــال  ــوع اســت. به عنوان مث متنوعــی هســتند و کاالهــای فرهنگــی مــورد مصرفشــان بســیار متن
آن هــا بــه انــواع ژانرهــای موســیقیایی گــوش می کننــد و ایــن درحالــی اســت کــه افــراد بــا پایــگاه 
ــد (موســوی، ١٣٨٧:  ــری را مصــرف می کنن ــر کاالهــای فرهنگــی محدودت اجتماعــی پایین ت
٢٠). بــه عبارتــی، نــوع ژانرهــا و تمایــز دقیــق میــان محتــوای ژانرهــا نیســت کــه طبقــات بــاال و 

پاییــن را از هــم جــدا می کنــد، بلکــه، تنــوع و تعــداد ژانرهاســت کــه چنیــن می کنــد.
همچنیــن؛ پترســون وکــرن نشــان داده انــد کــه در فاصلــه ســال های ١٩٨٢ و ١٩٩٢ تعــداد 
افــرادی کــه ذائقــه موســیقیایی کالســیک داشــته اند و ژانرهــای متوســط و پاییــن را نیــز تجربــه 
کرده انــد رو بــه افزایــش اســت. به عــالوه پترســون بــا همــکاری ســیکموس نشــان داده انــد افــراد 
دارای مشــاغل پرمنزلــت در جامعــه آمریــکا نه تنهــا بیشــتر احتمــال دارد مصرف کننــده موســیقی 
ــری باشــند، بلکــه احتمــال مشــارکت آن هــا در طیــف گســترده ای از فعالیت هــای فراغــت  هن
ــزی  ــوان تمای ــر نمی ت ــن دیگ ــتر اســت. بنابرای ــز بیش ــه موســیقی عام پســند نی و گــوش دادن ب

طبقاتــی در نــوع ژانرهــای مصرفــی قائــل شــد (فاضلــی، ١٣٨۴: ٣٣).
ــه چالــش کشــیدن  ــاب ذائقــه التقاطــی را ب ــه خــود در ب درواقــع، پترســون (٢٠٠۴) نظری
رویکــرد انحصارطلبــی روشــنفکری می دانــد کــه ســرگرمی ها و کاالهــای مصرفــی طبقــه عامــه 
را تحقیــر می کنــد و آن را بــی ارزش جلــوه می دهــد و در عــوض تئــوری وی، ُبعــد زیبایــی را بــه 
انــواع هنرهــا و ســبک های هنــری عامــه مــردم پیونــد می زنــد. به عبارت دیگــر؛ ازنظــر پترســون، 
ــا کم اهمیــت نیســتند، بلکــه از ارزش و  ــردم نه تنه ــه م ــورد مصــرف عام کاالهــای فرهنگــی م
منزلــت باالیــی نیــز برخوردارنــد (موســوی، ١٣٨٧: ٢٠). درواقــع؛ كانــون اســتدالل آن هــا ایــن 
اســت كــه در جوامــع مــدرن بحــث هومولــوژی از مــد افتــاده اســت نــه به این علــت كــه مصــرف 
ــه ایــن  فرهنگــی همــه زمینه هــای خــود را در قشــربندی اجتماعــی ازدســت داده اســت بلکــه ب
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دلیــل كــه یــك رابطــه ی جدیــد در حــال ظهــور اســت، به جــای اینكــه طــرح قشــربندی فرهنگــی 
به طــور مســتقیم بــه قشــربندی اجتماعــی منتهــی شــود، مصــرف فرهنگــی در الیه هــای بــاالی 
ــاوت  ــده متف ــور عم ــاع به ط ــر اجتم ــای پایین ت ــراد در الیه ه ــی اف ــاع از مصــرف فرهنگ اجتم
اســت در اینكــه مصــرف در الیه هــای بــاالی اجتمــاع گســترده تر و طیــف وســیع تری برخــوردار 
اســت یعنــی نه تنهــا شــامل فرهنــگ طبقــۀ بــاال بلکــه درواقــع دربردارنــدۀ فرهنــگ متوســط و 
طبقــۀ پاییــن نیــز می باشــد. از ایــن منظــر دیگــر تقابــل میــان واال و پســت١ نیســت بلکــه مربــوط 
بــه التقــاط فرهنگــی در مقابــل خاص گرایــی فرهنگــی اســت. افــراد طبقــه ی بــاال ایــن توانایــی 
را دارنــد و مایــل بــه مصــرف كاالهــای فرهنگــی مربــوط بــه طبقــه ی متوســط و پاییــن هســتند 
(التقــاط گــرا) درحالی کــه افــراد در طبقــات پاییــن اجتمــاع ناتــوان یــا فاقــد توانایــی الزم بــرای 

كاالهــای فرهنگــی طبقــات بــاالی اجتمــاع می باشــند.
بــه  راجــع  موصــوف  نظریــات  از  تلفیقــی  چارچوبــی  در  پژوهــش  ایــن  درمجمــوع، 
مصــرف، مفهــوم ذائقــه فرهنگــی درزمینــۀ مطالعــه (مصــرف) کتــاب و بــا دســته بندی ١٠ گانــه 
ــر، ســرگرمی و  ــا، هن ــات، اجتماعــی، دیــن، فلســفه و روان شناســی، تاریــخ و جغرافی آن (کلی
ورزش، ادبیــات، فنــون، علــوم، زبــان) را عملیاتــی کــرده اســت. به عــالوه، ســرمایه فرهنگــی بــا 
مؤلفه هــای تحصیــالت فــرد، انجــام فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری، میــزان عالقــه بــه مطالعــه 

کتــاب، میــزان مصــرف موســیقی و میــزان مصــرف فیلــم عملیاتــی شــده اســت.

شکل ١. مدل مفهومی پژوهش

1. snob versus slob



250

شماره شصتم
سال بیست وسوم
زمستان  1401

مقاله علمى _ پژوهشى

 روش  پژوهش
روش ایــن پژوهــش، تحلیلــیـ  توصیفــی و به صــورت پیمایشــی (پرسشــنامه) داده هــای تحقیــق 
ــه تعــداد  ــاالی ١۵ ســال شــهر تهــران ب گــردآوری شــده اســت. جامعــۀ آمــاری، شــهروندان ب
٨۶٧٩٩٣۶ (منبــع: مرکــز آمــار ایــران، ١٣٩۵) اســت. بــر ایــن اســاس در ایــن پژوهــش شــهر 

تهــران بــه ۵ پهنــه کلــی تقســیم شــده اســت:
١. شمال شامل مناطق ١، ٢، ٣، ۴

٢. جنوب شامل مناطق: ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧،١۶
٣. شرق شامل مناطق: ٨‑١۵‑١٣‑١۴
۴. غرب شامل مناطق: ٢٢‑٢١‑٩‑۵
۵. مرکز شامل: ١٠‑١١‑١٢‑۶‑٧.

حجــم نمونــه، بــا اســتفاده از جــدول حجــم نمونــه مــورگان١ بــه تعــداد ۴٠٠ نفــر از میــان جامعــه 
آمــاری انتخــاب گردیــده اســت. ابــزار پژوهــش، پرسشــنامه محقــق ســاخته بــود کــه زیــر نظــر اســاتید 
ــی  ــرار گرفــت پایای ــد ایشــان ق ــورد تأیی ــی آن م ــن و روای ــن حــوزه، تدوی ــره و صاحب نظــران ای خب
پرسشــنامه نیــز بــا اســتفاده از آزمــون آلفای کرونبــاخ (کل) به مقــدار ٠/٨٩١ بــرآورد گردیــده که مقدار 
قابــل قبولــی بــود و بــر اعتبــار باالی ایــن مقیــاس داللــت دارد. درنهایــت؛ داده های تحقیق با اســتفاده 
ضریــب همبســتگی پیرســون و آزمــون تحلیــل واریانــس یک طرفــه مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت.

یافته های پژوهش
الف) یافته های توصیفی

جدول ١. شاخص های توصیفی نمونه موردمطالعه

درصد فراوانیفراوانیشاخص های توصیفی نمونه موردمطالعه

جنسیت
١٧٣۴٣/٣زن

٢٢٧۵۶/٨مرد

گروه سنی

١۵١١١٢٧/٨ تا ٢٠ سال

٢١٨۶٢١/۵ تا ٣٠ سال

٣١٩۵٢٣/٨ تا ۴٠ سال

۴٠١٠٨٢٧/٠ سال به باال

١. جدول حجم نمونه مورگان برای جامعه آماری ١٠٠٠٠٠ هزار نفر و باالتر تعداد حجم نمونه ٣٨۴ نفر در نظر گرفته است که 
البته در این پژوهش به تعداد بیشتر ۴٠٠ نفر حجم نمونه انتخاب شده است.
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درصد فراوانیفراوانیشاخص های توصیفی نمونه موردمطالعه

تحصیالت

٣۴٨/۵زیر دیپلم

٩٣٢٣/٣دیپلم
١٠٢٢۵/۵فوق دیپلم
١٠٣٢۵/٨کارشناسی

کارشناسی ارشد
دکتری

۶۵
٣

١۶/٣
٠/٨

محل زندگی

١٠٢٣۴/۵شمال تهران
۶٣١١/۵غرب تهران
٩٢٢٣/٠شرق تهران
٧۶١٩/٠جنوب تهران
۶٧١٣/٠مرکز تهران

نوع تأهل
٢٠٠۵٠/٠مجرد
١٢٩٣٢/٣متأهل
٧١١٧/٨سایر

میزان تحصیالت مادر

١٠۴٢۶/٠زیر دیپلم
١٠٨٢٧/٠دیپلم

۵٩١۴/٨فوق دیپلم
٩۵٢٣/٨کارشناسی

٣۴٨/۵کارشناسی ارشد و دکتری

میزان تحصیالت پدر

٨٠٢٠/٠زیر دیپلم
١١۴٢٨/۵دیپلم

۶٢١۵/۵فوق دیپلم
١٠٧٢۶/٨کارشناسی

٣٧٩/٣کارشناسی ارشد و دکتری

میزان درآمد

١٠٠٢۵/٠درآمدی ندارم
٢٢۵/۵زیر یک میلیون
١۵٧١۴/٣ تا ٢ میلیون
٣١١۶٢٩/٠ تا ۵ میلیون
۵۴٧١١/٨ تا ٧ میلیون
٧٢٩٧/٣ تا ١٠ میلیون
٢٩٧/٣بیش از ده میلیون
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درصد فراوانیفراوانیشاخص های توصیفی نمونه موردمطالعه

نوع شغل

٩٣٢٣/٣کارمند

٧۵٨/١٨کارگر

١٢١٣٠/٣آزاد

۵۴١٣/۵دانشجو

١٢٣/٠خانه دار

۴۵١١/٣بیکار

نوع منزل

٨٩٢٢/٣مالک

٢٠٣۵٠/٨اجاره ای

٨٨٢٢/٠پدری

٨٢/٠سازمانی

١٢٠٣/٠سایر

٪۴٠٠١٠٠مجموع

همان طــور کــه جــدول فــوق نشــان می دهــد؛ از مجمــوع ۴٠٠ نفــر شــرکت کننده در 
پژوهــش، بیشــترین میانگین هــا مربــوط بــه مــردان بــا ۵۶/٨ درصــد، افــراد ١۵ تــا ٢٠ ســال بــا 
٢٧/٨ درصــد، دارای مــدرک کارشناســی بــا ٢۵/٨ درصــد، بــا درآمــد ٣ تــا ۵ میلیــون بــا ٢٩/٠ 
ــا ۵٠/٨ درصــد، افــراد  ــزل اجــاره ای ب ــا ٣٠/٣ درصــد، ســاکن من درصــد، دارای شــغل آزاد ب
مجــرد بــا ۵٠/٠ درصــد، دارای مــادر بــا تحصیــالت دیپلــم بــا ٢٧/٠ درصــد و تحصیــالت پدر 

بــا ٢٨/۵ درصــد، ســاکن شــمال تهــران بــا ٣۴/۵ درصــد بــود.
ب)یافته های استنباطی

ــای  ــام فعالیت ه ــرد، انج ــالت ف ــراد (تحصی ــی اف ــرمایه فرهنگ ــن س ــه ای بی ــه رابط ١. چ
فرهنگــی و هنــری، میــزان عالقــه بــه مطالعــه کتــاب، میــزان مصــرف موســیقی و میــزان مصرف 

فیلــم و ســریال) و ذائقــه فرهنگــی در زمینــۀ مصــرف یــا مطالعــه کتــاب وجــود دارد؟
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جدول ٢. مقادیر همبستگی بین مؤلفه های متغیر سرمایه فرهنگی و ذائقه فرهنگی مصرف یا مطالعه کتاب

ذائقه فرهنگی مصرف یا مطالعه کتابمتغیر

تحصیالت

٣/٢٠میانگین

٠/۴٠١ضریب همبستگی پیرسون

٠/٠٠سطح معناداری

انجام فعالیت های 
فرهنگی و هنری

٢/١١میانگین

٠/۵٣٨ضریب همبستگی پیرسون

٠/٠٠سطح معناداری

میزان عالقه به مطالعه 
کتاب

١/٩۶میانگین

٠/۶٠٢ضریب همبستگی پیرسون

٠/٠٠سطح معناداری

میزان مصرف 
موسیقی

٢/١۴میانگین

٠/۵٩۵ضریب همبستگی پیرسون

٠/٠٠سطح معناداری

میزان مصرف فیلم و 
سریال

٢/٢۵میانگین

٠/۴١٠ضریب همبستگی پیرسون

٠/٠٠سطح معناداری

همان طــور کــه جــدول فــوق نشــان می دهــد؛ رابطــۀ بیــن متغیرهــای مســتقل ـ  تحصیــالت 
ــه  ــه مطالع ــه ب ــزان عالق ــری (٠/۵٣٨)، می ــرد (٠/۴٠١)، انجــام فعالیت هــای فرهنگــی و هن ف
کتــاب (٠/۶٠٢)، میــزان مصــرف موســیقی (٠/۵٩۵) و میــزان مصــرف فیلــم و ســریال 
(٠/۴١٠)‑و متغیــر وابســته یعنــی ذائقــه فرهنگــی مصــرف و مطالعــه کتــاب، مثبــت و در ســطح 
معنــاداری کمتــر از ٠/٠۵ درصــد معنــی داری اســت. همچنیــن؛ بــا افزایــش تحصیــالت فــرد بــا 
میانگیــن (٣/٢٠)، انجــام فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری (٢/١١)، میــزان عالقــه بــه مطالعــه 
کتــاب (١/٩۶)، میــزان مصــرف موســیقی (٢/١۴) و میــزان مصــرف فیلــم و ســریال (٢/٢۵)، 

مصــرف یــا مطالعــه کتــاب فــرد نیــز در انــواع کتــاب افزایــش می یابــد یــا متنــوع اســت.
٢. آیــا شــهروندانی کــه از ســرمایه فرهنگــی یکســانی برخوردارنــد، ذائقــه فرهنگــی مشــابهی 

دارنــد یــا تفــاوت معنــاداری در ذائقــه فرهنگــی آن هــا وجــود دارد؟



254

شماره شصتم
سال بیست وسوم
زمستان  1401

مقاله علمى _ پژوهشى

جدول ٣. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون شفه برای ذائقه فرهنگی و سرمایه فرهنگی

سطح معنی داریFانحراف معیارمیانگینسرمایه فرهنگیمتغیر

٨/٠٨٣/٨۵۴٣/۴٨٠/٠٠کمکلیات

١١/۵٩۴/٧۴متوسط

١۴/٨۵۵/۵١زیاد
فلسفه و 
روان شناسی

۵/٧٠٣/١٩۵٩/۵١٠/٠٠کم

٨/٢٣٣/٩٢متوسط

١٢/٢٢۴/٠٨زیاد
٨/٣٣٣/٣٧۶٢/٠٢٠/٠٠کمادبیات

١٢/٢۶٣/٧٧متوسط

١٧/٠۵٣/۶۶زیاد
۵/٣٣۴/٠٨۴۵/٣١٠/٠٠کمدین

٧/۶٩۵/١٢متوسط

١٠/۶٨۵/۵۴زیاد
٩/٢٨۴/٨۶۶٧/٢۵٠/٠٠کمهنر

١٢/۶٠۴/۴٣متوسط

٢٠/۶٣۶/٠۶زیاد
٧/١٢٣/۴۶۵۴/٨٣٠/٠٠کمعلوم ریاضیات

١٠/٣٧۴/٣۶متوسط

١۵/٧٨۴/٠٠زیاد
٧/٣۶٣/٩۶۶٨/٨۴٠/٠٠کمعلوم اجتماعی

١٠/٩٨۴/۵٢متوسط

١۵/۶١٢/۶٠زیاد
٣/٧٠۴/٢٧٧٠/١٢٠/٠٠کمزبان

۵/٢۵٣/٩۴متوسط

٨/٠٠٢/٩٩زیاد
۴/٨١۴/٨٩٣٧/٩٩٠/٠٠کمعلوم کاربردی

۶/۵٣١/۵۴متوسط

٩/٠٧۵/٧۶زیاد
تاریخ، جغرافیا و 
علوم وابسته

١٠/٩١۶/٨٧۴١/١۵٠/٠٠کم

١۵/٣۶۶/۵٢متوسط

٢٠/٧١۶/٧٧زیاد
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همان طــور کــه جــدول فــوق نشــان می دهــد؛ مقــدار F متغیرهــای کلیــات (۴٨/۴٣)، فلســفه 
و روان شناســی (۵٩/۵١)، ادبیــات (۶٢/٠٢)، دیــن (۴۵/٣١)، هنــر (۶٧/٢۵)، علــوم ریاضیات 
ــوم کاربــردی (٣٧/٩٩) و تاریــخ،  ــان (٧٠/١٢)، عل ــوم اجتماعــی (۶٨/٨۴)، زب (۵۴/٨٣)، عل
جغرافیــا و علــوم وابســته (۴١/١۵) اســت کــه ایــن نتیجــه در ســطح معنــاداری کمتــر از ٠/٠۵ 
حاکــی از وجــود تفــاوت معنــی دار در ذائقــه فرهنگــی مصــرف کتاب در تناســب ســرمایه فرهنگی 
یکســان افــراد دارد. به عــالوه؛ مقادیــر میانگین هــا نشــان می دهــد کــه هرچقــدر ســرمایه فرهنگــی 
افــراد بیشــتر باشــد ذائقــه فرهنگــی آن هــا در انــواع مختلــف کتــب (کلیــات، اجتماعــی، دیــن، 
فلســفه و روان شناســی، تاریــخ و جغرافیــا، هنــر، ســرگرمی و ورزش، ادبیات، فنون، علــوم، زبان) 
بیشــتر خواهــد بــود. بــه عبارتــی، کســانی کــه دارای ســرمایه فرهنگــی پایینــی هســتند، نســبت بــه 
افــرادی کــه دارای ســرمایه فرهنگــی متوســط و باالیــی هســتند در مصــرف یــا مطالعــه همــه کتــب 
مذکــور وضعیــت پایین تــری تجربــه می کننــد. به عــالوه افــراد بــا ســرمایه فرهنگــی بــاال در نســبت 
بــا دیگــران ذائقــه فرهنگــی باالتــر و متفــاوت و متنوع تــری درزمینــۀ مصــرف و مطالعــه کتــاب 

دارنــد یــا اینکــه کتابــی بــا موضــوع خــاص و متفــاوت مطالعــه می کننــد.

بحث و نتیجه گیری
از  شــهروندان،  فرهنگــی  ذائقــه  مصادیــق  مهم تریــن  از  یکــی  به عنــوان  مطالعــۀ کتــاب 
ــه  ــی ک ــا جای ــعه اســت ت ــال توس ــورهای در ح ــزرگ کش ــای ب ــم و نگرانی ه ــای مه موضوع ه
اهمیــت کتابخوانــی، یکــی از اجــزاء بنیادیــن در توســعه بــه مفهــوم کلــی و از ابزارهــای توســعه 
اقتصــادی اســت. ازایــن رو؛ ایــن پژوهــش باهــدف تحلیــل رابطــه «ســرمایۀ فرهنگــی و ذائقــۀ 
فرهنگــی شــهروندان درزمینــۀ مصــرف و مطالعــه کتــاب در شــهر تهــران» انجــام گرفتــه اســت.

ازایــن رو، نتایــج آزمــون ضریــب همبســتگی بین متغیرهای مســتقل و وابســته تحقیق نشــان 
ــه میــزان (٠/۴٠١)، انجــام فعالیت هــای  می دهــد؛ رابطــۀ بیــن متغیرهــای تحصیــالت فــرد ب
ــزان مصــرف  ــاب (٠/۶٠٢)، می ــه کت ــه مطالع ــه ب ــزان عالق ــری (٠/۵٣٨)، می ــی و هن فرهنگ
موســیقی (٠/۵٩۵) و میــزان مصــرف فیلــم و ســریال (٠/۴١٠) و متغیــر وابســته ذائقه فرهنگی 
ــی داری  ــر از ٠/٠۵ درصــد معن ــاداری کمت ــت و در ســطح معن ــاب مثب ــه کت مصــرف و مطالع
ــا میانگیــن (٣/٢٠)، انجــام فعالیت هــای فرهنگــی و  ــا افزایــش تحصیــالت فــرد ب اســت و ب
هنــری (٢/١١)، میــزان عالقــه بــه مطالعــه کتــاب (١/٩۶)، میــزان مصــرف موســیقی (٢/١۴) 
و میــزان مصــرف فیلــم و ســریال (٢/٢۵)، مصــرف یــا مطالعــه کتــاب فــرد در موضــوع خاصــی 

افزایــش می یابــد یــا متنــوع اســت.
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نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس یک طرفــه و آزمــون شــفه بــرای ذائقــه فرهنگــی و ســرمایه 
فرهنگــی نیــز نشــان می دهــد؛ مقــدار F بــرای کتــب کلیــات (۴٨/۴٣)، فلســفه و روان شناســی 
(۵٩/۵١)، ادبیــات (۶٢/٠٢)، دیــن (۴۵/٣١)، هنــر (۶٧/٢۵)، علــوم ریاضیــات (٨٣/۵۴)، 
ــا  ــخ، جغرافی ــردی (٣٧/٩٩) و تاری ــوم کارب ــان (٧٠/١٢)، عل ــوم اجتماعــی (۶٨/٨۴)، زب عل
ــاداری  ــاداری ســطح معن ــن نتیجــه در ســطح معن ــوم وابســته (۴١/١۵) می باشــد کــه ای و عل
کمتــر از ٠/٠۵ درصــد حاکــی از وجــود تفــاوت معنــی دار در ذائقــه فرهنگــی مصــرف کتــاب 
به تناســب ســرمایه فرهنگــی یکســان افــراد دارد. بــه عبارتــی؛ هرچقــدر ســرمایه فرهنگــی افــراد 
بیشــتر باشــد ذائقــه فرهنگــی آن هــا در انــواع مختلــف کتــب (کلیــات، اجتماعــی، دیــن، فلســفه 
ــان)  ــوم، زب ــون، عل ــات، فن ــر، ســرگرمی و ورزش، ادبی ــا، هن و روان شناســی، تاریــخ و جغرافی
ــد هســتند. به عــالوه، کســانی کــه دارای ســرمایه  ــوع خاصــی از کتــب عالقه من ــه ن ــوع و ب متن
فرهنگــی پایینــی هســتند، در نســبت بــا افــرادی کــه دارای ســرمایۀ فرهنگــی متوســط و باالیــی 
هســتند در مصــرف یــا مطالعــه همــه کتــب مذکــور وضعیــت پایین تــری تجربــه می کننــد. افــراد 
بــا ســرمایۀ فرهنگــی بــاال نیــز در نســبت بــه دیگــران، ذائقــه فرهنگــی باالتــری در زمینــۀ مصــرف 
و مطالعــه کتــاب دارنــد یــا این کــه کتــاب بیشــتری مطالعــه می کننــد. درواقــع؛ میــزان ســرمایۀ 
فرهنگــی در شــکل گیری ذائقه هــای مختلــف مؤثرنــد و ذائقه هــای مختلــف ســبب تفــاوت در 
ــت اســت كــه گروه هــای مختلــف  ــن عل ــه همی مصــرف فراورده هــای فرهنگــی می شــوند و ب

اجتماعــی از انــواع موســیقی، فیلــم و كتـــاب اســـتفاده می کننــد.
نتایــج ایــن پژوهــش بــا تحقیقــات حیــدری گرجــی و جبــاری (١٣٩٣)، کالنتــری و 
نســیم افــزا (١٣٩٢)، موســوی (١٣٨٧)، غائــب (١٣٨۶)، زیبــن و لچنــر (٢٠١٩)، هوانــگ 
ــدری گرجــی و  ــورپ (٢٠٠٧) مشــابهت دارد. حی ــو گلدت (٢٠١٩)، الرســون (٢٠١۴)، چان
ــزان برخــورداری دانشــجویان از ســرمایه فرهنگــی  ــد هرچــه می ــاری (١٣٩٣) نشــان دادن جب
بیشــتر باشــد، مصــرف كاالی فرهنگــی (میــزان مطالعــه) در آن هــا افزایــش می یابــد. کالنتــری و 
نســیم افــزا (١٣٩٢) اینکــه جامعــه مــا یــک جامعــه تــوده ای بــا ذائقــه فرهنگــی یکســان نیســت 
را نتیجه گیــری کــرده بودنــد. موســوی (١٣٨٧) بــه ایــن نتیجــه رســیده بــود کســانی کــه ســرمایه 
فرهنگــی بیشــتری داشــتند میــزان عالقه منــدی آن هــا بــه موســیقی و فعالیت هــای موســیقیایی و 
در اینجــا مطالعــه کتــاب زیادتــر اســت. غائــب (١٣٨۶) همچــون تحقیــق پیــش رو رابطــۀ بیــن 
ســرمایۀ فرهنگــی و تأثیــر آن بــر اشــکال و ســطوح گوناگــون ذائقه هــا را اســتخراج کــرده بــود. 
همچــون نتایــج ایــن تحقیــق کــه ســرمایۀ فرهنگــی افــراد در طیف هــای متفــاوت کــم، متوســط 
و بــاال قــرار دارنــد کــه در جامعــۀ ذائقــۀ فرهنگــی متناســب بــا آن وجــود دارد، پژوهــش زیبــن 
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و لچنــر (٢٠١٩) نیــز مؤکــد آن اســت کــه برخــورداری از ســطح باالیــی از ســرمایۀ فرهنگــی 
رابطــۀ تنگاتنگــی بــا میــزان مطالعــۀ ســرانه فــرد دارد. به عــالوه در مشــابهت بــا پژوهــش هوانگ 
(٢٠١٩) نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه می تــوان از طریــق ســرمایۀ فرهنگــی افــراد، 
ــراد را  ــاب اف ــۀ کت ــن پژوهــش ســرانه مصــرف و مطالع ــر ای ــه تعبی ــا ب ــرد ی ــی ف ــار مطالعات رفت
ــتریان  ــترین مش ــد بیش ــری دارن ــی باالت ــرمایۀ فرهنگ ــه س ــای ک ــًال گروه ه ــود مث ــی نم پیش بین
ــوع  ــتند و تن ــن پژوهــش هس ــر ای ــب موردنظ ــه کت ــف ده گان ــب در طی ــه کت مصــرف و مطالع
ــوان  ــش می ت ــن پژوه ــون (٢٠١۴) در ای ــش الرس ــد پژوه ــالوه مانن ــد. به ع در مصــرف دارن
نتیجــه گرفــت ســرمایه فرهنگــی حالــت انباشــتی و دیالکتیکــی دارد یعنــی کســانی کــه ســرمایه 
ــرار  ــود ق ــتفاده خ ــبد اس ــتری در س ــاب بیش ــه کت ــد مصــرف و مطالع ــری دارن ــی باالت فرهنگ
داده انــد و بالعکــس ذائقــه فرهنگــی باالتــر باعــث تقویــت ســرمایه فرهنگــی کتابخوانــی و دیگــر 
فعالیت هــای فرهنگــی دارد. چانــو گلدتــورپ (٢٠٠٧) نیــز همچــون نتایــج ایــن تحقیــق نشــان 
داده بودنــد کــه بیــن ســطح تحصیــالت فــرد و ذائقــه فرهنگــی مصــرف و مطالعــه کتــاب رابطــه 
ــاال رفتــن تحصیــالت افــراد ذائقــه فرهنگــی  ــا ب ــا این کــه ب مثبــت و معنــی داری وجــود دارد ی

مطالعــه کتــاب یــا کتابخوانــی افــراد نیــز ســیر صعــودی در پیــش می گیــرد.
در ایــن پژوهــش می تــوان نتیجــه گرفــت بــا توجــه بــه مطالعــه حاضــر کــه در ســطح شــهر 
تهــران انجــام گرفتــه اســت ســرمایۀ فرهنگــی شــهروندان در ســه ســطح کــم، متوســط و بــاال 
قابــل تقســیم اســت کــه بــه تناســب ســه ســطح مذکــور ســه ذائقــۀ فرهنگــی کــم، متوســط و بــاال 
نیــز وجــود دارد. همچنیــن؛ ازآنجاکــه ضــرورت توجــه بــه ذائقــه فرهنگــی و نیــاز مخاطبیــن و 
ــا توســعه ذائقــه فرهنگــی  ســرمایه فرهنگــی آن در برنامه ریزی هــای فرهنگــی و کتاب خوانــی ی
مصــرف کتــاب، احســاس می شــود می تــوان نتیجــه گرفــت؛ هرگونــه برنامــه یــا طرحــی کــه در 
خصــوص توســعه مصــرف و مطالعــه کتــاب در ســطح شــهر تهــران صــورت می گیــرد بایــد بــه 
ــا این کــه در چارچــوب ایــن ســه  ــد. ی ســطوح ســرمایه و ذائقــه فرهنگــی فوق الذکــر توجــه کن
ســطح، الگــو، برنامــه و طــرح در نظــر گرفتــه شــود. به عــالوه در هرگونــه طــرح یــا برنامــه ای 
درزمینــۀ توســعه فرهنــگ کتابخوانــی در ســطح شــهر تهــران بــه ایــن مهــم توجــه گــردد کــه بــرای 
ــق نشــان  ــن تحقی ــا جایــی کــه نتایــج ای ــراد ت ــاب اف ــه کت ــردن ســرانه مصــرف و مطالع ــاال ب ب
ــوم  ــود مفه ــری، خ ــی و هن ــای فرهنگ ــام فعالیت ه ــرد، انج ــالت ف ــل تحصی ــد؛ عوام می ده
میــزان عالقــه بــه مطالعــه کتــاب، میــزان مصــرف و گــوش دادن بــه موســیقی و میــزان مصــرف 
فیلــم و ســریال مؤثــر هســتند و بایــد در هرگونــه برنامــه یــا طرحــی پیشــنهادی لحــاظ شــوند. 
به عــالوه؛ درصورتی کــه فراینــد افزایــش هرکــدام از عامل هــای مذکــور امــکان دارد بایــد 
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عملیاتــی شــود تــا درنتیجــه تأثیــر افزاینــده آن بــر مطالعــه کتــاب نیــز عملــی یــا احســاس شــود؛ 
ــرد  ــد یــک راهب ــری در نواحــی مختلــف شــهر می توان بنابرایــن؛ تأســیس مراکــز فرهنگی‑هن
موفــق درزمینــۀ ترویــج مصــرف و مطالعــه کتــاب باشــد. بــا تشــویق انــواع اقشــار جامعــه به ویــژه 
گــروه زنــان خانــه دار و افــراد بیــکار مبنــی بــر اســتفاده از ابزارهایــی چــون موســیقی، تلویزیــون، 
تئاتــر و ســینما، بــه توســعه فرهنــگ کتابخوانــی نیــز می تــوان امیــدوار بــود. گســترش تبلیغــات 
بــرای شــرکت افــراد در فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری و افزایــش تنــوع ایــن نــوع فعالیت هــا 
ــی و اقتصــادی  ــای اجتماع ــراد از پایگاه ه ــف اف ــای مختل ــارکت های گروه ه ــب مش ــرای جل ب
مختلــف نیــز پیشــنهاد دیگــری اســت کــه امــکان مطالعــه کتــاب را در اقشــار جامعه بــاال می برد. 
درنهایــت؛ راهبــرد توجــه بــه چنــد فرهنگــی شــدن ذائقــه فرهنگــی جامعــه و بــازار محصــوالت 
ــا در چهارفصــل ســال  ــر نمایشــگاه های متعــدد کتــاب در طــول ســال ی ــد ب ــا تأکی فرهنگــی ب
درزمینــۀ بــاال رفتــن ســرانه مصــرف و مطالعــه کتــاب در بیــن شــهروندان شــهر تهــران و حتــی 

ــه می شــود. ــه توصی کل جامع
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