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Abstract 
The aim of this study was to analyze the relationship between "socio-

economic status of individuals and the cultural taste of citizens with 

emphasis on consumption and reading books." The research method is 

analytical-descriptive and the research data has been collected in a survey 

(questionnaire). The statistical population is the citizens of Tehran. The 

sampling method was cluster random in five areas (north, south, west, east 



and center) and the sample size was selected using Morgan sample size table 

of 400 people. The validity of the formal research tool and the reliability 

using Cronbach's alpha (total) was 0.885. The results of the correlation 

coefficient between the indicators of the socio-economic status of citizens 

and the cultural taste of consumption or study of the book show that between 

the independent variables of individual education (0.401), father education 

(0.252), mother education (0.208) and There is a positive and significant 

relationship between monthly income (0.165) and the dependent variable of 

cultural taste in reading books. There is an inverse and significant 

relationship between job variables (-0.167) and residence (-0.169) with 

book consumption or reading, and the relationship between home ownership 

(0.078) and book consumption or study is significant (0.119). ) is not. Of 

course, the results of one-way analysis of variance test for cultural taste of 

consumption or book reading based on the variables of individual education, 

father's education, mother's education, monthly income, job, home and 

residence with the dependent variable of cultural taste of consumption or 

book study indicate a significant difference In cultural taste, consumption or 

study of books is proportional to the mentioned variables. 
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 چکیده 
ی  ذائقه فرهنگی افرا  و  اجتماع  -یاقتصاا   گاهیپا»با هدف تحلیل رابطه    این پژوهش

شااورواداب با تادید بر رصاارف و رطاکته دتانج ااگاف هرفته اراا . روش پژوهش   

توصاییی و به صاورپ پیمای)ایسپررا)انارهه  ا ه های تحقیآ هر شوری شاده  _ تحلیلی

هیری  تصااا فی  اراا . جارته شراری  شااورواداب شااور توراب اراا . روش امواه



ون  غرن  شار  و ررد(ه و حگ  امواه  رطابآ با  ای  ر پنج ااحیه سشاما،  جنخوشاه

ایر ااتخاان هر یاده ارااا . روایی اب(ار    400جادو، حگ  اموااه رورهااب باه تتادا   

بدرا  شرده ارا .    885/0پژوهش صاوری و پایایی با اراتیا ه اآ شکیای درواخا) سدله  

ی  اجتماع   -یاقتصا   گاهیپا   ر این پژوهش اتایج ضاری  همختاتگی بین شاخه های

 هد بین رتغیرهای  شااورواداب و ذائقه فرهنگی رصاارف یا رطاکته دتان ا)اااب ری

ه  تحصای پ را ر  252/0ه  تحصای پ پدر س401/0رتاتقل تحصای پ فر  به ری(اب س

ه و رتغیر وابتاااتاه ذائقاه فرهنگی رطااکتاه دتاان  165/0ه و  رشراد رااهیااااه س208/0س

ه و رحال  -167/0ی شاااغال سرابطاه ربخا  و رتنی  اری وجو   ار . بین رتغیرهاا

ه با رصاارف یا رطاکته دتان رابطه رتنوو و رتنی  اری اراا  و  -169/0راانوا  س

ه  119/0ه و رصااارف یا رطااکتاه دتاان رتنی  اری س078/0رابطاه بین راکنیا  رن(، س

ایتااا . اکختاه اتاایج شآروب تحلیال واریاااه ینطرفاه برای ذائقاه فرهنگی رصااارف یاا  

ای تحصای پ فر   تحصای پ پدر  تحصای پ را ر   رطاکته دتان بر ارااو رتغیره

و رحل رانوا  با رتغیر وابتاته ذائقه فرهنگی     رشرد راهیااه  شاغل  راکنی  رن(،

رصارف یا رطاکته دتان حادی اآ وجو  تیاوپ رتنی  ار  ر ذائقه فرهنگی رصارف یا  

 رطاکته دت  به تنار  رتغیرهای رذدور  ار .  

   ذائقه فرهنگی  شورواداب توراباجتماعی  - یاقتصا  پایگاه  واژهای کلیدی:

 03/10/00تاریخ پذیرش:   24/08/00تاریخ بازبینی:   30/03/00تاریخ دریافت: 

،  1401 تابسلتا ،  43، پیاپی  2، شلماره 11، سلا    اجتماعی فرهنگی فصللنامه راهررد

 347-315صص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و بیا  مساله  .مقدمه1
باه کحاا      ر  هاه هاای اخیر شااااهاد تغییراپ عماده ای  ر ذائقاه فرهنگی رر ف

 ر د)ااورهای رختلب بو ه ای . اهر  ر  وره های هذشااته فرهنگ دتان و دتابخواای 

پادیاده ای عااکی و  ر ااحصاااار ق)ااار خااصااای اآ جاارتاه باه عنواب    رطااکتاه  فرهناگ

هاای رر ف ه پادیاده ای فراهیر و  ر اختیاار تو هشاااد  ادنوب بافرهیختگااب تتریب ری

 ر هذشااته رر ف برای بوره رندی اآ فرهنگ به اوا های   چنااچهتخدیل شااده اراا . 

در اد  ارروآه این رحصاوتپ فرهنگی هتاتند ده ررآهای رتتد  فرهنگی رراجته ری

چنین    آادهی روآرره را  ر ه  اور یده و  ر رطح وریتی وار  آادهی رر ف شده ااد.

تغییری  ر ذائقه رر ف به هر علتی ده باشد  ردیری  های فرهنگی را رگخور به تغییر 

 .ه1394  آا هیدریسح  ر رخک ردیریتی خو  در ه ار 

اآ رراد( رلی و   توجه بتاایاری   دتابخواای ذائقه فرهنگی رطاکته و ترویج ر واقع؛  

باره یواتااانو برای برررااای و اکمللی را جل  امو ه ارااا .  ر اینهای بینرااااآراب

ها و بره(اری  های تخصاصای  دنیرااهپی)انوا  راهخر های رنارا   به برپایی دمیته

دنگره جواای با روضاو  توراته و ترویج دتابخواای اقداف امو ه ارا ؛ چرا ده روضاو   

های رو  و اآ روضاو     اجتماعی و فرهنگیب توراته اقتصاا یتوراته دتابخواای همچو

طخآ شرار و اط عاپ    این اوصاف؛با  .  های ب(رگ د)اورهای  ر حا، توراته ارا اگراای
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روجو   دتابخواای و حتی توکید دتان  ر ایراب  ر وضاتی  رطلوبی قرار اگرفته ارا .  

ااتظاار برای فراغ  ده  ر  های رور  هد ده اآ ریااب فتااکیا ا)ااااب ریرب ً رطااکتااپ  

 رصاد  7رگمو  »تقاضاای فرهنگیج ااریده شاده  رطاکته دتان  روآااره و رگله تنوا  

 .هet al., 2016اح ساو   هند رصد را به خو  اختصاص ری 4و رفتن به دتابخااه  

داتی فرهنگی بخصاوص دتان و رطاکته شب  رصارفاین ده چرا افرا  به   به ع وه؛

اآ رحققاب حوآه   بتاایاریتوجه   یا ع قه دمتری ا)اااب ری  هند   رند هتااتندع قه

  فرهنگی   بررراای عوارل. به عخارپ  یگر؛  علوف اجتماعی را به خو  جل  در ه اراا 

رصااارف اآ   یهذار  ر ع قه رندی به او  خاصاااتأثیر  قتصاااا یو ا  اجتماعی و رواای

های  اآ روضاوعاپ رور  ع قه بتایاری اآ پژوه)اگراب طی  هه   فرهنگی رطاکته دتان

همچنین؛ ینی اآ عوارلی داه ری تواب ذائقاه رصااارف دتاان یاا    اخیر بو ه ارااا .

اجتماعی افرا  ار  ده  ر این  -دتابخواای را اآ طریآ شب تخیین در   پایگاه اقتصا ی

 پژوهش رور  بررری قرار هرفته ار .

 

 های تحقیق اهداف و سؤا   . 2

 هدف تحقیق - 1-2

ی شاااورواداب با  قه فرهنگذائی افرا  و  اجتماع   -یاقتصاااا   گاهیپا»تحلیل رابطه  

 تادید بر رصرف و رطاکته دتانج هدف اصلی پژوهش ار .

 سؤا  های تحقیق - 2-2

اجتماعی افرا ستحصای پ فر   تحصای پ   -چه رابطه ای بین پایگاه اقتصاا ی  -1

پدر  تحصاای پ را ر   رشرد راهیااه  شااغل  راکنی  رن(،  رحل راانوا ه و ذائقه 

 یا رطاکته دتان وجو   ار ؟فرهنگی  ر آرینه رصرف 

تحصاای پ ینتاااای برخور اراد  ذائقه  شیا شااورواداب و پدر و را ر شاوا ده اآ-2

ر)اااابوی  ر آرینه رطاکته دتان  اراد یا تیاوپ رتنا اری  ر ذائقه فرهنگی    فرهنگی

  شاوا وجو   ار ؟

  ذائقه او  شاااغل یا ری(اب  رشرد ینتااااای برخور ارادشیا شاااورواداای ده اآ -3

ر)اااابوی  ر آرینه رطاکته دتان  اراد یا تیاوپ رتنا اری  ر ذائقه فرهنگی    فرهنگی

  شاوا وجو   ار ؟
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او  راکنی  رن(، و رحل آادهی ینتااااای برخور اراد   شیا شاااورواداای ده اآ-4

ر)اااابوی  ر آریناه رطااکتاه دتاان  ارااد یاا تیااوپ رتناا اری  ر ذائقاه   ذائقاه فرهنگی

  وا وجو   ار ؟فرهنگی شا

 .پیشینه تحقیق 3 
ه با رطاکته رابطه 1395 ر این پژوهش به کحا  پی)اینه  اخلی؛ اواح و همناراب س

 40حدو   راخک آادهی و رصارف فرهنگی  ر شاور اهواآ به این اتیگه ری رراند ده 

رطاکته   یک راااع هتااتند یا دمتر اآ   رصااد افرا   ر طو، هیته  فاقد رطاکته شآا 

پایین افرا    فرهنگی  اقتصاا ی و اجتماعی  راررایهاین رتالله تح  تاثیر   د دهدننری

رابطه شروآش با  ه با رطاکته 1394راارورایا و همناراب س  .هet al., 2016ساواح اراا  

ده ریاب رتغیر شروآش و ارتقاء راررایه فرهنگی   ا ه ااد  ا)ااب    ارتقاء راررایه فرهنگی

 &,  ی, عل,  تورتای, رآایسرااارورا  ر ایراب همختاااتگی ربخ  و رتنا اری وجو   ار 

راررایه فرهنگی و اقتصاا     رابطهبرررای  ه با  1393. هنگی و حیدریاب سه2016, یریار

ریداب توکیداپ فرهنگی اق)اای فتا،  دتاا  رااررایه اقتصااا ی  ر  ریافتند   فرهنگ

,  هنگیس هد  ته و ذائقه فرهنگی شاورواداب را به شادپ تح  تأثیر خو  قرار ری اشا

رصاارف فرهنگی  ه با رطاکته  1393همناراب سداظمیاب و  .ه2014,  ارین &,  حیدریاب

تاثیر رصارف فرهنگی   ابتااااا   برتمای( طخقاتی  ا)ااب ری  هند   و عوارل ررتخط با شب

. د اتری و اتای  اف(ا ه2014,  شاییتا &  ,غ ررضاا,  داظمیابسربخ  و رتنا اری  ار  

ه با رقایتااه ذائقه فرهنگی  ر د ا)ااورها و رورااتاها ا)اااب ری  هند ذائقه 1392س

 .ه1392اف(ا,    یاتا  & یسد اتررصارفی افرا  اآ جارته رحل رانوا  تاثیر ری پذیر   

رابطه بین راررایه فرهنگی و تاثیر شب بر راخک آادهی    با رطاکتهه  1386سشااق(  غائ   

  راااررایه فرهنگی با ذائقه هنری به اوعی ری توااد رنتنه دننده ا)ااااب ری  هند  

     .ه1386,  شااق(س  اقتصا ی با ذائقه هنری  اا)گویاب باشد  -اجتماعی  روابط پایگاه

ه با شاناخ  راررایه فرهنگی و تأثیر  2019س 1هوااگ به کحا  پی)اینه خارجی ای(

 هد ده چگواه دار بور یو  ر رور  رررایه اقتصا ی شب بر عا اپ آادهی فر  ا)اب ری

پیش بینی اماید    راررایه اجتماعی و راررایه فرهنگی ری توااد رفتار رطاکته فر  را  

)2019(Huang,   .ااااا هرو )ر پژوه)اای  ربارس راایریه 2010س 3 راااکیوابو   2دات  

ااپذیری یا افراط  ر رصاارف فرهنگی  رتغیرهای جنتاای  و پایگاه اجتماعی را برای 
 

1 . Huang 
2 .Gerro-Katz 

3 . Sullivan 
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ااد. جنتی  و پایگاه اجتمااااعی  باااه   ااپذیری رصرفی  ر ه  شریخته  بررری ریری

 ,Katz-Gerro)  ااپااذیری رصرف فرهنگی تأثیر  اراد  صااورپ جداهااااه  روی راایری

 ر تحقیقی  ربارس ق)ااربندی اجتماااعی رصاارف  ه 2007س 5و هلدتورپ 4چاب.  2002س

فرهنگاای  بااه بررری تأثیر چوار رتغیر  رشرد  تحصی پ  پایگاه اجتماعی  و جایگاه  

ار  رشرد  ر بتضی اآ ابتا  رصرف تأثیر رتنا و  پر اختااه   ر رصرف فرهنگاای  طخقاتی

به کحا   اکخته شادپ ایاااان تااااأثیر چنداب آیا  ایتا .را اتیگه ری هیراد  فرهنگی  

دمتر و    6های شروآشاای باتتر روج  ااحصااارطلخی فرهنگی  صاا حی تحصاای پ 

رتغیر پایگاه اجتماعی بی)ترین تأثیر  هرچند شو .  بی)تر ری  7طلخی فرهنگاای  تتاهل

بااار ارااااو اتاااایج تحلیااال چندرتغیری  جایگاه    ارا   هدا)اب ریرا  ر رصرف 

رحققااب   اآ این رو؛طخقااتی افرا  تاأثیر دمی  ر اکگوهاای رصااارف فرهنگی شاااب  ار .

هیرااد ده رطح باتی  رشرد افرا  اک(اراً  ا، بر رطح باتی رصرف فرهنگی  اتیگه ری

ای پایگاااهی رتأثراد و هدف  هاا رصارف فرهنگی عماادتاً اآ ااگیاا(شو   شااب ایت 

های پایگاهی  اآ طریااآ ااحصااار  ر رصاارف  اوکیة چنین رصارفی ا)اب  ا ب برتری

های پایگاهی  ر رصارف فرهنگی رمنن ار   ر جو  اراا . هاا  چنااین ااگی(ش

تبخی  عضااوی  افاارا   ر هااروه یااا شااخنة پایگاااهی خاص  ده با رخک آادهی  

و    8شکدررااوب.  ,Chan & Goldthorpe)2007(  ل دندشااو   عمخاصاای ر)ااخه ری

رطاکته  رابطة پایگاااااه اجتماااااعی و رصرف فرهنگی  ر شررینا را  ه 2007همناراب س

دنناادهاب ارروآی  ر قاک     د دااه رصاارف فرهنگاای رصاارفن ها)اب ری در ه و

 ر بین رتغیرهاااای رختلب   اکختههیر .  شده قرار ری تهتتدا  دمی اآ اکگوهای شناخ

  شاااو  دننادس اصااالی شااانااختاه ری پاایگااه اجتمااعی باه رن(کاة رتغیر ررد(ی و تخیین

)2007(Alderson, Junisbai, & Heacock, کا  فارهاناگای  رصااارف  ه0062س  9یا(ار و. 

تیاوپ  را رور  رطاکته قرار  ا ه ار  و ا)اب ری  هد   شررینا  جارته رتتاکی آااااب  ر

رتنا اری باین آاااب و رار اب غیار شااغل  ر آریناة رصارف فرهنگی رتتاکی وجو  

اف(ایش رااعاپ داری  تیاوپ بین رر اب و آااب  ر رصارف فرهنگی رتتاکی    ارا باادار   

شااو . رصاارف داتهای فرهنگی رتتاکی  ر بین رر اب  ر حا، تحصاایل    بی)ااتر ری

بااایش اآ آاااااب  ر حاااا، تحصیل ار   ارا آااب باآا)تته رصرف فرهنگی رتتاکی  

 
4 . Chan 
5 . Goldthorpe 

6 . cultural univore 

7 cultural omnivore 
8 Alderson 

9 . Lizardo 
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 ه2002س  . دات( اااا هرو(Lizardo, 2006)  بی)اتری اتاخ  به رر اب باآا)اتاته  اراد

فلتطین شررینا    ر د)ورهای بطة رصرف فرهنگاااای و تمای(هااااای طخقاااااتی را را

رور  بررری قرار ری  هند و ا)اب ری  هند      ایتاکیا  شکماب شاااارقی  و روئداشغاکی

  شررینا   فلتاطین اشاغاکیرابطة بین رصارف فرهنگی و رااختار طخقاتی  ر د)اورهای 

 (Katz-Gerro, 2002) شرقی غیر رتنا ار بو و راوئد رتناا ار  اراا  ر ایتاکیا و شکماب 

 ر رگمو ؛ رطاکتاپ پی)این بی)اتر ذائقه فرهنگی  ر رتنای عاف را رور  رطاکته  

ااد ارا رطاکته حاضار به صاورپ خاص و تنوا ذائقه فرهنگی رطاکته دتان بویژه قرار  اه

و برررااای علمی قرار  اجتماعی افرا  را رور  دنناش –طه با پایگاه اقتصاااا ی   ر راب

  ا ه ار .

 .مالحظات نظری 4

  تعریف مفاهیم  - 1-4

باه فراینادی اشااااره  ار  داه اآ طریآ شب افرا  فرهنگی  ذائقاه  فرهنگی:  ذائقاه  -اکب

  بور یو خیرتتیا به   دنندراخک آادهی و رصارف داتهای فرهنگی شااب را ااتخان ری

به صاورپ را ی و اما ین و  دههروهی اآ اشایاء یا اعما،   عخارپ اآ ظرفی  یا توااایی

,  ی سفاضاااله ری شاااو  به رتناای رگموعه ای اآ ترجیحااپ رتمای( دننده به دار هرفت

 .ه1384

ترین رتغیرهای  ترین و داربر یینی اآ رو اجتماعی افرا :   -پایگاه اقتصااا ی-ن

 و روقتی  شاوا  ر راالتااله ررات  اجتماعیرتااتقل  ر تحلیل رفتارها و عقاید افرا  

 . اوو ه &سصا  , حتین, ار  

  چارچوب نظری - 2-4

آادهی ردرب  اظریه اجتماعی اآ ابتدای قرب بیتات  با رقوکه رصارف و اقش شب  ر 

 ر   دتان اظریه طخقه ررفه  10تورشاتاین وبلنبطوری ده   را  به هریخاب بو ه ارا 

ده عا اپ فنری ده با پایگاه فر    دندچنین اراتدت، ریو   در  رنت)ار ه1899سراا،  

  شاااواد و رفتار رنتنه ری   ر ااوا  رترف    ر اظاف اجتماعی و شاااغلی همخواب ااد 

 باه  .هBadrimanesh, Moeedfar, Habibzadeh, & Shakeri Golpaiegany, 2020س

ده  اراا  یخاطر ضاارور نیبه ا  یطخقه بات  رصاارف تظاهر  یاعضااا یاظر وبلن  برا
 

10 . Torshtein Veblen 
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ده به طور    یی(های هد. با رصاارف چ  شیاما  گرابی  یو تگمل فر  را برا یشرارااتگ

توااتا  ر)ااهده هراب را تح  تأثیر بو   شاخه ری  یدر ا عیبوا و ضااششانار هراب

 ر  شور ب و حیظ هب  ی. وبلن  رتتقد ار  براه2013رحمو ,  &  یساحمد  قرار  هد

ا)ااب  ا ه شاو .   دیقدرپ با  ایثروپ   تا  یا  یقدرپ داف  ایاعتخار  فقط  اشاتن ثروپ 

 یثروپ ا)اااه ا  شیاه فقط اما  د یشها به  را  ریاعتخار فقط با ششانار در ب شب رایآ

  ش یرابطه اراا  بلنه دمتر پ  نیحیظ ا لهیو وراا گرابیشااخه اآ اظر    یبر اهم

  &  یساحمد اداشته ار  یا  دهیشخه فا ا،یخ یو حیظ شرو ه  گا یده  ر ا  دیشری

های )اهیفر  و ر  ابیارا  ده ر نیا  ااهیرصارف خو  اما گری داردر     .ه2013رحمو , 

 یهنگار به اقتدار لهیورا  نیدر  ده طخقه ررفه بدااداآ   وبلن فنر ریفاصاله ری یو

  ر جارته (یرفتار رقاب  شر  و  دندری  لیجارته تخد یو خو  را به اکگو  ابدی راا  ری

تا خو  را با    دوشااندری پایین تر  یاجتماع   یهاکه اراا . هروهأ رتاا نیاآ ا  یااشاا ای(

اجتمااع    یاترت  نیدنناد و باد   یطخقاه ررفاه تنظ  یهنگاار  یاکگو  یرخناا  یرقاابا  

 .ه2013رحمو ,   & یساحمددند  ری دایخو  را پ   یاجتماع 

 ه 1987ش  ر آرینه اظریه رصاارف سا ترین دتان رو  ر تاآهای(  11داکین دَمخِل

طلخى کاذپ  پر اآاااهجااگی(ه ابراآ در ب را باا جنخش رراااتیاک و باا شاچاه خو ِ او ِ »خیاا،

رربوط  ااتاته ارا . به اعتقا     -ترین ریراث فرهنگى ررااتیتا رو   بایتنى    -ااردرى

را شاچه را یا به   به عخارپ  یگر   ااد؛هایى تخیلىهاى رصاارف اراااراااً کذپکذپ  وی 

دنی  یک داتى جدید برایماب به اررغاب ده تصاااور رى هایى راعخاارتى  فواید یا کذپ

شور   خو     خواهاد  خیاا،ِ  واقتیا   پروراای .رى ر  امى  ؛اکختاه  هماه اااه(یر  تواااد 

را برشور ه راااااآ  و باه همین راااخا  رااتوقتااپ اآ شب داات  اى  باا روحیاه  -رااب 

 ,.Badrimanesh et al) شااوی به خرید داتیى  یگر رااو   ا ه رى  -ااشااداىرأیوو

شاچاه داه  ر رابطاه باا شراء و ااادی)اااه آیمال باه بحاط حااضااار رربوط همچنین؛   .س2020

رد اب(اری    برای آیمل عنواب شاااخه تمای( اراا  هشااو  اظریه وی  ر رور  رد بری

به .   هندشاااب را ا)اااب ریخقاپ باتی جارته حه برتریطریآ شب ط  اراا  ده اآ

داه هادف شب  اخاا، در ب   ییفر هرا  دیابتاااط شاااد  آیفر  فقط اآ طر  مال یاعتقاا  آ

هواه   نیردرب را تحمل دند. بد  یآاده  یتوااد ف)اارهارن(ک  و رد ارا  ری  یاما ها

 & Aman Abad) اراا  یاثخاپ خو  و حیظ اقتدار فر  یابر یرصاارف در ب راه

 

11 . Colin Campbell 
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Salimi Aman Abad, 2012).     هاای رن(کتی هروهای(    وبررااده  بر ارااااو روینر

بی)اتر  ر رابطه با    شاواد برخ ف طخقاپ اجتماعی ده  ر رابطه با توکید ر)اخه ری

.  شاواد اشاتن راخک آادهی خاص یتنی  ر رابطه با فرایند رصارف داتها رتین ری

های شاایتاته آادهی و احتراف  اجتماعاتی هتاتند ده با راخک های رن(کتی رتموتًهروه

دنند.  ایل ااد  به همدیگر وابتاتگی پیدا ریاجتماعی ای ده  یگراب برای)ااب ق و فخر

این افتخاررمنن ارا  با هرخصاوصای  ر)اترث ادبری  ارتخاط  اشاته باشاد  اکخته  

 . (Badrimanesh et al., 2020)  دوضتی  طخقه ای ه  ررتخط باش  توااد باری

هباه تگ(یاه و تحلیال ذائقاه  ر بین 1984پیربور یو  ر دتاان تماای( سباه ع وه؛  

ها و  ر اتیگه برشرده  ذائقه ها رحصاو، رنش.  پر اآ طخقاپ برتر  رتوراط و دارهر ری

ند.  ر هر طخقه اجتماعی رنش ر)ااتردی شاانل اآ شاارایط راااختاری طخقاتی هتاات

هیر  ده اآ طریآ ایگا  ذائقه ر)اتردی رفتار افرا  را به راوی رصارف خاصای شانل ری

 ری  هاد. ذائقاه  ر خو  اوعی »پتااانادج  ار  و اآ این طریآ حااوی اوعی  اوری آیخاا

را دنند ده چه چی(هایی های رصاارفی اراا . ذائقه ها تتیین ریشااناختی  رباره ابژه

 ااند   ای رورایقی د رایک را آیخا ریآیخا و چه چی(هایی را آشا  ب)اماری . اهر عده

ای  یگر روراایقی ااد. برعنه  اهر عدهبه  کیل ذائقه شااب اراا  ده با شب خو هرفته

 ااند  باآ ه  به  کیل ذائقه رتیاوت)اااب اراا . به این ترتی   پتااند را آیخا ریرر ف

. (Razeghi & Alizade, 2015) به رفتار رصااارفی ارااا ذائقه اقطه اتصاااا، طخقه  

پیر بور یو رااه او  ذائقه را ت)ااخیه ری  هد ده به رااطوح شروآشاای و همچنین؛ 

ارا . یتنی ذائقه  اصلیلیا   ذائقه ناباوکین او  ذائقه    -1طخقاتی افرا  بتاتگی  ار : 

ج  فرهنگ متعالیدتاای ده رحصوتپ فرهنگی شاوا ر)روعی   ار  ده به اصط ح »

برتری ده رااررایه فرهنگی   این او  ذائقه  ر بین هروهوای طخقاپ هیته ری شااو .

ارااا  ده ذائقه   ذائقه متوسلل  ورین او  ذائقه   -2آیا ی  اراد یاف  ری شاااو .  

راورین او  ذائقه  ذائقه عاریااه  -3طخقاپ رتوراط یا خر ه بورووا را ت)انیل ری  هد.  

, یتیشاای  &,  یسآرهر, عخداکرحماا  اراا  ده ذائقه طخقاپ دارهر را ت)اانیل ری  هد

 . ه2021

 ر  را  جتنو  و ذائقاه تاک بتادیذائقاه ر» اظریاه  ریچاار  پترراااوب  باا این اوصااااف؛

ها  بور یو به رالتاله ررات  ذائقهری دند. به عخارتی   رقابل تلوری ذائقه بور یو رطرح 

ده طخقاپ برتر جارته  ارای ذائقه  رخنی بر این برارااو تمای(اپ طخقاتی رتتقد ارا 

ریه را ارا پترراوب این اظ های برتر و طخقاپ پایین جارته  ارای ذائقه عاریااه هتاتند
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رور  ده بین رصااارف داتهای فرهنگی و طخقه اجتماعی رابطه تنگاتنگی وجو   ار  

 هربیاب  جوارع شررینا   های تگربی پترروب  ر یافته هد. بر این اراو؛ ااتقا  قرار ری

 ارای ذائقاه    هاای برتر تتلآ  ارااد هاای اجتمااعی داه باه پاایگااهاین ارااا  داه هروه

عنواب  هفرهنگی رور  رصارف شااب بتایار رتنو  ارا . ب  رتنوعی هتاتند و داتهای

حاکی ار  ده افرا    این  ر و دنندروریقیایی هوش ریهروه های  ها به ااوا   ربا، شب

 etسآرهر   دنندتر داتهای فرهنگی رحدو تری را رصاارف ریبا پایگاه اجتماعی پایین

al., 2021او  واارهاا و تماای(  قیآ ریااب رحتوای واارهاا ایتااا  داه   ه عخاارتی . باه

تنو  و تتادا  واارهاارااا  داه چنین    بلناه   دناد طخقااپ باات و پاایین را اآ ه  جادا ری

اظریه خو   ربان ذائقه  ه2004س پتررااوببه عخارپ  یگر؛    .ه1384,  یسفاضاال  دندری

 ااد ده اکتقاطی را  ر واقع به چاکش د)اایدب روینر  ااحصااارطلخی روشاانینری ری

شب را بی ارآش جلوه   دند وری ها و داتهای رصاارفی طخقه عاره را تحقیرراارهرری

بُتد آیخایی را به ااوا  هنرها و راخک های هنری عاره    هد و  ر عوض تلوری وی ری

داتهای فرهنگی رور  رصاارف   به عخارتی  یگر اآ اظر پتررااوب   آاد.یرر ف پیواد ر

  بلنه اآ ارآش و رن(ک  باتیی ای( برخور اراد  د  اهمی  ایتاااتند  عاره رر ف اه تنوا

هاا این ارااا  داه  ر جوارع رادرب بحاط اراااتادت، شب  داااوب.  هet al., 2021سآرهر  

اآ رد افتا ه ارا  اه به این عل  ده رصرف فرهنگی همه آرینه های خو  را   همتااای

 ر ق)اربندی اجتماعی اآ  را   ا ه ارا  بلنه به این  کیل ده یک رابطه ی جدید  

باه    قی  نگی باه طور رتااات اینناه طرح ق)ااار بنادی فره  ر حاا، ظوور ارااا   باه جاای  

ق)اربندی اجتماعی رنتوی شاو   رصارف فرهنگی  ر تیه های باتی اجتما  اآ رصارف 

های پایین تر اجتما  به طور عمده رتیاوپ ار   ر ایننه رصرف  ر  فرهنگی افرا   ر تیه 

تیه های باتی اجتما  هتاتر ه تر و طیب ورایع تری برخور ار ارا  یتنی اه تنوا شاارل 

گ طخقاه ی باات بلناه  ر واقع  ر بر ارااده ی فرهناگ رتوراااط و طخقاه ی پاایین ای(  فرهنا

ایت  بلنه رربوط به اکتقاط فرهنگی   12باشد. اآ این رنظر  یگر تقابل ریاب وات و پت  ری 

 ر رقاابال خااص هرایی فرهنگی ارااا . افرا  طخقاه ی باات این تواااایی را  ارااد و راایال باه  

ربوط به طخقه ی رتورط و پایین هتتند ساکتقاط هراه  ر حاکی فرهنگی ر   ای رصرف داته 

داه افرا   ر طخقااپ پاایین اجتماا  اااتواب و یاا فااقاد تواااایی تآف برای دااتهاای فرهنگی  

 . باشند باتی اجتما  ری  پ طخقا 

 
12 . snob versus slob 
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 ر رگمو ؛ این پژوهش  ر چارچوبی تلییقی اآ اظریاپ روصاوف راجع به رصارف  

 10ریووف ذائقه فرهنگی  ر آرینه رطاکته سرصارفه دتان و با  راته بندی  فرهنگی   

هااه شب سدلیاپ  اجتماعی   ین  فلتاایه و رواا)ااناراای  تاریر و جغرافیا  هنر  علوف 

ریاضاایاپ  ا بیاپ  تننوکووی و علوف داربر ی آبابه را عملیاتی در ه اراا . به ع وه   

تحصی پ فر   تحصی پ پدر  تحصی پ  اجتماعی اآ طریآ شاخه  -پایگاه اقتصا ی

را ر   رشرد راهیااه  شاغل  راکنی  رن(، و رحل رانوا  رانگیده و عملیاتی شاده 

 ار .

 (: مدل مفهومی پژوهش 1شکل)

 تحقیق   .روش5
توصاییی و به صاورپ پیمای)ایسپررا)انارهه  ا ه های  _ روش این پژوهش  تحلیلی

اب شاور توراب ارا . بر این ارااو تحقیآ هر شوری شاده ارا . جارته شراری  شاورواد

شااما، شااارل -پونه دلی تقتاای  شااده اراا : یک  5 ر این پژوهش شااور توراب به 

شار  شاارل    -راه17 16   18  19   20جنون شاارل رناطآ:    - و 4   3   2  1رناطآ  

رر د( شاارل    -و پنج  5-9-21-22غرن شاارل رناطآ:   -چوار  14-13-15-8رناطآ:  

 400به تتدا    13رطابآ با جدو، حگ  امواه رورهاب ه. حگ  امواه 7-6-12-11-10

 
ایر  ر اظر هرفته ار   384ه(ار ایر و باتتر تتدا  حگ  امواه  100000.جدو، حگ  امواه رورهاب برای جارته شراری   13

 ایر حگ  امواه ااتخان شده ار .  400اکخته  ر این پژوهش به تتدا  بی)تر ده 
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ایر شاارد  دننده  ر پژوهش  بی)ااترین   400ایر ااتخان هر یده اراا . اآ رگمو   

 رصد   ارای    8/27را، با  20تا   15 رصد  افرا    8/56ها رربوط به رر اب با ریااگین

صد   ارای شغل  ر  0/29ریلیوب با    5تا   3 رصد  با  رشرد  8/25ردرث دارشناری با 

 رصاد     0/50 رصاد  افرا  رگر  با   8/50 رصاد  راادن رن(، اجاره ای با    3/30شآا  با  

 رصاد  راادن    5/28 رصاد و تحصای پ پدر با   0/27 ارای را ر با تحصای پ  یرل  با  

 رصاد بو . اب(ار پژوهش پررا)اناره با راواتپ بتاته بو ه ده  5/34شاما، توراب با  

اظراب این حوآه  تدوین و رور  تأیید ای)ااب رااتید خخره و صااح روایی شب آیر اظر ا

قرار هرف . پایایی پرراا)ااناره ای( با ارااتیا ه اآ شآروب شکیای درواخا)سدله به رقدار 

برشور  هر یاده داه رقادار قاابال قخوکی بو  و بر اعتخاار بااتی این رقیااو  تکا     891/0

ضااری  همختااتگی پیررااوب و شآروب    ی تحقیآ با ارااتیا ه ا ه ها ار .  ر اوای ؛  

  تحلیل واریااه یک طرفه رور  تحلیل قرار هرفته ار .

 .یافته های تحقیق 6
اجتملاعی افرادتتحصللیالت فرد،   - چله رابهله ای بیپ پلایگلاه اقتصللادی  - 1

تحصلیالت پدر، تحصلیالت مادر، دردمد ماهیانه، شل ل، مالکیت من  ، محل 

 رف یا مهالعه کتاب وجود دارد؟سکونت( و ذائقه فرهنگی در زمینه مص

 
 اجتماعی و ذائقه فرهنگی مصرف یا مطالعه کتاب  -(:مقادیر همبستگی بین مؤلفه های متغیر پایگاه اقتصادی 1جدول )

ذائقه فرهنگی  

رصرف یا  

 رطاکته دتان  

تحصی پ  

 فر  

 

تحصی پ  

 پدر
 

تحصی پ  

 را ر 

 

 رشرد  

 راهیااه 

 

راکنی    شغل 

 رن(، 

رحل  

 رنوا 

ضری   

همختتگی 

 پیرروب 

**401. **252. **208. **165. **167.- -.078 **169.- 

رطح  

 رتنا اری

.000 .000 .000 .001 .001 .119 .001 

 

ه   401/0جدو، فو  ا)ااب ری  هد؛ رابطه بین رتغیرهای رتاتقل تحصای پ فر س

ه و رتغیر 165/0ه و  رشرد راهیااهس208/0ه  تحصاای پ را رس252/0تحصاای پ پدرس

رتنی 05/0وابتااته ذائقه فرهنگی رطاکته دتان ربخ  و  ر رااطح رتنا اری دمتر اآ 

تحصاای پ را ر و  رشرد    اری اراا  و با اف(ایش تحصاای پ فر   تحصاای پ پدر 

رااهیااااه  رصااارف یاا رطااکتاه دتاان فر  ای( اف(ایش ری یااباد. اکختاه هر چناد رابطاه بین 



 1401 تابتتاب    ♦  2شماره    ♦  11را،    ♦  اجتماعی فرهنگی  راهخر      329

 

ه با رصارف یا رطاکته دتان رابطه  -169/0ه و رحل رانوا س-167/0رتغیرهای شاغلس

ه و رصارف 078/0رتنوو و رتنی  اری ا)ااب ری  هد ارا رابطه بین راکنی  رن(،س

 ه را ا)اب امی  هد.119/0رتنی  اریس  یا رطاکته دتان رطح

دیا شلهروندا  و پدر و مادر دنها که از تحصلیالت یکسلانی بردوردارند،  - 2

ذائقله فرهنگی مشللابهی در زمینله مهلالعله کتلاب دارند یا تفلاوت معنلاداری در  

    ذائقه فرهنگی دنها وجود دارد؟

 
ذائقه فرهنگی مصرف یا مطالعه کتاب و میزان تحصیالت شهروندان،  (: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای 2جدول)

 پدر و مادر آنها 

یر
متغ

 

 
 تحصیالت

 مادر پدر شهروندان

ن 
گی

یان
م

یار  
مع

ف 
حرا

ان
 

F
 

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

 

ن 
گی

یان
م

یار  
مع

ف 
حرا

ان
 

F
 

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

 

ن 
گی

یان
م

یار  
مع

ف 
حرا

ان
 

F
 

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

 

ت
لیا

ک
 

 004/0 91/3 51/3 25/9 00/0 52/7 577/0 56/8 00/0 38/11 96/4 41/8 زیر دیپلم

   91/3 69/10   23/3 29/10   54/3 30/8 دیپلم

   25/4 83/9   17/2 73/9   71/4 7/10 فوق دیپلم

   47/1 45/11   43/6 00/12   15/5 37/11 کارشناسی

کارشناسی 
 ارشد

09/13 23/5   30/12 42/5   21/12 14/2   

           15/1 33/17 دکتری

ی 
اس

شن
وان

و ر
ه 

سف
فل

 

 07/0 14/2 49/2 72/6 002/0 86/6 577/0 90/5 00/0 13/14 29/4 53/6 زیر دیپلم

   17/3 91/7   23/3 04/8   43/2 38/5 دیپلم

   72/4 41/7   17/2 82/6   39/3 26/7 فوق دیپلم

   42/4 26/8   43/6 54/8   71/4 17/9 کارشناسی

کارشناسی 
 ارشد

32/9 07/4   76/7 42/5   06/8 98/4   

           76/4 00/12 دکتری

ت 
بیا

اد
 

 001/0 49/4 25/3 43/9 00/0 75/6 57/2 51/3 00/0 75/12 29/5 56/9 زیر دیپلم

   42/4 17/11   65/4 36/5   30/3 58/8 دیپلم

   62/4 47/11   32/3 75/5   07/5 67/10 فوق دیپلم

   36/2 88/11   17/4 09/6   43/6 13/12 کارشناسی

کارشناسی 
 ارشد

26/14 42/5   18/6 62/3   41/13 58/3   

           577/0 67/20 دکتری

ین
د

 

 277/0 27/1 023/3 32/5  47/4 577/0 78/5  36/12 23/3 82/5 زیر دیپلم

   17/5 50/6   23/3 08/7   17/2 02/5 دیپلم
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   27/3 88/6   17/2 73/6   38/3 88/6 فوق دیپلم

   12/4 20/7   43/6 10/8   73/4 40/8 کارشناسی

کارشناسی 
 ارشد

62/8 68/3   24/7 29/5   68/7 51/3   

           04/4 67/9 دکتری

نر
ه

 

 01/0 09/3 25/4 23/10 00/0 29/4 30/3 53/9 00/0 91/14 43/6 32/10 زیر دیپلم

   47/1 38/12   07/5 25/12   42/5 20/9 دیپلم

   14/2 29/13   43/6 50/12   577/0 37/11 فوق دیپلم

   12/4 45/12   42/5 34/13   23/3 54/12 کارشناسی

کارشناسی 
 ارشد

89/16 17/2   46/12 04/4   32/13 51/3   

           43/6 33/21 دکتری

م 
علو

ت
ضیا

ریا
 

 00/0 06/5 87/4 80/7 003/0 95/4 43/6 24/4 00/0 99/9 42/5 44/9 زیر دیپلم

   49/5 37/9   42/5 26/5   577/0 08/7 دیپلم

   00/4 46/10   577/0 00/8   23/3 89/8 فوق دیپلم

  72/4 11/11   23/3 69/4    17/2 89/10 کارشناسی

کارشناسی 
 ارشد

91/11 43/6    95/4 17/2   00/10 42/4  

           42/5 33/18 دکتری

ی 
اع

تم
 اج

وم
عل

 

 00/0 28/5 98/4 37/8 00/0 73/7 43/6 59/7 00/0 33/13 577/0 00/9 زیر دیپلم

   17/5 71/9   42/5 62/9   23/3 29/7 دیپلم

   87/4 66/10   577/0 60/10   17/2 62/9 فوق دیپلم

   49/5 45/11   23/3 36/11   43/6 48/11 کارشناسی

کارشناسی 
 ارشد

94/11 42/5   92/10 17/2   15/10 00/4   

           577/0 33/19 دکتری

ان
زب

 
 00/0 23/6 72/4 18/4 00/0 09/8 43/6 81/3 00/0 22/10 23/3 62/4 زیر دیپلم

   42/4 54/4   42/5 64/4   17/2 70/3 دیپلم

   98/4 25/5   577/0 98/4   43/6 74/4 فوق دیپلم

   51/3 75/5   23/3 69/5   42/5 56/5 کارشناسی

کارشناسی 
 ارشد

77/5 577/0   59/5 17/2   24/5 91/3   

           23/3 00/9 دکتری

ی
رد

ارب
 ک

وم
عل

 

 07/0 16/2 43/6 41/5 00/0 01/4 42/4 34/5  48/10 17/2 62/5 زیر دیپلم

   42/5 94/5   98/4 96/5   43/6 86/4 دیپلم

   577/0 75/6   17/5 48/5   29/5 46/5 فوق دیپلم

   23/3 42/6   27/3 01/7   30/3 67/6 کارشناسی

کارشناسی 
 ارشد

85/7 07/5   30/6 12/4   38/6 17/2   

   43/6 67/10 دکتری
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دتا    Fجادو، فو  برای تحصااای پ شاااوروااداب ا)ااااب ری  هاد؛ رقادار شآروب

ه   36/12سنی ه 75/12ساپیاا به 13/14یسو رواا)اااناارااا  فلتااایاهه   38/11ساپیادل

علوف ه   22/10سآباابه   33/13یساجتمااع   علوفه   99/9ساپیااضااایار  علوفه   91/14سهنر

ه ری باشااد ده این اتیگه  34/13س و علوف وابتااته ایجغراف  ر یتاره و  48/10یسداربر 

 رصاااد حادی اآ وجو  تیااوپ رتنی  ار  ر ذائقاه  05/0 ر راااطح رتناا اری دمتر اآ 

فرهنگی رصرف دتان به تنار  رطح تحصی پ افرا   ار . به ع وه؛ رقا یر ریااگین  

 -ا)ااب ری  هد ده تقریخاً با اف(ایش ری(اب تحصای پ افرا   ر همه راطوح تحصایلی

ذائقاه فرهنگی رصااارف یاا رطااکتاه هماه دتا سدلیااپ  اجتمااعی   ین     -باه ج(ء  یرل   

فلتایه و رواا)انارای  تاریر و جغرافیا  هنر  رارهرری و ورآش  ا بیاپ  فنوب  علوف   

آبابه اف(ایش ری یابد. به عخارپ  یگر؛ دتااای ده  یرل   اراد دمترین و دتااای ده 

 اراد. به کحا  تحصای پ   تحصای پ  دتری  اراد بی)اترین رصارف یا رطاکته دتان

  ه  75/6ساپیا ب  ه 86/6یسو رواا)انارا فلتایهه   52/7ساپیدلبرای دت   Fپدر؛ رقدار  

علوف ه   09/8سآبابه  73/7یساجتماع  علوفه   95/4ساپیاضایر علوفسه   هنره   47/4سنی 

ه ری باشاد ده این اتیگه  ر 95/4س و علوف وابتاته ایجغراف  ر یتاره و  01/4یسداربر 

 رصد حادی اآ وجو  تیاوپ رتنی  ار  ر ذائقه فرهنگی  05/0ا اری دمتر اآ  رطح رتن

رصارف دتان به تنارا  راطح تحصای پ پدر  ار . اکخته رقا یر ریااگین ا)ااب ری  

 هد ده با اف(ایش ری(اب تحصاای پ پدر فقط ذائقه فرهنگی رصاارف یا رطاکته دت  

اجتمااعی   ین  فلتااایاه و   آبااب و ا بیااپ اف(ایش ری یااباد.  ر راااایر دتا سدلیااپ 

رواا)انارای  تاریر و جغرافیا  هنر  رارهرری و ورآش    فنوب  علوفه چنین وضاتیتی 

رقاادار   رااا ر  تحصااای پ  کحااا   بااه  ااادار .  دتاا     Fوجو   ه   91/3ساپیاادلبرای 

ه   28/5یساجاتاماااعا  عالاوفه   06/5ساپیاااضااایاار  عالاوفه   09/3سهاناره   49/4ساپیااا با

 رصد حادی اآ 05/0ه ری باشد ده این اتیگه  ر رطح رتنا اری دمتر اآ 23/6سآباب

وجو  تیاوپ رتنی  ار  ر ذائقه فرهنگی رصاارف دتان به تناراا  رااطح تحصاای پ  

ته 
بس

 وا
وم

عل
 و 

فیا
غرا

 ج
خ،

اری
ت

 

 086/0 05/2 43/6 83/12 00/0 95/4 51/3 80/11 00/0 34/13 42/5 82/12 دیپلمزیر 

   42/5 48/13   91/3 11/14   577/0 73/10 دیپلم

   577/0 34/14   42/4 87/12   23/3 21/13 فوق دیپلم

   23/3 45/15   98/4 30/16   17/2 06/15 کارشناسی

کارشناسی 
 ارشد

74/18 38/3   41/14 17/5   41/15 17/2   

           29/5 33/26 دکتری
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ه   27/1سنی ه  14/2یسو رواا)ااناراا فلتاایهرا ر  ار . ارا  ر رااایر رتغیرها یا دت  س

هه تیااوپ رتنی  ار  ر 05/2س  و علوف وابتاااتاه  ایاجغراف  ر یتااره و  16/2یسعلوف دااربر 

ذائقه فرهنگی رصارف دتان به تنارا  راطح تحصای پ را ر ر)ااهده ا)اده ارا . 

همچنین رقا یر ریااگین ا)ااااب ری  هد ده با اف(ایش ری(اب تحصااای پ را ر فقط 

ذائقاه فرهنگی رصااارف یاا رطااکتاه دتا   ین و ا بیااپ اف(ایش ری یااباد.  ر راااایر 

فلتایه و رواا)انارای  تاریر و جغرافیا  هنر  رارهرری و   دت سدلیاپ  اجتماعی  آباب 

 ورآش    فنوب  علوف داربر یه چنین وضتیتی وجو  ادار .  

دیا شلهروندانی که از نو  شل ل یا می ا  دردمد یکسلانی بردوردارند،  - 3

ذائقله فرهنگی مشللابهی در زمینله مهلالعله کتلاب دارند یا تفلاوت معنلاداری در  

    ود دارد؟ذائقه فرهنگی دنها وج
 ه: اتایج شآروب تحلیل واریااه ینطرفه برای ذائقه فرهنگی رصرف یا رطاکته دتان با او  شغل و ری(اب  رشرد 3جدو، س
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یر
متغ

ل  
شغ

ع 
نو

 

ن 
گی

یان
م

یار  
مع

ف 
حرا

ان
 

F
 

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

 

مد
درآ

ن 
یزا

م
 

ن 
گی

یان
م

یار  
مع

ف 
حرا

ان
 

F
 

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

 

ت
لیا

ک
 

/72 کارمند 
12 

45/
5 

 
80/
9 

00
/0 

درآمدی  
 ندارم

36/9 27/4 95/3 001/0 

/31 کارگر
8 

18/
4 

زیر یک    
 میلیون

73/8 33/4   

/83 آزاد 
10 

87/
4 

 3تا   1  
 میلیون

84/9 77/4   

/15 دانشجو 
11 

55/
4 

 5تا  3  
 میلیون

21/11 21/5   

/58 خانه دار 
8 

82/
3 

  
   24/4 77/12 میلیون 7تا 5

/40 بیکار 
8 

91/
3 

 10تا  7  
 میلیون

38/11 21/5   

میلیون   10     
 به بال 

69/9 25/5   

ی 
اس

شن
وان

و ر
ه 

سف
فل

 

/24 کارمند 
9 

02/
4 

83/
9 

00
/0 

درآمدی  
 ندارم

88/6 71/3 03/4 001/0 

/37 کارگر
5 

92/
5 

زیر یک    
 میلیون

32/7 48/4   

/93 آزاد 
7 

10/
3 

 3تا   1  
 میلیون

09/6 19/3   

/26 دانشجو 
8 

08/
4 

 5تا  3  
 میلیون

54/8 55/3   

/25 خانه دار 
8 

52/
4 

  
   44/4 79/8 میلیون 7تا 5

/29 بیکار 
6 

10/
3 

 10تا  7  
 میلیون

48/8 58/3   

 

میلیون   10     
 به بال 

00/7 08/4   

ت 
بیا

اد
 

/75 کارمند 
13 

15/
5 

82/
7 

00
/0 

درآمدی  
 ندارم

24/10 33/3 31/3 003/0 

/04 کارگر
9 

43/
2 

زیر یک    
 میلیون

23/9 35/5   

/66 آزاد 
10 

05/
5 

 3تا   1  
 میلیون

84/9 16/2   

/63 دانشجو 
11 

41/
3 

 5تا  3  
 میلیون

26/12 46/4   
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/33 خانه دار 
8 

67/
2 

  
   12/5 38/12 میلیون 7تا 5

/53 بیکار 
10 

13/
6 

 10تا  7  
 میلیون

76/12 36/1   

میلیون   10     
 به بال 

90/9 89/2   

ین
د

 

/10 کارمند 
9 

25/
3 

27/
12 

درآمدی   
 ندارم

58/6 58/3 60/4 00/0 

/21 کارگر
5 

78/
4 

زیر یک    
 میلیون

82/4 89/1   

/61 آزاد 
6 

23/
4 

 3تا   1  
 میلیون

26/6 51/3   

/85 دانشجو 
7 

54/
2 

 5تا  3  
 میلیون

05/8 27/4   

/39 2/8 خانه دار 
4 

  
   71/3 36/8 میلیون 7تا 5

/76 بیکار 
5 

51/
3 

 10تا  7  
 میلیون

66/6 01/3   

میلیون   10     
 به بال 

21/6 08/4   

نر
ه

 

/78 کارمند 
12 

70/
3 

65/
12 

00
/0 

درآمدی  
 ندارم

21/10 80/4 66/6 00/0 

/05 کارگر
9 

05/
4 

زیر یک    
 میلیون

18/10 31/5   

/60 آزاد 
11 

85/
1 

 3تا   1  
 میلیون

74/10 09/4   

/06 دانشجو 
16 

26/
5 

 5تا  3  
 میلیون

44/14 89/4   

/70 خانه دار 
10 

42/
3 

  
   12/3 70/11 میلیون 7تا 5

/44 بیکار 
10 

40/
2 

 10تا  7  
 میلیون

24/15 65/4   

 

میلیون   10     
 به بال 

24/10 32/5   

ت
ضیا

ریا
م 

علو
 

/40 کارمند 
11 

95/
5 

25/
10 

00
/0 

درآمدی  
 ندارم

51/9 17/4 14/3 005/0 

/41 کارگر
7 

82/
2 

زیر یک    
 میلیون

86/7 97/4   

/14 آزاد 
9 

53/
4 

 3تا   1  
 میلیون

67/7 32/3   
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/65 دانشجو 
12 

07/
2 

 5تا  3  
 میلیون

52/10 56/4   

/91 خانه دار 
6 

74/
3 

  
   63/4 51/10 میلیون 7تا 5

/78 بیکار 
7 

52/
4 

 10تا  7  
 میلیون

34/11 32/5   

میلیون   10     
 به بال 

17/8 54/3   

ی 
اع

تم
 اج

وم
عل

 

/03 کارمند 
12 

44/
2 

22/
9 

00
/0 

درآمدی  
 ندارم

28/9 77/4 31/3 003/0 

/65 کارگر
7 

62/
4 

زیر یک    
 میلیون

64/7 28/3   

/66 آزاد 
9 

33/
2 

 3تا   1  
 میلیون

67/8 97/3   

/61 دانشجو 
11 

76/
3 

 5تا  3  
 میلیون

19/11 45/4   

/42 خانه دار 
8 

52/
3 

  
   20/4 79/10 میلیون 7تا 5

/76 بیکار 
5 

83/
2 

 10تا  7  
 میلیون

66/10 87/3   

میلیون   10     
 به بال 

55/9 33/4   

ان
زب

 

/65 کارمند 
5 

03/
2 

 00
/0 

درآمدی  
 ندارم

59/4 23/2 31/2 033/0 

/69 کارگر
3 

35/
2 

زیر یک    
 میلیون

41/4 36/2   

/83 آزاد 
4 

77/
3 

 3تا   1  
 میلیون

16/4 67/2   

/85 دانشجو 
5 

46/
4 

 5تا  3  
 میلیون

42/5 06/2   

/75 خانه دار 
4 

53/
2 

  
   63/2 19/5 میلیون 7تا 5

/44 بیکار 
4 

74/
4 

 10تا  7  
 میلیون

21/5 16/3   

میلیون   10     
 به بال 

90/4 49/2   

ی
رد

ارب
 ک

وم
عل

 

/69 کارمند 
7 

35/
3 

78/
8 

00
/0 

درآمدی  
 ندارم

13/5 39/2 62/8 00/0 

/84 کارگر
4 

20/
2 

زیر یک    
 میلیون

36/4 17/1   



336  1401    تابتتاب  ♦  2شماره    ♦  11را،    ♦اجتماعی فرهنگیراهخر       

 

/02 آزاد 
6 

22/
3 

 3تا   1  
 میلیون

81/4 07/2   

/17 دانشجو 
6 

45/
3 

 5تا  3  
 میلیون

98/6 51/3   

/50 خانه دار 
5 

79/
2 

  
   26/3 19/7 میلیون 7تا 5

/98 بیکار 
4 

97/
3 

 10تا  7  
 میلیون

76/7 18/4   

 

میلیون   10 - - - - -
 به بال 

97/5 88/3   

ته 
بس

 وا
وم

عل
 و 

فیا
غرا

 ج
خ،

اری
ت

 

/19 کارمند 
17 

78/
4 

34/
7 

00
/0 

درآمدی  
 ندارم

52/12 67/3 09/4 001/0 

/12 کارگر
11 

67/
3 

زیر یک    
 میلیون

77/11 32/4   

/17 آزاد 
14 

50/
2 

 3تا   1  
 میلیون

00/12 59/3   

/70 دانشجو 
14 

36/
6 

 5تا  3  
 میلیون

23/15 98/3   

/50 خانه دار 
10 

12/
3 

  
   38/4 36/16 میلیون 7تا 5

/51 بیکار 
12 

 10تا  7   7/3
 میلیون

10/17 12/5   

میلیون   10     
 به بال 

89/13 68/4   

 

ه   80/9ساپیدلبرای دت    Fجدو، فو  برای او  شاااغل ا)ااااب ری  هد؛ رقدار 

 علوفه   65/12سهنره   27/12سنی ه 82/7ساپیاا به 83/9یسو رواا)اااناارااا  فلتااایاه

  ر  یتااره و  78/8یسعلوف دااربر سه   آباابه   22/9یساجتمااع   علوفه   25/10ساپیااضااایار

ه ری باشااد ده این اتیگه  ر رااطح رتنا اری دمتر اآ 34/7س و علوف وابتااته ایجغراف

 رصد حادی اآ وجو  تیاوپ رتنی  ار  ر ذائقه فرهنگی رصرف دتان به تنار  05/0

او  شااغل افرا   ار . به ع وه تیاوپ ریااگین ها ا)اااب ری  هد داررنداب به ج(  ر 

ترین ریااگین را اتاخ  هروه رطاکتاپ هنر  ریاضایاپ و آباب ده هروه  اا)اگویاب بات

به راایر ر)ااغل  اراد  اآ ری(اب رطاکته باتتری برخور اراد. هروه شاغلی شآا  شارایط 

رتورااطی  اراد و افرا  دارهر  خااه  ار و بینار اتااخ  به رااایر ر)اااغل اآ ریااگین  

ه  95/3ساپیادلبرای دتا     Fرطااکتاه پاایین تری برخور ارااد. برای ری(اب  رشراد؛ رقادار  

رواا)ااانااارااا  فلتااایااه  علوفه   66/6سهنره   60/4سنی ه 31/3ساپیااا به 03/4یسو 
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  ر  یتاره و  62/8یسعلوف داربر ه  31/2سآبابه   31/3یساجتماع  علوفه   14/3ساپیاضایر

ه ری باشااد ده این اتیگه  ر رااطح رتنا اری دمتر اآ 09/4س و علوف وابتااته ایجغراف

ذائقه فرهنگی رصرف دتان به تنار   رصد حادی اآ وجو  تیاوپ رتنی  ار  ر 05/0

 هد افرا  با  ری(اب  رشرد افرا   ار . ع وه بر این تیااوپ رقدار ریااگین ها ا)ااااب ری

 رشراد باات ع قمناد باه رطااکتاه دتا   ر حوآه هنر  تااریر  جغرافیاا و علوف وابتاااتاه  

.  ریاضاایاپ  دلیاپ  فلتاایه و رواا)ااناراای  علوف داربر ی   ین و ا بیاپ هتااتند

همچنین افرا  باا  رشراد رتوراااط ع قمناد باه رطااکتاه دتا   ر حوآه آبااب و علوف 

اجتمااعی هتاااتناد.  ر ریااب افرا  فو   هروه د   رشراد سدمتر اآ یاک ریلیوب توراابه 

دمترین ریااگین را  ر ااوا  ذائقه فرهنگی رصاارف یا رطاکته دت  روصااوف به خو  

 اختصاص  ا ه ااد.

شللهرونلدانی کله از نو  ملالکیلت من   و محلل زنلدیی یکسللانی دیلا  - 4

بردوردارنلد، ذائقله فرهنگی مشللابهی در زمینله مهلالعله کتلاب دارنلد یلا تفلاوت 

     معناداری در ذائقه فرهنگی دنها وجود دارد؟
 

ی  رن(، و رحل  ه: اتایج شآروب تحلیل واریااه ینطرفه برای ذائقه فرهنگی رصرف یا رطاکته دتان با او  راکن 4جدو، س
 آادهی 
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یر 
متغ

 

نوع 
مالکیت  

 منزل

انحراف   میانگین 
 معیار 

F   سطح
معنی  
 داری

محل 
 زندگی

 میانگین 
انحراف  

 F معیار 

سطح  
معنی  
 داری

ت 
لیا

ک
 

شمال  007/0 54/3 54/5 70/11 مالک 
 تهران

51/11 87/4 38/13 00/0 

غرب    86/4 02/10 اجاره ای
 تهران

50/13 49/5   

منزل 
 پدری 

شرق    43/4 47/10
 تهران

29/8 00/4   

جنوب     06/6 75/13 سازمانی 
 تهران

21/9 72/4   

مرکز     46/3 83/7 سایر 
 تهران

62/10 42/4   

سی
شنا

وان
و ر

ه 
سف

فل
 

شمال  04/0 46/2 36/4 37/8 مالک 
 تهران

93/7 98/4 08/19 00/0 

غرب    00/4 28/7 اجاره ای
 تهران

23/11 17/5   

منزل 
 پدری 

شرق    96/3 83/7
 تهران

21/6 27/3   

جنوب     52/4 25/9 سازمانی 
 تهران

03/6 12/4   

مرکز     60/2 33/5 سایر 
 تهران

12/8 51/3   

ین
د

 

شمال  008/0 50/3 27/4 00/8 مالک 
 تهران

54/7 91/3 54/7  

غرب    94/3 85/6 اجاره ای
 تهران

01/6 25/4   

منزل 
 پدری 

شرق    99/2 68/6
 تهران

05/6 47/1   

جنوب     89/4 25/9 سازمانی 
 تهران

08/9 14/2   

مرکز     54/1 75/4 سایر 
 تهران

00/7 49/2   

 هنر

شمال  438/0 945/0 76/5 96/11 مالک 
 تهران

60/5 17/3 15/8 00/0 

غرب    87/6 07/12 اجاره ای
 تهران

75/6 72/4   

منزل 
 پدری 

شرق    52/6 8/12
 تهران

05/7 42/4   

جنوب     77/6 13/15 سازمانی 
 تهران

62/4 98/4   

مرکز     64/5 42/9 سایر 
 تهران

50/8 17/5   
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ت 
ضیا

ریا
م 

علو
 

شمال  165/0 63/1 30/6 78/10 مالک 
 تهران

17/6 27/3 58/9 00/0 

غرب    54/5 13/9 اجاره ای
 تهران

32/7 12/4   

منزل 
 پدری 

شرق    78/4 66/9
 تهران

35/3 51/3   

جنوب     44/4 00/10 سازمانی 
 تهران

31/4 91/3   

مرکز     06/4 00/8 سایر 
 تهران

58/4 25/4   

ی 
ماع

جت
م ا

علو
 

شمال  144/0 72/1 56/3 37/5 مالک 
 تهران

62/10 47/1 68/13 00/0 

غرب    91/2 91/4 اجاره ای
 تهران

77/13 14/2   

منزل 
 پدری 

شرق    52/4 90/4
 تهران

49/8 12/4   

جنوب     89/4 88/4 سازمانی 
 تهران

47/8 51/3   

مرکز     54/1 62/4 سایر 
 تهران

90/8 87/4   

ان
زب

 

شمال  08/0 04/2 76/5 31/5 مالک 
 تهران

69/6 49/5 56/15 00/0 

غرب    87/6 62/4 اجاره ای
 تهران

19/6 00/4   

منزل 
 پدری 

شرق    52/6 9/5
 تهران

24/4 72/4   

جنوب     77/6 8/5 سازمانی 
 تهران

14/4 42/4   

مرکز     89/4 00/4 سایر 
 تهران

19/4 98/4   

ی
رد

ارب
 ک

وم
عل

 

شمال  193/0 53/1 54/5 52/6 مالک 
 تهران

07/6 17/5 32/19 00/0 

غرب    86/4 80/5 اجاره ای
 تهران

29/9 87/4   

منزل 
 پدری 

شرق    43/4 27/6
 تهران

51/5 49/5   

جنوب     06/6 38/7 سازمانی 
 تهران

11/5 00/4   

مرکز     46/3 00/5 سایر 
 تهران

10/5 72/4   

 و  
فیا

غرا
 ج

خ،
اری

ت
ته 

بس
 وا

وم
عل

 

شمال  059/0 29/2 54/5 04/16 مالک 
 تهران

01/14 42/4 72/10 00/0 

غرب    86/4 56/13 اجاره ای
 تهران

62/19 98/4   
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منزل 
 پدری 

شرق    43/4 56/13
 تهران

58/12 32/3   

جنوب     06/6 38/14 سازمانی 
 تهران

82/11 51/4   

مرکز     46/3 67/11 سایر 
 تهران

21/14 27/2   

ت 
بیا

اد
 

شمال  264/0 31/1 54/5 54/11 مالک 
 تهران

53/5 52/4 36/5 00/0 

غرب    86/4 80/10 اجاره ای
 تهران

63/4 73/4   

منزل 
 پدری 

شرق    43/4 57/11
 تهران

70/5 21/3   

جنوب     58/3 38/13 سازمانی 
 تهران

23/4 39/2   

مرکز     22/4 75/8 سایر 
 تهران

77/5 58/4   

 

رقادار   برای دتا    Fجادو، فو  باه کحاا  رااکنیا  رن(، ا)اااااب ری  هاد؛ 

ه ری باشاد ده این اتیگه  ر 50/3سنی ه و  46/2یسو رواا)انارا فلتایهه   54/3ساپیدل

 رصد حادی اآ وجو  تیاوپ رتنی  ار  ر ذائقه فرهنگی  05/0رطح رتنا اری دمتر اآ  

رصااارف دتان به تنارااا  راکنی  رن(، افرا   ار  ارا  ر راااایر رتغیرها یا دت  س 

اجتمااعی  آبااب  تااریر و جغرافیاا  هنر  رااارهرری و ورآش    فنوب  علوف دااربر یه  

 ار  ر ذائقاه فرهنگی رصااارف دتاان باه تناارااا  رااکنیا  رن(، افرا  تیااوپ رتنی  

ر)ااهده ا)اده ارا . همچنین  ر روار ی ده شآروب رتنی  ار شاده ارا  باتترین  

ریااگین رربوط به افرا ی ارا  ده  ر خااه های رااآراای آادهی ری دنند و دمترین 

  Fی؛ رقادار  ریاااگین رربوط باه ه(یناه هاای  یگر ارااا . برای رتغیر رحال آااده

ه  54/7سنی ه 36/5ساپیا به 08/19یسو رواا)انارا فلتایهه  38/13ساپیدلرتغیرهای  

علوف ه   56/15سآباابه   68/13یساجتمااع   علوفه   58/9ساپیااضااایار  علوفه   15/8سهنر

ه ری باشااد ده این اتیگه  72/10س و علوف وابتااته ایجغراف  ر یتاره و  32/19یسداربر 

 رصاااد حادی اآ وجو  تیااوپ رتنی  ار  ر ذائقاه  05/0 ر راااطح رتناا اری دمتر اآ 

فرهنگی رصارف دتان به تنارا  رحل آادهی افرا   ار . به ع وه تیاوپ ریااگین ها  

ه و 50/13 هد؛ به کحا  رطاکته دت  دلیاپ باتترین ریااگین غرن تورابسا)اااب ری

)ااناراای ه اراا .به کحا  رطاکته فلتاایه و رواا29/8دمترین ریااگین شاار  تورابس

ه اراا . 03/6ه و دمترین ریااگین جنون تورابس23/11باتترین ریااگین غرن تورابس

ه و دمترین ریااگین  08/9به کحا  رطاکته دت   ینی باتترین ریااگین جنون تورابس
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ریاااگین ررد( 01/6غرن تورابس ه اراااا . باه کحاا  رطااکتاه دتا  هنر بااتترین 

ه ارااا . باه کحاا  رطااکتاه دتا   62/4رابسه و دمترین ریاااگین جنون تو50/8تورابس

ه و دمترین ریاااگین شااار  32/7علوف ریااضااایااپ بااتترین ریاااگین غرن تورابس

ه ارااا . باه کحاا  رطااکتاه دتا  علوف ریااضااایااپ بااتترین ریاااگین غرن 35/3تورابس

ه ارااا . باه کحاا  رطااکتاه دتا  آبااب 47/8ه و دمترین جنون تورابس77/13تورابس

ه ارا . به کحا  14/4ه و دمترین جنون تورابس69/6شاما، تورابسباتترین ریااگین  

توارابس غرن  ریااااگایان  باااتترین  داااربر ی  علاوف  ررد(  29/9رطاااکتااه  دماتارین  و  ه 

ه اراا . به کحا  رطاکته تاریر  جغرافیا و علوف وابتااته باتترین ریااگین  10/5تورابس

  رطاکته ا بیاپ ه اراا . به کحا82/11ه و دمترین جنون تورابس62/19غرن تورابس

تورابس ررد(  ریاااگین  تورابس77/5بااتترین  دمترین جنون  اراااا .  ر 23/4ه و  ه 

رگمو ؛ ری(اب رطاکته افرا ی ده  ر غرن توراب آادهی ری دنند به اتاااخ  راااایر  

اواحی توراب بی)ااتر بو ه اراا . همچنین ری(اب رطاکته افرا ی ده  ر جنون توراب  

 اواحی توراب دمتر ار .آادهی ری دنند به اتخ  رایر  

 ییری.بحث و نتیجه7
ذائقاه ی افر  و  اجتمااع   -یاقتصاااا   گااهیپااباا هادف تحلیال رابطاه »  این پژوهش

ی شاورواداب با تادید بر رصارف یا رطاکته دتانج ااگاف هرف  با این توضایح ده فرهنگ

هر چند ذائقه فرهنگی افرا  تح  تاثیر رتغیرهای رتتد ی اراا  ارا  ر این پژوهش  

ی اجتمااع   -یاقتصاااا   گااهیپااذائقاه فرهنگی رصااارف یاا رطااکتاه دتاان  ر ارتخااط باا  

 شورواداب شور توراب رور  پژوهش قرار هرف .

ی  اجتماع   -یاقتصاا   گاهیپا  پیرراوب بین شااخه های اتایج ضاری  همختاتگی 

شااورواداب و ذائقه فرهنگی رصاارف یا رطاکته دتان ا)اااب ری  هد بین رتغیرهای 

ه  تحصااای پ  252/0ه  تحصااای پ پدرس401/0رتاااتقل تحصااای پ فر  به ری(ابس

ی رطاکته دتان  ه و رتغیر وابتاااته ذائقه فرهنگ165/0ه و  رشرد راهیاااهس208/0را رس

ه و رحال -167/0رابطاه ربخا  و رتنی  اری وجو   ار . بین رتغیرهاای شاااغالس

ه با رصاارف یا رطاکته دتان رابطه رتنوو و رتنی  اری اراا  و -169/0راانوا س

ه  119/0ه و رصااارف یاا رطااکتاه دتاان رتنی  اریس078/0رابطاه بین رااکنیا  رن(،س

فاه برای ذائقاه فرهنگی رصااارف یاا  ایتااا . اکختاه اتاایج شآروب تحلیال واریاااه ینطر

رطاکته دتان بر اراااو رتغیرهای تحصاای پ فر   تحصاای پ پدر  تحصاای پ را ر   

 رشرد راهیااه  شاغل و رحل رانوا  با رتغیر وابتاته ذائقه فرهنگی رصارف یا رطاکته  
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دتاان حاادی اآ وجو  تیااوپ رتنی  ار  ر ذائقاه فرهنگی رصااارف یاا رطااکتاه دتا  باه 

ذائقاه   یبرا  نطرفاهی  ااهیاوار  لیاشآروب تحل  جیاتااای راذدور  ار .  تناارااا  رتغیرها

 فلتیه   اپیدلاو  راکنی  رن(، برای دت  رطاکته دتان بر اراو   ایرصرف    یفرهنگ

س اجتماعی   تیاوپ رتنی  اری را ا)ااب ری  هد ارا  ر راایر دت  نی ی و  و رواا)انارا

ب  علوف دااربر یهاین تیااوپ آبااب  تااریر و جغرافیاا  هنر  رااارهرری و ورآش    فنو

 رتنی  ار ایت .

همچنین؛ اتایج ا)اب ری  هد ده تقریخاً با اف(ایش ری(اب تحصی پ افرا   ر همه 

ذائقه فرهنگی رصارف یا رطاکته همه دت سدلیاپ     -به ج(ء  یرل     -راطوح تحصایلی

ا بیاپ   اجتماعی   ین  فلتیه و رواا)ناری  تاریر و جغرافیا  هنر  ررهرری و ورآش   

فنوب  علوف  آباابه اف(ایش ری یااباد اراا باا اف(ایش ری(اب تحصااای پ پادر فقط ذائقاه 

یااباد. باا اف(ایش ری(اب  فرهنگی رصااارف یاا رطااکتاه دتا  آبااب و ا بیااپ اف(ایش ری

تحصای پ را ر ای( فقط ذائقه فرهنگی رصارف یا رطاکته دت   ین و ا بیاپ اف(ایش 

رنداب به ج(  ر هروه رطاکتاپ هنر  ریاضایاپ و آباب ری یابد. به کحا  او  شاغل دار

ده هروه  اا)ااگویاب باتترین ریااگین را اتااخ  به رااایر ر)اااغل  اراد  اآ ری(اب  

رطاکته باتتری برخور اراد. هروه شااغلی شآا  شاارایط رتورااطی  اراد و افرا  دارهر   

بر تری برخور اراد.   خااه  ار و بینار اتاخ  به راایر ر)ااغل اآ ریااگین رطاکته پایین

ری(اب  رشرد افرا  با  رشرد بات ع قمند به رطاکته دت   ر حوآه هنر  تاریر   اراااو 

جغرافیا و علوف وابتاته  ریاضایاپ  دلیاپ  فلتایه و رواا)انارای  علوف داربر ی   ین و 

ا بیاپ هتاتند. افرا  با  رشرد رتوراط ع قمند به رطاکته دت   ر حوآه آباب و علوف 

تمااعی هتاااتناد. همچنین؛ هروه د   رشراد سدمتر اآ یاک ریلیوب توراابه دمترین اج

ریااگین را  ر ااوا  ذائقه فرهنگی رصارف یا رطاکته دتان به خو  اختصااص  ا اد. به 

کحاا  رااکنیا  رن(، بااتترین ریاااگین رطااکتاه دتاان رربوط باه افرا ی ارااا  داه  ر 

ریااگین رربوط به ه(ینه راایر ارا .  خااه های رااآراای آادهی ری دنند و دمترین

ه و 50/13؛ رطااکتاه دلیااپ بااتترین ریاااگین غرن تورابسمحلل زنلدییباه کحاا   

ه اراا . رطاکته فلتاایه و رواا)ااناراای باتترین  29/8دمترین ریااگین شاار  تورابس

ه ارااا . رطاکته  03/6ه و دمترین ریااگین جنون تورابس23/11ریااگین غرن تورابس

تاوارابسداتاا   یانای   جاناون  رایاااااگایان  غارن 08/9باااتتاریان  رایاااااگایان  داماتاریان  و  ه 

ه و دمترین 50/8ه ارا . رطاکته دت  هنر باتترین ریااگین ررد( تورابس01/6تورابس

ه ارااا . رطاکته دت  علوف ریاضااایاپ باتترین ریااگین  62/4ریااگین جنون تورابس

طاکته دت  علوف ه اراا . ر35/3ه و دمترین ریااگین شاار  تورابس32/7غرن تورابس
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ه ارا . 47/8ه و دمترین جنون تورابس77/13ریاضایاپ باتترین ریااگین غرن تورابس

تورابس شاااماا،  ریاااگین  بااتترین  آبااب  دمترین جنون  69/6رطااکتاه دتا   و  ه 

ه و 29/9ه ارااا . رطااکتاه علوف دااربر ی بااتترین ریاااگین غرن تورابس14/4تورابس

کتاه تااریر  جغرافیاا و علوف وابتاااتاه بااتترین ه ارااا . رطاا10/5دمترین ررد( تورابس

ه ارااا . رطاکته ا بیاپ 82/11ه و دمترین جنون تورابس62/19ریااگین غرن تورابس

ه ار .  ر رگمو   23/4ه و دمترین جنون تورابس77/5باتترین ریااگین ررد( تورابس

توراب ری(اب رطاکته افرا ی ده  ر غرن توراب آادهی ری دنند به اتخ  رایر اواحی 

بی)اااتر بو ه ارااا . همچنین ری(اب رطااکتاه افرا ی ده  ر جنون توراب آادهی ری  

 دنند به اتخ  رایر اواحی توراب دمتر ار .

ه   1395 ر رقایتاه با تحقیقاپ پی)این؛ ه  چوب پژوهش های اواح و همناراب س

ه اتایج این تحقیآ ا)اااب ری  هد راارااه پایین رصاارف و 1393هنگی و حیدریابس

اجتمااعی پاایین افرا  قرار ری هیر  و   -ه دتاان  تحا  تااثیر پاایگااه اقتصاااا یرطااکتا

ه ای( 1393میاب و همناراب س. داظهet al., 2016  اواح ;et al., 2014 یهنگس  باکتنه

رصرف   ابتااا   برتمای( طخقاتی  ر ر)ابو  با این تحقیآ پیش تر ا)اب  ا ه بو اد ده 

. یاافتاه هاای این هet al., 2014  دااظمیاابستااثیر ربخا  و رتناا اری  ار     فرهنگی

ه رخنی بر این ده ذائقه رصاارفی  1392پژوهش اتایج تحقیآ د اتری و اتاای  اف(ا س

افرا  اآ جارتاه رحال رااانوا  تاثیر ری پذیر  را رور  تاییاد قرار ری  هد رب ً ری(اب  

رطاکته افرا ی ده  ر غرن توراب آادهی ری دنند به اتخ  رایر اواحی توراب بی)تر  

کته افرا ی ده  ر جنون توراب آادهی ری دنند به اتااخ  رااایر اراا  و ری(اب رطا

ای( ه  چوب  ه  1386س  غائ .  ه1392, اف(ا اتای   & د اتریساواحی توراب دمتر ارا  

به اوعی ری توااد رنتنه دننده   فرهنگی افرا ذائقه پژوهش حاضاار ا)اااب ری  هد  

و  دات( اااا هرو  و تحقیآ ه1386,  شااق(ساجتماعی افرا  باشاد    – روابط پایگاه اقتصاا ی

اجتماعی و رصارف فرهنگی ای(   -ه اقتصاا یه  ر خصاوص رابطه پایگا2010س رااکیواب

افاارا  بااا پایگاه اجتماعی باتتر   ر رقایته رور  تادید پژوهش حاضر ار  یا این ده 

ااپااذیری باای)تااری  ر   تاار  افااراط و راایری  با افرا   ارای پایگاه اجتماعی پایین

 ای طخقااتی رارابطة رصرف فرهنگای و تمای(هاه ای( 2002س دات( ا هرو  رصرف  اراد.

و  چاب.  (Katz-Gerro, 2002) ر ت)ااابه به تحقیآ حاضاار اتیگه هیری در ه بو اد  

 & Chan)را ا)ااااب  ا ه     رشراد  تحصااای پ  هاای  تاأثیر رتغیره  2007س هلادتورپ

Goldthorpe, 2007)  اقتصاا ی  رابطة پایگاااااهه ای( 2007همناراب سشکدرراوب و  و- 



344  1401    تابتتاب  ♦  2شماره    ♦  11را،    ♦اجتماعی فرهنگیراهخر       

 

اجتمااعی و ذائقاه فرهنگی را ا)ااااب ری  هناد داه تطاابآ باا اتاایج این پژوهش  ار  

(Alderson et al., 2007). 

ای اآ جاارتاه  حتی بی اواترین ری تواب اتیگاه هرفا  هیال تیاه   ر این پژوهش 

ق)ارهای رختلب یک طخقااااه   دند اراامی  ششب ای( رراوف رصارف تظاهری را فرارو

های رتیاوپ   ارای ری(اب و تردی  رختلیی اآ اااااوا     باااه راااخ  احاااراآ جایگاه

رختلب خو  را به های    ااااد. ایاان رنش هااای رختلااب  رااررایه و  ر اتیگااه راانش

همچنین؛ رو  ترین و اصالی ترین اتیگه   هند.    های رتیاوپ ا)ااب ری  شانل ذائقه

اجتماعی رخاطخین  -ضرورپ توجه به ذائقه فرهنگی  ایاآ رخاطخین و پایگاه اقتصا ی

 ر براااراه ری(ی هاای فرهنگی و دتاابخواای توراااط رتوکیااب ارر و اواا هاای  وکتی و 

آراای ده چنین اتیاقی ایافتند این برااره ها داردر  تآف را   غیر وکتی ری باشاد ده تا

 برای برشور ب ایاآ رخاط  اخواهند  اش .  

به عخارپ  یگر؛ با توجه به رطاکته حاضار ده  ر بین شاورواداب شاور توراب ااگاف  

هرفته ارا   هرهواه برااره  اکگو یا طرحی ده  ر خصاوص توراته رصارف و رطاکته  

اجتماعی افرا  را به   -توراب صورپ ری هیر  باید پایگاه اقتصا ی  دتان  ر رطح شور

عنواب یاک رتغیر تااثیر هاذار کحاا  دناد. باه ع وه  ر هر هوااه طرح یاا براااراه ای  ر 

آرینه توراته فرهنگ دتابخواای  ر راطح شاور توراب باید به این رو  توجه هر   ده 

تا جایی ده اتایج این تحقیآ ا)ااب  برای بات بر ب رارااه رصارف و رطاکته دتان افرا 

ری  هد  تاثیر عوارل تحصای پ فر   تحصای پ پدر  تحصای پ را ر   رشرد راهیااه   

رحل آادهی  راکنی  رن(، رور  برررای و دارشانارای قرار هیراد یا  ر چنین برااره  

هنری  ر اواحی رخلتب -یا طرح های کحا  شاواد.  ر اوای ؛ تأرایه رراد( فرهنگی

شاما،  -به تنارا  ایاآ و ع یآ پنج طیب رور  اظر این پژوهش  ر توراب : یک شاور

شار    -راه17 16   18  19   20جنون شاارل رناطآ:    - و 4   3   2  1شاارل رناطآ  

رر د(   -و پنج  5-9-21-22غرن شاارل رناطآ:   -چوار  14-13-15-8شاارل رناطآ:  

ناه ترویج رصااارف و ه.  ری تواااد یاک راهخر  روفآ  ر آری7-6-12-11-10شاااارال  

 رطاکته دتان باشد.
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