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 طرح مساله

ت. اوس بودنکنندهنیازمندبودن و بر همین اساس مصرفهای بنیادین انسان، یکی از خصیصه

نیازهای اولیه او را برآورده  انسان برای تداوم حیات خویش نیازمند مصرف کاالها و خدماتی است که

اند. اما امروزه مصرف و نیاز تاریخ بوده همراهان همیشگی انسان در طول ،د؛ بنابراین، نیاز و مصرفنکن

با  مصرف انسانی مطابق ،دیگر کهینحوبه ،پدید آمده است هااند و شکافی بین آناز هم فاصله گرفته

چیزی بیش از آن است. مصرف در پایان قرن بیستم به واقعیتی چند  نیازهای انسانی نیست، بلکه

در کنار ابعاد و الزامات اقتصادی، معانی فرهنگی و الزامات اجتماعی بسیار با  عدی تبدیل شده که،ب

 (. 3:  1992)باکاک،  داردخود 

که ایگونهبه ،شده بدل ترین مفاهیم برای فهم جامعه مدرنمصرف به یکی از اساسیامروزه، 

 یصاداقت اند. اگرچه مصرف در ابتدا فعالیتی صرفاًهکرد نظران از زوایای مختلف در مورد آن بحثصاحب

 و بیش از همه بر شکل فرهنگی مصرف تأکید کردند یستم،اندیشمندان قرن ب اما رفع نیاز بود، یو برا

فعالیتی اجتماعی و کرداری  فرهنگی مصرف فرهنگی را مهمترین مؤلفه جامعه جدید دانستند. مصرف

 ی،فرهنگ ین مصرفشود. همچنمی تولید یا بارور خاص کردارهایبرخی واسطه روزمره است که به

دهد، مواد الزم برای تولید تخیالت و یم را سامان دهد، نیازها و تمایالتسبک زندگی را شکل می

ها و تمایزات اجتماعی و نمایانگر تولیدات ثانویه دهنده تفاوت، نشاندر ضمن .ندکرؤیاها را فراهم می

 (. 1:12:4 ی،نقل از کاظمبه 1991 ی،استور)کارگیری ابزارهای موجود است به در

استفاده از  یمعنابه سادهیانباست که به یسبک زندگ یهااز شاخص یکی یمصرف فرهنگ

در واقع،  .باشدیم یزکننده نه مصرفیقه نوع سلکنندمشخص است و ینظام فرهنگ ۀشدیدتول یکاالها

 (. سلیقه،131: 12:3 ی،فاضل) شودیگر مافراد جلوه یمصرف فرهنگ یدر الگو یزچ از هر یشب یقهسل

را در منطق خاص هر خرده  ی واحدیاست که قصد ابرازگر یزبخشتما یحاتاز ترج یمجموعه متحد

افراد در انتخاب  یحاتو ترج یقهبا در نظر گرفتن سل 1یوبورد نظر . ازگذاردیم یشبه نما یننماد یفضا

ا مختلف ب یهاگروه اصوالً یرابرد، ز یآنان پ یاجتماع یتبه موقع توانیم یفرهنگ کاالهای و مصرف

 فیمشخص و تعر یکدیگرخود را در تقابل با  شان،خاص یو نوع مصرف فرهنگ یشناختیباییحس ز

 (. 302: 1294 یو،بورد)  کنندیم

صنعت، و تولید انبوه کاالها و به مدد  همراه با گسترش شهرگرایی، رشد ،جامعه ایران در سالیان اخیر

 عام و مصرف کاالهای فرهنگی گرایی به طورمصرف های ارتباطی و موج تبلیغات کاالها با پدیدهرسانه

مواجه شده است. به طوری که، با باال رفتن سطح زندگی و رفاه،  به طور خاص به اشکال گوناگون

ز، که نی هادولتپدیدار شد تا جایی که کم کم  اوقات فراغتبرای گذران  نیازهای تفریحی و فرهنگی

مور ا ، به دنبال مداخله درنددانستخود نمیمشارکت در امور فرهنگی و تفریحی را از وظایف  مداخله و

                                                           
1- Bourdieu 
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ورت یافته صتوسعه . این امر، ابتدا در کشورهایندگذاری در امور فرهنگی پرداختاقتصادی، به سیاست

 جشنواره. مجموعه نمایشگاه کتاب، انجام شدکشورهای در حال توسعه هم، در   ،تدریج گرفت؛ اما به

دهنده میزان تمایل دولت به دخالت ایر آن از یک طرف نشانموسیقی، مطبوعات، و نظ فیلم، نمایش،

به خصوص  دهنده پیوستن بسیاری از آحاد ملت،نشان ،مصرف کاالهای فرهنگی و از طرف دیگر در

  های فرهنگی در ایران است.کنندگان فراوردهجوانان، به صف مصرف

فرهنگی در ایران چندان زیاد نیست. با این وجود، آمارها نشانگر آن است که مصرف کاالهای        

 01/:دهد که ( نشان می1294های فرهنگی کشور )های حاصل از طرح بررسی و سنجش شاخصداده

ساعت  3درصد نیز کمتر از  :1/1درصد مردم کشور در طول هفته، فاقد مطالعه غیردرسی هستند و 

بلکه در بین اقشار تحصیلکرده نیز صادق در هفته مطالعه دارند. این امر نه تنها در بین عامه مردم، 

دانشجویان ایران در میان دانشجویان  یافکار سنجتوسط مرکز  12:3است. در پژوهشی که در سال 

روز کمتر از یک ساعت در شبانه هاآندرصد از  23های تهران انجام شد، مشخص شد که دانشگاه

(. نتایج مطالعه دیگری نشان داد که حداکثر ساعات 12:2به نقل از اشرفی ریزی،  کنند )مطالعه می

دقیقه است )فاضلی،  43ساعت و میانگین آن در هفته، تنها  2مطالعه در یک هفته در بین دانشجویان 

طرح پژوهشی فعالیت و مصرف کاالهای فرهنگی در شهر رشت،  هاییافته(. همچنین بر اساس 12:2

و  اندنکردهمطالعه  اییدرسکه باسواد هستند، در طول هفته، هیچ کتاب غیر  هانمونهاز  درصد 9/04

ملی  یهاطرحدرصد بوده است) دفتر  2/:عمومی در جمعیت باسواد،  یهاکتابخانهنرخ امانت کتاب از 

نیز هرگز   هانمونهدرصد از  0/91(. اعضای خانواده 24و  :24:  12:1وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

 (.103:  12:1ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  یهاطرح) دفتر اندنرفتهبه تئاتر 

-وزنامهر یزیون،تلو قبیل اطالعات و ارتباطات از یدر عرصه فناور یرتحوالت چشمگگفتنی است، 

 یهمنقش م ی،سبک زندگ یدجد یرهایتصو تبلیغ و ... با انتشار و یاماهواره یهاو شبکه ینترنتها، ا

 در متعاقباً شود،یدر افراد م یدجد یها و باورهاارزش یدو موجب تول داشته جوانان یریپذدر جامعه

 یراتیتغ یرشآنجا که پذ از است و یرگذارتأث هاآن یخصوص مصرف فرهنگ ه مصرف افراد و بهیقسل

 شترییسهولت ب ،ندارند یهولبر مقاومت متناقض ا غلبه به یازیکه ن ترجوان یهاگروه یاندر م یفرهنگ

انجامد. بر این اساس، این مقاله به دنبال آن است که آیا یها منسل یانم یی درهابه تفاوت و دارد

تفاوتی بین میزان مصرف کاالهای فرهنگی نسل دوم) قبل از انقالب( و نسل سوم) نسل بعد از انقالب( 

 وجود دارد؟و همچنین سرمایه فرهنگی این دو نسل در شهر رشت 

 پیشینه تجربی

کشور انجام گرفت نشان داد که  01( که در 3414) 1نتایج پژوهش مینک چیو و یین چو

هایی با سرمایه فرهنگی باال بودند، عالقه و پیشرفت مطالعاتی بیشتری دانشجویانی که دارای خانواده

                                                           
1- Ming Chiu & Yin Chow 
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هش خود به این نتیجه رسیدند ( نیز در پژو3414) 1تراموت و ویلمز نسبت به سایر دانشجویان داشتند.

یرومندی ن یراتتأثشان( که سرمایه فرهنگی پویا )تعامالت و ارتباطات فرهنگی بین کودکان و والدین

ها و اعمال متعالی سرمایه فرهنگی ایستا )فعالیت یرتأثآموزان دارد؛ در حالی که بر مطالعه دانش

 تر است. والدین( مالیم

به همراه سبک  یتکنولوژ ی همچونعوامل یرخود به تأث یقتحق در( 3441) 3چان و گلدتراپ

جهت  یریتغ رسدیاشاره کردند که به نظر م یمصرف فرهنگ و بر مشارکت یکو عوامل دموگراف یزندگ

 کنندیم بیان هاآناند. مردم به وجود آورده یزندگ یها، رخدادها و محصوالت سنتتفعالی را در یمهم

 ینخواهد داشت و ا یشتریانتخاب ب تر خواهد بود و حقهیددتر، آموزشمسن یندهدر آ یتکه جمع

 (. :13: 1291 ی،و فهام یلیاسماع) به نقل از  یرگذارندتاث یفرهنگی مصرف کاالها یزاندر م ییراتتغ

های تأثیر رسانه گرایی جهانی:گسترش مصرف» ای باعنواندر مطالعه( 3440)  2پیک و پان

ونه له بودند که چگئاین مس دادندنبال نشانبه« گرایانه در چینهای مصرفبر ارزش جمعی و تبلیغات

گرایانه در های مصرفگیرینقشی مهم در تشکیل جهت گراغربهای تبلیغات و نوع محتوای رسانه

ای ترین شهرههای برآمده از سه شهر از پیشرفتهتجزیه و تحلیل داده. میان ساکنان شهری چین دارند

 چنینهای غربی و هماقتصادی، نشان داد که قرار گرفتن در معرض محتوای رسانه ین، به لحاظچ

 کیفیتی و مصرف گرایانه، مصرفمصرف گرایانه موجب پذیرش دو ارزشهای حاوی مطالب مصرفرسانه

  امد.انجتر میمصرف بیش شود و بهتر به تبلیغات میهای مثبتنگرش هچنین توسعنوآورانه، و هم

داری سرمایه فرهنگی با امر ( حاکی از ارتباط مثبت و معنی3440) 0نتایج تحقیقات ماسینیس

مطالعه است. طبق نتایج تحقیقات ماسینیس، عادات مطالعه بیرون از کالس درس و مدرسه شکل 

 به سمت کننده در هدایت کودکگیرد و والدین، خواهر و برادرها و خویشاوندان دارای نقش تسهیلمی

مطالعه هستند. همچنین تجربه مطالعه به طور مستقیم با سرمایه فرهنگی خانواده ارتباط دارد و 

 گیری عادت مطالعه فرزندان است. خانواده، عامل اصلی در شکل

مصرف » با عنوان  3443در سال  2و ارکیالگارسیا الوارز 4نتایج تحقیق جردی الپزسینتاس

دهد که محصوالت فرهنگی دارای نشان می« ز فضای اجتماعی اسپانیامحصوالت فرهنگی: تحلیلی ا

د و نشان شونکنندگان متمایز میهایی که به وسیله آن مصرفهای نمادین هستند؛ یعنی ویژگیویژگی

ای هتر ـ که فاقد آموزشدهند که اعضای طبقات اجتماعی معینی هستند. طبقات اجتماعی پایینمی

ـ محصوال رین کنند. در مقابل باالتهای سنتی و فرهنگ عامه مصرف میتی مرتبط با ارزشاولیه هستند 
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شوند ـ موقعیت اجتماعی برترشان را با طبقات اجتماعی ـ که با تحصیالت دانشگاهی شناخته می

ده، کننگذارند. همچنین با افزایش سن مصرفمصرف محصوالت فرهنگی باال و نوین به نمایش می

-شارزکنندگان جوان عمدتاٌ مصرف کهیدرحالشود، تر میهای سنتی نزدیکارزشمصرف فرهنگی به 

 دهند.های نوین را ترجیح می

در « در شهر تهران یمصرف فرهنگتحصیالت و » و همکاران در پژوهش خود با عنوان یکالنتر

 التیبرحسب سطوح مختلف تحص یمصرف فرهنگ یالگوهاو  هاتفاوت یکه هدف آن بررس 1293سال 

اوت تف تحصیالت در سطوح مختلف یبود، نشان دادند که مصرف فرهنگ یتهران یان شهرونداندر م

 تیالافراد با تحص یانمصرف در م یحترج یا الگو مصرف و هم در یزاندارد و هم در سطوح و م یمعنادار

 . متفاوت بوده است ،مختلف

 دختران یندر ب یفرهنگ یمصرف کاالها یالگو ینسل ینمطالعه ب»، در طاهری و آبادزارع شاه

 یزدمادران و دختران شهر  یندر ب یفرهنگ یمصرف کاالها ی تفاوتبررس یدر پ« یزدمادران شهر  و

 با یقتحق ینا اند.بوده 1ینگلهارتو ا یوبورد یهاهیمؤثر در آن بر اساس نظر اجتماعی عوامل یو بررس

 14-14میان زنان  و با ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه از یمقطع یمایشپ روش

 ،یامرحله دو یریگبا روش نمونه ید کهگرد ییننفر تع 2:0با استفاده از فرمول کوکران  یزدساله شهر 

دهنده تفاوت نشان یجانتخاب شدند. نتا یل پرسشنامهجهت تکم هاآندختر مجرد  193مادر و  193

شان از ن یزن یونرگرس یلتحل یج. نتاباشدیو مادران م ین دختراندر ب یفرهنگ یمصرف کاالها ینب

را  یانپاسخگو یمصرف فرهنگ ییراتدرصد از تغ 10 ی،فرهنگ یهسرما و نسل یرآن دارد که دو متغ

خبه نیانمایه ـ م یفرهنگ یمادران به الگو یمصرف فرهنگ رسدیمجموع به نظر م در .کندیم یینتب

 (.1293باشد) یم یلتوده متمایانمایه ـ م یفرهنگ یدختران به الگو یفرهنگ مصرف و

 یمؤثر بر مصرف کاالها عوامل یبررس» با نام یدر پژوهش 1294و همکاران در سال  یاسیال

مصرف محصوالت  یزانبر م یو اجتماع یعوامل فردی نقش برخ یبه بررس« جوانان یندر ب یفرهنگ

 یپژوهش نشان از تفاوت مصرف کاالها ینا یجگرگان پرداختند که نتا شهر جوانان یانم یفرهنگ

 گاهیفراغت و پااوقات گذران زمان سن، مدت یالت،رابطه مثبت سطح تحص یزمردان و زنان و ن فرهنگی

  آنان داشت. ی فرهنگیبا مصرف کاالها یاقتصادی ـ اجتماع

درصدد ، در تهران« شناسی مصرف موسیقیجامعه» ای با عنوان( در مطالعه12:0فاضلی )

کند؛ چر اکه می دستیابی به این است که چه عواملی نوع و میزان مصرف فرهنگی مردم را تعیین

است. او، برای بررسی این  ها و هم چنین اقتصاد فرهنگ بسیار مهمامروزه نقش مصرف در خلق هویت

 کرده و دو متغیر کلیدی طبقه اجتماعی و سرمایه استفاده له، از نظریه تحلیل طبقاتی پیر بوردیوامس

جود تأیید و نظر گرفته است. نتایج تحلیل نشان داده که، با فرهنگی را برای تبیین مصرف موسیقی در

                                                           
5- Inglehart 
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کنندگی کم و هم چنین ضرایب هم بستگی اندک موسیقی، تبیین شدن تمایز طبقاتی در مصرف

ند. کدر نظریه طبقاتی مصرف فرهنگی را خاطر نشان می لزوم بازنگری ،هاآزمون مشاهده شده در اغلب

 ه دیگرهای طبقاتی، باید بگیرد که، برای بررسی مصرف موسیقی، عالوه بر اتکا به نظریهمی او نتیجه

 متغیرها و شرایط خاص هر جامعه نیز توجه کرد.

گفت، مصرف کاالهای فرهنگی با  توانیمدر جمع بندی پیشینه تحقیقات خارجی و داخلی 

اخیر، خصوصاٌ در نسل جوان، رشد  یهادههتوجه به رشد تکنولوژی و دسترس پذیری این کاالها در 

ت، را متفاو یهانسلسرمایه فرهنگی در مقوله مصرف، در بین  یرتأثبیشتری پیدا کرده و همچنین 

 نباید از نظر دور داشت.

 چارچوب نظری

یراث ترین مپردازی است که درباره مصرف و سبک زندگی سخن گفته است. عمدهپیر بوردیو، نظریه 

 1های زندگی، تحلیل ترکیب انواع سرمایهشناسی مصرف و تحلیل سبکاندیشه بوردیو برای جامعه

(. بوردیو معتقد 12:3برای تبیین الگوهای مصرف و مبنای طبقاتی مصرف فرهنگی است )فاضلی، 

و  مراتبی ساده درآمدتوان تنها با بیان سلسلهی یک جامعه پیشرفته را نمیاست که ساختار اجتماع

ای یچیدهپ 3سرمایه اقتصادی، تحلیل کرد. بلکه ساختار اجتماعی چنین جوامعی یک فضای اجتماعی

 2ونکهای اجتماعی، توزیع شده است )وهموقعیت اجتماعی گر بر اساسها است که در آن انواع سرمایه

کند با همدیگر ارتباط هایی که کنشگر در فضای اجتماعی اشغال می(. موقعیت3442همکاران،  و

شوند و با هم ارتباط برقرار گیری )کنش( حفظ میها از طریق نوعی فرایند موضعدارند. این موقعیت

 وقاتاهای ک لباس پوشیدن، فعالیتهای اجتماعی از طریق سبکنند. به طور مثال برخی موقعیتمی

 ورپ یجالئ) شوند یم زیمتما و مشخص[ کتاب مطالعه: مثالعنوانبه] یمصرف های انتخاب و فراغت 

 (.1291 ،یمحمد و

دیو کرده است. بور ارائهطبقات اجتماعی  ازتر های مارکس و وبر، درکی کاملبا تلفیق ایده بوردیو

 کند. به نظر وی، حجم و انواعطبقه را تشریح می ،های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیسرمایه بر مبنای

ی مبنا کند و بردهد و منش افراد، درون هر طبقه را به یکدیگر وصل میها طبقه را شکل میسرمایه

ف، اجازۀ مصر تر باید گفتگیرد؛ البته به معنای دقیقهای زندگی شکل میسبک ،این منش مشترک

 های زندگی واینکه سبک دهد و نهایتاًهای مختلف را میقههای زندگی مختلف و ذائبازنمایی سبک

اعی انجامد که تمایز اجتمکاالهایی می گیرد به مصرفهای باال شکل میهایی که بر مبنای سرمایهذائقه

. بوردیو (3441توجه بوردیو قرار دارد )ساترتون  کند. این منطق تمایز در مصرف، در کانونایجاد می

دهد. فضای اجتماعی به این ترتیب می های زندگی مختلف را نشانسبک ،فضای اجتماعی با مفهوم
                                                           

 (.19:4تواند نوعی سرمایه محسوب شود )یوردیو، ـ هر نوع دارایی، منابع یا کاالهایی که در جامعه دارای ارزش باشند می1 
2. Social space 
3. Wang 



031 مقایسه بین نسلی مصرف کاالهای فرهنگی و عوامل موثر بر آن در شهر رشت 
  

 

حجم و میزان سرمایة اقتصادی و سرمایه  اساس های اجتماعی برشود که عامالن و گروهساخته می

 (.22: 12:4کنند )بوردیو، برخی دیگر فاصله پیدا می ازیابند و فرهنگی با برخی افراد اشتراکاتی می

ر د شود. هر قدر سرمایة فرد بیشتر باشد،ساخته می ،بنابراین، فضای اجتماعی بر مبنای سرمایه

زدیک ن کند مردمی که به طورگیرد. بوردیو استدالل میدر موقعیت باالتری قرار می ،فضای اجتماعی

ندیده  دیگر رایک هایی بسیار هستند؛ حتی اگر هرگزدر یک فضایی اجتماعی قرار دارند، دارای مشابهت

ای ههای مشابه و سبکذائقه باشند. به عبارت دیگر، مردمی که در فضای اجتماعی مشابهی قرار دارند،

ها، سطحی هر سطحی از موقعیت (. در واقع به ازای 112:12:1نز و ریمر، بیزندگی مشابه دارند )گی

آیند و به مناسب با آن به وجود میاجتماعی  شرایط براثرها وجود دارد که ها و ذائقهاز سبک زندگی

به  هاها و خصلتای از ثروتیافتهمجموعة انتظام ،هاآنها و ظرفیت تکثیرکنندۀ وسیله این سلیقه

 (. 24: 12:4ها برخوردارند )بوردیو، وحدت سیره آید که در درون خود از نوعیوجود می

دهد که به واسطه آن ح میرا توضیرآیندی ف 1«منش»  ( با استفاده از مفهوم19:0بوردیو ) 

و خوهای  ای از خلقکنند. منش، مجموعهها، عملکردهای تغییر سبک زندگی را بازتولید میعامل

ای عمل شده درونیهای طبق چنین نظام آورد. افرادپایدار در افراد است که کردارهای خاصی پدید می

وکاری انتقالی است که  ساز رو، منش این نامد. ازمی« ناخودآگاه فرهنگی» کنند که بوردیو آن رامی

یابد )ایگلتون، روزمره تجسم می به مدد آن ساختارهای ذهنی و اجتماعی در فعالیت اجتماعی

های اجتماعی ذهنی همان ساخت ،واقع توان گفت مفهوم منش درتر می(. به بیانی ساده304:12:1

های گیرد )نهادشود و شکل میبه ذهن او منتقل می فردای است که بدواً از طریق تجارب نخستین شده

ه شود. به این ترتیب است ک)نهادهای ثانوی( بدان اضافه می نخستین( و سپس تجربیات بزرگسالی

شوند و و در درون افراد از طریق درونی ساختن عناصر بیرونی حک می ساختارهای اجتماعی در ذهن

 هایهایی را تحلیل کرد که گروهشیوه( 19:0)  3 کتاب تمایزبوردیو در  .آیندبه صورت منش درمی

کنند. بوردیو نشان متمایز می ،خود را به وسیلة آن، از الگوهای مصرفی گروه دیگرطبقه رده و همهم

 اقتصادی، از میان انواع کاالهای مصرفی،ـ  های خاص، به ویژه طبقات اجتماعیچگونه گروه دهد کهمی

هایی را انتخاب پوشیدن، غذا خوردن، آرایش کردن، مبلمان و تزئین داخلی منزل و ...های لباس روش

 ،متمایز کنند. بوردیو و خود را از دیگران دهند تا روش زندگی مجزای خود را مشخصانجام می

الگوهای مصرفی که شیوه زندگی  های مختلف خود را به وسیله آن ازهایی را تحلیل کرد که گروهشیوه

(. در حقیقت ذائقه مبنایی است که 03: 12:2 کنند )فاضلیمتمایز می ،سازدمی گروه را مشخص یک

 کنندبندی میمتمایز و بر اساس آن خود را دسته  واسطة آن خود و طبقه خود را از دیگران افراد به

خود را از دیگران  هاآنتوان نام برد که افراد با مصرف را می (. کاالهای بسیاری1999)وارد و دیگران 

 (. 3441 ،)فریدلند و دیگران کنندتعریف می های خاصو ذائقه متمایز و برای خود سبک زندگی
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ها، رفتن به موزه ها،یقینوع موس تقاطعی، جداول یهبا ارا( 19:0) یزکتاب تما یردر تحر یوبورد

و ... را با  یقیموس یسکتد یابازار کتاب، نوار  یشگاه،خواندن، نمای ها-هیوآداب غذا خوردن و ش

ار رابطه قر در ،ی(فرهنگ) یلیتحص یهبا سطوح سرما یژهبه و ی،اجتماع یطمح (مستقلیرهای )متغ

 ی،هنر یقورزش، غذا، لباس، سال یی چونهاحوزه یانم توانیکه چگونه م دهدیو نشان م دهدیم

کرد.  یجادا یروابط منطق یگرد یافراد از سو یاجتماع یتو وضع یک سواز  یاتو ادب یعکاس یقی،موس

 یزه تمایرا با توسل به نظر افراد یفرهنگ یو سبک زندگ یتدر مصرف، فعال یه فرهنگیسرما ی، تأثیرو

به  و یینتع یشاخص سبک زندگ عنوانبهرا  یمحصوالت فرهنگکند) همان( وی، مصرف یم یینتب

 ی،ه هنریحبا ابزار قر را یاجتماع یهاهیال یهاو تفاوت یافتدست  یانهو عام یمتعال ی زندگیهاسبک

-بوردیو میان سه سبک زندگی در جامعة مورد مطالعه ،تمایزدر  (.129: 12:1 یان،خادم)نمود  یینتب

نیتی خوش برای طبقات فرادست، دوم،1تشخصت، شود: نخستفکیک قائل می 1914اش فرانسة دهة 

کند که این برای طبقات فرودست. او تأکید می، رفع نیاز برای طبقات میانی و درنهایت فرهنگی

ش ارزباارزش و چه چیزی بی کنند چه چیزی سرمایة فرهنگیِکه تعیین می اندهای برتر جوامعگروه

 هاوارهعادت یابد.شده، تحقق میها، به مفهوم سرمایة فرهنگی درونیوارهامر از طریق عادتاست. این 

بندی و هم هایِ قابل طبقهقضاوت اند که هم به مفهوم اصل زایندۀلهای ادراک و عمبه مفهوم شاکله

 و کیفی یهای کمّروش یریکارگبه، با تمایز ست. درا هابندیِ عملنظام طبقه به معنای اصل مولدِ

 محوری در تحلیل او از سرمایة فرهنگی است.  ، مفهومیوارهسازد که عادتتحقیق، بوردیو مشخص می

 برخالف وی. نمایدیم تحلیل اجتماعی تضاد و نابرابری چارچوب در را نسلی موضوعات بوردیو

 ستراتژیکا جایگاه اساس بر نسلی روابط تبیین به عینی رویکردی با ،هانسل به مانهایم ذهنی رویکرد

 کورمذ منابع از انحصاری استفاده برای هانسل نبرد و منابع از یامجموعه با رابطه در نسل هر عصری و

 آن، از برداری بهره و دستیابی و است نسل هر تاریخی شرایط محصول واقع در که منابعی. پردازدیم

 نسازما رقیب یهانسل علیه نسل یک سوی از که است نسلی همبستگی و هویت نوعی مستلزم

 (.23:  12:2 غفاری، و ارمکی آزاد از نقلبه 243: :199 ترنر،) یابدیم

 تتعامال. دارند قرار مشترک و جمعی فرهنگ محور حول عمدتاً نسلی بین تعامالت بوردیو، برای

 کافش ،معاصر شرایط در او، اعتقاد به. هستند گونهشکاف و فرهنگی یهاابژه بر مبتنی نسلیبین

 بین رویارویی ،ینهادیرغ یا نهادی از اعم اجتماعی مختلف هاییدانم در و بوده افقی شکاف ،هانسل

 و،بوردی) است ثروت و قدرت گوناگون مواضع با افرادی بین تعارض از حاکی عمالً مسن افراد و جوانان

 و عمناب سر بر تضاد حاصل و اجتماعی ساخته یک نسل بوردیو، نظر از بنابراین(. :341-30:  19:0

فرهنگی از منظر در این مقاله، سرمایه  .است میدان یک داخل در فرهنگی و اقتصادی هاییهسرما

 فرهنگی سرمایه -1: شودیمبررسی  بعد سه در که بوردیو مبنای تحلیل مصرف کاالهای فرهنگی است

  شده.نهادی فرهنگی سرمایه -2و  یافتهعینیت فرهنگی سرمایه -3 یافته تجسد
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 هاهیفرض

از انقالب(، در تفاوت معناداری در مصرف کاالهای فرهنگی بین دو نسل دوم و سوم )قبل و بعد  -1

 شهر رشت، وجود دارد.

 میزان سرمایه فرهنگی در بین دو نسل دوم و سوم )قبل و بعد از انقالب( تفاوت معناداری دارد.  -3

 معنادار وجود دارد. یارابطهبین ابعاد سرمایه فرهنگی و مصرف کاالهای فرهنگی در شهر رشت   -2

 روش تحقیق

ه با تعیین افرادی ک غالباًپیمایش »پیمایش است. براساس رهیافت علمی و از نوع پژوهش حاضر 

آغاز  ،پرسیده شود هاآن که باید از یسؤاالت)نمونه( و طرح  اندنماینده و معرف گروه مورد بررسی

 شودیماطالعات استفاده  یآورجمعبرای  نامهدر تحقیق حاضر از پرسش. (30: 1290)بیکر،  «شودمی

گویان به . در این نوع مطالعه، پاسخخواهد آمددست به «پیمایش مقطعی» شیوهو اطالعات به

آن، حکایت دارد. این  مؤثرو عوامل  هاآنمصرف کاالهای فرهنگی دهند که از هایی پاسخ میپرسش

ها به ش آنهای مورد نیاز را جمع کرده تا پس از پردازدهد که دادهابزار به محقق این امکان را می

ها استفاده نماید. این ابزار غالبًا بسته به نوع روش، تعیین عنوان اطالعات مورد نیاز تحلیل از آن

آوری اطالعات که روش این تحقیق پیمایش است؛ از پرسشنامه جهت جمعگردند. با توجه به اینمی

ی نامهنظری، پرسشها و مدل گیری چارچوب نظری و طرح فرضیهشود. پس از شکلاستفاده می

ه شود کمی یسؤاالتنامه شامل شود. پرسشهای تحقیق تدوین میتحقیق با توجه به ابعاد و معرف

 ها است.های آنمربوط به متغیرهای اصلی تحقیق یعنی متغیرهای مستقل و وابسته و معرف

ش منظم مورد ی خود نیاز به یک رومند مسایل مورد مطالعههر پژوهش علمی برای بررسی نظام

های متعدد موجود براساس ماهیت موضوع تحقیق، دارد. انتخاب روش مطالعه از بین روش یدتائ

گیرد. این پژوهش یک مطالعه کاربردی است های موجود صورت میگستردگی موضوع و محدودیت

 . گیردیمکه در آن همبستگی  متغیرها مورد مطالعه قرار 

 192222که تعدادشان  باشدیمل به باالی شهرستان رشت سا 14جامعه آماری شامل جمعیت 

نفر به عنوان نمونه، درنظر  044نفر است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و 

است که در سطح شهرستان رشت،  یامرحلهچند  یاخوشهنیز به صورت  یریگنمونهگرفته شد. نحوه 

 ، بلوک و فرد نمونه انجام شد.هاکوچهبه صورت تعیین مناطق شهری، انتخاب محالت، 

 تعریف متغیرها 

مصرف به طور کلی بر خرید و استفاده از کاال و خدمات  متغیر وابسته مصرف کاالهای فرهنگی:

دن، تماشا کردن، گوش دادن، حضور داللت دارد. بر این اساس مصرف فرهنگی عبارت است از خوان
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یافتن، مشارکت و خرید کاال و خدمات فرهنگی. یک بعد مهم مصرف فرهنگی چگونگی و میزان گذران 

 (. 3444های فرهنگی است )اکرودنیک، وقت در فعالیت

 متغیرهای مستقل

پیر بوردیو ســـرمایه فرهنگی را انواع گوناگونی از دانش، صـــالحیت، گرایشـــات  :1سرمایه فرهنگی

: این نوع سرمایه 3هاسرمایه فرهنگی تجسدیافته -1داند که دارای سـه بعد اصـلی است: فرهنگی می

( این نوع سرمایه را 19:2شود. بوردیو )پذیری از والدین به فرزندان منتقل میبیشتر از طریق جامعه

یرد گکند که همراه با تولد در وجود فرد شکل میتعریف می« تمایالت پایدار ذهن و جسم»ان به عنو

ـ سرمایه -3های زبانی؛ توان آن را مانند یک هدیه به راحتی به دیگری انتقال داد، نظیر مهارتو نمی

شود افته میی 0: این نوع سـرمایه نه در ذهن و جسم، بلکه در کاالهای فرهنگی2یافتهفرهنگی عینیت

لغات،  فرهنگکنند، نظیر کتاب، نقاشــی، کاســت، عکس، را مصــرف می هاآنهای اجتماعی که گروه

: این نوع 4سرمایه فرهنگی نهادی شده -2(؛ 19:2ابزارآالت ماشـین و خصـوصـاً نویسندگی )بوردیو، 

ــترین رابطه را با فرایندی که در نظام آموزش و پرورش رخ می ــرمایه فرهنگی بیش دهد دارد، نظیر س

 (. 3444، 2داشتن مدرک تحصیلی از یک دانشگاه معتبر )جانسون

 7نسل

 که همه دارد ازاییبه ما واقعیات جهان در ولی است دارکش بسیار نسل معنای :هیوز نظر به  

 اند،شریک بوده آن در افرادش که تجربیاتی پایه بر نسل است. هر مشخص کامالً  کنیممی احساس

 شودمی ها، تشکیلتجربه گونهینا محور حول ایخوشه واقع در و دهدمی دست به خود از مرزی و حد

. 1 :است مواجه نسل چهار با تاکنون، گیریشکل آغاز از اسالمی انقالب(. 14: 12:2) آزاد ارمکی، 

 رژیم با مبارزه در را خود از عمر بخشی و بودند جوان 1203 سال در که هستند اول، کسانی نسل

 اسالمی جمهوری و شدند اسالمی انقالب آمدن وجود به موجب(  ره) امام همراه به و گذراندند سابق

 .دادند تشکیل را

 نگج و بودند اسالمی انقالب حرکت موتور که هستند کسانی است، اول نسل پرورده که دوم نسل. 3

 بهتجر که هستند کسانی افراد این. دارند نام جنگ و انقالب نسل واقع در و کردند اداره را تحمیلی

 کالن یهاطرح ارائه در و شدند سازندگی میدان وارد جنگ، تجربه و با دارند را 1241 انقالب پیروزی

 گرفتند.  عهده به را نظام مدیریتی ساختار ، داشت نیاز آن به جنگ از پس کشور که عمرانی

                                                           
1. cultural capital 

2. embodied 

3. objectified 

4. goods culture 

5. institutionalized 

6. Johnson 

7. Generation 

8. Hughes 
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 .ندارند را جنگ و انقالب انقالب، از پیش تجربه و هستند دوم نسل فرزندان ، سوم نسل. 2

 (12:2)محمدی،  هستند سوم نسل فرزندان چهارم که و نسل. 0

 نسلی تفاوت

 زمانه خود و دوره از نسل هر آحاد که برداشتی به تفاوت این و اندمتفاوت یکدیگر با هانسل

 تشخیص هاآن رفتار نحوه و نوع طریق از توانمی را هانسل بخشد. تفاوتمی و حدّت شدت دارند،

 به جدید منجر نسل هر پیدایش شان،متفاوت هایابژه و هانسل هایتفاوت این سبب به لذا داد.

 و شرایط جنگ در که نسلی رفتار مثال، برای شود.می گذشته هاینسل بیشتر بررسی و شناخت

 پیچیده جوامع در .است متفاوت است، ندیده خود به رفاه و صلح جز که نسلی با یافته رشد محرومیت

 است. اجتناب غیرقابل ها،نسل تضاد سریع، تحوالت بر مبتنی

 ابزار تحقیق

از  ها پسنامهپرسش شده است. استفاده اطالعات گردآوری جهت از پرسشنامه تحقیق در این

 ،مورد نظر آماری هجامع در میان آن اعتبار و روایی تعیین جهت آزمونپیش مرحله و گذراندن تهیه

 وارد و تحلیل منظور تجزیه به ها کدگذاری و اطالعاتنامه،پرسشاطالعات آوریاز جمع و پس توزیع

 و هاارزش داشته و هدف آن سنجش سؤال 33پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو شوند. کامپیوتر می

سرمایه بدنی و فردی )مهارت ذهنی، تجسم یافته یا  -1هنری در سه شاخص:  و فرهنگی نمودهای

 یعالقمندی، فرهنگ یکاالها تملکی، فرهنگ یمصرف کاالهاعینی ) -3مهارت در بیان مطالب درسی( 

 کاهش یافته است. سؤال 19نهادی )مدارک تحصیلی( می باشد که در این پژوهش به  -2(  به هنر

 گیریابزار اندازه 2و پایائی 1روائی

آن تعیین  2مقدماتی تهیه و با استفاده از نظرات صاحبنظران اعتبار صوری ةپرسشنام نخست،

 برای بررسی پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که به شرح زیر است: شد.

 پایایی متغیرهای تحقیق -1جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ سؤاالتتعداد  متغیر

 0/4: 2 سرمایه فرهنگی تجسم یافته
 3/4: 1 سرمایه فرهنگی عینیت یافته

 19/4 2 سرمایه فرهنگی نهادی
 4/:: 19 سرمایه فرهنگی 
 2/4: 14 مصرف فرهنگی

 هایافته

                                                           
2. validity  

3. reliability  
3. face validity 
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پیش شرط استفاده از آزمون همبستگی پیرسون این است که متغیرهای مستقل  ینکهابا توجه به 

 گونهیناباشند و دارای توزیع نرمال باشند، که در این تحقیق نیز  یافاصلهو وابسته در سطح سنجش 

 44/4. معناداری این آزمون اگر کمتر از شودیماست، بنابراین، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده 

 باشد، بیانگر وجود رابطه است. ضریب همبستگی پیرسون، بیانگر شدت رابطه بین متغیرها است. 

معناداری در مصرف کاالهای فرهنگی بین دو نسل قبل و بعد از انقالب، فرضیه اول: تفاوت 

 در شهر رشت، وجود دارد.

بر اساس جدول زیر، میانگین مصرف کاالهای فرهنگی در نسل سوم) بعد از انقالب( بیشتر از 

 و در نسل 24/1است. میانگین در نسل سوم،  4/:4نسل دوم) قبل از انقالب( است. این تفاوت حدود 

 است. 13/4دوم 

 مصرف کاالهای فرهنگی یهاآماره -2جدول شماره 

میانگین خطای 

 استاندارد

 نسل تعداد میانگین انحراف استاندارد

 نسل سوم     مصرف کاالهای فرهنگی :31 2444/1 43409/4 42449/4

 1:3 1342/4 4:424/4 40240/4 نسل دوم
 

است، بنابراین باید مقدار  44/4گفت چون مقدار تست لون بیشتر از  توانیمبر اساس جدول زیر، 

 ربراب هاییانسوارتی را برای واریانس های برابر استفاده کرد. نگاهی به معناداری آزمون تی برای 

درصد از نظر میانگین مصرف کاالهای فرهنگی  99تفاوت معناداری در سطح  دهدیم( نشان 444/4)

 ارد.بین دو نسل وجود د

 هاآزمون تی مصرف کاالهای فرهنگی بین نسل  -3جدول شماره 

 هایانگینمتست برای برابری تی
تست لون برای 

مصرف  هایانسواربرابری 

کاالهای 

 فرهنگی

درصد فاصله  94تفاوت 

 اطمینان

تفاوت 

خطای 

 استاندارد

تفاوت 

 میانگین

 معناداری

 (دوطرفه)

درجه 

 آزادی
 اف معناداری تی

 پایین تر باالتر

2:213/4 02249/4 44424/4 41091/4 444/4 29: 2:1/14 141/4 414/3 

با فرض 

 هاییانسوار

 برابر
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2:012/4 0244:/4 444:4/4 41091/4 444/4 119/229 390/14 

با فرض 

 هاییانسوار

 نابرابر

 

انقالب در شهر رشت، فرضییه دو:: میزان سیرمایه فرهنگی در بین دو نسل قبل و بعد از 

 تفاوت معناداری دارد.

 )بعد از انقالب( بیشتر از نسل دوم بر اساس جدول زیر، میانگین سرمایه فرهنگی در نسل سوم

 93/1و در نسل دوم  4/3:است. میانگین در نسل سوم،  4/:4)قیل از انقالب( است. این تفاوت حدود 

 است.

 سرمایه فرهنگی یهاآماره -0جدول شماره  

میانگین خطای 

 استاندارد
 نسل تعداد میانگین انحراف استاندارد

 نسل سوم    سرمایه  فرهنگی :31 444/3: 24134/4 40413/4

 1:3 9342/1 10313/4 44444/4 نسل دوم

 

است، بنابراین باید مقدار  44/4گفت چون مقدار تست لون کمتر از  توانیمبر اساس جدول زیر، 

 هاییانسوارتی را برای واریانس های نابرابر استفاده کرد. نگاهی به معناداری آزمون تی برای 

درصد از نظر میانگین سرمایه فرهنگی  99تفاوت معناداری در سطح  دهدیم( نشان 444/4نابرابر)

 بین دو نسل وجود دارد.

 هانسلآزمون تی سرمایه فرهنگی بین -5جدول شماره 

 هایانگینمتی تست برای برابری 
تست لون برای برابری 

 هایانسوار

درصد فاصله  94تفاوت  سرمایه فرهنگی

 اطمینان

تفاوت 

خطای 

 استاندارد

تفاوت 

 میانگین

 معناداری

 )دو طرفه(

درجه 

 آزادی
 اف معناداری تی

 تریینپا باالتر

41334/1 10:41/4 42134/4 ::412/4 444/4 29: 491/12 444/4 002/12 
با فرض 

 برابر هاییانسوار
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410:1/4 10404/4 42:0:/4 ::412/4 444/4 211/202 :42/13 
با فرض 

 نابرابر هاییانسوار

 

 فرضیییه سییو:: بین ابعاد سییرمایه فرهنگی و مصییرف کاالهای فرهنگی در شییهر رشییت 

 معنادار وجود دارد. یارابطه

بر اساس جدول زیر، بین سرمایه فرهنگی به عنوان متغیر مستقل و مصرف کاالهای فرهنگی به عنوان 

درصد(وجود دارد. این رابطه مثبت و ضریب  99معنادار ) با احتمال  کامالً متغیر وابسته، رابطه 

مایه فرهنگی، بر میزان مصرف است. به این معنا که با افزایش سر 114/4همبستگی پیرسون، معادل 

درصد از تغییرات مصرف کاالهای  41که  دهدیم. ضریب تعیین نشان شودیمکاالهای فرهنگی  اضافه 

ا مصرف سرمایه فرهنگی ب گانهسه. همچنین بین ابعاد شودیمفرهنگی توسط سرمایه فرهنگی، تبیین 

همبستگی، سرمایه فرهنگی عینی،  کاالهای فرهنگی، ارتباط معناداری وجود دارد. از نظر شدت

همبستگی بیشتری با مصرف کاالهای فرهنگی دارد و پس از آن، به ترتیب، سرمایه اجتماعی نهادی 

 .گیرندیمو سرمایه اجتماعی تجسم یافته قرار 

 آزمون رابطه همبستگی سرمایه فرهنگی و مصرف کاالهای فرهنگی -1جدول شماره 

 مصرف کاالهای فرهنگی

 

 سرمایه فرهنگی

همبستگی 

 پیرسون
 تعداد معناداری ضرب تعیین

 044 444/4 411/4 114/4 شاخص سرمایه فرهنگی

 044 444/4 4/:04 211/4 سرمایه فرهنگی عینی

 044 444/4 020/4 249/4 سرمایه فرهنگی نهادی

 044 444/4 012/4 202/4 سرمایه فرهنگی تجسم یافته

( و وابسته) مالک( تحقیق را که بر اساس بینیشپجداول بعدی، ارتباط بین متغیرهای مستقل) 

انجام شده است، به طور همزمان نشان  ( Enterرگرسیون چند متغیره خطی به روش چندگانه توام) 

ک نمره یک فرد یا گروه را در ی دهدیم. رگرسیون چند متغیری، روشی آماری است که اجازه دهدیم

ری، رگرسیون چند متغی درواقعکنیم.  بینییشپاو در چندین متغیر دیگر،  یهانمرهمتغیر بر اساس 

گسترش این اصل است که یک متغیر را بر اساس چندین متغیر دیگر، پیش بینی کنیم.  پس با 

ه ب به آزمون مدل در این تحقیق، پرداخت. یکی از شروط توانیماستفاده از رگرسیون چند متغیری 

و یا نسبی باشد.  یافاصلهکاربردن رگرسیون، این است که متغیرهای تحقیق در سطح سنجش 
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قرار دارند. شرط دیگر، نرمال بودن توزیع این متغیرها  یافاصلهمتغیرهای این تحقیق، همگی در سطح 

اسمیرنوف یک بعدی برای آزمون توزیع نرمال استفاده  -است که در این تحقیق، از آزمون کالماگوروف

اسمیرنوف، حکم به نرمال بودن توزیع متغیرها  -شد و بر اساس مقدار معناداری آزمون کالماگوروف

 داده شد. 

مجموع مربعات رگرسیون بیشتر از مجموع  شودیممالحظه  1دول شماره همان طور که در ج

مربعات باقی مانده است و میانگین مربعات برای رگرسیون نیز که از تقسیم مجموع مربعات رگرسیون 

 ماندهیباق، بزرگتر از میانگین مربعات یامالحظهبر درجه آزادی به دست آمده است، به طور قابل 

 ته به این معنا است که تفاوت معناداری بین این دو وجود دارد.. این نکباشدیم

 جدول آزمون اف) آنوا( -7جدول شماره 

 معناداری مقدار اف میانگین مربع درجه آزادی مجموع مربعات 1مدل 

 444/4 144/:43 31/:11 2 2:/144 رگرسیون

 - - 4/:11 292 412/14 ماندهباقی

 - - - 299 121/142 جمع

با  ،بینیشپکه بر اساس آن رابطه سه متغیر  دهدیمجدول بعدی، روابط چند متغیره را نشان 

 1. در این مدل رگرسیونی که مدل شودیمیک متغیر مالک به نام مصرف کاالهای فرهنگی بررسی 

حکم به وجود رابطه بین متغیرهای پیش بین  توانیماست، بر اساس مقدار معناداری برای متغیرها 

و مالک داد. در این بخش هم، هر سه متغیر سرمایه فرهنگی تجسم یافته، سرمایه فرهنگی عینی و 

سرمایه فرهنگی عینی ارتباط معناداری را با مصرف کاالهای فرهنگی، نشان داده اند. معناداری رابطه 

احتمال صحت است از نظر میزان و شدت رابطه نیز درصد  99با شادکامی در سطح  یرمتغهر سه 

رابطه را با مصرف  ترینیقو 231/4ترتیب از این برقرار است که، سرمایه فرهنگی نهادی با ضریب بتای 

و در آخر سرمایه فرهنگی   4/:39کاالهای فرهنگی دارد. سپس سرمایه فرهنگی عینی با ضریب بتای 

 .گیردیماست، قرار  4/:19معادل  تجسم یافته با کمترین ضریب بتا که

 

 بررسی میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر مصرف کاالهای فرهنگی-8جدول شماره 

 

 1مدل

  ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

 مقدار تی

 

خطای  بی ضریب معناداری

 استاندارد

 بتا
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 444/4 441/4 - 419/4 001/4 عدد ثابت

 444/4 424/2 231/4 4/:43 1:0/4 سرمایه فرهنگی نهادی

 444/4 410/4 4/:39 402/4 321/4 سرمایه فرهنگی عینیت یافته

 441/4 2/::0 4/:19 402/4 109/4 سرمایه فرهنگی تجسم یافته

است که رابطه نسبتاً قوی  12/4بر اساس جدول زیر، مقدار ضریب همبستگی چندگانه معادل

گفت که  توانیم R2. همچنین با توجه به مقدار دهدیمبین متغیرهای پیش بین و مالک را نشان 

 . شودیمدرصد از تغییرات متغیر مصرف کاالهای فرهنگی توسط متغیرهای مذکور تبیین  40

 خالصه مدل) ضرایب همبستگی رگرسیون(  -9جدول شماره 

ضریب همبستگی  مدل

 پیرسون

ضریب تعیین  ضریب تعیین

 یافتهتعدیل

خطای استاندارد 

 بیارزیا

1 124/4 401/4 421/4 03312/4 

 

 یریگجهینت

سبک زندگی، تمایالت، تفکرات، و  مصرف فرهنگی، با نمادها و عالئم خاص خود، امروزه نمایانگر

آن، کارکردهای جدیدی یافته است. در عصر  کننده هویت عامالنهاست و به مثابه بازنماییاله آاید

خصوص مصرف  کند، بهکاالها و خدماتی که مصرف می با حاضر، انسان تمایل دارد کیستی خود را

ر بیش از همه ب یستم،اندیشمندان قرن ب مشهور دارند، معرفی کند. کاالها یا خدماتی که نام و مارک

مصرف  .دانندیممؤلفه جامعه جدید  ینترمهممصرف فرهنگی را  و تأکید کردند ،شکل فرهنگی مصرف

 یدتول یاستفاده از کاالها یبه معنا یان سادهاست که به ب یندگسبک ز یهااز شاخص یکی ی،فرهنگ

 . باشدیم یزکننده نه مصرفیقه نوع سلکنندمشخص و بوده یشده نظام فرهنگ

است  یاگونهبهاز نظر میزان مطالعه نشریات و مطبوعات، وضعیت  دهدیمنتایج این تحقیق نشان 

. میانگین مطالعه نشریات دهندینمدرصد، هیچ وقتی را در طول شبانه روز به آن اختصاص  0/41که 

 ترینیدیکلدقیقه در شبانه روز است. در مورد مطالعه کتاب به عنوان یکی از  11و مطبوعات، 

طالعه هیچ گونه م هانمونهدرصد از  41مصرف فرهنگی، نکته قابل توجه این است که  یهامعرف

مراجعه  هاکتابخانههم به  باریکحتی  هانمونهدرصد از  4/21. دهندینمغیردرسی در طول روز انجام 

 هانمونهدرصد از  4/24. دهندینم اختصاص کتاب خرید برای ماه در پولی هیچ درصد، 2/40. اندنکرده

هنری بازدید  هاییشگاهنماز درصد نیز حتی ا :0و  اندنکردهبار هم به موزه مراجعه  1در طول سال، 

 باالی قمر که ایینهگز تنها. است پایین بسیار هم تئاتر و موسیقی کنسرت به رفتن . آماراندنکرده



001 مقایسه بین نسلی مصرف کاالهای فرهنگی و عوامل موثر بر آن در شهر رشت 
  

 

 14در مقابل، میزان استفاده از تلفن همراه با . است سینما به رفتن ،دهدیم نشان را سال در باریک

دقیقه از آمار باالیی برخوردار است. جوانان در مقایسه با افراد مسن،  21دقیقه در روز و اینترنت با 

 . کنندیمو تکنولوژی روز استفاده  هارسانهبیشتر از این 

 وم،س و دوم نسل بین فرهنگی کاالهای مصرف میانگین که است آن از حاکی تحلیلی، نتایج

 یلق)  دوم نسل از بیشتر( انقالب از بعد) سوم نسل در که طوری به ،،دهدیم نشان معناداری تفاوت

اما برآیند کلی از بررسی مصرف فرهنگی در  شهر رشت نشانگر آن است که میزان  است،( انقالب از

مصرف در حد قابل قبولی نیست و در هر دو گروه، میانگین پایین است. اگر چه در نسل سوم، میانگین 

رگرم س جنبه تنها جامعه یک فرهنگی مصرف کهیهنگاممصرف تا حدی بیش تر از نسل دوم است، اما 

 رب عرصه گفت توانیم ،یرددر برنگ را فکری غنای و باشد داشته مادی تمتع و وقت ذرانگ کننده،

 سمت به افراد هدایت شد. در چنین شرایطی، خواهد تنگ برانگیز تفکر و روشنفکرانه فرهنگی کاالهای

 .یابدیم فراوانی اهمیت غنی، فرهنگی مصرف

بررسی ابعاد سه گانه سرمایه فرهنگی در شهر رشت نیز بیانگر آن است که در حد قابل قبولی 

( و سپس ابعاد تجسم 1/3:نیستند و کمتر از حد متوسط می باشند. از نظر میانگین، ابتدا بعد نهادی) 

ویق ط به تش( مطرح هستند. در بعد نهادی، بیشترین میانگین مربو14/3( و عینیت یافته) 3/:1یافته ) 

، در بعد تجسم یافته، بیشترین میانگین مربوط به فهماندن  49/3والدین به فراگیری هنرها با میانگین 

و در بعد عینیت یافته، بیشترین میانگین مربوط به عالقه  02/2و انتقال مطالب به دیگران با میانگین 

 نسل، تفاوت دو بین نیز فرهنگی سرمایه میانگین نظر . ازباشدیم 21/2به موسیقی با میانگین 

 ،باالتری فرهنگی سرمایه میانگین از دوم، نسل به نسیت ، سوم نسل واقع در. دارد وجود معناداری

همچنین بر اساس تحلیل رگرسیونی، همه ابعاد سرمایه فرهنگی اعم از تجسم یافته،  .است برخوردار

، قوی 23/4عینیت یافته و نهادی با مصرف کاالهای فرهنگی رابطه معناداری دارند. بعد نهادی با بتای 

 . دهدیمترین رابطه را با مصرف کاالهای فرهنگی، نشان 

الل کرد که تمایزهای اجتماعی در مجموعه متنوعی از استد توانیمدر نهایت، همچون بوردیو، 

، از جمله در مطالعه، موسیقی، سینما، شوندیماعمال اجتماعی که به طور سنتی مربوط به فراغت 

ل عام« خانواده»نهاد اجتماعی، یعنی  ینترمهم وکوچک ترین . شودیمتئاتر و سایر امور ذهنی، دیده 

. خانواده در هر شودیماساسی در گسترش و ترویج فرهنگ و استفاده از کاالهای فرهنگی محسوب 

ر دبا مدیریت مالی صحیح، هزینه الزم را برای خرید کاالی فرهنگی اختصاص دهد.  تواندیمشرایطی 

در مصرف کاالهای  اییژهوخانواده، اهمیت این تحقیق هم مشخص شد که سرمایه فرهنگی نهادی در 

 ن،یزیوتلو قبیل اطالعات و ارتباطات از یدر عرصه فناور یر، تحوالت چشمگفرهنگی دارد. از طرفی

نقش  ،یسبک زندگ یدجد یرهایتصو تبلیغ و ... با انتشار و یاماهواره یهاو شبکه ینترنتها، اروزنامه

 متعاقباً شود،یدر افراد م یدجد یها و باورهاارزش یدموجب تول و داشته جوانان یریپذدر جامعه یمهم

 ییراتغت یرشآنجا که پذ از است و یرگذارتأث هاآن یخصوص مصرف فرهنگ ه مصرف افراد و بهیقسل در
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 شترییسهولت ب ،ندارند یهبر مقاومت متناقض اول غلبه به یازیکه ن ترجوان یهاگروه یاندر م یفرهنگ

های مورد بررسی در این مطالعه در نسل هاتفاوتانجامد و این یها منسل یانم یی درهابه تفاوت و دارد

 .اندشدهنیز مشاهده 

 گفت نتایج این تحقیق با تحقیق  عبداهلل فاضلی توانیمدر مقایسه با نتایج تحقیقات دیگر، 

  ویلمز و تراموت و( 3414) چو یین و چیو مینک ،(3440)  ماسینیس تحقیقات ( و نتایج1290) 

 هنگیفر سرمایه معنادار و مثبت ارتباط از مطابقت دارد، نتایج تحقیقات مذکور، همگی حاکی( 3414)

 والدین، و گیردمی شکل مدرسه و درس کالس از بیرون مطالعه عادات کهچنان. است مطالعه امر با

. هستند مطالعه سمت به افراد هدایت در کنندهتسهیل نقش دارای خویشاوندان و برادرها و خواهر

 العاتیمط پیشرفت و عالقه بودند، باال فرهنگی سرمایه با هاییخانواده دارای که همچنین دانشجویانی

 فرهنگی سرمایه اب مستقیم طور به مطالعه تجربه داشتند. به عبارتی، دانشجویان سایر به نسبت بیشتری

  رحاض تحقیق در. است فرزندان مطالعه عادت گیریشکل در اصلی عامل خانواده،. دارد ارتباط خانواده

 ویس از مطالعه به تشویق و والدین مطالعه جمله از خانواده فرهنگی سرمایه نیز مشاهده شد که بین

 .ددار وجود مستقیم رابطه نشریات، و کتاب مطالعه جمله از فرهنگی افراد کاالهای مصرف و والدین

 (، با عنوان1293) طاهری و آبادزارع شاهبین نسلی نیز با نتایج تحقیق  یهاتفاوتاز نظر 

 ییهامشابهت« یزدمادران شهر  و دختران یندر ب یفرهنگ یمصرف کاالها یالگو ینسل ینمطالعه ب» 

ود وجو مادران  ین دختراندر ب یفرهنگ یمصرف کاالها ینبمعناداری تفاوت  ینکهادیده شد از جمله 

 و مصرف کاالهای فرهنگی در نسل بعد از انقالب، بیشتر از  نسل قبل از انقالب بوده است. .داشته است

 پیشنهادها

 تقویت فرهنگ مکتوب، در برابر فرهنگ شفاهی از طریق عرضه و تولید کاالهای فرهنگی -

 مدارس یهابرنامهمختلف فرهنگی و هنری و باال بردن ذوق هنری در  یهابرنامهگنجاندن - 

 ورزانیشهاندمختلف فرهنگی و هنری و آشنا کردن مردم با  یهاجشنرگزاری ب -

 هنری هاییشگاهنمااز  هاخانوادهتشویقی جهت بازدید  هاییاستساتخاذ  -

 متولی یهاسازمانکیفیت کاالها و محصوالت فرهنگی توسط  باال بردن -

 کودکان در راستای مصرف کاالهای فرهنگیها جهت تربیت آموزشی برای خانواده یهادورهبرگزاری  -

 مختلف یهانسلجهت جذب  هاشهرستانعمومی و تخصصی در  یهاکتابخانهتقویت منابع  -

 رونمایی و پاسداشت و نقد و معرفی کتاب هاییینآبرگزاری  -

 آوردن امکانات مطالعه در محل کارمطالعه و فراهم بهخصوصی  یهابخشتشویق کارکنان دولت و  -

خانه، ، کتابسرافرهنگفرهنگی در ایجاد و گسترش مراکز فرهنگی،  یهاسازمانتالش هر چه بیشتر  -

 فرهنگی و هنری هاییشگاهنماتئاتر و  یهاسالن
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 ادبی و هنری( یهاکانونفرهنگی و اجتماعی ) نظیر ایجاد  هاییتفعالزمینه سازی جهت گسترش  -

 های اتوبوسها و ایستگاهضاها و میادین عمومی از جمله پارکهای مخصوص کتاب در فایجاد ایستگاه -

 فرزندان  یارسانهتالش خانواده ها در جهت باال بردن سواد  -

در مجموع باید برای افزایش سرمایه فرهنگی و مصرف فرهنگی از ظرفیت های موجود در خانواده، 

و عمومی و همه سازمان ها و نهادهایی  ها و نهادهای فرهنگینظام آموزش عمومی و دانشگاهی، سازمان

که وظیفه جامعه پذیری مجدد را دارند بهره برد. نکته قابل توجه این است که هیچ سازمانی به تنهایی 

 متولی این بخش نیست و قادر به افزیش چشمگیر مصرف کاالهای فرهنگی نخواهد بود.

 منابع
 علوم تهران: پژوهشکده ه شناسی نسلی در ایران،جامع .(12:2) . غفاری، غالمرضا و آزاد ارمکی، تقی

 دانشگاهی. جهاد اجتماعی و انسانی

  .آگه نشر: تهران ،(پاینده حسین مترجم) .عامه فرهنگ درباره فرهنگی مطالعات(. 1292) .جان استوری،  

 شهروندان اجتماعی رفتارهای و فرهنگی کاالهای مصرف رابطه .(1291) .حمید فهیمی، و رضا اسماعیلی،

 .131-.103: (4) 3 شهری، شناختیجامعه مطالعات مجله ،اصفهان شهر در

های عمومی در توسعه درآمدی بر مطالعه و نقش خدمات ویژه کتابخانه(. 12:2) .ریزی، حسناشرفی

 ، تهران: چاپار. فرهنگ مطالعه

   نشر آگه. : هرانت بیگی، معصوم اکبر ترجمة. ایدئولوژی بر درآمدی(. 1299) .تری ایگلتون،

  . شیرازه انتشارات: تهران. صبری خسرو ترجمة، زندگی سبک و مصرف(. :129) .رابرت باکاک،

 انتشارات: تهران. مردیها مرتضی ترجمة عقالنی، انتخاب و عملی دالیل :کنش نظریه(. 1299) .پیر وردیو،ب

  . نگار و نقش

 ثالث. : نشرتهران چاوشیا، حسن ترجمة ذوقی، هایقضاوت اجتماعی نقد: تمایز(. 1294) .پیر بوردیو، 

  . نی نشر: تهران. نائبی هوشنگ ترجمة ،اجتماعی تحقیقات انجام نحوه(. 1290). ال ترز بیکر، -

 تهران: نشر نی.  شناسی.های متاخر جامعهنظریه(. 1291) .پور، حمیدرضا؛ محمدی، جمالجالئی

 . جهان کتاب : نشرتهران ،یو مصرف فرهنگ یزندگسبک . (12:1). یعهطل یان،خادم

نسلی الگوی مصرف کاالهای فرهنگی در بین مطالعه بین(. 1293. ) طاهر، مریم و آبادی، اکبرزارع شاه

 .1:9-321: (21) 12 مطالعات راهبردی زنان، ،دختران و مادران شهر یزد

 قم: انتشارات صبح صادق. مصرف و سبک زندگی. .(12:3) .فاضلی، محمد

های طرح رفتارهای فرهنگی ایرانیان، یافته. (12:1).دفتر طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.پژوهشی فعالیت و مصرف کاالهای فرهنگی در رشت
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 .114ـ:19(، 1) 1 قات فرهنگی،تحقی(. تصویری از سبک زندگی جامعه دانشجویی. 12:2) .فاضلی، محمد

ی فرهنگی، و مصرف کاالها یاجتماع یاقتصاد یگاهپا .(1219). ن، شهناززادگاصداقت و فردرو، محسن

 . 33و  32 ،یفرهنگ عموم

 ،فرهنگی مصرف وسیله فهم جامعه مدرن: سه پارادایم در مطالعات مصرف .(12:4). عباس ی،کاظم

   . 13 ،یهسرما

: انتشارات تهران مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ایران. .(12:1) .کاظمی، عباس

 جهاد دانشگاهی. 

در  یفرهنگ و مصرف یالتتحص .(1293). ، اعظمافزایمنس و اله، ولیزادهیرستمعل ین؛عبدالحس ی،کالنتر

 . 111-121: (1) 3 ،یراندر ا یاجتماع یقاتمطالعات و تحق، شهر تهران
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Intergenerational comparison of cultural goods consumption 

and it's affecting factors in Rasht 
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Abstract 

Cultural consumption is one of the indicators of lifestyle, which simply means the use of 

goods produced by the cultural system, and also determines the type of consumer taste. 

According to Bourdieu's theory, the consumption of cultural goods is related to the cultural 

capital of individuals. In this study, meanwhile generational comparison of consumption 

of cultural goods in Rasht, their cultural capital has also been studied by survey method 

and 400 people as a sample have been asked questions. Analytical results based on 

statistical tests indicate that the average consumption of cultural goods in the third 

generation (after the revolution) is higher than the second generation (before the 

revolution). In fact, the third generation has a higher average cultural capital than the 

second generation. In fact, the third generation has a higher average cultural capital than 

the second generation. Another hypothesis of research on the relationship between cultural 

capital and the consumption of cultural goods has also been proven. Regression analysis 

also shows that all dimensions of cultural capital, including embodied, objectified and 

institutional ones, have a significant relationship with the consumption of cultural goods. 

The institutional dimension with a beta of 0.32 shows the strongest relationship with the 

consumption of cultural goods. Also, according to the value of the coefficient of 

determination, it can be said that 54% of the changes in the variable of consumption of 

cultural goods are explained by the three variables of cultural capital, including embodied, 

objectified and institutional ones. 
 

Key words: Consumption, cultural goods, lifestyle, cultural capital, generation. 
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