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سلیقههای سینمایی سینماروهای شهر رشت
عادل ابراهیمی لویه1و همایون رضاییزاده
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چکیده
در بین انواع ذوق و سلیقۀ افراد ،سینما از مهمترین این سلیقهها در دنیای مدرن و امروزی است .ذائقه و
سلیقۀ افراد جامعه ،بهعنوان بخشی از سرمایۀ فرهنگی آنها ،برگرفته از عادتواره یا ریختار آنهاست که
تحت تأثیر عوامل مختلفی چون موقعیت اجتماعی ،تحصیالت ،محل سکونت ،و ...شکل میگیرد .رویکرد
نظری که صرفاً به مطالعۀ فرایند یادشده بپردازد ،رویکرد نظری سرمایۀ فرهنگی پییر بوردیو است .او در
بررسی ذوق و سلیقۀ افراد معتقد است با اینکه ایدئولوژی کاریزماا عالقاه باه فرهنار مشاروع را ناوعی
موهبت الهی قلمداد میکند ،اما مشاهدۀ علمی نشان میدهد که نیازهای فرهنگی به خودی خود شاکل
نگرفته و محصول تعلیم و تربیتاند .در این بررسی نیز با استفاده از نظریۀ بوردیو ،این فرضیۀ کلی مطرح
است :بهنظر میرسد سلیقههای سینمایی و انتخاب سینما برای گذراندن اوقات فراغت تحت تأثیر شرایط
عینی زندگی اجتماعی شکل میگیرد که از طریق ریختار یا عادتواره به کنش و ذهنیات افاراد متصال
میشود.
در این تحقیق ،برای بررسی سلیقههای سینمایی افراد ساینمارو از روش کمّای و کیفای اساتفاده شاده
است .در روش کمّی ،از ابزار پرسشنامه ،و در روش کیفی ،از مصاحبۀ عمیق با آگاهان و متخصصان امار
استفاده شده است .نتایج پیمایش روی  873نفر از افراد سینمارو با استفاده از آزمونهای آماری مرتبط،
نشان داد که پایگاه اقتصادی ا اجتماعی ،تحصیالت ،محل سکونت ،و ...از مهمترین عوامل مؤثر بر ریختار
و نهایتاً شکلگیری سلیقههای ساینمایی و ساینمارو باودن افاراد اسات .فقاط در ماورد رابطاۀ سان و
سلیقههای سینمایی مشخص شد سن تأثیری در سلیقههای سینمایی ندارد و افاراد در سانین مختلا
سلیقههای سینمایی متفاوت دارند.
واژههای کلیدی :اجتماعی ،پایگاه اقتصادی ،ریختار ،سرمایۀ فرهنگی ،سلیقۀ سینمایی.
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مقدمه
در دل تمام رویدادهای زندگی انسانها ،همواره عالقه و نیاز به مسائل فرهنگای و هناری دیاده
میشود .مردم جامعه خأل این نیازها را در زندگی روزمرۀ خود احساس میکنند و سعی دارند تاا
حد ا مکان در اوقات فراغت خود جای آن را پر کنند .منظور از این نیازهاا هماان ذوق و سالیقۀ
افراد است که بنا بر همین ذوق و سلیقه برنامههای خود را برای پرکردن اوقاات فراغات تنظایم
میکنند.
انسانها در هر موقعیت اجتماعی ،نوع خاصی از کاالها را مصرف میکنند که بهنوعی ناشای
از ذوق و سلیقۀ آنهاست .هرکسی ذوق و سلیقۀ خاص خود را دارد و ذوق و سلیقه هم بخشای
از سرمایۀ فرهنگی افراد محسوب میشود .بعضی به موسیقی ،بعضی به سینما ،بعضی به تئاتر ،و
بعضی به ورزش و ...عالقهمندند.
در جهانِ ذوق و سلیقههای خاصی که با تقسیمبندیهای پی در پی آفریده مایشاوند ایان
امکان هست که با حفظ تقابلهای عمده و اصلی سه حاوزۀ ذوقای را از هام تمییاز بادهیم.1 :
سلیقۀ مشروع یعنی سلیقهای که آثار مشروع را میپسندد؛  .2سلیقۀ میانمایه ،که آثار کوچا
هنرهای اصلی و آثار بزرگ هنرهای فرعی را کنار هام مایگاذارد؛  .8سالیقۀ عامیاناه (بوردیاو،
 .)42 :1831اما ذوق و سلیقههای مختل افراد به خودی خود شکل نگرفته و وابسته به عوامال
مختلفی بوده است .به زعم بوردیو ،با اینکه ایدئولوژی کاریزما عالقه به فرهنر مشروع را ناوعی
موهبت الهی قلمداد میکند ،اما مشاهدۀ علمی نشان میدهد نیازهای فرهنگی محصول تعلیم و
تربیتاند (همان .)28 ،در واقع ،بوردیو خاطرنشان میکند که جدای از برخی حسپاذیریهاای
درونی منحصربهفردِ فردی و شخصی ،داوری زیباشناختی یا تواناایی اجتمااعی اسات کاه از
تربیت و پرورش طبقاتی ناشی میشود (استونز.)883 :1831 ،
بیتردید ،رسانههای تصویری در عصر ارتباطات و پیوناد رساانه و جامعاه ،نقاش مهمای در
تنویر افکار عمومی و انتقال مفاهیم به بدنۀ جامعه دارند .رسانههایی که باهدلیال بصاریباودن،
مخاطبان زیادی را مجذوب خود میکنند .مخاطبانی که بازۀ سنی آنهاا از کوچا تارین افاراد
جامعه تا کهنسالترین فرد جامعه را دربرمیگیرد .یکی از ایان رساانههاا سینماسات .ساینما از
رسانههای ارتباطی مدرن است که در منظر عامه ،ی صنعت سارگرمکنناده و مفارح شاناخته
میشود که بهویژه در دنیای مدرن و پیچیدۀ امروزی شیوهای جذاب برای پرکردن اوقات فراغت
بهحساب میآید .فشار زندگی شهری و گرفتاریهای معیشتی ،بهویژه در شهرهای بزرگ ،به این
تعری عمق بیشتری بخشیده است.
در واقع ،مصرف مادی یا نمادین آثار هناری از برتارین تجلیاات آساایش و راحتای هام باه
معنای فراغت عینی و هم باه معناای آساودگی ذهنای اسات (بوردیاو .)32 :1831 ،ساینما یکای از
نهادهای اجتماعی کلیدی جامعه ،و یکی از زندهترین اشکال هنری ماست .همچنین از مهمترین
پدیدههای فرهنگی هر جامعه است که تحت تأثیر گفتمان حاکم بر هر دوره ،آینهای از جامعه و
تغییرات عمدۀ سیاسی و اجتماعی آن را برای تحلیل جامعهشناسان فراهم میکند (هواکو.)26 :1861 ،
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بنابراین ،براساس ذوق و سلیقه و عالوه بر پرکردن اوقات فراغت ،در میان افراد جامعه ،قشار
یا گروه خاصی عنوان سینمارو دارند ،یعنی کسانی که برای دیدن فیلم به سینما مایروناد و در
کل به دنبال دیدن آثار تولیدی سینما ،بر پردۀ عریض سینماها هستند.
این مخاطب ،یا همان سینماروها ،مجموعه ویژگیهای اجتماعی دارند .درک و ارزیاابی آثاار
هنری به قصد تماشاگر بستگی دارد که خود تابع هنجارهای عرفی حاکم بر نحاوۀ برخاورد آثاار
هنری در وضعیت تاریخی و اجتماعی برای همنواشدن با ایان هنجارهاا ،یعنای تربیات هناری،
اوست( .بوردیو)13 :1831 ،
این مقاله به این مسئله میپردازد که چه چیزی باعث برانگیزش ،ذوق ،و سالیقه ،باهعناوان
بخشی از سرمایۀ فرهنگی ،در بین افاراد ساینمارو مایشاود زیارا راهحال بسایاری از مساائل
فرهنگی و هنری کشور چون سینما به شناخت از ویژگی اجتماعی مخاطبان و اینکه آنهاا چاه
میخواهند ،بستگی دارد .درک اینکه چه چیزی عالیق را برمیانگیزد ،ضروری است تاا بتاوانیم
برای ارتقای سطح فرهنگی و هنری کشور برنامهریزی بکنیم .اکثر پژوهشها در زمیناۀ ساینما،
پژوهشهای توصیفی و تحلیل محتوا بودهاند ،اما در این بررسی سعی بر آن داشتهایم تا ساطوح
نگرش ،دانش ،عالیق ،نگرانیها ،و رفتار افاراد ساینمارو را باا عناوان سالیقۀ ساینمایی (متغیار
وابسته) و همچنین رابطۀ این متغیر را با متغیرهای استاندارد جامعاه و تاأثیر آنهاا بار سالیقۀ
سینمایی ،یعنی پایگاه اقتصادی ا اجتماعی ،تحصیالت ،سن ،و( ...متغیر مستقل) ،بسنجیم.

مبانی نظری
بعد از جنر جهانی دوم ،شاهد رواج مطالعات جامعهشناختی در رابطه باا ذوق و سالیقۀ هناری
هستیم .ذوق و سلیقه بخشی از سارمایۀ فرهنگای افاراد اسات کاه در فضاای اجتمااعی شاکل
میگیرد .بنابراین ،استفاده از آرای نظریهپردازانی که به موضوع سرمایۀ فرهنگی پرداختهاناد در
شکلدهی بر اندیشۀ ما دربارۀ ذوق و سلیقه و همچنین برنامهریزی صاحیح در رابطاه باا آنهاا
بسیار مؤثر است .بوردیو از متفکران تأثیرگذاری است که آثارش به برناماهای پژوهشای در ایان
عرصه تبدیل شده و با وضع مفاهیم عادتواره و انواع سرمایه ،در واقع دستور کار مطالعه در این
عرصه را تهیه کرده است (بوردیو.)1831 ،1831 ،1332 ،
او در مقالۀ «انواع سرمایه» که در سال  1331نوشته است باه بحاث درباارۀ اناواع سارمایه
پرداخته و معتقاد اسات نظاام خاوی و خصالتی کاه افاراد کساب مایکنناد باه موقعیات یاا
موقعیتهایی که در جامعه اشغال میکنند بستگی دارد ،یعنی به میزان بهارهمنادی از سارمایه
وابسته است .از نظر بوردیو ( ،)1336سرمایه هرگونه خاستگاه و سرچشمه در عرصاۀ اجتمااعی
است که در توانایی فرد برای بهرهمندی از منابع خاصی که در این صحنه حاصل میشاود ماؤثر
واقع شود .سرمایه اساساً به سه صورت دیده میشود:
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اقتصادی (دارایی مالی و مادی) ،فرهنگی (کااال ،مهاارتهاا ،و عنااوین نماادین کمیااب) ،و
اجتماعی (منابعی که به صِرف عضویت در گروه به فرد تعلق میگیرد) .سرمایههاایی وجاود دارد
که افراد متوجه تأثیرات آن ،آنگونه که هست ،نیستند و آن را درک نمیکنند؛ این نوع سرمایه
که با نام سرمایۀ نمادین مشخص میشود چهارمین ناوع و گوناۀ سارمایه اسات ،مانناد صافات
اخالقی ،که به افرادی از طبقۀ باالی جامعه ،بهدلیل «بذل» وقت و پول برای امور خیریه ،نسبت
داده میشود (استونز.)881 :1831 ،
سرمایۀ فرهنگی وجهی است که برمبنای سلیقه مبادله میشود و در واقع ،دانش مربوط باه
هنر و فرهنر متعالی ،فرهیختگی ،دانستههای فراوان ،درک ،و بهطور کلی سخن عالمانه گفاتن
را شامل میشود (الکساندر .)1834 ،این سرمایه شامل «سلیقههای خاوب ،شایوه و راه و رسام
پسندیده ،پیچیدگی شناختی ،و شناختن و توانایی پاذیرش محصاوالت مشاروع از قبیال هنار،
موسیقی کالسی  ،تئاتر ،و ادبیات و تسلطیافتن بر هر نوع از نظام نمادین است (فاضلی:1832 ،
 .)83از این رو ،سرمایۀ فرهنگی از نظر بوردیو عبارت است از شناخت ادراک فرهنر و هنرهاای
متعالی ،داشتن ذائقۀ خوب و شیوههای عمل متناسب (همان47 :ا.)43
بوردیو مفهوم سرمایۀ فرهنگی را برای رفع ی مسئلۀ تجربی ویژه ،یعنی ایان واقعیات ،کاه
فقااط توجااه بااه «موانااع اقتصااادی باارای تبیااین نااابرابری موجااود در موفقیااتهااای آموزشاای
دانشآموزانِ دارای طبقات اجتماعی گوناگون ،کافی نیست» ،بهکار برده است (الرو و واینینگار،
.)2118
سه منبع عمدۀ سرمایۀ فرهنگی از نظر بوردیاو عباارتاناد از :پارورش خاانوادگی ،آماوزش
رسمی ،و فرهنر شغلی .انباشت سرمایۀ فرهنگی در افراد از طریق این ساه منباع سابب باروز
تفاوتهایی در دارندگان سرمایۀ فرهنگی و کسانی که فاقد آناند ،میشود (فاضلی.)83 :1832 ،
داشااتن ساارمایۀ فرهنگاای کارکردهااای مختلفاای دارد :اوالً ،کسااب مشااروعیت از طریااق بقیااۀ
سرمایهها ،منوط به تبدیلشدن آنها به سرمایۀ فرهنگی اسات .کسای کاه باهواساطۀ سارمایۀ
فرهنگی منزلت دارد ،میتواند روایت خود از دنیای اجتماعی را بر دیگاران تحمیال کناد .ثانیااً،
داشتن سرمایۀ فرهنگی بدین معناست که فرد میتواند خود را از الزاماات زنادگی روزماره جادا
کند و نوعی گزینش دلخواه در عرصۀ فرهنر داشته باشد (همان .)83 ،به همین دلیال ،بوردیاو
سلیقهها و انتخابهای ذوقی افراد را تابعی از میزان سرمایۀ آنها و به تبع آن جایگااه آنهاا در
فضای سلسهمراتب طبقاتی میداند (کمپل .)24 :2111 ،به دیگر سخن ،باه بااور بوردیاو هماۀ
آنچه سلیقۀ فرهنگی ،انتخابهای هنری ،و ...نامیده میشود و ممکن است کامالً طبیعی و ناشی
از قریحه های ذاتی افراد شامرده شاود ،رابطاۀ مساتقیم و قابال اثبااتی باا وضاعیت و موقعیات
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اجتماعی آنها دارد .او این موضوع را در کتاب معروف خود ،تمایز ،)1373( 1ثابت میکناد کاه
چگونه میتوان میان حوزههایی چون ورزش ،غذا ،لباس ،ساالیق هناری ،موسایقی ،عکاسای ،و
ادبیات از ی سو و وضعیت اجتماعی افراد از سوی دیگر روابط منطقی برقرار کرد.
در کل ،به زعم بوردیو ،ریختار یا عادتواره 2نظام اکتسابی شاکلههاای زاینادهای اسات کاه
بهصورت عینی با اوضاع و شرایط خاصی که در آن شکل میگیرد ساازگار مایشاود (جنکیناز،
 .)121 :1831ریختار بهسادگی در رفتار آشکار و عیان نمیشود ،بلکه جاز الینفا و ساازندۀ
رفتار است و برعکس قدرت ریختار ناشی از نبود تفکر در عاادت و عاادتکاردن اسات (هماان،
 )128و خود ریختار است که دستور انتخاب گزینه را صادر میکند و این شارط بسایار مهمای
است (همان .)121 ،سب های زندگی محصوالت سیساتماتی ریختاار هساتند کاه در رواباط
متقابلشان و به کم شاکلۀ ریختار درک میشوند؛ و به نظامهای نشانهاا تبادیل و باهصاورت
اجتماعی ارزیابی و قضااوت مایشاوند (بوردیاو .)241 :1831 ،ریختاار باه عمال ،اندیشایدن و
احساس انسانها ،ساختار شخصیت آدمی ،کنشها ،سالیق ،طرز فکرها ،و ...تعین میبخشاد .در
چشمانداز عادتوارههاست که خلقوخو ،منش ،و رفتار فرد نظم ماییاباد .وقتای ریختاار شاکل
گرفت ،این ساختار تشکلیافته او را هدایت میکند که در بینهایتِ شرایطِ ازپیشتعییننشاده و
پیشبینینشدهای که برای او پیش میآید امکان عمل داشته باشاد .باه عباارت دیگار ،ریختاار
ساختاری است که به تمامی کنشهای آدمی در موقعیتهای متعدد ،متفاوت ،و پیشبینینشده
نظم و هماهنگی میبخشد.
ریختار نشاندهندۀ این است که حتی عمیقترین الیه و پنهانترین جنبههای شخصیتی ماا
به لحاا اجتمااعی سااخت یافتاه اسات (میسان هلادر .)61 :2116 ،اصال اساسای و واقعای
ترجیحدادنها چیزی جز سلیقه نیست (بوردیو .)247 :1831 ،بنابراین ،مایتاوان گفات ذوق و
سلیقه بهصورت عادتواره یا ریختار در اعمال افراد وجود دارد ،یعنی ذوق و سلیقه و خلقوخوی
آنها ناشی از ریختار است .به عبارتی ،بسیاری از تمایالت ،رفتارهاا ،عقایاد ،و عالیاق ریشاه در
ریختار دارد .سلیقه در واقع سلطۀ عملی توزیع است که جهتگیریهای انسانی را از حالتهاای
بدنی تا رویههای گوناگون رفتاری ،فکری ،و زیباشناختی شکل میبخشد و خود براساس سرمایۀ
فرهنگی شکل میگیرد (ابراهیمی لویه.)113 :1831 ،
بوردیو با این تفکر همهگیر مبنی بر اینکه سالیق انسانها طبیعی است به مبارزه برمیخیزد
و نظر علمی خود را در این مورد اینطور بیان میکند :موضع ما در جامعه تعیینکننادۀ ساالیق
ماست و آنها را با هم سازمان میدهد .جامعهشناس بر تخریب این فکر قالبی که «سالیقههاا و
1. Distinction
2. Habitus
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رنرها چیزهایی نیستند که بتوان بر سر آنها چانه زد» پافشاری میکند .او بارای اثباات نظار
خود به پژوهش عظیم و موشکافانهای دست میزند که مکانیسمهای اجتمااعی ایجااد داوری را
آشکار میسازد (کُتبی .)13 :1833 ،هرگونه استفادهای از اثار هناری ناوعی رابطاۀ اجتمااعی و
برخالف توهم اشتراک فرهنگی ،نوعی رابطۀ تشخص و تمایز است؛ هماانطاور کاه اثار هناری
تجسم همین رابطۀ تشخص و تمایز است .کسانی که ابزارهای تصارف نماادین اقاالم و اجنااس
فرهنگی را در اختیار دارند ،با تمام وجود به این عقیده پایبندند که آثار هنری فقاط باه کما
ارزش اقتصادیشان کمیابی و نادربودن خود را حفظ میکنند (بوردیو.)811 :1831 ،
میزان استعداد هنری هرکس با میزان تبحر او در کاربر ابزاری برای تمل اثر هنری ،که در
زمانی معین قابل دستیابی است ،سنجیده میشود .بنابراین ،بهنظر مایرساد اساتفاده از ساینما
بهعنوان نشانهای از مشارکت فرهنگی و ی شاخص سرمایۀ فرهنگی پذیرفته شده است؛ به این
معنا که سینما را میتوان بهمثابۀ عرصههای تولید ،توزیع ،و مصارف سارمایۀ فرهنگای در نظار
گرفت .ی اثر هنری فقط برای کسی معنا و جذابیت دارد که صااحب تاوانش فرهنگای اسات،
یعنی رمزهایی را در اختیار دارد که این اثر با آنها رمزگذاری شده است .در این رابطاه بوردیاو
معتقد است :آن ها برای تشخیص آنچه ارزش دیدن دارد و روش درست و بایستۀ دیادن آن ،باه
کم کل گروه اجتماعی خود متکیاند که با گفتن «آیا فالن فیلم را دیدهای » یا «بایاد فاالن
فیلم را ببینی» آنها را هدایت و گوشبهزنر میکنند (همان .)17 ،در واقاع ،تماایالت و نیاات
ی تماشاگر ،تحت تأثیر موقعیت اجتماعی فرد ،یعنی خانواده ،محیط ،گروه همساالن ،و ...است
که براساس آن کاالهای فرهنگی را انتخاب و استفاده میکند.
بوردیو نشان میدهد میان سلیقههای مردم تفاوتهایی براساس طبقۀ اجتماعیشاان وجاود
دارد .مااثالً وقتاای ماایپرساایم مااردم کاادامیا از سااه قطعاۀ موساایقی را تاارجیح ماایدهنااد،
پاسخدهندگان طبقۀ مرفه کالویهی خاوشآهنار باا  ،طبقاۀ متوساط راپساودی در بلاو ،اثار
گِرشوین ،و طبقۀ کارگر دانوب آبی ،ساختۀ اشتراوس ،را ترجیح میدهند (الکسااندر .)1834 ،از
این رو ،سلیقه یا سرمایۀ فرهنگی بهمثابۀ شاخص موقعیت اجتماعی ،بهویژه در مورد گاروههاای
نخبه ،عمل میکند.
بوردیو مفهوم سرمایۀ فرهنگی را مطرح کرد تا نشان بدهد برای تبیین نابرابریهای آموزشی
فقط استفاده از سرمایۀ اقتصادی کافی نیست ،بلکه بیشتر از عوامال اقتصاادی ،عاادتوارههاای
فرهنگی و خصلتهای بهارثبردهشده از خانواده نقش بسیار مهمی در موفقیتهای آموزشی دارند.
مفهوم سرمایۀ فرهنگی ،بهطور روزافزون ،برای سازمانهای فرهنگی مانند ساینماها باهکاار
گرفته میشود تا نقش آن را در رفاه (بهزیستن) اجتمااعی و اقتصاادی جلاوهگار کناد .مطالعاۀ
سینما ،بهمثابۀ عنصری فرهنگی و اجتماعی ،ما را به عمق الیههای حیات اجتماعی کناونیماان

101

جامعه شناسی هنر و ادبیات،دورۀ ،5شمارۀ ،1بهار و تابستان1931

متصل میکند .از آنجا که یکی از دستاوردهای دگرگونی سریع اجتماعی ،اقتصاادی ،و فرهنگای
افزایش اوقات فراغت افراد است ،در این میاان ،وساایل ارتبااط جمعای از ویژگای و برجساتگی
خاصی برخوردارند و به اذعان بسیاری از صاحبنظران فرهنگی با توجه به تحاوالت اجتمااعی و
افزایش سطح سواد این انتظار وجود دارد که متقاضیان کتاب ،فیلم ،سینما ،مطبوعاات ،و ساایر
فرآوردههای فرهنگی افزایش یابد (فردرو و صداقتزادگان.)1873 ،

فرضیههای تحقیق
فرضیۀ اصلی :بهنظر میرسد انتخاب سینما (فیلم و سینما) برای گذراندن اوقاات فراغات تحات
تأثیر شرایط عینی زندگی اجتماعی شکل میگیرد که از طریق ریختار یا عادتواره باه کانش و
ذهنیت افراد متصل میشود.
فرضیههای فرعی نیز برای هری

از متغیرهای مستقل بهصورت جداگانه در رابطه با متغیار

وابسته و مؤلفههای آن قابل طرحاند که برای پرهیز از طوالنیشدن مطلب آنها را ارائه نکردهایم.

مدل نظری
جامعهشناسی پییر بوردیو خصلتی انتقادی دارد .او سعی کرده شیوههای کلیشهای و رایج تفکر
و اصول و قواعد مرسوم را به چالش بکشد و در عین حاال منتقاد قالابهاای رسامی قادرت و
تبعیض و سیاست باشد (عبدالهی14 :1833 ،ا .)11بنابراین ،ارائۀ مادل نظاری باراسااس آرای
بوردیو ،آسان بهنظر میرسد .سلیقههای افراد ،ناشی از ریختار و ریختاار افاراد متاأثر از شارایط
مختلفی چون پایگاه اقتصادی ا اجتماعی ،تحصیالت ،دوستان ،منطقۀ مسکونی ،و ...است.
به زعم بوردیو ،سب

زندگی افراد محصول عادتوارههایی است کاه در رواباط متقابلشاان و

براساس قالبهای عادتواره دریافت و به نظامهایی از نشانهها تبدیل مایشاوند کاه باهصاورت
اجتماعی اعتبار یافتهاند (بوردیو .)78 :1833 ،سب

زندگی افراد ذوق و سالیقۀ آنهاا را شاکل

میدهد و به همین دلیل است که بوردیو ذائقه (ذوق و سلیقه) را با ریختاار مارتبط مایداناد و
معتقد است در شکلدادن ذائقهها ،گرایشها اهمیت زیادی دارند .این گرایشها خود مبتنی بار
ریختارند .از نظر بوردیو ،ترجیحات افاراد در ماورد جنباههاای ماادی زنادگی و مساائلی چاون
خوراک و پوشاک و (در این پژوهش سینما رفتن) برمبنای ریختار آنها شکل مایگیارد و ایان
تمایالت وحدت ناآگاهانۀ ی

طبقه را قوام میبخشد (بوردیاو .)1373 ،حاال باراسااس مطالاب

گفتهشده و فرضیات مطرحشده ،مدل نظری در جدول  1قابل تصور است:
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جدول  .1مدل نظری (شرایط وجودی ،ریختار ،و سبک زندگی)
عمل ادراک و ارزیابی

شرطکردن  /شدن
نظام
شاکلههای
زاینده
کارکردهای
قابل طبقه
پایگاه اقتصادی ا
اجتماعی

بندی

ریختار

کارکردهای قابل
طبقه بندی

نظام
شاکلههای
ادراک و
ارزیایی
(سلیقه)

سب زندگی
(ذوق وسلیقه)

سلیقۀ سینمایی
سینما رفتن
نظام
شاکلهها
و...
تحصیالت

ریختار

کارکرد
ها و...

نظام
شاکلهها و...
(سلیقه)
محل
سکونت

سب زندگی
(ذوق ،سلیقه)

و بقیه

روش تحقیق
این تحقیق از دو روش کمّی و کیفای بهاره بارده اسات .رایاجتارین روش گاردآوری اطالعاات
دادههای کمّی در علوم اجتماعی ،پرسشنامه ،و در دادههای کیفی ،مصاحبۀ ساختیافته اسات.
بنابراین ،ابزار و شیوۀ گردآوری اطالعات ،پرسشنامه و مصاحبه بوده است .برای تنظیم ساؤاالت
پرسشنامه ،که به طور مستقیم و غیرمساتقیم بیاانگر سالیقۀ ساینمایی افاراد باشاد ،برخای از
سؤالها ساختۀ محقق بوده و برخی هم الهامگرفته از پرسشناماۀ آماادۀ پاییار بوردیاو درباارۀ
سینماروهای جامعۀ شهری پاریس است.
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جامعۀ آماری
جامعۀ آماری در این تحقیق سینماروهای شهر رشتاناد( .کساانی کاه بارای دیادن فایلمهاای
سینمایی به سالنهای سینما در سطح شهر مراجعه میکنند ).با توجه به آمار ارائهشده از سوی
ادارۀ کل فرهنر و ارشاد اسالمی استان گیالن ،تعداد کل افراد ساینمارو شاهر رشات در ساال
 ،1831جمعیتی بالغ بر  261141نفر بوده که بهطور میانگین ماهیاناه  22123نفار باه ساینما
رفته اند .از آنجا که مراحل گردآوری اطالعات طی دو ماه انجام گرفات ،تعاداد  Nبازرگ ،بارای
تعیین حجم نمونه براساس جمعیت ماهیانۀ سینماروها باوده اسات .براسااس فرماول کاوکران،
حجم نمونه  873نفر از سینماروها بوده که از شیوۀ نمونهگیری غیراحتمالی اساتفاده شاده و از
میان شیوههای غیراحتمالی از نمونهگیری اتفاقی استفاده شده است .از آنجا که متغیرهای ایان
پژوهش خصلت کمّی داشتهاند ،قصد بر این بوده که با ارجاع این محاسبات ،کلیۀ آمارههایی که
در مقیاس اسمی و ترتیبی و فاصلهای هستند ،از آزمونهای مناسب از جمله ضریب همبساتگی
پیرسون و اسپرمن برای سنجش رابطه از نوع همبستگی و  t-testبرای سانجش رابطاه از ناوع
تفاوت اساتفاده شاود .اعتباار پرساشناماه ،صاوری باوده اسات (تأییاد از اساتادان و محققاان
جامعهشناسی و سینمایی) .برای بررسی پایایی پرسشناماه هام ،ابتادا تعاداد  21پرساشناماه
بهطور آزمایشی گردآوری شد که پس از رفع معایب تعدادی از سؤالت پرسشنامه ،نتیجۀ آلفای
کرونبا مربوط به سلیقۀ سینمایی عدد  1/778را نشان داد و این بدان معنی است کاه آلفاا در
سطح مقبولی است.

متغیرهای مستقل و وابسته
سعی بر آن داریم نشان بدهیم شاخصهایی چون پایگاه اقتصادی ا اجتماعی ،تحصایالت ،سان،
و ،...بهعنوان متغیر مستقل ،چه تأثیری بار شااخصهاای سالیقۀ ساینمایی و ساینمارو باودن،
بهعنوان متغیرهای وابسته ،دارند .ضمن اینکه تأثیر سینمارویی ،بهمثابۀ متغیر مستقل ،بر سلیقۀ
سینمایی ،بهمثابۀ متغیر وابسته ،نیز بررسی شده است.

پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی ()SES
شاخصی ترکیبی است که تجربۀ کاری و موقعیت اجتماعی و اقتصادی فرد را در مقایسه با دیگر
افراد در جامعه بیان میکند و به سه دستۀ باال ،متوسط ،و پاایین تقسایم مایشاود ( marmot:
 .)2004این شاخص بهعنوان متغیری برای مطالعات نابرابری در جمعیتهاا و میازان دسترسای
افراد به منابع توسعه بهکار رفته ک ه در این تحقیق از شغل ،تحصیالت ،و درآمد ماهانه بهعناوان
شاخصهای سنجش پایگاه اقتصادی ا اجتماعی استفاده شده است.
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جدول .1ابعاد و معرفهای پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی
طبقۀ 1
طبقۀ 2
طبقۀ 8
شغل

طبقۀ 4
طبقۀ 1
 .1زیر دیپلم

پایگاه اقتصادی  -اجتماعی

 .8فوق دیپلم
تحصیالت

 .2دیپلم
 .4لیسانس
 .1فوق لیسانس و باالتر
 .1کمتر از  211هزار تومان
 211 .2تا  411هزار تومان

درآمد

 411 .8تا  611هزار تومان
 611 .8تا  311هزار تومان
 311 .8هزار تومان به باال

سلیقۀ سینمایی
برای بررسی این متغیر ،سؤاالتی که بیانگر ابعاد مختل سلیقۀ سینمایی افراد باشد طارح شاده
است؛ از جمله انتخاب سه ژانر مورد عالقه ،بازیگران و کارگردانان مورد عالقه ،تعاداد فایلمهاای
دیدهشده ،عالقه به مطالعۀ نشریات سینمایی ،تارجیح ساینما باه ساایر سارگرمیهاا ،هادف از
تماشای فیلم در سینما ،فیلم مورد عالقه ،و ...ولی عملیاتیکردن این مفهاوم نیااز باه شکساتن
هری از ابعاد به عناصر قابل اندازهگیری دارد .بنابراین ،عناصر هری از سؤاالت باید تا اندازهای
قابل اندازهگیری باشد تا بتوان افراد سلیقۀ سینمایی را سنجید .بدینمنظور ،هری از ابعااد باه
معرفهایی تقسیم شده که نمودار عملیاتی آن در جدول ابعاد و معارفهاای سالیقۀ ساینمایی
آورده شده است.
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جدول  .9ابعاد و معرفهای سلیقۀ سینمایی

( 8کمدی ،پلیسی ا جنایی ،پرماجرا)
 ( 4جنگی ،کمدی ،پرماجرا) یا...

انتخاب سه ژانر مورد
عالقه

عالقهمندی به
تکنی فیلمهای
سینمایی

 .1بازیگران
 .2داستان
 .8ساختار

( 1اجتماعی ا خانوادگی ،جنگی ،کمدی) یا
...
( 6تاریخی ،اجتماعی ا خانوادگی ،کمدی)
یا...
( 7تاریخی ،اجتماعی ا خانوادگی ،جنگی)
یا...
( 3تاریخی ،مستند ،اجتماعی ا خانوادگی)
یا...
 .1عامهپسند
 .2نیمهحرفهای
 .8حرفهای
 .4کامالً
حرفهای
پسند
 .1عامه

بازیگر مرد مورد عالقه
انتخاب بازیگران و
کارگردانان مورد
عالقه
از میان فیلمهای
فهرستشده،
فیلم مورد عالقه

بازیگر زن مورد عالقه
کارگردان مورد عالقه

 .2نیمهحرفهای
 .8حرفهای
 .4کامالً
حرفهای
 .1عامهپسند

 .1عامهپسند
 .2متوسط
 .8حرفهای

 .2متوسط

سلیقه سینمایی

 .1اصالً
مطالعۀ نشریات
سینمایی

 .8حرفهای

 .2گهگاهی

 .4هنری

 .8بستگی به خبر دارد
 .4هر هفته و هرماه
 .1اصالً

ترجیح سینما به
سایر سرگرمیها

 .2تا حدودی
 .8بستگی به شرایط دارد

تقلید از فیلم

 .4از سایر سرگرمی ها
مهمتر است
 -1اصالً

عالقهمندی به
تکنی
فیلمبرداری
دلیل کمشدن استقبال مردم از
سینما
هدف از تماشای فیلم در
سینما

 -2تصاویر
یادگاری
حدودی
 -8تا
 -4کامالً
 .1تفریح و سرگرمی
 -2اوقات فراغت
 -8آموزش
 -4هنر

 - 1آرایش
 -2لباس
 -8گفتار
 -4رفتار
 -1تقلید نمی کند

 -1گران شدن بلیط
سینما
دنبال کسب
 -2بیشتر به
منافع اند

 -8فاقد بازیگران و
کارگردان توانمند ندارند

 -4بخش شدن غیرمجاز
فیلم ها
 -1موضوع مناسبی
 -6ساختارندارند
ضعیفی دارند
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سینمارو بودن
برای بررسی این متغیر ،سؤاالتی که بیانگر میزان سینمارو بودن افراد باشد مطارح شاده اسات؛
مانند بهطور میانگین چند بار به سینما میروند چطور به ساینما مایروناد تعاداد فایلمهاای
دیدهشده و آگاهی از تعداد نام کارگردان فیلمها ،و ...که در جدول  4ابعاد و معرفهای آن آورده
شده است.
جدول  .1ابعاد و معرفهای سینمارو بودن
 -1سالی یکبار و بیشتر
میانگین دفعات سینما رفتن در سال

 .2هرشش ماه ی

بار و بیشتر

 .8هر سه ماه ی

بار و بیشتر

 .4ماهی ی

بار

 .1ماهی دو بار و بیشتر
 .1اتفاقی
 .2حس کنجکاوی
چگونه به سینما رفتن

 .8از سر عادت
 .4بستگی به ژانر فیلم دارد

سینما رو بودن

 .1با مطالعۀ قبلی
 .1کم ( 1تا  4فیلم)
تعداد فیلمهای دیدهشده

 .2متوسط ( 1تا  3فیلم)
 .8زیاد ( 11تا  11فیلم)
 .1کم (نام کارگردان  1تا  4فیلم)

تعداد دانستن نام کارگردان
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 .2متوسط (نام کارگردان  1تا 3
فیلم)
 .8زیاد (نام کارگردان  11تا 11
فیلم)
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توصیف و تحلیل دادهها
جنسیت پاسخگویان 11/8 :درصد از پاسخگویان مرد و  43/7درصد زن هستند.
سن پاسخگویان :گروههای سانی ماورد بررسای کاه  13تاا  61سااله بودناد در مقیااس
فاصلهای سنجیده شدند ،اما برای توصی آن با فاصلۀ پنج سال به هشات گاروه سانی تقسایم
شدند .بیشترین فراوانای مرباوط باه گاروه سانی  21تاا  81سااله و میاانگین گاردشادۀ سان
پاسخگویان  23سال است.
محل سکونت :براساس اطالعات دریافتی از ادارۀ کل ثبت اسناد و امالک گیالن و نیز چند
بنگاه معامالت ملکی در شهر رشت ،مناطق مسکونی به سه منطقه تقسیم و نمارهگاذاری شاده
است .منطقۀ ی (محلههای باال) نمرۀ  ،8منطقۀ دو (محلههای متوسط) نمرۀ  ،2و منطقاۀ ساه
(محلههای پایین) نمرۀ .1
تحصیالت پاسخگویان :برای بررسی میزان تحصیالت ،پاسخگویان این شاخص به
دستههای زیر دیپلم ،دیپلم ،فوق دیپلم ،لیسانس ،فوق لیسانس ،و باالتر تقسیم شدهاند7/1 .
درصد زیر دیپلم 81/2 ،دیپلم 17/2 ،فوق دیپلم 81/7 ،لیسانس ،و  3/7فوق لیسانس و باالتر
بودند.
پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی بهعنوان متغیر مستقل :سه مالک تحصیالت ،شغل ،و
درآمد معیار سنجش پایگاه اقتصادی ا اجتماعی افراد در نظر گرفته شده است .نمرۀ
بهدستآمدۀ پایگاه اقتصادی ا اجتماعی افراد از  8تا  11متغیر بود که برای ارائۀ آمار توصیفی
به سه دستۀ پایین ،متوسط ،و باال دستهبندی شدهاند.
توزیع فراوانی ابعاد سینمارو بودن بهعنوان متغیر وابسته :نمرۀ بهدستآمدۀ
سینماروها از  4تا  16متغیر بود که برای ارائۀ آمار توصیفی به سه دستۀ خوب ،متوسط ،و
ضعی دستهبندی شده است.
توزیع فراوانی ابعاد سلیقههای سینمایی بهعنوان متغیر وابسته :از جمع سؤاالت،
نمرۀ سلیقۀ سینمایی افراد بهدست آمد که نمرههای از  13تا  18متغیر بود .بدینسبب ،برای
ارائۀ آمار توصیفی ،سلیقههای سینمایی بهطور مساوی به  4دسته تقسیم شد.

تحلیل استنباطی (آزمون فرضیات)
در این بخش ،رابطۀ متغیرها با استفاده از آزمونهای آماری مثل ضاریب همبساتگی پیرساون،
اسپرمن ،و  t-testبررسی شده است.
فرضیۀ  :1بهنظر میرسد بین پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی و سلیقۀ سینمایی رابطـه
وجود دارد.
به عبارت دیگر ،پایگاه اقتصادی ا اجتماعی چه تأثیری بر سالیقۀ ساینمایی افاراد دارد باا
توجه به فاصلهایبودن هر دو متغیر برای بهدستآوردن وجاود یاا وجاود نداشاتن رابطاه و نیاز
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شدت رابطه ،از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است sig .بهدستآمده از آزمون
ضریب همبستگی پیرسون  1/11بود .با توجه به پایینتارباودن ساطح معنایداری  sigاز 1/11
فرضیۀ صفر رد شده و فرضیۀ تحقیق پذیرفته میشود .این امر بیانگر آن اسات کاه باین پایگااه
اقتصادی ا اجتماعی با سلیقۀ سینمایی افراد رابطاۀ مساتقیم و معنایداری وجاود دارد ،یعنای
پایگاه اقتصادی و اجتماعی بر سلیقۀ سینمایی تأثیرگذار اسات .جادول  1ایان رابطاه را نشاان
میدهد.
جدول  .5رابطۀ پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی با سلیقۀ سینمایی

پایگاه اقتصادی ا اجتماعی

همبستگی پیرسون

سلیقۀ سینمایی

پایگاه اقتصادی ا
اجتماعی
1

1/413

( sigسطح معنیداری)

سلیقۀ سینمایی

1/111

تعداد کل

873

873

همبستگی

1/413

1

سطح معنیداری

1/111

تعداد کل

873

873

فرضیۀ  :1بهنظر میرسد بین جنسیت و سلیقۀ سـینمایی رابطـه وجـود دارد .باه
عبارت دیگر ،سلیقۀ سینمایی مردان و زنان با یکدیگر تفاوت دارد .پس از انجاام آزماون  ،Fایان
نتایج بهدست آمد:
 F=11/316و  sig=1/111بود .بنابراین ،بین واریانسهاای دو گاروه تفااوت معنایداری وجاود
ندارد .از این رو ،واریانسهای دو گروه یکنواختاند .به همین دلیل ،میتوان در انجاام آزماون T
از کمیت  Tو سطح معنیداری مربوط به یکنواختبودن واریانسها اساتفاده کارد .نتیجاۀ ایان
آزمون در جدول  6آورده شده است.
جدول  .1آزمون مقایسۀ میانگینهای جنسیت ـ سلیقۀ سینمایی
جنسیت

فراوانی

مرد
زن

131
133

میانگین خطای
استاندارد
82/38
82/24

انحراف
استاندارد
1/11
1/73

میانگین

مقدار
T

6/444
7/813

1/361

درجۀ
آزادی
863

سطح
معنیداری
1/881

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،اختالف معنیداری بین دو گروه وجود ندارد .باا
توجه به پایینتربودن سطح معنیداری از  ،1/11فرضیۀ صفر رد شده و فرضیۀ تحقیق پذیرفتاه
میشود ،یعنی مردان بهطور معنیداری سلیقۀ سینمایی باالتری از زنان دارند.
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فرضیۀ  :9بهنظر میرسد بین سن و سلیقۀ سینمایی رابطه وجود دارد.
به عبارت دیگر ،سن افراد بر روی سلیقۀ سینمایی آنها تاأثیر دارد و افاراد سانین مختلا
سلیقههای سینمایی متفاوتی دارند .با توجه به اینکه هر دو مقیاس فاصلهای بودند ،برای آزماون
این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
جدول  .1رابطۀ بین سن با سلیقۀ سینمایی

همبستگی
سن

سلیقه
سینمایی

سن

سلیقۀ سینمایی

1

1/122
1/664

سطح معنیداری
تعداد کل

873

873

همبستگی

1/122

1

سطح معنیداری

1/664

تعداد کل

873

873

از آزمون همبستگی بین سن و سلیقۀ سینمایی sig ،بهدستآمده  1/664را نشان داد که باا
توجه به باالتربودن سطح معنیداری ) (sigاز  1/11فرضیۀ صفر پذیرفتاه و فرضایه تحقیاق رد
میشود .بنابراین ،سن عامل تأثیرگذاری در شکلگیری سالیقۀ ساینمایی افاراد نیسات و افاراد
سنین مختل سلیقههای گوناگون دارند و ممکن است سلیقۀ سینمایی بعضی (در هر سنی کاه
باشند) پایین ،بعضی متوسط ،و برخی هم باال باشد.
فرضیۀ  :4بهنظر میرسد بین محل سکونت و سلیقۀ سینمایی رابطه وجود دارد.
با توجه به اینکه متغیر محل سکونت در سطح ترتیبی و سلیقۀ سینمایی در سطح فاصلهای
بودنااد ،از آزمااون ضااریب همبسااتگی اسااپرمن اسااتفاده شااد .بااا توجااه بااه  sig=1/11و
 spearmans rho=1/131حاصل از آزمون همبستگی اسپرمن ،مشخص شد که بین محل سکونت
و سلیقۀ سینمایی رابطۀ مستقیم معنیداری وجود دارد و محل سکونت افراد سینمارو میتواناد
بر سلیقۀ سینمایی آنها تأثیرگذار باشد .بدین معنا که اگر افراد ساکن محلههای بااالتر باشاند،
سلیقۀ سینمایی بهتری در مقایسه با ساکنان محلههای پایینتر از محلههاای خاود دارناد ،ولای
شدت ارتباط بین دو متغیر ضعی است .جدول  3این رابطه را نشان میدهد.
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جدول  .1رابطۀ بین محل سکونت با سلیقۀ سینمایی
محل سکونت

سلیقۀ سینمایی

1

1/131

همبستگی اسپرمن
محل سکونت

سلیقۀ سینمایی

( sigسطح معنیداری)

1/111

تعداد کل

873

873

همبستگی اسپرمن

1/131

1

سطح معنیداری

1/111

تعداد کل

873

873

فرضیۀ  :1بهنظر میرسد بین تحصیالت و سلیقۀ سینمایی رابطه وجود دارد.
با توجه به ترتیبیبودن متغیر تحصیالت و فاصلهایبودن متغیر سالیقۀ ساینمایی از آزماون
ضریب همبستگی اساپرمن اساتفاده شاد .آماار جادول  sig=1/11( 3و )spearmans rho=1/847
تأیید میکند که بین دو متغیر تحصیالت و سلیقۀ سینمایی رابطۀ مساتقیم معنایداری وجاود
دارد ،یعنی تحصیالت تأثیر مساتقیمی بار سالیقۀ ساینمایی افاراد دارد ،باهطاوریکاه هرچاه
تحصیالت باالتر باشد ،سلیقۀ سینمایی باالتر و برعکس هرچه تحصیالت پایینتر باشاد ،سالیقۀ
سینمایی هم پایینتر خواهد بود .جدول  3این رابطه را نشان میدهد.
جدول  .3رابطۀ بین تحصیالت با سلیقۀ سینمایی

همبستگی اسپرمن
تحصیالت

سلیقۀ
سینمایی

تحصیالت

سلیقۀ سینمایی

1

1/847

( sigسطح معنیداری)

1/111

تعداد کل

873

873

همبستگی اسپرمن

1/847

1

سطح معنیداری

1/111

تعداد کل

873

873

فرضیۀ  :6بهنظر میرسد بین سینمارو بودن و سلیقۀ سینمایی رابطه وجود دارد.
یکی از فرضیات پژوهش این بود که بین سینمارو بودن و سلیقۀ سینمایی رابطه وجود دارد،
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یعنی هرچه افراد سینماروتر باشند ،سلیقۀ سینمایی باالتری دارند و بالعکس ،هرچه سینمارویی
کمتر ،سلیقۀ سینمایی هم پایینتار خواهاد باود .نتاایج حاصال از آزماون ضاریب همبساتگی
پیرسون ( sig=1/11و )pearson correlation=1/748نشان داد که بین دو متغیر ساینمارو باودن و
سلیقۀ سینمایی رابطۀ مستقیم معنیداری وجود دارد ،یعنی هرچه سینمارو باودن مطلاوبتار،
سلیقۀ سینمایی باالتر و بالعکس هرچه سینمارو بودن پایینتر ،سلیقۀ ساینمایی هام پاایینتار
خواهد بود .شدت رابطۀ دو متغیر هم قوی است.
جدول  .10رابطۀ بین سینمارو بودن با سلیقۀ سینمایی

همبستگی
سینمارویی

سینمارویی

سلیقۀ سینمایی

1

1/748

سطح معناداری

سلیقه سینمایی

1/111

تعداد کل

873

873

همبستگی

1/748

1

سطح معناداری

1/111

تعداد کل

873

873

فرضیۀ  :7بهنظر میرسد بین پایگاه اقتصادی ا اجتماعی و سینمارو بودن رابطه وجود دارد.
پایگاه اقتصادی ا اجتماعی چه تأثیری بر سینمارو باودن افاراد دارد  Sigباهدساتآماده از
ضریب همبستگی پیرسون  ،1/11که با توجه به پایینتربودن ساطح معنایداری ) (sigاز 1/11
است ،فرضیۀ صفر رد و فرضیۀ تحقیق پذیرفته میشود .این نشاندهندۀ آن است که بین پایگاه
اقتصادی ا اجتماعی افراد با سینمارو بودن آنها رابطۀ مستقیم و معنیداری وجود دارد؛ به این
معنا که با افزایش پایگاه اقتصادی ا اجتماعی ،سینمارو بودن افراد نیز بهبود مییابد.
جدول  .11رابطۀ بین پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی با سینمارو بودن افراد

همبستگی پیرسون

پایگاه اقتصادی ا اجتماعی

سینمارویی

1

1/233

پایگاه
اقتصادی ا
اجتماعی

تعداد کل

873

873

سینمارویی

همبستگی

1/233

1

سطح معنیداری

1/111

تعداد کل

873

( sigسطح معنیداری)

1/111

873
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بحث و نتیجهگیری
به زعم بوردیو ،اصل اساسی و واقعی ترجیحدادنها چیزی جز سلیقه نیست و این سب زنادگی
افراد است که به شکلگیری ذوق و سلیقۀ آنها منجر میشود .به هماین دلیال ،بوردیاو ذائقاه
(ذوق و سلیقه) را با ریختار مرتبط میداند و معتقد اسات در شاکلدادن ذائقاههاا ،گارایشهاا
اهمیت زیادی دارند .این گرایشها خود مبتنی بر ریختارند .از نظر بوردیو ،ترجیح افراد در مورد
جنبههای مادی زندگی و مواردی چون خوراک و پوشاک (در این پژوهش سلیقههای ساینمایی
و سینما رفتن) برمبنای ریختار آنها انجام میشود و این تمایالت وحدت ناآگاهانۀ ی طبقه را
قوام میبخشد (بوردیو ،1333 ،به نقل از عبدالهی) .همانطور که بوردیو بیان داشت و ما نیاز در
این پژوهش به آن دست یافتیم ،انجام برخی فعالیتهای فرهنگای ،از قبیال رفاتن باه تئااتر و
سینما و ...در طبقات مختل اجتماعی بهطور یکسان صورت نمیپذیرد .میان سلیقههاای ماردم
تفاوتهایی براساس طبقۀ اجتماعی ،تحصیالت ،موقعیت جغرافیایی ،و ...وجود دارد.
در واقع ،میان زیباشناسی عامیانه ،که بر روزمرگی و یکنواختی هنر استوار است ،با رابطهای
که طبقات برتر با هنر برقرار میکنند ،تفاوت بسیار اسات .در پاس ایان رابطاه ،مجموعاهای از
نشانهها و گفتمان وجود دارد که فرد مرفهتر ،در محیط اجتمااعی خاود و در مدرساه ،باهطاور
تدریجی و نامحسوس با آنها آشنا میشود و بر آنها مسلط مایشاود .افاراد عاادی فاقاد ایان
توانمندیها و ناتوان از کسب آنها هستند .این افراد از طرحهای ادراکی متابعت مایکنناد کاه
استعداد زیباشناختی آنها را محدود و داوری آنها دربارۀ هنر را در حد معمول نگه مایدارناد.
در حالی که صاحبان مدارج و مدارک تحصیلی باال هر فیلمی را فیلم نمیدانناد ،هار ناماهای را
نمیخوانند ،و دربارۀ نوآوری در طرحهای هناری و تغییار در برناماههاای سانتی نظار دارناد و
واکنش نشان میدهند.
باید دانست که در هری از شاخههای هنری و فرهنگی ساطوح مختلا تشاخص و تماایز
وجود دارد؛ به این معنا که با اندک کوششی میتوان موسیقی ،تئاتر ،سینما ،و ...را در شکلهای
مختل آنها مشاهده کرد .در این میان ،طبقات متوسط در پی آن برمیآیند که از فرودستهاا
فاصله بگیرند و به فرادستها نزدی شوند و از آنجا که نشانهها را بهطور کامل در دست ندارناد
به «تقلید» از فعالیتهای اشرافی یا به انجام فعالیتهاای «جانشاین» روی مایآورناد (کُتبای،
 .)13 :1833بوردیو این موضوع را ثابت کرد که چگونه میتوان میان حاوزههاایی چاون ورزش،
غذا ،لباس ،سالیق هنری ،موسیقی ،عکاسی ،و ادبیات و موقعیت اجتماعی افاراد ا کاه ناشای از
عادتوارههای فرهنگی و خصلتهای بهارثبرده از خانواده است ا روابط منطقی برقرار کرد.
در این پژوهش نیز از شاخصهاایی چاون پایگااه اقتصاادی ،اجتمااعی ،تحصایالت ،محال
سکونت ،و ...که بیانگر موقعیت اجتماعی افراد سینمارو اسات بارای سااختن فرضایات مناتج از
نظریۀ سرمایۀ فرهنگی بوردیو استفاده شد .عالوه بر این موارد ،جنسیت و سن هم بررسای شاد.
در بررسی سلیقههاای ساینمایی ساینماروهای شاهر رشات ،پارامترهاا نشاان داد باین پایگااه
اقتصادی ،اجتماعی ،تحصیالت ،محل سکونت ،و جنسیت با سلیقۀ سینمایی و سینمارویی رابطۀ
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مستقیم وجود دارد و سن تأثیری در سلیقۀ سینمایی افراد ندارد .گفتنی است سلیقۀ ساینمایی
افراد ناشی از سب زندگی آنهاست که این سب زندگی و سلیقه ،با ادراک و ارزیابی آنهاا از
موقعیتهای مختل در عرصههای مختل ا که حاصال عاادتواره و ریختاار ناشای از عاواملی
چون پایگاه اقتصادی ،اجتماعی ،تحصیالت ،و ...است ا شکل میگیرد.
بنابراین ،بررسیها نشان داد بین پایگااه اقتصاادی ا اجتمااعی باا سالیقۀ ساینمایی رابطاۀ
مستقیم وجود دارد ،یعنی هرچه افراد پایگااه اقتصاادی ا اجتمااعی بااالتری داشاته باشاند ،از
سلیقۀ سینمایی باالتری نیز برخوردارند و میازان ساینمارویی آنهاا باهمراتاب بیشاتر از ساایر
پایگاههای اقتصادی ا اجتماعی است و بالعکس .طبق مدل نظری ارائهشده ،ایان امار بیاانگر آن
است که پایگاه اقتصادی ا اجتماعی ،در شکلگیاری ریختاار ا کاه باا ادراک و ارزیاابی ،ساب
زندگی و ذوق و سلیقۀ افراد را شکل میدهد ،تأثیر دارد.
در بررسی ارتباط تحصیالت با سلیقۀ سینمایی و ساینمارویی مشاخص شاد کاه باین ایان
متغیرها رابطه وجود دارد ،یعنی هرچه افراد تحصیالت باالتری داشته باشند ،سلیقۀ ساینمایی و
سینمارویی آنها هم باالتر خواهد بود و بالعکس؛ که این امر طبق نظر بوردیاو ،فرضایۀ ارتبااط
بین تحصیالت با سلیقۀ سینمایی را تأیید میکند.
در بررسیها مشخص شد بین محل سکونت با سلیقۀ سینمایی و همینطاور ساینما رفاتن
رابطه وجود دارد .هرچند موارد بسیار اندکی هم وجود داشت که این امر را تأیید نمیکارد ،اماا
در کل میزان سینمارویی و نیز سلیقۀ سینمایی اکثر افرادی کاه در محلاههاای بااالتر ساکونت
داشتند بهمراتب بیشتر و بهتر از سایر محلهها (متوسط و پایین) بود.
از آنجا که کشور ما دارای جمعیت جوان است ،در ایان پاژوهش ،در بررسای اینکاه تفااوت
سنی (گروههای سنی  13تا  61سال) در سلیقۀ ساینمایی تاأثیر دارد یاا ناه و تاا چاه انادازه،
مشخص شد بین دو متغیر سن و سلیقۀ سینمایی رابطاه وجاود نادارد و سان عااملی ماؤثر در
شکلگیری سلیقۀ سینمایی افراد نیست.
ارتباط بین سینمارویی با سلیقۀ سینمایی نیز بررسی و مشخص شد باین دو متغیار رابطاۀ
مستقیمی وجود دارد ،یعنی افرادی که بیشتر به سینما میروند سلیقۀ سینمایی باالتر و بهتاری
دارند که این میزان سینما رفتن خود ارتباط مستقیم با پایگاه اقتصادی ،اجتمااعی ،تحصایالت،
و ...دارد.
از نتایج مهم این پژوهش به این نکته اشااره مایشاود :ارتبااط افاراد باا هار مرتباه پایگااه
اقتصادی ،اجتماعی ،تحصیلی ،و( ...پایینتر یاا بااالتر) باا هامسانخهاای خاود (درون خاانواده،
دوستان ،و )...در شکلدهی سلیقههای آنها ،از جمله سالیقۀ ساینمایی و ساینما رفاتن ،تاأثیر
دارد.
در این رابطه ،بوردیو هم معتقد است :آنها برای تشاخیص آنچاه ارزش دیادن دارد و روش
درست و بایستۀ دیدن آن ،به کم کل گروه اجتماعی خود متکیاند که باا گفاتن «آیاا فاالن
فیلم را دیدهای » یا «باید فالن فیلم را ببینی» آنها را هدایت و گوشبهزنر میکنند ( بوردیو،
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 .)17 :1831در واقع ،تمایالت و نیات (سلیقههای سینمایی و سینما رفتن) ی تماشاگر ،تحات
تأثیر موقعیت اجتماعی فرد ،یعنای خاانواده ،محایط ،گاروه همسااالن ،و ...و باه عباارتی دیگار
همسنخهای خود است کاه براسااس آن در صادد مصارف کاالهاای فرهنگای و اساتفاده از آن
برمیآید.
در بررسی یافتههای این پژوهش ،مخاطبان عامی (با پایگاه اقتصادی ،اجتماعی ،تحصایالت،
و محل سکونت پایینتر) در واقع چنین ویژگیهایی داشتند کاه ماثالً ژانار ماورد عالقاۀ آنهاا
کمدی یا پرماجرا ،فیلم مورد عالقهشان از میان  11فیلم فهرستشده فیلمهایی مثل اخراجیها،
افراطیها ،و مکس ،و بازیگران و کارگردان مورد عالقۀ آنها هم از بین چنین فیلمهایی بود.
میزان استعداد هنری هرکس با میزان تبحر او در کاربر ابزاری برای تمل اثر هنری ،که در
زمانی معین قابل دستیابی است ،سنجیده میشود .یعنی افارادی کاه ماثالً تحصایالت بااالتری
دارند به واسطۀ داشتن چنین مزیتی تبحر بیشتر و در نتیجه کاربری بهتری در مقایسه با افاراد
دارای تحصیالت پایینتر دارند .بنابراین ،بهنظر میرسد استفاده از سینما ،باهعناوان نشاانهای از
مشارکت فرهنگی و ی شاخص سرمایۀ فرهنگی ،پذیرفته شده است؛ به این معنا کاه ساینماها
را میتوان عرصۀ تولید ،توزیع ،و مصرف سرمایۀ فرهنگی در نظر گرفت.
بنابراین ،در کل ،این فرضیۀ کلی که «سلیقههای سینمایی و انتخاب سینما بارای گذرانادن
اوقات فراغت تحت تأثیر شرایط عینی زندگی اجتماعی شکل میگیرد کاه از طریاق ریختاار یاا
عادتواره به کنش و ذهنیت افراد متصل میشود» تأیید میشود .نیز براساس مشاهدات به ایان
نکته اشاره میشود که اکثر سینماروهای شهر رشت رفتن به سینما و این گونه مکانها را بارای
خود نوعی شاخص و برتری میدانند ،زیرا مثالً بسیاری از دوستان یا اقوام فالن فیلم را دیدهاناد
پس آنها نیز باید ببینند.

پیشنهادها
بهنظر میرسد اصلیترین مسئلۀ سینمای روزگار ما ،بررسی خواستههای مخاطب باشد .باه ایان
معنا که هنوز هم بهطور واقعی نمیدانایم مخاطباان ساینما چاه خواساتههاایی دارناد؛ یعنای
نمیدانیم مخاطبی از ی موقعیت اجتماعی خاص ،دوستدار دیدن چاه صاحنههاایی بار پاردۀ
عریض سینماست .بنابراین ،آنچاه ماردم بیشاتر مایپساندند ،کمتار سااخته مایشاود و ایان
بیتوجهی به نیازهای مخاطبان مشکل بزرگی است.
بنابراین ،گاه فیلمهایی تولید میشود که بی هیچ هدف و پیامی صرفاً بارای سارگرمی تهیاه
شدهاند .در شرایط کنونی ،هرچند فیلمهایی که مطابق باا واقعیاتهاا و در واقاع از دل جامعاه
برخواسته باشند تأثیر چندانی بر مخاطب نداشته باشد ،اما بیتردیاد باهمارور تاأثیر مثبتای بار
مخاطب خواهند گذاشت .وقتی فیلمها فاقد استاندارهای الزم باشند از فرهنر عموم جامعه چه
انتظاری میتوان داشت سینما به شارط رعایات معیارهاا و اساتاندارهای الزم خاود مایتواناد
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دانشگاه دوم برای افراد جامعۀ شهرنشین باشد و بسیاری از نکات فرهنگی و آموزشی را در خاود
بگنجاند.
این موارد طبق آمارهای بهدستآمده تصدیق میشود ،زیرا  48/4درصد از افراد سینمارو در
این پژوهش ،مهمترین دلیل کمشدن استقبال مردم از ساینما را مرباوط باه سااختار ضاعی و
نبودن موضوع مناسب میدانند و بعد سایر عوامل .بنابراین ،از تولیدکنندگان فیلم انتظار میرود
فیلمهایی با موضوعات جاافتاده ،که به مذاق سینماروها خوش بیاید ،تولید کنناد ،یعنای ذوق و
سلیقۀ آنها را در ساخت فیلمها لحا کنند.
جامعهشناسی در تکاپوی تعیین شرایط ظهور و پیدایش مصرفکنندگان کاالهای فرهنگی و
سلیقۀ آنها ،و در عین حال در تکاپوی توصی روشهای مختل تصاحب و کاربست آن دساته
از کاالهای فرهنگی است که در برهۀ خاصی جز آثار هنری بهشمار میآیند .برای بررسای ذوق
و سلیقه باید عوامل اجتماعی و اقتصادیِ تعیینکنندۀ ذوق و سلیقهها را ارزیابی کرد تا ضارورت
گنجاندن تجربههای متفاوت مصارفکننادههاا در یا محصاول (در ایان پاژوهش فایلمهاای
سینمایی) ا که تابع قریحههایی است که از موقعیت خود در فضای اقتصادی اخذ میکنند ا در
تعری کامل این محصوالت آشکار شود (بوردیو .)111 :1831 ،سلیقۀ ناب ،از اثار هناری توقاع
تمامیتی را دارد که هدفی جز خودش نداشته باشد و با مخاطب یا بیننده براساس حکام کاانتی
رفتار کند ،بهمثابۀ هدف نه وسیله (همان .)661 ،انجام برخی فعالیتهای فرهنگی چاون رفاتن
به تئاتر و سینما و موزه و نمایشگاهِ عکس و نقاشی در طبقات مختل اجتماعی بهطاور یکساان
صورت نمیپذیرد .افراد در میزان برخورداری از سرمایۀ فرهنگی متفااوتاناد .سالیقۀ ماردم در
مورد فیلمهای سینما و سینما رفتن هم متفاوت است .این تفاوتها طبیعیاند یا صرفاٌ شخصای
نیست ،بلکه به طبقۀ اجتماعی و آموزش و پرورش مرتبط است.
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