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چکیده

هــدف از پژوهــش حاضــر ،بررســی نقــش نــوع نظــام ارزشــی افــراد در مصــرف کاالهــای فرهنگــی ،در شــهر کرمانشــاه و در
ســال  1398بــوده اســت .روش انجــام پژوهــش ،پیمایشــی و روش گــردآوری دادههــا پرسـشنامه و جامعــۀ آمــاری ایــن
پژوهــش ،افــراد  20ســال و بیشــتر شــهر کرمانشــاه بــوده اســت .حجــم نمونــۀ  350نفــر کــه بــا روش نمونهگیری خوشـهای
چندمرحل ـهای انتخــاب شــدهاند .یافتههــا نشــانداده کــه میــزان مصــرف فرهنگــی در شــهر کرمانشــاه متوســط بــوده
و پاســخگویان مجــرد ،تحصیلکــرده و ســاکن در محــات متوســط مصــرف فرهنگــی بیشــتری داشــتهاند .میانگیــن
نمــرۀ نظــام ارزشــی اقتصــادی و اجتماعــی پاس ـخگویان بیــش از میانگیــن نمــرۀ نظــام ارزشــی سیاســی و مذهبــی آنــان
بــوده اســت .میانگیــن نمــرۀ نظــام ارزشــی اقتصــادی و مصــرف فرهنگــی در زنــان ،افــراد مجــرد ،محــات ســطح متوســط
و ســنین پایینتــر ،بیشــتر بــوده و در محــات پاییــن شــهر ،افــراد متأهــل و ســنین باالتــر ،ارزشهــای اجتماعــی بیشــتر
و مصــرف فرهنگــی کمتــر بــوده اســت .میــزان مصــرف فرهنگــی افــراد دارای نمــرۀ نظــام ارزشــی سیاســی و اقتصــادی
باالتــر ،بیشــتر بــوده اســت .امــا میــزان مصــرف فرهنگــی در افــرادی کــه نمــرۀ نظــام ارزشــی اجتماعــی و مذهبــی آنــان
بیشــتر بــوده ،کمتــر از بیــن متغیرهــای زمینـهای ،تحصیــات مهمتریــن عامــل مؤثــر بــر نــوع نظــام ارزشــی و در نتیجــه
بــر نــوع و میــزان مصــرف فرهنگــی افــراد بــوده اســت .براســاس یافتههــای پژوهــش میتــوان نتیجــه گرفــت کــه نظــام
ارزشــی افــراد در میــزان مصــرف فرهنگــی آنــان نقــش دارد.

کلیــدواژگان :کرمانشــاه ،مصــرف فرهنگــی ،نظــام ارزشــی اجتماعــی ،نظــام ارزشــی اقتصــادی ،نظــام ارزشــی سیاســی،
نظــام ارزشــی مذهبی.
 .1استادیار گروه جامعهشناسی ،دانشکدۀ علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران (نویسندۀ مسئول).
Email: v.ahmadi@razi.ac.ir

 .2دانشیار گروه جامعهشناسی ،دانشکدۀ علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
 .3کارشناسیارشد جامعهشناسی ،دانشکدۀ علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
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 .1مقدمه
در دنیـای امـروز شـاهد رشـد فزاینـدۀ انـواع کاالهـای فرهنگـی جدید و گسـترش اسـتفاده از آنها
هسـتیم کـه ایـن موضـوع سـبب شـده کـه مصـرف کاالهـای فرهنگـی و ارتبـاط آن بـا متغیرهـای
مختلف ،ازسـوی پژوهشـگران و صاحبنظران موردتوجه قرار گیرد .مصرف کاالهای فرهنگی،
فعالیتی اجتماعی و کرداری روزمره اسـت که به میانجی آن ،فرهنگ تولید و بازتولید میشـود.
افـراد «بـا مصـرف فرهنگـی هـم خالقیـت خـود را در سـاختن فرهنـگ ،و هـم تعلـق خـود را بـه
صنایـع فرهنگـی نشـان میدهنـد .مصـرف فرهنگـی ،سـبک زندگی ما را شـکل میدهـد؛ نیازها و
تمایلات مـا را سـامان میدهـد؛ و مـواد الزم بـرایتولیـد تخیلات و رؤیاهایمـان را فراهم میکند.
مصرف فرهنگی ،نشـاندهندۀ تفاوتها و تمایزات اجتماعی اسـت و نمایانگر تولیدات ثانویۀ
مـا در بهکارگیـری ابزارهـای موجـود اسـت» (اسـتوری.)46 :1386 ،
منظـور از «مصـرف فرهنگـی ،اسـتفاده از کاالی تولیـد شـدۀ نظـام فرهنگـی اسـت کـه
مشـخصکنندۀ نـوع سـلیقۀ مصرفکننـده اسـت» (بوردیـو .)112 :1390 ،1کاالهـای فرهنگـی
بـه متـون چاپـی ،آلبومهـای موسـیقی ،آثـار هنـری ماننـد :نقاشـی ،هنرهـای گرافیکـی ،فیلـم،
عکـس ،محصـوالت سـمعی-بصری ،مسـابقات و تجهیـزات ورزشـی و ...اطلاق میشـود.
«بوردیـو» نشـان داده اسـت کـه عالوهبـر محدودیتهـای مالـی و منابـع اقتصـادی ،سـاختار
ً
دیگـری وجـود دارد کـه مصـرف (خصوصـا مصـرف فرهنگـی) را محـدود میکنـد« .نظـام
قریحههـای برآمـده از منشهـای طبقاتـی نیز بر تعیین نـوع و میزان مصرف مؤثرند» (فاضلی،
 .)45 :1382بهطـور خالصـه «منـش ،یـک نظـام طبقهبنـدی غیرمشـهود (نامرئـی) اسـت کـه
ذائقههـای مصرفکننـده را شـکل میدهـد» (بوردیـو1977 ،؛ بهنقـل از :الفـی.)187 :2007 ،2
نگاهــی بــه مطالعــات مرتبــط بــا مصــرف کاالهــای فرهنگــی نشــان میدهــد کــه الگــوی
ً
مصــرف کاالهــای فرهنگــی ،پدیدههایــی ســاده و صرفــا متأثــر از عالئــق ،خواســتهها ،تواناییهــا
و امکانــات افــراد نیســتند؛ بلکــه بــا عوامــل و متغیرهایــی چــون :طبقــه ،پایگاه و قشــر اجتماعی،
نــوع کاالهــای مصرفــی (مــادی و فرهنگــی) ،ســبک زندگــی ،درآمــد ،ارزشهــای اجتماعــی،
الگوهــای مصــرف مرجــح ،متغیرهــای زمین ـهای و ســطح توســعۀ کشــور ارتبــاط دارنــد.
ازمیــان ایــن متغیرهــا ،ارزشهــا تأثیــر زیــادی بــرروی نــوع کاالی فرهنگــی مــورد مصــرف
افــراد دارد .انســان بــه ســبب داشــتن اراده و قــدرت اختیــار ،میتوانــد در واکنــش بــه پدیــدهای
مشــخص ،واکنشهــای متفاوتــی داشــته باشــد .زمانیکــه مســألۀ انتخــاب پیشمیآیــد،
ناچــار نیازمنــد مــاک و معیــار هســتیم و اینامــر بهوســیلۀ نظــام ترجیحــی و یــا ارزشهــای
افــراد صــورت میگیــرد .در حقیقــت ،ارزشهــا ،خمیرمایــۀ فرهنــگ را تشــکیل میدهنــد؛
بنابرایــن تمــام رفتارهــای پایــدار اجتماعــی ماهیتــی فرهنگــی دارنــد .در حقیقــت ،الگــوی
مصــرف جامعــه ،نتیجــۀ فرهنــگ مصرفــی آن اســت.

احمدی و همکاران
نقش نظام ارزشی در مصرف فرهنگی در شهر کرمانشاه

جامعــۀ مــا در ســالهای اخیــر بــا رشــد و گســترش شــهرگرایی ،رشــد صنعــت و تولیــد انبــوه
کاالهــا و همچنیــن رســانههای ارتباطــی جدیــد و مــوج تبلیغــات کاالهــا بــا پدیــدۀ مصرفگرایــی
بهطــور عــام و مصــرف کاالهــای فرهنگــی بهطــور خــاص بــه اشــکال گوناگــون مواجــه شــده
اســت .بــا توجــه بــه ایــن تغییــرات ،ارزشهــای جامعــه نیــز دچــار دگرگونیهایــی شــده اســت و
تغییــر ارزشهــا موجــب تغییراتــی در ســبک زندگــی و مصــرف کاالهــای فرهنگــی شــده اســت.
شــهر کرمانشــاه نیــز کــه جامعــۀ پژوهــش مذکــور اســت ،از ایــن تحــوالت تأثیــر پذیرفتــه اســت؛
امــا جــدای از ایــن تحــوالت ،شــهر کرمانشــاه دارای شــرایط خــاص فرهنگــی (چنــد قومــی و چنــد
مذهبــی) ،اجتماعــی ( مهاجرپذیــری و مهاجرفرســتی زیــاد ،ســرمایۀ اجتماعــی درونگروهــی) و
اقتصــادی (میــزان بــاالی بیــکاری ،اشــتغال غیررســمی و )...اســت کــه بالقــوه میتوانــد موضــوع
نــوع ارزشهــا و مصــرف فرهنگــی ایــن شــهر را خــاص و متمایــز ســازد .فقــر اقتصــادی و میــزان
بــاالی بیــکاری در ایــن شــهر موجــب ایجــاد عطــش اقتصــادی و اهمیــت و اولویــت یافتــن
ارزشهــای اقتصــادی و مــادی گشــته اســت و بهتبــع آن ،از اهمیــت و اولویــت ارزشهــای
غیرمــادی و مذهبــی کاســته شــده اســت .نکتــۀ مهــم دیگــر درخصــوص شــهر کرمانشــاه ازنظــر
ارزشهــا ایــن اســت کــه بــا وجــود تغییراتــی کــه ازنظــر ارزشــی کل جامعــۀ مــا ازجملــه شــهر
کرمانشــاه را تحتتأثیــر قــرار داده ،امــا ایــن شــهر همچنــان بافــت ســنتی و بومــی خــود را
تاحــدودی حفــظ کــرده و بهنظــر میرســد ارزشهــای ســنتی و اجتماعــی بهدلیــل وجــود روابــط
و پیوندهــای خویشــاوندی و قومــی و بافــت فرهنگــی آن ،بیــن افــراد همچنــان حفــظ شــده
اســت «چنانکــه میتــوان چندیــن اجتمــاع را درون شــهر مشــخص کــرد کــه تعامــات آنهــا
بیشــتر براســاس الگوهــای گروههــای نخســتین و اجتماعگرایانــه اســت تــا الگوهــای تعاملــی
مربــوط بــه جامعــۀ بزرگتــر» (کریمــی و همــکاران )84 :1399 ،و مــوارد ذکــر شــده در بســیاری
از زمینههــا و رفتــار و زندگــی روزمــره و انتخابهــای مــردم ایــن شــهر خــود را نشــاندهــد .بــا
توجــه بــه اینکــه در ایــن جامعــه بهدلیــل ســاختار مذهبــی و اهمیــت مســائل دینــی ،بســیاری از
فعالیتهــای مذهبــی نیــز در شــمار ســرمایه و مصــرف فرهنگــی قلمــداد و بهحســاب میآینــد؛
بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن شــرایط ،بررســی ایــن مســأله در شــهر کرمانشــاه میتوانــد ضــروری
و مهــم باشــد .بــا توجــه بــه نــکات فوقالذکــر مســألۀ اساســی در ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه
مصــرف فرهنگــی شــهروندان کرمانشــاهی چگونــه اســت؟ چــه نــوع نظــام ارزشــی دارنــد و آیــا
نــوع و میــزان نظــام ارزشــی بــر مصــرف فرهنگــی افــراد در شــهر کرمانشــاه تأثیــر دارد؟
 .2پیشینۀ تجربی
پژوهشهــای انجامشــده درخصــوص مصــرف فرهنگــی را میتــوان بــه چنــد دســته تقســیم
کــرد؛ برخــی از پژوهشهــا ،مصــرف فرهنگــی را اندازهگیــری و میــزان مصــرف فرهنگــی را بــر
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حســب ویژگیهــای فــردی (ســن و جنــس) ،اقتصــادی (درآمــد ،وضعیــت اشــتغال و فعالیــت)
و اجتماعــی (تحصیــات ،پایــگاه اجتماعــی ،محــل ســکونت) توصیــف کردهانــد کــه در ایــن
زمینــه میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد.
«کاظمیــان» و همــکاران ( )1393بــر نقــش طبقــۀ اجتماعــی؛ «الیاســی» و همــکاران ()1390
بــه نقــش جنــس ،تحصیــات ،ســن ،پایــگاه و میــزان اوقــات فراغــت)؛ «پورجبلــی» و «خلیلــی»
( )1389ســن ،درآمــد ،پایــگاه اجتماعــی و اوقــات فراغــت؛ «فاضلــی» ( )1384مصــرف طبقاتــی
موســیقی؛ «حاج ـیزاده» و «رضویدینانــی» ( )1394ســن ،تحصیــات؛ «باکــودی»)2007( 3
تحصیــات و درآمــد؛ «تــورچ» )2007( 4درآمــد خانــوار ،تحصیــات فــرد و والدیــن ،پایــگاه و نــوع
فعالیــت اقتصــادی؛ «چــان» و «گلدتــراپ» )2007( 5ســن ،تحصیــات؛ «حبیبپــور گتابــی»
( )1394ســن ،وضــع تأهــل ،وضــع اشــتغال؛ «قاســمی» و «صمیــم» ( )1387تحصیــات،
منزلــت شــغلی و نســب؛ «نهاونــدی» و «لطفیخاچکــی» ( )1392گروههــای شــغلی؛ «زنــدی»
و «کاظمیپــور» ()1396؛ جنــس (مــرد) ،تحصیــات فــرد و والدیــن و رتبــۀ فرزنــد؛ «مــرادی» و
«براتلــو» ( )1393شــکاف نســلی بیــن نســل جــوان و بزرگســال بهواســطۀ ســن ،تحصیــات و
وضعیــت تأهــل؛ و «ســیفاللهی» و «ارشــدی» ( )1394پایــگاه اقتصــادی و اجتماعــی و میــزان
اوقــات فراغــت.
برخــی دیگــر از پژوهشهــا بــه رابطــه و نقــش عوامــل مختلــف بــر میــزان مصــرف فرهنگــی
تأ کیــد داشــتهاند کــه عبارتنــداز« :چــان» و «گلدتــراپ» ( )2007تکنولــوژی؛ «عبــدی» ()1388
دی ـنداری؛ «فاضلیاندهکــردی» و «محمــدی» ( )1395ســواد رســانهای؛ «زار عشــاهآبادی»
و «طاهــر» ( )1392نســل (دختــر و مــادر)؛ «حبیبپــور گتابــی» ( )1394ســرمایۀ اقتصــادی،
ســرمایۀ انســانی؛ «ملکــی» و «رفیعــی» ( )1391نقــش ســرمایۀ اقتصــادی و بیشــتر ســرمایۀ
فرهنگــی؛ «نیــازی» و «شــفائیمقدم» ( )1394مؤلفههــای نوگرایــی؛ «رضائیــان» و «ادریســی»
( )1397شــبکههای اجتماعــی؛ «دارابــی» و «مختارپــور» ( )1395طبقــۀ اجتماعــی ،رفتــار
مصرفکننــده ،هویــت اجتماعــی و باورهــای مذهبــی؛ و «صادقیپــور رودســری» و همــکاران
( )1399عوامــل کالبــدی ،ماننــد مراکــز خریــد.
در رابطــه بــا مســألۀ پژوهــش حاضــر برخــی پژوهشهــا بــه نقــش نظــام ارزشــی بــر
متغیرهــای مختلــف اشــاره کردهانــد کــه عبارتنــداز« :شــهریاریپور» و همــکاران ()1396
تأثیــر نظــام ارزشــی بــر گرایــش دانشــجویان بــه مهاجــرت از کشــور؛ «کاظمــی» و همــکاران
( )1388رابطــۀ بیــن متعلقــات مهــم ،نظــام ارزشــی و نگرشهــای خریــد کــردن دانشــجویان؛
«عریضــی» و «صالحیــان» ( )1392رابطــۀ نظــام ارزشــی بــا مــاک انتخــاب رشــتۀ دانشآمــوزان؛
و «زارع» و «مالکــی عــذاری» ( )1394بیــن نــوع نظــام ارزشــی فــرد و نــوع فراغــت؛ «کبیــری» و
«ســلطانیبهرام» ( )1399فردگرایــی بــر ســبک مصرفــی.

احمدی و همکاران
نقش نظام ارزشی در مصرف فرهنگی در شهر کرمانشاه

در پژوهشهــای فــوق از جنبههــای مختلــف بــه موضــوع مصــرف فرهنگــی و عوامــل
مختلــف مرتبــط و مؤثــر بــر آن یــا میــزان مصــرف کاالهــای فرهنگــی پرداختــه شــده اســت .امــا
درخصــوص نقــش و تأثیــر نظــام ارزشــی بــر مصــرف فرهنگــی پژوهشهــای اندکــی صورتگرفته
ً
کــه آنهــم صرفــا یکــی از ابعــاد نظــام ارزشــی همچــون دیــن را مــورد بررســی قــرار داده اســت و
تحقیــق جامعــی در بررســی ارتبــاط ســایر ابعــاد مهــم نظــام ارزشــی بــا مصــرف کاالهــای فرهنگــی
صــورت نگرفتــه اســت؛ از ایـنرو ،در پژوهــش حاضــر ابعــاد مختلــف نظــام ارزشــی (ارزشهــای
سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و مذهبــی) و رابطــۀ آنهــا بــا مصــرف کاالهــای فرهنگــی
توصیــف و تحلیــل شــده اســت.
 .3پیشینۀ نظری
یکــی از خصیصههــای بنیادیــن انســان ،نیازمنــد بــودن و برهمیناســاس مصرفکننــده
بــوده اوســت« .انســان بــرای تــداوم حیــات خویــش نیازمنــد مصــرف کاالهــا و خدماتــی اســت
کــه نیازهــای اولیــۀ او را بــرآورده کنــد ،بنابرایــن نیــاز و مصــرف ،همراهــان همیشــگی انســان
در طــول تاریــخ بشــر بودهانــد؛ امــا امــروزه مصــرف و نیــاز از هــم فاصلــه گرفتهانــد و شــکافی
بیــن آنهــا پدیــد آمــده اســت ،بهنحویکــه دیگــر مصــرف انســانی مطابــق بــا نیازهــای انســانی
نیســت ،بلکــه چیــزی بیــش از آن اســت کــه مصــرف در پایــان قــرن بیســتم بــه واقعیتــی
ُ
چندبعــدی تبدیــل شــده کــه در کنــار ابعــاد و الزامــات اقتصــادی معانــی فرهنگــی و الزامــات
اجتماعــی بســیار بــا خــود دارد» (بــاکاک.)2 :1993 ،
امــروزه مصــرف فرهنگــی بــا نمادهــا و عالیــم خــاص خــود نمایانگــر ســبک زندگــی ،تمایالت،
تفکــرات و ایدهآلهاســت و بــه مثابــه بازنمایــی کننــده هویــت عامــان آن ،کارکردهای جدیدی
یافتــه اســت .در عصــر حاضــر انســان تمایــل دارد کیســتی خــود را بــا کاال و خدماتــی کــه مصــرف
میکنــد بــه خصــوص مصــرف کاالهــا یــا خدماتــی کــه نــام و مــارک مشــهور دارنــد معرفــی کنــد.
نظریــات جامعهشــناختی و روانشــناختی گوناگونــی در بــاب مصــرف و مصرفگرایــی
پخــش شــدهاند کــه بهدنبــال فهــم و تبییــن پدیدهانــد .برخــی مصــرف فرهنگــی را از دریچــۀ
تحلیــل طبقاتــی مینگرنــد و برخــی دیگــر آنرا نوعــی هویــت و بیــان هویــت میداننــد و
عــدهای نیــز آنرا در ارتبــاط بــا رســانههای ارتباطــی و تبلیغــات رســانهای بررســی کردهانــد؛
ُ
ـادی ســاختار اجتماعــی ،بــه ابعــاد سیاســی و اجتماعــی نیــز توجــه
«"وبــر" عالوهبــر بعــد اقتصـ ِ
دارد .وبــر در تعییــن قشــر اجتماعــی عالوهبــر ثــروت بــر میــزان مشــترکی از اعتبــار و افتخــاری
کــه از جانــب اجتمــاع تأییــد شــده باشــد ،اشــاره مــی کنــد» (الیاســی و همــکاران.)63-4 :1390 ،
«بوردیــو» در کتــاب تمایــز کــه یکــی از مهمتریــن آثــار اوســت بــه آشــکار ســاختن رابطــۀ
تفکیکناپذیــر «موقعیتهــای اجتماعــی» و «قضاوتهــای ذوقــی» پرداختــه اســت .او

205

206

دوفصلنامۀ پژوهشهای جامعهشناسی معاصر
سـ ــال  ،10شـ ـ ــمارۀ  ،19پاییـ ــز و زمسـ ـ ــتان 1400

میگویــد« :همبســتگی نیرومنــدی میــان موقعیتهــای اجتماعــی و طبــع و قریحــۀ عامالنــی
ط ســیرهایی کــه
وجــود دارد کــه ایــن موقعیتهــا را اشــغال میکننــد؛ یــا بهبیانــی دیگــر ،خــ 
آنهــا را بــه تصــدی ایــن موقعیتهــا ســوق داده و خ ـط ســیر معمــول ،بخــش جداییناپذیــر
نظــام عوامــل تشــکیلدهندۀ طبقــه اســت» (بوردیــو.)163 :1390 ،
بوردیــو آشــکار میســازد کــه کل قلمروهــای اجتماعــی بــه میدانهای نزاع و ســتیز نمادهای
طبقاتــی بــر ســر تصاحــب جایــگاه قــدرت در کاالهــای اقتصــادی و فرهنگــی تبدیــل میشــود:
«مبــارزه بــر ســر تصاحــب کاالهــای اقتصــادی یــا فرهنگــی ،در آن واحــد ،مبــارزهای نمادیــن بــر
ســر تصاحــب نشــانههای تشــخصآوری اســت کــه کاالهــا یــا فعالیتهــای طبقهبندیشــده
و طبقهبندیکنندهانــد؛ یــا بــر ســر حفــظ یــا ســرنگون کــردن اصــول طبقهبنــدی ایــن
ویژگیهــای تشــخصآور اســت .در نتیجــه ،فضــای ســبکهای زندگــی ،ترازنامــۀ مبارزههــای
نمادیــن بــرای تحمیــل ســبک زندگــی مشــروع در مقطــع معینــی اســت کــه در جریــان مبــارزه بــه
ـکل خــود درمیآینــد« .تشــخص» ،یــا بهتــر بگوییــم مرتبــه یــا «تــراز» ،کــه شــکل
کاملتریــن شـ ِ
مسخشــده ،تشــخیصناپذیر و مشــروع و موجــه طبقــۀ اجتماعــی اســت ،فقــط بهواســطۀ
مبارزههایــی موجودیــت پیــدا میکنــد کــه بــرای تصاحــب انحصــاری نشــانههای ممتــازی در
میگیرنــد کــه موجــب «تشــخص طبیعــی» میشــوند» (بوردیــو .)341 :1390 ،وی همانگونــه
کــه در روابــط و نشــانههای کاالهــای مادی-اقتصــادی ،وجــود سلســلهای از مراتــب طبقاتــی و
تبعیضهــای ناشــی از آن میبینــد ،در قلمــرو روابــط فرهنگــی (یــا بــه اصطــاح «معنــوی») نیــز
ایــن مراتــب طبقاتی-اشــرافیتی را تشــخیص میدهــد (بوردیــو.)402 :1390 ،
مبنــای تحلیــل بوردیــو ایــن اســت کــه چگونــه گروههــای خــاص بهویــژه طبقــات
اجتماعی-اقتصــادی بــا بهکارگیــری انــواع کاالهــای مصرفــی ،روشهــا یــا ارائــه خــوراک و غــذا
خــوردن ،و مبلمــان وتزئیــن داخلــی منــزل میخواهنــد روش زندگــی مجــزای خــود را مشــخص،
و خــود را از دیگــران متمایــز نماینــد .بــه عــاوه ،بوردیــو ضمــن تفکیک انواع ســرمایۀ اقتصادی،
ســرمایۀ فرهنگــی ،ســرمایۀ اجتماعــی و ســرمایۀ نمادیــن ،نقــش تعیینکننــدهای بــرای ســرمایۀ
فرهنگــی قائــل میشــود .وجــود اشــکال متفــاوت ســرمایۀ فراهمکننــدۀ ســاختاری بنیادیــن
بــرای ســازماندهی عرصههــا و در نتیجــه شــکلگیری انــواع مختلــف منــش و کنشهــای
مرتبــط بــا آنهاســت.
ازنظــر بوردیــو نیــز ســـبک زنـــدگی تجسـمیافتۀ ترجیحــات افـــراد اســـت کــه بهصــورت عمــل
ل مشــاهد ه هســتند؛ و از آنجــا کــه بخــش مهمــی از ترجیحــات افــراد متأثــر از نظــام
درآمــده و قابـ 
ارزشــی موردقبــول آنــان میباشــد ،بنابرایــن میتــوان گفــت کــه مصــرف کاالهــای فرهنگــی کــه
نمــادی از ســبک زندگــی افــراد اســت تحتتأثیــر ارزشهــای آنــان قــرار دارد؛ و میتوانــد نمــادی
ّ
از نگرشهــا و مقبــوالت فکــری مصرفکننــده تلقــی شــود .ارزشهــا و اعتقــادات هــر فــردی،
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بهویــژه در جامعــۀ مــا کــه یــک جامعــۀ مذهبــی بــا اعتقــادات ریشـهدار اســامی اســت بــر تمــام
شــئون زندگــی و انتخابهــای افــراد و بهطــور کلــی ســبک زندگــی آنهــا تأثیــر انکارناپذیــری
دارد و ازجملــه ،بــر نــوع و حتــی میــزان مصــرف بهطورکلــی ،و مصــرف فرهنگــی بهطــور خــاص،
مؤثــر اســت .درواقــع شــاید بتــوان گفــت کــه بــا توجــه بــه بافــت مذهبــی جامعــۀ مــا ،ارزشهــا و
بهطــور ویــژه ارزشهــای مذهبــی در مصــرف فرهنگــی افــراد نقــش تعیینکننــده داشــته باشــد.
بوردیــو عامــل تعیینکننــده و اساســی در شــکلگیری ذائقــۀ مصرفــی و ازجملــه مصــرف
فرهنگــی افــراد را طبقــه میدانــد کــه در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع بــه تجزیــه و تحلیــل ذائقــه
در بیــن طبقــات برتــر ،متوســط و کارگــر پرداختــه و ســه نــوع ذائقــه را تشــخیص میدهــد
کــه بهســطوح آموزشــی و طبقاتــی افــراد بســتگی دارد .نکتــۀ حائــز اهمیــت در اینجــا ایــن
اســت کــه در دنیــای امــروز بــا توجــه بــه تغییــرات گســتردهای کــه ازلحــاظ ســاختار فرهنگــی،
اجتماعــی و پیشــرفتهای تکنولوژیکــی و تولیــد انبــوه کاالهــا و همچنیــن رشــد و گســترش
بیــش از حــد ابــزار اطالعرســانی صورتگرفتــه و همیــن عوامــل موجبشــده کــه اســتفاده از
کاالهــای فرهنگــی جدیــد بهدلیــل ارزانــی و ســهولت دسترســی بــه آنهــا و نیــز بهدلیــل تنــوع
و جذابیــت برنامههــا ،از قشــرهای مرفــه بــه عمــوم جامعــه و از کالنشــهرها بــه شــهرهای
کوچــک و روســتاها ،توســعهیابد؛ بنابرایــن بهنظــر میرســد کــه طبقــۀ دیگــر بــه تنهایــی
نمیتوانــد مصــرف فرهنگــی را توصیــف کنــد ،از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه جامعــۀ مــا
یــک جامعــۀ مذهبــی و اســامی اســت ،ارزشهــا بهویــژه ارزشهــای دینــی و اســامی بــر همــۀ
رفتارهــا و انتخابهــا و ترجیحــات افــراد و ازجملــه مصــرف فرهنگــی آنهــا نقــش بســیار اساســی
ً
دارد؛ بنابرایــن نمیتــوان صرفــا بــا تکیــه بهنظریــات بوردیــو و تحلیــل طبقاتــی وی از مصــرف،
بــه تبییــن مصــرف فرهنگــی در جامعــۀ مــا پرداخــت و ازســوی دیگــر بوردیــو ایــن مباحــث را
بیشــتر درخصــوص جوامــع ســرمایهداری همچــون فرانســه مطــرح کــرده اســت کــه اقتصــاد و
ســرمایهداری و بالطبــع براســاس آنهــا مفهــوم طبقــه و نظــام طبقاتــی در آنهــا اهمیــت داشــته
و حــرف اول را میزنــد ،امــا جامعــۀ مــا بهرغــم تغییراتــی کــه بهدلیــل مدرنیتــه و ملزومــات
آن اتفــاق افتــاده امــا همچنــان وجــود باورهــا و ارزشهــای مذهبــی در آن بیــش از هــر چیــز
دیگــری بــر اعمــال و رفتارهــای افــراد و در اینجــا هــم نظــام ارزشــی و هــم مصــرف فرهنگــی افــراد
تأثیرگــذار اســت .ســرمایۀ اجتماعــی درونگروهــی و همچنیــن ســطح اقتصــادی پاییــن اکثریــت
جامعــه در نظــام ارزشــی و همچنیــن مصــرف فرهنگــی آنهــا بیتأثیــر نباشــد.
«پارســونز» «جهتگیــری هنجــاری» برآمــده از دل ارزشهــا را موتــور کنــش اجتماعــی
دانســته اســت .ازنظــر پارســونز در یــک جامعــه از بیــن خردهنظامهــا ،سیســتم فرهنگــی عامــل
کنترلکننــده و انســجامبخش سیســتمهای دیگــر ازقبیــل سیســتم شــخصیتی و سیســتم
اجتماعــی اســت کــه بــه فــرد و کنــش وی بــاز نمیگــردد ،بلکــه بــه الگوهــای وســیع معنــی
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و ارزش تعلــق دارد (آزاد ارمکــی .)76 :1376 ،براســاس آرای پارســونز در عملــی کــه از فــرد
ســر میزنــد و او آنرا «کنتــرل» مینامــد ،ســه خصلــت شــامل :نظــام فرهنگــی ،نظــام رفتــاری
و نظــام شــخصیتی وجــود دارد؛ نظــام فرهنگــی دارای ســه جــزء اســت :باورهــا یــا عقایــد،
ارزشهــا و هنجارهــا .ازنظــر پارســونز ایــن نظــام فرهنگــی اســت کــه ازطریــق کنتــرل ارگانیســم و
ایجــاد نظــام شــخصیتی و ایجــاد نظــام اجتماعــی زمینــۀ الزم را بــرای نظــم اجتماعــی و ثبــات
اجتماعــی فراهــم میکنــد (ریتــزر.)138:1381 ،
«آلپــورت» ( )1352شــش نظــام ارزشــی را تعییــن میکنــد .بــه عقیــدۀ وی تمــام انســانهای
دنیــا از ایــن نظــام اســتفاده میکننــد و هیــچ انســانی از ایــن شــش نظــام خــارج نیســت و غیــر از
ایــن نظامهــای ارزشــی اساســی و کلــی ،نظــام ارزشــی دیگــری وجــود نــدارد.
 -1علــم و دانــش :در ایــن نظــام فــرد بــه علــم و دانــش ،آنهــم بــه جنبــۀنظــری و انتزاعــی
آن و َنــه معنــای عملــی و عینــی آن ،بهــا میدهــد .هــدف عمــدۀ او تحقیــق دانــش و افزایــش
یافتههــای علمــی اســت ،بهگون ـهای کــه اصــًا بــا جنبههــای کاربــردی و عملــی آنهــا کاری
ً
نــدارد .وی تشــنۀ علــم و دانــش اســت و صرفــا میخواهــد کــه بخوانــد و بخوانــد.
شهــای سیاســی (قــدرت و ســلطه) :در ایــن نظــام ارزشــی ،فــرد بهقــدرت و
 -2ارز 
سیاســت ارزش و اهمیــت میدهــد .وی عقیــده دارد کــه کســب قــدرت و مهــار دولتهــا و
ملتهــا از مهمتریــن اهــداف زندگــی هســتند .هــدف اصلــی چنیــن فــردی در زندگــی ،یادگیــری
شــیوهها و فنــون جدیــد سیاســت و یافتــن شــیوهای بــرای قــراردادن خــود در یــک موقعیــت
قــدرت سیاســی اســت.
شهــای زیباشــناختی (هنــر) :در ایــن نظام ،فرد عقیــده دارد که زیبایی مهمترین
 -3ارز 
و ارزشــمندترین چیــز در زندگــی اســت .هــدف اصلــی وی در زندگــی ،رشــد تواناییهــای هنــری
خــود و درگیرشــدن بــا اعمــال و حرکاتــی اســت کــه زیبایــی را در ســطح عمومــی و خصوصــی
افزایــش میدهــد.
شهــای اقتصــادی (پــول و ثــروت) :در ایــن نظــام ارزشــی ،فــرد بــه پــول و ثــروت
 -4ارز 
بهــا میدهــد .هــدف اصلــی او در زندگــی جم ـعآوری پــول و ثــروت زیــاد ،تــا جایــی اســت کــه
امــکان دارد .او بههیــچ چیــز غیــر از پــول و ثــروت نمیاندیشــد .حتــی ممکــن اســت از خــواب و
خــوراک خانــوادۀ خــود بگــذرد تــا بــه پــول بیشــتر برســد.
شهــای اجتماعــی (شــهرت و محبوبیــت) :در ایــن نظــام ،فــرد بــه افــراد و
 -5ارز 
ارتبــاط بیــن آنــان اهمیــت میدهــد .هــدف اصلــی وی در زندگــی ،رشــد و گســترش ارتباطــات
دلســوزانه و محبتآمیــز بــا دیگــران اســت .همچنیــن ممکــن اســت چنیــن فــردی درصــدد
یافتــن راههایــی باشــد تــا ازطریــق آنهــا رفــاه و آســایش عمومــی مــردم را بــاال ببــرد .چنیــن
فــردی همــواره بهدنبــال کســب رضایــت مــردم و کســب وجهــه و موقعیــت اجتماعــی اســت.
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شهـای دینـی :در ایـن نظـام فـرد اعتقـاد دارد کـه ارزشهـای دینـی ،باالتریـن،
 -6ارز 
مقدمترین و ضروریترین ارزشها هسـتند .هدف اصلی او در زندگی این اسـت که زندگیاش
را بـه شـیوهای عملـی کنـد کـه بـا باورهـای دینـیاش متحـد و سـازگار باشـد (آلپـورت.)1352 ،
بــه اعتقــاد آلپــورت ،انســان تحتســلطه و نفــوذ نظــام ارزشــی خــود رشــد میکنــد و حتــی
اگــر نیــل بــه ایــن آرزو برایــش میســر نگــردد وی انجــام آنرا آرزو میکنــد .او مطابــق بــا چنیــن
نظامــی ادراکات خــود را برمیگزینــد ،بــه وجــدان خویــش مراجعــه و از بــروز رفتــار نامناســب
جلوگیــری میکنــد ،ریشــۀ عــادات ناســازگار را فــرو مینشــاند و عاداتــی هماهنــگ بــا تعهــد خــود
بهوجــود م ـیآورد .بهطــور خالصــه ،همزمــان بــا توســعۀ نظــام ارزشهــا ،اعمــال نفــوذ آنهــا
در لحظــات انتخــاب شــروع میشــود .ایــن ارزشهــای شــخصی پایــۀ فلســفۀ وحدتبخــش
زندگــی را شــکل میدهنــد .آلپــورت بــر ایــن نظــر بــود کــه هــر فــردی بــه درجاتــی واجــد یکــی از
ایــن تیپهــای ارزشــی اســت.
بهنظــر میرســد نظامهــای ارزشــی آلپــورت بــرای اســتفاده در ایــن پژوهــش مناســبتر
باشــد؛ نخســت ،از ایـنرو کــه نظریــۀ وی جامــع اســت و طیــف گســتردهای از انــواع ارزشهــای
ممکــن در هــر جامع ـهای را دربــر میگیــرد .دیگــر اینکــه ،آلپــورت ارزشهــای دینــی را بیشــتر
از نظریهپــردازان دیگــر ایــن حــوزه ،مــورد بررســی قــرار داده و اهمیــت خاصــی بــرای آن قائــل
اســت و نقــش آنرا در انتخابهــای افــراد مهمتــر و مؤثرتــر از بقیــۀ ارزشهــا میدانــد .وى
معتقــد اســت کــه در بیــن تمــام نظامهــاى ارزشــى ،فقــط نظــام ارزشــى دینــى مىتوانــد در تمــام
جنبههــا و در تمــام زندگــى راهنمــاى انســان باشــد .ایــن موضــوع بــا توجــه بــه مذهبــی بــودن
جامعــۀ مــورد بررســی مــا و نقــش بســیار ُپررنــگ ارزشهــای دینــی در رفتارهــا و ترجیحــات
افــراد ،ویژگــی تأملبرانگیــزی اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه در اینجــا بــا توجــه بــه جامعــۀ مــورد
پژوهــش ،نظامهــای ارزشــی زیباشــناختی و نظــری بهدلیــل عــدم عمومیــت آنهــا نــزد عامــۀ
مــردم حــذف شــدهاند.
بــا اینکــه امــروزه مصــرف فرهنگــی گســترش پیــدا کــرده اســت ،امــا در همــۀ جوامــع و افــراد
یکســان نیســت .در بیشــتر پژوهشهــا بــر نقــش ســطح توســعهیافتگی جوامــع و همچنیــن
ن و جنــس) ،اقتصــادی (درآمــد ،وضعیــت فعالیــت و شــغل و ،)...و
ویژگیهــای فــردی (ســ 
اجتماعــی (منزلــت اجتماعــی و طبقــه ،وضعیــت ازدواج ،تحصیــات فــرد و والدیــن ،اصــل و
نســب و )...در میــزان مصــرف فرهنگــی اشــاره کردهانــد .امــا بهنظــر میرســد عامــل زیربنای ـی
و مهمتــری وجــود دارد کــه ایــن تفــاوت و تمایــزات در مصــرف فرهنگــی را ایجــاد کــرده اســت
وآن نظــام ارزشــی اســت.
در اینجــا بایــد اشــاره کــرد کــه هرچنــد آلپــورت نظامهــای ارزشــی را بهطــور جامعتــری
برشــمرده اســت ،امــا هــم آلپــورت و هــم پارســونز ،نقــش نظــام فرهنگــی را کــه شــامل ارزشهــای

209

210

دوفصلنامۀ پژوهشهای جامعهشناسی معاصر
سـ ــال  ،10شـ ـ ــمارۀ  ،19پاییـ ــز و زمسـ ـ ــتان 1400

موردقبــول افــراد نیــز هســت ،بــر کنشهــا و انتخابهــای افــراد ،مهمتــر از هــر چیــزی بــرآورد
ً
میکننــد؛ هرچنــد آلپــورت مشــخصا بــه تأثیــر نیرومنــد ارزشهــای دینــی بــر کنشهــای افــراد
تأ کیــد دارد .نکتــۀ قابــل ذکــر دیگــر ایــن اســت کــه ازمنظــر پارســونز گرچــه سیســتم فرهنگــی
بهلحــاظ اشــراف بــر اطالعــات بــر سیســتمهای دیگــر دســت بــاال دارد و آنهــا را کنتــرل
میکنــد ،امــا در مقابــل ،سیســتم اقتصــادی دارای انــرژی باالتــری بــوده و زمینــه و شــرط بــرای
سیســتمهای دیگــر اســت؛ از ای ـنرو براســاس انــرژی موجــود در خویــش بــر دیگــر سیســتمها
مســلط اســت و سیســتمهای دیگــر بــه آن نیازمنــد هســتند ،درحالیکــه آلپــورت چنیــن نقشــی
را بــرای اقتصــاد قائــل نیســت.
ازنظــر پارســونز قواعــد ،هنجارهــا و ارزشهــا هماننــد چــراغ راهنمــا بــرای کنــش انســانی
هســتند و جهتیابــی کنــش را برعهــده دارنــد .او بــرای ربــط ارزش و رفتــار و یــا بهعبارتــی
دیگــر ،الگوهــای ارزشــی-رفتاری از مفهــوم «متغیرهــای الگویــی» اســتفاده میکنــد .تعریــف
او از «ســبک زندگــی بــه مثابــه مجموعــه رفتارهــا» مــا را بهرابطــۀ ارزشهــا و نظــام ارزشــی بــا
ســبک زندگــی افــراد خواهــد رســاند و از آنجــا کــه رفتــار و فعالیتهایــی چــون :رفتــن بــه ســینما،
تئاتــر ،کنســرت ،نقاشــی و نواختــن موســیقی ،مطالعــۀ روزنامههــا ،مجــات و کتــب مختلــف
گــوشدادن بــه رادیــو و تماشــای تلویزیــون ،انــواع تفریحــات دیــد و بازدیدهــا و ...کــه همــه
جــزء مصــرف کاالی فرهنگــی محســوب میشــوند ،زیرمجموعــۀ ســبک زندگــی هســتند .رابطــه
و تأثیــر ارزشهــا و نظــام ارزشــی بــر مصــرف کاالهــای فرهنگــی را نشــان داده اســت .میتــوان
گفــت کــه انتخــاب یــا اولویــت دادن بــه ایــن فعالیتهــا میتوانــد تحتتأثیــر نظــام ارزشــی
افــراد قــرار گیــرد؛ بدینمعنــا کــه هــر شــخصی بســته بــه نــوع ارزشــی قطبــی شــده نــوع خاصــی از
فعالیتهــای فرهنگــی را انتخــاب میکنــد.
بــا توجــه بــه مبانــی نظــری کــه از آراء پاســونز ،بوردیــو و آلپــورت اخــذ شــده اســت ،میتــوان
گفــت کــه نظــام ارزشــی در شــکلگیری کنــش و عملکــرد افــراد نقــش دارد و مصــرف فرهنگــی
بهعنــوان یکــی از عملکردهــا و کنشهــای انســانی نیــز از ایــن قاعــده جــدا نیســت؛ بنابرایــن
فــرض میشــود کســانی کــه میــزان بیشــتری از یــک نظــام ارزشــی ( اقتصــادی ،اجتماعــی،
سیاســی و مذهبــی) برخــوردار باشــند ،میــزان مصــرف فرهنگــی آنهــا هــم متفــاوت باشــد.
باتوجــه بــه چارچــوب نظــری فــوق ،فرضیــات زیــر را مــورد آزمــون قــرار گرفتــه اســت.
 -1نــوع و میــزان نظــام ارزشــی در مصــرف فرهنگــی افــراد نقــش دارد؛  -2مصــرف فرهنگــی
افــراد بــر حســب متغیرهــای فــردی ،اجتماعــی و اقتصــادی پاســخگویان متفــاوت اســت؛ و
 -3نــوع نظــام ارزشــی افــراد برحســب متغیرهــای فــردی ،اجتماعــی و اقتصــادی پاس ـخگویان
متفــاوت اســت.

احمدی و همکاران
نقش نظام ارزشی در مصرف فرهنگی در شهر کرمانشاه

 .4روش پژوهش
پژوهـــش حاضـــر بـــا رویکـــرد ّ
کمـــی و اســـتفاده از پیمایـــش انجامشـــده و بـــرای گـــردآوری
دادههـــا از پرســـشنامه اســـتفاده شـــده اســـت .جامعـــۀ آمـــاری ایـــن پژوهـــش ،جمعیـــت
20س ــاله و بیش ــتر ش ــهر کرمانش ــاه ب ــوده اس ــت ک ــه براس ــاس سرش ــماری س ــال  1395مرک ــز آم ــار
ای ــران براب ــر ب ــا  686.975نف ــر بودهان ــد .براس ــاس «فرم ــول کوک ــران» و پیشف ــرض ع ــدم
اط ــاع از واریان ــس متغی ــر اصل ــی پژوه ــش و خط ــای  %0/05و درنظ ــر گرفت ــن حج ــم جامع ــۀ
آم ــاری( 686.975نف ــر) ،تع ــداد  384نف ــر بهعن ــوان نمون ــۀ پژوه ــش انتخ ــاب ش ــدند .روش
نمونهگی ــری خوشــهای چن ــد مرحلــهای ب ــوده اس ــت؛ ابت ــدا ش ــهر کرمانش ــاه بهلح ــاظ س ــطح
توس ــعهیافتگی ب ــه س ــه خوش ــه تقس ــیم ش ــده اس ــت و از ه ــر خوش ــه ،دو محل ــه انتخ ــاب ش ــده
اس ــت ک ــه عبارتن ــداز:
خوشۀ اول :محالت کسری و  22بهمن ( سطح توسعه باال)؛
خوشۀ دوم :الهیه و فرهنگیان فاز  ( 2سطح توسعۀ متوسط)؛
خوشۀ سوم :دولتآباد و شاطرآباد ( سطح توسعۀ پایین).
در مرحلــۀ بعــد ،از هــر محلــه  6بلــوک انتخــاب شــده اســت و در هــر بلــوک  11پرس ـشنامه
توزیــع شــده اســت؛ در هــر بلــوک از ابتــدای کوچــه بــا درنظــر گرفتــن پال کهــای فــرد  11خانــه
انتخــاب شــده اســت و یــک نفــر از اعضــای خانواده که باالی 20ســال ســن داشــته ،پرسـشنامه
را تکمیــل کــرده اســت .امــا بعــد از عــودت پرس ـشنامهها تعــداد  34پرس ـشنامه ناقــص ُپــر
شــده بودنــد کــه حــذف شــدند و امــکان تکمیــل مجــدد و جایگزینــی آنهــا بهدلیــل احتیــاط
ً
بنــا بهشــرایط بیمــاری کرونــا ( اواخــر ســال  )1398وجــود نداشــت و نهایتــا  350پرسـشنامه در
نرمافــزار  Spssپــردازش و تحلیــل شــدهاند.
 .1-4تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
تعریــف مفهومــی نظــام ارزشــی :بــه اعتقــاد آلپــورت ،انســان تحتســلطه و نفــوذ نظــام
ارزشــی خــود رشــد میکنــد و حتــی اگــر نیــل بــه ایــن آرزو برایــش میســر نگــردد ،وی انجــام آن
را آرزو میکنــد .او مطابــق بــا چنیــن نظامــی ادراکات خــود را برمیگزینــد ،بــه وجــدان خویــش
مراجعــه و از بــروز رفتــار نامناســب جلوگیــری میکنــد ،رشــتۀ عــادات ناســازگار را فــرو مینشــاند و
عاداتــی هماهنــگ بــا تعهــد خــود بهوجــود مـیآورد؛ بهطــور خالصــه همزمــان بــا توســعۀ نظــام
ارزشهــا ،اعمــال نفــوذ آنهــا در لحظــات انتخــاب شــروع میشــود .ایــن ارزشهــای شــخصی
پایــۀ فلســفۀ وحــدت بخــش زندگــی را شــکل میدهنــد .آلپــورت بــر ایــن نظــر بــود کــه هــر فــردی
بــه درجاتــی واجــد یکــی از ایــن تیپهــای ارزشـی اســت .ارزشهــای آلپــورت شــامل :ارزشهــای
نظــری ،زیباشــناختی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی و مذهبــی هســتند.
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تعریــف عملیا تــی نظــام ارزشــی :بــرای ســنجش نظــام ارزشــی افــراد از پرســشنامۀ
اســتاندارد نظــام ارزشــی آلپــورت اســتفاده شــده اســت .در هــر پرســش یــک گویــۀ مرتبــط بــا
هــر نظــام ارزشــی آمــده اســت .البتــه پرسـشها مربــوط بــه نظــام ارزشــی زیباشــناختی و نظــری
حــذف شــده اســت .نمــرۀ هــر فــرد از هــر نظــام ارزشــی برابــر بــا تعــداد انتخابهــای فــرد از آن
نــوع نظــام ارزشــی در پرسـشنامه اســت؛ بهعنــوان مثــال ،اگــر پاسـخگویی از  10پرســش ،پنــج
گویــۀ مرتبــط بــا نظــام ارزشــی اقتصــادی ،ســه گویــۀ مرتبــط بــا نظــام ارزشــی سیاســی ،دو گویــۀ
مرتبــط بــا نظــام ارزشــی اجتماعــی و صفــر گویــۀ مرتبــط بــا نظــام ارزشــی مذهبــی انتخــاب کــرده
باشــد ،نمــرۀ او در نظامهــای ارزشــی یــاد شــده بهترتیــب برابــر بــا  2 ،3 ،5و  0خواهــد بــود.
شــاخصهای ایــن مقیــاس کــه بــرای هــر نظــام ارزشــی شــامل  10پرســش اســت کــه عبارتنــداز:
 )1بهنظــر شــما یــک دولــت خــوب بــه کدامیــک از هدفهــای زیــر بایــد بیشــتر اهمیــت
دهــد؟
الــف) کمــک بــه طبقــات کــم درآمــد؛ ب) توســعۀ تجــارت و صنعــت؛ ج) پیــروی از اصــول
عالــی اخالقــی در سیاس ـتهای خــود؛ د) کســب احتــرام و حیثیــت در بیــن ملتهــا.
 )2اگــر در مقامــی بودیــد کــه میتوانســتید روش آموزشــی مــدارس را تغییــر دهیــد کدامیــک
از هدفهــای زیــر را بیشــتر دنبــال میکردیــد؟
الــف) کمــک بــه افزایــش تعلیمــات دینــی؛ ب) ترویــج تحصیــات مربــوط بــه مســائل
اجتماعــی؛ ج) ترویــج حــس وطندوســتی و احتــرام بــه رهبــران و قهرمانــان ملــی؛ د) تأ کیــد بــر
فایــدۀ عملــی درسهــا در زندگــی.
 )3ازمیان همجنسان خود دوستی با چه آدمی را ترجیح میدهید؟
الــف) الیــق و کارا و عملــی؛ ب) عالقهمنــد بــه بررســی فلســفۀ زندگــی خــود؛ ج) دارای
شایســتگی رهبــری و مدیریــت؛ د) نو عدوســت و اهــل کمــک بــه دیگــران.
 )4اگــر توانایــی الزم را بــرای انجــام مشــاغل زیــر داشــتید (بــه فــرض حقــوق مســاوی)
کدامیــک را انتخــاب میکردیــد؟
الف) مددکار اجتماعی؛ ب) بازرگان؛ ج) عالم روحانی؛ د) سیاستمدار.
 )5اگــر پــول و فراغــت کافــی در اختیــار داشــتید کدامیــک از فعالیتهــای زیــر را بیشــتر
ترجیــح میدادیــد؟
الــف) تأســیس مؤسســهای بــرای انجــام فعالیتهــای مذهبــی؛ ب) تأســیس مرکــزی
بــرای نگ ـهداری و پــرورش اطفــال کــودن؛ ج) فعالیــت بــرای بهدســت آوردن شــغل وزارت یــا
نمایندگــی مجلــس؛د) تأســیس یــک مؤسســه تجارتــی یــا مالــی خصوصــی.
 )6در مجلــس عصران ـهای کــه عــدهای از دوســتان صمیمــی (همجنــس) دورهــم جمــع
شــدهاید بیشــتر مایلیــد دربــاره چــه مطالبــی بحــث کنیــد؟
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الــف) معنــی و مفهــوم زندگــی؛ ب) مشــاغل پردرآمــد؛ ج) مباحــث مربــوط بــه سیاســت؛ د)
رفــاه اجتماعــی.
 )7در تعطیــات تابســتان آینــده درصــورت تواناییهــای الزم ،اشــتغال بــه کدامیــک از
فعالیتهــای زیــر را بیشــتر ترجیــح خواهیــد داد؟
الــف) فعالیــت و کار در یــک مؤسســه خیریــۀ اجتماعــی؛ ب) شــرکت در کالسهــای آموزشــی
مذهبــی؛ ج) مطالعــه دربــارۀ زندگــی رهبــران؛ د) شــرکت در یــک دورۀ کارآمــوزی حرفـهای.
 )8بهنظر شما چه مالکی باید اساس رفتارهای انسان قرار گیرد؟
الــف) معتقــدات مذهبــی؛ ب) معیارهــای مشــاهیر و اهــل سیاســت؛ ج) معیارهــای گــروه
شــغلی و همــکاران؛ د) معیارهــای نو عدوســتی.
 )9بــه کدامیــک از مشــاهیر زیــر بیشــتر عالقهمندیــد؟ و اگــر اســتعداد کافــی بــرای مشــاغل
زیــر داشــته باشــید ،کدامیــک را بیشــتر ترجیــح خواهیــد داد؟
الف) مددکار اجتماعی؛ ب) فرماندار؛ ج) بازرگان؛ د) نویسندۀ مذهبی.
 )10چــه نــوع زنــی را بیشــتر مایلیــد بهعنــوان همســر خــود انتخــاب کنیــد (خانمهــا بــه
قســمت دوم ایــن پرســش پاســخ بدهنــد)؟
الــف) ســرزباندار و باتدبیــر؛ ب) عالقهمنــد بــه کمــک بــه دیگــران؛ ج) پایبنــد بــه اصــول
مذهبــی؛ د) حســابگر.
 برای خانمها :چه نوع مردی را مایلید بهعنوان شوهر خود انتخاب کنید؟الــف) عالقمنــد بــه حضــور در فعالیتهــای سیاســی و اهــل بحــث دربــارۀ آن باشــد؛ ب)
عالقهمنــد بــه کمــک کــردن بــه دیگــران باشــد؛ ج) در زندگــی خــود بهطورکلــی پایبنــد بــه
اصــول مذهبــی باشــد؛ د) در حرفــه و کار خــود موفــق بــوده و مــورد تحســین دیگــران باشــد.
تعریــف مفهومــی مصــرف فرهنگــی :مصــرف فرهنگــی ،فعالیتــی اجتماعــی و کــرداری
روزمــره اســت کــه نیازهــا و تمایــات انســانها را ســامان داده ،مــواد الزم بــرای تولیــد تخیــات
ت (کاظمــی،
و رؤیاهــا فراهــم میکنــد و نشــان دهنــدۀ تفاوتهــا و تمایــزات اجتماعــی اســ 
.)143 :1387
تعریــف عملیا تــی :بــرای ســنجش مصــرف فرهنگــی از پرســشنامۀ ســرمایۀ فرهنگــی
بوردیــو کــه در کتــاب تمایــز مورداســتفاده قــرار گرفتــه بــود ،بهــره بــرده شــده اســت .بــرای برخــی
کاالهــای فرهنگــی ،عالوهبــر میــزان اســتفاده از کاالی فرهنگــی ،نــوع آن کاالی فرهنگــی هــم
پرســش شــده اســت ،ماننــد :نــوع برنامــۀ رادیــو و تلویزیــون ،نــوع کتــاب ،نــوع ســاز و آهنــگ و...
و نتایــج آن در یافتههــا مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت .مصــرف فرهنگــی بــا معرفهــای زیــر
ســنجش شــده اســت؛ تعــداد کتــاب غیردرســی ،تعــداد ســاعت مطالعــه در روز ،تعــداد فیلــم،
داشــتن ســاز یــا وســیلۀ موســیقی در خانــه ،میــزان گــوشدادن بــه آهنــگ و موســیقی ،میــزان
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سـ ــال  ،10شـ ـ ــمارۀ  ،19پاییـ ــز و زمسـ ـ ــتان 1400

دیــدن برنامــۀ تلویزیــون ،میــزان گــوشدادن برنامــۀ رادیــو ،رفتــن بــه ســینما و تئاتــر در مــاه،
تعــداد بازدیــد از مــوزه یــا نمایشــگا ه هنــری در ســال ،رفتــن بــه کنســرت در ســال ،تعــداد آثــار
هنــری (نقاشــی ،مجســمه و )...در خانــه ،تعــداد ســاعت اســتفاده از تلگــرام و اینســتاگرام در
هفتــه ،تعــداد ســاعت اســتفاده از اینترنــت در هفتــه.
منظــور از ویژگیهــای فــردی ،اجتماعــی و اقتصــادی در ایــن پژوهــش ،ســن ،جنــس،
تحصیــات فــرد و پــدر و مــادر ،شــغل پــدر و مــادر ،وضعیــت تأهــل ،درآمــد خانــواده و محلــۀ
زندگــی بــوده اســت .اعتبــار محتــوای صــوری شــاخصهای نظــام ارزشــی و مصــرف فرهنگــی
مــورد تأییــد اســاتید صاحبنظــر دانشــگاه قــرار گرفتــه اســت .بــرای کاهــش دادههــا و خالصــه
کــردن یافتههــا ،شــاخص مصــرف فرهنگــی بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی تهیــه شــده اســت کــه
نتایــج پایایــی و بارعاملــی آنهــا در جــدول  ،1آمــده اســت.
جدول  .1آلفای کرونباخ شاخصهای میزان مصرف فرهنگی.

عامل

متغیر
تعداد کتاب
میزان مطالعه در هفته؟

بارعاملی
0/75
0/65

مصرف فرهنگی

تعداد فیلم در خانه

0/52

داشتن ساز و وسیلۀ موسیقی

0/73

میزان گوشدادن آهنگ و موسیقی

0/78

میزان دیدن تلویزیون

0/86

میزان گوش دادن رادیو

0/85

تعداد رفتن به سینما در سال
تعداد رفتن به موزه و نمایشگاه در سال
تعداد رفتن به کنسرت در سال
تعداد آثار هنری خانه
استفاده اینترنت در هفته

0/52
0/61
0/72
0/60
0/80

استفاده تلگرام در هفته

آلفای کرونباخ
0/692

0/85

در ایــن پژوهــش ،تجزیــه و تحلیــل دادههــا در مرحلــۀ توصیــف بــا اســتفاده از جــداول توزیــع
فراوانــی و میانگیــن انجــام شــده اســت و در قســمت اســتنباطی بــا توجــه بــه ســطح ســنجش
متغیرهــا از آزمونهــای مقایس ـهای و رابط ـهای و همچنیــن رگرســیون چنــد متغیــره اســتفاده
شــده اســت.
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 .5یافتههای پژوهش
 %54پاســخگویان زن و  %46مــرد بودهانــد .میانگیــن ســنی پاســخگویان  36/3ســال و
میانگیــن درآمــد آنهــا 3میلیــون و  700هــزار تومــان بــوده اســت کــه در محــات بــاال ،4/46
متوســط  3/75و پاییــن  2/74میلیــون تومــان بــوده اســت 32/9 .پاســخگویان در محــات
بــاال 35/5 ،در محــات متوســط و  31/5در محــات پاییــن ســاکن بودهانــد .بیــش از %45
ً
پاسـخگویان تحصیــات دانشــگاهی داشــتهاند .بیــش از  %40پاسـخگویان بیــکار و تقریبــا %40
نیــز شــغل آزاد داشــتهاند .درمجمــوع تحصیــات زنــان بیــش از مــردان ،تحصیــات محــات
متوســط بیــش از بقیــۀ محــات ،بیشــترین درصــد شــاغالن دولتــی در محــات متوســط و
شــاغالن آزاد در محــات پاییــن و متوســط بــوده اســت .درصــد بیــکاری در محــات متوســط
نیــز بیــش از بقیــۀ محــات بــوده اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن ویژگیهــای اقتصــادی
و اجتماعــی محــات در نظــام ارزشــی و مصــرف فرهنگــی آنهــا بیتأثیــر نبــوده اســت کــه در
ادامــه بررســی شــده اســت.
جدول  .2ویژگیهای پاسخگویان.
جنسیت
زن

مرد

درصد

سن

54

زن

46

مرد
کل

سال

تحصیالت

درصد

شغل

درصد

تأهل

37/3

زیر دیپلم

13/1

بیکار

40/6

مجرد

35/2
36/3

دیپلم

دانشگاهی

41/6
45/2

آزاد

دولتی

39/7
19/6

متأهل

درصد

درآمد محله

51/5

باال

48/5

متوسط
پایین

میانگین
4/46
3/75
2/74

درخصــوص مصــرف فرهنگــی یافتههــا نشــانداد کــه در کل ،میانگیــن تعــداد کتــاب
غیردرســی پاس ـخگویان  50کتــاب بــوده اســت و  %35اصــًا هیــچ کتابــی در خانــه نداشــتهاند.
هرچــه تحصیــات پاسـخگویان باالتــر بــوده تعــداد کتــاب بیشــتری داشــتهاند .میانگیــن ســاعت
مطالعــه 45 ،دقیقــه در هفتــه بــوده اســت و  %36در هفتــه هیــچ مطالعـهای نداشــتهاند .هرچــه
تحصیــات باالتــر بــوده میانگیــن مطالعــۀ بیشــتر بــوده کــه ایــن میانگیــن در محــات متوســط و
بــاال بیــش از محــات پاییــن بــوده اســت %84 .پاسـخگویان هیــچ فیلمــی در خانــه نداشــتهاند
و آنهایــی کــه فیلــم داشــتهاند ،فیلــم خانوادگــی بیشــتر از بقیــۀ فیلمهــا بــوده اســت%64 .
هیــچ فیلمــی نمیبیننــد و کســانی کــه فیلــم دیدهانــد بیشــتر فیلمهــای خانوادگــی بــوده
اســت .بــا افزایــش تحصیــات ،دیــدن فیلــم خانوادگــی بیشــتر شــده و بالعکــس .در محــات
بــاال و متوســط بیشــترین فراوانــی مربــوط بــه دیــدن فیلمهــای خانوادگــی و در محــات پاییــن،
فیلمهــای اجتماعــی بــوده اســت %64 .هیــچ ســازی در خانــه نداشــتهاند .بیشــترین نــوع
ســاز مربــوط بــه ســازهای غربــی بــوده اســت ( .)%16/5کســانی کــه تحصیــات دانشــگاهی
ُ
داشــتهاند بیشــتر ســاز غربــی و کســانی کــه تحصیــات زیــر دیپلــم داشــتهاند بیشــتر ســاز کــردی
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داشــتهاند %33 .پاســخگویان اصــًا موســیقی گــوش ندادهانــد %37 .موســیقی ســنتی%17 ،
ُ
پــاپ و  %12کــردی گــوش دادهانــد .در کل ،هرچــه تحصیــات باالتــر رفتــه گــوشدادن موســیقی
ُ
ســنتی و ســپس پــاپ بیشــتر و موســیقی کــردی کمتــر بــوده اســت %23/7 .از پاسـخگویان هیــچ
برنامــۀ تلویزیونــی ندیدهانــد و  %24/6برنامــۀ تلویزیونــی مذهبــی و  %25/1برنامــۀ تلویزیونــی
اجتماعــی دیدهانــد .مــردان بیشــتر برنامههــای سیاســی و ســپس اجتماعــی تلویزیــون و زنــان
بیشــتر برنامههــای مذهبــی دیدهانــد .همچنیــن در محــات متوســط برنامههــای سیاســی،
در محــات پاییــن برنامههــای اجتماعــی و در محــات متوســط برنامههــای اقتصــادی
بیشــترین فراوانــی را نســبت بــه محــات دیگــر داشــته اســت %42 .پاس ـخگویان برنامــه رادیــو
گــوش نکردهانــد و بیشــترین فراوانــی برنامههــای رادیــو ،مربــوط بــه برنامــۀ اجتماعــی بــوده
اســت( .)%19/7زنــان برنامههــای مذهبــی و اجتماعــی رادیــو را بیشــتر از مــردان و مــردان
برنامههــای سیاســی و اقتصــادی را بیــش از زنــان گوشدادهانــد ،برنامههــای مذهبــی و
سیاســی رادیــو در محــات بــاال ،برنامههــای اجتماعــی و اقتصــادی در محــات متوســط
ً
بیشــترین فراوانــی را نســبت بــه بقیــۀ محــات داشــته اســت .تقریبــا  %75هیــچ مــدرک هنــری
نداشــتهاند و بیشــترین مــدرک هنــری پاس ـخگویان مربــوط بــه موســیقی بــوده اســت (.)%6/3
جدول  .3مصرف فرهنگی پاسخگویان.
برنامه

تلویزیون

سیاسی

8/3

اجتماعی

25/1

مذهبی

اقتصادی
ترکیبی
خیر

24/6
2

16/3
23/7

رادیو

مدرک

15/4

طراحی

7/7

19/7
3/7

11/5
42

هنری
موسیقی

درصد

نوع فیلم

6/3

خانوادگی

نقاشی

5/4

کمدی

تئاتر

سایر

ندارد

5/1
0/6
8/4

74/3

اجتماعی
سایر

ندارد

داشتن

دیدن

نوع

3/7

9/1

ایرانی

فیلم
7/4
2/6
1/8

83/7

فیلم
13/7
5/4
8/6

64/2

درصد

نوع

10/5

سنتی

ساز
کردی

8/9

غربی

16/5

ندارد

63/9

درصد

آهنگ
کردی

12

پاپ

17

خیر

37
33

در ادامــه ،بــرای توصیــف بهتــر مصــرف فرهنگــی بــر حســب مصــرف داشــتن و یــا مصــرف
نداشــتن  13معــرف فرهنگــی میــزان مصــرف فرهنگــی پاسـخگویان بررســی شــده اســت .حداقــل
و حداکثــر ممکــن نمــره متغیــر میــزان مصــرف فرهنگــی برابــر بــا صفــر و  13بــوده اســت .میــزان
مصــرف فرهنگــی پاســخگویان  6/81بــوده اســت کــه نشــان میدهــد مصــرف فرهنگــی در
حــد متوســط بــوده اســت .در بیــن متغیرهــای زمین ـهای تحصیــات بیــش از جنــس ،شــغل،
وضعیــت تأهــل و محــل ســکونت ،تفــاوت در میــزان مصــرف فرهنگــی ایجــاد کــرده اســت.
بدینصــورت کــه هرچــه ســطح تحصیــات باالتــر بــوده مصــرف فرهنگــی نیــز بیشــتر بــوده
اســت و بالعکــس .برحســب جنســیت و شــغل تفــاوت معنــاداری وجــود نداشــته اســت .برحســب
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وضعیــت تأهــل ،مصــرف فرهنگــی در افــراد مجــرد بیشــتر از افــراد متأهــل بــوده اســت .مصــرف
فرهنگــی در محــات متوســط ،بیشــتر از بقیــۀ محــات بــوده و بعــد از آن ،محــات بــاال و ســپس
پاییــن در مراتــب بعــد قــرار داشــتهاند (اختــاف بیــن بــاال و پاییــن کــم اســت و بهلحــاظ آمــاری
نیــز اختــاف بیــن محــات معنــیدار نشــده اســت) .همچنیــن طبــق یافتههــا بیــن مصــرف
فرهنگــی بــا ســن پاسـخگویان نیــز همبســتگی معکــوس وجــود داشــته ،یعنــی هرچــه ســن افــراد
بیشــتر بــوده مصــرف فرهنگــی آنهــا کمتــر شــده اســت .بیــن درآمــد و مــدت ســکونت بــا مصــرف
فرهنگــی نیــز رابطــۀ معنــاداری وجــود نداشــته اســت.
جدول  .4مقایسۀ میانگین مصرف فرهنگی پاسخگویان برحسب تحصیالت ،شغل ،وضعیت تأهل و محله.
جنسیت
زن

میانگین

تحصیالت

6/78

زیر دیپلم

مرد

6/85

کل

6/81

مقدار 0/045 F

معنیداری 0/83

درآمد
سن

مدت سکونت

دیپلم

دانشگاهی

کل

میانگین

شغل

میانگین

تأهل

4/8

بیکار

6/8

مجرد

6/1
8/0
6/8

مقدار  31/9 Fمعنیداری
0/00

ضریب همبستگی 0/05

ضریب همبستگی -0/28
ضریب همبستگی -0/05

آزاد

دولتی

7/1
6/9
6/9

مقدار 0/2 =F
معنیداری 0/79

متأهل

میانگین

محله

7/37

باال

6/52
6/9

مقدار 7/7 =F
معنیداری0/00

متوسط
پایین

میانگین
6/6
7/1
6/4
6/7

مقدار 1/7 F
معنیداری0/17

سطح معنیداری 0/38

سطح معنیداری 0/37
سطح معنیداری 0/00

میانگیــن نمــرۀ نظــام ارزشــی اجتماعــی و اقتصــادی پاس ـخگویان بیــش از میانگیــن نمــرۀ
نظــام ارزشــی سیاســی و مذهبــی بــوده اســت .در جامعــۀ ســنتی کــه روابــط ســنتی همچنــان
زیــاد و مهــم اســت نظــام ارزشــی اجتماعــی بــرای افــراد مهــم بــوده و در اینجــا هــم میانگیــن
نمــرۀ ارزشــی اجتماعــی زیــاد بــوده اســت .بهدلیــل اینکــه جامعــۀ ایــران و در اینجــا کرمانشــاه
همچنــان در ســطح نیازهــای معیشــتی و اقتصــادی بهســر میبــرد ،پــس میانگیــن نظــام
ارزشــی اقتصــادی هــم همچنــان زیــاد اســت و عطــش اقتصــادی ناشــی از مصرفگرایــی و ...در
ایــن زمینــه تأثیرگــذار بودهانــد .درمــورد وضعیــت نظــام ارزشــی پاس ـخگویان برحســب :جنــس،
شــغل ،تحصیــات ،محلــه و ســن مطابــق یافتههــا بایــد گفــت؛ میانگیــن نمــرۀ ارزشهــای
اقتصــادی در افــراد تحصیلکــرده ،مجردهــا ،زنــان (بــا توجــه بــه تحصیــات باالتــر) و ســنین
پایینتــر ،بیشــتر بــوده اســت ،امــا در افــراد متأه ـل ،تحصیــات پاییــن ،محــات بــاال و ســنین
باالتــر ،نمــرۀ ارزشهــای اقتصــادی کمتــر و نمــرۀ ارزشهــای اجتماعــی بیشــتر بــوده اســت.
میانگیــن نمــرۀ ارزشهــای سیاســی نیــز در مــردان و افــرادی کــه شــغل آزاد داشــتهاند و در
محــات پاییــن بیشــتر بــوده و برعکــس ،در زنــان ،افــراد بیــکار و فاقــد شــغل و ســنین باالتــر،
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کمتــر بــوده اســت؛ و در مــورد ارزشهــای مذهبــی تفــاوت معنــاداری برحســب متغیرهــای فــوق
بیــن پاس ـخگویان وجــود نداشــته اســت.
جدول  .5میانگین نمره نظامهای ارزشی برحسب ویژگیهای فردی ،اجتماعی و اقتصادی پاسخگویان.

متغیر
کل

طبقات
کل

جنسیت مرد
زن
T
معنیداری
بیکار
شغل
آزاد
دولتی
F
معنیداری
تحصیالت زیر دیپلم
دیپلم
دانشگاهی
F
معنیداری
وضعیت مجرد
متأهل
تأهل
T
معنیداری
کسری  22بهمن (باال)
محل
سکونت الهیه فرهنگیان( 2متوسط)
دولتآباد شاطرآباد (پایین)
F
معنیداری
ضریب همبستگی
سن
معنیداری

نظام

اقتصادی
3/4
3/2
3/6
4/0
0/04
3/6
3/2
3/3
0/95
0/38
2/5
3/3
3/8
5/7
0/00
3/7
3/2
4/5
0/03
3/3
3/2
3/7
1/8
0/16
-0/32
0/00

نظام

اجتماعی
3/9
3/7
4/1
2/3
0/12
4/2
3/7
3/7
1/41
0/24
5/4
3/9
3/5
6/3
0/00
3/7
4/0
1/6
0/19
4/5
3/9
3/5
5/7
0/00
0/34
0/00

نظام

سیاسی
1/1
1/4
0/8
18/6
0/00
0/8
1/4
1/1
4/46
0/01
1/0
1/2
1/0
2/9
0/42
1/3
1/0
5/6
0/01
0/9
1/0
1/4
4/0
0/01
-0/12
0/03

نظام

مذهبی
1/2
1/2
1/2
0/0
0/96
1/2
1/3
1/4
0/52
0/59
0/9
1/2
1/3
1/3
0/08
1/1
1/3
2/5
0/11
1/0
1/4
1/2
2/5
0/08
-0/03
0/56
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مطابــق جــدول  ،6نشــان داده اســت مصــرف فرهنگــی بــا نظــام ارزشــی سیاســی و نظــام
ارزشــی اقتصــادی پاســخگویان رابطــۀ مســتقیم و معنــیداری داشــته اســت؛ یعنــی افــراد بــا
گرایشهــای ارزشــی سیاســی و اقتصــادی مصــرف فرهنگــی بیشــتری داشــتهاند .مصــرف
فرهنگــی بــا نظــام ارزشــی اجتماعــی پاســخگویان رابطــۀ منفــی و معنــیداری داشــته اســت؛
یعنــی هرچــه افــراد گرایــش ارزشــی اجتماعــی داشــتهاند ،مصــرف فرهنگــی کمتــری داشــتهاند.
مصــرف فرهنگــی بــا نظــام ارزشــی مذهبــی پاســخگویان رابطــۀ معنــیداری نداشــته اســت.
جدول  .6ضریب همبستگی بین میزان مصرف فرهنگی و نمرۀ نظامهای ارزشی پاسخگویان.

متغیرهای مستقل

نظام ارزشی

متغیر وابسته :مصرف فرهنگی
سطح معنیداری
ضریب همبستگی
0/128

اقتصادی

0/01

-0/143

اجتماعی

0/00

0/249

سیاسی

0/00

-0/082

مذهبی

0/12

نتایــج رگرســیون چندمتغیــره نشــان داده اســت کــه از بیــن نظامهــای ارزشــی پاسـخگویان
بهترتیــب :نظــام ارزشــی سیاســی ،نظــام ارزشــی اقتصــادی و نظــام ارزشــی اجتماعــی نقــش
مهمتــری در میــزان مصــرف فرهنگــی در شــهر کرمانشــاه داشــته اســت .نقــش نظــام ارزشــی
مذهبــی در میــزان مصــرف فرهنگــی معن ـیدار نشــده اســت.
جدول  .7نتایج رگرسیون چندمتغیره.
متغیرهای مستقل
مقدار ثابت
نظام ارزشی
اقتصادی

نظام ارزشی
اجتماعی

نظام ارزشی
سیاسی

نظام ارزشی
مذهبی

ضریب B
-1/60
0/175

خطای معیار
0/621
0/066

ضریب بتا
-

0/322

مقدار t
-2/59
2/66

سطحمعنیداری
0/010
0/008

0/129

0/064

0/287

2/01

0/044

0/316

0/073

0/381

4/32

0/000

0/110

0/079

0/124

1/38

0/166
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 .6بحث و نتیجهگیری
هــدف از ایــن پژوهــش ،بررســی نقــش نظــام ارزشــی افــراد در مصــرف فرهنگــی در شــهر
کرمانشــاه بــوده اســت؛ بنابرایــن ابتــدا مصــرف فرهنگــی و نظــام ارزشــی برحســب ویژگیهــای
فــردی ،اجتماعــی و اقتصــادی پاســخگویان بررســی شــد و درنهایــت نقــش نظــام ارزشــی در
مصــرف فرهنگــی بررســی شــده اســت.
وضعیــت مصــرف فرهنگــی بــر حســب نظــام ارزشــی بدینصــورت بــوده اســت :افــرادی
کــه نمــرۀ نظــام ارزشــی اقتصــادی آنهــا بیشــتر بــوده اســت ،مصــرف فرهنگــی بیشــتری نیــز
داشــتهاند .ایــن یافتــه بــا نتایــج مطالعــات حبیبپــور گتابــی ( )1394و ملکــی و رفیعــی
( )1391همخوانــی داشــته اســت .افــراد دارای نمــرۀ بــاال در «نظــام ارزشــی اقتصــادی» ،در
متغیرهــای تعــداد کتــاب غیردرســی و میانگیــن مطالعــه ،فیلــم خانوادگــی ،برنامــۀ اجتماعــی
تلویزیــون ،برنامههــای اقتصــادی و اجتماعــی رادیــو ،آهنــگ ســنتی ،ســاز غربــی نیــز بیشــتر از
بقیــه مصــرف کردهانــد .درمجمــوع بهدلیــل تحصیــات باالتــر مصــرف فرهنگــی بیشــتری هــم
داشــتهاند کــه ایــن یافتــه بــا مطالعــات بادکویــی ( ،)2007چــان و گلدتــراپ ( ،)2007الیاســی
و همــکاران ( ،)1390حاجــیزاده و رضویدینانــی ( )1394و قاســمی و صمیــم (،)1387
همخوانــی داشــته اســت .در یافتههــا مشــخص شــد کــه زنــان ،تحصیلکردههــا و جوانــان
گرایــش بیشــتری بــه ارزشهــای اقتصــادی داشــتهاند .گرایــش بیشــتر تحصیلکردههــا
بــه ارزشهــای اقتصــادی ،بــا فــرض اعتبــار روششــناختی یافتههــا ،بــا یافتههــای کســانی
مثــل بوردیــو و اینگلهــارت متفــاوت اســت .بوردیــو ( )1390در تحقیــق خــود اشــاره میکنــد
کــه دسترســی بیشــتر بــه تحصیــات عالیــه ،میــزان گرایــش مصرفکننــدگان بهســمت
نظامهــای طبقهبنــدی هنــری را افزایــش میدهــد و توانایــی آنهــا در تفســیر و تعابیــر
مختلــف و مناســب از فرهنــگ را بســط میدهــد .همچنیــن اینگلهــارت در تحقیقــات خــود
ً
بــه ایــن نتیجــه رســیده بــود کــه افــراد دارای تحصیــات بــاال عمومــا بــه ارزشهــای فرامــادی
گرایــش دارنــد و بنابرایــن ارزشهــای مــادی (یــا اقتصــادی) نــزد آنهــا کمرنگتــر اســت .ایــن
تفــاوت ارزشهــا ،اگــر بــه ســبب تفــاوت در ســطوح تحصیــل یــا کیفیــت تحصیــل نمونههــای
ایــن مطالعــات نباشــد ،شــاید بیانگــر خطــری جــدی باشــد؛ و آن ،اینکــه تحصیــات افــراد را
مادیتــر و منفعتطلبتــر میســازد .شــاید بتــوان از همیــن منظــر گرایــش دانشآمــوزان و
بزرگترهــای آنــان را بــه رشــتههای درآمدزاتــری ماننــد پزشــکی و ...را دریافــت .صندلیهــای
خالــی رشــتههای غیرپزشــکی و انصــراف پذیرفتهشــدگان کنکــور از ثبتنــام در رشــتههای
غیــر علــوم تجربــی دردنمونهــای ســیطرۀ نظــام ارزشــی اقتصــادی اســت.
مصــرف فرهنگــی افــرادی کــه نمــرۀ «نظــام ارزش اجتماعــی» آنهــا بیشــتر بــوده اســت
ُ
در متغیرهــای «فیلــم اجتماعــی ،برنامههــای اجتماعــی تلویزیــون ،آهنــگ کــردی و ســنتی»

احمدی و همکاران
نقش نظام ارزشی در مصرف فرهنگی در شهر کرمانشاه

بیشــتر بــوده اســت .پاســخگویان بــا ســنین باالتــر و تحصیــات کمتــر ،نمــرۀ نظــام ارزشــی
اجتماعــی آنهــا بیشــتر بــوده و مشــخص اســت بهعلــت تحصیــات پاییــن آنهــا ،مصــرف
فرهنگــی کمتــری داشــتهاند .در یافتههــا مشــخص شــد کــه رابطــۀ نظــام ارزشــی اجتماعــی
و مصــرف فرهنگــی برعکــس بــوده اســت؛ بنابرایــن کســانی کــه گرایــش ارزشــی اجتماعــی
بیشــتری داشــتهاند ،بهجــای مصــرف کاالهــای فرهنگــی وقــت خــود را بــا روابــط اجتماعــی و
تعامــات ناشــی از آن ســپری کردهانــد.
مصــرف فرهنگــی افــرادی کــه نمــرۀ «نظــام ارزشــی سیاســی» آنهــا بیشــتر بــوده اســت ،یعنی
مــردان ،مشــاغل آزاد ،مجــردان ،ســن کمتــر و محــات پاییــن ،بیشــتر «موســیقی پــاپ ،فیلــم
خارجــی و برنامههــای سیاســی تلویزیــون» بــوده اســت .مصــرف فرهنگــی کســانی کــه نمــرۀ
«نظــام ارزشــی مذهبــی» آنهــا بیشــتر بــوده اســت ،بیشــتر «فیلمهــای اجتماعــی و خانوادگــی،
ُ
ُ
اســتفاده از ســاز کــردی ،آهنــگ کــردی ،برنامههــای سیاســی رادیــو» بــوده اســت و در کل نیــز
مصــرف فرهنگــی آنــان کمتــر بــوده اســت .ایــن ســنخ از افــراد بــا توجــه بــه گرایــش ارزشــی،
بیشــتر دنبــال مصــرف کاالهــا و فعالیتهــای مذهبــی هســتند و احتمــاًال کاالهــای مذهبــی را
بهعنــوان مصــرف فرهنگــی میشناســند .ایــن یافتــه را میتــوان ایــن گونــه تحلیــل کــرد کــه
شــکافی بیــن جامعــه در زمینــۀ فهــم و دریافــت افــراد از کاالی فرهنگــی و مصــرف فرهنگــی
وجــود دارد .بهطورکلــی میتــوان گفــت کــه گرایــش یــا عــدم گرایــش بــه نظــام ارزشــی مذهبــی
مســبب چالشــی شــده اســت کــه بیــن مصــرف مذهبــی و مصــرف فرهنگــی تمایــز جــدی ایجــاد
کــرده اســت.
مــا رابطــۀ متغیرهــا را در فضاهــای اجتماعــی بررســی کردیــم و نتایــج «مصــرف فرهنگــی»
بــر حســب نظــام ارزشــی در محــات بــه اینصــورت بــوده اســت :در محــات متوســط
کرمانشــاه ،میــزان ارزشهــای اقتصــادی باالتــر بــوده اســت؛ شــاید بــه ایــن دلیــل کــه ســهم تأثیــر
تحصیــات در گرایــش بــه ارزشهــای اقتصــادی مهــم بــوده و میــزان تحصیــات در محــات
متوســط کرمانشــاه ،باالتــر از ســایر محــات بــوده اســت؛ بنابرایــن میــزان مصــرف فرهنگــی نیــز
در محــات متوســط بیشــتر از بقیــه محــات بــوده اســت .در محــات پاییــن شــهر کرمانشــاه
بــا توجــه بــه تحصیــات پایینتــر ،میانگیــن ارزشهــای اجتماعــی در آنهــا باالتــر بــوده اســت
و تعامــات و روابــط اجتماعــی و ســرمایۀ اجتماعــی درونگروهــی ،جــای مصــرف فرهنگــی را
گرفتــه و همچنیــن ســرمایۀ اقتصــادی انــدک ،امــکان مصــرف فرهنگــی را از آنهــا گرفتــه اســت.
در کل در شــهر کرمانشــاه میانگیــن ارزشهــای اقتصــادی بهدلیــل عطــش اقتصــادی
و عــدم تأمیــن حداقلهــای اقتصــادی و ارزشهــای اجتماعــی بهخاطــر وجــود روابــط و
قیدوبندهــای ســرمایۀ اجتماعــی درونگروهــی ناشــی از خویشــاوندان نزدیــک ،همچنــان
بیشــتر بــوده اســت؛ بنابرایــن مصــرف فرهنگــی نیــز در افــراد دارای نظــام ارزشــی اقتصــادی ،بــاال
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و در افــراد دارای نظــام ارزشــی اجتماعــی ،بســیار پاییــن بــوده اســت؛ در اینمیــان تحصیــات
چــون نقــش بســیار مؤثــری در تحــرک اجتماعــی و تغییــر نگــرش و اولویــت ارزشــی افــراد دارد،
موجــب شــده بهویــژه در محــات متوســط ،ارزشهــای اقتصــادی بیشــتر ،و در نتیجــه مصــرف
فرهنگــی هــم بیشــتر و متنو عتــر باشــد و مصــرف فرهنگــی در محــات پاییــن شــهر بهدلیــل
تحصیــات کمتــر آنــان کمتــر باشــد.
درمجمــوع ،ســطح نظامهــای ارزشــی سیاســی و مذهبــی افــراد در شــهر کرمانشــاه بســیار
پاییــن بــوده اســت کــه دلیــل آنرا میتــوان تغییــرات حاصــل از ورود ارزشهــای مــدرن و در
نتیجــه تضعیــف ارزشهــا و باورهــای مذهبــی در جامعــۀ مــا دانســت؛ در زمینــۀ نظــام ارزشــی
سیاســی ،عملکــرد ضعیــف دولتهــا نیــز در بیانگیزگــی سیاســی مؤثــر بــوده اســت .امــا نکتــۀ
دیگــر در اینزمینــه نقــش نظــام ارزشــی سیاســی در مصــرف فرهنگــی اســت کــه بیــش از بقیــۀ
ً
نظامهــای ارزشــی بــوده اســت؛ بهطورکلــی محصــوالت فرهنگــی صرفــا در اختیــار افــراد دارای
پایگاههــای اقتصادی-اجتماعــی بــاال قــرار نــدارد و تمــام قشــرهای جامعــه بــه شــکلی آســانتر
ً
و قابــل دســترستر از گذشــته میتواننــد از آنهــا اســتفاده کننــد؛ ثانیــا تحــرک اجتماعــی و
طبقاتــی شــدید در جامعــۀ ایــران تشــکل و انســجام کلــی طبقاتــی را برهــم میزنــد و باعــث
خدش ـهدار شــدن منشهــای طبقاتــی بــه زبــان نظریــۀ بوردیــو میشــود.
در ســطح دیگــری از تحلیــل نظــری ،ضــروری اســت کــه در خــود مفهــوم «مصــرف
فرهنگــی» بیشــتر تأمــل کــرد .میتــوان پرســید کــه آیــا میتــوان بــه میانجــی چنیــن مفاهیــم
ً
یــا متغیرهایــی جامعـهای نســبتا ســنتی یــا در حــال گــذار ،مثــل کرمانشــاه را توصیــف و تحلیــل
کــرد .مصــرف فرهنگــی ،بهمعنــای اســتفادۀ روزمــره از کاالهــا ،ابزارهــا و محصوالتــی اســت کــه
بهنحــوی جنبــۀ غیرمــادی (بخوانیــد فرهنگــی) دارنــد .روشــن اســت کــه چنیــن مصنوعاتــی
در ســطوح اولیــۀ نیازهــای انســانی قــرار ندارنــد و رســیدن بــه مرحلــۀ ایجــاد انگیــزش نســبت
بــه آنهــا مســتلزم گــذر از ســطوح بــه قــول َ
«مزلــو» ابتداییتــر و بنیانیتــر نیازهاســت .یــا اگــر
هــم ازمنظــر غیرزیستشناســانه بــه آن بنگریــم ،مصــرف فرهنگــی نیازمنــد رســیدن بــه تــراز یــا
ســاحتی از ســوبژکتیویته اســت کــه بــه ســادگی در دســترس همــۀ افــراد نیســت و فقــط افــرادی
میتواننــد بــه چنیــن مقامــی برســند کــه یــا از نیازهــای مــادی گــذر کــرده باشــند یــا بــه نوعــی
«زهــد اینجهانــی» یــا بینیــازی و عرفــان رســیده باشــند کــه از آن نیازهــای ابتدایــی چشــم
بپوشــند و بــه ایــن نیازهــا پاســخ مثبــت دهنــد .تصمیــم عملــی بــرای خریــد وســیله نقلیــۀ لوکــس
یــا صــرف هزینــۀ وقــت و ســرمایه بــرای یادگیــری یــک ســاز ،ارادهای قــوی و بســیار خــودآ گاه
میخواهــد و عامــۀ جامعــه گرایــش بــه گرایــش بهچنیــن انتخابــی ندارنــد.؛ منطقــی اســت
کــه خــود مصــرف فرهنگــی در جامع ـهای چــون جامعــه مــورد بررســی ایــن نوشــتار ،در ســطح
پایینــی قــرار داشــته باشــند .در ســطح دیگــری از بحــث ،مطالعــات پیشــین همیــن جامعــه ،در
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بــاب مفاهیمــی ماننــد «ســبک زندگــی» و «ســرمایۀ فرهنگــی» (کریمــی و واع ـظزاده)1399 ،
نشــاندادهاند کــه چنیــن متغیرهایــی را بهســختی میتــوان در چنیــن جوامعــی بررســی کــرد.
در مقالــۀ مذکــور آمــده اســت کــه «در ســبک زندگــی ،شــامل :شــاخصهای مدیریــت بــدن،
ً
اوقــات فراغــت ،و ترجیحــات ،درمجمــوع بــا جامعــهای روبــهرو هســتیم کــه عمدتــا ســنتی
اســت؛ و در بیشــتر متغیرهــا ،الگوهــای موجــود بهطــرف ســنتی ،مذهبــی ،عامهپســند ،انفعالــی
و منطــق ضــرورت (اقتصــادی) متمایــل اســت» (همــان .)76 :ایــن توضیــح از ایــن جهــت مهــم
اســت کــه تحلیــل ،اصــوًال از تفــاوت در واقعیــت و تأمــل نظــری در آنهــا برســاخته میشــود.
فقــدان تفــاوت مشــخص در یافتههــای ایــن پژوهــش خــود یکــی از مشــکالت جــدی در راه
تحلیــل نهایــی اســت؛ امــا بــه هرحــال ،اینهــا نیــز خــود اســتدال لهایی را در اختیــار پژوهشــگران
بعــدی خواهــد گذاشــت.
ـشرو
بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش ،میتــوان پیشــنهادهای کاربــردی و پژوهشــی پیـ ِ
را ارائــه داد؛ ایجــاد یارانــۀ مصــرف و فعالیــت فرهنگــی بــرای طبقــۀ پاییــن جامعــه و محــات
ت و مصــرف
محــروم شــهر کرمانشــاه ،بهبــود نگــرش شــهروندان دربــارۀ عــدم تضــاد فعالیــ 
فرهنگــی بــا فعالیــت مذهبــی توســط ســازمانهای فرهنگــی جامعــه ،آسیبشناســی پیامدهــای
غلبــۀ ارزشهــای اقتصــادی و اجتماعــی بــر ســایر نظامهــای ارزشــی توســط نظــام دانشــگاهی و
اقناعســازی شــهروندان از نتایــج پژوهــش توســط ســازمانهای فرهنگــی.
ایــن پژوهــش بــا محدودیتهایــی نیــز مواجــه بــوده اســت کــه در ادامــه بــه برخــی از آنهــا
اشــاره میشــود؛ محدودیتهــای ناشــی از کرونــا باعــث شــد کــه پرســشنامههای ناقــص
تکمیــل نشــده و از فرآینــد تحلیــل حــذف شــوند ،ابهــام در تعریــف فعالیــت مذهبی در مقایســه با
فعالیــت فرهنگــی توســط پاسـخگویان ،حــذف ســنجش دو نظــام ارزشــی علمــی و زیباشــناختی
پاس ـخگویان از نظامهــای ارزشــی آلپــورت بهدلیــل عــدم تمایزیابــی کامــل نظامهــای ارزشــی
در جامعــۀ آمــاری پژوهــش.
پینوشت
1. Bourdieu
2. Laughey
3. Bukodi
4. Torech
5. Chan & Goldtorpe
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 اســتوری ،جــان .)1386( ،مطالعــات فرهنگــی دربــاره فرهنــگ عامــه .ترجمــه :حســینپاینــده .تهــران :نشــر آ گــه.
 آلپورت ،گوردون .)1352( ،رشد شخصیت .ترجمۀ فاطمه افتخاری ،تهران :امیرکبیر. الیاســی ،مجیــد؛ پــردهدار ،فاطمــه؛ ترشــیزی ،ســوده؛ خوشفــر ،غالمرضــا؛ و دنکــو،مجیــد« .)1390( ،بررســی عوامــل مؤثــر بــر مصــرف کاالهــای فرهنگــی در بیــن جوانــان».
جامعهپژوهــی فرهنگــی ،شــمارۀ  ،2صــص.55-76 :
 باکاک ،رابرت .)1393( ،مصرف .ترجمۀ خسرو صبری ،تهران :نشر شیرازه. بوردیــو ،پییــر .)1390( ،تمایــز :نقــد اجتماعــی ،قضاوتهــای ذوقــی .ترجمــۀ حســنچاوشــیان ،تهــران :ثالــث.
 پورجبلــی ،ربابــه؛ و خلیلــی ،عبــاس« .)1389( ،بررســی نقــش پایــگاه اقتصــادی-اجتماعــی در مصــرف کاالهــای فرهنگــی (شــهر زنجــان)» .فصلنامــۀ علمــی و پژوهشــی علــوم
اجتماعــی ،ســال  ،7شــمارۀ  ،28صــص1-23 :
 حاجــیزاده ،رویــا؛ و رضویدینانــی ،ابتســام« .)1394( ،مصــرف کاالهــای فرهنگــی وعوامــل مؤثــر بــر آن (مطالعــۀ مــوردی :جوانــان  18الــی  29ســالۀ شهرســتان خــوی)» .مطالعــات
جامعهشناســی ،شــمارۀ  ،)29( 8صــص.112-93 :
 حبیبپــور گتابــی ،کــرم« .)1394( ،انگارههــای مصــرف فرهنگــی در بیــن زنــان اســتانقــم» .فصلنامــۀ مطالعــات راهبــردی زنــان ،شــمارۀ  ،) 69(18صــص.40-7 :
ّ
 دارابــی ،علــی؛ و مختارپــور ،مهــدی« .)1395( ،بررســی رابطــۀ علــی توســعۀ فرهنگــی وعوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر مصــرف کاالهــای فرهنگــی درمیــان جوانــان (مطالعــۀ مــوردی :شــهر
تهــران)» .مطالعــات توســعۀ اجتماعــی ایــران ،شــمارۀ  ،)3(8صــص.102-87 :
 رضائیــان ،عالیــه؛ و ادریســی ،افســانه« .)1397( ،تأثیــر شــبکههای اجتماعــی و اعتمــاداجتماعــی بــر مصــرف فرهنگــی نســل چهــارم (دهــۀ هشــتادیها) بــا تأ کیــد بــر تلگــرام،
اینســتاگرام و توییتــر» .جامعهپژوهــی فرهنگــی ،شــمارۀ  ،)2(9صــص.76-53 :
 ریتــزر ،جــورج .)1381( ،نظریــه جامعهشناســی در دوران معاصــر .ترجمــۀ محســن ثالثــی،تهــران :شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
 زار عشــاهآبادی ،اکبــر؛ و طاهــر ،مریــم« .)1392( ،مطالعــه بیــن نســلی الگــوی مصــرفکاالهــای فرهنگــی در بیــن دختــران و مــادران شــهر یــزد» .مطالعــات راهبــردی زنــان (کتــاب
زنــان) ،شــمارۀ  ،)61(16صــص.231-189 :
 زارع ،بیــژن؛ و مالکیعــذاری ،علیرضــا« .)1394( ،مطالعــه رابطــه نظــام ارزشــی و نحــوهگــذران اوقــات فراغــت جوانــان در شهرســتان دشــت آزادگان» .مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات،
دورۀ  ،11شــمارۀ  ،39صــص.171-143 :
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 زندی ،مژگان؛ و کاظمی پور ،شهال« .)1396( ،بررسی تأثیر عوامل جمعیتشناختی واجتماعی اقتصادی  29سالۀ تهران  -در مصرف کاالهای فرهنگی جوانان ( 15مطالعۀ موردی:
فرهنگ سراهای بهمن و اشراق)» .جامعهپژوهی فرهنگی ،شمارۀ  ،)2(8صص.87-71 :
 ســیفالهی ،ســیف اهلل؛ و ارشــدی ،جمــال« .)1394( ،مطالعــه و بررســی رونــد دگرگونــیُ
مصــرف کاالهــای فرهنگــی و علــل و عوامــل اجتماعــی اثرگــذار بــر آن در بیــن گــروه قومــی کــرد در
چنــد دهــۀ اخیــر در اســتان کردســتان (مطالعــۀ مــوردی :خانــواده هــای ســاکن در شــهر ســنندج
طــی دو نســل  .»)1392مطالعــات توســعۀ اجتماعــی ایــران ،شــمارۀ  ،)4(7صــص.154-137 :
 شــهریاریپور ،رضــا؛ امینبیدختــی ،علیاکبــر؛ محمدیفــر محمــد ،علــی؛ و کیانــی،کــوروش« .)1396( ،تأثیــر جــو دانشــگاه و نظــام ارزشــی بــر گرایــش دانشــجویان بــه مهاجــرت
از کشــور (مــورد مطالعــه :دانشــجویان دانشــگاه ســمنان)» .فصلنامــۀ مســائل اجتماعــی ایــران،
شــمارۀ  ،)۲( ۸صــص.۱۲۰-۹۹ :
 صادقیپــور رودســری ،محیــا؛ علیمحمــدی ،پریســا؛ و معظمــی ،منوچهــر.)1399( ،«ارزیابــی عوامــل کالبــدی مؤثــر بــر الگوهــای مصــرف فرهنگــی در مراکــز خریــد ،مــورد مطالعاتی:
مراکــز خریــد پاالدیــوم ،کــوروش و تیــراژه شــهر تهــران» .معمــاری و شهرســازی آرمانشــهر،
شــمارۀ  ،)30(13صــص.166-151 :
 عبــدی ،مجتبــی« .)1388( ،بررســی رابطــه مصــرف کاالهــای فرهنگــی و میــزان دینداریدانشــجویان» .پایاننامــۀ کارشناسیارشــد ،گــروه جامعهشناســی ،دانشــگاه مازنــدران.
 عریضیســامانی ،ســید حمیــد رضــا؛ و صالحیــان ،افشــین« .)1392( ،بررســی رابطــۀ بیــننظــام ارزشــی دانشآمــوزان و مال کهــای انتخــاب رشــته داوطلبــان ورود بــه دانشــگاه در شــهر
اصفهــان» .فصلنامــۀ نوآوریهــای آموزشــی ،شــمارۀ  ،)45(12صــص.148-125 :
 فاضلی ،محمد .)1382( ،مصرف و سبک زندگی .تهران :نشر صبح صادق. فاضلــی ،محمــد« .)1384( ،جامعهشناســی مصــرف موســیقی» .مجلــه مطالعــاتفرهنگــی و ارتباطــات ،شــمارۀ  ،4صــص.28-53 :
 فاضلیــان دهکــردی ،مهــری؛ و محمــدی ،اصغــر« .)1395( ،تأثیــر ســواد رســانهای درُبعــد پــردازش و تحلیــل پیامهــای رســانهها بــر مصــرف کاالهــای فرهنگــی (مــورد مطالعــه در
زنــان  39-15شــهر شــهرکرد)» .فصلنامــۀ زن و جامعــه ،شــمارۀ  ،)4(7صــص.90-51 :
 قاســمی ،وحیــد؛ و صمیــم ،رضــا« .)1387( ،مطالعــهای پیرامــون رابطــۀ قشــربندیاجتماعــی و مصــرف فرهنگــی بــا اســتفاده از دادههایــی در زمینــه مصــرف موســیقایی در شــهر
تهــران» .مجلــۀ جامعهشناســی ایــران ،شــمارۀ  ،)1(9صــص.101-80 :
 کاظمــی ،ملیحــه ســادات؛ نــوری ،ابوالقاســم؛ و عریضــی ،حمیــد رضــا« .)1388( ،رابطــهبیــن متعلقــات مهــم نظــام ارزشــی و نگرشهــای خریــد کــردن دانشــجویان دانشــگاه اصفهان».
فصلنامــۀ روانشناســی کاربــردی ،شــمارۀ  ،)2(3صــص.48-65 :
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دوفصلنامۀ پژوهشهای جامعهشناسی معاصر
سـ ــال  ،10شـ ـ ــمارۀ  ،19پاییـ ــز و زمسـ ـ ــتان 1400

 کاظمیــان ،مهــرداد؛ ابراهیمــی ،قربانعلــی؛ و همتــی ،زهــرا« .)1393( ،مصــرف فرهنگــی وعوامــل مرتبــط بــا آن» .جامعهپژوهــی فرهنگــی ،شــمارۀ  ،2صــص.133-153 :
 کبیــری ،افشــار؛ ســلطانیبهرام ،ســعید« .)1399( ،تحلیــل جامعهشــناختی ســبکمصرفــی شــهروندان شــهر ارومیــه» .پژوهشهــای جامعهشناســی معاصــر ،شــمارۀ ،)17(9
صــص.241-211 :
 کریمــی ،جلیــل؛ و واعــظزاده ،ســاجده« .)1399( ،زندگــی در چــارک چهــارم؛ مطالعــۀســبک زندگــی محــات محــروم شــهر کرمانشــاه» .فصلنامــۀ تحقیقــات فرهنگــی ایــران ،شــمارۀ
 ،52صــص.83-51 :
 کریمــی ،جلیــل؛ احمــدی ،وکیل؛ و قلیپور ،ســیاوش« .)1399( ،تحلیلی جامعهشــناختیشهــای جامعهشناســی معاصــر ،شــمارۀ ،)16(9
از ســرمایۀ اجتماعــی در شــهر کرمانشــاه» .پژوه 
صص.91-61 :
 مــرادی ،فهیمــه؛ و براتلــو ،فاطمــه« .)1393( ،بررســی رابطــۀ شــکاف نســلی بــا میــل بــهمصــرف کاالهــای فرهنگــی میــان نســل جــوان بــا نســل بزرگســال» .مدیریــت فرهنگــی ،شــمارۀ
 ،)26(8صــص.94-81 :
 ملکــی ،امیــر؛ و رفیعــی ،مالکــه« .)1391( ،دسترســی افتراقــی بــه ســرمایه و توزیــع نابرابــرســلیقههای هنــری (تحلیــل کمــی رابطــۀ بیــن ســرمایه بــا مصــرف فرهنگــی ،هنــری جوانــان
تهرانــی)» .فصلنامــۀ مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات ،شــمارۀ  ،)29(8صــص.90-71 :
 نهاونــدی ،مریــم؛ و لطفیخاچکــی ،بهنــام« .)1392( ،تأثیــر گــروه شــغلی افــراد بــر نــوعو میــزان مصــرف فرهنگــی آنــان» .فصلنامــۀ مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات ،شــمارۀ ،)31(9
صــص.156-133 :
 نیازی ،محسن؛ و شفائیمقدم ،الهام« .)1394( ،تبیین رابطۀ میزان نوگرایی و مصرفکاالهـای فرهنگـی مطالعـۀ مـوردی دانشآمـوزان دختـر مقطـع متوسـطۀ شهرسـتان کاشـان در
سـال تحصیلـی  .»1391 -1392پژوهشنامـۀ زنـان ،شـمارۀ  ،)12(6صص.188-171 :
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