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چکیده

پژوهش حاضر در پی بررسی ذائقة سینمایی گروههای مختلف مررد اسر  .در بخرش مارا ی یرری ا
دیدگاههای بوردیو دربارة مصرف و ذائقة طاقاتی استفاده شرده کر براسراآ  ،دو پیمرایش ضررور
می یابد .پیمایش اول برای سنجش متغیرهرای تققیرو و ذائقر هرای سرینمایی و پیمرایش دو بررای
سنجش منزل ذائق های سینمایی .ب جای پیمایش دو ا معتارترری سرای سرینمایی د یرا imdb
استفاده شده اس  .تققیو با روش پیمایشی با استفاده ا پرسشنام و ب شیوة مو ر گیرری ووشر ای
چندمرحل ای ا جا شد .در های  014شهرو د باالی  11سال شهر مشرهد بر عنروا مو ر ا تخرا
شد د .براساآ یافت ها متغیر س با ار ش هنری و اجتماعی ذائقة سینمایی رابطة معنرادار ردارد امرا
متغیرهای جنسی تقصیال و منزل شغلی رابط ای معنادار و مثا با ای متغیر دار د .بر عارارتی
ار ش هنری و اجتماعی ذائقة سینمایی مردها و افراد با تقصیال و منزل شرغلی براالتر متعرالیترر ا
ذائقة سینمایی ا و افراد با تقصیال و منزل شغلی پایی تر اس .

واژههای کلیدی :ذائقة سینمایی ژا ر سینمایی مصرف سینما مصرف فرهنگی.
دریاف 1931/10/04 :

پذیرش1930/1/09 :



ای مقال برگرفت ا پایا امة کارشناسیارشد دا شگاه ما درا اس .
kazemian_mehrdad@yahoo.com
 .1کارشناسیارشد پژوهش علو اجتماعی دا شگاه ما درا
 .2استادیار گروه جامع شناسی دا شگاه ما درا
. 9کارشناسیارشد پژوهش علو اجتماعی دا شگاه ما درا

ghourbanaliebrahimi@gmail.com
z.hemmati.89@gmail.com
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مقدمه و بیان مسئله
ما ی مصرف در مرة موضوعهای مورد مطالعة اصقا علو اقتصادی برود ولری در دهر هرای
اویر ا مااحثی ب شمار میرود ک جایگاه چشمگیری در عرصة مطالعا فرهنگری و اجتمراعی
پیدا کرده اس  .اهمی فزایندة مصرف ب دلیل قشی اس کر در ردگی رو مررة افرراد و در
ساوتارهای اجتماعی جوامع ایفا میکند .مصرف در پایا قر بیسرت بر واقعیتری چندبعردی
تادیل شد ک در کنار ابعاد و الزا های اقتصادی معا ی فرهنگی و الزا های اجتماعی بسیاری با
وود دارد (باکاك 1931؛ صمی و فاطمی 1931؛ کراممی  .)1931تیمروتی ( )1933معتقرد
اس اساساً مصرف مدر بیش ا اینک ماتنی بر یا باشد براساآ میل اس  .ا ای رو هستة
اصلی مصرف بیشتر جناة اجتماعی و فرهنگی دارد تا اقتصادی .امرو ه با متکثر شد میرزا و
وع مصرف بشری مطالعا گو اگو در با مصررف یرز تکثرر پیردا کررده و بر حرو ههرای
گو اگو راه پیدا کرده اس و دیگر میتوا تکبعدی ب مطالعة  ،پرداو  .تصرور مریشرود
مطالعة مقولة مصرف یا مند گرشها و مفاهی وینی اس .
مروری بر مطالعا یری و تجربی در با مصرف شا میدهد تقریااً هیچ تعریف واحرد و
مورد توافقی برای مفهو مصرف فرهنگی وجود دارد .با ای هم تعریرف اسرتوری (1333؛ بر
قل ا غیاثو د  )90 :1934ب موضوع مورد بررسی ما شفافی کافی میبخشد .مصرف فرهنگی
فعالیتی اجتماعی و کرداری رو مره اس  .ب واسرطة همری کردارهرایی کر مصررف فرهنگری
می امی فرهنگ تولید یا بارور میشود .مصرف فرهنگی ساک ردگی مرا را شرکل و یا هرا و
تمایال ما را ساما میدهد مواد ال برای تولیرد تخریال و رویاهایمرا را فرراه مریکنرد؛
همچنی شا دهندة تفاو ها و تمایزا اجتماعی و تولیدا ثا ویة ما در ب کارگیری ابزارهای
موجود اس  .هما ند تعریف و تقدید مفهو مصررف فرهنگری ابعراد و شراو هرای  ،بررای
جوامع گو اگو و ما های متفاو گو اگو اس اما ب طور کلی رفت ب تئاتر و سینما گوش
داد ب موسیقی ووا د کتا رو ام و مجل دید تلویزیو و ماهواره استفاده ا اینتر ر
و گوش داد ب رادیو جزء اصلیتری عناصر ساک دگی فرهنگی و مصارف فرهنگی ب شرمار
می،یند .همچنی در مطالعا معاصر عالوه بر ابعاد ذکر شده مصرف فراغ بر شراو هرای
مصرف فرهنگی اضاف شده اس (برای مثال ر.ك .کاتزگرو و سالیوا  .)0414همرا طرور کر
اشاره شد امرو ه مصرف ب واقعیتی متکثر مادل شده اس  .مصرف فرهنگی ب مفهو کلری ،
و هر کدا ا ابعاد  ،ب طور واص مطالع شده اس امرا در بری مقروال مختلرف مصررفی
مصرف تئاتر و سینما جزء بکرتری مین های پژوهشی در عرصة جامع شناسی فرهنرگ و هنرر
امرو ایرا اس و ا دك مطالعا موجود یز بیشتر ب مضمو و مقتوای فیل های سرینمایی و
فیل سا ا پرداوت ا د تا تماشاگرا و بینندگا .
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سینما هنر یا صنعتی اس ک در قر گذشت تقول بسیار یافت و امرو ه مصرف مقصوال
 ،چ ب سا هنری متعالی و چ فقط ب منزلرة صرنعتی سررگر کننرده و تفریقری مصررف
فرهنگی ب شمارمی،ید .میرزا مصررف قروة مصررف روع ژا رر مصررفی و ذائقرة سرینمایی
تماشاگرا فیل های سینمایی همواره متأثر ا اوتراع ا واع وسایل الکترو یکی جدید بوده اسر .
اما موسایی و شیا ی ( )1931معتقد د با وجرود پیردایش و توسرعة شرکلهرای متنروع وسرایل
ارتااطی و صنایع مختلف سرگرمی طی قر گذشت حج تولیدا سینمایی و شمار سال های
سینما در سطح جها همواره رو ب افزایش بوده اس  .الات ای کت یز قابل توج اسر کر
در گذشت ای چندا دور مصرف سینما بیشتر در سال های سینمایی شرکل مریگرفر امرا
امرو ه ب دلیل پیشرف فناوری کاالهای فرهنگی مصرف  ،ب شکلهرای دیگرر یرز مشراهده
میشود .امرو ه ب یر میرسد گرچ ،سیبهایی بر سینمای هنری و ،وا گارد وارد شده اسر
ورود رقاای سینما تماشای فیل را برای گروههایی چو ا کودکا و طاقا پرایی اجتمراع
تسهیل کرده اس ک در گذشت ا  ،بیبهره بود د .عالوه بر ای کشورهای مختلرف د یرا در
کنار شاک های واری و ملی وود ب راها دا ی شاک هایی تلویزیو ی و ماهوارهای پرداوت ا د ک
در طول شاا رو صرفاً ب پخش فیل های سرینمایی مریپردا رد ترا ا ایر طریرو ار شهرا و
گرشهایشا را ب تماشاگرا وود شا دهند.
در ایرا یز تاریخ تغییر و تقوال سینما (صرفاً ب لقرا تراریخی) برا فررا و شریبهرای
بسیاری همراه بوده اس و رو د  ،تقریااً مشاب با کشورهای دیگرر اسر  .اجاللری ( )1939در
بخشی ا پژوهش وود ک ب بررسی دگرگرو ی اجتمراعی فریل هرای سرینمایی در ایررا بری
سالهای  1943-1911پرداوت اس ب ترکیب مخاطاا اشاره میکند .در میرا تماشراگرا
سینما در  ،سالها همواره اکثری ا لقا سنی با جوا ا و ا لقا جنسری برا مرردا بروده
اس  .در تما دورة مطالع برا جزئری مسرامق مریتروا دو دسرت تماشراگرا سرطح براال و
تماشاگرا سطح پایی را تشخی داد .تماشاگرا سطح باال ب دو گروه تماشاگرا سطح باالی
معمولی و تماشاگرا سطح باالی روشنفکر تقسی میشرد د .تماشراگرا سرطح پرایی یرز دو
گروه کامالً متمایز بود د :هوادارا فیل های پرتقرك (اکش ) وارجی و هوادارا اپرای صرابو ی
شرقی (فیل های فارسی هندی عربی و ترکی) (اجاللی  .)100-104 :1939الاتر قابرل ذکرر
اس ک پژوهش ذکر شده بر جمعی سینمارو متمرکز بوده و ب دورا قال ا ا قرال مقردود
شده اس .
بدیهی اس اساسیتری شرط بررای موفقیر هرگو ر بر امر ریرزی و تغییرر قریقر هرا و
ذائق های هنری مرد شناو وضعی موجرود اسر  .در واقرع در سرطقی بر مراهر یرری
میتوا ب مسئلة ذائقة سینمایی طاقا گروههرا و اقشرار مختلرف مررد پریبررد .همچنری
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میتوا  ،را در سطقی کاربردی ب منیور شناو و سرس چرارهجرویی بررای بر امر ریرزی
دربارة وع بروورد با ذائق هرای موجرود پریگرفر  .ایر پرژوهش اولویر ورود را بر بررسری
جامع شناوتی مسئلة مصرف سینما معطوف میدارد و امید دارد پرژوهشهرای ،تری برا هردف
،گاهی شناو و سس بر ام ریزی و اقدا برای بروورد مناسب با مسئلة ذائق هرای سرینمایی
افراد جامع ا جا گیررد هر چنرد کر ا توجر بر کاربردهرای  ،بررای علر جامعر شناسری
با خواهی ما د .با توج ب مسائل ذکر شده در ای پژوهش ابتدا بر بررسری وضرعی مصررف
فیل های سینمایی ایرا ی و وارجی میپردا ی ک ب هر طریقی ب لقا میزا و ا واع مختلف
 ،مصرف میشو د .سس ذائق های سینمایی مررد بررسری مریشرود و در هایر درصردد
شناو عوامل مؤثر بر وع ذائق ها وواهی بود .در واقع ذائق های گروههرای مختلرف مررد ا
لقا س جن تقصیال و پایگاههای شغلی بررسی وواهد شد.

مروری بر متون تحقیق
رحمتی و مرادی ( )1933در پیمایشی با استفاده ا دیدگاههای پییرر بوردیرو و یریر پرردا ا
پس مدر درصدد بررسی تو یع سلیق های هنری در میا اقشار و گرروههرای متفراو مررد
شهر تهرا بودها د .یافت های تققیو حاکی ا  ،اس کر بری سرلیق هرای هنرری افرراد برا
متغیرهایی چو س جنسی قومی و شغل رابطة معناداری وجود دارد.
توسلی و وادمیا ( )1931پژوهشی در مورد قش جنسی در مصررف کاالهرای فرهنگری
با تمرکز بیشتر بر کتا در تهرا با بهرهگیری ا ،رای بوردیرو دیمگیرو سرولیوا کراتزگرو و
گیلیگا ا جا داد د .یافت های پژوهش شا میدهد مردا بیش ا ا تقاضا و مصرف کترا
دار د .عالوه بر تفاو در میزا تقاضا و مصرف کتا در بری مرردا و را در روع ژا رهرای
مصرفی یز تفاو وجود دارد .شعر ایرا ی و و رما های عاطفی یا بر بیرا مرسرو رمرا هرای
عام پسند چ ایرا ی و چ وارجی ب طور چشمگیری در میا را بریش ا مرردا طرفردار
دارد .ا بیش ا مردا ب ادبیا عرفا ی تمایل دار د .مردا س برابر بیش ا ا کتا هرای
با موضوع تاریخ معاصر ایرا و فلسف و برابر ا کتا های سیاسی استقاال میکنند.
لیزاردو ( )0441ب بررسی قش جنسی و اشتغال در مصرف فرهنگی متعالی برا توجر بر
یریة طاقاتی بوردیو در ،مریکرا پرداوتر اسر  .ترایق تققیرو وی شرا داده اسر مصررف
فرهنگی متعالی ا و مردا بیکار تفاو معناداری دارد و فقط در افرادی ک شراغلا رد و بر
کاری اشتغال دار د معنادار اس  .تفاو بی مردا و ا در مصرف فرهنگی متعالی با افزایش
ساعا کاری یز بیشتر میشود .همچنری مققرو شرا داد برا مداولرة متغیرهرای سررمایة
فرهنگی و سرمایة اقتصادی تایق تأثیر جنسی بر مصرف فرهنگی متعالی تغییر میکند.
224

جامعه شناسی هنر و ادبیات،دورۀ  ،5شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 2932

کاتزگرو ( )0440دربارة رابطة مصرف فرهنگری و تمایزهرای طاقراتی در ،مریکرا اسررائیل
ایتالیا ،لما شرقی و سوئد شا داد متغیر طاق با مصرف فرهنگی در کشرورهای مختلرف بر
صور های متفاوتی رابط داشت اس  .مصرفهرای فرهنگری متفراو برا سراوتار طاقراتی در
اسرائیل ،مریکا و سوئد رابطة معنادار داش اما در ایتالیا و ،لما شررقی رابطر معنرادار ارود.
همچنی متغیرهای جنسی ژاد و مذهب در یادگیری و ،مو ش مصرف فرهنگی مه ا د ولی
ای متغیرها قش متغیرهای میا جیگر بی ساوتار طاقاتی و سالیو فرهنگی را ب طرور کامرل
اجرا میکنند.
بیهاگ و کاتزگرو ( )0444قش جنسی در شکلگیری الگوهای مصرف فرهنگی در سروئد
را بررسی کرد د .یافت های پژوهش شا داد تفاو های جنسیتی در مصرف فرهنگی قابرل
توج اس و ای تفاو ها مستقل ا اثرر متغیرهرای تقصریال موقعیر شرغلی سر
وضعی وا وادگی وضعی شهری و در،مد ثاب ا د .ا درحو ة فرهنگ متعالی فعالترر
ا مردا ا د در حالی ک مردا مرة میا گی باالتری در شاو مصرف پس دار رد .برا
ای حال تفاو های جنسیتی با تعاریف موجود ا تفاو در مصارف فرهنگی در تضاد اس .
کرراتزگرو و سررالیوا ( )0414متغیرهررای جنسرری و پایگرراه اجتمرراعی را برررای بررسرری
سیری اپذیری مصرفی در ه ،میختند .مفهرو سریری اپرذیری برر مانرای میرزا شررک در
فعالی های فراغتی متنوع وارج ا منزل دامنة ای فعالی ها همچنی تعداد دفعا شرک در
 ،ها تعریف میشود .یافت ها حاکی ا  ،اس ک جنسی و پایگاه اجتماعی در سیری اپذیری
مصرف فرهنگی ب صور جداگا تأثیر دار د .مردا بیش ا ا و افرراد برا پایگراه اجتمراعی
باالتر بیش ا افراد با پایگاه اجتماعی پایی تر سیری اپذیری یا افراط در مصرف فرهنگری دار رد.
همچنی مردا ی ک باالتری پایگاه اجتماعی را دار د بیشتری فعالی هرای فراغتری ورارج ا
منزل را ا جا میدهند و ا ی ک در پایی ترری طاقر ا لقرا پایگراه اجتمراعی قراردار رد
کمتری فعالی های فراغتی وارج ا منزل را دار د .تایق جزئیتر شا میدهرد متغیرر در،مرد
فقط با مصرف سیری اپذیر ا رابط ای معنادار دارد و با مصرف افراطی مردا رابط ای شرا
میدهد.

جمعبندی مطالعات پیشین
در وارج ا کشور مطالعا گستردهای دربارة مصرف فرهنگی اقشار گو اگو جامعر و براسراآ
یریة بوردیو ا جا گرفت اس اما هما طور ک تایق تققیقا پیشی شا مریدهرد میرزا
تایی کنندگی برای جوامع گو اگو متفاو اس  .تققیو کاتز گرو ( )0440ک در پنق کشرور
ا جا شده تأییدی برای بیا تفاو هاس  .همچنی بررسی مقایس ای تققیقا یز گویاسر .
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بر ای اساآ ب یر میرسد تایی کنندگی مدل یرری بوردیرو در جوامرع گو راگو یکسرا
یس و در هر کشوری مطالع ای جداگا ضرور مییابد .دربرارة ابعراد گو راگو مصررف یرز
مطالع صور گرفت و در مورد بعضی ابعاد چو سینما و تئاتر بررسی علمی کمتر ا جا شده
اس  .پژوهش حاضر ب بررسی مصرف سینما براساآ یریة طاقاتی بوردیو و تایی ذائق هرای
قشرها و گروههای مختلف افراد میپردا د ک در داول کشور یاد ب  ،پرداوت شده اس  .ا
دیگر قاط تمایز تققیو جامعة ،ماری (شهر مشهد) اس ک دارای شرایط و مسائل واص وود
اس .

مبانی نظری
مطالعا اجتماعی دربارة ساک دگی و مصرف ا ابتدای قر بیست ،غا شده برود .در ادامرة
کارهای اولیة وبر یمل و وبل در مینة ساک دگی و مصرف ایر مفراهی بررای مردتی در
جامع شناسی ک کاربرد شد اما دوباره در اوایل دهة  1334ای مفاهی را یری پردا ا معاصر
فرهنگی و جامع شناوتی ما ند بوردیو فدرستو و چنی بر کرار گرفتنرد (بنر .)11 :0441
اگرچ مفهو مصرف فرهنگی برای پیشینیا ای حو ه ماقثی فرعی مقسو میشرد بوردیرو
با پشتوا ة پژوهش تجربی ب یری پردا ی تخصصی در ایر حرو ه پرداور  .پرارادای تققیرو
حاضر مصرف ارتااطی اس  .در بی یری پردا ا ی ک ب مصررف بر مثابرة ارتاراط مری گر رد
یررا در یریرة وی
یریة بوردیو برای پاسخگویی ب سؤالها و اهداف پژوهش مناسبتر اسر
کلی جامع بررسی شده و بر گروه واصی تمرکز شده اس  .لذا مترو یرری ایر پرژوهش
براساآ مفاهی بوردیوس (ر.ك .فاضلی 1930؛ وادمیا 1933؛ غیاثو د .)1934
بوردیو در یر داش تقلیل کند ک چگو گروههای وراص بر ویرژه طاقرا اجتمراعی-
اقتصادی ا میا سایر چیزها ا واع کاالهای مصرفی روشهرای عرضرة وروراك غرذا ورورد
مالما و تزیی داولی منزل را ب کار میگیر د تا روش دگی مجزای وود را مشخ کنند و
وود را ا دیگرا متمایز سا د (باکاك  .)1931در جوامع پیشرفت افرراد برا فضرای اجتمراعی
یکسارچ ای مواج یستند .هما طورک توسلی ( )1939اشراره مریکنرد میردا 1هرا جزئری ا
فضاهای دگی اجتماعیا د ک ب تدریق ا یکدیگر مستقل میشرو د و در فراینرد تراریخی برر
مقور روابط اجتماعی و تایق ویژهای شکل میگیر د .وجرود رابرابری براسراآ یریرة بوردیرو
جزئی اساسی ا میدا هاس  .بوردیو رابرابری اجتمراعی را برا سر مؤلفرة اساسری (اقتصرادی
فرهنگی و اجتماعی) تایی و بر مانای  ،یری های ورود را دربرارة ا رواع سررمای در فضرای
اجتماعی ساوت و پرداوت میکند .بر ای اساآ میدا بر صرقنة تنرا ع کنشرگرا و هادهرا
1. Field
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برای حفظ با سا ی یا برا دا ی یا موجود تو یع سررمای و در سرطقی براالتر تو یرع قردر
تادیل میشود (بوردیو .)191 :1930
در واقع وضعی فرد گروه یا هاد در فضای اجتماعی با دو مختص ترسی میشود :ترکیرب
و حج کلی سررمای ای کر بر دسر ،ورده و در اوتیرار دارد .حجر سررمای موقعیر هرای
برووردار ا ا واع سرمای و کنشهای مرتاط با  ،ها را ا موقعی هایی جدا میکند ک سررمایة
چندا ی در هر شکل  ،در اوتیار دار د .ترکیب سرمای عاملی اس ک موقعی هایی را کر ا
یک جنا مثالً در سرمایة فرهنگی بسیار واالیند ا موقعی هرایی کر در بعردی دیگرر مرثالً
سرمایة اقتصادی غنیا د جدا میکند (کرالهو 901 :1931؛ واکووا ر  .)991 :1933وجرود
شکلهای متفاو سرمای مهیاگر ساوتاری بنیادی برای سا ما دهی عرص هرا و بردی ترتیرب
شکلگیری ا واع مختلف منش و کنشهای مرتاط با  ،هاس .
بوردیو منش را مجموع ای ثاب ا ولووووها تعریرف مریکنرد کر مقصرول تجربر هرای
کنشگرا در موقعی های واصی در ساوتار اجتماعی اس ؛ ساوتاری ک کنشهرا و با مودهرا
را تولید میکند و ب  ،ها یر مریبخشرد (کرالهو 1931؛ بر قرل ا بوردیرو .)19 :1334
منشها ممک اس ا عطافپذیر باشند و لزوماً در ،گاهی کنشگرا جای گیر د .ایر مرنشهرا
اگرچ عمیو و ریش دار د همواره مجالی برای بدیه سا ی باقی میگذار د هرچند ای امر تابع
قواعد و یادگیری های اجتماعی اس  .واکووا ( )1933اشاره مریکنرد مرنش واسرط ای بری
تأثیرا گذشت ا گیزهها و مقركهای کنو ی و در  ،واحرد سراو منرد اسر چررا کر برا
یروهای اجتماعی الگودار تولید میشود و ه ساو دهنده اس چرا ک منش ب فعالی هرای
متنوع و گو اگو فرد در حو ههای منفک و مختلرف ردگی شرکل مریدهرد و بردا ا سرجا
میبخشد.
در واقع منشها با ویژگیهای طاقاتی فرد در فضای اجتماعی منطاو میشو د .طاق یکری
دیگر ا مفاهی یریة بوردیوس  .در راستای جامع شناسی مصرف کنشگرا اجتماعی برا روع
مصرف کاالهای فرهنگی وود را دست بندی میکنند و با امهار عالق ب فر،وردههرای فرهنگری
معی و ابرا سلیق و ذوق در مورد  ،ها طاق بنردی مریشرو د .بنرابرای عرصرة فرهنگری بر
صور یا طاق بندی سلسل مراتای ک ا فرهنگ متشخ تا فرهنگ عادی یا غیرمتشخ
استمرار مییابد ب افراد یک طاق امکا و فرص میدهد تمایزا راهاردی را سا ب طاقرة
دیگر اعمال کنند .طاقة مسلط درصدد اس جایگاه وود را ا طریرو راهکرار تمرایز و تشرخ
حفظ کند و در پی  ،ووشذوقی وود را ب سایر اعضا جامع و گروهها تقمیل ماید (توسلی
.)1939
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ذوق و قریق  1ا مؤلف های اساسی داوری یااشناوتی و تررجیحهرای متمایزکننرده اسر .
طاو یر بوردیو قریق سا وکار کلیدی برای با تولید طاق اس ک ا سرا را قرادر مریسرا د
گروهی ا اشیا یا اعمال را ب صور مادی و مرادی و بر معنرای مجموعر ای ا تررجیحهرای
متمایزکننده ب کار گیرد (وادمیا  .)1933بوردیو بیشتر ب تنوعهای ذائقرة یاراییشرناوتی
توج دارد؛ یعنی ب  ،گرایش اکتسابی برای تمایز قائل شرد میرا فرر،وردههرای گو راگو
فرهنگی و یااییشناوتی و ار ش متفاو قائل شد برای  ،ها تأکید میکند.
ذائق یز یک عملکررد اسر و یکری ا کارکردهرایش ایر اسر کر بر افرراد ادراکری ا
جایگاههایشا در یا اجتماعی میدهد .ذائق  ،هایی را ک ترجیحهای همسا ی دار د ب هر
زدیک میسا د و ای کسا را ا کسا دیگری ک ذائق های متفراو برا  ،هرا دار رد متمرایز
میسا د .بدی سا افراد ا طریو کاربردها و دالل های عملی ذائق چیزها را طاق بنردی و در
ای فراگرد وودشا را یز طاق بندی میکنند .برای مثال افراد را بر حسب ذائقر هرایی کر ا
وود شا میدهند و با ترجیح قائلشد هایشا برای ا واع متفاو موسیقی یا فیل سرینمایی
میتوا دست بندی کرد.
دو مین متقابالً مرتاط در بررسی بوردیو ا ذائق دوال دار د .یکی روابط طاقاتی (ب ویژه
درو جناحهای طاقة مسلط) دیگرری روابرط فرهنگری (ریترزر  .)101-101 :1931در واقرع
قشرهای مختلف یک طاق ب ساب احرا جایگاههای متفاو دارای میزا و ترکیب مختلفی ا
ا واع سرمای و لذا منشهای مختلفیا د .ای منشهای مختلف ورود را در ذائقر هرای متفراو
شا میدهند .قشرها و گروههای اجتماعی مختلف ب عل ذائق های یکسا در درو وود بر
یکدیگر زدیک میشو د و در مقابل ب عل تفاو ذائق ا دیگرا متمایز مریگرد رد .موقعیر
اقتصادی و میزا سرمایة فرهنگی در شکلگیری ذائق های مختلف مؤثر د .ذائقر هرای مختلرف
ساب تفاو در مصرف فر،وردههای فرهنگی یز میشو د و ب همی دلیل گرروههرای مختلرف
اجتماعی ا موسیقیها فیل ها و کتا های مختلف استفاده میکننرد (غیاثو رد 13 :1934؛ بر
قل ا بوردیو .)011-011 :1330

فرضیههای تحقیق

 بی جنسی و ذائقة سینمایی افرراد رابطر وجرود دارد( .ار ش هنرری و اجتمراعی ذائقرة
سینمایی مردا باالتر ا ا اس ).
 بی س و ذائقة سینمایی افراد رابط وجود دارد( .هرچ س فرد باالتر رود ار ش هنری
و اجتماعی ذائقة سینمایی وی یز باالتر میرود).
1. Taste
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 بی تقصیال و ذائقة سینمایی افراد رابط وجود دارد( .هرچ تقصیال فرد باالتر رود
ار ش هنری و اجتماعی ذائقة سینمایی وی یز باالتر میرود).
 بی منزل شغلی و ذائقة سینمایی افراد رابط وجود دارد( .هرچ منزل شغلی فرد باالتر
رود ار ش هنری و اجتماعی ذائقة سینمایی وی یز باالتر میرود).

روش تحقیق
روش تققیو در پژوهش حاضر کمّی ا وع پیمایشی و برا اسرتفاده ا ابرزار پرسشرنام اسر .
الات با توج ب یریة بوردیو معموالً دو پیمایش ضرور مییابد .پیمایش اول برای جمع،وری
دادههای مربوط ب متغیرهای تققیو و سنجش ذائق های سینمایی افراد و پیمایش دو  1بررای
سنجش منزل ذائق هرای سرینمایی در جامعرة ،مراری تققیرو .در واقرع پیمرایش اول ذائقرة
سینمایی افراد جامع را در سطح اسمی میسنجد و پیمایش دو ذائق را ب متغیری فاصرل ای
تادیل میکند ک هما منزل ذائق هاسر  .اسرتفاده ا پیمرایش دو بررای سرنجش منزلر
ذائق های سینمایی با مشکالتی چو عد تخص کافی بیشتر افراد برای سنجش منزل عد
،شنایی افراد با همة فیل ها و کارگردا ا ی ک باید منزل  ،ها را مرهگذاری کنند پایی برود
تمایل ب مشارک ب واطر حج باالی پرسشرنام و در تیجر کراهش دقر مررههرا تعرداد
بیپاسخهای فراوا و جز ،همراه اس  .ب دلیل وجود مشکال ذکر شده ا روشی جدید برای
دستیابی ب منزل ذائق های سینمایی اسرتفاده شرد .در ایر پرژوهش بررای سرنجش منزلر
ذائق های سینمایی افراد ا سای  imdbک معتارتری و جامعتری سای سرینمایی د یاسر
استفاده شده اس  .قوة استفاده و روش استخراج ار ش هنری و اجتماعی ذائق های سرینمایی
افراد ا سای  imdbدر قسم توصیف دادههای پژوهش می،ید.
جامعة ،ماری پژوهش شامل تما افراد براالی  11سرال شرهر مشرهد اسر  .بنرا برر اعرال
شهرداری مشهد جمعی ای شهر حدود  9.444.444فر اس  .حج مو برر اسراآ فرمرول
کوکرا برابر با  930اس  .با ای حال برای افزایش دق تعداد بیشتری پرسشرنام سرا بر
تعداد تعیی شده جمع،وری شده و در های حج مو ب  014فر افزایش پیدا کررده اسر .
روش مو گیری ووش ای چندمرحل ای اس  .در واقع در ای پژوهش واحی مشهد بر پرنق
ووشة مجزا ا لقا منزلتی تقسی شده اس  .بدی ترتیب ا هر ووش متناسب با حجر ،
مو گیری ووش ای ب عمل ،مده (در هر ووش ،درآ ویابا ها مشخ شده سس در بری
 ،ها مو گیری صور گرفت اس  .در هر ویابا یز ا بلوكها ب شیوة مو گیری تصرادفی
 .1پیمایش دو پیمایشی مستقل یس  .در واقع جزئی ا پیمرایش اول اسر کر بر صرور تکمیلری براسراآ
پیمایش اول باید اجرا گردد.
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روشمند و ا بی وا ها و افراد وا مو گیری تصادفی ساده ب عمل ،مده اس ) .همچنری
جمع،وری اطالعا پژوهش در تابستا  1931صور گرفت اس .

سنجش مفاهیم
متغیر وابسته
بنا ب تعریف بوردیو ذائق عاار اس ا مرفی یا توا ایی  ،کر گروهری ا اشریا یرا اعمرال
را ب صور مرادی و مرادی و بر معنرای مجموعر ای ا تررجیحهرای متمایزکننرده بر کرار
گرف (فاضلی 1930؛ ب قل ا بوردیرو  .)119 :1330بررای سرنجش ذائقرة سرینمایی افرراد
ا دو شرراو اسررتفاده شررده اس ر  :ار ش هنررری و اجتمرراعی ذائق رة سررینمایی و عالق ر ب ر
ا واع ژا رهای سینمایی .ای دو متغیر هر بر لقرا یرری و هر بر لقرا ،مراری ( ،مرو
تقلیررل عرراملی) متغیرهررایی متمایز ررد .الاترر شرراو اصررلی ار ش هنررری و اجتمرراعی
ذائقة سینمایی اس  .ار ش ذائقرة سرینمایی متغیرری فاصرل ای اسر و برا میرا گی گیرری ا
هف مرهای ب دس می،یرد کر بر ذائقرة فررد تعلرو مریگیررد .ار ش هنرری و اجتمراعی
ذائقة سینمایی افراد با پنق سؤال سنجیده شرد در مرورد را اولری فریل و کرارگردا اولری
فیل سینمایی ک فرد ا  ،لذ برده اس کرارگردا ی کر اولری برار بر ،ثرار او عالقر منرد
شده کارگردا ا ی ک در حرال حاضرر بر دیرد ،ثارشرا عالقر دارد .بررای بر دسر ،ورد
ار ش هنررری و اجتمرراعی فرریل هررا و کارگردا ررا ا سررای  imdbاسررتفاده شررد .دسترسرری
کاربرا ایرا ی ب سرای جرامع برود سرای فراوا ری براال بررای تعرداد ر یهرای فریل هرای
شررناوت شررده ،گررراهی ا ر ی و یررر دیگرررا برر هنگررا ر ی داد و اینکرر افررررادی
ک در ر یگیریها شرک میکنند ا لقا تخص سرینمایی در سرطح متوسرط بر باالینرد
ا مزایررای  imdbاس ر  .فرررد برررای ر ی داد بایررد در سررای ثا ر ررا کنررد و احتمرراالً افررراد
داوطلای ب د اال ثار را و ر ی داد ا رد کر ا لقرا عالقر و تخصر سرینمایی در حرد
متوسط ب باالیند و ب همی دلیل مرهها دقیوتر و واقعریترر اسر  .حتری بر یرر مریرسرد
 imdbبرای مرة بعضی فیل ها ا یرر متخصصرا و منتقردا سرینمایی یرز بهرره مریگیررد.
در های با مشور متخصصا بر ایر تیجر رسریدی کر احتمرا ًال در صرور جمرع،وری
داوری مرد در مورد ار ش هنری و اجتمراعی فریل هرا بر روش پیمایشری یرز تعرداد ر یهرا
برای فیل های اشناوت ا دك میشد و شمار بیپاسخها برای ای گو فیل ها باال مریرفر  .بر
همی دلیل استفاده ا سای برای ار یابی ذائق های سینمایی توجی پذیر شد.
عالق ب ا واع ژا رها یز شاوصی با دوا ده گویة رتا ای اس  .تایق  ،مرو تقلیرل عراملی
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شا میدهد دوا ده گویة عالق ب ا واع ژا ر ب چهار عامل مجزا تقسی بندی میشرو د .ترایق
 ،مو تقلیل عاملی در جدول  1مایش داده شده اس  .ضریب  ،مرو بارتلر  4/111اسر .
عالق ب ژا رهای پرتقرك و مهیق عالق بر ژا رهرای تراریخی مسرتند و حماسری عالقر بر
ژا رهای ملودرا و روا کاوا و عالق ب ژا رهای علمی -تخیلی و کمدی چهار متغیر جدیدیا رد
ک در  ،مو روابط بی متغیرهای پژوهش ا  ،ها استفاده وواهد شد.
جدول  .2آزمون تحلیل عاملی عالقه به انواع ژانرها
عالق ب ا واع ژا رها
تاریخی

عامل 1

مستند

عامل 0
4/119

عامل 9

عامل 0

4/191
4/391

ملودرا
4/191

حماسی
وستر

4/193

گنگستری جنایی و مهیق کار،گاهی

4/311

جنگی -ر می

4/119

پلیسی -حادث ای

4/199

علمی -تخیلی

4/103

کمدی

4/399

روا کاوا
وو ،شامی وحش و ترسناك

4/110
4/104

متغیرهای مستقل
متغیر جنسی ب صور اسمی و متغیرهای س تقصیال و منزل شغلی ب صور فاصل ای
سنجیده شد د .در ای پژوهش برای سنجش منزل شغلی ا مقالة ایای و عاداللهیا (:1931
 )011استفاده شده اس  .ب ع  ،ها جایگاههای اجتماعی در جوامع معاصر عمدتاً ب صرور
مشاغلا د ، .ها منزل شغلی را معادل ار یابی ذهنی مرد ا پرستیژ مشاغل رایق در ایررا در
یر گرفت و ا ای طریو دربارة قشربندی در ایرا ب تایجی دس یافت ا د.

اعتبار و پایایی
در پژوهش حاضر برای طراحی بخشی ا پرسشنام ا سؤالهای مشابهی اسرتفاده شرد کر در
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تققیقا معتار پیشی ،مده اس (ما ند تققیو فاضلی 1930ک با لیزرل اعتاارسرنجی شرده
اس ؛ ابراهیمی و ضیاءپور  1933و مسلمی  1933کر برا روش اعتارار صروری اعتاارسرنجی
شدها د) .برای بخشی ا سؤالهای مققوساوت یز ا یرا متخصصا رشتة جامع شناسری و
هنر کمک گرفت شد .در های برای ار یابی اعتاار ابزار سرنجش یررا داورا متخصر در
حو ة موضوع تققیو اسرتفاده شرد .بنرابرای مهر ترری اعتارار ابرزار سرنجش صروری اسر .
همچنی برای اطمینا ا اعتاار بعضی شاو ها تقلیل عاملی ب کار برده شد .برای سنجش
پایایی یز ا ،لفای کرو ااخ استفاده شده اس ، .لفرای کرو اراخ بررای شراو هرای عالقر بر
ژا رهای پرتقرك و مهیق  4/119ژا رهای تاریخی مستند و حماسی  4/130ژا رهای ملرودرا
و روا کاوا  4/130ژا رهای علمی -تخیلی و کمدی  4/913اس  .بررسی اعتاار متغیر عالق ب
ا واع ژا رها با استفاده ا  ،مو تقلیل عاملی شا داد ای متغیر باید بر چهرار متغیرر جدیرد
تقسی شود و ب همی دلیل تعداد گوی ها در هر کدا ا چهار متغیر جدید کاهش پیدا کررد و
ب تاع  ،میزا ،لفا ک ب تعداد گوی حساآ اس برای چهار متغیر جدید کاهش یاف .

یافتههای توصیفی
متغیرهای مستقل
ک س تری فرد پاسخگو  11سال و بزرگسالتری  10سال بود .بیشتری فراوا ری ( 00درصرد)
ب گروه سنی  04تا  00سال و کمتری فراوا ی ( 4/1درصد) ب گروه سنی  11تا  13سال تعلرو
و
دارد .میا گی سنی افراد پاسخگو یرز حردوداً  90سرال اسر  91/3 .درصرد پاسرخگویا
 11/1درصد مرد د .بیشتر پاسخگوها ( 91/3درصد) در سطح دیسل و فوقدیسل و تعداد کمی ا
 ،ها ( 4/1درصرد) دارای مردرك دکتررا و باالتر رد .حردود  93درصرد ا پاسرخگویا مردرك
کارشناسی و باالتر داشتند .بیشتر افراد ( 91/0درصد) مو مورد بررسی ا لقا منزل شغلی
در سطح پایی و ویلی پایی ا د 0/3 .درصد در سطح متوسرط و  11/3درصرد در سرطح براال و
ویلی باالیند 11/1 .درصد پاسخگوها وا دار و  ، 01/3ها یرز بیکار رد .دادههرای مربروط بر
فراوا ی تجمعی حاکی ا  ،اس ک منزل شغلی  19درصد افراد پایی تر ا حد متوسط اس .

عالقه به انواع ژانرها
در جدول  0تو یع درصدی میزا عالقة افراد ب ا واع ژا رهای سینمایی شا داده شده اسر .
بیشتری عالقة پاسخگوها مربوط ب ژا رر کمردی برا میرا گی  9/39و کمترری عالقر مربروط
ب ر ژا ررر وررو ،شررامی وحش ر و ترسررناك بررا میررا گی  0اس ر  91/1 .درصررد ا پاسررخگوها
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یز امهار کردها د کر اصرالً بر تماشرای چنری ژا رری عالقر ای دار رد .عالقر بر ژا رهرای
کمدی پلیسی -حادث ای مسرتند تراریخی گنگسرتری جنرایی و مهریق کار،گراهی جنگری
 ر مرری و علمرری -تخیلرری در حررد متوسررط برر برراال و عالقرر برر ژا رهررای ملررودراروا کاوا حماسی وستر و وو ،شامی وحش و ترسناك در حد متوسط و متوسط ب پایی
اس .
جدول  .2توزیع درصدی پاسخگویان برحسب میزان عالقه به انواع ژانرهای سینمایی
اصالً

ویلی
ک

ک

متوسط

یاد

ویلی
یاد

بیپاسخ

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

کمدی

0/0

9/0

0/0

13/1

03/9

93/3

4/0

9/39

پلیسی -حادث ای

1/3

1/3

14/1

00/0

03/1

09/0

4/0

9/90

مستند

1/9

3/3

19/0

01/1

09/0

00/1

4/1

9/11

تاریخی

3/3

14/1

19/0

01/1

04/4

04/0

1/4

0/31

گنگستری جنایی مهیق
کارگاهی

11/1

3/4

11/0

04/1

01/1

09/0

4/0

0/31

جنگی -ر می

11/3

11/4

19/0

11/3

13/3

00/0

4/0

0/31

علمی -تخیلی

11/3

3/1

10/1

00/3

13/1

11/1

1/4

0/19

ملودرا

19/3

10/0

13/1

01/9

11/1

3/1

0/0

0/01

روا کاوا

11/0

11/0

11/1

01/1

10/1

10/1

1/1

0/01

حماسی

01/0

10/0

11/1

00/3

10/0

11/4

1/0

0/90

وستر

00/1

10/3

13/9

04/1

11/1

3/4

1/1

0/11

وو ،شامی وحش
ترسناك

91/1

19/3

14/4

11/1

10/4

11/1

4/0

0/44

ژا رها

میا گی
ا 1

ارزش هنری و اجتماعی ذائقة سینمایی
در کل پرسشنام های جمع،وریشده ا  101فیل و  191کارگردا ایرا ی و وارجی ذکر شده
اس  .در سای  imdbهر فیل مرهای بی صرفر ترا ده دارد کر ا ر ی کراربرا و در مرواردی
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متخصصا و منتقدا ب دس ،مده بود .مرة هر کارگردا یرز ا میرا گی مررة فریل هرایش
مقاسا شد .در های برای ذائقة هر فرد هف مره حاصل شد ک میا گی  ،ها ار ش هنری
و اجتماعی ذائقة سینمایی فرد امیده شد .تو یع فراوا ی و درصدی  ،در جدول ، 9مده اسر .
ار ش هنری و اجتماعی ذائقة سرینمایی بیشرتر پاسرخگوها ( 93/1درصرد) در حرد متوسرط و
میا گی ای متغیر یز  1/0101اس .
جدول  .9توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب میانگین ارزش هنری و اجتماعی ذائقة سینمایی
ار ش هنری و اجتماعی
ذائقة سینمایی

فراوا ی

درصد

درصد
معتار

درصد
تجمعی

 9تا 1

01

11/1

10/9

10/9

 1تا 1

34

13/1

01/4

99/9

 1تا 1

113

93/1

01/1

10/3

 1تا 3

31

00/0

09/3

33/1

 3تا 3

1

1/0

1/9

144/4

بیپاسخ

03

1/1

-

-

کل

014

144/4

144/4

-

یافتههای استنباطی
جرردول  0وروجرری  ،مررو  Tرا جهرر مقایسررة میررا گی ذائقررة سررینمایی مررردا و ررا
شا میدهد .تفاو میا گی ار ش هنرری و اجتمراعی ذائقرة سرینمایی عالقر بر ژا رهرای
پرتقرك و مهیق عالق ب ژا رهای تاریخی مستند و حماسی و عالقر بر ژا رهرای ملرودرا و
روا کاوا ر برری ررا و مررردا معنررادار اس ر  .تفرراو معنرراداری برری میررا گی عالق ر ب ر
ژا رهررای علمرری -تخیلرری و کمرردی ررا و مررردا وجررود رردارد .میررا گی ار ش هنررری و
اجتمرراعی ذائقررة سررینمایی مررردا ( )1/9933برریش ا ررا ( )1/1909اسرر  .همچنرری
میا گی عالق ب ژا رهرای پرتقررك و مهریق و ژا رهرای تراریخی مسرتند و حماسری یرز در
مردا بیش ا ا اس اما در ژا رهای ملودرا و روا کاوا میا گی عالقة ا بیش ا مردا
اس .
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جدول  .4خروجی آزمون  tجهت مقایسة میانگین ذائقة سینمایی مردان و زنان
متغیر
ار ش هنری و اجتماعی ذائقة سینمایی
عالق ب ژا رهای پرتقرك و مهیق
عالق ب ژا رهای تاریخی مستند و
حماسی
عالق ب ژا رهای ملودرا و روا کاوا
عالق ب ژا رهای علمی -تخیلی و
کمدی

جنسی
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد

فراوا ی

میا گی

101

1/1909

099

1/9933

111

0/0113

011

0/3139

111

0/9999

011

9/1110

111

0/1111

011

0/0134

111

9/0393

011

9/0303

مقدار t

سطح معناداری

-0/419

4/401

-1/331

4/444

-1/313

4/444

9/311

4/444

-4/430

4/301

تایق  ،مو هماستگی متغیر س با ذائق سینمایی در جدول ، 1مده اس  .متغیر سر برا
ار ش ذائقة سینمایی رابطة معنادار دارد .متغیر س با متغیرهای عالق ب ژا رهای پرتقررك و
مهیق ژا رهای ملودرا و روا کاوا و ژا رهای علمی -تخیلی و کمدی رابطة معنادار منفری و برا
متغیر عالق ب ژا رهای تاریخی مستند و حماسی رابطة معنادار مثا دارد .ب عارارتی هرچر
س فرد باالتر میرود میرزا عالقرة وی بر ژا رهرای پرتقررك و مهریق ژا رهرای ملرودرا و
روا کاوا و ژا رهای علمی -تخیلی و کمردی کمترر و میرزا عالقرة وی بر ژا رهرای تراریخی
مستند و حماسی بیشتر میشود.
جدول  .5ضرایب همبستگی متغیر سن با ذائقة سینمایی
س
متغیر
سطح
ضریب هماستگی
پیرسو
معناداری
ار ش هنری و اجتماعی ذائقة
4/311
-4/449
سینمایی

تعداد
913

عالق ب ژا رهای پرتقرك و مهیق

-4/039

4/444

041

عالق ب ژا رهای تاریخی مستند و
حماسی

4/010

4/444

041

عالق ب ژا رهای ملودرا و روا کاوا

-4/031

4/444

041

عالق ب ژا رهای علمی -تخیلی و
کمدی

-4/033

4/444

041
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تایق هماستگی بی متغیر تقصیال با ذائقة سینمایی افراد در جدول ، 1مده اس  .متغیر
تقصیال با ار ش هنری و اجتماعی ذائقة سینمایی و عالق ب ا واع ژا رها بر غیرر ا ژا رهرای
پرتقرك و مهیق رابطة معنادار مثا دارد .ب عاارتی هرچ تقصریال فررد براالتر رود ار ش
هنری و اجتماعی ذائقرة سرینمایی وی و عالقر اش بر ژا رهرای تراریخی مسرتند و حماسری
ژا رهای ملودرا و روا کاوا و ژا رهای علمی -تخیلی و کمدی بیشتر میشود.
جدول  .2ضرایب همبستگی شاخصهای متغیر تحصیالت با ذائقة سینمایی
تقصیال
متغیر
سطح
ضریب هماستگی
معناداری
پیرسو
4/440
4/113
ار ش هنری و اجتماعی ذائقة سینمایی
4/011
4/410
عالق ب ژا رهای پرتقرك و مهیق
4/441
4/193
عالق ب ژا رهای تاریخی مستند و حماسی
4/444
4/033
عالق ب ژا رهای ملودرا و روا کاوا
4/444
4/000
عالق ب ژا رهای علمی -تخیلی و کمدی

تعداد
911
049
049
049
049

متغیر منزل شغلی با متغیر ار ش هنری و اجتماعی ذائقة سینمایی رابطة معنادار و مثاتی
دارد؛ یعنی هرچ منزلر شرغلی فررد براالتر باشرد ار ش ذائقرة سرینمایی وی براالتر اسر .
همچنی متغیر منزل شغلی با عالق ب ژا رهای پرتقرك و مهیق و ژا رهای تاریخی مستند و
حماسی رابطة معنادار مثا دارد اما با عالق ب ژا رهای ملودرا و روا کاوا و ژا رهای علمری-
تخیلی و کمدی رابط معنادار یس  .الات شد و ضریب هماستگی متغیر منزلر شرغلی برا
عالق ب ژا رهای پرتقرك و مهیق ضعیف اس (جدول .)1
جدول  .2ضرایب همبستگی متغیر منزلت شغلی با ذائقة سینمایی
متغیر
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منزل شغلی
سطح
ضریب هماستگی
معناداری
پیرسو

تعداد

ار ش هنری و اجتماعی ذائقة سینمایی

4/111

4/401

931

عالق ب ژا رهای پرتقرك و مهیق

4/100

4/419

043

عالق ب ژا رهای تاریخی مستند و حماسی
عالق ب ژا رهای ملودرا و روا کاوا
عالق ب ژا رهای علمی -تخیلی و کمدی

4/013
4/401
4/431

4/444
4/131
4/411

043
043
043
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نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی ذائقة سینمایی و تأثیر متغیرهایی اس کر باعرم مریشرود افرراد
جامع ب اقشار و گروههای گو اگو تقسی شو د .بدی منیور تأثیر متغیرهای جنسری سر
تقصیال و منزل فرد با پیشتوا ة یریة بوردیو بر ذائقة سینمایی افراد سنجیده شد.
ار ش هنری و اجتماعی ذائقة سینمایی مردا بیش ا ا اس  .ب یر میرسرد را در
«میدا و عرصة سینمایی» ب مفهو بوردیویی  ،برای مواجهر برا فریل هرایی برا ار شهرای
هنری و اجتماعی گو اگو برای پرورش ذائقة سینمایی وود فرص و توا کمتری دار رد .ایر
«میدا های عمل» مقدود ا سختیهای حضور در سال های سینما تا مقدودی های ساوتاری
برای کرای و ورید فیل های سینمایی و حتی کنترلهای اجتماعی برای تماشای ا واع فیل های
سررینمایی وررارجی برررای ررا در داوررل وا ر ادام ر مررییابررد .برررای مثررال پرطرفرردارتری
کارگردا های وارجی ک افراد برای اولی بار ب دید ،ثار  ،ها عالق مند شدها د همگی ار ش
هنری و اجتماعی باالتر ا متوسط دار د و ا ب لقا ساوتار اجتماعی شاید فرص کمترری
برای مواجه با ،ثار و فیل های چنی کارگردا هایی داشت باشند .همچنی میا گی عالق بر
ژا رهای پرتقرك و مهیق و ژا رهای تاریخی مستند و حماسری یرز در مرردا بیشرتر ا را
اس اما در ژا رهای ملودرا و روا کاوا میا گی عالقة ا بیشتر ا مردا اس .
پایا قر و ده ،غا تولد فرهنگ مصرف بود .پریش ا پیردایی سرال هرای سرینما (کر
خستی  ،ها در  1341ساوت شد) یکی ا مکا های مایش فیل ها فروشگاههای برزر برود
(ه در اروپا و ه در ،مریکا) .عقیده بر ای بود ک مرایش فریل در چنری جاهرایی ر فقرط
مخاطب فیل بلک مشتری برای کاالها یز جلب میکند .بدی ترتیرب فریل ا همرا ،غرا برا
مصرف پیو د وورد .چو فیل جزء جدایی اپذیری در فرهنگ مصرفی پرسود ب شمار ،مرد بر
یرز
ودی ،شکار شد ک باید هما ا دا ه ک مخاطاا مرد را هدف میگیرد بر مخاطارا
گویا داور ذائق در وا اس برروالف مررد کر داور عردال در بیررو ا
توج کند چو
وا اس (چنا ک مثالً در وستر میبینی ) (هیوارد  .)031-033 :1933بدی ترتیب روعی
یا ب ژا ری احساآ میشد ک بتوا د گروهی واص (در ای مورد ا ) را ب وود جلب کند و
یرا بعدها لورا مرالوی 1بری
ای ژا ر هما ملودرا یا ب تعایری تخصصیتر ملودرا ا اس
ملودرا مردا و ملودرا ا تفاو قائل شد و در اینجا ب ملودرا ا توجر شرد .الاتر در
ای مورد اوتالف اس ک ملودرا برای جذ مخاطب ایجاد شد یا اینک بعرد ا بر وجرود
ب  ،معطوف شد .ب هر حال کترة قابرل توجر ایر
،مد ملودرا بود ک توج مخاطاا
1. Laura Mulvey
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اس ک قشری واص یعنی ا ب ژا ری واص یعنی ملودرا توج شا داد د .ژا ر روا کاوا
ه ب یر میرسد ب دلیل شااه هایی ک با ملودرا دارد مورد توج ا قرار گرفت اس .
متغیر س با ار ش هنری و اجتماعی ذائقة سینمایی رابطة معنرادار ردارد امرا متغیرهرای
تقصیال و منزل شغلی با متغیرر ار ش هنرری و اجتمراعی ذائقرة سرینمایی افرراد رابطر ای
معنادار و مثا دار د .تقصیال و منزل شرغلی براالتر احتمراالً باعرم مریشرود فررد جایگراه
طاقاتی متفاوتی با افراد دارای تقصیال و منزل شغلی پایی تر احساآ کنرد و همری باعرم
هادین شد «عمل» تماشای فیل هرای «متعرالی» و برا ار ش هنرری و اجتمراعی براال در وی
میشود .همچنی تقصیال و منزل شغلی باالتر امکا و فرصر بیشرتری را بررای افرزایش
،گاهی و دا ش سینمایی فرد ب وجود می،ورد و تثای دا رش سرینمایی براال سراب ا تخرا و
تماشای فیل های متعالی و با ار ش هنری و اجتماعی براالتر مریشرود .ا سرویی تقصریال و
منزل شغلی باالتر ساب باال رفت سرمای هرای فررد (سررمایة اقتصرادی سررمایة اجتمراعی و
سرمایة فرهنگی) میشود و احتماالً ترکیب و حج کلی سرمای های فررد سراب افرزایش ار ش
هنری و اجتماعی ذائقة وی در فضای اجتماعی میشود .ب هر روی بی متغیرهای تقصیال و
منزل شغلی با ار ش هنری و اجتماعی ذائقة سینمایی فرد رابط ای معنادار وجود دارد و بررای
دس یابی ب سا وکارهای علّی مریتروا در تققیقرا ،تری بر  ،مرو فرضری هرای گو راگو
پرداو .
هرچ س فرد باالتر میرود میزا عالقة وی ب ژا رهای پرتقرك و مهیق ژا رهای ملودرا
و روا کاوا و ژا رهای علمی -تخیلی و کمدی کمتر و میرزا عالقرة وی بر ژا رهرای تراریخی
مستند و حماسی بیشتر میشود .هرچ تقصیال فرد باالتر رود عالق اش ب ژا رهای تراریخی
مستند و حماسی ژا رهرای ملرودرا و روا کاوا ر و ژا رهرای علمری -تخیلری و کمردی بیشرتر
میشود .هرچ منزل شغلی فرد باالتر رود میزا عالقة وی بر ژا رهرای پرتقررك و مهریق و
ژا رهای تاریخی مستند و حماسی بیشتر میشرود .الاتر شرد و ضرریب هماسرتگی متغیرر
منزل شغلی با عالق ب ژا رهای پرتقرك و مهیق ضعیف اس .
مقایسة تایق ب دس ،مده در تققیقا پیشی شا میدهد تأثیر متغیرهرای یکسرا برر
مصرف و ذائق های فرهنگی افراد در جوامع و گروههای متفاو مشراب یسر  .در واقرع ترایق
پژوهش کاتزگرو ( )0440ک در جوامع گو اگو صور گرفت اس ب تنهرایی تأییردگر گفترة
باالس  .یافت های پژوهش وی شا میدهد رابطرة مصررف فرهنگری برا سراوتار طاقراتی در
اسرائیل ،مریکا و سوئد معنادار و در ایتالیا و ،لما شرقی کامالً غیرمعنادار اس  .تایق تققیرو
حاضر همسو با تایق توسلی و وادمیا ( )1931بخشی ا ترایق لیرزاردو ( )0441بیهراگ و
کاتزگرو ( )0444بخشی ا تایق کاتزگرو ( )0441و کاتزگرو و سالیوا ( )0414اس .
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