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چکیده:
هاي مهم مصرف فرهنگی هر سینما و مصرف سینمایی یکی از شاخص

اي است. این پژوهش به بررسی سبک مصرف سینما در بین جامعه
ي آن با سواد و دانش سینمایی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ایالم و رابطه

از ها ترکیبیپرداخته است. روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوري داده
ساخته و دیگران ساخته بوده است که اعتبار و پایایی آن ي محققپرسشنامه

به ترتیب از طریق اعتبار صوري و آزمون آلفاي کرونباخ صورت گرفته است. 
ي آماري پژوهش، دانشجویان دانشگاه ایالم بود که از این میان، بر جامعه

اي دسترسی به آنها از نفر محاسبه و بر400اي با حجم اساس جدول لین نمونه
نتایج . اي متناسب با حجم استفاده شداي چندمرحلهگیري طبقهروش نمونه

نشانگر همبستگی نسبتاً قوي، مستقیم و معنادار سواد و دانش سینمایی با 
مصرف سینما بوده است. در مجموع، پژوهش نشان داد که سبک مصرف 

ت از سواد و دانش سینمایی تحوپذیرد.ل میسینما به تبعی
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مسألهیانبودمهمق
اي چندبعدي (متشکّل از اي، پدیدهعنوان یکی از اقالم فرهنگی رسانهسینما و فیلم به

دهاي مختلف و ابعاد فرهنگی، هنري و اجتماعی)، چندوجهی و برخوردار از آثار و کارکر
متفاوت است. سینما، هنر یا صنعتی است که در قرن گذشته، تغییر و تحول بسیار یافته و 

يهسان هنري متعالی دانسته شود و چه فقط به منزلامروزه مصرف محصوالت آن، چه به
کننده و تفریحی به آن نگاه شود، امري فرهنگی است و استفاده از آن، صنعتی سرگرم

امروزه فیلم ).Kazemian & et. al, 2013(آیدز مصرف فرهنگی به شمار میاي اگونه
هاي جامعه، در سراسر حیات اجتماعی حضور دارد و صنعت عنوان یکی از واقعیتبه

هاي صنایع فرهنگی و هنري و حتّی شاید بتوان گفت ترین بخشسازي از اصلیفیلم
که به صورت مستقیم )Hosseinnejad, 2003: 6(ترین آنهاستتأثیرگذارترین و محوري

در واقع، . )Saie & et. al, 2010: 2(دهدمستقیم به اعضاي جامعه آموزش میو غیر
اي صرفاً براي سرگرمی نیست؛ چرا که کارکردهاي آموزشی سینما دیگر تنها وسیلهامروزه 

& Smithikrai, 2016, Schneider(و تربیتی بسیاري براي آن در نظر گرفته شده است

et. al, 2017(به عقیده .) يJarvey, 2000،( نسل امروزي، نسلی است که محصول
آموزش با فیلم است؛ زیرا این رسانه از زمان تبدیل شدنش به هنر تاکنون جهان را در 

مسائل يهها تصورات ما دربارعبارت بهتر، فیلمبه).Roodrad, 2012: 65(برگرفته است
يههایی که ما دربارکنند و به شیوهعی، اقتصادي و سیاسی را بازنمایی میبنیادین اجتما

;DuVino, 2000(دهنداندیشیم شکل و جهت میاین مسائل می Wolf, 1988;
Mehdizadeh, 2012; Bennett, 2007.(

يهعنوان یکی از نمادهاي رشد و توسعها بهبا نظر به جایگاه سینما و انواع فیلم
,Hosseinnejad(تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادي کشورهافرهنگی، ، و )2003

سبک"بینی آنها، عبارتی جهانجهان و بهيهدهی به تصورات افراد دربارقدرت آن در شکل
شناختی آن جامعهيههاي افراد جامعه، مطالعها و آرمان، الگوهاي رفتاري، ارزش"1زندگی

ضرورت درخور توجهی از اهمیت و "مصرف"و "توزیع"، "تولید"يهدر ابعاد سه گان
مذکور، در يهکه مطالعه و بررسی ابعاد سه گانهمچنین با توجه به آنبرخوردار است؛

طلبد، این چشمگیري میيهقالب یک طرح پژوهشی، قابل اجرا نیست و زمان و هزین
عبارت دیگر، این کند. بهیآن بررسی م"مصرف"بعد پژوهش، سینما و فیلم را تنها در

1 life style
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است. "1ژانرهاي سینمایی"هاي مخاطبان به سینما و انواع پژوهش در پی بررسی گرایش
پژوهی به دنبال گیرد؛ مخاطبپژوهی قرار میمخاطبيهبنابراین، پژوهش پیش رو، در حوز

انواع يهمها را در هها، و عقاید مخاطبان رسانهها، خصلتآن است که شناختی از دیدگاه
پژوهی هاي اصلی در مخاطبفرضیکی از پیش).Danesi, 2009:30(دست دهدآن به

فیلم، فعال دانستن مخاطب است. فعال بودن مخاطب به این معناست که مردم، محتواي 
پردازند یا با پذیرند و به تفسیر آن میشود نمیگونه که ارائه میها و متون را آنفیلم، رسانه

اي چندان متون رسانهيهها مقاصد خود را دارند و به اهداف سازندکنند. آنعامل میآن ت
ها با اختیار خود، با تصمیم قبلی، وقت و پول خود را صرف فیلم و کنند. آنتوجهی نمی

راستا با این بنابراین، این پژوهش، هم)؛Kia & Shah Hosseini, 2014(کنندسینما می
داند که فعاالنه و آگاهانه به فیلم را مخاطبی فعال میيهف کنندایده، مخاطب و مصر
آورد.ها روي میاستفاده از انواع فیلم

در همین راستا، در تبیین مصرف سینما و انواع ژانرهاي سینمایی در ایران،
مصرف سینما با عوامل و متغیرهایی يهپیشین، به بررسی رابطيههاي انجام شدپژوهش

، 4اجتماعیيهسرمای"، "3فرهنگیيهسرمای"، "2اجتماعیـپایگاه اقتصادي"همچون 
هاي تحصیالت و متغیرهاي جمعیتی همچون سن، وضعیت تأهل، محل سکونت و تفاوت

مصرف فیلم و سینما با عوامل مهمی همچون يهاند و از بررسی رابطجنسیتی پرداخته
هاي علمی و هنري مربوط به صنعت و هنر سواد سینمایی و شناخت مفاهیم و مؤلفه"

فرض اند. سواد و آگاهی سینمایی یکی از عوامل اصلی در پیشچشم پوشیده"سینما
گر است. این در حالی است که امروزه، تحت عنوان فردي فعال و کنشگرفتن مخاطب به

ن، تأملی شدن فرهنگ و گسترش اطّالعات در فضاي زندگی روزمره و به تبع آتأثیر جهانی
رسد افراد، به نظر می"هايانتخاب"جهان مدرن و اثر برگشتی آن بر و بازتابی شدن زیست

هاي ها و واکنشکه آگاهی و دانش، جایگاه، اهمیت و نقش مهمی در شکل دادن به کنش
افراد داشته باشد. چرا که افراد با آگاهی یافتن پیرامون یک موضوع خاص، در آن زمینه 

دارند؛ نمود این ازاندیشی زده و نسبت به اطّالعات پیشین خود، تردید روا میدست به ب
هاي سبک زندگی به روشنی مشاهد توان در انتخاببازاندیشی متأثر از سواد و آگاهی را می

خاص بود (البته برخی از يههاي افراد محدود به یک گزینکرد. در جوامع سنّتی، انتخاب

1 cinema genre
2 social-economic status
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عنوان انتخاب یاد کنند، نیز تردید دارند)، اما امروزه حتّی از آن بهکه نظران در اینصاحب
در تمامی بسترهاي زندگی، "تکثّرگرایی"شدن و گسترش رو به تزاید فرایندمتأثر از جهانی

توان هاي متنوعی پیش روي افراد قرار گرفته، که می، انتخاب"تکثّرگرایی فرهنگی"به ویژه
هاي متنوع در خاص از میان گزینهيهانتخاب یک گزینبر گفت یکی از عوامل متأثر 

طور که اتکینسون و دسترس، سطح و میزان سواد و آگاهی افراد در این زمینه است. همان
نیز معتقدند، آگاهی و دانش افراد، ارتباط و پیوند )Atkinson, 2006: 216(همکاران

شناسی تجربی، فرض بر این است لم روانها دارد. در واقع در عنزدیکی با عمل و رفتار آن
رو، اگر آورد؛ از اینها و اطّالعاتی است که به دست میکه رفتار انسان، تابعی از آگاهی

در ).Ganji, 1988: 124(کنندییر مینند، رفتارها نیز متناسب با آن تغاطّالعات تغییر ک
هاي مهمان یکی از گونهعنوظر گرفتن دانش و سواد سینمایی بهاین پژوهش، با در ن

عنوان یک رفتار، به بررسی این مسأله پرداخته شده که آیا سواد، آگاهی، و مصرف سینما به
سازي و ي فیلمها و ژانرهاها، سبکدانش و آگاهی سینمایی (شناخت بازیگران، کارگردان

رفته شود یا مصرف سینما در نظر گيهکنندعنوان یکی از عوامل تبیینتواند بهغیره) می
خیر؟

هاي گوناگون مصرف فرهنگی و سینمایی و عوامل در نهایت، فارغ از تنوع گونه
آن، با توجه به نتایج مطالعات گوناگون؛ در بین مخاطبان فیلم و رسانه نیز يهکنندتبیین

اي، تحصیالتی و غیره وجود اي، از قبیل تنوعات سنّی، جنسیتی، طبقهتنوعات گسترده
در واقع،).Heydari & et. al., 2013(هاي افراد جهت دهدتواند به انتخابکه میدارد
شکل، منفعل و یکسانی نسیتند؛ چرا که اي و همتودهيهکنندافراد، مصرفيههم

هایی که به علّل مختلف، بین افراد وجود دارد، در ها و نابرابريها، اختالفات، تفاوتشکاف
عنوان یکی از ها اثرگذار است. اما در این میان، جنسیت بهرهنگی آننوع و میزان مصارف ف

توانایی افراد يهترین و تأثیرگذارترین عوامل محدود کننداین تنوعات، ممکن است از مهم
ها باشد. بنابراین با علم به این امر، در انتخاب الگوي مصرف فرهنگی و توان بازاندیشی آن

شود. در این اي بین دو جنس در مصرف سینما نیز بررسی میهدر این پژوهش، تفاوت
آماري انتخاب شدند. يهعنوان جامعپژوهش، دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ایالم به

دیده از جنگ نیافته و آسیبهاي مذهبی، نسبتاً سنّتی، توسعهاستان ایالم یکی از استان
اند، نشگاهی که اغلب دانشجویان آن، بومیعنوان داهشت ساله است. دانشگاه ایالم نیز به

اي است که در فراز و در حال گذار است. جامعه در حال گذار، جامعهيهاي از جامعنمونه
برد و اي و ارتباطی نوین به سر میرسانهيهفرود گذر از پیوندهاي سنّتی و تماس با حوز
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یالیت و تثبیت نیافتگی قرار هر دو بخش سنّت و فضاي زیستی با مناسبات نوین در حال س
عالوه، این استان، فاقد مرکز پخش سینماییبه).Mirfardi & Valinejad, 2015(دارند

خود، هم بر مصرف سینما و يهرسد این امر نیز به نوبباشد که به نظر میو پخش فیلم می
ر از فضاي اجتماعی گذارد و در نهایت، دانشجویان، متأثهم بر سواد سینمایی افراد تأثیر می

هایی ویژه دانشجویان، به عنوان گروهحاکم بر آن هستند. مصرف سینمایی نسل جوان و به
که در شمار بیشترین مخاطبان مصرف سینمایی قرار دارند، از جایگاه مهمی براي رونق 

ی که شناخت سبک یدهی ژانرهاي سینمایی برخوردارند. از آنجاصنعت سینما و جهت
انداز روند هاي فرهنگی و همچنین چشمتواند ذائقهویژه دانشجویان مینان و بهمصرفی جوا

شناختی تحوالت و پویایی سینما را نشان دهد، ضرورت دارد در این زمینه مطالعات جامعه
/ نیمه ویژه در استان ایالم که بافت نیمه سنتیاي، بهانجام پذیرد. اهمیت چنین مطالعه

سیر دگرگونی در مصرف فرهنگی نسل جوان را نشان دهد. بنابراین با تواندمدرن دارد، می
حاضر، بررسی سبک مصرف سینما و يهتوجه به مطالب مطرح شده در باال، هدف مقال

هاي هاي متنوع آن در بین دانشجویان دانشگاه ایالم، بر حسب تفاوتژانرها و گونه
ها بوده است.ینمایی آنآن با میزان سواد و دانش سيهجنسیتی و رابط

پژوهشهپیشین
الف) تحقیقات داخلی

Garaeenejad & et. al. (2010) بررسی و تحلیل عوامل"در پژوهشی با عنوان
، با روش پیمایشی به بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به "مؤثر بر تقاضاي سینما در ایران

ـی همچون پایگاه اقتصاديسینما در بین مردم پرداختند. نتایج نشان داد که عوامل
ها، اجتماعی، بعد خانوار، موضوع فیلم، حضور بازیگر و کارگردان مشهور، کیفیت فیلم

ها و در نهایت، تبلیغات مناسب، بر گروهيهها براي همتناسب و تنوع موضوعی فیلم
گرایش مردم به فیلم و سینما اثرگذار هستند.

Rahimi & et. al (2011)برآورد تابع تقاضاي سینما و "با عنوان در پژوهشی
، بر اساس تئوري تقاضا و الگوهاي "ي موردي شهر تهرانعوامل مؤثر بر آن؛ مطالعه

به بررسی تابع 1367-1389هاي هاي سري زمانی در سالاقتصادسنجی و بر اساس داده
ا، با قیمت بلیط تقاضا براي سینما پرداختند. نتایج نشان داد که تقاضا براي رفتن به سینم

و کاالي مکمل سینما ارتباط معکوس، ولی با درآمد و قیمت کاالي جانشین، ارتباط 
مستقیم دارد.
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Kazemian & et. al (2013) مصرف سینما و عوامل "در پژوهشی با عنوان
ي سینمایی ، به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه به بررسی ذائقه"اجتماعی مرتبط با آن

ي ها نشان داد که سن با ذائقههاي پژوهش آنن شهر مشهد پرداختند. یافتهشهروندا
ي معنادار و مثبتی اي ندارد، اما جنسیت، تحصیالت و منزلت شغلی، رابطهسینمایی رابطه

ي سینمایی مردها و افراد با عبارتی، ارزش هنري و اجتماعی ذائقهبا این متغیر دارند. به
ي سینمایی زنان و افراد با تحصیالت و تر از ذائقهباالتر، متعالیتحصیالت و منزلت شغلی

تر است.منزلت شغلی پایین
Sultani Gurdfaramzai & Mohammadi (2013) در پژوهشی با عنوان

شناسی ، با روش نشانه"ي سازندگیهاي سینمایی دورههاي بازنمایی مصرف در فیلمشیوه"
ها نشان داد اند. نتایج پژوهش آني هشت ساله پرداختهرهبه بررسی چهار فیلم در این دو

زدگی است. بدین معنا که مند شرمهاي سینمایی این دوره، مصرف، داللتکه در فیلم
ي گرایی خود شرمسارند و ضمن نگاه به مردم فقیر طبقهها، از مصرفهاي فیلمشخصیت

ند.کنها، خود را سرزنش میي آنپایین و مصرف محقرانه
Kia & Shah Hosseini (2014) سینماي ایران، "در پژوهشی تحت عنوان

، به بررسی ارتباط چند عامل با میزان استفاده از "مخاطب و نیازهاي فردي و اجتماعی
که پاسخ نیازهاي ها نشان داد مخاطبان سینما چونفیلم و سینما پرداختند که نتایج آن

اند، از این سینما براي رفع این نیازها ایران نیافتهفردي و اجتماعی خود را در سینماي 
ي ایشان از سینما نه محتوایی که جز در مواردي که استفادهکنند؛ به استفاده نمی

که وضعیت مخاطب سینماي ایران، بیشتر رویگردانی است فراگردي بوده است و نهایت این
تا استفاده. 

ب) تحقیقات خارجی
Hong Kong Policy Research Institute Ltd (2000) پژوهشی با عنوان

انجام دادند که نتایج آن نشان داد که"کنگبینی در کشور هنگهاي فیلمبررسی عادت"
عوامل زیر در مصرف فیلم و رفتن به سینما تأثیرگذار هستند: محیط منحصر به فرد سینما 

امکان رفت و آمد راحت به سینما، هاي دیگر براي تماشاي فیلم، در مقایسه با خانه و مکان
قیمت مناسب و تخفیف بلیط سینما، تسهیالت دریافت بلیط از طریق اینترنت با تلفن 

ها، همراهی گروه دوستان و تنوع همراه، کیفیت فیلم، میزان نقد فیلم در نشریات و رسانه
هاي به نمایش درآمده در سینما. فیلم
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Noelنتایج پژوهش انجام شده توسط  & Bouvard (2003) نشان داد که میزان
هایی از سال که به لحاظ آب و هوایی مناسب هستند و در هنگام رفتن به سینما در فصل

تعطیالت و در بین کسانی که سن کمتر، سطح تحصیالت باالتر، پایگاه اقتصادي باالتر، 
باطی و حمل و نقل اینترنت و دیگر وسایل ارتيهامکانات رفاهی بیشتر، دسترسی به شبک

از ترند، تحرّك بیشتري دارند، دارند، بیشتر است. سینماروها نسبت به دیگر افراد، فعال
گذرانند.تعداد دوستان بیشتري برخوردارند و مدت بیشتري را با دوستان خود می

Jeacle (2008) به بررسی ارتباط یک عامل "رفتن به سینما"در پژوهشی با عنوان ،
ي عظیم تکنولوژیکی، فیلم پرداخت. نتایج تحقیق او نشان داد که با وجود توسعهبا مصرف 

هاي انسانی تغییر ایجاد کند. عامل اصلی مصرف فیلم باز هم سینما نتوانسته است در تجربه
هاي جدید، که نیازي اجتماعی و عمیق به نام نیاز به اوقات فراغت است که نه تکنولوژي

دهد.اده از فیلم و سینما و مصرف آن سوق میافراد را به سمت استف
Krcmar & Godbold Kean (2009) استفاده و "در پژوهشی با عنوان

، به این "ايي بین دیدن و عالقه به خشونت رسانهاي؛ رابطهمندي از خشونت رسانهرضایت
ن در نتیجه دست یافتند که بین دیدن ژانر خشونت و عالقه به آن رابطه وجود دارد، ای

ي آن ارتباطی وجود ندارد.حالی است که بین لذت بردن از آن و مشاهده
اي گونهرو، نخست، سبک مصرف سینما در ابعاد مختلف آن بهدر پژوهش پیش 

گونه که نخست، میزان زمان صرف شده براي دیدن فیلم در شود؛ بدینتوصیفی بررسی می
سپس اهمیت و میزان مصرف ژانرهاي شود.طول یک هفته به تفکیک جنسیت بررسی می

يهگیرد. در ادامه به مقایسمختلف سینمایی به تفکیک جنسیت، مورد مطالعه قرار می
هاي ساخت داخل (ایرانی) و ساخت خارج (غیر ایرانی یا خارجی) در میزان مصرف فیلم
اط بین مصرف اي استنباطی ارتبگونهشود و در نهایت بهان پرداخته میبین دختران و پسر

هاي پیشین کمتر گیرد که در پژوهشسینما و سواد و دانش سینمایی مورد بررسی قرار می
ها نشده است.و یا هیچ توجهی به آن

ادبیات نظري پژوهش
شناختی، به اواخر اي جامعهعنوان مقولهمصرف، بهيهمطالعه پیرامون مقوليهپیشین

گردد؛ در این دوره است که تحت تأثیر ستم بازمیقرن نوزدهم میالدي و اوایل قرن بی
شناسی و علوم انسانی و اجتماعی و رواج عالقه به فرایندهاي در جامعه"چرخش فرهنگی"

يهمصرف کردن، به منزليهنمادین در جریان کنش متقابل، براي اولین بار، مصرف و شیو
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و "مطالعات فرهنگی"ي به نام هاي مطالعاتی جدیداي مرتبط با فرهنگ و در حوزهپدیده
گیرد. در چنین رویکردي، مصرف، صرفاً یک ، مورد توجه قرار می"شناسی فرهنگیجامعه"

عنوان روندي اجتماعی و فرهنگی مورد توجه گرایانه نیست، بلکه بهمفهوم اقتصادي منفعت
يهتبیین کنندهاي است. دیدگاه"نمادهاي فرهنگی"و "هانشانه"گیرد که شامل قرار می

مبتنی بر متغیرهاي سخت (همچون پایگاه يهمصرف فرهنگی در یک نگاه به دو دست
اجتماعی) و متغیرهاي نرم (همچون هویت و سطح سواد و آگاهی) قابل تقسیم ـاقتصادي

هایی رو، در این مقاله با توجه به هدف مورد نظر، بیشتر به تشریح نظریههستند. از این
اند.شود که به پیوند بین مصرف فرهنگی با میزان آگاهی پرداختهمیپرداخته

Adorno وHorkheimerيههاي فرهنگی در جامعتجاري شدن پدیدهيهدر زمین
برند. آنها بین دو گونه کاالي فرهنگی نام می"1صنعت فرهنگی"داري از مفهوم سرمایه

پسند) و کاالهاي فرهنگی جدي شوند: کاالهاي فرهنگی پاپ (عامهتمایز قائل می
پسند). به زعم آن دو، کاالي پاپ یکی از محصوالت این صنعت فرهنگی است که به (نخبه

يهبرداري تجاري قرار گرفته است و با داشتن هستشدت هنجارین شده و مورد بهره
ود و شسازي اذهان میسپاري و مصرف منفعالنه، تفرّد و یکسانمرکزي تکراري، باعث گوش

پسند و پاپ رسد. کاالهاي فرهنگی عامهدر عین حال با ظاهري متفاوت، به نظر جدید می
در میزان انبوه و فقط به دلیل کسب سود بیشتر براي صاحبان سرمایه تولید و توزیع 

شود. می
کنندگان این کاالها، افرادي منفعل و همچون لوحی خالی بر این اساس، مصرف

هاي ارسالی از سوي تولیدکنندگان محصوالت صنعت فرهنگ، پیامهستند که در برابر 
اما در مقابل، کاالهاي فرهنگی جدي، ).Mosleh & Golyar, 2009(اندپذیراي کامل

کنندهایی عینی در خود نهفته دارند که در برابر صنعت فرهنگ مقاومت میگرایش
)Adorno & Horkheimer, 2005: 217.(

اوت بین این دو نوع کاالي فرهنگی قابل توجه است، توجه به دو آنچه در تحلیل تف
سازي پسند و پاپ با یکسانعامهسازي و فردیت است. مصرف کاالهايیکسانيهمقول

دهند و ها متأثر از صنعت فرهنگی، عدم نیاز به آگاهی را ترویج میتمامی سلیقه
صورت که با توجه شوند. بدینمیکنندگان همچون لوحی خالی و فاقد آگاهی تصورمصرف

سازي تمامی کاالهاي فرهنگی، عمالً نیازي به آگاهی و شناخت براي فهم به یکسان
شود. اما فهم و درك کاالهاي فرهنگی جدي با توجه به فردیت ها احساس نمیتفاوت

1 cultural industry
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فهم، باشند. اساساًهاي آن، نیازمند آگاهی باالیی میکنندگان و پیچیدگی مؤلفهمصرف
ها بدون برخورداري از آگاهی حداقلی نسبت به نوع درك و دریافت مضمون و معناي آن

پذیر نخواهد بود. بنابراین، با توجه به هاي آن، امکانکار رفته و سایر مؤلفهژانر، سبک به
توان گفت که مصرف هر یک از ژانرهاي سینمایی، مرتبط آدورنو و هورکهایمر میيهنظری

گیرد و ژانرهاي مختلف سینمایی به تناسب وضعیت آگاهی، آگاهی صورت میبا سطح 
صورت که آن شوند. به اینگیرند و مصرف میدانش و سواد سینمایی، مورد استفاده قرار می

شوند، نیازي به آگاهی و سواد پسند محسوب میدسته از ژانرهاي سینمایی که پاپ و عامه
مقابل، ژانرهاي جدي، آگاهی و سواد سینمایی باالیی را سینمایی خاصی ندارند، اما در

طلبند.می
Bourdieuمصرف فراهم کرد؛ در واقع، يهبنیان نظري محکمی براي تحلیل پدید

ترین عنصر مصرف، توسط او بیان شده است که مصرف را مهميهترین بحث دربارمنسجم
در نظر بوردیو، مفهوم سرمایه سه بعد).Fazeli, 2003: 44د (گیردنیاي مدرن در نظر می

. از این میان، "فرهنگیيهسرمای"و "2اجتماعیيهسرمای"، "1اقتصادييهسرمای"دارد: 
فرهنگی بیش از دو نوع دیگر سرمایه قابل توجه و يهدر جهت تبیین مصرف سینما، سرمای

بررسی و مطالعه است. 
فرهنگی بیشتري برخوردارند، منطقاً به يهدر نظر بوردیو، کنشگرانی که از سرمای

ها را به طور ناخودآگاه به مصرف محصوالت فرهنگی شوند که آنمنشی تجهیز می
دهد؛ زیرا این آثار فقط براي کسانی معنا و جذابیت دارند که صاحب گرایانه سوق مینخبه

ها هنگی و هنري با آناند، یعنی رمزهایی را در اختیار دارند که آثار فرهاي فرهنگیقابلیت
هاي ادراك و ارزیابی که فرهنگ تصویري (فیلم) و اند. کاربست طرحرمزگذاري شده

دهند، شرط پنهان تشخیص منطق درونی آثار هنري و شنوایی (موسیقیایی) را تشکیل می
شناختی است. تماشاگر، شنونده یا مخاطبی که رمزهاي فرض لذّت زیباییدر واقع پیش

ها، تصاویر و آهنگکند در آشوب صداها و ضربر اختیار ندارد، احساس میالزم را د
يهاولیيهتواند از الیخطوطی گم شده است که هیچ نظم و منطقی ندارند. او نمی

ثانوي معناها، يهشوند، درگذرد و به الیعادي درك میيهمعناهایی که بر اساس تجرب
اینکه مجهز به مفاهیمی باشد که فراسوي خواص ها برسد، مگریعنی سطح معناهاي مدلول

شناسانند. مواجه با آثار فرهنگی اثر هنري را میيهگرایانروند و خواص سبکمحسوس می

1 economical capital
2 social capital



98زمستان ،2شماره،چهاردهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 10

رمزگشایی که فرضی دارد که همانا عمل شناخت است؛ یعنی نوعی عملیات و هنري پیش
,Bourdieu(هاي شناختی یا رمزهاي فرهنگی استحاکی از کاربست آموخته 2011:

ها و نیز توان شناخت سبک آنها حالی است که افراد عامی، فاقد این تواناییاین در. )25
شناختی کنند که استعدادهاي زیباییاي متابعت میهاي ادراکیهستند. این افراد از طرح

& Subre(داردها را محدود و داوري آنها را نسبت به هنر در حد معمول نگه میآن

Fontaine, 2006: 20وت، فرهنگی متفايهتوان گفت، نوع و میزان سرمایبنابراین می)؛
و در نتیجه سبک زندگی متفاوتی را در پی خواهد داشتالگوي رفتاري و مصرفی متفاوت

)Tavassoli & Khademian, 2007: 54-55.(
گی و آگاهی هاي مصرف فرهنبوردیو، مصرف سینما، یکی از جلوهيها توجه به نظریب

شود. بر کننده محسوب میفرهنگی براي افراد مصرفيهسینمایی نیز نوعی سرمایو سواد
توان گفت که مصرف سینمایی افراد، تابعی از میزان آگاهی سینمایی فرد این اساس، می

رود میزان آگاهی سینمایی متفاوت، الگوي مصرف سینمایی است؛ بنابراین، انتظار می
ر پی داشته باشد.متفاوتی را د
Hall ، معناها در چندین "کند که بیان می"1فرهنگيهچرخ"با طرح اصطالح

متفاوت، تولید شده و از طریق شماري از فرایندها یا اعمال متفاوت، پخش يهعرص
مان، یعنی در نظر هال، معنا چیزي است که درکی از هویت).Hall, 2011("شوندمی

دهد؛ بنابراین، با به ما می"تعلّق دارم"تم و به چه کسانی که من کیسدرکی از این
سازد و آن ها، هویت میکه فرهنگ چگونه در درون و میان گروهاینيههایی دربارپرسش

کند، پیوند تنگاتنگی دارد. را حفظ می
دهیم، شود که چیزهاي فرهنگی را مورد استفاده قرار میمعنا هنگامی تولید می"

هاي مختلف، آن دهیم؛ یعنی هنگامی که به شیوهکنیم، یا به خود اختصاص میمصرف می
کنیم و به این طریق به آنها ارزش و خود میيهچیزها را وارد آداب و اعمال زندگی روزمر

چرخش "مصرف در نظر هال تحت تأثیر ).Hall, 2011: 19-20("دهیماهمیت می
ها، شده، تحت کنترل رسانهتعیینپیشلی ازفرهنگی، عميهدر نظری"شناختینشانه

اقتصادي نیست؛ بلکه در نظر او، ـ تحمیلی و یا نمود صرف خاستگاه اجتماعی
دهندکنند و به آنها معنا میکنندگان، فعاالنه، چیزهاي مصرفی را تفسیر میمصرف

)Sidman, 2012: 181-183ر پیوند با بنابراین، در نظر استورات هال نیز عمل مصرف، د)؛
پذیرد.آگاهی، شناخت و معنا صورت می

1 culture cycle
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Fiske،مخاطبان ومردم، يهپردازان صنعت فرهنگی، با استفاده از واژخالف نظریهبر
اي سیال، نامتجانس اي همسان و منفعل، بلکه مجموعهعنوان تودهکنندگان را نه بهمصرف

هاي ایستاي ند و در مقولهکند که در حال تغییر و جابجایی هستو خلّاق تعریف می
).Stephen, 2005: 213(گنجنداجتماعی نمی

گیرد، بلکه او فاکتورهاي مادي صورت نمیدر نظر فیسک، کنش مصرف، مبتنی بر
دهد و آن را تولید دوباره و متعاقباً هاي نمادین و معنایی آن ربط میمصرف را به جنبه

).Bahar, 2011: 14(گیردنظر میوم در ديهکنندگان را تولیدکنندگان مرتبمصرف
کنندگان فعالی در نظر عنوان مصرفک، مخاطبان کاالهاي فرهنگی را بهفیسيهنظری
چگونگی مصرف و استفاده از کاالهاي فرهنگی (نوع و میزان مصرف يهگیرد که دربارمی

,Stephen(ندزنگیرند و دست به انتخاب میفرهنگی)، فعاالنه و آگاهانه تصمیم می

2005: رو، در برابر است و از ایناین رویکرد، معتقد است که مخاطب، فعال.)742
ها هستند. شود که معتقد به منفعل بودن مخاطب در برابر رسانههایی مطرح مینظریه
ها و اصلی این رویکرد، آن است که مخاطب، انتخابی را که از میان رسانهيهفرضی

اما نوع انتخاب کاالي آورد، آگاهانه و بر اساس انگیزه است؛ به عمل میمحتواهاي مختلف 
شان، گاه اجتماعیکنندگان مختلف، بر اساس جایمصرفی خاصی و تفسیر آن در بین مصرف

یکدیگر متفاوت هاي افراد از یک متن فرهنگی، با عبارتی دیگر، برداشتمتفاوت است. به
).Valinejad, 2015(است

هایی نهفته است هاي چندگانه، در شیوهیی بودن کنش مصرف و این برداشتچندمعنا
شان، از رهگذر آن، هر یک به طریقی کنندگان، با جایگاه اجتماعی متفاوتکه مصرف

نوع مصرف و برداشت و ).Fisk, 1991: 359(ظرفیت معنایی آن را فعال خواهند کرد
يهمالً آزادانه نیست، بلکه وابسته به زمینکنندگان از کاالهاي مصرفی، کاتفسیر مصرف

اي و فرهنگی، مطابق با بافت و الگوهاي فرهنگی هاي رسانهاجتماعی است. پیام
کنندگان، مبتنی بر همانندي شود. چرا که نوع انتخاب مصرفکنندگان، تفسیر میدریافت

، سطح آگاهی و یاندر این م. )Fisk, 1991: 341(شان استساختاري با روابط اجتماعی
هاي پیش انتخابيهتواند گسترهاي اجتماعی میعنوان یکی از این جایگاهمیزان سواد، به

توان گفت که کنندگان را محدود کند و یا به آن جهت بخشد. بنابراین، میروي مصرف
هاي سینمایی و سایر ویژگیکنندگان فیلم سینما با توجه به سطح سواد مصرف

اي و مقاومت در فرهنگی و رسانهرت معناسازي و درك متون و کاالهايشان، قدفرهنگی
برابر معانی مرجح پیام را دارند.
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زندگی امروزي در اثر گسترش روزافزون تکنولوژي و فراگیري ،Giddensدر نظر
اي که وجه تمایز مهم آن نسبت به تمامی گونهآن، بسیار فرّار شده است. بهيهگسترد

آن است. یکی از عناصر يهسابقشین زندگی اجتماعی، پویایی و تحرّك بیهاي پیدوره
دخیل در این تحرّك، افزایش میزان بازاندیشی در میان عامالن اجتماعی است. گیدنز، 

عنوان هاي مربوط به شرایط زندگی اجتماعی بهبازاندیشی را کاربرد منظم اطّالعات و دانش
داند. غییر و تبدیل همان شرایط میعنصري ساختاري در سازماندهی و ت

گیري، زندگی جاکندگی و بازجايهاي ازبا روشتغییر شکل زمان و فضا در ترکیب
يهکند. همشده دور میتعیینپیشنفوذ احکام یا تکالیف ازيهاجتماعی را از حیط

قرار هاي کنشی، در جریان بازاندیشیهاي انسانی به دلیل تماس مداوم با زمینهکنش
شود. هاي انسانی میها و کنشگیرند؛ فرایند مذکور، سبب دگرگونی در خصلت پدیدهمی

در نظر گیدنز، از آنجا که امروزه، اطّالعات و دانش در سطح وسیعی و با آسانی هر چه 
توانند با استفاده از آن، دست به تأمل و بیشتر در دسترس همگان قرارگرفته است، افراد می

در نهایت، بر اساس ).Giddens, 2000: 33-41(شان بزنندهاي روزمرهکنشتغییر در 
هاي مصرفی و به ویژه کنش مصرف سینمایی، میزان توان گفت که در کنشمینظر گیدنز

تواند موجب بازاندیشی در رفتار مصرفی و در نهایت، تغییر آن گردد؛ اطّالعات و آگاهی، می
تواند بر میزان و مصرف (همچون آگاهی سینمایی)، میاي از آگاهیصورت که گونهبدین

اي که افراد، متناسب با سطح، میزان و نوع ژانرهاي مختلف سینمایی تأثیر گذارد؛ به گونه
زنند.هاي خاصی از انواع متنوع ژانرهاي سینمایی میشان، دست به مصرف گونهآگاهی

آن، در يهکنندو نیز عوامل تبیینهاي مصرف فرهنگی و سینمایی، فارغ از تنوع گونه
ترین عوامل اي وجود دارد. جنسیت یکی از مهمبین مخاطبان نیز تنوعات گسترده

شان بوده توانایی افراد در انتخاب الگوي مصرف فرهنگی و توان بازاندیشیيهمحدودکنند
اي از نظریاتدر علوم اجتماعی، مجموعه).Heydari, & Soroush, 2013(است

هاي جنسیتی، گیري نقششناختی براي تبیین شکلشناختی و جامعهشناختی، روانزیست
ها و خصوصیات جنسیتی، ، عباراتی مثل نقشEnglishاند. به نظرپرداخته شدهساخته و 

).Rabiei & et. al, 2015(به معناي نوعی از الگوهاي رفتاري است
را بر "مردانه"و "زنانه"شناسان، سان و مردمشناشناسان، جامعهعبارت بهتر، روانبه

از نظر گیدنز نیز، ).Tong, 2008: 58(کنندهاي رایج فرهنگی تعریف میحسب کلیشه
شوند. شناختی ندارند، بلکه به صورت فرهنگی خلق میهاي جنسیتی، تعین زیستتفاوت

آیند که مردان و زنان د میهاي جنسیتی نیز به این دلیل به وجوطبق این دیدگاه، نابرابري
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عالوه، در نظر به).Giddens, 2010: 139(شوندهاي مختلفی اجتماعی میدر نقش
است که در تعامل با دیگران برساخته "هویت فردي"جنکینز، جنسیت، آشکارترین وجه 

تصورات "هاي جنسیتی را نوعی تفاوت،Gregorحتّی).Jenkins, 2002: 102(شودمی
,Bates(ها کم و بیش یکسان و همانندندفرهنگيهداند که در همجنسی می"1بیغال

صورت، تفاوت جنسیتی چه وجه ذاتی و بیولوژیک (مانند اکثر در هر).411 :2003
شرایط اجتماعی و فرهنگی يهشناسان کالسیک) داشته باشد یا وجه عرضی و ساختجامعه

ترین عوامل تمایزبخش همواره یکی از اساسی)،2(رویکردهاي مارکسیستی و فمنیستی
کندجوامع است که در اساس، افراد آن را به دو بخش زنان و مردان تقسیم میيههم

)Zakai, & Pour Gholam Arani, 2005 بر اساس نظریات مطرح شده، بنابراین، )؛
و ها و وضعیت مصرف فرهنگی فرهنگی، الگوهاي رفتاري، کنشهايفرهنگ، نگرش

سینمایی در بین زنان و مردان با یکدیگر به صورتی معنادار، متفاوت است.
که مصرف فرهنگی (مصرف سینما) هاي مورد بحث، مبنی بر اینبر اساس نظریه

هاي تفاوت جنسیتی گیرد و نظریهمبتنی بر خصوصیات افراد (دانش سینمایی) صورت می
دانند، فرضیات اساسی این مقاله یکدیگر میکه مصرف فرهنگی زنان و مردان را متفاوت از 

عبارتند از:
دانشجویان "مصرف سینمایی"و "دانش و سواد سینمایی"رسد بین به نظر می.1

معناداري وجود دارد.يهدانشگاه ایالم رابط
دانشجویان دختر و پسر دانشگاه "سبک مصرف سینمایی"رسد بین به نظر می.2

د.ایالم تفاوت معناداري وجود دار

شناسی پژوهشروش
تبیینی) انجام شده است. ـپژوهش حاضر به رویکرد کمی و روش پیمایشی (توصیفی

نفر در پنج 4600آماري این پژوهش، دانشجویان دانشگاه ایالم با تعداد يهجامع
دامپزشکی، علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم کشاورزي است که يهدانشکد

درصد و ضریب95و با ضریب اطمینان نمونه گیري )Lin, 1976(ول لینجدبر اساس 
عنوان حجم نمونه تعیین شد که براي اطمینان بیشتر، این تعداد نفر به384، 05/0خطاي 

نفر افزایش یافت. 400به 

1 stereotype sexual
2 feminist and marxist approach
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اي اي چندمرحلهگیري مورد استفاده براي دستیابی به پاسخگویان، طبقهروش نمونه
هایی که وجود دارد و متناسب با بوده است؛ در این روش، بر اساس طبقهمتناسب با حجم

علوم يهشود. بیشترین حجم جامعه مربوط به دانشکدحجم هر طبقه، نمونه انتخاب می
صورت نخست، کشاورزي بود. در اینيهپایه و کمترین حجم جامعه مربوط به دانشکد

هاي علوم انسانی، علوم پایه، شان در دانشکدههاي تحصیلیآماري در راستاي رشتهيهجامع
يهفنی و مهندسی و علوم کشاورزي مورد توجه قرار گرفتند (دانشجویان دانشکد

گیري حذف شدند). سپس در هر دامپزشکی به علّت تعداد خیلی محدودشان از نمونه
اب شد. در مورد نظر از میان آنان انتخيهدانشکده به تناسب جنس و مقطع تحصیلی، نمون

هاي مورد نظر از هر نهایت، به صورت تصادفی در روزهاي فرد و زوج هفته تعداد پرسشنامه
گروه تکمیل شدند. 

ساخته بوده است. ساخته و دیگرانمحققيهها ترکیبی از پرسشنامابزار گردآوري داده
هاي متغیرهاي مورد سنجش نیز عبارتند از: مصرف سینما، سواد سینمایی و تفاوت

جنسیتی. درك دقیق و معتبر متغیرهاي پژوهش، مستلزم تعریف مفاهیم مرتبط با موضوع 
است:

اقتصاد که به صورت متداول صورت يهبندي سه گاندر تقسیممصرف فرهنگی:
سوم (مصرف) شامل عملی است نهایی که از يهگیرد (تولید، توزیع و مصرف)، گونمی

آیند و فرایند اقتصادي را ل شده، در ارضاي نیازها به کار میطریق آن، کاالها و خمات حاص
گیري ازاساساً اصطالح مصرف فرهنگی به بهره).Biru, 1987: 66(رسانندبه سرانجام می

شود که از دو هاي متفاوت و متنوع اطالق میکاالها و محصوالت مختلف فرهنگی در گونه
ی و کیفی تشکیل شده؛ در بعد کمزمان مصرف فرهنگی سنجیده ی، میزان و مدتبعد کم

.گیردشود و در بعد کیفی، نوع مصرف فرهنگی مورد توجه قرار میمی
هاي مصرف فرهنگی به معنی عنوان یکی از گونهمصرف سینما بهمصرف سینما:

عبارت دیگر منظور از آن تماشاي استفاده و مصرف انواع مختلف ژانرهاي سینمایی است. به
باشد. ها و ژانرهاي مختلف و متنوع میهاي سینمایی در سبکفیلمانواع

مصرف سینمایی از دو بعد کمی و کیفی تشکیل شده؛ در بعد کمی، میزان و مدت 
زمان مصرف سینما و در بعد کیفی، نوع مصرف سینما در ژانرهاي متنوع و گوناگون 

شود.سنجیده و بررسی می
بندي انواع هنر نر، به معیارهاي مختلفی، که به دستهگونه یا ژاژانر سینمایی:

هاي روایتی که ها بر اساس شباهتبندي براي فیلمشود. این دستهپردازند، اطالق میمی
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شود: پذیرد. اساساً ژانر یک فیلم به سه روش تعیین میفیلم بر آنها بنا شده، صورت می
هاي از پیش تعیین شده. آلیستی: قضاوت با استانداردایدهيهنخست، شیو

طور قطعی به هایی که در حال حاضر بهفیلم با فیلميهتجربی: مقایسيهدوم، شیو
اند. ژانري اختصاص داده شده

قرارداد اجتماعی: بررسی بر اساس توافقات موجود درون يهسوم و در نهایت، شیو
اي، ماجراجویانه، قبیل حادثههاي رایج، ژانرهاي متنوعی ازبندياجتماعی. بر اساس تقسیم

کمدي، درام، تاریخی، فانتزي، ترسناك، رزمی، روانشناسی، عاشقانه، علمی تخیلی و غیره 
تشخیص داده شده است.

به وضعیت آگاهی و اطالع فرد نسبت به مفاهیم، ادوات، انواع سواد و دانش سینمایی:
ها و نما، جوایز مربوطه و در نهایت، سبکسیيهها، تاریخچها، بازیگران، کارگردانفیلمنامه

شود.ژانرهاي سینمایی، سواد و آگاهی سینمایی گفته می
اي گزینه4پرسش 25براي سنجش متغیر سواد و دانش سینمایی (متغیر مستقل) از 

استفاده شد، که سه گزینه از آنها غلط و یک گزینه صحیح بوده است؛ و در تحلیل نهایی، 
يه) داده شد و در نهایت نمر0ها کد صفر () و به سایر گزینه1حیح کد یک (صيهبه گزین

این متغیر در پنج بعد (یک، شناخت هر پاسخگو برابر با مجموع نمراتش بوده است.
ها، سه، شناخت ژانرها، شناخت جوائز سینمایی و بازیگران سینما، دو، شناخت کارگردان

اي سنجیده شده است. متغیر سطح سنجش فاصلهسینما) و دريهپنج، شناخت تاریخچ
و جنس (متغیر مستقل) که مؤنّث یا مذکّر بودن یک فرد را مشخص تفاوت جنسیتی 

در (زن یا مرد)"جنسیت شما چیست؟"اي مبنی بر اینکه کند با یک سؤال دو گزینهمی
سطح سنجش اسمی دو شقی سنجیده شده است. 

پژوهش) در دو بخش میزان (کمیت) و نوع يهتغیر وابستدر نهایت، مصرف سینما (م
در "(کیفیت) سنجیده شده است. در بخش میزان، نخست، این سؤال مطرح شده است که 

، و دوم "اید؟هاي سینمایی کردهاخیر چند دقیقه صرف تماشاي فیلميهطول یک هفت
. در بخش نوع، "اید؟هاخیر چند فیلم سینمایی تماشا کرديهدر طول یک هفت"اینکه 

ژانرهاي سینمایی سنجیده شد. بدین منظور از نخست میزان مصرف هر یک از 
صورت که دوازده ژانر به ایناستفاده شد)Kazemian & et. al, 2013(يهپرسشنام

مهیج ـ جنائیـ رزمی، گنگستريـ {تاریخی، مستند، ملودرام، حماسی، وسترن، جنگی
ـ ترسناك} آشامتخیلی، کمدي، روانکاوانه و خونـاي، علمیحادثهـ کارآگاهی، پلیسی
عالقه به ژانرهاي پرتحرك و مهیج، عالقه به ژانرهاي تاریخی، مستند و در چهار عامل {
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قه به ژانرهاي کمدي و علمی ـ عالو عالقه به ژانرهاي ملودرام و روانکاوانه، حماسی
هر یک "صورت که اي لیکرت به اینگزینهجاي در طیف پندر سطح سنجش رتبه}تخیلی

کنم تا خیلی زیاد نگاه (از اصالً نگاه نمی"کنید؟از ژانرهاي زیر را به چه میزان نگاه می
هاي ایرانی و خارجی، مصرف فیلميهکنم) سنجیده شده است. دوم، در راستاي مقایسمی

ساخت ایران) یا خارجی هاي داخلی (که بیشتر به تماشاي فیلم"این سؤال مطرح شد 
يهسوم و در نهایت براي بررسی هدف و انگیزو"پردازید؟(ساخت کشورهاي خارجی) می

اي به اصوالً به چه دالیل و با چه انگیزه"مخاطبان از تماشاي فیلم این سؤال مطرح شد که 
اي صاحبهها، ابتدا مقبل از توزیع پرسشنامه"پردازید؟هاي مورد نظرتان میتماشاي فیلم

انگیزه و يههاي مخاطبان در زمینکوچکتري صورت گرفت و پاسخيهاکتشافی از نمون
هدف تماشاي فیلم مورد تحلیل قرار گرفت. 

، "سرگرمی"يهبر این اساس، در این پژوهش، انگیزه و هدف مخاطبان در پنج گزین
يهعالق"، "تحلیل و نقدتماشا به منظور "، "ها و امور تازه و نوفهم و یادگیري پدیده"

مورد سنجش قرار گرفت. "صرفاً براي گذران وقت و پر کردن اوقات فراغت"و "صرف
خود از تماشاي فیلم يهترین هدف و انگیزصورت که از پاسخگویان خواسته شد مهمبدین

یاد شده انتخاب نمایند.يهرا از بین پنج گزین
هاي اعتباریابی ه)، به ترتیب، از طریق روشاعتبار و پایایی ابزار پژوهش (پرسشنام

اي و صوري و پایایی بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ صورت گرفت. بدین ترتیب که سازه
نظران و هاي پیشین و مشورت با اساتید و صاحبهاي زیادي بر اساس پژوهشابتدا گویه

زه، و انجام آزمون اصحاب فیلم و سینما آماده شدند و بعد از مشورت با اساتید این حو
هاي مناسب انتخاب ها، گویهآنها، در بین تمام گویهيهمقدماتی جهت اعتباریابی اولی

ابزار پژوهش آزمون و يهشدند. سپس بر اساس آزمون تحلیل عامل تأییدي، اعتبار ساز
میزان ها، از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد کهتأیید شد. براي ارزیابی میزان پایایی گویه

اند (جدول متغیرها و ابعاد آنان در حد مقبول بودهيههاي مربوط به همگویهيهآلفاي هم
1.(
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هاي متغیرهاي تحقیق به تفکیک ابعاد آنهاتعداد، اعتبار و ضریب پایایی گویه:1جدول 
Table 1: Number, Validity, and Reliability Coefficients of the Research

Variables Items by Their Dimensions

تعداد ابعادمتغیر
هاگویه

پایاییاعتبار سازه (تحلیل عاملی)

کلّیابعادواریانسمقدارویژه کلّیجزئی
VariableDimensions

Number
of Items

Special
Amount

PartialTotalDimensionsTotal

سواد 
سینمایی

شناخت بازیگران
55/6322/52سینما

71/64

0/74

0/68

هاي شناخت کارگردان
54/2316/920/66سینما

شناخت ژانرهاي 
53/7114/840/58سینمایی

شناخت جوائز 
52/9011/60/70سینمایی

يهشناخت تاریخچ
51/445/760/59سینما

ژانر 
سینمایی

53/4128/41پرتحرك و مهیج

73/83

0/72

0/70

تاریخی، مستند و 
52/8023/330/63حماسی

51/5813/010/69ملودرام و روانکاوانه

ـ کمدي و علمی
51/099/080/71تخیلی

مورد مطالعهههاي توصیفی نمونویژگی
از لحاظ گروه درصد مرد بوده است. 50درصد زن و 50مورد مطالعه شامل يهنمون

- 31سنی يهدرصد در رد33سال، 18-24سنی يهدرصد از پاسخگویان در رد61سنی 
درصد از پاسخگویان 25/25سال قرار داشتند. 32-38سنی يهدرصد در رد6سال و 25

درصد 25/20درصد در گروه تحصیلی علوم پایه، 25/30در گروه تحصیلی علوم انسانی، 
در گروه تحصیلی فنی و مهندسی قرار درصد 25/24در گروه تحصیلی کشاورزي و 

درصد در مقطع 5/19درصد پاسخگویان در مقطع کارشناسی، 75/73داشتند. همچنین 
درصد از آنها در مقطع دکتري مشغول به تحصیل بودند.75/6کارشناسی ارشد و 
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هاي توصیفی پاسخگویانتوزیع فراوانی و درصدي ویژگی:2جدول 
Table 2: Frequency and Percentage Distribution of Respondents'

Descriptive Characteristics
درصدفراوانیمتغیرها

VariablesFrequencyPercent

20050زنیتجنس

20050مرد

گروه سنّی
18-2322461
24-2913233
30-35246

گروه تحصیلی

10125/25ادبیات و علوم انسانی

12130/25علوم پایه

8120/25علوم کشاورزي

9724/25فنی و مهندسی

مقطع تحصیلی
29573/75کارشناسی

7819/5کارشناسی ارشد

276/75دکتري

هاي پژوهشیافته
وضعیت توصیفی مصرف سینما (بر حسب جنسیت)

میزان زمان صرف شدهيه، در زمین3دست آمده در جدول  بر اساس نتایج به
ها نشان دادند که اخیر، دادهيه(دقیقه) جهت تماشاي فیلم سینمایی در طول یک هفت

درصد از دانشجویان دختر در طول یک 38بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. 
اند، در حالی که این رقم براي اخیر زمانی براي تماشاي فیلم اختصاص ندادهيههفت

18درصد از دانشجویان دختر دو ساعت، 34درصد بوده است. 23دانشجویان پسر، تنها 
درصد از آنها شش ساعت به باال زمان صرف تماشاي 10درصد از آنها تا چهار ساعت و تنها 

درصد از آنها تا 25درصد از دانشجویان پسر تا دو ساعت، 40اند. در حالی که فیلم کرده
زمان صرف تماشاي فیلم در طول یک درصد از آنها شش ساعت به باال12دو ساعت و 

اند.اخیر کردهيههفت
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اخیر به تفکیک جنسیتيهمیزان زمان صرف شده جهت تماشاي فیلم در یک هفت:3جدول 
Table 3: The Amount of Time Spent Watching a Movie in a Recent Week

by Gender
کل (درصد)مردان (درصد)زنان (درصد)زمان
TimeWomen (Percent)Men (Percent)Total (Percent)
382329/5گذارموقت نمی

244035تا دو ساعت

182521/5تا چهار ساعت

101211شش ساعت به باال

ترتیب اهمیت ژانرهاي مختلف يه، در زمین4دست آمده در جدول بر اساس نتایج به
ها نشان دادند که بین دانشجویان دختر و پسر ن، دادهو متنوع سینمایی در نظر پاسخگویا

صورت که بیشترین میزان مصرف در بین دختران تفاوت معناداري وجود دارد؛ به این
دانشجو، به ترتیب در ژانرهاي ترسناك، کمدي و رزمی، و بیشترین میزان مصرف در بین 

عالوه، کمترین ناك بود. بهپسران دانشجو، به ترتیب در ژانرهاي گانگستري، رزمی و ترس
میزان مصرف در بین دختران دانشجو، به ترتیب در ژانرهاي ملودرام، وسترن و حماسی و 
در نهایت، کمترین میزان مصرف در بین پسران دانشجو، به ترتیب در ژانرهاي وسترن، 

و پسر در ملودرام و حماسی بود. با توجه به نتایج تحقیق، عالوه بر تفاوت دانشجویان دختر 
تخیلی، ـ ها در میزان مصرف ژانرهایی از قبیل پلیسی، علمیمصرف ژانرهاي سینمایی، آن

چنانی بین مستند، تاریخی و حماسی، تا حدودي مشابه یکدیگر بودند و تفاوت معنادار و آن
آنها وجود نداشت.

میزان مصرف ژانرهاي سینمایی دانشجویان به تفکیک جنسیت:4جدول 
Table 4: Students' Consumption of Cinematic Genres by Gender

دانشجویان پسردانشجویان دختر
Girl StudentsMale Students

میانگین رتبهژانرهاي سینماییمیانگین رتبهژانرهاي سینمایی
Cinematic Genres

Average
Rating

Cinematic GenresAverage Rating

9/66ريگانگست9/95ترسناك

8/22رزمی8/09کمدي

8/22ترسناك8/08رزمی

7/72پلیسی7/35پلیسی



98زمستان ،2شماره،چهاردهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 20

دانشجویان پسردانشجویان دختر
Girl StudentsMale Students

میانگین رتبهژانرهاي سینماییمیانگین رتبهژانرهاي سینمایی
Cinematic Genres

Average
Rating

Cinematic GenresAverage Rating

7/30تخیلیـ علمی7/35تخیلیـ علمی

7/04مستند7/32مستند

7/02کمدي7/20روانکاوانه

6/86روانکاوانه7/19گانگستري

4/63تاریخی4/82تاریخی

4/08وسترن3/72ملودرام

3/69لودرامم3/66وسترن

3/54حماسی3/22حماسی

Chi-Sqare: 0/897/854
Df: 0/11

Sig: 0/000

Chi-Sqare: 0/946/680
Df: 0/11

Sig: 0/000

هاي ایرانی و غیرایرانی دهد که میزان مصرف فیلم، نشان می5هاي جدول داده
5/44ایرانی و هاي درصد از دانشجویان مخاطب فیلم5/55(خارجی) با هم تفاوت دارند؛ 

ایرانی (خارجی) هستند. افزون بر این، بین دانشجویان هاي غیردرصد از آنها مخاطب فیلم
درصد 69هاي ایرانی و خارجی تفاوت وجود دارد؛ مصرف فیلميهدختر و پسر نیز در زمین

هاي ها از مخاطبان فیلمدرصد از آن31هاي ایرانی و از دانشجویان دختر، مخاطب فیلم
هاي ایرانی درصد از دانشجویان پسر، مخاطب فیلم42خارجی بودند. این در حالی است که 

هاي خارجی بودند. بنابراین، بر اساس نتایج تحقیق ها از مخاطبان فیلمدرصد از آن58و 
هاي ایرانی و در مقابل، پسران، بیشتر به توان گفت که دختران، بیشتر به تماشاي فیلممی

دانشجویان، مصرف يهپردازند. اما در نهایت، در بین همایرانی میهاي غیرتماشاي فیلم
ایرانی است.هاي غیرهاي ایرانی بیشتر از فیلمفیلم
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هاي ایرانی و خارجی به تفکیک جنسیتمیزان مصرف فیلم:5جدول 
Table 5: Extent Consumption of Iranian and Foreign Films by gender

کلها به تفکیک جنسیتتماشاي فیلمهافیلميهندساز مردان (درصد)زنان (درصد)
FilmmakerWomen (Percent)Men (Percent)Total
694255/5محصول ایران

315844/5محصول خارج از کشور

دانشجویان از تماشاي فیلم و صرف زمان براي آن به تفکیک جنسیت در يهانگیز
يهترین انگیزها مهم، به صورت دقیق مطرح شده است. بر اساس یافته6يهشمارجدول

يهعالق"ترین انگیزه براي آنان اهمیتو کم"سرگرمی"دانشجویان از تماشاي فیلم، 
دانشجویان دختر و پسر از تماشاي فیلم نیز با یکدیگر يهعالوه، انگیزبود. به"صرف

است، "سرگرمی"ترین انگیزه، کسب اي هر دو جنس مهممتفاوت است. در حالی که بر
و براي دانشجویان پسر "تحلیل و نقد"ترین انگیزه براي دانشجویان دختر، اهمیتکم
بود."صرفيهعالق"

انگیزه و هدف دانشجویان از تماشاي فیلم به تفکیک جنسیت:6جدول 
Table 6: Students' Motivation and Purpose for Watching a Film by

Gender

انگیزه و هدف از تماشاي فیلمدانشجویان
اوقات فراغتصرفيهعالقتحلیل و نقدفهم و یادگیريسرگرمی

StudentsFun
Understanding
and Learning

Analysis
and

Criticism

Mere
Interest

Free Time

0/310/250/120/140/18دختر

0/280/160/190/100/27پسر

29/520/513/50/1222/5کل

سواد سینمایی با مصرف سینماهرابط
بین دانش سینمایی و مصرف سینما از آزمون همبستگی دو يهجهت بررسی رابط

) نشان داد که:7سویه پیرسون استفاده شد. نتایج آزمون پیرسون (جدول 
تاریخی، "ی با مصرف ژانرهاي از متغیر سواد سینمای"هاشناخت کارگردان"بعد 

مستقیم و يهرابط"تخیلیـ کمدي، علمی"و "ملودرام، روانکاوانه"، "مستند، حماسی
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معنادار نیست. دیگر ابعاد "پرتحرّك و مهیج"آن با مصرف ژانر يهمعناداري دارد. اما رابط
ناداري دارد. مثبت مستقیم و معيهژانرهاي مصرفی سینما رابطيهسواد سینمایی با هم

مثبت و يهژانرهاي مصرف سینما رابطيهدر نهایت، بین متغیر سواد سینمایی (کل) با هم
معناداري وجود دارد.

بین سواد و دانش سینمایی و مصرف سینما (آزمون همبستگی پیرسون)يهنتایج رابط:7جدول 
Table 7: Results of the Relationship between Literacy and Cinema
Knowledge and Cinema Consumption (Pearson Correlation Test)

متغیر وابسته
متغیر مستقل

مصرف ژانرهاي سینمایی
پرتحرك و 

مهیج
تاریخی، مستند، 

کمدي، علمیملودرام، روانکاوانهحماسی
تخیلیـ 

Dependent Variables
Independent Variables

Exciting
and

Exciting

Historical,
Documentary,

Epic

Melodrama,
Psychoanalytic

Comedy,
Sci-Fi

سواد 
سینمایی

0/139**0/105*0/110*0/080هاشناخت کارگردان

0/304**0/482**0/578**0/571**شناخت بازیگران

0/264**0/155**0/241**0/295**شناخت جوائزسینمایی

0/225**0/200**0/175**0/294**شناخت ژانرها

0/321**0/216**0/368**0/401**سینمايهشناخت تاریخچ

0/230**0/257**0/312**0/388**کل

درصد معنادار است.95رابطه در سطح *نادار استدرصد مع99رابطه در سطح **

گیريبحث و نتیجه
، نوعی بازار مصرفی جهانی شدن فرهنگ و فناورييهتحت تأثیر رشد گسترد

توانند اي از دنیا میخاصی در هر نقطهفرهنگی شکل گرفته که افراد بدون محدودیت 
کاالهاي فرهنگی دلخواه و مورد نظر خود را انتخاب و مصرف کنند. اهمیت مصرف فرهنگی 

یابی، بازنمایی و بازتولیددر دوران معاصر ناشی از قدرت و جایگاه آن در فرایند هویت
ها هاي اجتماعی است. از میان کاالهاي مصرفی، رسانهکنشخویشتن در روابط و برهم

هاي نوین و اي دارند. انسان امروزي در معرض پدیدهاهمیت و جایگاه قابل مالحظه
نظران، روست که بسیاري از صاحبفناوري اطّالعات و ارتباطات قرار دارد. از اینيهپیچید

عنوان یکی از این دانند. سینما و فیلم بهالعات و ارتباطات میعصر کنونی را عصر اطّ
هاي دهی به هویتدهی و جهتهاي نوین ارتباطی و اطّالعاتی، نقش غالبی در شکلرسانه
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ها و گوناگون، پندارها، الگوهاي رفتاري، نگرشی، انگیزشی و نیز تعریف افراد از موقعیت
اجتماعی ـصرف سینما، پژوهشگران، عوامل اقتصادي هاي مختلف دارد. در تبیین مپدیده

چرخش "هاي مهمی همچوناند، اما با در نظر گرفتن پدیدهمختلفی را در نظر گرفته
توان از متغیرها و عوامل ، می"شناختیچرخش نشانه"و "چرخش معنایی"، "فرهنگی

عالوه فارغ از م برد. بهنا"اطالعات، سواد و دانش مرتبط با سینما"گوناگون دیگري همچون 
توان بر تنوعات درون و برون گروهی بین مخاطبان عوامل مرتبط با مصرف سینما، نمی

هاي سنی، جنسی، قومی و نژادي هر کدام از نگاه و تفسیر چشم پوشید؛ چرا که گروه
اي برخوردارند. بنابراین، با توجه به نقش وخاصی در ارتباط با مصرف فرهنگی و رسانه

ترین عوامل مؤثر عنوان یکی از مهمجایگاه سینما، دانش و سواد سینمایی و نیز جنسیت به
هاي اجتماعی، این مقاله به بررسی وضعیت مصرف سینما به تفکیک در تمایزات و تفاوت

جنسیت در بین دانشجویان دانشگاه ایالم و ارتباط آن با سواد سینمایی پرداخت.
ن پژوهش، روشن شد که دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ایالم، هاي ایبر اساس یافته

هاي ایرانی و در میزان مصرف سینما، نوع مصرف ژانرهاي متنوع سینمایی، مصرف فیلم
هاي معناداري با ها، داراي تفاوتتماشا و مصرف کردن فیلميهخارجی و همچنین در انگیز

خالف نظر ی چندان عمیق نیست، اما برنسیتهاي جیکدیگر هستند. هر چند این تفاوت
هاي برخی اندیشمندان فمنیست و پسامدرن که قائل به سیالیت و فراجنسی بودن رسانه

توان گفت که هنوز هاي گیدنز، جنکینز و تامس گریگور مینوین هستند، همسو با نظریه
هاي کنشعنوان یک متغیر مستقل، نقشی قابل مالحظه در تأثیرگذاري برجنسیت به

آماري این پژوهش يهاجتماعی، مصرفی، و به خصوص مصرف سینما حداقل در بین جامع
ها و فرهنگ هاي داراي بافت قومیتی با ارزشعنوان یکی از استاندارد. استان ایالم، به

مصرف يویژه در زمینههاي جنسیتی سنتی را بهبومی و محلی خود، تا اندازه زیادي تفاوت
ظ نموده است. الگوها، عالئق و ترجیحات متفاوت زنان و مردان در اجتماعات فرهنگی حف

گراتر و نوآورتر از زنان در دستیابی و مصرف تولیدات محلی، که هنوز مردان به مراتب برون
هاي شود. بنابراین تفاوتجدید فرهنگی هستند، حتی در بین دانشجویان نیز بازنمایی می

توانایی افراد در انتخاب مصارف فرهنگی و يهامل محدودکنندترین عوجنسی یکی از مهم
هاي هاي مربوط به تفاوترو، مطابق و همسو با نظریه. از ایناستها توان بازاندیشی آن

ها و هاي فرهنگی، الگوهاي رفتاري، کنشتوان ادعا کرد که فرهنگ، نگرشجنسیتی، می
ن و مردان متفاوت است.وضعیت مصرف فرهنگی و سینمایی، در بین زنا
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گونه که آنتونی گیدنز، در اثر گسترش تکنولوژي و رسانه و فراگیري روزافزون و همان
داند، سابقه میآن، زندگی امروزي را بسیار فرّار، پویا و برخوردار از تحرّکی بیيهگسترد

را صرف شاننتایج این پژوهش نیز مؤید این امر است. دانشجویان، زمان زیادي از وقت
ها قدرت تحمیل خود بر کنند. هر چند که رسانههاي سینمایی میتماشاي انواع فیلم

اي، اي نیستند که جبر فناورانه و رسانهها مخاطبانی منفعل و تودهمخاطبان را دارند، اما آن
ها را به سمت مصرف نوع و ژانر خاصی سوق دهد. مطابق با نتایج این پژوهش، آن

خود را يهزنند و ژانر مورد عالقمیان ژانرهاي سینمایی دست به انتخاب میدانشجویان از
کنند. براي دانشجویان پسر، ژانرهاي کانگستري و رزمی و براي انتخاب و مصرف می

دانشجویان دختر، ژانرهاي ترسناك و کمدي نسبت به سایر ژانرهاي سینمایی، اولویت 
دانند. انتخاب ژانرهاي دم بر سایر ژانرهاي سینمایی میدارند و طبعاً مصرف این ژانرها را مق

ها و تواند به ویژگی احساسی موجود در این دسته از فیلمترسناك و کمدي توسط زنان می
همچنین روحیات بیشتر احساسی زنان نسبت به مردان مرتبط باشد. به بیان دیگر، زنان 

ها و تند؛ بیشتر به سمت فیلمتر از مردان هسکه از نظر بعد احساسی و عاطفی قوي
احساسی و عاطفی بیشتري دارند. مردان، بر يیابند که درونمایهتولیدات هنري سوق می

عالوه آنها با گزینند. بههاي خود برمیخالف زنان، بعد عملگرایانه و جسمی را در انتخاب
نشجویان مورد دايهترین انگیزروند؛ مهمانگیزه و هدفی خاص به سمت مصرف سینما می

صرف بود. يهترین انگیزه براي آنان عالقاهمیتمطالعه، از تماشاي فیلم، سرگرمی و کم
کاربردهاي چندگانه مصرف فرهنگی در بین دانشجویان است، يدهندهاین وضعیت نشان

اي از ها بر دیگر ابعاد برتري دارد. از سوي دیگر، گونهچه بعد سرگرمی در این کاربرياگر
املیت و کنشگري براي گزینش آثار مورد عالقه در مصرف فرهنگی دانشجویان نمودار ع

کنندگان که مصرفمبنی بر این"صنعت فرهنگی"پردازان است. بنابراین، ادعاي نظریه
هاي کاالهاي فرهنگی، افرادي منفعل و همچون لوحی خالی هستند که در برابر پیام

اند، صحیح ، پذیراي کامل"صنعت فرهنگ"الت ارسالی از سوي تولیدکنندگان محصو
شان اي خاص و مبتنی بر پایگاه جنسینیست؛ چرا که مخاطبان فعاالنه و با هدف و انگیزه

زنند و در مقابل، از مصرف سایر ژانرها سر باز دست به مصرف ژانر سینمایی خاصی می
زنند.می

زندگی يهغییرپذیر هر روزاي تصادفی، سیال و تابع تحرّك تمصرف سینما پدیده
پذیرد و با لحاظ نیست، چرا که به تناسب میزان سواد و دانش سینمایی، تنوع و تفاوت می

توان گفت که مصرف توان به تبیین آن پرداخت. میها و تنوعاتی، مینمودن چنین تفاوت
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مصرف عبارتی دیگر،ها است؛ بهسینمایی افراد، تابعی از میزان آگاهی سینمایی آن
ها، صورت سینمایی افراد، نه به صورت تصادفی، بلکه متناسب با سطح سواد سینمایی آن

گیرد. سواد و آگاهی باالي سینمایی، کاربران این صنعت را براي شناخت سینما، می
شان یاري هاي آن، پیام تولیدات سینمایی و گزینش تولیدات متناسب با ذائقهگونه
، افزایش سواد و آگاهی سینمایی رویه معناگرایانه و گزینش رساند. به بیان دیگرمی

هدفمند و معنامدارانه را جایگزین رویه مصرفی و انفعالی استفاده از تولیدات سینمایی 
فرهنگی يهتوان نوعی سرمایگیري از رویکرد بوردیو، سواد سینمایی را میسازد. با الهاممی

طور ناخودآگاه ها را بهشوند که آنه منشی مجهز میدانست که افراد با برخورداري از آن ب
دهد؛ زیرا این آثار فقط براي کسانی گرایانه سوق میبه مصرف محصوالت فرهنگی نخبه

اند. در مقابل، افرادي که هاي فرهنگی باالییمعنا و جذابیت دارند که صاحب قابلیت
ها که گري خواهند داشت. آنبرخوردار از این سرمایه نیستند، نوع مصرف سینمایی دی

رمزهاي الزم براي درك و فهم رمزگان ژانرهاي متنوع سینمایی را در اختیار ندارد، 
اند که هیچ ها، تصاویر و خطوطی گم شدهآهنگکنند در آشوب صداها و ضرباحساس می

، "فرهنگيهچرخ"نظم و منطقی ندارند. افزون بر این، استوارت هال نیز با طرح مفهوم 
داند. افرادي که کنندگان از کاالي فرهنگی میمصرف فرهنگی را تابع معنا و درك مصرف

ها و دانند و نسبت به تفاوتها و خصوصیات ژانرهاي سینمایی را میمعنا، ویژگی
هاي ژانرهاي مختلف با یکدیگر، آگاهی دارند، منطقاً نوع مصرف آنها سمت و سوي شباهت

افراد فاقد این نوع آگاهی، متفاوت است.کند که باخاصی پیدا می
ها و به خصوص کاالهاي توان گفت که تحت تأثیر گسترش رسانهدر نهایت، می

سینمایی، مصرف سینمایی افراد افزایش یافته است. اما این امر، مطلق نبوده و مطابق با 
و تفسیر پایگاهی خاص خود به مصرف يهنظر جان فیسک، افراد مطابق با بافت و زمین

ترین عوامل عنوان یکی از مهمپردازند. تفاوت جنسیتی نیز بهژانر سینمایی خاصی می
هاي مصرفی متفاوت از هم و با ذائقهيهاجتماعی و فرهنگی، زنان و مردان را در دو دست

دهد. در نهایت، آنها تحت تأثیر جنسیت و سواد و دانش سینمایی به متفاوتی قرار می
پردازند. در مجموع، پژوهش نشان داد مند شده و به مصرف آنها میصی عالقهژانرهاي خا

پذیرد. که سبک مصرف سینمایی، به تبعیت از جنسیت و سواد و دانش سینمایی تحول می
اي از این تحول و میزان پیوند بین این دسته از متغیرها با سبک مصرف سینمایی، تا اندازه

پذیرد.م اجتماعی و فرهنگی کاربران نیز تأثیر میبوموقعیت اجتماعی و زیست
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ویژه شود متولّیان امور فرهنگی بههاي این پژوهش، پیشنهاد میبا توجه به یافته
سینما و نمایش (تئاتر)، در کنار تولیدات سینمائی و هنري، نسبت به ارتقاء دانش يهحوز

ویژه رادیو، هاي جمعی بهاز رسانهگیريی افراد جامعه اهتمام ورزند. بهرهیو سواد سینما
تواند کارساز باشد.تلویزیون و نشریات عمومی جامعه در این زمینه می
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Abstract:

The cinema and cinema consumption is one of cultural consumption
of each society. This paper aimed to evaluate the cinema consumption
style among men and women students and its relation with cinema
literacy and knowledge. Using survey method, population of the study
has been Ilam university students, from which 400 students were
determined, based on Lin Sampling Table (1976) as the sample size and
were selected by classified-multi stage random sampling method. A
mixed self-administrated and standard questionnaire was used as the
research instrument for data collection, in which face validity and
Cronbach's alpha used for its validity and reliability, respectively. The
findings showed that there is significant direct and moderately strong
correlation between cinema literacy and knowledge, from one side, and
cinema consumption, from another side. Totally, study showed that
cinema consumption is transforming via following cinema literacy and
knowledge.
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