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 های سینمایی سینماروهای شهر رشت سلیقه

 2زاده همایون رضاییو 1عادل ابراهیمی لویه

 چکیده
ها در دنیای مدرن و امروزی است. ذائقه و  ترین این سلیقه افراد، سینما از مهم ۀدر بین انواع ذوق و سلیق

هاست که  واره یا ریختار آن برگرفته از عادت ،ها عنوان بخشی از سرمایۀ فرهنگی آن به ،افراد جامعه ۀسلیق
گیرد. رویکرد  ... شکل می و ،تحت تأثیر عوامل مختلفی چون موقعیت اجتماعی، تحصیالت، محل سکونت

و در ا. است یر بوردیو بپردازد، رویکرد نظری سرمایۀ فرهنگی پی یادشدهیند افر ۀنظری که صرفاً به مطالع
با اینکه ایدئولوژی کاریزماا عالقاه باه فرهنار مشاروع را ناوعی        افراد معتقد است ۀبررسی ذوق و سلیق

خود شاکل    خودی  دهد که نیازهای فرهنگی به علمی نشان می ۀکند، اما مشاهد موهبت الهی قلمداد می
کلی مطرح  ۀبوردیو، این فرضی ۀاند. در این بررسی نیز با استفاده از نظری م و تربیتلیعنگرفته و محصول ت

های سینمایی و انتخاب سینما برای گذراندن اوقات فراغت تحت تأثیر شرایط  رسد سلیقه نظر می است: به
د متصال  واره به کنش و ذهنیات افارا   گیرد که از طریق ریختار یا عادت عینی زندگی اجتماعی شکل می

 شود. می
 از روش کمّای و کیفای اساتفاده شاده    افراد ساینمارو   های سینمایی بررسی سلیقه برای در این تحقیق،
و در روش کیفی، از مصاحبۀ عمیق با آگاهان و متخصصان امار   ،نامه ابزار پرسش ش کمّی، ازواست. در ر

های آماری مرتبط،  استفاده از آزمون نفر از افراد سینمارو با 873شده است. نتایج پیمایش روی  ستفادها
ریختار ترین عوامل مؤثر بر  و... از مهم ،، تحصیالت، محل سکونتا اجتماعینشان داد که پایگاه اقتصادی 

سان و   ۀباودن افاراد اسات. فقاط در ماورد رابطا        های ساینمایی و ساینمارو   گیری سلیقه شکل و نهایتاً
های سینمایی ندارد و افاراد در سانین مختلا      سلیقه های سینمایی مشخص شد سن تأثیری در سلیقه
 .دارند های سینمایی متفاوت سلیقه

 .ینماییس یقۀسل ی،فرهنگ یۀسرما یختار،ر ی،اقتصاد یگاهپا ی،اجتماع های کلیدی: واژه
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 مقدمه
 ، همواره عالقه و نیاز به مسائل فرهنگای و هناری دیاده   ها انساندر دل تمام رویدادهای زندگی 

تاا  کنند و سعی دارند  می اسحساخود  ۀاین نیازها را در زندگی روزمر شود. مردم جامعه خأل می
 ۀهماان ذوق و سالیق  مکان در اوقات فراغت خود جای آن را پر کنند. منظور از این نیازهاا  حد ا
کردن اوقاات فراغات تنظایم     پر برایهای خود را  بر همین ذوق و سلیقه برنامه بنا است کهافراد 
 کنند. می

نوعی ناشای   کنند که به ها در هر موقعیت اجتماعی، نوع خاصی از کاالها را مصرف می انسان
 یق و سلیقه هم بخشا خاص خود را دارد و ذو ۀهاست. هرکسی ذوق و سلیق آن ۀقلیاز ذوق و س
و شود. بعضی به موسیقی، بعضی به سینما، بعضی به تئاتر،  فرهنگی افراد محسوب می ۀاز سرمای
 .مندند به ورزش و... عالقه یبعض

شاوند ایان    های پی در پی آفریده مای  بندی های خاصی که با تقسیم ذوق و سلیقه در جهانِ
 .1دهیم: با ز یا ذوقای را از هام تمی   ۀه حاوز های عمده و اصلی س امکان هست که با حفظ تقابل

مایه، که آثار کوچا    میان ۀسلیق .2 ؛پسندد ای که آثار مشروع را می مشروع یعنی سلیقه ۀسلیق
، بوردیاو ) عامیاناه  ۀسالیق . 8 ؛گاذارد  مای  هنرهای اصلی و آثار بزرگ هنرهای فرعی را کنار هام 

خودی خود شکل نگرفته و وابسته به عوامال    به افراد های مختل   اما ذوق و سلیقه. (42: 1831
با اینکه ایدئولوژی کاریزما عالقه به فرهنر مشروع را ناوعی   ،زعم بوردیو  مختلفی بوده است. به
دهد نیازهای فرهنگی محصول تعلیم و  علمی نشان می ۀمشاهد اما ،کند موهبت الهی قلمداد می

هاای   پاذیری  کند که جدای از برخی حس ن مینشا بوردیو خاطر ،در واقع. (28 همان،) اند تربیت
شناختی یا  تواناایی اجتمااعی اسات کاه از       داوری زیبا، فردِ فردی و شخصی به درونی منحصر

 .(883: 1831 ،)استونز شود تربیت و پرورش طبقاتی ناشی می
های تصویری در عصر ارتباطات و پیوناد رساانه و جامعاه، نقاش مهمای در       رسانه ،تردید بی
باودن،   دلیال بصاری   هایی که باه  جامعه دارند. رسانه ۀافکار عمومی و انتقال مفاهیم به بدنتنویر 

تارین افاراد    هاا از کوچا    سنی آن ۀکنند. مخاطبانی که باز مخاطبان زیادی را مجذوب خود می
هاا سینماسات. ساینما از     گیرد. یکی از ایان رساانه   ترین فرد جامعه را دربرمی جامعه تا کهنسال

 ح شاناخته کنناده و مفار    امه، ی  صنعت سارگرم ر منظر عای ارتباطی مدرن است که ده رسانه
جذاب برای پرکردن اوقات فراغت  یا امروزی شیوه ۀویژه در دنیای مدرن و پیچید شود که به می
به این  ،ویژه در شهرهای بزرگ به ،های معیشتی گرفتاری آید. فشار زندگی شهری و حساب می به

 .ری بخشیده استیشتق بتعری  عم
مصرف مادی یا نمادین آثار هناری از برتارین تجلیاات آساایش و راحتای هام باه         ،در واقع

 یکای از ساینما  . (32: 1831 ،بوردیاو ) معنای فراغت عینی و هم باه معناای آساودگی ذهنای اسات     
ترین  همچنین از مهم .ترین اشکال هنری ماست نهادهای اجتماعی کلیدی جامعه، و یکی از زنده

ای از جامعه و  دوره، آینه های فرهنگی هر جامعه است که تحت تأثیر گفتمان حاکم بر هر پدیده
 (.26: 1861، هواکو) کند فراهم میشناسان  سیاسی و اجتماعی آن را برای تحلیل جامعه عمدۀ تغییرات
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عه، قشار  کردن اوقات فراغت، در میان افراد جام پر عالوه براساس ذوق و سلیقه و  بر بنابراین،

روناد و در   یعنی کسانی که برای دیدن فیلم به سینما مای  ،دارند یا گروه خاصی عنوان سینمارو

 ند.هستعریض سینماها  ۀپرد بر ،کل به دنبال دیدن آثار تولیدی سینما

ی آثاار  ب. درک و ارزیاا دارندهای اجتماعی  ویژگی مجموعه ها،یا همان سینمارو ،این مخاطب

برخاورد آثاار    ۀتماشاگر بستگی دارد که خود تابع هنجارهای عرفی حاکم بر نحاو هنری به قصد 

 ،شدن با ایان هنجارهاا، یعنای تربیات هناری      هنری در وضعیت تاریخی و اجتماعی برای همنوا

 (13: 1831 ،)بوردیو. اوست

عناوان   باه  ،سالیقه  و ،پردازد که چه چیزی باعث برانگیزش، ذوق این مقاله به این مسئله می

حال بسایاری از مساائل     راه زیارا شاود    در بین افاراد ساینمارو مای    ،فرهنگی ۀبخشی از سرمای

هاا چاه    ویژگی اجتماعی مخاطبان و اینکه آن به شناخت ازسینما  چونفرهنگی و هنری کشور 

انگیزد، ضروری است تاا بتاوانیم    ق را برمیی. درک اینکه چه چیزی عالداردخواهند، بستگی  می

ساینما،   ۀها در زمینا  کنیم. اکثر پژوهشبریزی  سطح فرهنگی و هنری کشور برنامه یبرای ارتقا

ایم تا ساطوح   آن داشته اند، اما در این بررسی سعی بر های توصیفی و تحلیل محتوا بوده پژوهش

ساینمایی )متغیار    ۀباا عناوان سالیق   را و رفتار افاراد ساینمارو    ،ها ق، نگرانیینگرش، دانش، عال

 ۀهاا بار سالیق    این متغیر را با متغیرهای استاندارد جامعاه و تاأثیر آن   ۀوابسته( و همچنین رابط

 بسنجیم. ،و... )متغیر مستقل( ،اجتماعی، تحصیالت، سن ا یعنی پایگاه اقتصادی ،سینمایی

 مبانی نظری
هناری   ۀباا ذوق و سالیق   رابطهشناختی در  بعد از جنر جهانی دوم، شاهد رواج مطالعات جامعه

شاکل  فرهنگای افاراد اسات کاه در فضاای اجتمااعی        ۀذوق و سلیقه بخشی از سارمای هستیم. 
در  اناد  هپرداختفرهنگی  ۀموضوع سرمای هپردازانی که ب  نظریه آرایاستفاده از  بنابراین، .گیرد می
هاا   رابطاه باا آن   ریزی صاحیح در  ذوق و سلیقه و همچنین برنامه ۀبار ما در ۀاندیش بردهی  شکل

ای پژوهشای در ایان    بوردیو از متفکران تأثیرگذاری است که آثارش به برناماه  بسیار مؤثر است.
واره و انواع سرمایه، در واقع دستور کار مطالعه در این  و با وضع مفاهیم عادت  عرصه تبدیل شده

 .(1831، 1831، 1332 ،)بوردیو عرصه را تهیه کرده است
 باارۀ اناواع سارمایه    در بحاث باه   است نوشته 1331 سال رد که« سرمایه واعان»مقالۀ  در وا

یاا  کنناد باه موقعیات     نظاام خاوی و خصالتی کاه افاراد کساب مای        و معتقاد اسات   پرداخته
 منادی از سارمایه   بهاره  کنند بستگی دارد، یعنی به میزان که در جامعه اشغال می هایی موقعیت

اجتمااعی   ۀسرمایه هرگونه خاستگاه و سرچشمه در عرصا  ،(1336وابسته است. از نظر بوردیو )
ثر ؤد ما شاو  مندی از منابع خاصی که در این صحنه حاصل می است که در توانایی فرد برای بهره

 شود: می واقع شود. سرمایه اساساً به سه صورت دیده
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و  و عنااوین نماادین کمیااب(،    ،هاا  )دارایی مالی و مادی(، فرهنگی )کااال، مهاارت   اقتصادی

هاایی وجاود دارد    گیرد(. سرمایه اجتماعی )منابعی که به صِرف عضویت در گروه به فرد تعلق می

این نوع سرمایه  ؛کنند گونه که هست، نیستند و آن را درک نمی که افراد متوجه تأثیرات آن، آن

مانناد صافات    ،سارمایه اسات   ۀشود چهارمین ناوع و گونا   نمادین مشخص می ۀیانام سرم اکه ب

وقت و پول برای امور خیریه، نسبت « بذل»دلیل  باالی جامعه، به ۀکه به افرادی از طبق ،اخالقی

 .(881 :1831 ،استونز ) شود داده می

  مربوط باه   ، دانش واقع شود و در می  مبادله  سلیقه  مبنای بر  که  است وجهی  فرهنگی  ۀسرمای

  گفاتن   عالمانه  سخن کلی طور  بهو  ، ، درک فراوان  های ، دانسته ، فرهیختگی متعالی  هنر و فرهنر

 رسام  و و راه شایوه  خاوب، های  سلیقه»شامل سرمایه  . این(1834 ،)الکساندر شود شامل میرا 

هنار،   قبیال  از مشاروع  تصاوال مح پاذیرش  توانایی اختن وشنو  ی،شناخت پیچیدگی پسندیده،

: 1832است )فاضلی،  ننمادی منظا از نوع هربر  نیافت تسلط و ادبیاتر، و تئات کالسی ،ی موسیق

سرمایۀ فرهنگی از نظر بوردیو عبارت است از شناخت ادراک فرهنر و هنرهاای   ،رو از این (.83

 .(43ا47: )همان های عمل متناسب خوب و شیوه ۀمتعالی، داشتن ذائق

 کاه ت، واقعیا بوردیو مفهوم سرمایۀ فرهنگی را برای رفع ی  مسئلۀ تجربی ویژه، یعنی ایان  

هااای آموزشاای  اقتصااادی باارای تبیااین نااابرابری موجااود در موفقیاات موانااع»فقااط توجااه بااه 

کار برده است )الرو و واینینگار،   به، «آموزانِ دارای طبقات اجتماعی گوناگون، کافی نیست دانش

2118.) 

 آماوزش  خاانوادگی،  پارورش  :اناد از  عباارت  بوردیاو  نظر از عمدۀ سرمایۀ فرهنگی سه منبع

باروز   سابب  منباع  ساه  طریق این از افراد در فرهنگی سرمایۀ فرهنر شغلی. انباشت و، رسمی

(. 83: 1832، شود )فاضلی می ند،ا آن فاقد که کسانی و دارندگان سرمایۀ فرهنگی در هایی تفاوت

بقیااۀ  طریااق از مشااروعیت کسااب ،اوالًرد: دا مختلفاای کارکردهااای ساارمایۀ فرهنگاای داشااتن

سارمایۀ   واساطۀ  باه  کاه  کسای . اسات  سرمایۀ فرهنگی به ها آن شدن به تبدیل منوط ها، سرمایه

، ثانیااً  .کناد  تحمیال  دیگاران  بررا  اجتماعی دنیای از روایت خود تواند می دارد، منزلت فرهنگی

 جادا  روزماره  زنادگی  الزاماات  از را خود تواند فرد می که معناست بدین فرهنگی سرمایۀ داشتن

بوردیاو   ،به همین دلیال  (.83)همان، داشته باشد  عرصۀ فرهنر در دلخواه گزینش و نوعی کند

هاا در   ها و به تبع آن جایگااه آن  آن ۀهای ذوقی افراد را تابعی از میزان سرمای ها و انتخاب سلیقه

باه بااور بوردیاو هماۀ     . به دیگر سخن، (24: 2111)کمپل،  داند مراتب طبقاتی می فضای سلسه

طبیعی و ناشی  شود و ممکن است کامالً و... نامیده می ،های هنری انتخاب آنچه سلیقۀ فرهنگی،

های ذاتی افراد شامرده شاود، رابطاۀ مساتقیم و قابال اثبااتی باا وضاعیت و موقعیات           از قریحه
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کناد کاه    می ثابت ،(1373) 1تمایز ،موضوع را در کتاب معروف خود او اینها دارد.  اجتماعی آن

و عکاسای،   ،هایی چون ورزش، غذا، لباس، ساالیق هناری، موسایقی    توان میان حوزه چگونه می

 کرد. برقرارسو و وضعیت اجتماعی افراد از سوی دیگر روابط منطقی  ادبیات از ی 

ای اسات کاه    هاای زایناده   نظام اکتسابی شاکله 2واره ریختار یا عادت ،به زعم بوردیو ،در کل

، زنا کین)ج شاود  ساازگار مای   گیرد شکل می صورت عینی با اوضاع و شرایط خاصی که در آن به

 ۀبلکه جاز  الینفا  و ساازند    شود، میعیان ن سادگی در رفتار آشکار و ریختار به. (121: 1831

هماان،  ) کاردن اسات   رفتار است و برعکس قدرت ریختار ناشی از نبود تفکر در عاادت و عاادت  

کند و این شارط بسایار مهمای     ( و خود ریختار است که دستور انتخاب گزینه را صادر می128

های زندگی محصوالت سیساتماتی  ریختاار هساتند کاه در رواباط       سب . (121 همان،است )

صاورت   هاا تبادیل و باه    های نشان شوند؛ و به نظام ریختار درک میۀ متقابلشان و به کم  شاکل

یدن و ریختاار باه عمال، اندیشا    (. 241: 1831بوردیاو،   ) ندشاو  اجتماعی ارزیابی و قضااوت مای  

بخشاد. در   و... تعین می ،فکرها ها، سالیق، طرز ها، ساختار شخصیت آدمی، کنش احساس انسان

یاباد. وقتای ریختاار شاکل      و رفتار فرد نظم مای  ،خو، منش و خلق هاست که واره عادتانداز  چشم

نشاده و   تعیین پیش از شرایطِ نهایتِ کند که در بی یافته او را هدایت می این ساختار تشکل ،گرفت

ریختاار   ،آید امکان عمل داشته باشاد. باه عباارت دیگار     و پیش میاای که برای  نشده بینی پیش

نشده  بینی و پیش ،های متعدد، متفاوت های آدمی در موقعیت ساختاری است که به تمامی کنش

 بخشد. نظم و هماهنگی می

های شخصیتی ماا   جنبهترین  ترین الیه و پنهان این است که حتی عمیق ۀدهند ریختار نشان

(. اصال اساسای و واقعای    61: 2116، )میسان هلادر   به لحاا  اجتمااعی سااخت یافتاه اسات     

ذوق و تاوان گفات    مای  ،بنابراین (.247: 1831، )بوردیو ها چیزی جز سلیقه نیست دادن ترجیح

خوی  و سلیقه و خلق واره یا ریختار در اعمال افراد وجود دارد، یعنی ذوق و صورت عادت سلیقه به

ق ریشاه در  یا و عال ،عقایاد  ،بسیاری از تمایالت، رفتارهاا  ،به عبارتی ها ناشی از ریختار است. آن

هاای   های انسانی را از حالت گیری عملی توزیع است که جهت ۀسلیقه در واقع سلطریختار دارد. 

 ۀیاسرم اساس بخشد و خود بر زیباشناختی شکل میو گون رفتاری، فکری، اهای گون بدنی تا رویه

 .(113: 1831)ابراهیمی لویه،  گیرد فرهنگی شکل می

خیزد  ها طبیعی است به مبارزه برمی گیر مبنی بر اینکه سالیق انسان همه تفکربوردیو با این 

کننادۀ ساالیق    د: موضع ما در جامعه تعیینکن بیان میطور  اینو نظر علمی خود را در این مورد 

هاا و   سالیقه »شناس بر تخریب این فکر قالبی که  دهد. جامعه میها را با هم سازمان  ماست و آن

                                                 
1. Distinction 
2. Habitus 
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. او بارای اثباات نظار    کند فشاری میپا« ها چانه زد ها چیزهایی نیستند که بتوان بر سر آن رنر

های اجتمااعی ایجااد داوری را    زند که مکانیسم ای دست می خود به پژوهش عظیم و موشکافانه

اجتمااعی و   ۀای از اثار هناری ناوعی رابطا     گونه استفاده هر. (13: 1833)کُتبی،  سازد آشکار می

طاور کاه اثار هناری      هماان  ؛تشخص و تمایز است ۀبرخالف توهم اشتراک فرهنگی، نوعی رابط

تشخص و تمایز است. کسانی که ابزارهای تصارف نماادین اقاالم و اجنااس      ۀتجسم همین رابط

عقیده پایبندند که آثار هنری فقاط باه کما     فرهنگی را در اختیار دارند، با تمام وجود به این 

 .(811: 1831، )بوردیوکنند  بودن خود را حفظ می شان کمیابی و نادر ارزش اقتصادی

که در  ،در کاربر ابزاری برای تمل  اثر هنری اومیزان استعداد هنری هرکس با میزان تبحر 

 ساینما رساد اساتفاده از    نظر مای  به بنابراین، شود. زمانی معین قابل دستیابی است، سنجیده می

به این  ؛پذیرفته شده است  فرهنگی ۀفرهنگی و ی  شاخص سرمای ای از مشارکت نشانه  عنوان به

نظار   فرهنگای در ۀ و مصارف سارمای   ،توزیع های تولید، عرصه  ۀمثاب توان به میا ر سینمامعنا که 

تاوانش فرهنگای اسات،     ی  اثر هنری فقط برای کسی معنا و جذابیت دارد که صااحب  گرفت.

بوردیاو  ها رمزگذاری شده است. در این رابطاه   یعنی رمزهایی را در اختیار دارد که این اثر با آن

ها برای تشخیص آنچه ارزش دیدن دارد و روش درست و بایستۀ دیادن آن، باه    معتقد است: آن

بایاد فاالن   »یا « ی ا آیا فالن فیلم را دیده»که با گفتن  ندا کم  کل گروه اجتماعی خود متکی

تماایالت و نیاات    ،در واقاع . (17 همان،) دنکن زنر می به ها را هدایت و گوش آن «فیلم را ببینی

 استو...  ،یعنی خانواده، محیط، گروه همساالن ،ت اجتماعی فردعیی  تماشاگر، تحت تأثیر موق

 .کند میاستفاده انتخاب و  راکاالهای فرهنگی  براساس آنکه 

وجاود    شاان  اجتماعیۀ طبق  اساس بر  هایی تفاوت  مردم  های سلیقه  دهد میان می  نشان بوردیو

دهنااد،  ماای  را تاارجیح  موساایقی  ۀقطعاا سااهاز   یاا   کاادام  مااردم  پرساایم ماای  دارد. مااثالً وقتاای

 اثار  ،در بلاو   راپساودی   متوساط   ۀ، طبقا  باا    آهنار  خاوش  ی هکالوی  مرفه  ۀطبق  دهندگان پاسخ

. از (1834، )الکسااندر  دهند می  را ترجیح ، اشتراوس ۀساخت ، آبی  دانوبکارگر   ۀو طبق  ،گِرشوین

  هاای  در مورد گاروه   ویژه  ، به اجتماعی  موقعیت  شاخص  ثابۀم به  فرهنگی  ۀیا سرمای  سلیقه ،رو  این

 .کند می  عمل ، نخبه

 آموزشی های نابرابری تبیین برایدهد ب نشان تا مطرح کرد را سرمایۀ فرهنگی بوردیو مفهوم

 هاای  واره از عوامال اقتصاادی، عاادت    بیشتر بلکه، نیست کافی از سرمایۀ اقتصادی استفادهفقط 

 دارند. های آموزشی موفقیتدر  مهمی بسیار نقش خانواده از دهش  ردهب  رثا  های به خصلت و فرهنگی

کاار   باه ساینماها  های فرهنگی مانند  سازمان برای روزافزون، طور به  ،فرهنگیۀ مفهوم سرمای

 ۀمطالعا  د.کنا گار   جلاوه   اجتمااعی و اقتصاادی   زیستن( )به رفاه را در  شود تا نقش آن گرفته می

ماان   های حیات اجتماعی کناونی  الیهما را به عمق فرهنگی و اجتماعی،  یعنصر مثابۀ به ،سینما
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و فرهنگای   ،اقتصاادی ، دگرگونی سریع اجتماعیوردهای ایکی از دستکه  ا. از آنجکند متصل می

وساایل ارتبااط جمعای از ویژگای و برجساتگی       ،در این میاان ، فراغت افراد استت افزایش اوقا

نظران فرهنگی با توجه به تحاوالت اجتمااعی و    و به اذعان بسیاری از صاحب ندخاصی برخوردار

و ساایر   ،، مطبوعاات سینما ،فیلم ،افزایش سطح سواد این انتظار وجود دارد که متقاضیان کتاب

 .(1873، زادگان  صداقت وفردرو ) دهای فرهنگی افزایش یاب فرآورده

 های تحقیق فرضیه
برای گذراندن اوقاات فراغات تحات     (فیلم و سینما)رسد انتخاب سینما  نظر می اصلی: به ۀفرضی

واره باه کانش و    عادتگیرد که از طریق ریختار یا  تأثیر شرایط عینی زندگی اجتماعی شکل می

 شود. ذهنیت افراد متصل می

صورت جداگانه در رابطه با متغیار   های فرعی نیز برای هری  از متغیرهای مستقل به فرضیه

 ایم. را ارائه نکردهها  مطلب آنشدن  اند که برای پرهیز از طوالنی های آن قابل طرح لفهؤوابسته و م

 مدل نظری

ای و رایج تفکر  های کلیشه او سعی کرده شیوه .خصلتی انتقادی داردیر بوردیو  شناسی پی جامعه

هاای رسامی قادرت و     و اصول و قواعد مرسوم را به چالش بکشد و در عین حاال منتقاد قالاب   

 آرایاسااس   مادل نظاری بار    ۀارائ بنابراین، .(11ا14: 1833)عبدالهی،  تبعیض و سیاست باشد

ثر از شارایط  أی افراد، ناشی از ریختار و ریختاار افاراد متا   ها رسد. سلیقه نظر می به آسانبوردیو، 

 .استو...  ،مسکونی ۀاجتماعی، تحصیالت، دوستان، منطق اپایگاه اقتصادی  چونمختلفی 

کاه در رواباط متقابلشاان و     استهایی  واره محصول عادتافراد سب  زندگی  ،به زعم بوردیو

صاورت   شاوند کاه باه    ها تبدیل مای  هایی از نشانه واره دریافت و به نظام های عادت اساس قالب بر

را شاکل  هاا   آن ۀسب  زندگی افراد ذوق و سالیق . (78: 1833، )بوردیواند  اجتماعی اعتبار یافته

و  داناد  مارتبط مای  و به همین دلیل است که بوردیو ذائقه )ذوق و سلیقه( را با ریختاار   دهد می

ها خود مبتنی بار   اهمیت زیادی دارند. این گرایشها  ها، گرایش دادن ذائقه معتقد است در شکل

هاای ماادی زنادگی و مساائلی چاون       ترجیحات افاراد در ماورد جنباه    ،. از نظر بوردیوندریختار

و ایان   گیارد  شکل مای ها  مبنای ریختار آن خوراک و پوشاک و )در این پژوهش سینما رفتن( بر

اسااس مطالاب    (. حاال بار  1373، وردیاو بخشد )ب ی  طبقه را قوام می ۀتمایالت وحدت ناآگاهان

 قابل تصور است: 1جدول شده، مدل نظری در  و فرضیات مطرح شده گفته
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 (شرایط وجودی، ریختار، و سبک زندگی) . مدل نظری1ول جد

 ارزیابیعمل ادراک و                        
 شدن /کردن  شرط                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
 
 
 
 

 
 روش تحقیق

تارین روش گاردآوری اطالعاات     ی و کیفای بهاره بارده اسات. رایاج     تحقیق از دو روش کمّاین 
. سات ا  یافته ساخت ۀهای کیفی، مصاحب و در داده ،نامه پرسش ،اجتماعیی در علوم های کمّ داده

الت ؤانامه و مصاحبه بوده است. برای تنظیم سا  آوری اطالعات، پرسش گردشیوۀ بنابراین، ابزار و 
طور مستقیم و غیرمساتقیم بیاانگر سالیقۀ ساینمایی افاراد باشاد، برخای از         که به ،نامه پرسش
 ۀباار  یار بوردیاو در   پای  ۀآمااد  ۀناما  گرفته از پرسش و برخی هم الهام محقق بودهساختۀ ها  الؤس

 .استشهری پاریس  ۀسینماروهای جامع

 و بقیه

پایگاه اقتصادی ا 
 اجتماعی

 ریختار

نظام 
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ادراک و 
ارزیایی 
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 سلیقۀ سینمایی
 سینما رفتن

 

 تحصیالت ریختار 
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 هاشاکله
 و...

نظام 
ها و... شاکله

 )سلیقه(

کارکرد
 ها و...

 سب  زندگی
 ()ذوق، سلیقه
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 کارکردهای قابل

 طبقه بندی
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 آماری ۀجامع
هاای   ناد. )کساانی کاه بارای دیادن فایلم      ا سینماروهای شهر رشت آماری در این تحقیق ۀجامع

 از سویشده  ارائه( با توجه به آمار .کنند های سینما در سطح شهر مراجعه می سینمایی به سالن

کل فرهنر و ارشاد اسالمی استان گیالن، تعداد کل افراد ساینمارو شاهر رشات در ساال      ۀادار

نفار باه ساینما     22123طور میانگین ماهیاناه   که به  نفر بوده 261141، جمعیتی بالغ بر 1831

رگ، بارای  باز  Nاند. از آنجا که مراحل گردآوری اطالعات طی دو ماه انجام گرفات، تعاداد    رفته

سینماروها باوده اسات. براسااس فرماول کاوکران،       ۀتعیین حجم نمونه براساس جمعیت ماهیان

احتمالی اساتفاده شاده و از    گیری غیر نمونه شیوۀنفر از سینماروها بوده که از  873حجم نمونه 

ی ایان  از آنجا که متغیرهاگیری اتفاقی استفاده شده است.  احتمالی از نمونه های غیر میان شیوه

هایی که  آماره ۀاین بوده که با ارجاع این محاسبات، کلی اند، قصد بر ی داشتهپژوهش خصلت کمّ

جمله ضریب همبساتگی   های مناسب از از آزمون ،ای هستند در مقیاس اسمی و ترتیبی و فاصله

برای سانجش رابطاه از ناوع     t-testاز نوع همبستگی و  پیرسون و اسپرمن برای سنجش رابطه

باوده اسات )تأییاد از اساتادان و محققاان      ناماه، صاوری    اعتباار پرساش  تفاوت اساتفاده شاود.   

ناماه   پرساش  21ناماه هام، ابتادا تعاداد      شناسی و سینمایی(. برای بررسی پایایی پرسش جامعه

آلفای  ۀیجنامه، نت الت پرسشؤطور آزمایشی گردآوری شد که پس از رفع معایب تعدادی از س به

را نشان داد و این بدان معنی است کاه آلفاا در    778/1سینمایی عدد  ۀکرونبا  مربوط به سلیق

 .است مقبولیسطح 

 متغیرهای مستقل و وابسته
 ،اجتماعی، تحصایالت، سان   ا  هایی چون پایگاه اقتصادی شاخص نشان بدهیمآن داریم  سعی بر

 ،ساینمایی و ساینمارو باودن    ۀهاای سالیق   شااخص عنوان متغیر مستقل، چه تأثیری بار   به ،و...

 ۀبر سلیق ،متغیر مستقل مثابۀ به ،دارند. ضمن اینکه تأثیر سینمارویی ،عنوان متغیرهای وابسته به

 نیز بررسی شده است. ،متغیر وابسته مثابۀ  به ،سینمایی

 (SESاجتماعی ) ی ـپایگاه اقتصاد
در مقایسه با دیگر کاری و موقعیت اجتماعی و اقتصادی فرد را  ۀشاخصی ترکیبی است که تجرب

 :marmot) شاود  و پاایین تقسایم مای    ،باال، متوسط ۀد و به سه دستکن افراد در جامعه بیان می

هاا و میازان دسترسای     عنوان متغیری برای مطالعات نابرابری در جمعیت . این شاخص به(2004

عناوان   ه در این تحقیق از شغل، تحصیالت، و درآمد ماهانه بهکار رفته ک افراد به منابع توسعه به

 های سنجش پایگاه اقتصادی ا اجتماعی استفاده شده است. شاخص
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 اجتماعی ـ های پایگاه اقتصادی ابعاد و معرف .1جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
 

 سینمایی ۀسلیق
ده شا سینمایی افراد باشد طارح   ۀاالتی که بیانگر ابعاد مختل  سلیقؤبررسی این متغیر، س برای
هاای   از جمله انتخاب سه ژانر مورد عالقه، بازیگران و کارگردانان مورد عالقه، تعاداد فایلم   ؛است
هاا، هادف از    نشریات سینمایی، تارجیح ساینما باه ساایر سارگرمی      ۀشده، عالقه به مطالع دیده

کردن این مفهاوم نیااز باه شکساتن      و... ولی عملیاتی ،فیلم در سینما، فیلم مورد عالقه تماشای
ای  االت باید تا اندازهؤعناصر هری  از س ،گیری دارد. بنابراین هری  از ابعاد به عناصر قابل اندازه

بعااد باه   هری  از ا ،منظور گیری باشد تا بتوان افراد سلیقۀ سینمایی را سنجید. بدین قابل اندازه
ساینمایی   ۀهاای سالیق   ابعاد و معارف  جدولهایی تقسیم شده که نمودار عملیاتی آن در  معرف

 آورده شده است.
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 هزار تومان به باال 311. 8
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 سینمایی ۀهای سلیق ابعاد و معرف. 9جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی
مای
ین
 س
قه
سلی

 

انتخاب سه ژانر مورد 
 عالقه

 )کمدی، پلیسی ا جنایی، پرماجرا( 8

 ) جنگی، کمدی، پرماجرا( یا... 4

یا )اجتماعی ا خانوادگی، جنگی، کمدی(  1
... 

)تاریخی، اجتماعی ا خانوادگی، کمدی(  6
 یا...

)تاریخی، اجتماعی ا خانوادگی، جنگی(  7
)تاریخی، مستند، اجتماعی ا خانوادگی(  3 یا...
مندی به عالقه یا...

    های یلمفتکنی  
 سینمایی    

 . بازیگران1

 . داستان2

 
 . ساختار8

 

انتخاب بازیگران و 
کارگردانان مورد 

 عالقه

 بازیگر مرد مورد عالقه

 بازیگر زن مورد عالقه

 
 کارگردان مورد عالقه

 

 پسند. عامه1

 ایحرفه. نیمه2

 ای. حرفه8

. کامالً 4
 پسند. عامه1 ایحرفه

 ایحرفه. نیمه2

 ای. حرفه8 

. کامالً 4
 ایحرفه

 پسند. عامه1

 
 . متوسط2

 
 ای. حرفه8

 
 . هنری4

 

های از میان فیلم
 شده،فهرست

 فیلم مورد عالقه 

 پسند. عامه1

 . متوسط2

 ای. حرفه8

مطالعۀ نشریات 
 سینمایی

 . اصال1ً

 گاهی. گه2

 . بستگی به خبر دارد8

 . هر هفته و هرماه4

ترجیح سینما به 
 هاسایر سرگرمی

 . اصال1ً

 حدودی. تا 2

 . بستگی به شرایط دارد8

. از سایر سرگرمی ها 4
 تر استمهم

 تقلید از فیلم 

 آرایش - 1

 لباس -2

 گفتار -8

 رفتار -4

 تقلید نمی کند -1
مندی به عالقه

تکنی  
 فیلمبرداری 

 اصالً -1

تصاویر  -2
 تا حدودی -8 یادگاری

 کامالً -4
استقبال مردم از شدن دلیل کم

 سینما 

گران شدن بلیط  -1
 سینما

بخش شدن غیرمجاز  -4
 فیلم ها

فاقد بازیگران و  -8
 کارگردان توانمند ندارند

بیشتر به دنبال کسب  -2
 منافع اند

 ساختار ضعیفی دارند -6

موضوع مناسبی  -1
 ندارند

هدف از تماشای فیلم در 
 سینما 

 . تفریح و سرگرمی1

 هنر -4

 آموزش -8

 اوقات فراغت -2
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دن
 بو
رو
ما 
ین
س

 

 سینمارو بودن
 ؛باشد مطارح شاده اسات    افرادالتی که بیانگر میزان سینمارو بودن ؤابررسی این متغیر، س برای

هاای     تعاداد فایلم  روناد  ساینما مای  طور به روند  چ بار به سینما می طور میانگین چند به مانند

های آن آورده  ابعاد و معرف 4جدول و... که در  ،ها تعداد نام کارگردان فیلم آگاهی ازشده و  دیده

 شده است.

 های سینمارو بودن ابعاد و معرف .1جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 میانگین دفعات سینما رفتن در سال

 چگونه به سینما رفتن 

 شده های دیده تعداد فیلم

 تعداد دانستن نام کارگردان

 سالی یکبار و بیشتر -1

 . هر سه ماه ی  بار و بیشتر8

 . ماهی ی  بار4

 . ماهی دو بار و بیشتر1

 . اتفاقی1

 . حس کنجکاوی2

 . از سر عادت8

 . بستگی به ژانر فیلم دارد4

 . با مطالعۀ قبلی1

 فیلم( 4تا  1. کم )1

 فیلم( 3تا  1. متوسط )2

 فیلم( 11تا  11. زیاد )8

 11تا  11. زیاد )نام کارگردان 8
 فیلم(

 

 3تا  1. متوسط )نام کارگردان 2
 فیلم(

 

 فیلم( 4تا  1. کم )نام کارگردان 1
 

 بیشتر. هرشش ماه ی  بار و 2
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 ها تحلیل دادهتوصیف و 
 .هستنددرصد زن  7/43درصد از پاسخگویان مرد و  8/11سیت پاسخگویان: جن

در مقیااس   بودناد  سااله  61تاا   13 رد بررسای کاه  های سانی ماو   گروه سن پاسخگویان:
پنج سال به هشات گاروه سانی تقسایم      ۀاما برای توصی  آن با فاصل ،ای سنجیده شدند فاصله
سان   ۀشاد  میاانگین گارد  سااله و   81تاا   21بیشترین فراوانای مرباوط باه گاروه سانی      شدند. 

 .استسال  23پاسخگویان 
ثبت اسناد و امالک گیالن و نیز چند ۀ کل براساس اطالعات دریافتی از ادارمحل سکونت: 

گاذاری شاده    مناطق مسکونی به سه منطقه تقسیم و نماره  ،بنگاه معامالت ملکی در شهر رشت
ساه   ۀمنطقا  و ،2 ۀهای متوسط( نمر دو )محله ۀمنطق ،8 ۀهای باال( نمر ی  )محله ۀنطقم .است
 .1 ۀهای پایین( نمر )محله

پاسخگویان این شاخص به  ،برای بررسی میزان تحصیالت تحصیالت پاسخگویان:
 1/7 .ندا و باالتر تقسیم شده ،های زیر دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس دسته

فوق لیسانس و باالتر  7/3لیسانس، و  7/81فوق دیپلم،  2/17دیپلم،  2/81درصد زیر دیپلم، 
 بودند.

و  ،سه مالک تحصیالت، شغل: ر مستقلوان متغیعن بهاجتماعی  ـ پایگاه اقتصادی
 ۀنمر. اجتماعی افراد در نظر گرفته شده است ا درآمد معیار سنجش پایگاه اقتصادی

آمار توصیفی  ۀمتغیر بود که برای ارائ 11تا  8اجتماعی افراد از  ا پایگاه اقتصادی ۀآمد دست هب
 اند. بندی شده و باال دسته ،پایین، متوسط ۀبه سه دست

 ۀآمد دست هب ۀنمر عنوان متغیر وابسته: بهسینمارو بودن توزیع فراوانی ابعاد 
و  ،خوب، متوسط ۀیفی به سه دستآمار توص ۀکه برای ارائ متغیر بود 16تا  4سینماروها از 
 .بندی شده است ضعی  دسته

الت، ؤااز جمع سعنوان متغیر وابسته:  بههای سینمایی  سلیقهتوزیع فراوانی ابعاد 
برای  سبب، متغیر بود. بدین 18تا  13از  های نمرهدست آمد که  هسینمایی افراد ب ۀسلیق ۀنمر
 .دسته تقسیم شد 4 به طور مساوی  های سینمایی به آمار توصیفی، سلیقه ۀارائ

 تحلیل استنباطی )آزمون فرضیات(
های آماری مثل ضاریب همبساتگی پیرساون،     متغیرها با استفاده از آزمون ۀرابط ،در این بخش
 بررسی شده است. t-testو  ،اسپرمن

سینمایی رابطـه   ۀاجتماعی و سلیق ـ  رسد بین پایگاه اقتصادی نظر می به: 1 ۀفرضی
 وجود دارد.

باا   سالیقۀ ساینمایی افاراد دارد     ثیری برأاجتماعی چه ت ا  پایگاه اقتصادی ،به عبارت دیگر
آوردن وجاود یاا وجاود نداشاتن رابطاه و نیاز        دست برای به بودن هر دو متغیر ای توجه به فاصله
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از آزمون آمده  دست هب sig شدت رابطه، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
 11/1از  sig داری باودن ساطح معنای    تار  پایین بود. با توجه به 11/1ضریب همبستگی پیرسون 

پایگااه   این امر بیانگر آن اسات کاه باین    .شود تحقیق پذیرفته می ۀصفر رد شده و فرضی ۀفرضی
دارد، یعنای  داری وجاود   با سلیقۀ سینمایی افراد رابطاۀ مساتقیم و معنای   اجتماعی  ا  اقتصادی

ایان رابطاه را نشاان     1پایگاه اقتصادی و اجتماعی بر سلیقۀ سینمایی تأثیرگذار اسات. جادول   
 دهد. می

 سینمایی ۀاجتماعی با سلیق ـ پایگاه اقتصادی ۀرابط .5 جدول

 
باه   سـینمایی رابطـه وجـود دارد.    لیقۀرسد بین جنسیت و س نظر می به :1 ۀفرضی

، ایان  Fپس از انجاام آزماون    .یکدیگر تفاوت دارد  سینمایی مردان و زنان با ۀعبارت دیگر، سلیق
 دست آمد: هنتایج ب
316/11= F111/1 و=sig .داری وجاود   یهاای دو گاروه تفااوت معنا     بین واریانس ،بنابراین بود

 Tتوان در انجاام آزماون    می ،به همین دلیل .ندا یکنواخت  های دو گروه واریانس ،ندارد. از این رو
ایان   ۀد. نتیجا کار ها اساتفاده   بودن واریانس یکنواخت  داری مربوط به یو سطح معن Tاز کمیت 

 .آورده شده است 6آزمون در جدول 

 سینمایی ۀسلیق ـجنسیت  یها میانگین ۀآزمون مقایس .1 جدول

 
داری بین دو گروه وجود ندارد. باا   یشود، اختالف معن مشاهده می 6که در جدول  طور همان

تحقیق پذیرفتاه   ۀصفر رد شده و فرضی ۀ، فرضی11/1داری از  بودن سطح معنی تر توجه به پایین
 .دارندسینمایی باالتری از زنان  ۀداری سلیق طور معنی   یعنی مردان به  ،شود می

پایگاه اقتصادی ا  
 اجتماعی

 سینمایی ۀسلیق

 413/1 1 همبستگی پیرسون پایگاه اقتصادی ا اجتماعی

sig 111/1  داری( )سطح معنی 

 873 873 تعداد کل

 1 413/1 همبستگی سینمایی ۀسلیق

  111/1 داری سطح معنی

 873 873 تعداد کل

میانگین خطای  فراوانی جنسیت
 استاندارد

انحراف 
 استاندارد

مقدار  میانگین
T 

درجۀ 
 آزادی

سطح 
 داری معنی

 881/1 863 361/1 444/6 11/1 38/82 131 مرد
    813/7 73/1 24/82 133 زن
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 سینمایی رابطه وجود دارد. ۀقیرسد بین سن و سل نظر می : به9 ۀفرضی
و افاراد سانین مختلا     ها تاأثیر دارد   سینمایی آن ۀبه عبارت دیگر، سن افراد بر روی سلیق

ای بودند، برای آزماون   دو مقیاس فاصله با توجه به اینکه هر. دارندهای سینمایی متفاوتی  سلیقه

 ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.این فرضیه از 

 سینمایی ۀبین سن با سلیق ۀرابط. 1جدول 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

را نشان داد که باا   664/1آمده  دست هب sigسینمایی،  ۀاز آزمون همبستگی بین سن و سلیق

صفر پذیرفتاه و فرضایه تحقیاق رد     ۀفرضی 11/1از  (sig) داری بودن سطح معنی توجه به باالتر

افاراد  گیری سالیقۀ ساینمایی افاراد نیسات و      بنابراین، سن عامل تأثیرگذاری در شکلشود.  می

های گوناگون دارند و ممکن است سلیقۀ سینمایی بعضی )در هر سنی کاه   سنین مختل  سلیقه

 باشند( پایین، بعضی متوسط، و برخی هم باال باشد.

 سینمایی رابطه وجود دارد. سلیقۀرسد بین محل سکونت و  نظر می : به4ۀ فرضی

ای  سینمایی در سطح فاصله ۀبا توجه به اینکه متغیر محل سکونت در سطح ترتیبی و سلیق

و  sig=11/1بااا توجااه بااه    بودنااد، از آزمااون ضااریب همبسااتگی اسااپرمن اسااتفاده شااد.     

131/1=spearmans rho  حاصل از آزمون همبستگی اسپرمن، مشخص شد که بین محل سکونت

تواناد   داری وجود دارد و محل سکونت افراد سینمارو می یمستقیم معن ۀسینمایی رابط ۀو سلیق

، باشاند  های بااالتر  افراد ساکن محلهاگر ها تأثیرگذار باشد. بدین معنا که  سینمایی آن ۀسلیق بر

ولای   دارناد،  هاای خاود   تر از محله های پایین ن محلهاساکن در مقایسه باسینمایی بهتری  ۀسلیق

 دهد. این رابطه را نشان می 3جدول  شدت ارتباط بین دو متغیر ضعی  است.

 

 سینمایی ۀسلیق سن 

 
 سن

 122/1 1 همبستگی

 664/1  داری سطح معنی

 873 873 تعداد کل

سلیقه 
 سینمایی

 1 122/1 همبستگی

  664/1 داری سطح معنی

 873 873 تعداد کل
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 سینمایی ۀین محل سکونت با سلیقب ۀرابط. 1جدول 

 

 

 سینمایی رابطه وجود دارد. ۀقیو سلرسد بین تحصیالت  نظر می : به1 ۀفرضی
ساینمایی از آزماون    ۀبودن متغیر سالیق  ای بودن متغیر تحصیالت و فاصله با توجه به ترتیبی

 (spearmans rho=847/1و  sig=11/1) 3آماار جادول    ضریب همبستگی اساپرمن اساتفاده شاد.   
داری وجاود   یمساتقیم معنا   ۀسینمایی رابط ۀکند که بین دو متغیر تحصیالت و سلیق تأیید می
هرچاه  کاه   طاوری  یعنی تحصیالت تأثیر مساتقیمی بار سالیقۀ ساینمایی افاراد دارد، باه       ،دارد

 ۀ، سالیق باشاد  تر هرچه تحصیالت پایین برعکسسینمایی باالتر و  ۀ، سلیقباشد تحصیالت باالتر
 دهد. این رابطه را نشان می 3جدول تر خواهد بود.  سینمایی هم پایین

 سینمایی ۀبین تحصیالت با سلیق ۀرابط .3جدول 

 

 

 

 

 

 
 
 

 سینمایی رابطه وجود دارد. سلیقۀرسد بین سینمارو بودن و  نظر می : به6 ۀفرضی
یکی از فرضیات پژوهش این بود که بین سینمارو بودن و سلیقۀ سینمایی رابطه وجود دارد، 

 سینمایی ۀسلیق محل سکونت 

 
 محل سکونت

 131/1 1 همبستگی اسپرمن

sig 111/1  داری( ی)سطح معن 

 873 873 تعداد کل

 1 131/1 همبستگی اسپرمن سینمایی ۀسلیق

  111/1 داری سطح معنی

 873 873 تعداد کل

 سینمایی ۀسلیق تحصیالت 

 
 تحصیالت

 847/1 1 همبستگی اسپرمن

sig 111/1  داری( ی)سطح معن 

 873 873 تعداد کل

 ۀسلیق
 سینمایی

 1 847/1 همبستگی اسپرمن

  111/1 داری سطح معنی

 873 873 تعداد کل



 1931بهار و تابستان ،1شمارۀ ،5دورۀادبیات، و هنر شناسی جامعه

 

113 
 

 

هرچه سینمارویی  ،سینمایی باالتری دارند و بالعکس ۀیعنی هرچه افراد سینماروتر باشند، سلیق
نتاایج حاصال از آزماون ضاریب همبساتگی       هاد باود.  تار خوا  سینمایی هم پایین ۀکمتر، سلیق
نشان داد که بین دو متغیر ساینمارو باودن و    (pearson correlation=748/1و sig=11/1) پیرسون
تار،   مطلاوب داری وجود دارد، یعنی هرچه سینمارو باودن   یمستقیم معن ۀرابط سینمایی ۀسلیق
تار   ساینمایی هام پاایین    ۀتر، سلیق سینمایی باالتر و بالعکس هرچه سینمارو بودن پایین ۀسلیق

 دو متغیر هم قوی است. ۀخواهد بود. شدت رابط

 سینمایی ۀبا سلیق بودن بین سینمارو ۀرابط. 10جدول 

 

 

 

 

 

 
 

 رابطه وجود دارد. پایگاه اقتصادی ا اجتماعی و سینمارو بودنرسد بین  نظر می : به7 ۀفرضی
از  آماده  دسات  هبا Sig   ثیری بر سینمارو باودن افاراد دارد  أاجتماعی چه ت ا پایگاه اقتصادی

 11/1از  (sig) داری بودن ساطح معنای   تر که با توجه به پایین ،11/1 ضریب همبستگی پیرسون
دهندۀ آن است که بین پایگاه  این نشانشود.  می پذیرفتهتحقیق  ۀو فرضی است، فرضیۀ صفر رد

این داری وجود دارد؛ به  ها رابطۀ مستقیم و معنی اقتصادی ا اجتماعی افراد با سینمارو بودن آن  
 یابد. معنا که با افزایش پایگاه اقتصادی ا اجتماعی، سینمارو بودن افراد نیز بهبود می

 پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی با سینمارو بودن افرادبین  ۀرابط. 11جدول 

 سینمایی ۀسلیق سینمارویی 

 
 سینمارویی

 748/1 1 همبستگی

 111/1  سطح معناداری

 873 873 تعداد کل

 1 748/1 همبستگی سلیقه سینمایی

  111/1 سطح معناداری

 873 873 تعداد کل

 ییروسینما پایگاه اقتصادی ا اجتماعی 

 
پایگاه 
اقتصادی ا 
 اجتماعی

 233/1 1 همبستگی پیرسون

sig 111/1  داری( )سطح معنی 

 873 873 تعداد کل

 1 233/1 همبستگی  ییروسینما

  111/1 داری یسطح معن

 873 873 تعداد کل
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 گیری بحث و نتیجه
ها چیزی جز سلیقه نیست و این سب  زنادگی   دادن به زعم بوردیو، اصل اساسی و واقعی ترجیح

بوردیاو ذائقاه    ،شود. به هماین دلیال   ها منجر می آن ۀگیری ذوق و سلیق افراد است که به شکل
هاا   هاا، گارایش   دادن ذائقاه  و معتقد اسات در شاکل   داند مرتبط می)ذوق و سلیقه( را با ریختار 

ترجیح افراد در مورد  ،. از نظر بوردیوندها خود مبتنی بر ریختار اهمیت زیادی دارند. این گرایش
های ساینمایی   این پژوهش سلیقه چون خوراک و پوشاک )در واردیهای مادی زندگی و م جنبه

ی  طبقه را  ۀشود و این تمایالت وحدت ناآگاهان ها انجام می مبنای ریختار آن و سینما رفتن( بر
طور که بوردیو بیان داشت و ما نیاز در   همان، به نقل از عبدالهی(. 1333، بخشد )بوردیو قوام می

از قبیال رفاتن باه تئااتر و      ،فرهنگای  های این پژوهش به آن دست یافتیم، انجام برخی فعالیت
  ماردم   هاای  سلیقه  میانپذیرد.  طور یکسان صورت نمی طبقات مختل  اجتماعی به درسینما و... 
 .وجود داردو...  ،، تحصیالت، موقعیت جغرافیایی  اجتماعی ۀطبق  براساس هایی تفاوت

ای  رابطه با ،نر استوار استکه بر روزمرگی و یکنواختی ه ،میان زیباشناسی عامیانه ،در واقع
ای از  ایان رابطاه، مجموعاه    ستفاوت بسیار اسات. در پا   ،کنند که طبقات برتر با هنر برقرار می

طاور   باه  ،در محیط اجتمااعی خاود و در مدرساه    ،تر ها و گفتمان وجود دارد که فرد مرفه نشانه
افاراد عاادی فاقاد ایان     . شاود  مای سلط مها  آن رو ب شود میها آشنا  محسوس با آنناتدریجی و 
کنناد کاه    های ادراکی متابعت مای  ها هستند. این افراد از طرح ها و ناتوان از کسب آن توانمندی

 .دارناد  در حد معمول نگه مای را هنر  دربارۀها  ها را محدود و داوری آن استعداد زیباشناختی آن
ای را  هار ناماه   ،دانناد  نمیدر حالی که صاحبان مدارج و مدارک تحصیلی باال هر فیلمی را فیلم 

هاای سانتی نظار دارناد و      های هناری و تغییار در برناماه    در طرح  نوآوری دربارۀو  ،خوانند نمی
 دهند. واکنش نشان می

های هنری و فرهنگی ساطوح مختلا  تشاخص و تماایز      باید دانست که در هری  از شاخه
های  در شکلرا  و... ،سینما ،تئاتر توان موسیقی، که با اندک کوششی می اوجود دارد؛ به این معن

هاا   آیند که از فرودست طبقات متوسط در پی آن برمی ،ها مشاهده کرد. در این میان مختل  آن
طور کامل در دست ندارناد   ها را به ها نزدی  شوند و از آنجا که نشانه فاصله بگیرند و به فرادست

)کُتبای،  آورناد   روی مای « جانشاین »هاای   فعالیتهای اشرافی یا به انجام  از فعالیت« تقلید»به 
هاایی چاون ورزش،    توان میان حاوزه  که چگونه میکرد این موضوع را ثابت بوردیو (. 13: 1833

کاه ناشای از    ا  اجتماعی افاراد  موقعیتادبیات و و عکاسی،  ،غذا، لباس، سالیق هنری، موسیقی
 .کرد برقرارروابط منطقی  ا ستاواده برده از خان ارث های به های فرهنگی و خصلت واره عادت

اجتمااعی، تحصایالت، محال     ،هاایی چاون پایگااه اقتصاادی     در این پژوهش نیز از شاخص
از  ناتج بارای سااختن فرضایات م    اسات و... که بیانگر موقعیت اجتماعی افراد سینمارو  ،سکونت
. شاد ن هم بررسای  جنسیت و س عالوه بر این موارد،فرهنگی بوردیو استفاده شد.  ۀسرمای ۀنظری

پارامترهاا نشاان داد باین پایگااه      رشات،  هاای ساینمایی ساینماروهای شاهر     در بررسی سلیقه
 ۀسینمایی و سینمارویی رابط ۀجنسیت با سلیقو اجتماعی، تحصیالت، محل سکونت،  ،اقتصادی
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ساینمایی   ۀسلیق گفتنی استسینمایی افراد ندارد.  ۀثیری در سلیقأسن ت مستقیم وجود دارد و
هاا از   ی آنبکه این سب  زندگی و سلیقه، با ادراک و ارزیاهاست  افراد ناشی از سب  زندگی آن

واره و ریختاار ناشای از عاواملی     که حاصال عاادت  ا های مختل    عرصههای مختل  در  موقعیت
 گیرد. شکل میا و... است  ،تحصیالت ،اجتماعی ،چون پایگاه اقتصادی
 ۀساینمایی رابطا   ۀاجتمااعی باا سالیق   ا   ین پایگااه اقتصاادی  ها نشان داد ب بنابراین، بررسی
، از ی داشاته باشاند  اجتمااعی بااالتر   ا  افراد پایگااه اقتصاادی   هیعنی هرچ ،مستقیم وجود دارد

مراتاب بیشاتر از ساایر     هاا باه   سینمایی باالتری نیز برخوردارند و میازان ساینمارویی آن   ۀسلیق
شده، ایان امار بیاانگر آن     اجتماعی است و بالعکس. طبق مدل نظری ارائه ا  اقتصادی های پایگاه

ساب    ،کاه باا ادراک و ارزیاابی   ا گیاری ریختاار     اجتماعی، در شکل ا  است که پایگاه اقتصادی
 ، تأثیر دارد.دهد افراد را شکل می ۀزندگی و ذوق و سلیق

شاد کاه باین ایان      سینمایی و ساینمارویی مشاخص   ۀدر بررسی ارتباط تحصیالت با سلیق
ساینمایی و   ۀ، سلیقی داشته باشندیعنی هرچه افراد تحصیالت باالتر ،متغیرها رابطه وجود دارد

ارتبااط   ۀکه این امر طبق نظر بوردیاو، فرضای   ؛ها هم باالتر خواهد بود و بالعکس سینمارویی آن
 کند. سینمایی را تأیید می ۀبین تحصیالت با سلیق

طاور ساینما رفاتن     سینمایی و همین ۀمحل سکونت با سلیق ها مشخص شد بین در بررسی
اماا   ،کارد  که این امر را تأیید نمی وجود داشترابطه وجود دارد. هرچند موارد بسیار اندکی هم 

هاای بااالتر ساکونت     ر محلاه سینمایی اکثر افرادی کاه د  ۀدر کل میزان سینمارویی و نیز سلیق
 ها )متوسط و پایین( بود. محلهمراتب بیشتر و بهتر از سایر  داشتند به

بررسای اینکاه تفااوت     در ،در ایان پاژوهش   ،از آنجا که کشور ما دارای جمعیت جوان است
ساینمایی تاأثیر دارد یاا ناه و تاا چاه انادازه،         ۀسال( در سلیق 61تا  13های سنی  سنی )گروه

ؤثر در سینمایی رابطاه وجاود نادارد و سان عااملی ما       ۀمشخص شد بین دو متغیر سن و سلیق
 .نیستسینمایی افراد  ۀگیری سلیق شکل

 ۀسینمایی نیز بررسی و مشخص شد باین دو متغیار رابطا    ۀارتباط بین سینمارویی با سلیق
سینمایی باالتر و بهتاری   ۀروند سلیق یعنی افرادی که بیشتر به سینما می ،مستقیمی وجود دارد

 ،تحصایالت  ، اجتمااعی، که این میزان سینما رفتن خود ارتباط مستقیم با پایگاه اقتصادی دارند
 .. دارد..و

هار مرتباه پایگااه     باا افاراد  ارتبااط  : شاود  مای از نتایج مهم این پژوهش به این نکته اشااره  
 هاای خاود )درون خاانواده،    سانخ  تر یاا بااالتر( باا هام     . )پایین.و.تحصیلی،  ،اجتماعی ،اقتصادی
تاأثیر   ،ساینمایی و ساینما رفاتن    ۀاز جمله سالیق  ،ها های آن دهی سلیقه ..( در شکل.و ،دوستان
 دارد.

ها برای تشاخیص آنچاه ارزش دیادن دارد و روش     معتقد است: آنهم بوردیو  ،در این رابطه
آیاا فاالن   »که باا گفاتن    ندا درست و بایستۀ دیدن آن، به کم  کل گروه اجتماعی خود متکی

 ،) بوردیو دنکن زنر می به ها را هدایت و گوش آن «باید فالن فیلم را ببینی»یا  «ای  دیده فیلم را
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ی  تماشاگر، تحات   های سینمایی و سینما رفتن( )سلیقه تمایالت و نیات ،در واقع(. 17: 1831
و باه عباارتی دیگار     و... ،انواده، محایط، گاروه همسااالن   یعنای خا   ،ت اجتماعی فردعیتأثیر موق
در صادد مصارف کاالهاای فرهنگای و اساتفاده از آن       براسااس آن کاه   استهای خود  نخس هم
 .آید برمی

اجتماعی، تحصایالت،   ن عامی )با پایگاه اقتصادی،های این پژوهش، مخاطبا در بررسی یافته
هاا   آن ۀکاه ماثالً ژانار ماورد عالقا      داشتندهایی  واقع چنین ویژگی در تر(  محل سکونت پایینو 

، ها اخراجیهایی مثل  شده فیلم فیلم فهرست 11از میان  شان هپرماجرا، فیلم مورد عالقکمدی یا 
 هایی بود. ها هم از بین چنین فیلم آن ۀو بازیگران و کارگردان مورد عالق ،مکسو  ،ها افراطی

که در  ،و در کاربر ابزاری برای تمل  اثر هنریامیزان استعداد هنری هرکس با میزان تبحر 
تحصایالت بااالتری    یعنی افارادی کاه ماثالً   شود.  معین قابل دستیابی است، سنجیده میزمانی 

افاراد   در مقایسه بانتیجه کاربری بهتری  و در یشترداشتن چنین مزیتی تبحر ب ۀدارند به واسط
ای از  نشاانه   عناوان  باه  ،سینمارسد استفاده از  نظر می به بنابراین،تر دارند.  ی تحصیالت پایینادار

 ساینماها به این معنا کاه   ؛پذیرفته شده است ،فرهنگی ۀفرهنگی و ی  شاخص سرمای مشارکت
 نظر گرفت. فرهنگی در ۀو مصرف سرمای ،توزیع تولید،ۀ توان عرص می را

های سینمایی و انتخاب سینما بارای گذرانادن    سلیقه»کلی که  ۀاین فرضی ،کل در ،بنابراین
کاه از طریاق ریختاار یاا     گیرد  زندگی اجتماعی شکل می اوقات فراغت تحت تأثیر شرایط عینی

براساس مشاهدات به ایان   نیز. شود تأیید می« شود واره به کنش و ذهنیت افراد متصل می عادت
ها را بارای   مکاناین گونه که اکثر سینماروهای شهر رشت رفتن به سینما و  شود مینکته اشاره 

اناد   بسیاری از دوستان یا اقوام فالن فیلم را دیده ثالًم ، زیرادانند خود نوعی شاخص و برتری می
 ند.ها نیز باید ببین پس آن

 هاپیشنهاد
ایان   ه. با باشدهای مخاطب  سینمای روزگار ما، بررسی خواسته ۀترین مسئل رسد اصلی نظر می به

یعنای   هاایی دارناد؛   چاه خواساته  دانایم مخاطباان ساینما     طور واقعی نمی معنا که هنوز هم به

ۀ هاایی بار پارد    دوستدار دیدن چاه صاحنه   ،از ی  موقعیت اجتماعی خاص یدانیم مخاطب نمی

  شاود و ایان   مای   پساندند، کمتار سااخته    مای   بیشاتر   ماردم   آنچاه  ،بنابراین .عریض سینماست

 است.  مشکل بزرگی  به نیازهای مخاطبان یتوجه بی

می صرفاً بارای سارگرمی تهیاه    هیچ هدف و پیا بیکه  شود هایی تولید می گاه فیلم ،بنابراین

هاا و در واقاع از دل جامعاه     مطابق باا واقعیات  که هایی  فیلم در شرایط کنونی، هرچنداند.  شده

 بار ثیر مثبتای  أمارور تا   باه  تردیاد  بیمخاطب نداشته باشد، اما  برد تأثیر چندانی نبرخواسته باش

باشند از فرهنر عموم جامعه چه ها فاقد استاندارهای الزم  اشت. وقتی فیلمگذد نمخاطب خواه

تواناد   توان داشت  سینما به شارط رعایات معیارهاا و اساتاندارهای الزم خاود مای       انتظاری می
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شهرنشین باشد و بسیاری از نکات فرهنگی و آموزشی را در خاود   ۀدانشگاه دوم برای افراد جامع

 بگنجاند.

درصد از افراد سینمارو در  4/48 شود، زیرا آمده تصدیق می دست بهآمارهای  این موارد طبق

سااختار ضاعی  و    شدن استقبال مردم از ساینما را مرباوط باه    کم ترین دلیل این پژوهش، مهم

رود  از تولیدکنندگان فیلم انتظار می بنابراین،دانند و بعد سایر عوامل.  می نبودن موضوع مناسب

یعنای ذوق و   ،دتولید کننا  ،ش بیایدکه به مذاق سینماروها خوافتاده،  هایی با موضوعات جا فیلم

 د.کننها لحا   در ساخت فیلمرا ها  آن ۀسلیق

کنندگان کاالهای فرهنگی و  شناسی در تکاپوی تعیین شرایط ظهور و پیدایش مصرف جامعه

های مختل  تصاحب و کاربست آن دساته   ها، و در عین حال در تکاپوی توصی  روش سلیقۀ آن

بررسای ذوق   برایآیند.  شمار می آثار هنری به  خاصی جز ۀدر برهاز کاالهای فرهنگی است که 

تا ضارورت   ارزیابی کردها را  ذوق و سلیقه ۀکنند تعیین و سلیقه باید عوامل اجتماعی و اقتصادیِ

هاای   هاا در یا  محصاول )در ایان پاژوهش فایلم       کنناده  های متفاوت مصارف  گنجاندن تجربه

در  ا  کنند قعیت خود در فضای اقتصادی اخذ میکه از موهایی است  که تابع قریحها سینمایی(  

ناب، از اثار هناری توقاع     ۀسلیق. (111: 1831، )بوردیو تعری  کامل این محصوالت آشکار شود

تمامیتی را دارد که هدفی جز خودش نداشته باشد و با مخاطب یا بیننده براساس حکام کاانتی   

رفاتن   چاون های فرهنگی  . انجام برخی فعالیت(661، )همان هدف نه وسیله ۀمثاب رفتار کند، به

طاور یکساان    طبقات مختل  اجتماعی به درعکس و نقاشی  به تئاتر و سینما و موزه و نمایشگاهِ

ماردم در   سالیقۀ اناد.   افراد در میزان برخورداری از سرمایۀ فرهنگی متفااوت پذیرد.  صورت نمی

اند یا صرفاٌ شخصای   ها طبیعی . این تفاوتهای سینما و سینما رفتن هم متفاوت است مورد فیلم

 است. مرتبطاجتماعی و آموزش و پرورش  ۀبلکه به طبق ،نیست

 منابع
ثیر ناابرابری اجتمااعی بار    أ) بررسای تا   «فرهنگای  ۀنابرابری اجتماعی و سرمای» .(1831) ابراهیمی لویه، عادل .1

کارشناسای ارشاد،    ۀناما  اجتمااعی(، پایاان  هنگی و نقش سرمایۀ فرهنگای در بازتولیاد طبقاۀ    فر ۀتوزیع سرمای
 دانشگاه شهید بهشتی.

 .مرکز :تهران مهرداد میردامادی، ۀترجم، شناسی متفکران بزرگ جامعه .(1831استونز، راب ) .2
 .ثالث :حسن چاوشیان، تهران ۀترجم ،تمایز .(1831یر ) بوردیو، پی .8
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