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مسألهنیابومقدمه
جوامعپیشرفتوترقیعلمی،شکوفاییبرايابزارترینمهمازیکیکتابخانهوکتاب

جوامع،فرهنگیمیراثوتاریخبهگذرانگاهیباآیند.میحساببهتاکنونتاریخابتداياز
بههاآنناپذیرجداییارکانجزءهاکتابخانهوکتابخوانیکتاب،کهگرددمیمشخص
اند.آمدهوجودبهافراددانشواطالعاتینیازهايکردنبرطرفبرايوآیندمیحساب
هايسازمانوملیمراکزازبسیارييتوجهاخیرهايدههدرکتابخوانیگسترشوتوسعه

راهبردهايپیشنهادوبررسیبرايیونسکوبارهایندراست.نمودهجلبراالمللیبین
موضوعباجهانیيکنگرهبرگزاريوهاکنفرانستخصصی،هايکمیتهبرپاییبهمناسب،
همچونکتابخوانیيتوسعهموضوعکهچرااست؛نمودهاقدامکتابخوانیترویجوتوسعه
حالدرکشورهايبزرگهاينگرانیومهمهايموضوعازسیاسیواقتصادييتوسعه
مفهومبهتوسعهبنیادياجزاءازیکیکتابخوانی،يتوسعهاهمیتبرافزوناست.توسعه

).1390(غیاثوند،استاقتصادييتوسعهابزارهايازوکلی
درایراندرکتابتولیدحتیوکتابخوانیموجود،اطالعاتوآمارطبقاین،وجودبا

کاالهايمصرفوفعالیتپژوهشیطرحهايیافتهاست.نگرفتهقرارمطلوبیوضعیت
درکهفراغتبرايانتظارموردهايفعالیتمیانازکهدهدمیننشاکشورکلدرفرهنگی
ودرصد7تنهامجلهوروزنامهکتاب،مطالعهشده،نامیده»فرهنگیتقاضاي«مجموع

ایرانیان،فرهنگی(رفتارهايدهندمیاختصاصخودبهرادرصد4کتابخانهبهرفتن
ارشادوفرهنگوزارتفرهنگیاونمعيمصاحبهازحاصلاطالعاتآخرینطبق).1382

20نفرهربرايمطالعهمیزان)،1388(تهرانکتابنمایشگاهدومینوبیستدراسالمی
نتایجيارائهبانیزایرانعمومیهايکتابخانهنهادکلدبیراست.شدهبرآوردروزدردقیقه

استدقیقه18ایراندرمطالعهمتوسطاست:گفتهایراندرکتابخوانیيمطالعهسنجش
).1390(غیاثوند،داردقرارکتابخوانیبرايمردماولاولویتدرداستانیادبیاتورمانو

نشان،)1390(کشورفرهنگیهايشاخصسنجشوبررسیطرحازحاصلهايداده
7/18وانددرسیغیرمطالعهفاقدهفتهطولدرکشورمردمدرصد8/47کهدهدمی

داردسعیحاضرپژوهشاساس،اینبردارند.مطالعههفتهدرساعت2ازکمترنیزدرصد
بیندرآزاديمطالعهبرثیرگذارأتفرهنگیواجتماعیاقتصادي،عواملبررسیبهکه

نگریستهمطالعهبهفرهنگیمصرفمنظرازپژوهشایندربپردازد.اهوازشهرشهروندان
بهوب،صفحاتدرموجودمطالبومجالتروزنامه،کتاب،دیگر،عبارتبهاست.شده

راآنهادیگري،کااليهرمانندبهفردکهاستشدهگرفتهنظردرفرهنگیکااليعنوان



9...با تأکید برسبک زندگی و مصرف فرهنگی:

يبرجستهشناسانجامعهازیکیکهبوردیوپیرينظریهازمنظوراینبرايکند.میمصرف
است.هشداستفادهپژوهشنظريچارچوبعنوانبهاست،معاصر

پژوهشتجربیپیشینهبرمروري
الف) تحقیقات داخلی

نشانفاضلیپژوهشکتاب،مصرفيحوزهدرشدهانجامهايپژوهشمیاناز
داردوجودمعناداريرابطهافراد،درسیغیريمطالعهمیزانوسرمایهانواعبینکهدهدمی

(فاضلی،کنندمیتبیینراالعهمطمیزانواریانسدرصد37/0حدودهاسرمایهانواعو
1391.(

بافرهنگیواجتماعیاقتصادي،يسرمایهبینکهدهدمینشاننیزغیاثوندپژوهش
مؤثريعاملخودزندگی،سبکدیگرطرفازوداردوجودمعناداريرابطهزندگیسبک

).1390(غیاثوند،باشدمیفردمطالعاتیسبکبهدهیشکلدر
يسرمایهبعدسههربینکهانددادهنشانخودپژوهشدرهمکارانورضادوست

میزانباشده،نهاديویافتهعینیت،1تجسدیافتهفرهنگیيسرمایهیعنیوالدینفرهنگی
ترتیببدیندارد.وجودمثبتومعناداررابطهايکتابخانهخدماتومنابعازافراداستفاده

منابعازاستفادهمیزانآن،بعدسههردرفرهنگیيسرمایهسطحرفتنباالباکه
).1391همکاران،و(رضادوستیابدمیافزایشنیزايکتابخانه

مطالعهبرمؤثرعواملمیانازکهدهدمینشانایرجیوزادهمعرفپژوهشهايیافته
يرابطهنواده،خادرآمدووالدینوافرادتحصیالتعمومی،هايکتابخانهمراجعانمیاندر

).143- 170: 1389ایرجی،وزاده(معرفدارندکتابخانهبهمراجعهباداريمعنیومثبت
نقشبهمعلمان،ووالدینبرعالوهآموزاندانشهمکاران،وساالريپژوهشدر
يادارهدرشرکتوکتابخوانیمسابقاتنیزومطالعهبهشانعالقهافزایشدردوستان
دریادگیرندگانمشارکتکهاستنکتهاینمؤیدیافته،ایناند.کردهاشارهکتابخانه
بهبودسببدوستان،مانندعواملینیزوداردسروکارکتابخانیوکتابباکههاییفعالیت
).1370همکاران،و(ساالريشودمیآنانکتابخوانیوضعیت

عبارتنددرسیغیريمطالعهمشوقعواملترینمهممرادمند،پژوهشهايیافتهطبق
مراکزيتوسعهشخصی،يکتابخانهداشتنکودکی،دورانازمطالعهبهعادتداشتناز:

1 embeded cultural capital
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سطحخانواده،درآمدافزایشدوستان،ووالدینمعلمان،اساتید،تشویقخوانی،کتاب
خوانیکتابمسابقاتبرگزاريوخانوادهاعضاياجتماعیموقعیتومطالعهتحصیالت،
).95- 114: 1389(مرادمند،

ب) تحقیقات خارجی
منزلتمراتبسلسلهدرفردموقعیتکهدهدمینشان1تورچپژوهشنتایج
تحصیلی،پیشرفتبهمربوطتأثیراینوداردکتابيمطالعهبرمعناداريتأثیراجتماعی،

).2007(تورچ،استاجتماعیيطبقهودرآمد
يپایهسهتحصیالت،ودرآمدمنزلت،کهاستآنازیحاک2باکوديپژوهشنتایج

مطالعاتیرفتارهستند.مجارستاندرکتابيمطالعهدراجتماعیقشربنديبراياصلی
بهقشربنديدیگر،عبارتبهدارد.ارتباطشانوالدینوخوداجتماعیمنزلتباقویاًافراد

درفردهرچهکند.میتعیینراافرادیمطالعاترفتارمنزلت،وتحصیالتدرآمد،يوسیله
رودمیمطالعهسمتبهبیشترباشد،داشتهباالتريجایگاهاجتماعیقشربندينظام

).2007(باکودي،
کهدانشجویانیدهد،مینشانکشور41در3چویینوچیومینگپژوهشنتایج

بیشتريمطالعاتییشرفتپوعالقهبودند،باالفرهنگیيسرمایهباهاییخانوادهداراي
).2010چو،یینوچیو(مینگداشتنددانشجویانسایربهنسبت

گرایشتقویتدرمؤثرينقشخانوادکهاستآنازحاکینیز4راوارثیتحقیقنتایج
دروالدینوفرزندانبینروابطخانواده،زندگیسبکوي،اعتقادبهدارد.مطالعهبهفرد

روابطدارايفرزندانيمطالعهعادتتقویتبهخانوادهاقتصاديـ عیاجتماپایگاهوخانه
).1998(راوارثی،استنزدیک

پژوهشنظريچارچوب
نگریستهکتابخوانیومطالعهموضوعبهفرهنگیمصرفدیدگاهازحاضرپژوهشدر

سبکومصرفيدربارهکهاستشناسیجامعهترینپرخوانندهبوردیوپیراست.شده
دانند.میزمینهایندرمحققانانجیلراوي"تمایز"کتاباست.گفتهسخنزندگی

1 Torche
2 Bukodi
3 Ming Chow and Yun Chu
4 Ravarsy



11...با تأکید برسبک زندگی و مصرف فرهنگی:

جدید،اقتصادکهتمایزکتابازعبارتاینبامصرفيمقولهقبالدرويکلیموضع
درشانظرفیتاساسبرکهاندازههمانبهمردمآندرکهاستاياجتماعیدنیايطالب

ويشد.خواهندارزیابینیز»مصرف«درشانظرفیتحسبربشوند،میارزیابی»تولید«
ايمبارزهدرگیرمتوسططبقاتفرودستوفرادستهايگروهکهکندمعلومخواهدمی
ومصرفهستند.خوداجتماعیموقعیتوارزشهویت،تثبیتبرايمالیماماپایانبی

فضايدرمبارزهوسازيمشروعیتفرهنگی،تولیدبرايابزاريفرهنگیمصرفخصوصاً
هانشانهها،ارزشاست.زیستیهايخواستهبرآوردنازبیشچیزيمصرفاست.اجتماعی

مسلّططبقاتهستند.اجتماعیساختارهاي»بازتولید«و»تولید«درگیرفعاالنهنمادها،و
خشندبمشروعیتفرهیختگی،عنوانبهراخودزیستنيشیوهکهدارندراقابلیتاین

).1382:43(فاضلی،
نیزهامنشخودو1هامنشمحصولزندگیهايسبککهایندادننشانبابوردیو

کهنکتهاینبیانوهستندرسمیآموزشيتجربهجملهازوهاتجربهانوعازتابعی
دررسمیآموزشمیانارتباطاند،زندگیهايسبکبروزتریناصلیمصرفالگوهاي
گرایشاتیکهاسترسمیآموزشکند.میتحلیلراآنبازتولیدوداريایهسرمساختار

بهنیازمندشدنکنندهمصرفزیراآورد،میپدیدخاصمصرفالگوهايایجادبرايپایدار
فراینديصرفاًواستفرهنگینمادهايازمناسبیيذخیرهوناخودآگاهآوردنوجود

ومصرفشناسیجامعهبرايبوردیوياندیشهثمیراترینعمدهنیست.شناختیزیست
مبنايومصرفالگوهايتبیینبرايسرمایهانواعترکیبتحلیلزندگی،هايسبکتحلیل

).45- 46(همان:استفرهنگیمصرفوقرایحطبقاتی
بنديطبقهوشدهبنديطبقهاعمالشاملکهزندگیسبکبوردیو،ينظریهدر

ورزش،وتفریحاتنوعروز،شبانهساعاتتقسیمچونهاییعرصهدرفرديکننده
یافتهعینیتواقعدراست،رفتنراهوگفتنسخنآدابخانه،واثاثیهمعاشرت،هايشیوه

عامالنمصرفهايشیوهزندگی،هايسبکسو،یکازاست.افرادترجیحاتیافتهتجسمو
اند.اجتماعیمشروعیتوشأنجهتازمختلفیهايبنديرتبهدارايکهاستاياجتماعی

دربوردیوچنانچهامااست؛مراتبیسلسلهاجتماعینظامبازتابمصرفیهايشیوهاین

داند که گذاري و کنش میهایی از ادراك و ارزشواره، طرح1اي از تمایالت پایدارمجموعه"بوردیو منش را 1
شماري را ارائه سب و بیهاي مناهاي ساختاري استراتژيسازد تا در چارچوب محدودیتافراد را قادر می

پذیري اولیه هایی را که ریشه در جامعهها، ادرکات، تمایالت و کنش). منش149: 2000، (بوردیو"دهند
).103: 1،1997(اسوارتزسازنددارند، نمایان می
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دادننشانبرايراهیصرفاًمصرفدهدمینشاندیالکتیکیمنطقحسببرتمایزکتاب
).1381:96(باکاك،هستنیزتمایزاتایجادبرايراهیخودبلکهنیست،تمایزات

کنند.میایجادرامتفاوتزندگیهايسبکمتفاوت،زیباشناختیترجیحاتوهاذائقه
باخوددوجانبهيرابطهخاللازکهاستمنشمندنظاممحصولزندگیسبک«بنابراین

ايجامعهيگونهبهکهگرددمیهایینشانهنظامبهتبدیلوشودمیدركمنشهايرویه
دربوردیوچنانچه... »وآورننگاحترام،قابلعنوان،بهمثالًگیرد.میرارقارزیابیمورد

کهاستمطرحنمادهاوهانشانهازنظامیيمنزلهبهمصرفکندمیاشارهنیزفوقعبارت
همینازمعنایشبوردیونظربهالبتهکهدارداجتماعیتمایزگذاريچونکارکردهایی

پاسخهمانندمصرفبوردیوبحثدرنیست.آنجزچیزيوشودمیناشیتمایزوتفاوت
وهانشانهازنظامیازاستفادهيمنزلهبهمصرفبلکهشود،نمیمطرحزیستینیازهايبه

تولیدمصرففرایندخاللازنمادهاوهانشانهاینخودالبتهکهاستمطرحنمادها
(بوردیو،نیستوابستهمتغیریکصرفاًو،بوردیياندیشهدرمصرفرو،اینازشوند.می

1984:172.(
درفردجایگاهمحصولنیزمنشومنشپیامدذائقهوذائقهازمتأثرزندگیسبک
يکنندهمشخصکهاجتماعیساختاردرفردجایگاهاست.اجتماعیعینیساختارهاي

دومولدنیزمنشوددهمیشکلراويمنشاست،سرمایهانواعازويمنديبهرهمیزان
است.نظامنوع



13...با تأکید برسبک زندگی و مصرف فرهنگی:

مصرفوزندگیسبکومنشطبقاتی،شرایطبینيرابطه:1شکل
)1388شالچی،منبع:(

ازنظامیدیگريوذائقههمانیعنیارزیابی،وادراكهايرویهازنظامییک
ایجادرازندگیسبکنظامدواینتعاملکهبنديطبقهقابلاعماليایجادکنندههايرویه
سبکاست،آمده1شکلدرکهطورهمانزیرااست؛رابطهطرفیکایناماکند.می

شدهبنديطبقهاعمالازنظامیهمآن،تجلیيمنزلهبهمصرفیفرآیندهايوزندگی
بهخودمصرفیفرآیندهايکهاسترواینازکننده.بنديطبقهاعمالازنظامیهمواست

).1984:172(بوردیو،اندمطرحاجتماعیمراتبسلسلهایجاددرمستقلمتغیريينزلهم
آیدمیدستبهبوردیوییالگوهايکاربستطریقازکهزندگیسبکهايبنديدسته

سایربینیپیشياجازهکهجهتآنازبلکهنیست،واقعیاتازايمجموعهتوصیفصرفاً
برخوردها،بینیپیشقدرتتواندمیوداردگرتبیینقشندهدمیراخصایلواوصاف
است.تبیینیوجهدارايجنبهدودربوردیوییتحلیلدهد.دستبهراامیالودوستی

دوم،يجنبهواستزندگیسبکومنشاجتماعی،جایگاهيرابطهآشکارتر،يجنبه
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تبیینیيجنبهداردکهيابینیپیشقدرتسبببهکهاستزندگیسبکهايبنديطبقه
دارد.

اجتماعیفضایییکدرنزدیکطوربهکهمردمیکند،میاستداللبوردیوبنابراین،
بهباشند.ندیدهرایکدیگرهرگزاگرحتیهستند؛بسیارهاییمشابهتدارايدارند،قرار

مصرفگوهايالهاي،ذائقهدارند،قرارمشابهیاجتماعیفضايدرکهمردمیدیگر،عبارت
سبکازسطحیها،موقعیتازسطحیهرازايبهواقعدردارند.مشابهزندگیهايسبکو

وآیندمیوجودبهآنبامناسباجتماعیشرایطاثربرکهداردوجودهاذائقهوهازندگی
هاخصلتازايیافتهانتظاممجموعهآنها،يتکثیرکنندهظرفیتوهاسلیقهاینيوسیلهبه
).1381:35(بوردیو،برخوردارندهاسیرهوحدتنوعیازخوددروندرکهآیدمیوجودبه

اجتماعیساختاردرفردجایگاهکهاستمعتقدبوردیوساده،خیلیبیانبهبنابراین
وافرادزندگیسبکومنشگردد)میمشخصهاسرمایهعانواترکیبوحجمتوسط(که

(مثالًخاصهايکنشبازندگیهايسبکانواعدیگر،طرفازوکندمیتعیینراهاگروه
ازايمجموعهزندگیسبکواقعدرهستند.همراهآزاد)يمطالعهحاضرپژوهشدر

توانمیشده،مطرحمباحثاساسبراست.هاگروهوافرادبرايشدهتثبیتکنشالگوهاي
کرد.طراحیپژوهشهايفرضیهبیانچارچوبعنوانبهرازیرمدل

بوردیوينظریهاساسبرپژوهشتحلیلیمدل:2شکل

سبک زندگی

ي فرهنگیسرمایه

ي اقتصاديسرمایه
مصرف فرهنگی

ي غیر درسی)(مطالعه

ي اجتماعیسرمایه



15...با تأکید برسبک زندگی و مصرف فرهنگی:

پژوهشاتفرضی
دارد.تأثیرزندگیسبکبراقتصادييسرمایهرسد به نظر می-1
دارد.تأثیرزندگیسبکبراجتماعیيسرمایهرسدبه نظر می-2
دارد.تأثیرزندگیسبکبرفرهنگیيسرمایهرسد به نظر می-3
دارد.تأثیرآزاديمطالعهمیزانبرزندگیسبکرسد به نظر می-4
دارد.تأثیرآزاديمطالعهمیزانبراقتصادييسرمایهرسد به نظر می-5
دارد.تأثیرآزاديمطالعهمیزانبراجتماعیيسرمایهرسد به نظر می- 6
دارد.تأثیرآزاديالعهمطمیزانبرفرهنگیيسرمایهرسد به نظر می-7

پژوهششناسیروش
منظوربهاست.بردهبهرهآن2مقطعینوعازو1یپیمایشروشازحاضرپژوهش

پژوهشيپرسشنامهاست.شدهاستفاده3اجراخوديپرسشنامهازاطالعاتگردآوري
ن،سايزمینهمتغیرهايبهمربوطآنيگویه4کهاستگویه62حاويجمعاًحاضر

وابستهمتغیرومستقلمتغیرهايبهمربوطهاگویهيبقیهوقومیتوتحصیالتجنس،
بیشکههستنداهوازشهرباسوادشهروندانيکلیهتحقیق،اینآمارييجامعهباشد.می
بدستنفر4384کوکرانگیرينمونهفرمولاساسبرنیزنمونهحجمدارند.سنسال15

ازپژوهش،ایندراست.شدهگرفتهنظردرنفر400بیشتردقترمنظوبهکهاستآمده
آماري،يجامعههايویژگیبهتوجهباکهاستشدهاستفادهايطبقهگیرينمونهروش

برمنظوراینبراي"است.گرفتهصورتمتناسبوايمرحلهچندصورتبهروشاین
بهاست،شدهتصادفیگیرينمونهبهاقداماهواز،شهرشهرداريمناطقبنديطبقهاساس

وتجزیهاست.شدهانتخابتصادفیشکلبهمحلهوناحیهیکمنطقههرازکهترتیباین
بخشدراست.گرفتهصورتبخشدودرSPSSافزارنرمازاستفادهبانیزهادادهتحلیل

شدهپرداختهنهزمیایندرآمدهبدستاطالعاتپردازشوتحقیق"نمونهتوصیف"بهاول
وسنجنسیت،قومیت،تحصیالت،همچونمتغیرهاییتوصیفیتحلیلبهواقعدرواست
شفافیتبرايزمینهایندراست.شدهپرداختهپاسخگویانتوصیفیهايویژگیسایر

1 survey
2 cross-sectional
3 self-administered questionnaire
4 cochrane
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استاندارد،انحرافواریانس،مطلق،فراوانیهمچونتوصیفیهايآمارهجداولازهاداده
توصیفینتایجعنوانتحتبخش(ایناستشدهاستفادهحداکثر،واقلحدومیانگین

متغیرهايبینروابطبررسیوهادادهتحلیلوتجزیهبهدومبخشدراست).شدهآورده
رگرسیونوپیرسونهمبستگی(آزموناستنباطیآمارهايتکنیکازاستفادهباتحقیق
است).شدهآوردهفرضیاتآزمونعنوانتحتبخش(ایناستشدهپرداختهخطی)

پژوهشپایاییواعتبار
مقدماتیايمطالعهپرسشنامه،اولیهصورتطراحیوهاشاخصتدوینوتهیهازپس

وزننفر20(شهروندانازنفري40ينمونهیکرويمقدماتیيمطالعهاینگرفت.انجام
وشدهکدگذاريمذکورهايرسشنامهپتکمیل،ازپسآمد.دراجرابهاهوازمرد)نفر20
گردید.ارزیابیکرونباخآلفاييوسیلهبهآنهاپایاییوشدندواردSPSSافزارنرمدر

بهسنجشابزاردرالزماصالحاتمقدماتی،يمطالعهازحاصلنتایجبهتوجهباسپس،
پرسشنامهاالتؤسازبرخیجهتهمینبهیابد،افزایشآنپایاییواعتبارتاآمدعمل

سنجش،ابزاردرالزماصالحاتاعمالازپسشدند.واقعبازبینیمورددیگربرخیوحذف
متغیرهايبرايآلفامیزاندرآمد.اجرابهتحقیقپاسخگویانبیندرنهاییيپرسشنامه

متغیرو79/0اقتصادييسرمایه،74/0اجتماعیيسرمایه،83/0فرهنگیيسرمایه
آمد.دستبه76/0دگیزنسبک

متغیرهاتعریف
1اجتماعیسرمایه

داندمیايبالقوهوبالفعلمنابعانباشترااجتماعیيسرمایهبوردیومفهومی:تعریف
استافراديبینايشدهنهادینهبیشوکمروابطازپایدارنسبتاًايشبکهوجودحاصلکه
کهنمودذکربایدالبته).1385:51بخش،(تاجشودمیایجادگروهیکدرعضویتباکه
از:استعبارتآنوشدهنگریستهاجتماعیيسرمایهبهخاصیمنظرازپژوهشایندر

همچنینوداردکاروسرمطالعهبانوعیبهکهاجتماعیفعالیتدرفردمشارکتمیزان
تشویقمطالعهبهراردفکهکسانییامطالعهاهلافرادبااجتماعیتعامالتوارتباطات

کنند.می

1 social capital



17...با تأکید برسبک زندگی و مصرف فرهنگی:

درمشاهدهقابلاجتماعیيسرمایهمفهومی،تعریفبهتوجهباعملیاتی:تعریف
هايانجمندرعضویتهمچنیناست.همکارانوهمساالنگروهباارتباطومراودهمیزان
يسرمایهمیزانبررسیبرايشاخصیمجازي،هايگروهوهاهیئتوغیردولتیودولتی

شود.میمحسوبافراداجتماعی

1فرهنگیسرمایه

وصالحیتدانش،ازگوناگونیانواعرافرهنگیيسرمایهبوردیوپیرمفهومی:تعریف
جسمیوذهنیپایدارتمایالت-1است:اصلیبعدسهدارايکهداندمیفرهنگیگرایشات

فرهنگیکاالهاي- 2؛زبانیهايمهارتمانندگیردمیشکلفردوجوددرتولدباهمراهکه
لغات،فرهنگعکس،کاست،نقاشی،مانندکنندمیمصرفراآنهااجتماعیهايگروهکه

درکهفراینديبارابطهيواسطهبهکهفرهنگیيسرمایهازبخشیو-3؛ماشینابزارآالت
یکازلیتحصیمدركداشتنمانندگردد.میایجاددهد،میرخپرورشوآموزشنظام

).1986(بوردیو،معتبردانشگاه
داشتنتحصیالت،چونهاییشاخصبافرهنگیيسرمایهعملیاتی:تعریف

هنرهايسایروتئاترموسیقی،(سینما،هنريادبی)،نقدوداستان(شعر،ادبیهايمهارت
،سینمایی(موسیقایی،فرهنگیهايکلکسیونآوريجمعوهنري)نقديقوهوتجسمی
است.سنجشقابلوشدهمشخصتاریخی)وايکتابخانه

اقتصاديسرمایه
بهکهاستپولبهشوندهتبدیلقابلمستقیماًکهاستايسرمایهمفهومی:تعریف

بوردیونگاهازاقتصادييسرمایهدیگر،عبارتبهشود.مینهادینهمالکیتحقوقصورت
کاربهخدماتوکاالتولیددرتواندمیکهماديچیزهروپولتولیديهايداراییبه

).1385:17(بوردیو،آنهاستصاحبکنشگرکهکندمیاشارهمنابعیبهوشودگرفته
پولیمیزانماهیانه،درآمدچونهاییشاخصبااقتصادييسرمایهعملیاتی:تعریف

شخصی،اتومبیلومنزل(مالکیتنیزوشودمیگذاريسرمایهبورسبازاریابانکدرکه
است.گرفتهقرارنظرمدییالقی)خانهیاویال

1 cultural capital
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زندگیسبک
آنبربخشانسجاماصلیکهايرفتاريطیفازعبارتزندگیسبکمفهومی:تعریف

قابلجامعهافرادازگروهیمیاندروداردپوششتحترازندگیازايعرصهاست،حاکم
ایجادقصدبهاساساًیاپذیرتشخیصتوانندمیزندگیهايسبکالبتهاست.مشاهده

).1382:83(فاضلی،شونددادهسامانتشخیص
هايفعالیتوماديمصرففرهنگی،مصرفبعد3درزندگیسبکعملیاتی:تعریف

است.سنجشومشاهدهقابلفراغت،

آزاد)مطالعهبرتأکید(بافرهنگیمصرف
دارد.داللتخدماتوکاالازاستفادهوخریدبرکلیطوربهمصرف،مفهومی:تعریف

حضورکردن،گوشکردن،تماشاخواندن،استعبارتفرهنگیمصرفاساس،اینبر
وچگونگیفرهنگیمصرفمهمبعدیکفرهنگی.خدماتوکاالخریدومشارکتیافتن،
پژوهشدر).2000:23(اگرودنیک،استفرهنگیهايفعالیتدروقتگذرانمیزان
عبارتبهاست.شدهتأکیدکتابمصرفیامطالعهبرفرهنگیخدماتوکاالمیانازحاضر
است.فرهنگیکااليیکعنوانبهکتابيمطالعهمیزانفرهنگی،مصرفازمنظوردیگر،
هدفبافراغتاوقاتدرمطالعهبررسیبهتنهاحاضر،پژوهشکهنمودذکربایدالبته

...وخاصيحوزهیکدردانشافزایشاستعدادها،يتوسعهروحی،تعالیی،سرگرم
درراشودمیانجامنمرهکسبیاآزموندرقبولیهدفباکهدرسیيمطالعهوپردازدمی
گیرد.نمیبر

هايکتابمطالعهمیزانبهراجعهاییشاخصبادرسیغیريمطالعهعملیاتی:تعریف
هايسایتيمطالعهروزنامه،ودرسیغیرمجالتتعدادوماهطولدرافراددرسیغیر

است.شدهسنجیدهماهطولدراینترنتی

توصیفیهايیافته
شناختیجمعیتمتغیرهايحسببرنمونهتفکیک
وسنقومیت،،جنسیتسساابرري،ماآينمونهکلیيهایژگیو،قسمتینادر
متغیرهايدرپاسخگوهافروانیهمچنین؛ستاهدشآورده1ولجددرهلأتوضعیت
همشاهد1ولجددرکهگونههماناست.شدهدادهنشانايجداگانهجدولدروابسته
بامردانراهشوپژینانکنندگاشرکتکثران،هندگادپاسخنیاوافریعزتودرد،میشو



19...با تأکید برسبک زندگی و مصرف فرهنگی:

هلینأمتددرص2/38ومجرددرصد8/61همچنیندرصد،5/74ونفر298نیاوافر
30زیرسنیيردهدراند.شدهتوزیعسنیيرده3درپاسخگویانکلهند.دمیتشکیل

نفر186دارند.قرارفراوانیبیشترینباپاسخگویاندرصد2/70معادلنفر،281سال
کلدررافراوانیبیشترینکهداشتندعربقومیتپاسخگویانکلدرصد5/46معادل

دارند.پاسخگویان

ايزمینهمتغیرهايحسببرپاسخگویانفراوانیتوزیع:1جدول
کل درصد فراوانی هاشاخص

400 5/25 102 زن 5/74جنسیت 298 مرد

400 8/61 247 مجرد 2/38هلأتوضعیت 153 هلأمت

400

2/70 281 سال30زیر

22سن 88 50-31
7 28 50ازباالتر
8/0 3 پاسخبی

400

8/32 131 عرب

قومیت
10 40 لر

5/46 186 فارس
8/9 39 اقوامسایر
5/0 2 پاسخبی

آزاد)(مطالعهوابستهمتغیرحسببرنمونهتفکیک
در این دهد.مینشانمطالعهموردينمونهدرراآزاديمطالعهمیزان2جدول

کهطورهمانپرانتز، درصد می باشند. جدول، اعداد بیرون از پرانتز، فراوانی و اعداد داخل
سطحدرآزاديمطالعهکهکردادعاتوانمیکلیطوربهاست،شدهدادهنشانجدولدر

یکازکمترافراددرصد5/37گردد،میمشاهدهجدولدرکهگونههمان؛ استپایینی
يمطالعهساعت3تا1بیننیزافراددرصد7/36دارند.کتابيمطالعههفتهدرساعت
درصد5/2تنهاوکنندمیمطالعهکتابساعت10تا5بینافراداز7/10ودارندکتاب
آمارنیزمجالتمطالعهمورددرپردازند.میکتابيمطالعهبههفتهدرساعت10ازبیشتر

انواعيمطالعهبههفتهدرساعتیکازکمترافراد،ازدرصد40دارد؛وجودمشابهی
5تا3بیندرصد14وکنندمیمطالعهساعت3تا1بیننیز5/33پردازند،میمجالت



95بهار ،3شماره،دهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 20

مجالتيمطالعهبههفتهدرساعت10ازبیش5/6وساعت10تا5بیندرصد6ساعت،
يمطالعهبههفتهدرساعتیکازکمتردرصد56نیز،روزنامهمورددرپردازند.می

5/7ساعت،5تا3بیندرصد2/8ساعت،3تا1بیندرصد5/24پردازند،میروزنامه
مطالعهروزنامههفتهدرساعت10ازبیشدرصد7/3وساعت10تا5بیندرصد

ازکمتردرصد2/44نیز...وبروشورجزوه،خبرنامه،(مانند:منابعسایريمطالعهکنند.می
3تا1بیندرصد2/26پردازند،میتیاطالعامنابعاینيمطالعهبههفتهدرساعتیک

بیشنیزدرصد7/2وساعت10تا5بیندرصد2/7ساعت،5تا3بیندرصد20ساعت،
اینترنتیهايسایتمطالبيمطالعهمورددرپردازند.میمطالعهبههفتهدرساعتدهاز

3تا1بیندرصد6کنند،میمطالعههفتهدرساعتیکازکمترافرادازدرصد7/9نیز،
نیزدرصد7/25ودرصد10تا5بیندرصد5/35ساعت،5تا3بیندرصد23ساعت،

پردازند.میمطالعهبههفتهدرساعت10ازبیش

هفتهدرآزاديمطالعهمیزانحسببرپاسخگویانفراوانیتوزیع:2جدول

سرمایهانواعبهمربوطتوصیفیآمار
سرمایهانواعمیزانحسببرپاسخگویان(معتبر)درصدتوزیعيدهندهنشان3جدول

4/32اجتماعیيسرمایهمورددرشودمیمشاهدهجدولایندرکهگونههمانباشد.می
قرارباالسطحدردرصد26ومتوسطسطحدردرصد6/41پایین،سطحدرافرادازدرصد

ساعتده
بیشترو

دهتاپنج
ساعت

پنجتاسه
ساعت

سهاتیک
ساعت

تامطالعهبدون
یکازکمتر

ساعت
ابعاد

)5/2(10 )7/10(43 )5/12(50 )7/36(147 )5/37(150 کتبيمطالعه

)5/6(26 )6(24 )14(56 )5/33(134 )40(160 (علمی،مجلهيمطالعه
خانوادگی)وورزشی

)7/3(15 )5/7(30 )2/8(33 )5/24(98 )56(224 روزنامهيمطالعه

)7/2(11 )2/7(29 )0/20(80 )2/26(105 )2/44(177
منابعسایريمطالعه
جزوه،خبرنامه،(مانند:

...)وبروشور

)7/25(103 )5/35(142 )0/23(92 )0/6(24 )7/9(39 هايسایتيمطالعه
اینترنتی



21...با تأکید برسبک زندگی و مصرف فرهنگی:

يسرمایهبرايو5/18و2/28و3/43ترتیببهاقتصادييسرمایهبرايارقامایندارند.
هستند.2/20و7/55و1/24ترتیببهفرهنگی

سرمایهانواعبرحسبپاسخگویان(معتبر)درصدتوزیع:3جدول

فرهنگی اقتصادي اجتماعی سرمایهانواع
سطح

1/24 3/43 4/32 پایین
7/55 2/38 6/41 متوسط
2/20 5/18 26 باال

100 100 100 کل

فرضیاتآزمون
ازاستفادهباابتداوابسته،ومستقلمتغیرهايبینبستگیهمروابطبررسیبراي

رابطهمتغیرهاتمامیبینسپسشد.ساختهکلیمتغیریکمتغیرهرهايمعرفترکیب
همبستگیروابطایناست.گرفتهقراربررسیموردیکدیگرباآنهاهمبستگیوشدبرقرار

است.شدهآورده4جدولدرماتریسصورتبه

وابستهمتغیر ومستقلمتغیرهايهمبستگیضرایبماتریس: 4جدول
مصرف
کتاب

سبک
زندگی

يسرمایه
فرهنگی

يسرمایه
اقتصادي

يسرمایه
اجتماعی متغیرنام

1 اجتماعیيسرمایه

1
**223/0

004/0 اقتصادييسرمایه

1
*159/0

008/0
**349/0

000/0 فرهنگیيسرمایه

1
**200/0

001/0
**348/0

000/0
**429/0

000/0 زندگیسبک

1
*194/0

040/0
**345/0

000/0
**393/0

002/0
**560/0

000/0
درسیغیريمطالعه

(آزاد)
باشدمی99/0سطحدرهمبستگی**باشدمی95/0سطحدرهمبستگی*

یکدیگرباجدولمتغیرهايتمامیبیندهدمینشان4جدولنتایجکهطورهمان
انواعازفردچقدرهرکهمعنابدیندارد.وجودمعناداريومثبتهمبستگیيرابطه
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تريمدرنزندگیسبکباشد،برخورداربیشتريفرهنگی)واجتماعی(اقتصادي،سرمایه
يمطالعهمیزانباشد،تري)(مدرنزندگیسبکدارايفردچههرهمچنینداشت.خواهد

متغیرهايبینکهدهدمینشانهمچنینبود.خواهدبیشترنیزويدرسی)(غیرزادآ
باـفرهنگیيسرمایهاجتماعی،يسرمایهاقتصادي،يسرمایهـپژوهشاینمستقل
دارد.وجودمعنادارومثبتيرابطهیکدیگر

مسیرتحلیلمدل
تمامیبرايتعیینیبضرمقدارابتداپژوهشاینمسیرتحلیلمدلترسیمبراي
درصدچندکهاستشدهبرآورد،2Rمقداربهتوجهباسپساست.شدهمحاسبهمتغیرهاي

مدلمتغیرهايتوسطدرسی))غیري(مطالعهفرهنگی(مصرفوابستهمتغیرواریانساز
پژوهشاینشدهتبیینواریانسیا»2R«مقداررگرسیونتحلیلاساسبرشوند.میتبیین

متغیرهايمعناداريسطحوتأثیرضرایب5جدولاست.شدهبرآورد427/0باربراب
دهد.مینشانراپژوهشاینشدهتبیینواریانسمقدارهمچنینومستقل

مستقلمتغیرهايوزندگیازرضایتمتغیررگرسیون:5جدول

معناداريسطحTمقداراستانداردضریباستانداردغیرضریبمتغیرها
بتااستانداردخطايبتا

721/37298/6826/16000/0ثابتمقدار
917/5321/0313/0874/5000/0زندگیسبک
378/5432/0236/0850/4000/0فرهنگیيسرمایه
931/4417/0227/0589/4001/0اقتصادييسرمایه
206/4342/0217/0983/2001/0اجتماعیيسرمایه

2Rرگرسیونیمدلبهمحاس

مصرف فرهنگی
درسی)غیري(مطالعه

R خطاي استانداردضریب تنظیم شده2Rضریبضریب
489/0427/0415/0479/11

ایندرکهمستقلیمتغیرهايدهد،مینشانپژوهشاینمسیرتحلیلمدلچنانچه
تبیینراوابستهغیرمتتغییرات427/0مقداربهاند،گرفتهقرارمطالعهموردتحقیق

ي(مطالعهفرهنگی(مصرفوابستهمتغیرتغییراتمجموعازدرصد7/42یعنیکنند،می
اجتماعیتحقیقاتدرکهآنجاازوشودمیدادهتوضیحفوقمتغیرهايتوسطدرسی))غیر
محققبرايوابستهمتغیربرتأثیرگذارعوامليکلیهشناساییمعموالًاقتصاديـ 



23...با تأکید برسبک زندگی و مصرف فرهنگی:

نگرفتهقرارمطالعهموردکهايناشناختهعواملیااثرهموارهبنابراینباشد.نمیپذیرامکان
مدلدردرصد)3/57(نشدهتبیینواریانسمقداریا»2e«1خطاکمیتعنوانبااست
ازدرصد7/42کهکرداستنباطچنینتوانمیمسیرتحلیلمدلبهتوجهباماند.میباقی

سبکاست.بودهپاسخگویانزندگیسبکازناشیدرسیغیريمطالعهبهگرایش
اجتماعیيسرمایهوفرهنگیيسرمایهاقتصادي،يسرمایهازمتأثرخودکهايزندگی

است.بوده

نمودار تحلیل مسیر و ضرایب تأثیر متغیرهاي مستقل:1نمودار 

مستقیمغیروتقیممساثرمحاسبه
توانمیآمد،بدستتفکیکیمسیرهاييکلیهبرايمسیرضرایبآنکهازپس

محاسبهراوابستهمتغیربرمستقلمتغیرهايازیکهرمستقیمغیرومستقیمتأثیرات

1 error term

سبک زندگی

يسرمایه
اجتماعی

ي سرمایه
فرهنگی

مصرف 
فرهنگی 

ي(مطالعه
غیر درسی)

236/0=P

217/0 -=P

31
3

/0=
P

189/0=P

196/0=P

18
6

/0=
P

573/0=2e

427/0 =2R

يایهسرم
اقتصادي

168/0=P

125/0=P

176/0=P
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وابستهمتغیربهرسیدنتامسیرهربتايضرایبمستقیم،غیراثراتمحاسبهبراينمود.
وابستهمتغیربرمتعددمسیرهايطریقازمتغیريهرکهآنجاازاند.شدهضربهمدر

متغیربرمتغیریکمستقیمغیراثراتکليمحاسبهبرايبنابرایناست،بودهتأثیرگذار
بدستبراياند.شدهجمعیکدیگربامتغیردوآنمستقیمغیرمسیرهاياثراتدیگر،
طریقازاند.شدهجمعهمدیگربامستقیمغیرومستقیماثراتکل،علّیاثراتآوردن

است.شدهتعیینمسیرهراهمیتمختلف،مسیرهايبرايبتاضریبارقاميمقایسه
تأثیرگذاريمستقیمغیرومستقیممسیرهاييمحاسبهاساسبرکهتأثیرضرایب

مقادیرانمیدرکهاستآنگویاياستشدهمحاسبهوابستهمتغیربرمستقلمتغیرهاي
برراتأثیربیشترین313/0تأثیرضریبمقداربا"زندگیسبک"متغیرشده،محاسبه
يسرمایه"متغیرهايهمچنیناست.داشتهدرسی)غیري(مطالعهفرهنگیمصرف

يسرمایه"و"329/0تأثیرمقداربااقتصادييسرمایه"،"348/0تأثیرمقداربافرهنگی
میزانیافرهنگیمصرفبرمعناداريتأثیرگذاري"233/0ثیرتأمقداربااجتماعی

اثريمحاسبه6جدولدهند.مینشانرااهوازشهردرپاسخگویاندرسیغیريمطالعه
دهد.مینشانراکلاثرهمچنینومستقیمغیرومستقیم

مستقیمغیرومستقیماثر:6جدول
کلثرامستقیمغیراثرمستقیماثرمتغیرها

313/00313/0زندگیسبک
236/0112/0348/0فرهنگیيسرمایه
227/0102/0329/0اقتصادييسرمایه
217/0016/0233/0اجتماعیيسرمایه

گیرينتیجهوبحث
است.پرداختهآنبرمؤثرعواملوآزاديمطالعهوضعیتبررسیبهحاضريمطالعه

روزنامه،ماننداطالعاتحاويمنابعسایروکتابمصرفولعهمطاشداشارهکهطورهمان
حساببهجامعههرفرهنگیمصرفمهمهايشاخصازفرهنگیکااليعنوانبه...ومجله

است.فرهنگیيتوسعهمعیارهايازیکیجامعهافرادبیندرمطالعهبهعادتوآیدمی
يمطالعهيمقولهبهفرهنگیمصرفرمنظازبوردیو،نظريمدلاساسبرحاضرپژوهش

ازبرخوردارييواسطهبهافرادبوردیو،منظرازاست.پرداختهمکتوبمنابعسایروکتاب
فرهنگی،مصرفبهاقتصادي)وفرهنگیاجتماعی،يسرمایه(شاملسرمایهمختلفانواع



25...با تأکید برسبک زندگی و مصرف فرهنگی:

ومختلفزندگیايهسبکازناشیهم،مصرفکنند.میاقدامفراغتهايفعالیتومادي
شکلهاسرمایهانواعمبنايبرکههاذائقهوزندگیهايسبکاست.مختلفهايذائقهنیز
عبارتبهکند.میایجاد»اجتماعیتمایز«کهانجامدمیکاالهاییمصرفبهگیرندمی

ومصرفالگوهايها،ذائقهدارند،قرارمشابهیاجتماعیفضايدرکهمردمی«دیگر،
سبکازسطحیها،موقعیتازسطحیهرازايبهواقعدردارند.مشابهزندگیهايسبک

وآیندمیوجودبهآنبامناسباجتماعیشرایطاثربرکهداردوجودهاذائقهوهازندگی
وهاثروتازايیافتهانتظاممجموعهآنها،يتکثیرکنندهظرفیتوهاسلیقهاینيوسیلهبه

(بوردیو،»برخوردارندهاسیرهوحدتنوعیازخوددروندرکهآیدمیوجودبههاخصلت
1380:35.(

يسرمایهفرهنگی،يسرمایهکهدادنشاننیزحاضرپژوهشهايیافتهراستا،ایندر
طریق(ازمستقیمغیرشکلبههمومستقیمشکلبههماقتصادييسرمایهواجتماعی

همچنینتحقیق،هایافتهگذارند.میمثبتتأثیرمطالعهانمیزبرزندگی)سبکمتغیر
میزانواریانسازدرصد43بهنزدیکمدل،درشدهارائهمتغیرهايمجموعکهدادنشان

کلمحاسبهبامجموعدرگردد.میمحسوبباالیینسبتاًرقمکهکنندمیتببینرامطالعه
بافرهنگیيسرمایهکهدهدمینشاننتایجوابسته،متغیرهايمستقیمغیرومستقیماثر

348/0=rبااقتصادييسرمایهنیزآنازبعدوداردمطالعهبرراتأثیربیشترین
329/0=r،313/0بازندگیسبک=r233/0بااجتماعیيسرمایهو=rترتیببه

شدتبهآزاديمطالعههککردادعاتوانمیاساس،اینبر.دارندمطالعهبررااثربیشترین
بودنپایینپژوهش،ایندیگرهايیافتهازدارد.قرارافرادفرهنگیيهسرمایتأثیرتحت
يهسرمایبازتولیدبهخانوادهکهآنجاازاست؛اهوازيشهروندانبیندرمطالعهمیزان

دیگرنسلبهنسلیازفرهنگیيسرمایهانتقالبهمنجرامراینوپردازدمیفرهنگی
پایینهمچناناهوازدرآزادمطالعهسطحنیزآیندهدرکهداشتانتظاربایستیشود،می

ورضادوست)،1391(فاضلیهايپژوهشنتایجحاضر،پژوهشهايیافتهباهمسوباشد.
ویلمزوتراموتو)2010(چویینوچیومینگ)،2004(ماسینیس)،1391(دیگران

است.مطالعهمیزانبافرهنگیيسرمایهمعنادارومثبتارتباطازحاکینیز،)2010(
تحقیقاتازحاصلهايیافتهمطالعه،واقتصادييسرمایهارتباطراستايدرهمچنین

،)2007(باکوديو)2007(تورچ)،1998(راوارثیچک)،1389(ایرجیوزادهمعرف
اجتماعیيطبقهواجتماعیـاقتصاديگاهپایدرآمد،مانندعواملیکهداردآنازحکایت

متغیرتغییراتبینیپیشدراقتصادييسرمایهسهمدارند.مطالعهبرمعناداريتأثیر
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درراايکنندهتعییننقشزیربناییعاملیعنوانبهاقتصادکهاستآنازحاکیوابسته
هايپژوهشنتایجالعه،مطبراجتماعیيسرمایهتأثیرباارتباطدردارد.کتابمصرف
ایرجیوزادهمعرف)،1389(مرادمند)،1370(همکارانوساالريتوسطشدهانجام

کتابخانیوکتابباکههاییفعالیتدرمشارکتهمچونعواملکهدهدمینشان،)1389(
بیشترگرایشسببدوستانووالدینمعلمان،اساتید،تشویقوارتباطوداردکاروسر
گردد.میمطالعهبهدفر

بیندرکتابيمطالعهکهکرداستداللتوانمیحاضرپژوهشیافتهراستايدر
»فرهنگیمصرف«کهايمقولهآنازبخشیفرهنگیکااليیکعنوانبهاهوازيشهروندان

هراینکهوکنندمیمصرفرامختلفیفرهنگیکااليمختلفهايگروهشود.مینامیده
سبکدارد.بستگیآنهايذائقهوزندگیسبکبهکنداستفادهکاالنوعدامکازگروه

یابد.میتداوموگیردمیشکلفرهنگیواقتصادييسرمایهثیرأتتحتخودزندگی
میزانبهدارند،راهاسرمایهازمتفاوتیترکیبوحجمکهداشتانتظاربایدبنابراین
بپردازند.آزادیادرسیغیريهمطالعمانندکنشیبهدستمتفاوتی

اتپیشنهاد
بیشترچههرتالشمطالعه،وفرهنگیيسرمایهابعادبینارتباطبهتوجهبا-1
ونمایشوتئاترهايسالنکتابخانه،سرا،فرهنگمانندفرهنگیمراکزایجاددردولت

سطحتقاءارجهتهنريآثاروفرهنگیمحصوالتيعرضههاينمایشگاهبرگزاري
رسد.مینظربهضروريافرادوهاخانوادهفرهنگیيسرمایه
مسائلبهدولتتوجهلزوميمطالعهبااقتصادييسرمایهودرآمدبینارتباط-2

دورااقتصاديرکودازجلوگیريوبیکاريبامبارزهتورم،نرخکنترلجملهازاقتصادي
ومطالعهاهليجامعهحفظوایجادبهتوانمیتصورایندرتنهازیراکند.میچندان
یافت.دستفرهنگیهايفعالیتبهملتزم

به(یامطالعهواجتماعیيسرمایهبینارتباطحاضرپژوهشهايیافتهازیکی-3
است.فرد)مربیانومعلماناساتید،وهمساالنخانواده،ازاعمفرداطرافیانتأثیرعبارتی،

وهامراسمعمومی،هايکتابخانهمانندهاییمکاندرشودمیپیشنهادهزمینایندر
بهدعوتکشورفرهنگیيحوزهدربرجستهافرادازآنهادرکهدرآیداجرابههاییجشنواره

ترویججهتدراساسیهايگامتوانمیاقداماتیچنینانجامباشود.سخنرانیوحضور
نمود.امعهجاعضايبیندرمطالعهفرهنگ



27...با تأکید برسبک زندگی و مصرف فرهنگی:

:منابعفهرست 
تهران: نشر و پژوهش شیرازه.،ريبرو صسخيهمرجمصرف، ت.)1381(رت ، راباكاکب

تهران: نقش و نگار.،هامرتضی مردييکنش، ترجمهينظریه.)1381بوردیو، پیر (
یوسف ي، آموزش عاطفی فلوبر، ترجمه"شناسی و ادبیاتجامعه".)1385بوردیو، پیر (
.10و 9يارغنون، شمارهياباذري، مجله

اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، تهران، نشر يسرمایه.)1385تاجبخش، کیان (
شیرازه.

بررسی میزان مطالعه و کتابخوانی فرزندان".)1380کرمی، باباجان (وجوکار، عبدالرسول
راهکارهاي يي دولتی شیراز و ارائههاشاهد شیرازي در مدارس متوسطه شاهد و دانشگاه

.6يشماره،9سال ،دانشگاه شاهدي، دوماهنامه"مناسب در تقویت آن
ي فرهنگی والدین و ي بین سرمایهبررسی رابطه".)1391رضادوست، کریم و همکاران (

هاي عمومیاي در بین اعضاي کتابخانهي افراد از منابع و خدمات کتابخانهمیزان استفاده
مطالعات کتابداري و علم اطالعات.ي، فصلنامه"شهرستان اهواز

پژوهشی پیرامون نقش عوامل شخصی و آموزشگاهی در .)1370ساالري، علی و دیگران (
، وزارت آموزش و 1369-1370درسی سال تحصیلیغیريآموزان به مطالعهگرایش دانش
ات.قتحقیکل آموزش و پرورش استان یزد، شوراي يپرورش، اداره

، هاي عمومی در شهر تهرانسبک مصرف کتاب و وضعیت کتابخانه.)1390غیاثوند، احمد (
المللی پژوهشی فرهنگی هنري جامعه و فرهنگ.بینيتهران: مؤسسه

شناختی عوامل مؤثر بر مصرف فرهنگی: با تأکید بربررسی جامعه.)1391فاضلی، عبداهللا (
چاپ يهاي عمومی، مقالهرسانی و کتابخانهات اطالعدرسی کتاب، تحقیقغیريمطالعه
نشده.

مصرف و سبک زندگی، قم: صبح صادق..)1382(فاضلی، محمد 
درسی غیريمطالعهيبررسی تطبیقی عوامل مشوق و بازدارنده".)1389مرادمند، علی (

، "ربایجانکارشناسی در دانشگاه تربیت معلم آذياز دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دوره
.)2(16هاي عمومی،رسانی و کتابخانهتحقیقات اطالع

کننده و بررسی عوامل ترغیب".)1389ایرجی، شهرزاد (وزاده، عبدالحمیدمعرف
، تحقیقات "هاي عمومی شهرستان ماهشهرمطالعه در میان مراجعان کتابخانهيبازدارنده

.)1(16هاي عمومی، رسانی و کتابخانهاطالع
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هاي فرهنگ عمومی کشور طرح بررسی و سنجش شاخص.)1390عظی، منصور (وا
انتشارات کتاب نشر.يسسهؤهاي غیر ثبتی)، تهران: م(شاخص

هاي ایرانیان (موج دوم)، تهران: ها و نگرشارزش.)1382وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (
ها.دفتر طرح و پیمایش ارزش و نگرش
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