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1- مقدمه و بیان مسئلهسا

امروزه، مصرف به يکي از اساسي ترين مفاهيم براي فهم جامعه ی مدرن 

بدل شده به گونه اي که صاحب نظران از زواياي مختلف در مورد آن بحث 

کرده اند. اگرچه مصرف در ابتدا فعاليتي صرفاً اقتصادی و برای رفع نياز بود، 

اما انديشمندان قرن بيستم بيش از همه بر شکل فرهنگي مصرف تأکيد کردند 

دانستند. مصرف  مؤلفه ی جامعه ی جديد  مهم ترين  را  فرهنگي  و مصرف 

فرهنگي، فعاليتي اجتماعي و کرداري روزمره است که به  واسطه ی کردارهايي 

که مصرف فرهنگي  ناميده می شود، فرهنگ، توليد يا بارور مي شود. همچنين 

مصرف فرهنگی، سبک زندگي را شکل مي دهد، نيازها و تمايالت را سامان 

مي دهد، مواد الزم براي توليد تخيالت و رؤياها را فراهم مي کند، در ضمن 

نشان  دهنده ی تفاوت ها و تمايزات اجتماعي و نمايانگر توليدات ثانويه در 

به کارگيري ابزارهاي موجود است )به نقل از استوری،1991 کاظمی، 1:1385(.

بيان  به  که  است  زندگی  از شاخص های سبک  يکی  فرهنگی  مصرف 

ساده به معنای استفاده از کاالهای توليد شده ی نظام فرهنگی بوده، مشخص 

کننده ی نوع سليقه ی مصرف کننده نيز می باشد. در واقع، سليقه بيش از هر 

چيز در الگوی مصرف فرهنگی افراد جلوه گر می شود )فاضلی، 1382: 127(. 

سليقه مجموعه ی متحدی از ترجيحات تمايزبخش است که قصد ابرازگری 

واحدی را در منطق خاص هر خرده فضای نمادين به نمايش می گذارد. از 

نظر بورديو با در نظر گرفتن سليقه و ترجيحات افراد در انتخاب و مصرف 

اصوالً  زيرا  برد،  پی  آنان  اجتماعی  موقعيت  به  می توان  فرهنگی  کاالهای 
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گروه های مختلف با حس زيبايی شناختی و نوع مصرف فرهنگی خاصشان، 

خود را در تقابل با يکديگر مشخص و تعريف می کنند )بورديو،1390: 243(. 

همچنين او بر اين باور است که طبقات باال خود را با استفاده از فرهنگ 

سليقه ی  بورديو  نظر  اساس  بر  و  می کنند  متمايز  طبقات  بقيه ی  از  متعالی 

به  پيچيده  هنر  و  آوانگارد  انتزاعی،  تجربی،  هنر  به  عالقه  با  نخبه گرايانه 

لحاظ فرم مشخص می شود و سليقه ی عاميانه معطوف به هنر با ويژگی های 

واقع گرايی، کاربردی و تزئينی است.

يکی از داليل بررسی مصرف فرهنگی، اين است که مصرف فرهنگی 

انتخاب  قدرت  است.  کردن  هزينه  مستلزم  فعاليت ها  از ساير  کمتر  اغلب 

افراد نيز در اين زمينه زياد است و همچنين قريحه ـ که از عناصر سازنده ی 

سبک زندگی است ـ بيش از هر چيز ديگر در الگوی انجام دادن فعاليت 

و مصرف فرهنگی بروز می کند. دليل ديگر برای استخراج سبک زندگی از 

عرصه ی فرهنگی، ديدگاه بورديو در اين زمينه است. ديدگاه بورديو درباره ی 

اينکه طبقات باال خود را با استفاده از فرهنگ متعالی از بقيه ی طبقات متمايز 

می کنند، سبب شده است تا بسياری از پژوهشگران نظريه ی وی را دوباره 

بيازمايند )فاضلی،1382: 127(.

امروزه، تحوالت چشمگير در عرصه ی فناوری اطالعات و ارتباطات از 

قبيل تلويزيون، روزنامه ها، اينترنت و شبکه های ماهواره ای و ... که با انتشار و 

تبليغ تصويرهای جديد سبک زندگی، نقش مهمی در جامعه پذيری جوانان 

داشته و موجب توليد ارزش ها و باورهای جديد در افراد می شود، متعاقباً در 
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سليقه ی مصرف افراد و به خصوص مصرف فرهنگی آنها تأثيرگذار است و سا

از آنجا که پذيرش تغييرات فرهنگی در ميان گروه های جوان ترـ  که نيازی به 

غلبه بر مقاومت متناقض اوليه ندارندـ  سهولت بيشتری دارد، به تفاوت هايی 

در ميان نسل ها می انجامد.

از سوی ديگر، مطابق نظر کارشناسان فرهنگی، کاالهای فرهنگی اهميت 

بسزائی دارند تا جايی که برخی آن را جانشين فرهنگ می دانند )فردرو و 

صداقت زادگان، 1379: 32( و در دنيای امروز و تنوع انتخاب ها و با توجه به 

اهميت انسجام فرهنگی در هر جامعه به عنوان يکی از ارکان استحکام بخش 

به  الزم  همچنين  دارد.  آن ضرورت خاصی  کنترل  و  بررسی  حاکم،  نظام 

ذکر است هنگامی که مصرف فرهنگی يک جامعه تنها جنبه ی سرگرم کننده، 

گذران وقت و تمتع مادی داشته باشد و هيچ گونه غنای فکری را در بر نگيرد 

می توان گفت عرصه بر کاالهای فرهنگی روشنفکرانه و تفکر برانگيز تنگ 

خواهد شد )نوروزی، 79:1388(. لذا هدايت افراد به سمت مصرف فرهنگی 

غنی حاوی ارزش های جامعه اهميت فراوانی دارد.

با توجه به اينکه هر نسلی اقتضاهای خودش را داراست، طبعاً اختالف هايی 

در ارزش ها، باورها و عملکردهای نسل های گوناگون و در نتيجه سليقه ی 

آنها در انتخاب کاالهای فرهنگی به وجود می آيد که البته حتی در صورت 

معنی دار بودن اين تفاوت، مشکلی ايجاد نمی کند و تنها اگر از حد معمول 

بگذرد منجر به بروز اختالف ها، تضادها و چالش های بين دو نسل می شود، 

مثال،  برای  است.  داشته  تاريخ وجود  در طول  نسلی هميشه  تفاوت  زيرا 
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شخصی ممکن است در حالی که تمام ارزش ها و هنجارها را قبول دارد، با 

نسل قبلی اختالف سليقه  و نگرش داشته باشد )معيدفر، 26:1388( و تنها در 

صورتی که نسل جديد با ارزش ها و هنجارهای سنتی نسل قديم مخالف 

باشد موجب عدم درک متقابل آنها و بروز مشکالت و چالش های فراوان در 

خانواده و جامعه می گردد. 

با توجه به که يزد شهری است که از نظر بسياری از عناصر فرهنگی، 

در زمره ی شهرهای سنتی و مذهبی ايران قلمداد می شود، اما در سال های 

اخير به دليل گسترش دانشگاه ها و ورود دانشجويان غيربومی به شهر، جامعه 

پذيری بيشتر جوانان از گروه همساالن و افزايش استفاده از وسايل اطالعاتی 

و  رفتار  افکار،  در  تا حدودی  ماهواره ای،  شبکه های  و  جهانی  ارتباطی  و 

سبک زندگی آنان تغييراتی رخ داده است و از فرهنگ اصيل سنتی خود 

فاصله گرفته و به سمت و سوی فرهنگ جديد و گاهی متضاد با فرهنگ 

سنتی خود گرايش پيدا کرده اند. از اين رو شهر يزد محيطی مناسب جهت 

انجام پژوهش در زمينه ی سنجش تفاوت مصرف فرهنگی دو نسل مادران 

و دختران می باشد. و در اين پژوهش به اين موضوع پرداخته می شود که در 

جامعه ای سنتی همچون يزد، آيا در مصرف فرهنگی ميان دو نسل مادران و 

دختران تفاوتی مشاهده می شود و در صورت مشاهده ی تفاوت، اين تغييرات 

به کدام سو گرايش دارد و عوامل مؤثر در آن کدام اند؟

2- پیشینه ی تحقیق

از ميان پژوهش هايی که در داخل کشور در زمينه ی مصرف کاالهای 
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از پژوهش ملی وزارت فرهنگ و سا فرهنگی صورت گرفته است، می توان 

ارشاد اسالمی با عنوان رفتارهای فرهنگی ايرانيان )1382( نام برد که نتايج 

طرح جامع آمارگيری فرهنگی را در 28 مرکز استان کشور با هدف گردآوری 

اطالعاتی در زمينه ی امکانات فيزيکی و انسانی عرضه نمود. اين طرح با 

اجرا شد  فرهنگی  و  اجتماعی  محيط  به  مردم  نگرش های  شناخت  هدف 

و به فعاليت و مصرف کاالهای فرهنگی خانوار پرداخت. در اين پژوهش 

مصرف و تقاضای فرهنگی مردم در تهران و شهرهای مختلف در مجموعه 

فعاليت های مذهبی، اجتماعی، ورزش و بازی، فعاليت های هنری و دستی، 

کتاب و کتابخوانی، استفاده از راديو و تلويزيون، سينما و تئاتر که از جمله 

خانواده ها  ضمن،  در  است.  شده  بررسی  می باشند  فرهنگی  فعاليت های 

کم حوصلگی،  بی پولی،  را  فرهنگی  فعاليت های  انجام  در  موانع  مهم تربن 

نداشتن وسيله و کمبود امکانات در جامعه عنوان نموده اند. بيشتر تحقيقات 

درباره ی بررسی عوامل مؤثر در مصرف کاالهای فرهنگی انجام شده است 

از جمله الياسی و همکاران در سال 1390 در پژوهشی با نام »بررسی عوامل 

مؤثر بر مصرف کاالهای فرهنگی در بين جوانان« به بررسی نقش برخی 

عوامل فردی و اجتماعی بر ميزان مصرف محصوالت فرهنگی ميان جوانان 

شهر گرگان پرداختند که نتايج اين پژوهش نشان از تفاوت مصرف کاالهای 

نيز رابطه ی مثبت سطح تحصيالت، سن، مدت  فرهنگی مردان و زنان و 

زمان گذران اوقات فراغت و پايگاه اجتماعی-اقتصادی با مصرف کاالهای 

فرهنگی آنان داشت.
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همچنين کالنتری و همکاران در پژوهش خود با عنوان »تحصيالت و 

مصرف فرهنگی در شهر تهران« در سال 1392 که هدف آن بررسی تفاوت ها 

و الگوهای مصرف فرهنگی برحسب سطوح مختلف تحصيالت در ميان 

شهروندان تهرانی بود، نشان دادند که مصرف فرهنگی در سطوح مختلف 

تحصيالت تفاوت معنا داری دارد و هم در سطوح و ميزان مصرف و هم در 

الگو يا ترجيح مصرف در ميان افراد با تحصيالت مختلف متفاوت بوده است 

که اين رابطه در تحقيق الياسی و همکاران نيز مشاهده شده بود.

بسيار  پژوهش  در  سال 1987،  در  نيز  اوسيم  مايکل  و  دی مگيو  پاول 

عالی با عنوان »طبقه اجتماعی و مصرف کاالهای هنری: ريشه ها و پيامدهای 

تفاوت های طبقاتی در بيان هنرها در آمريکا« قاطعانه اعالم کردند: »تحصيالت، 

مهم ترين عامل در  ارتقای مصرف فرهنگی است، زيرا تحصيالت به »عمق 

رشد  موجب  شناخت  قوه  ارتقای  و  می افزايد  شناخت«  »ميزان  و  ادراک« 

توانايی های زيباشناختی در افراد گرديده و به تبع آن محصوالت فرهنگی 

متعالی تری را استفاده خواهند کرد« )Dimaggio and Ussim,1987:148 به نقل 

از خادميان،144:1387(.

عواملی  تأثير  به  خود  تحقيق  در   )2007( گلدتراپ  و  چان  همچنين 

همچون تکنولوژی به همراه سبک زندگی و عوامل دموگرافيک بر مشارکت 

و مصرف فرهنگی اشاره کردند که به نظر می رسد تغيير جهت مهمی را در 

فعاليت ها، رخدادها و محصوالت سنتی زندگی مردم به وجود آورده اند. آنها 

بيان می کنند که جمعيت در آينده مسن تر، آموزش ديده تر خواهد بود و حق 
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ميزان مصرف کاالهای سا تغييرات در  اين  بيشتری خواهد داشت و  انتخاب 

فرهنگی تاثيرگذارند )اسماعيلی و فهامی، 1391: 128(.

با توجه به اينکه اين پژوهش مطالعه ای بين نسلی است، ذکر بعضی از 

پژوهش های نسلی که با رويکردی خاص به جنس زن در ايران انجام شده 

است خالی از لطف نيست، از جمله تحقيق توکلی)1382( با عنوان »بررسی 

مطالعه ی  هدف  با  که  ارزشی«  نظام  چارچوب  در  نسل  دو  ويژگی های 

اولويت های ارزشی نسل دختران و مادران تهرانی به عمل آمد و نتايج آن 

تنها  و  ندارد  وجود  دختر  و  مادر  نسل  دو  ميان  ارزشی  داد شکاف  نشان 

تفاوت هايی جزئی مشاهده می شود و يا جليلوند )1376( نيز در تحقيق خود 

در باب ارزش های اجتماعی دو نسل مادران و دختران به اين نتيجه رسيده 

که تفاوت معنی داری از اين حيث بين دو نسل وجود ندارد. البته با گذشت 

سال ها و رشد سريع تغييرات فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژيکی در دهه ی  

اخير و در نتيجه  تحوالت پديد آمده در سبک زندگی، تغيير سليقه ی بيشتری 

در جوانان به وجود آمده است.

از ميان تحقيقات جديدتر، می توان به مقاله ی عسکری ندوشن و ديگران 

)1388( با عنوان »مادران، دختران و ازدواج )تفاوت های نسلی در ايده ها و 

نگرش های ازدواج در شهر يزد(« اشاره نمود که به مقايسه و تحليل تفاوت ها 

و تغييرات بين نسلی در ارزش ها و نگرش های مرتبط با ازدواج و تشکيل 

خانواده در بين دو نسل مادران و دختران پرداخته اند. آنان برای مطالعه اين 

موضوع، ثبات و تغيير در ارزش ها و نگرش های مرتبط با ازدواج را با استفاده 
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از رويکرد بين نسلی و از طريق مقايسه ی تشابهات و تفاوت ها در بين دو 

نتايج  کرده اند.  بررسی  آنان(  نکرده  ازدواج   دختران هرگز  و  )مادران  نسل 

اين تحقيق بيانگر تفاوت های بين نسلی معنی داری در ايده ها و نگرش های 

دختران و مادران در ابعادی نظير زمان بندی فرزند اول، ازدواج خويشاوندی، 

نحوه ی انتخاب همسر و مجرد ماندن بوده است. مطابق نتايج اين تحقيق 

از نظر محقق  ابعاد دارند.  اين  ايده ها و نگرش های مدرن تری در  دختران 

از  ناشی  ازدواج می تواند هم  نگرش های  نسلی در  بين   تفاوت های  چنين 

تغييرات ايده ای و هم ناشی از تفاوت های نسلی در مشخصه های اقتصادی-

اجتماعی از جمله آموزش، اشتغال و خاستگاه شهری باشد. در اين ميان شايد 

نزديک ترين صورت بندی مقايسه به اين تحقيق، مقاله ی محمدی )1386( با 

عنوان »رابطه بين سبک  زندگی و نگرش هويت جنسيتی در بين دو نسل 

مادران و دختران« است که در تحليل و تفسير داده های مربوط به ابعاد سبک 

 زندگی خانوادگی، آن را به پنج دسته کاماًل سنتی، سنتی بينابينی، مدرن و 

کاماًل مدرن تقسيم بندی کرده است و بيان می کند که در مقايسه ی اجمالی بين 

مادران و دختران، می توان گفت با وجود اينکه در هر دو گروه درصد افرادی 

که با هر دو سبک ، زندگی می کنند قابل  توجه می باشند، اما درصد گرايش 

مادران به سبک  زندگی سنتی و درصد گرايش دختران به سبک  زندگی مدرن 

بيشتر است. اين دو مقاله ی اخير نيز به وجود تفاوت در نگرش های ازدواج و 

سبک زندگی مادران و دختران اشاره می کند که ريشه در تفاوت ارزش های 

ايشان دارد.
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نقد و بررسی اين تحقيقات نشان می دهد که برخی از تحقيقات نام  برده سا

شده به توصيف وضعيت مصرف کاالهای فرهنگی و برخی به عوامل مؤثر 

در آن همچون تحصيالت پرداخته اند و کمتر به مطالعه ی تحليل بين نسلی و 

الگوی مصرف کاالهای فرهنگی به خصوص در ميان مادران و دختران اشاره 

شده است.

3- مبانی و چارچوب نظری

تحقيق حاضر در پی مقايسه ی مصرف کاالهای فرهنگی دو گروه نسلی 

مادران و دختران است و از تئوری های بورديو برای بررسی تغيير ذائقه در 

مصرف کاالهای فرهنگی و از نظريات اينگلهارت برای بررسی تفاوت نسلی 

استفاده کرده است. بورديو در تحرير کتاب تمايز )1984( با ارائه ی جداول 

به موزه ها، آداب غذا خوردن و شيوه های  تقاطعی، نوع موسيقی ها، رفتن 

خواندن، نمايشگاه، بازار کتاب، نوار يا ديسکت موسيقی و ... را با متغيرهای 

)مستقل( محيط اجتماعی، به  ويژه با سطوح سرمايه تحصيلی )فرهنگی(، 

در رابطه قرار می دهد و نشان می دهد که چگونه می توان ميان حوزه هايی 

چون ورزش، غذا، لباس، ساليق هنری، موسيقی، عکاسی و ادبيات از يک 

 سو و وضعيت اجتماعی افراد از سوی  ديگر روابط منطقی ايجاد کرد. وی، 

تأثير سرمايه ی فرهنگی در مصرف، فعاليت و سبک  زندگی فرهنگی افراد 

را با توسل به نظريه ی تمايز تبيين می کند (Bourdieu,1984). وی مصرف 

محصوالت فرهنگی را به عنوان شاخص سبک  زندگی تعيين و به سبک های 

را  اجتماعی  اليه های  تفاوت های  و  يافت  عاميانه دست  و  متعالی  زندگی 
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 Bourdieu, با ابزار قريحه ی هنری تبيين نمود )خادميان، 1387: 139 به نقل از

اين  در  می دهد.  سليقه جهت  يا  ذائقه  را  مصرف  بورديو،  نظر  از   .)1984

پژوهش، تمايل به مصرف انواع کاالهای فرهنگی به عنوان الگوهای مشخص 

کننده سليقه ی افراد در نظر گرفته شده است و تضاد اصلی ميان سليقه ها در 

حوزه ی ماده و اسلوب، محتوا و فرم، شعور و شور، تأمل و هيجان و در يک 

کالم کيفيت و کميت به چشم می خورد که بر اساس نظر بورديو، سليقه ی 

نخبه گرايانه با عالقه به هنر تجربی، انتزاعی، آوانگارد و هنر پيچيده به لحاظ 

فرم مشخص می شود و سليقه ی عاميانه معطوف به هنر با ويژگی های واقع 

گرايی، کاربردی و تزئينی است. 

بورديو همچنين بررسی رابطه ی طبقه ی اجتماعی و مصرف را بر اساس 

می دهد. سرمايه ی  انجام  فرهنگی  و سرمايه ی  اقتصادی  تفکيک سرمايه ی 

سرمايه ی  و  دارايی ها  و  مالی  منابع  ساير  و  پولی  درآمد  شامل  اقتصادی، 

فرهنگی شامل دانش عينی درباره ی هنر و فرهنگ، سليقه ها و ترجيحات 

فرهنگی و ويژگی صوری مثاًل داشتن مدرک دانشگاهی، مهارت های فرهنگی 

مثاًل توانايی نواختن آالت موسيقی است )خادميان، 1391: 100(. همچنين وی 

در تحقيق خود اشاره می کند که دسترسی بيشتر به تحصيالت عاليه، ميزان 

افزايش  را  هنری  طبقه بندی  نظام های  سمت  به  کنندگان  مصرف  گرايش 

می دهد )کالنتری و ديگران، 1392: 113(.

از سوی ديگر، اينگلهارت معتقد است که »... جهان بينی مردم تنها به 

با  آنها  آنها می آموزند بستگی ندارد، بلکه جهان بينی  به  آنچه بزرگترانشان 
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تجارب کلی زندگی خودشان شکل می گيرد و گاهی تجارب سازنده ی يک سا

)اينگلهارت،  است«  متفاوت  گذشته  نسل های  تجارب  از  عميقاً  نسل جوان 

1382: 2(. همچنين وی صنعتی  شدن و مدرنيزاسيون را دو مفهوم کليدی در 

تغييرات اجتماعی به طور اعم و تغييرات ارزشی به طور اخص دانسته و در اين 

باب می گويد: »رشد سطوح توسعه ی اقتصادی، سطوح باالتر آموزش و اشاعه 

 .(Ferrari,2000) »رسانه های جمعی منجر به تغيير در مهم ترين ارزش ها می شود

به  می دهد  رخ  مهمی  فرهنگی  دگرگونی  وقتی  او  نظر  به  عالوه  به 

تفاوت هايی در ميان نسل ها می انجامد، زيرا اين دگرگونی در ميان گروه های 

جوان تر که نيازی به غلبه بر مقاومت متناقض اوليه ندارند با سهولت بيشتری 

صورت می گيرد تا در ميان گروه های بزرگ تر. بنابراين، در فراگرد دگرگون  

سازی فرهنگی می بايد تفاوت های سنی بسياری به  وجود آيد )اينگلهارت، 

 .)20 :1382

به طور کلی نسل جديد نسبت به گذشته سواد بيشتر و امکانات آموزشی 

ــری نيز دارند  ــرمايه ی فرهنگی باالت ــر و در نتيجه س ــی گسترده ت و  فرهنگ

ــه ی آنها می شود. همچنين بر  ــق ديدگاه بورديو موجب تغيير در ذائق که طب

ــاس نظريات اينگلهارت مبنی بر تفاوت تجارب زندگی دو نسل به دليل  اس

مدرنيزاسيون و سطح آموزشی باالتر که به تنوع در انتخاب افراد منجر شده، 

ــن تغيير ذائقه و اين تنوع در انتخاب در تفاوت مصرف فرهنگی دو گروه  اي

مادران و دختران مشاهده شد. در نهايت نيز به آزمون رابطه ی درآمد خانوار 

و تحصيالت با نوع مصرف فرهنگی در ميان پاسخ گويان پرداخته شد تا بتوان 
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ــه نظريه ی طبقاتی مصرف فرهنگی بورديو اشاره داشت. در اين تحقيق، به  ب

بررسی تأثير تفاوت نسلی بر منش و عملکرد و در نتيجه مصرف فرهنگی در 

ــت که تغييرات نسلی  افراد پرداخته می شود و فرض اصلی اين مقاله اين اس

ــطح سرمايه ی فرهنگی و در نهايت مصرف فرهنگی  موجب تغييرات در س

زنان شده است. بر اين اساس، مدل دياگرام مطالعه حاضر بر اساس نظريات 

بورديو و اينگلهارت را بدين صورت می توان ترسيم نمود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
فرهنگي يسرمايه  ميدان 

هاي نسليتفاوت  

 عملكرد 
 مصرف فرهنگي

شکل 1: مدل نظری تحقيق

4- فرضیه ها

- بين مصرف فرهنگی مادران و دختران تفاوت وجود دارد.

- بين سرمايه ی فرهنگی و مصرف فرهنگی دو نسل مادران و دختران 

رابطه وجود دارد.

5- روش شناسی تحقیق

5-1- روش تحقیق

داده ها،  گردآوری  برای  شده  استفاده  ابزار  و  پيمايش  پژوهش،  روش 

سرمایه ی  فرهنگی



202

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
92

یز 
پای

 / 
61

ره 
شما

 / 
هم

زد
شان

ل 
پرسش نامه است. پرسشنامه ی مذکور حاوی اطالعات مربوط به متغيرهای سا

زمينه ای و اطالعات مرتبط با شاخص های تعريف شده برای متغيرهای مورد 

توجه در فرضيه هاست.

5-2- جامعه ی آماری، حجم نمونه و شیوه ی نمونه گیری

جامعه ی آماری اين تحقيق، زنان متأهل و دختران مجرد 15 سال به باالی 

آنها در  شهر يزد می  باشند که طبق آمار سال 1390 تعداد زنان 75-15 سال 

در شهر يزد 389573 نفر بوده است که حجم نمونه با استفاده از فرمول 

کوکران 384 نفر برآورد شد. بدين صورت از 192 مادر که دختر مجرد باالی 

15 سال داشتند خواسته شد که خودشان و دخترشان پرسش نامه را تکميل 

کنند.

درباره ی نمونه گيری نيز بايد گفت که در اين تحقيق از روش نمونه گيری 

خوشه ای دومرحله ای و تصادفی سيستماتيک استفاده شد. بدين صورت که 

در مرحله ی اول بلوک های شهری به عنوان خوشه در نظر گرفته شد و از بين 

اين خوشه ها، تعدادی از آنها به روش تصادفی انتخاب شدند و در مرحله ی 

دوم در داخل بلوک ها به روش سيستماتيک نمونه ها انتخاب شدند.

6- مفهوم شناسی

6-1- مصرف فرهنگی

ــاده به  ــت که به بيان س در اين تحقيق، مصرف فرهنگی متغير وابسته اس

ــتفاده از کاالهای توليد شده ی نظام فرهنگی و مشخص کننده نوع  معنای اس
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ــليقه بيش از هر چيز در الگوی  ــت. در واقع، س ــليقه ی مصرف کننده اس س

ــی، 1382: 127(. در تحقيق  ــود )فاضل ــراد جلوه گر می ش ــرف فرهنگی اف مص

ــدود شده و در  ــه مصرف کاالهای فرهنگی مح ــر، مصرف فرهنگی ب حاض

ــت. بدين منظور، در  ــيقی، کتاب و فيلم سنجيده شده اس ــه حوزه ی موس س

ــش نامه در قالب سؤاالتی بسته مقياس هايی جداگانه طراحی و موافق با  پرس

آنها از پاسخ گويان خواسته شد ميزان عالقه مندی خود را به هر يک از انواع 

ژانرهای موسيقی، ادبی و سينمايی بر روی طيفی 5 درجه ای )از اصاًل عالقه 

ــخص کنند که مقدار پايايی آن برابر با 0/75  ندارم تا خيلی عالقه دارم( مش

ــازگاری گويه ها و به عبارتی پايايی باالی ابزار اندازه گيری  بود. اين امر بر س

ــليقه ی هنری افراد ـ جدا از  ــت دارد.به هر روی، به منظور رتبه بندی س دالل

ــافی و ارجاع به رتبه بندی های  ــث نظری موجود، انجام مطالعات اکتش مباح

ارائه شده در معدود پژوهش های داخلی پيشين ـ نظر خواهی از کارشناسان 

و صاحب نظران عرصه ی هنر مبنا قرار داده  و افراد با توجه به مجموع نمرات 

کسب شده به پنج گروه خيلی توده، توده، ميانمايه، نخبه و خيلی نخبه تقسيم 

شده اند.

6-2- مصرف موسیقیایی )سلیقه ی موسیقیایی(

مقياس مصرف موسيقيايی )از مؤلفه های مصرف فرهنگی( شامل 9 گويه 

است که همه ی آنها معرف انواع موسيقی ايرانی و خارجی می باشند و با 

سنتی  موسيقی  مقياس،  اين  در  سنجيده شده اند.  ليکرت  از طيف  استفاده 

ايرانی، موسيقی پاپ ايرانی با صبغه ی موسيقی سنتی و موسيقی کالسيک 



204

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
92

یز 
پای

 / 
61

ره 
شما

 / 
هم

زد
شان

ل 
پاپ سا موسيقی  همچنين  و  گرايانه  نخبه  موسيقيايی  ژانرهای  معرف  غربی، 

ايرانی )کوچه بازاری(، موسيقی مردمی و محلی، موسيقی مذهبی، موسيقی 

پاپ ايرانی با صبغه ی موسيقی پاپ غربی، موسيقی زيرزمينی ايرانی، موسيقی 

پرهيجان  و  تند  موسيقی های  ساير  و  راک  بلوز،  جاز،  از  اعم  غربی  پاپ 

غربی معرف ژانرهای موسيقيايی عاميانه است. در اين مقياس، به دليل هم 

جهت نبودن گويه های مربوط به موسيقی نخبه گرايانه و عاميانه، می بايست با 

استفاده از دستور کدگذاری مجدد گويه ها را با يکديگر هم جهت کرد. بدين 

منظور، گويه های معرف موسيقی عاميانه کدگذاری مجدد و جهت طيف آنها 

به صورت زير تنظيم شد:
)اصال عالقه ندارم )1( امتياز، عالقه ندارم )2( امتياز، تاحدی عالقه دارم )3( 

امتياز، عالقه دارم )4( امتياز و خيلی عالقه دارم )5( امتياز(.

اين مقياس در مجموع 9 گويه دارد که حداقل و حداکثر نمره ی آن به 

ترتيب 9 و 45 می باشند. بنابراين به دنبال طبقه بندی نوع سليقه ی موسيقيايی 

افراد به 5 دسته ی خيلی نخبه، نخبه، ميانمايه، توده، خيلی توده، ابتدا گويه ها 

را استاندارد سازی کرده و چون عدد حداکثر 100 و حداقل صفر در نظر 

گرفته شده است به صورت زير عمل می شود:

1 + حداقل نمره - حداکثر نمره: دامنه ی تغييرات

تعداد طبقات مورد نظر/دامنه ی تغييرات: فاصله ی طبقات

ذائقه ی موسيقيايی  نمره ی 0-20  احراز  مثاًل  به لحاظ نظری،  بنابراين، 

خيلی توده را نمايندگی خواهد کرد و احراز نمره ی 100-81 نيز نشانگر 

ذائقه ی موسيقيايی خيلی نخبه است. در ضمن مقدار پايايی مقياس مصرف 
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موسيقيايی برابر با 0/68 می باشد که داللت بر پايايی باالی اين مقياس دارد.

6-3- مصرف سینمایی)سلیقه ی سینمایی( 

مقياس مصرف سينمايی نيز شامل 10 گويه است که تا حد بسيار زيادی 

با استفاده از طيف ليکرت سنجيده  انواع مختلف فيلم می باشند و  معرف 

حماسی،  ـ  تاريخی  فيلم های  مستند،  فيلم های  مقياس،  اين  در  شده اند. 

ژانرهای  معرف  علمی-تخيلی  فيلم های  و  اجتماعی  ـ  انتقادی  فيلم های 

فيلم های  رزمی،  و  جنگی  فيلم های  همچنين  است.  نخبه گرايانه  سينمايی 

و  رومانس ها  طنز،  و  فيلم های کمدی  مذهبی،  فيلم های  )پرماجرا(،  اکشن 

فيلم های عاشقانه، فيلم های پليسی و جنايی معرف فيلم های عاميانه هستند. 

از طرف ديگر در اين مقياس نيز با استداللی مشابه آنچه در مورد موسيقی 

ذکر شد، عمل می شود. همچنين مقدار پايايی مقياس مصرف سينمايی برابر 

با 0/69 می باشد که داللت بر پايايی آن دارد.

6-4- مصرف ادبی )سلیقه ی ادبی(

در اين مقياس کتاب های شعر و ادبيات، سياسی و فلسفی، علمی، تاريخی 

داستان های  کتاب های  نيز  و  نخبه گرايانه  کتاب های  معرف  نامه  زندگی   و 

عشقی، رمان، مذهبی، علوم غريبه و روان شناسی و تربيتی معرف کتاب های 

عاميانه می باشند.برای سنجش سليقه ی ادبی افراد نيز مشابه عمل شده است 

که به منظور پرهيز از اطاله ی کالم، از تکرار دوباره ی آن امتناع می شود. مقدار 

پايايی مقياس مصرف ادبی برابر با 0/72 است که داللت بر سازگاری گويه ها 

و پايايی باالی اين مقياس دارد.
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در نهايت، از مجموع نمرات اين شاخص ها نمره ی کل مصرف فرهنگی سا

در سطح رتبه ای محاسبه گرديده و به صورت سليقه ی نخبه گرايانه، عاميانه و 

ميانمايه در 5 دسته )خيلی نخبه، نخبه، ميانمايه، توده، خيلی توده( طبقه بندی 

سطح  در  فرهنگی  مصرف  نمرات،  کردن  استاندارد  از  پس  است.  شده 

انتها برای عملياتی  فاصله ای سنجيده شده است. خاطر نشان می سازد در 

دهنده ی  نشان   0-60 ی  نمره  احتساب  فرهنگی  مصرف  شاخص  کردن 

مصرف فرهنگی خيلی توده و احتساب نمره ی 300-240 نشانگر مصرف 

فرهنگی خيلی نخبه است.

6-5- نسل 

نسل در جمعيت شناسي به گروهي از افراد اطالق مي شود که مرحله اي 

از حيات را با يکديگر آغاز کرده يا پايان داده باشند. گروهي که در يک زمان 

فارغ التحصيل مي شوند، گروهي که در يک زمان بالنسبه نزديک به هم به دنيا 

آمده يا ازدواج کرده اند )ساروخاني،1375: 107(. در اين تحقيق، منظور از نسل، 

مادران و دختران مجرد ايشان هستند که به صورت صفر و يک از يکديگر 

تفکيک شده اند.

6-6- سرمایه فرهنگی

در اين تحقيق، متغير مستقل است که به نظر بورديو، به تمرکز و انباشت 

انواع مختلف کاالهای ملموس فرهنگی و نيز قدرت و توانايی در اختيار 

گرفتن اين کاالها و همچنين استعداد و ظرفيت فرد در شناخت و کاربرد 

اين وسايل گفته می شود(http://wikipedia.org). سرمايه ی فرهنگی به سه بعد 
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نهادينه شده، تجسم  يافته و عينيت يافته تفکيک شده است. گويه های سنجش 

سرمايه ی فرهنگی نهادينه شده شامل تحصيالت فرد و والدين او، سرمايه ی 

فرهنگی تجسم  يافته شامل مهارت های فرد و سرمايه ی فرهنگی عينيت يافته 

شامل اقالم و امکانات شخص در منزل پدری اش می باشد.

7- یافته های پژوهش

7-1- یافته های توصیفی

بر اساس يافته های پژوهش، ميانگين سن دختران21/6 سال و ميانگين 

متولد  دختران  درصد  و98/5  مادران  درصد   85/5 سال،   46 مادران  سن 

شهر و 14/5 درصد مادران و 1/5 درصد دختران متولد روستا هستند. اکثر 

پاسخ گويان در منزل شخصی زندگی می کنند و درآمدی بين 500 هزار تا 

يک ميليون تومان دارند. 

7-1-1- ویژگی های پاسخ گویان

توزيع فراوانی بر حسب سن نشان می دهد اکثريت دختران )75/8 درصد(

در بازه سنی 24-15 سال و اکثريت مادران )49 درصد( در بازه سنی 40-49 

سال قرار گرفته اند.
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جدول 1-توزیع پاسخ گویان بر حسب سنسا

درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانیبازه های سنیجنسیت

دختران

15-19764040

20-246835/875/8

25-293920/596/3

3073/7100 به باال

-190100جمع

مادران

30-3463/13/1

35-393216/719/8

40-44462443/8

45-49482568/8

50-543518/287

552513100 به باال

-192100جمع

جدول 2- توزیع پاسخ گویان برحسب ویژگی های زمینه ای

درصد فراوانیفراوانیمتغیر زمینه ای

نوع مسکن

33286/5شخصی

4812/5رهن و اجاره ای

41سازمانی

میزان درآمد

7720تا 500 هزار تومان

14638بیش از 500 هزار تا یک میلیون تومان

12031/3بیش از یک میلیون تا دو میلیون تومان

277/1بیش از دو میلیون تا چهار میلیون تومان

143/6بیش از چهار میلیون تومان
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7-1-2- وضعیت مصرف فرهنگی پاسخ گویان

الفـ  سلیقه ی موسیقیایی

داده های جدول شماره ی 3 در رابطه با سليقه ی موسيقيايی بيانگر آن است 

که در ميان دختران، بيشترين عالقه به موسيقی پاپ ايرانی با صبغه ی پاپ 

غربی )76 درصد( و کمترين عالقه به موسيقی مذهبی-آيينی )23 درصد( و 

در ميان مادران، بيشترين عالقه به موسيقی مذهبی-آيينی )42/7 درصد( و 

کمترين عالقه به موسيقی کالسيک غربی )5/1 درصد( می باشد. 
جدول3-توزیع پاسخ گویان بر حسب سلیقه ی موسیقیایی

اصاًل عالقه 
ندارم

عالقه 
ندارم

تاحدی 
عالقه دارم

عالقه دارم
خیلی 

عالقه دارم
نسل ها

نوع 
موسیقی

18 18 36 22 6 دختران سنتی 
14/6ایرانی 8/1 36/4 31/3 9/6 مادران

25/5 17/5 34 18 5 دختران مذهبی-
17/3آیینی 11/7 28/4 31 11/7 مادران

13/5 25 42/5 14 5 دختران مردمی و 
13/6محلی 15/1 37/2 25/6 8/5 مادران

9/5 14/6 37/2 31/7 7 دختران پاپ با 
صبغه ی 

11/2سنتی 10/7 40/3 28/1 9/7 مادران

16 22 31 25/5 5/5 دختران پاپ کوچه 
31/3بازاری 21 30/8 13/3 3/6 مادران

1/5 5/5 17 44 32 دختران پاپ ایرانی 
با صبغه ی 
28/6پاپ غربی 19/4 23 20/9 8/2 مادران
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اصاًل عالقه سا

ندارم
عالقه 
ندارم

تاحدی 
عالقه دارم

عالقه دارم
خیلی 

عالقه دارم
نسل ها

نوع 
موسیقی

11/5 17 21 21/5 29 دختران زیرزمینی 
52ایرانی 26 15/3 5/1 1/5 مادران

14/6 24/1 19/1 19/1 23/1 دختران موسیقی 
59/7پاپ غربی 21/9 11/2 3/6 3/6 مادران

20/6 30/7 22/1 17/1 9/5 دختران کالسیک 
59/9غربی 22/3 12/7 4/1 1 مادران

سليقه ی  می دهد  نشان  داده ها  مقايسه ی  شماره ی4،  جدول  برحسب 

موسيقيايی بيشتر دختران )62/5 درصد( و مادران )61/2 درصد( تلفيقی از 

سبک نخبه و توده است، اما درصد گرايش مادران به سليقه ی موسيقيايی 

نخبه و درصد گرايش دختران به سليقه ی موسيقيايی توده بيشتر است زيرا 

به دليل مقتضيات سنی، دختران بيشتر عالقه مند به موسيقی پاپ ايرانی با 

صبغه ی پاپ غربی )76 درصد( و موسيقی زيرزمينی ايرانی )50/5 درصد( 

هستند که در گروه توده قرار دارند.
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جدول 4- توزیع پاسخ گویان بر حسب الگوی سلیقه ی موسیقیایی

متغیرها

سلیقه ی موسیقیایی

مادراندختران

درصدفراوانی
درصد فراوانی 

تجمعی
درصدفراوانی

درصد فراوانی 
تجمعی

---10/50/5خیلي توده

4925/52652/72/7توده

12062/588/511561/263/8میانمایه

2211/51006836/2100نخبه

------خیلي نخبه

-188100-192100جمع

ب ـ سلیقه ی ادبی

بيشتر  که  می دهد  نشان  ادبی  سليقه ی  با  رابطه  در   5 شماره ی  جدول 

دختران عالقه به مطالعه ی کتاب های رمان )64/5 درصد( و بيشتر مادران 

عالقه به مطالعه ی کتاب های مذهبی )45/9 درصد( دارند.
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جدول5- توزیع پاسخ گویان بر حسب سلیقه ی ادبیسا

اصاًل عالقه 
ندارم عالقه ندارم تاحدی 

عالقه دارم
عالقه 
دارم

خیلی عالقه 
دارم نسل ها نوع کتاب

12/5 10/5 40/5 25/5 11 دختران شعر و 
15/7ادبیات 16/2 39/9 20/2 8/1 مادران

36 31 25/5 6/5 1 دختران سیاسی و 
39/4فلسفی 31/3 20/7 6/6 2 مادران

5/6 10/1 35/9 34/8 13/6 دختران
علمی

16/4 18/5 28/7 24/1 12/3 مادران

10/6 15/6 34/2 26/6 13/1 دختران
تاریخی و 
13/7زندگی نامه 13/7 29/9 25/9 16/8 مادران

8 12/1 30/2 26/1 23/6 دختران
روان شناسی 

11/7و تربیتی 13/2 36 22/8 16/2 مادران

6/5 9/5 25/6 27/1 31/2 دختران
داستان های 

24عشقی 21/9 33/7 11/2 9/2 مادران

7 7 21/5 26/5 38 دختران
رمان

18/9 23 26/5 18/4 13/3 مادران

20 23 35 18/5 3/5 دختران
مذهبی

9/6 12/6 31/8 32/3 13/6 مادران

15/7 17/2 29/3 23/2 14/6 دختران
علوم غربیه

35/2 28/1 21/4 12/8 2/6 مادران

بيشتر  و  درصد(   52/6( دختران  بيشتر  می دهد  نشان  داده ها  مقايسه ی 

مادران )67 درصد( سليقه ی ادبی تلفيقی از سبک نخبه و توده دارند. 
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جدول6- توزیع پاسخ گویان بر حسب الگوی سلیقه ی ادبی

متغیرها

سلیقه ی ادبی

مادراندختران

درصد فراوانی درصدفراوانی
درصد فراوانی درصدفراوانیتجمعی

تجمعی

10/50/510/50/5خیلي توده

693636/53116/817/3توده

10152/689/11246784/3میانمایه

2110/91002815/199/5نخبه

10/5100---خیلي نخبه 

-185100-192100جمع

ج ـ سلیقه سینمایی

مقايسه ی درصدهای فراوانی درباره ی سليقه ی سينمايی نشان می دهد 

که بيشترين تفاوت در ميزان عالقه به فيلم های مذهبی و خانوادگی است 

که مادران )58/6 درصد( بيش از دختران )27/8 درصد( به اين نوع فيلم ها 

عالقه دارند.
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جدول7- توزیع پاسخ گویان بر حسب سلیقه ی سینماییسا

اصاًل عالقه 
ندارم

عالقه 
ندارم

تاحدی 
عالقه دارم عالقه دارم خیلی 

عالقه دارم نسل ها نوع فیلم

39/2 29/1 20/6 7 4 دختران جنگی و 
رزمی

48/5 22/7 17/7 8/6 2/5 مادران

10/1 20/1 35/7 19/1 15/1 دختران
پرماجرا

32/8 27/8 22/7 12/1 4/5 مادران

6/6 14/3 32/1 28/6 18/4 دختران پلیسی و 
19/8جنائی 19/8 25/9 22/3 12/2 مادران

6/6 15/2 29/4 27/4 21/3 دختران علمی و 
24/5تخیلی 26/5 28/1 14/8 6/1 مادران

14/6 20/6 39/2 19/6 6 دختران
مستند

11/7 17/3 35/5 22/3 13/2 مادران

17/1 25/6 36/2 17/6 3/5 دختران تاریخی-
10/1حماسی 14/6 30/8 36/4 8/1 مادران

21/9 28/1 25/5 17/9 6/6 دختران انتقادی-
اجتماعی و 

19/4سیاسی 26 30/1 18/4 6/1 مادران

9/1 28/3 34/8 16/7 11/1 دختران مذهبی و 
3خانوادگی 5/1 33/3 36/4 22/2 مادران

0/5 2/5 18/2 41/4 37/4 دختران کمدی و 
3/5طنز 4/5 25/8 42/9 23/2 مادران

1/5 7/6 22/7 22/7 45/5 دختران رومانس ها 
10/6و عاشقانه 12/1 32/8 25/8 18/7 مادران
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                      مطالعه ی بین نسلی الگوی مصرف کاالهای فرهنگی در بین دختران و مادران

طبق جدول شماره ی 8، مقايسه ی داده ها نشان می دهد در هر دو گروه 

بيشترين درصد فراوانی، مربوط به افرادی است که سليقه ی سينمايی آنها 

تلفيقی از سبک نخبه و توده می باشند، اما درصد گرايش آنها به سليقه ی 

سينمايی توده بيشتر است.
جدول 8-توزیع پاسخ گویان بر حسب الگوی سلیقه ی سینمایی

متغیرها

سلیقه ی سینمایی

مادراندختران

درصد فراوانی درصدفراوانی
درصد فراوانی درصدفراوانیتجمعی

تجمعی

---10/50/5خیلي توده

683636/53920/720/7توده

11359/896/312868/188/8میانمایه

73/71002111/2100نخبه

------خیلي نخبه 

-188100-189100جمع

د ـ شاخص کل مصرف فرهنگی

مادران  و  درصد(   71/3( دختران  بيشتر  سليقه ی  می دهد  نشان  يافته ها 

)89/5 درصد( در مصرف فرهنگی خود تلفيقی از نخبه و توده می باشد.
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جدول 9-توزیع پاسخ گویان بر حسب الگوی مصرف فرهنگیسا

متغیرها

مصرف فرهنگی

دختران
مادران

درصد فراوانی درصدفراوانی
درصدفراوانیتجمعی

درصد 
فراوانی 
تجمعی

------خیلي توده

47262695/35/3توده

12971/397/215389/594/7میانمایه

52/810095/3100نخبه

--خیلي نخبه 
-

--
-

181100جمع
-

171100
-

7-1-3- وضعیت سرمایه ی فرهنگی پاسخ گویان

الف- سرمایه ی فرهنگی عینیت یافته

جدول شماره ی 10، توزيع پاسخ گويان را برحسب سرمايه ی فرهنگی 

بيانگر  نتايج  يافته که شامل اشياء فرهنگی می باشد، نشان می دهد.  عينيت 

افزايش ميزان دسترسی نسل جديد به لوازم و اقالم فرهنگی است.
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                      مطالعه ی بین نسلی الگوی مصرف کاالهای فرهنگی در بین دختران و مادران

جدول 10: توزیع پاسخ گویان بر حسب سرمایه ی فرهنگی عینیت یافته

نسلگویه ها
درصد فراوانی

خیربلی

داشتن تابلوهای نقاشی و خوشنویسی 
هنرمندان مشهور

21/178/9دختران

18/181/9مادران

داشتن مجسمه های هنری ، قاب های 
زرکوب و صنایع دستی

38/961/1دختران

31/768/3مادران

داشتن کتابخانه شخصی با بیش از 50 
جلد کتاب

44/955/1دختران

29/670/4مادران

داشتن ساز و آالت موسیقی گران بها
27/872/2دختران

11/188/9مادران

اتصال دائمی به اینترنت
71/228/8دختران

32/367/7مادران

لپ تاپ، دوربین های عكاسی و 
فیلمبرداری پیشرفته

7723دختران

40/259/8مادران

ب- سرمایه ی فرهنگی تجسم یافته

داده های جدول شماره ی 11 نشان می دهد، دختران در تمام شاخص های 

سرمايه ی فرهنگی تجسم يافته که بورديو اين نوع سرمايه را شامل مجموعه 

قابليت ها، دانايی های ذهنی و مهارت های علمی و رفتاری می داند  نمرات 

باالتری کسب کرده اند. اين نتيجه نشان از مهارت های فرهنگی بيشتر دختران 

.(Bourdieu, 1986) نسبت به مادران دارد
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جدول 11: توزیع پاسخ گویان بر حسب سرمایه فرهنگی تجسم یافتهسا

نسلگزینه ها
درصد فراوانی

خیربلی

مهارت موسیقی
22/677/4دختران

793مادران

مهارت عكاسی، خطاطی و نقاشی
53/346/7دختران

16/183/9مادران

زبان های خارجی
57/842/2دختران

1387مادران

ورزش
70/429/6دختران

33/566/5مادران

ج- سرمایه ی فرهنگی نهادینه شده

داده هاي جدول شماره ی 12 نشان مي دهد بيشتر دختران )41/7 درصد( 

تحصيالت ليسانس و بيشتر مادران تحصيالت ديپلم )34/4 درصد( دارند. 

همچنين اکثر والدين دختران، سطح تحصيالت باالتری نسبت به والدين 

ميزان تحصيالت طی سال های گذشته  افزايش  از  دارند که حاکی  مادران 

است.



219

13
92

یز 
پای

 / 
61

ره 
شما

 / 
هم

زد
شان

ل 
سا

                      مطالعه ی بین نسلی الگوی مصرف کاالهای فرهنگی در بین دختران و مادران

جدول 12- توزیع پاسخ گویان برحسب سطح تحصیالت

نسلسطح تحصیالت

مادر پاسخ گوپدر پاسخ گوپاسخ گو

فراواني
درصد 

فراواني
فراواني

درصد 

فراواني
فراواني

درصد 

فراواني

بی سواد

63/184/2--دختران
63/14925/56835/4مادران

ابتدایی

2814/62814/6--دختران
2010/45830/26332/8مادران

راهنمایی

84/22915/13819/8دختران
2814/62412/53116/1مادران

دیپلم

7438/55428/15629دختران
6634/42412/5189/4مادران

فوق دیپلم

2010/42915/12814/6دختران
3216/72613/673/6مادران

لیسانس

8041/72915/12613/6دختران
3015/6105/252/7مادران

فوق لیسانس و 

دکتری

105/2178/984/2دختران
--105/210/5مادران

د ـ شاخص کل سرمایه ی فرهنگی

وضعيت سرمايه ی   فرهنگی کل پاسخ گويان در جدول شماره ی  13 آمده 

است که نشان می دهد بيشتر دختران )78/5 درصد( سرمايه فرهنگی متوسط 

پايينی دارند. در نهايت  و بيشتر مادران )71/3 درصد( سرمايه ی فرهنگی 
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ميزان سرمايه ی فرهنگی کل در مادران کمتر از دختران است.سا

جدول 13- توزیع پاسخ گویان برحسب سرمایه ی فرهنگی کل

متغیرها

سرمایه ی فرهنگی کل

مادراندختران

درصدفراوانی
درصد فراوانی 

تجمعی
درصد فراوانی تجمعیدرصدفراوانی

26141413471/371/3پایین

14678/592/55328/299/5متوسط

147/510010/5100باال

-188100-186100جمع

7-2- نتایج استنباطی

7-2-1- مقایسه ی مصرف فرهنگی

که  می دهد  نشان   14 شماره ی  جدول  در  مستقل  تی  آزمون  نتيجه ی 

تفاوت معنی داری در سطح 0/05 بين ميانگين شاخص های مصرف فرهنگی 

دختران و مادران وجود دارد )t =7/1؛ sig =0/000(، به طوری که مادران در 

کليه ی شاخص ها نمرات باالتری را داشته اند. به اين ترتيب می توان گفت که 

تمايالت موسيقيايی، سينمايی و ادبی و به طور کلی مصرف فرهنگی مادران 

به گروه نخبه نزديک تر است. 
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                      مطالعه ی بین نسلی الگوی مصرف کاالهای فرهنگی در بین دختران و مادران

جدول 14- آزمون t مستقل جهت سنجش تفاوت مصرف فرهنگی در دختران و مادران

ابعادشاخص
میانگین )بین 100- 0(

sigمقدار تی
مادراندختران

مصرف 
فرهنگی

46/956/69/50/00سلیقه   ی موسیقیایی

44/348/44/30/00سلیقه ی سینمایی

44/949/94/30/00سلیقه ی ادبی

45/651/27/10/00کل

الفـ  رابطه ی سرمایه ی فرهنگی و مصرف فرهنگی

نتيجه آزمون تی مستقل در جدول شماره ی 15 نشان می دهد ميانگين 

نشان  نتايج  مادران است. همچنين  از  بيش  فرهنگی در دختران  سرمايه ی 

t؛   =7/3( عينيت يافته  فرهنگی  سرمايه ی  بين  معنی داری  تفاوت  می دهد 

sig =0/000( و تجسم  يافته )t =12/7؛ sig =0/000( مادران و دختران وجود 

دارد، اما در بين سرمايه ی فرهنگی نهادينه شده )t =13/1؛ sig =0/000( و 

سرمايه ی فرهنگی کل آنها )t 14/4؛ sig =0/000(  در سطح 0/05 تفاوت 

معنی داری مشاهده نمی شود.
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جدول15 - آزمون t مستقل جهت سنجش تفاوت سرمایه  ی فرهنگی در دختران و مادرانسا

ابعادشاخص

میانگین
sigمقدار تی)بین 100- 0(

مادراندختران

سرمایه ی 
فرهنگی

46/627/17/30/00سرمایه ی فرهنگی عینیت یافته

50/817/312/70/00سرمایه ی فرهنگی تجسم یافته

48/72813/10/09سرمایه ی فرهنگی نهادینه شده

48/626/414/40/09کل
· 

رابطه ی سرمایه ی فرهنگی عینیت یافته و مصرف فرهنگی

نتيجه ی آزمون پيرسون در جدول شماره ی 16 نشان می دهد که همبستگی 

مثبت و معنی داری بين سرمايه ی فرهنگی عينيت  يافته و سليقه ی ادبی دختران 

)r =0/155؛p=0/034( و سليقه ی موسيقيايی مادران )r =0/186؛p=0/01( وجود 

آنها  فرهنگی  عينيت  يافته و کل مصرف  فرهنگی  بين سرمايه ی  دارد، ولی 

همبستگی معنی داری مشاهده نمی شود.

رابطه ی سرمایه ی فرهنگی تجسم  یافته و مصرف فرهنگی

داده های جدول شماره ی 16 حاکی از آن است که بين سرمايه ی فرهنگی 

تجسم يافته و مصرف فرهنگی در دختران )r =-0/089؛ p=0/20( و مادران 

)r =0/090؛ p=0/243( همبستگی معنی داری وجود ندارد.
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                      مطالعه ی بین نسلی الگوی مصرف کاالهای فرهنگی در بین دختران و مادران

رابطه ی سرمایه ی فرهنگی نهادینه شده و مصرف فرهنگی

داده های جدول شماره ی 16 حاکی از آن است که همبستگی مثبت و 

معنی داری بين سرمايه ی فرهنگی نهادينه  شده و مصرف فرهنگی در دختران 

فرهنگی  سرمايه ی  بين  که  حالی  در  دارد.  وجود   )p=0/000؛ r=-0/290(

همبستگی   )p=0/54 ؛r=-0/048( مادران  فرهنگی  مصرف  و  شده  نهادينه 

معنی داری مشاهده نمی شود. 

رابطه ی سرمایه ی فرهنگی کل و مصرف فرهنگی

داده های جدول شماره ی 16 درباره ی رابطه ی سرمايه ی فرهنگی کل با 

ابعاد مصرف فرهنگی نشان می دهد که همبستگی مثبت و معنی داری بين 

 )p=0/004؛r  =0/224( دختران  فرهنگی  و مصرف  کل  فرهنگی  سرمايه ی 

بين سرمايه ی فرهنگی کل و  وجود دارد در حالی که رابطه ی معنی داری 

مصرف فرهنگی مادران )r =0/000؛ p=0/997( مشاهده نشد.
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جدول 16- آزمون همبستگي پیرسون بین مصرف فرهنگی و سرمایه ی فرهنگیسا

متغیر 
وابسته

متغیرهامتغیر مستقل
مادراندختران

rsigrsig

مصرف 
فرهنگی

سرمایه ی 
فرهنگی عینیت 

یافته

0/0070/9250/1860/01سلیقه ی موسیقیایی

0/0870/2450/0060/931سلیقه ی سینمایی

0/0550/455-0/1550/034سلیقه ی ادبی

0/1350/0760/0900/243کل

سرمایه ی 
فرهنگی تجسم 

یافته

0/0540/40/0630/3-سلیقه ی موسیقیایی

0/060/40/0560/4-سلیقه ی سینمایی

0/0940/10/0430/5-سلیقه ی ادبی

0/0890/20/0520/5-کل

سرمایه ی 
فرهنگی نهادینه 

شده

0/2050/0040/0680/366سلیقه ی موسیقیایی

0/2290/0020/0740/326سلیقه ی سینمایی

0/0460/540-0/1960/007سلیقه ی ادبی

0/0480/542-0/2900/000کل

سرمایه ی 
فرهنگی کل

0/1190/1100/1130/132سلیقه ی موسیقیایی

0/0360/629-0/1780/018سلیقه ی سینمایی

0/0570/450-0/1620/029سلیقه ی ادبی

0/2240/0040/0000/997کل
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                      مطالعه ی بین نسلی الگوی مصرف کاالهای فرهنگی در بین دختران و مادران

بـ  پیش بینی کننده های مصرف فرهنگی پاسخ گویان

به منظور تبيين مصرف فرهنگی بر اساس متغيرهاي مستقل از رگرسيون 

دو  نشان می دهد  نتايج  که  استفاده شد  گام1  به  گام  به روش  متغيره  چند 

متغير نسل و سرمايه ی فرهنگی با مقدار ضريب همبستگی چندگانه برابر 

0/374 و ضريب تعيين برابر 0/140، 14 درصد از تغييرات مصرف فرهنگی 

 )=Beta 0/436( پاسخ گويان را تبيين می کنند و بيشترين تأثير نيز مربوط به نسل

می باشد. 
جدول17- نتایج رگرسیون چند متغیره جهت تبیین واریانس متغیرهاي مستقل 

ل
ستق

ي م
رها

تغی
ضرایب استاندارد نشدهم

ضرایب 

استاندارد 

شده
tsigR

 Adjusted

R Square
Fsig

B
Std.

Error
Beta

ضریب
36/22/238-16/180/000

0/3740/14026/600/000 6/740/9820/4366/860/000نسل

سرمایه ی 
فرهنگی

0/0540/0260/1312/060/040

7-2-2- تحلیل مسیر

در جدول شماره ی 18، اثرات مستقيم و غير مستقيم متغيرهای مستقل در 

مصرف فرهنگی پاسخ گويان مشاهده  می شود. نتايج نشان می دهد که متغير 

نسل با 51/1 درصد اثرگذاری کل، بيشترين اثر در مصرف فرهنگی و متغير 

1-stepwise
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سرمايه ی فرهنگی با 14/7 درصد اثرگذاری کل، رتبه ی دوم را دارد. سا

جدول 18: نتایج محاسبه ی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل تحقیق در مصرف فرهنگی

نام متغیر
ضرایب اثر

کل
اثر غیرمستقیماثر مستقیم

0/0890/511-0/422نسل

0/147-0/147سرمایه ی فرهنگی 

مصرف  روی  بر  مستقل  متغيرهای  مسير  تحليل   ،1 شماره ی  نمودار 

فرهنگی را نشان می دهد:

نمودار1: تحليل مسير اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهای مستقل بر روی مصرف فرهنگی

8- نتیجه گیری

مصرف  مقايسه ی  بر  مبنی  نظری،  تجربی-  کوششی  حاضر  تحقيق 

کاالهای فرهنگی بين دو نسل مادران و دختران و رابطه ی بعضی عوامل با 

آن می باشد و وجود تفاوت معنی دار بين مصرف کاالهای فرهنگی در بين 

دو نسل مادران و دختران در اين پژوهش، تأييدی است بر نظريه ی نسلی 

نتيجه  در  و  متنوع  فرهنگی  باورهای  و  ارزش ها  وجود  به  که  اينگلهارت 
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رفتار و کنش متفاوت در ميان دو نسل اشاره دارد. در مقايسه با تحقيقات 

گذشته درباره ی مقايسه ی ارزش های مادران و دختران، برخی از آنها همچون 

عسکری ندوشن و همکاران )1388( و محمدی )1386( به وجود تفاوت 

در نگرش های ازدواج و سبک زندگی اشاره دارند و آن را نشئت گرفته از 

تفاوت ارزش های ايشان می دانند. برخی ديگر از تحقيقات از جمله توکلی 

)1382( و جليلوند )1376( نشان داده اند که تنها تفاوت هايی جزئی در ميان 

البته در تحقيقات الياسی و  ارزش های مادران و دختران مشاهده می شود. 

همکاران )1390(، همبستگی مثبت و معنی داری بين سن و مصرف فرهنگی 

اشاره شده وجود دارد. در اين پژوهش نيز مادران نسبت به دختران خود 

مصرف فرهنگی نخبه تری دارند که نشان از رابطه ی مثبت سن و مصرف 

کاالهای فرهنگی است.

همچنين يافته ها ی تحقيق نشان داد، برحسب سليقه ی موسيقيايی در ميان 

و  غربی  پاپ  با صبغه ی  ايرانی  پاپ  موسيقی  به  عالقه  بيشترين  دختران، 

کمترين عالقه به موسيقی مذهبی- آيينی است، درحالی که در ميان مادران، 

بيشترين عالقه به موسيقی مذهبی-آيينی می باشد. همچنين در مورد سليقه ی 

ادبی بيشترين عالقه ی دختران به مطالعه ی کتاب های رمان و کمترين عالقه به 

کتاب های سياسی و فلسفی و سپس مذهبی می باشد، اما در مادران بيشترين 

عالقه به مطالعه ی کتاب های مذهبی است. بيشترين تفاوت سليقه ی سينمايی 

آنها نيز در ميزان عالقه به فيلم های مذهبی و خانوادگی می باشد که مادران 

بيش از دختران به اين نوع فيلم ها عالقه دارند و اين بيانگر آن است که در 
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مقايسه ی سليقه ی مادران و دختران در مصرف فرهنگی، تغيير سليقه ی و سا

ضعف سليقه مذهبی دختران نسبت به مادران مشاهده می شود .

از آنجا که بورديو )1984( سبک های زندگی را محصول منظم سرمايه ی 

 فرهنگی می داند، با ارائه ی جداول تقاطعی، نوع موسيقی ها، رفتن به موزه ها، 

يا  نوار  کتاب،  بازار  نمايشگاه،  خواندن،  شيوه های  و  خوردن  غذا  آداب 

ديسکت موسيقی و ... را با متغيرهای )مستقل( محيط اجتماعی، به  ويژه با 

سطوح سرمايه ی تحصيلی )فرهنگی(، در رابطه قرار داده است که در اين 

تحقيق نيز نتايج ضرايب همبستگی ميان سرمايه ی فرهنگی و ابعاد مختلف 

مصرف فرهنگی نشان می دهد همبستگی مثبت و معنی داری بين سرمايه ی 

فرهنگی کل با مصرف فرهنگی دختران )r =0/224؛ p=0/004( وجود دارد. 

مصرف  به سمت  گرايش  کل،  فرهنگی  سرمايه ی  افزايش  با  که  به  طوری  

کاالهای فرهنگی نخبه در ميان دختران افزايش می يابد. همان گونه که مشاهده 

می شود، در بيشتر تحقيقات قبلی به رابطه ی تحصيالت و مصرف کاالهای 

فرهنگی اشاره شده اما در اين پژوهش، با الهام از بورديو )1984( به رابطه ی 

سرمايه ی فرهنگی و مصرف کاالهای فرهنگی توجه شد.

در نهايت با توجه به ديدگاه بورديو می توان گفت که در بين مادران و 

دختران از لحاظ سرمايه ی فرهنگی تفاوت های معنی داری وجود دارد که 

موجب تفاوت در نوع سليقه ی فرهنگی آنها شده است.

و  فرهنگ  اعتالی  سواد،  و  آگاهی  بردن سطح  باال  برنامه ريزی جهت 

افزايش اشتياق به مصرف کاالهای فرهنگی ارزشمند در ميان نوجوانان و 



229

13
92

یز 
پای

 / 
61

ره 
شما

 / 
هم

زد
شان

ل 
سا

                      مطالعه ی بین نسلی الگوی مصرف کاالهای فرهنگی در بین دختران و مادران

جامعه  در  اجتماعی  مسائل  و  انحرافات  برخی  ايجاد  از  می تواند  جوانان 

جلوگيری کند. در نتيجه جامعه قادر به حفظ ارزش ها و هنجارهای استحکام 

بخش خود می گردد و البته اين وظيفه مهم بر عهده ی خانواده، آموزش و 

پرورش، رسانه های جمعی و ديگر نهادهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی 

می باشد.
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