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چکیده
سلیقه و مد برای بوردیو یک امر بدیهی و ساده است که در ذات انساااج مام ااهی ماادرج بااوده و میتااواج
بهوسیلهی آج سلسلهمراتب امتماعی مام ه را درک کرد .آجچه این پدیده را شکل میدهد عوامل مت ااددی
است که در این پژوهش س ی شده به بخشی از آج در قالب مهانیشدج در ساحت فرهنگ پرداختااه شااود.
هدف از این پژوهش شناسایی آگاهی از رابطهی مهانیشدج فرهنگی و سلیقهی مصرفی در یک نسل سی-
ساله(دهههای  1350تا  1370شمسی) در شهر شیراز میباشد .دادهها با استفاده از پیمایش روی  425نفر از
زناج و مرداج ممعآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .یافتهها نشاج میدهد که مهانیشدج
فرهنگی تأثیر فراوانی در زمینهی سلیقهی مصرفی بین نسل یادشده داشته است؛ در میاج متغیرهای مهااانی-
شدج فرهنگی ،به ترتیب فردگرایی( ،)32/6فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطی نوین( )6/5و بازاندیشاای()2/8
رابطهی م ناداری با متغیر وابسته دارند که مم اً توانستهاند حدود  42درصد از سلیقهی پاسخگویاج را تبیین
کنند .این عدد به ما میگوید  42درصد از تغییرات سلیقهی پاسخگویاج تحت تأثیر متغیرهای مهااانیشاادج
میباشند.
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مقدمه و طرح مسأله
اگرچه سلیقه تا قبل از قرج هجدهم به طور فلسفی و علمی مورد بررسی قرار نگرفته بود و
میزاج شدت آج به اندازهی امروزه وسیع نبوده است ،اما از قدیماالیام ومود داشته و هرکسی طبع
غذایی ،موسیقی ،ش ری و ...متفاوتی داشته است .با ورود تکنولوژی و مدرنیته و با پیشرفت
امکانات رفاهی و قدرت انتخاب بشر ،مفهوم سلیقه کمکم به عنواج یک عنصر دائمی وارد زندگی
امتماعی بشر شد؛ بهگونهای که امروزه ما شاهد انواع و اقسام سالیق در هر زمینهای هستیم.
تقریباً با ورود مهاج به عصر مدرج ،1اندیشمنداج و متفکراج زیادی از ممله کانت ،2زیمل،3
وبلن ،4آدلر ،5بلومر ،6لیوتار ،7بوردیو 8و ...به مفهوم سلیقه و ت ریف آج همت گماشتند؛ نخستین بار

«بالتازار گراسیانی »9فیلسوف اسپانیایی بود که از کلمهی سلیقه استفاده کرد و ب دها در کتاب نقد
قوهی حکمِ ]عقل عملی[ کانت ،به م نای توانایی کامالً ذهنی انساج برای تشخیص زشت از زیبا
مبنای فلسفی یافت(مهدوی کنی .)19 :1386،به عبارت دیگر کانت سلیقه را توانایی قضاوت یا
انتخاب بهگونهای که اعتبار مهاجشمول داشته باشد ،میداند(کانت به نقل از گرونو.)112 :1392،
زیمل نیز از اندیشمندانی است که به شیوهای غیر مستقیم در مورد سلیقه مینویسد .وی سلیقه را
گزینش صورتهای مناسب بشری برای نمایش فردیت برتر میداند .وی این مفهوم را بیشتر در
قالب بحث در مورد صورت و سبک و تقابل آج با محتوا و زندگی ارائه میکند و در مایی
میگوید که سبک زندگی تجسم تالش انساج است برای یافتن ارزشهای بنیادی یا به ت بیری
فردیت برتر خود در فرهنگ عینیاش و شناساندج آج به دیگراج؛ به عبارت دیگر انساج برای
فردیت برتر خود ،صورتهای رفتاریای را برمیگزیند .زیمل تواج چنین گزینشی را سلیقه و این
اما مهمترین کاری که تاکنوج در مورد سلیقه انجام شده است ،کاری است که بوردیو در
مهمترین کتابش تمایز :نقد امتماعی قضاوتهای ذوقی بداج پرداخته است .بنابه نظر بوردیو،
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اشکال به هم مرتبط را سبک زندگی مینامد(زیمل.)314 :1990،
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سلیقه عامل طبقهبندی است و طبقهبندیکننده را نیز ،طبقهبندی میکند .سوژههای امتماعی که
توسط طبقهبندیهایشاج طبقهبندی میشوند ،با تمایزهایی که بین زشت و زیبا ،متشخص و عامی
میگذارند خود را ممتاز میدارند و موق یت آجها در این طبقهبندیهای ابژکتیو متجلی یا برمال
میشود و تحلیلهای آماری نیز اکیداً نشاج میدهند که تقابلهایی که به لحاظ ساختارشاج شبیه
تقابلهای مومود در کردوکارهای فرهنگیاند ،در عادتهای خوردج نیز دیده میشوند
(بوردیو.)29 :1393،
بوردیو خاستگاه خانوادگی و تحصیالت را همه چیز میدانست .او این دو نهاد را به عنواج
عامل ت یینکنندهی عادتوارهی افراد میدانست؛ بنابراین سلیقهی افراد نیز بر اساس این دو نهاد
شکل میگیرد؛ اما امروزه عوامل مهم دیگری بر این دو نهاد افزوده شدهاند .کسب آگاهی و
اطالعات از مهاج پیراموج ،استفاده از دنیاهای مجازی ،فردگرایی ناشی از مدرنیته و بازاندیشی
عواملی هستند که تحت عنواج مهانیشدج فرهنگی ،میتوانند در شکلگیری گزینشهای افراد
مؤثر باشند.
مدرنیته با ورودش به دروج موامع ،تداوم تاریخی و ساختاری کشورها را سست کرد و
کشورها را به سمت یکسانی در حوزههای فرهنگی ،اقتصادی ،امتماعی و سیاسی سوق داد؛ به این
م نا که با رشد تکنولوژی و ارتباطات ،ت امالت میاج موامع نیز فزونی یافت و این از تأثیرات
مدرنیته بود که گروههای امتماعی مختلف را در شبکهای از روابط فراملی درگیر کرده که مومب
شد پدیدههای امتماعی ،عالوه بر عوامل محلی و ملی ،تحت تأثیر مناسبات مهانی نیز قرار بگیرند
که در نهایت گروههای امتماعی را به سوی همسانی سوق داد .تأثیرات مناسبات مهانی که تحت
فرهنگی میباشد .ت اریف گوناگونی از این مفهوم مومود است ،اما به طور کلی مهانیشدج به
مفهوم درهم فشردج مهاج و تراکم آگاهی نسبت به مهاج به عنواج یک کل داللت دارد(رابرتسوج،
.)35 :1382
در واقع فرآیند مهانیشدج تمامی ساختارهای کالج فرهنگی و امتماعی را تحت ش اع خود
قرار داده است و شاید بتواج گفت که بیشترین میزاج اثرگذاریاش ،تأثیرات آج بر ساحت فرهنگ
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عنواج مهانیشدج 1از آج یاد میشود ،شامل اب اد مختلفی چوج اقتصادی ،سیاسی ،امتماعی و
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میباشد؛ با اینکه مهانیشدج را غالباً به تغییراتی در نظامهای بزرگ مانند بازارهای مالی مهانی
تولید و تجارت مهانی و مخابرات نسبت میدهند ،اما آثار و نتایج مهانیشدج با هماج شدت و
نیرو در حوزهی خصوصی نیز احساس میشود .مهانیشدج پدیدهای «این مایی» است که بر
زندگی شخصی و خصوصی ما از مهات گوناگوج تأثیر میگذارد .همراه با ورود نیروهای
مهانیشدج به محیط محلی ما ،خانهها و امتماعات ما که از مجراهای غیرشخصی مثل رسانهها،
اینترنت و فرهنگ عامهپسند و همچنین از مجرای تماسهای شخصی با افرادی از فرهنگها و
کشورهای دیگر صورت پذیرفته است ،زندگی شخصی ما نیز ناگزیر دستخوش تغییر و تحول شده
است .مهانیشدج ماهیت تجربههای روزمره ما را از بیخ و بن تغییر میدهد(حیدرپور و محمدی
مزینانی .)172 :1392،تأثیرهای فرهنگی مهانیشدج تومه زیادی را به خود ملب کرده است:
همراه با افزایش ت امل امتماعات محلی با نظم نوین مهانی ،وزج و نیروی سنت و ارزشهای
مستقر رو به افول میرود؛ ضوابط امتماعی که پیش از این انتخابها و ف الیتهای مردم را هدایت
میکرد به صورت فاحشی سست شده است؛ تصویرها ،اندیشهها و کاالها اکنوج سریعتر از همیشه
در مهاج منتشر میشوند .تجارت ،فنآوریهای نوین ،رسانههای بینالمللی و مهامرت مهانی،
همگی در حرکت آزاد فرهنگ ،میاج مرزهای ملی نقش داشتهاند(حیدرپور و محمدی مزینانی،
 .)173 :1392از این رو تحقیق حاضر نیز از میاج اب اد مهانیشدج ،مهانیشدج فرهنگی را مد نظر
دارد؛ چراکه به گفتهی آپادوری ،1مسألهی اصلی ت امالت مهانی امروز ،تنش میاج همگونی و
ناهمگونی فرهنگی است(آپادوری )307 :1990،و تالش دارد به کشف رابطهی آج با سلیقهی
مصرفی برسد.
طوری که از طریق رسانهها و مصرف و ،...سلیقهی مصرفیِ موامع را تغییر میدهد و به سمت و
سویی یکساج پیش میبرد .قبالً به این نکته اشاره شد که مدرنیته ،تداوم تاریخی و ساختاری
کشورها را سست کرد و منجر به ایجاد همسانی میاج موامع گردید؛ اما از طرف دیگر تمایزات
مهمی را نیز دروج موامع مختلف ایجاد کرده است که در میاج نسلهای مختلف یک مام ه اتفاق
میافتد؛ به عبارت دیگر نسلهای دروج موامع به علت ورود مدرنیته و تغییردادج ساختارهای
فرهنگی و امتماعی مام ه ،فرهنگ مدیدی را به ومود میآورند و خواستهها و تقاضاهای
Arjun Appadurai
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مهانیشدج فرهنگی و مؤلفههایش ،سلیقهی موامع را تحت ش اع خود قرار داده است به
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مدیدی را در برابر مام ه مطرح میکنند؛ در این حالت مام ه دچار چنددستگی و گوناگونی
میشود و میاج نسلهای گوناگوج تفاوتهای فاحشی به ومود میآید .مام هشناساج این وضع را
شکاف نسلی 1مینامند.
مام هی ایراج نیز مستثنی از این قاعده نیست و از یکسو فرایندهای مهانیشدج و از سوی
دیگر تغییر سلیقهی مصرفی شهرونداج را در مام ه شاهد هستیم .کشور ایراج ،به عنواج یک
مام هی در حال گذار ،امروزه بیش از هر زماج دیگری درگیر روند مهانیشدج است .با تولید
کاالهای لوکس و مصرفی و متنوع در داخل ،همزماج سلیقههای متفاوتی در مام ه شکل میگیرد و
همچنین با ورود این دست کاالها از کشورهای دیگر به دروج مام ه ،همزماج شاهد ورود
فرهنگها و خردهفرهنگهای سراسر مهاج میباشیم که این نیز به نوبهی خود سلیقهها و
سبکهای زندگی گوناگونی را به همراه دارد.
عنواجهایی از قبیل «ایراج ،پایتخت مراحی زیبایی دنیا»« ،ایراج ،رتبهی اول در مصرف لوازم
آرایشی در خاورمیانه» ،مصرف بیرویهی مام هی ایرانی از غذاها و مشروبات مهانی مانند
فستفودها و نوشابههای کوکاکوال و پپسی ،استفادهی بیرویهی نسلهای مواج ایرانی از
مارکهای م روف دنیا در پوشاک مانند نایک ،2آدیداس ،3ورساچ ،4پوما ،5گوچی ،6زارا 7و،...
استفادهی زیاد نسلهای مدید از مارکهای م روف دنیا در لوازم الکتریکی و کالً هرآجچه که
مورد استفاده قرار میگیرد ،همگی دال بر تأثیرپذیری مام هی ایراج از موامع صن تی و
شرکتهای بزرگ دنیا و به عبارت دیگر دال بر مهانیشدج فرهنگی ایراج میباشد.
تحقیق حاضر میکوشد به مواب پرسشهایی از این قبیل دست یابد که چه رابطهی
مزئیتر در مام هی م اصر ،این مهانیشدج فرهنگی چه تأثیری روی سلیقههای مصرفی افراد و
نسلها داشته است؟ و چگونه بر آج اثر میگذارند؟ مؤلفههای مهانیشدج فرهنگی ،هرکدام
مداگانه تا چه میزاج بر سلیقههای مصرفی افراد تأثیرگذارند؟
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م نیداری میاج مهانیشدج فرهنگی و مؤلفههایش با سلیقهی مصرفی ومود دارد؟ یا به صورت
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بنابراین و به طور کلی نوشتار مورد نظر س ی در پاسخگویی به پرسشهای باال دارد و
میخواهد رابطهی میاج مهانیشدج فرهنگی و سلیقهی مصرفی را درک کند.
پیشینهی پژوهش
تحقیقات داخلی
باقری و همکاراج( )1395تحقیقی را به روش پیمایشی و با عنواج "بررسی اثر عامل
مهانیشدج بر دگرگونی الگوی تغذیه" با هدف بررسی تأثیر مهانیشدج بر تغییر الگوی تغذیه در
بین دانشآموزاج شهر بوشهر نوشتند .یافتههای این تحقیق نشاج داد که مهانیشدج بر تغییر الگوی
تغذیهی دانشآموزاج مؤثر بوده و اغلب مؤلفههای مهانیشدج از قبیل میزاج استفاده از اینترنت،
تبلیغات رسانهای ،مدگرایی و گروه همساالج با تغییر الگوی تغذیه رابطهی م ناداری دارند.
انصاری دزفولی( )1393تحقیقی را به روش پیمایش و با هدف بررسی تأثیر سبک زندگی
مدرج بر ذائقهی خوراکی در میاج دانشآموزاج دختر مقطع متوسطهی مناطق روستایی شهر اهواز
انجام داد .وی خاطرنشاج کرد که دو تحول مهم در تاریخ منجر به تغییر رابطهی افراد با غذا شد:
انقالب نوسنگی در حدود ده هزار سال پیش و دیگر انقالب توزیع غذا در قرج حاضر؛ به
طوریکه با گسترش تکنولوژی و ارتباطات ،تبلیغات رسانهای منجر به تغییر ذائقهی خوراکی شد.
نتایج این بررسی نشاج داد که سبک زندگی مدرج بر ذائقهی خوراکی در میاج دانشآموزاج مناطق
روستایی شهر اهواز مؤثر است.
زنجانیزاده اعزازی و همکاراج( )1392در مطال های تحت عنواج "بازشناسی فرایندهای
امتماعی تأثیرگذار بر ذائقهی موسیقیایی" با روش کیفی و با بهرهگیری از تکنیک مصاحبهی عمیق،
م روف موسیقی بودند .آجها در تحقیقشاج به این نتیجه رسیدند که در مام هی ایراج ،عالوه بر
تأییدشدج تئوریهای مرتبط با ذائقهی موسیقیایی افراد(تئوریهای بوردیو و پیترسوج) ،متغیرهای
مت دد دیگری نیز ومود دارند که ذائقهی موسیقیایی افراد را متأثر میکنند؛ متغیرهایی نظیر
گروههای مرمع ،ساز منتخب فرد ،گروه همساالج ،تأثیرات بصری(مذابیت موزیکویدئو برای
مخاطب) ،شخصیت خواننده و دانش موسیقیایی نیز در ذائقهی موسیقیایی افراد بیتأثیر نیستند.
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تحقیقات خارجی
آدامز )2007(1تحقیقی را با عنواج "مهانیشدج فرهنگ و هنر" انجام داده است .وی در این
مقاله به بررسی موق یت ادبیات مام هشناسی در حوزهی مهانیشدج فرهنگ میپردازد .مقالهی
آدامز دو بخش دارد :بخش نخست آج روند کلی را در مورد نظریههای این حیطه در ب د وسیع آج
ارائه میکند؛ بدین م نی که در مقیاسی وسیعتر ،تغییراتی را که در دید مهانیاج ایجاد شده است،
توضیح میدهد؛ و بخش دوم آج ،تلویزیوج ،موسیقی و هنرهای نمایشی را در سایهی نظریههای
مربوط به مهانیشدج ،کاالییشدج ،دریافت مخاطب ،محلیشدج و مهاج -محلیشدج ،امپریالیسم،
زمینههای فرهنگی مهانی و هنجارهای مهانی مورد بحث قرار میدهد .آدامز در این تحقیق به این
نتیجه رسید که اهمیت مهانیسازی مدرنیته ،به شدت فرهنگهای محلی و بومی را تحت تأثیر
خود قرار داده است .فرهنگهای محلی و بومی روزبهروز در حال اضمحالل و نابودی هستند.
همچنین یافتههای تحقیق نشاج داد که هژمونی مصرفگرایی مز در برخی موارد نادر کامالً فراگیر
است؛ موارد نادری که در آج سازماجها و دولتها از حمایت مادی برای ایجاد کنشها و
محتواهای فرهنگی به طور کامل حمایت میکنند و مومب طردشدج ایدئولوژی سرمایهداری و
کاالییشدج فرهنگ میشوند.
لیزاردو )2006(2پژوهشی در قالب پایاجنامهی دکتری با عنواج "مهانیشدج ،فرهنگ مهانی و
مام هشناسی سلیقه :الگوهای انتخاب فرهنگی در رویکرد فراملی" نگاشت که در آج ارتباط میاج
فرهنگ مصرفی و فرایند مهانیشدج را در اروپا بررسی کرد .روش لیزاردو در این رساله فراتحلیل
است و از دادههای در دسترس  15کشور عضو اتحادیهی اروپا استفاده کرده است .در بخش اول و
تأثیر قالبهای فرهنگی مهاج بر شیوه و الگوهای مصرف فردی داشته است .وی در بخش دوم و
تجربی رسالهاش ،به بررسی مفاهیم و داللتهای تئوریک نهادی و نگرش امتماعی-فرهنگی در
زمینهی مطال هی فرهنگ مصرفی و ذائقهی موامع م اصر پرداخته است .در ادامه وی نشاج داد که
در مورد الگوهای فراملی از مصرفگرایی و تجارت فرهنگی ،مدل امتماعی-فرهنگی ،بیشتر
الگوهای تجربی مورد بررسی را تبیین میکند.

Laura L. Adams.
Omar Lizardo.
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تئوریک کارش ،به تأثیر "امپریالیسم رسانهای" پرداخته و همچنین تأکیدی نهادگرایانه بر چگونگی
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امیسوج )1997(1در پژوهشش با عنواج "انتقال سلیقه :آمریکاییشدج ،تغییر نسلی و مصرف
فرهنگی استرالیا" به دنبال بررسی نمونه ویژهای از امپریالیسم فرهنگی بود که باوری عمومی در
زمینهی آمریکاییشدج مام هی استرالیا است .دادههای این تحقیق از یک پروژهی تحقیقاتی کالج
که به فرهنگ زندگی روزمرهی استرالیا مربوط میباشد ،اخذ شده است .بنابراین این مقاله بر
تغییرات سالیق فرهنگی و اولویتهای مشهود در سه نسل تمرکز میکند .1 :.نسل بزرگسال
مواج  .2نسل میاجسال – نسل حاصل از پُرزایی .3 -نسل سالمند مربوط به دوراج منگ مهانی
اول و دههی  1920میالدی .این مقاله روندی را نشاج میدهد که در خالل آج ،ارزشهای فراملی
خصوصاً آجهایی که از فرهنگ آمریکایی نشأت گرفتهاند ،تأثیر چشمگیری در شکلدهی به سالیق
استرالیایی داشته است .نتیجهی تحقیق نشاج میدهد ،با ومود تغییرات در سالیق فرهنگیای که در
تمام ردههای سنی استرالیاییها به ومود آمده ،همچناج حس قویای از هویت ملیِ متمایز در
همهی سنین آجها حفظ شده است .این یافتهها ،دال بر درک مهانیسازی فرهنگی به عنواج یک
فرایند تلفیقی است.
با تومه به موضوعات پژوهشهای ارائهشدهای که در تحقیقات داخلی و خارمی مالحظه
میشود ،باید گفت تاکنوج تحقیقی بهصورت تخصصی به رابطهی میاج مهانیشدج فرهنگی و
سلیقهی مصرفی نپرداخته است و اساس ًا تحقیقات در زمینهی مهانیشدج فرهنگی یا با متغیری غیر
از سلیقه و یا نهایتاً با یکی از مؤلفههای سلیقه ،مورد بررسی قرار گرفتهاند و پژوهشی بهطور کامل
و منسجم دربارهی رابطهی مهانیشدج فرهنگی و سلیقهی مصرفی(در سه بُ د منسجم) صورت
نگرفته است .در این راستا اگرچه تالش این تحقیق نیز همچوج برخی دیگر از مطال ات در مهت
شدهای که ذکر شد ،بررسی شود.
چارچوب نظری پژوهش
بوردیو
سلیقه و مد از نظر مام هشناختی فلسفی بوردیو یک امر بدیهی و ساده است که در ذات
انساج مام هی مدرج بوده و میتواج بهوسیلهی آج سلسلهمراتب امتماعی مام ه را درک کرد.

Micheal Emmison.
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کشف عوامل مؤثر بر سلیقه بوده است؛ اما در این نوشتار س ی شده است تا زوایای نادیدهگرفته-
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بوردیو مام ه را به عنواج فضای امتماعی بازنمایی میکند .این فضای امتماعی عرصهی
رقابتی شدید و بیپایاج است .این رقابت به ظهور تفاوتهایی میانجامد که ماده و چارچوب الزم
را برای هستی امتماعی تدارک میبینند .دروج این فضای امتماعی ،مدلهای کوچک متمایزی از
قاعدهها ،مقررات و اشکال قدرت ومود دارند؛ بوردیو این مدلها را میداج مینامد .بنابراین میداج،
گسترهای از نوع خاصی از اعمال و فضای روابط میاج کنشگراج است(فاضلی .)37 :1382،مام ه -
به منزلهی فضای امتماعی -از کثیری میداجهای وامد اتصاالت درهمپیچیده تشکیل شده است که
ممکن است با هم تقاطع و همپوشانی و تداخل داشته باشند یا اثرات همدیگر را تقویت کنند(لوپز
و اسکات.)137 :1385،
به طور خالصه این که عادتوارهها ساختارهایی ذهنی و شناختی نسبتاً ماندگار هستند که
انساجها از راه آجها با مهاج امتماعی برخورد میکنند و میداج نیز مجموعهای از مایگاهها هستند
که باید بهگونهی فضایی فهم شوند .اشغالکنندگاج این مایگاهها میتوانند هم عوامل انسانی و هم
نهادهای امتماعی باشند .به نظر بوردیو یکی از این میداجها ،میداجهای فرهنگی است که در طیفی
از آجها ،آدمها با مصرفکردج ب ضی کاالها به دنبال تشخص و تمایز میگردند .مثل غذاهایی که
میخورند و اتومبیلهایی که سوار میشوند .وی این موارد را ذائقه مینامد(بوردیو.)1393،
بنابراین در بحث بوردیو ،مصرف همانند پاسخ به نیازهای زیستی مطرح نمیشود ،بلکه
مصرف به منزلهی استفاده از نظامی از نشانهها و نمادها مطرح است .وی در کتاب تمایز بر حسب
منطق دیالکتیکی نشاج میدهد که مصرف صرفاً راهی برای نشاجدادج تمایزات نیست؛ بلکه خود
راهی برای ایجاد تمایزات نیز هست .ذائقه از نظر وی یک عملکرد 1است و کارکردش این است
میرسند(عادتواره) و هم مایگاه و طبقهشاج را در مقایسه با دیگراج بهدست میآورند(میداج) .به
عبارت دیگر ذائقه ،همهی کسانی را که سلیقهی نسبت ًا یکسانی دارند به هم نزدیک و از این طریق
آجها را از افراد دیگر مدا میکند .از طریق ذائقهی انساجها ،خود و دیگراج را در مام ه طبقهبندی
مینمایند(ریتزر.)727 :1380،

Practice
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که افراد مام ه از طریق ذائقهی هم به ادراکی از مایگاهشاج در نظام امتماعی
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گیدنز1

مفهوم کلی مهانیشدج در نظریهی گیدنز را از طریق تفکر و تأمل در مورد وموه اساسی
مدایی و فاصلهافتادج بین زماج و فضا ،بهتر میتواج درک کرد .مهانیشدج در واقع به م نای در
هم گرهخوردج رویدادهای امتماعی و روابط امتماعی سرزمینهای دوردست با تار و پود موض ی
یا محلی موامع دیگر است؛ پدیدههایی که میتواج آج را نوعی تالقی حاضر و غایب
دانست(گیدنز .)42 :1383،وی بر نقش رسانهها در فرایند مهانیشدج تأکید میکند و وسایل
ارتباط مم ی مدرج فراملی را ابزار بسط و گسترش مدرنیته به تمام دنیا در نظر میگیرد که
توانستهاند با تسهیل و رواج روزافزوج ارتباطات فردی و گروهی ،فضای مهانی را متحول کنند و
مرزهای زمانی و مکانی را در عصر مدرج درنوردند .اما شکستهشدج این حصارهای زمانی و مکانی
هویت را در اب اد فردی و مم ی به چالش کشیده است(عنایت و موحد.)155 :1383،
یکپارچگی مهانی ،پدیدهای بیرونی و مربوط به نظامهای بزرگ ،میداجهای بازار مهانی یا
صرفاً روندی تأثیرگذار بر ملتها نیست؛ بلکه پدیدهای ذاتی نیز هست .ذائقهی مصرفی ،سبک
زندگی ،هویت و روابط مردم با افراد دیگر هم با روند یکپارچگی تغییر شکل میدهند و حالت
مدید میگیرند؛ چراکه یکپارچگی مهانی ،فرهنگ محلی و محتوای زتدگی محلی را مورد تهامم
قرار میدهد و ما را وامیدارد تا به صورتی بازتر ،ان طافپذیرتر و فردیتر زندگی کنیم
(گیدنز .)36 :1379،گیدنز عامل این تغییرات را نوگرایی متأخر میداند که برخی از موامع را با
توانمندیهایش از طریق تکنولوژی درنوردیده است(گیدنز )123 :1377،و یکی از ویژگیهایش
خصلت بازاندیشانه بودج 2آج است(بک .)77 :2000،گیدنز خصلت بازاندیشی را اعمال و عادات
بهدست میآیند ،اصالح میشوند و پیوسته تغییر میکنند(گیدنز .)47 :1378،به عبارت دیگر
ظرفیت امتماعی ایجادشده برای بازاندیشی به ما امازه میدهد که به عقب برگردیم و خودماج را
دوباره در نظر آورده و درباره خودماج بازاندیشی کنیم(کراسلی .)2 :2005،بنابراین باید این فرایند
مهانیشدج را به مثابهی یک پروژهی بازاندیشانه دانست.
در مام هی مدرج ،بازاندیشی و انتخاب ،به بازتابندگی ارزشها منجر میشود و از این طریق

Anthony Giddens
Reflexive.
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سالیق افراد نیز از ممله ارزشهایی است که مورد بازاندیشی قرار میگیرد؛ چراکه این فرایند به
قدری زیاد است که حتی مسم افراد را تحت تأثیر خود قرار میدهد و دائم مفهوم «خود» را به
بازاندیشی وادار میکند.
رابرتسون1

رابرتسوج به منبههای فرهنگی مهانیشدج میپردازد و ت ریفی دو ومهی را از آج عرضه
میکند که هم منبهی عینی و هم ذهنی آج را در بر میگیرد .بنا به ت ریف او مهانیشدج مفهومی
م طوف به فشردگی مهاج و تشدید و افزایش آگاهی از آج به مثابهی یک کل است .از نگاه او
صرف وابستگی متقابل و درهمتنیدگی مهانی برای واق یتیافتن مهانیشدج کافی نیست؛ بلکه
عالوه بر آج ،انساجها باید از امر مهانی و ت لق به مهانی واحد آگاهی داشته باشند؛ درواقع آگاهی
عنصر اصلی مهانیشدج است(گل محمدی.)51 :1381،
با تأکید به دیدگاه و نظر رابرتسوج نسبت به مهانیشدج فرهنگ میتواج اظهار داشت که
زندگی امتماعی و گزینشهای افراد و به تبع آج ذائقه و سالیق مصرفی آناج مؤثر از مهانیشدج
فرهنگ میباشد؛ به طوری که آگاهی فزایندهی افراد از فرهنگها و مهاجهای مختلف و آگاهی از
عامشدج هرروزهی پدیدههایی خاص ،سالیق و ذوائق نیز دائماً در م رض تغییر قرار میگیرند.
واترز2

و در نهایت مالکوم واترز برای فردگرایی در وض یت مهانیشدج ت ریفی مدید ارائه میکند؛
به طوری که هر فرد را به عنواج یه کلیت کامل نگاه میکند؛ نه یک بخش تابع از هر امتماع
محلی(مرادخانی.)53 :1391،
افراد نیز خود ،تحت تأثیر میداج و ساختارهای عینی امتماعی میباشد که در آج قاارار گرفتهانااد .از
نظر بوردیو این ساختارها مومب افزایش یا کاهش سرمایهی فرهنگی هر فرد میگردد که از طریااق
آج ذائقهها و سبکهای زندگی متفاوتی رقم میخورد(گرنفل .)106 :1393،میتواج ادعا کرد کااه در
دنیای مدرج امروزی ،عالوه بر ساختارهای رسمی آموزش و طبقهی امتماعی افراد که بااه افاازایش
سرمایهی فرهنگی فرد منجر میگردد ،عوامل دیگری همچوج فنآوریهااای اطالعاااتی و ارتباااطی

Roland Robertson
Malcolm Waters
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از دیدگاه بوردیو ،ذائقهی هر فردی از طریق عادتوارهاش شکل میگیرد که ایاان عااادتواره
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نوین نیز به تقویت این سرمایهی فرهنگی یاری میکند .این رسانهها که خود بخشی از ساختارهای
علمی را تشکیل میدهند ،حجم وسی ی از اطالعااات و منااابع اطالعاااتی را در اختیااار افااراد قاارار
میدهند .آگاهی نسبت به تحوالت مهانی و فرهنگ موامع مختلف که از طریااق رسااانههااا میساار
میگردد ،مومب تغییر در کمیت و کیفیت و نوع سرمایهی فرهنگی در بین اعضای مام ه میشااود.
با تغییر در سرمایهی فرهنگی افراد ،احتمال آج میرود که ذائقهی مصرفی فرد نیز دگرگوج شود .به
عبارت دیگر ،تغییر در سرمایهی فرهنگی به تحولی که امروزه از آج به عنواج رفتار بازاندیشانه یاااد
میشود ،منجر میگردد .از بازاندیشی میتواج بهطور مختصر بهعنواج تردید در داشااتههااای پیشااین
یاد کرد .به دلیل مجاورت بین اطالعات نااوین کااه از فرهنگهااای مختلااف حاصاال میگااردد ،در
فرهنگ سنتی پیشین یک فرایند بازاندیشانه رخ میدهد؛ این فرایند بههمراه فردگرایاای کااه حاصاال
تحوالت در سطح مهانی است ،ذائقههای افراد را دگرگوج میکند.
این پژوهش با رویکردی منطبق بر نظریهی بوردیو و ملهم از نظریات مهانیشدج ،در پی
تبیین ذائقهی مصرفی یک نسل سیساله از متولدین دهههای  1360 ،1350و  15(1370تا  45ساله)
میباشد .با ممعبندی این نظریات میتواج گفت که گسترش رسانههای مم ی مومب رواج
ارزشها و هنجارهای مدیدی در مام هی مورد مطال ه شده است .مهانیشدج ،فاصلههای زمانی
و مکانی را در پرانتز قرار داده و مومب محلیشدج امور مهانی شده است .نتیجهی این امر،
آگاهی فزایندهی افراد از سبکهای مختلف زندگی است .این رسانهها بیشتر از همه بر نسل مدید
تأثیرگذار هستند؛ چراکه یکی از عوامل اصلی امتماعیشدج نسل مدید ،همین رسانههای مم ی،
فردگرایی و ...هستند .از طرفی ،میزاج استفادهی نسل مدید از رسانههای ارتباطی مدید ،بیشتر از
مختلف زندگی ایجاد شده است که نمود عینی آج را میتواج در ملوههای گوناگوج سلیقه از ممله
خوراک ،پوشاک و موسیقی مشاهده کرد.
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نسلهای دیگر است .در اثر این فرایند ،تغییراتی در عادتوارههای نسل مدید در عرصههای
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مدل تجربی پژوهش
فردگرایی
فنآوریهای اطالعاتی
و ارتباطی نوین
آگاهی از مهانیشدج

جهانیشدن

سلیقهی

فرهنگی

مصرفی

سلیقهی موسیقی
سلیقهی غذا
سلیقهی پوشاک

بازاندیشی

فرضیههای پژوهش
•

بین میزاج فردگرایی و سلیقهی مصرفی رابطهی م نیداری ومود دارد.

•

بین فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطی نوین و سلیقهی مصرفی رابطهی م نیداری ومود
دارد.

•

بین میزاج آگاهی از مهانیشدج و سلیقهی مصرفی رابطهی م نیداری ومود دارد.

• بین بازاندیشی و سلیقهی مصرفی رابطهی م نیداری ومود دارد.
روش پژوهش
در این پ ژوهش ،از روش تحقیق کمی و پیمایشی استفاده شد و اطالعات با استفاده از ابزار
در سال  96-95میباشد .با تومه به ت ریف نسل که م موالً یک دورهی سی ساله است ،این
پژوهش نیز یک دورهی سی ساله از افراد را در نظر گرفته؛ همچنین افراد با سن  45سال را حد
نهایی شرط سنی قرار دادیم؛ زیرا به نظر میرسد افراد در سنین باالتر کمتر تحت تأثیر عاملهای
مهانیشدج فرهنگی هستند.
در این پیمایش از روش نمونهگیری تصادفی سهمیهای چندمرحلهای استفاده شد .حجم
نمونهی تحقیق با فرض اینکه پارامتر در مام ه  50درصد باشد(حداکثر احتمال) و سطح اطمیناج
 95درصد و همچنین پایایی  ±5م ادل  384نفر انتخاب شد که با در نظر گرفتن احتمال ومود
پرسشنامههای مخدوش ،بیمواب ،پرسشنامههای ناقص و نمونههای غیر م رف در نهایت 425
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پرسشنامه به دست آمد .مام هی آماری پژوهش ،کلیهی افراد  15تا  45سالهی ساکن شهر شیراز
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پرسشنامه تکمیل شد تا به نتیجهی واق ی و مطلوب نزدیکتر شود .همچنین به منظور ارزیابی
اعتبار گویهها از دو روش اعتبار صوری و اعتبار سازه استفاده شد .سپس ب د از آزموج مقدماتی(که
روی  40نفر از مام هی آماری به صورت تصادفی انجام شد) برای مشخصکردج اعتبار سازه از
تکنیک تحلیل عاملی استفاده گردید.
تعریف مفاهیم
فردگرایی :برخالف تصور م مول فردگرایی به "تنهایی" داللت نمیکند؛ بلکه به این
م ناست که در مدرنیته متأخر ،افراد در غیاب یقینها و هنجارهای الزامآور و ظهور شیوههای
مدید زندگی که به طور مداوم در م رض تغییر است ،باید خود زندگینامهی خود را خلق
کنند(الپتن .)303 :1380،1در واقع فردگرایی به استقالل رأی و تکیه بر عقالنیت اشاره دارد .این در
حالیست که ممعگرایی با اهمیت اهداف گروه برای فرد و تب یت از هنجارها ،فرماجبرداری،
پذیرش اقتدار و مشارکت ت ریف میشود .در گرایش ممعگرایی ،ت ریف از خود پیوسته با
دیگراج است ،پیروی از هنجارهای دروج گروه برای فرد اهمیت دارد ،افراد اختالالت شناختی
کمی را تجربه میکنند و برای آجها اطاعت ،وظیفهشناسی و هماهنگی با گروه در اولویت قرار
میگیرد(خوامهنوری ،پرنیاج و م فری .)51 :1392 ،در فرهنگهای ممعگرا افراد احساس
میکنند که ت لق خاطر عمیق به گروه و امتماع خود دارند؛ در این موامع بر صداقت و وفاداری
به گروه تکیه شده و تصمیمگیری گروه بر تصمیمهای فردی ارمحیت داده شده است .از سوی
دیگر ،در فرهنگهای فردگرا بیشتر خود فرد و امیال و احساسات او مهم تلقی میشود؛ افراد
دارای فرهنگ فردگرا ،وابستگیهای دروجگروهی گستردهای نداشته و احتیامات و عالیق دیگراج
«چگونه زندگی کردج» را با تصمیمگیریهای روزمره دربارهی مزئیاتی مانند چگونه رفتار کردج،
چه چیزی پوشیدج و چه چیزی خوردج و بسیاری چیزهای دیگر پاسخ بدهد .در واقع فردگرایی
تفکری است که بر اهمیت فرد و منافع فردی تأکید دارد(وثوقی و میرزایی .)123 :1387،این متغیر
با  9گویه در طیف لیکرت از کامالً موافق تا کامالً مخالف در سطح فاصلهای سنجیده شده است.
فنآوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطاتی :3تکنولوژیهای اطالعاتی و ارتباطاتی ICT
1

Lupton
Hofstede, G
3
New information and communication technologies
2
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را کمتر مد نظر دارند(هافستد .)1981،2فردی که در مهاج مدرج زندگی میکند باید پرسش
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مجموعهای وسیع و متنوع از فنآوریهاست(اینترنت ،ماهواره ،موبایل ،و )...که برای برقراری
ارتباط میاج انساجها به کار میروند .صنایع مهانی  ICTبا اتصال دستگاههای ارسال و دریافت به
یکدیگر ،موامع و کل مهاج را به شبکههای فرامرزی و درهمتنیده از تولیدکنندگاج ،توزیعکنندگاج
و مصرفکنندگاج اطالعات و محتواهای ارتباطی تبدیل میکنند(منتظرقائم و نورایینژاد:1389،
 .)33این متغیر با  9گویه در سطح فاصلهای سنجیده شده است و پاسخگویاج میزاج استفادهی خود
را از هر وسیله از میاج گزینههای اصالً تا  10ساعت به باال در طول هفته انتخاب میکنند.
آگاهی از جهانیشدن :بر اساس ت ریف ارائه شده در لغتنامهی آکسفورد« ،آگاهی از
مهانیشدج» به عنواج قابلیت پذیرش و درک فرهنگهای دیگر ،غیر از فرهنگ خودی ت ریف شده
و نشانهی تومه به مسایل اقتصادی -امتماعی و زیستمحیطی است(رابرتسوج .)36:1382،این
متغیر با استفاده از  9گویه در سطح فاصلهای در زمینهی آگاهی از :اقتصاد مهانی ،فرهنگ مهانی،
رسانهها و سایر تحوالت مهانی و ارتباط کشور ایراج با این مسایل عملیاتی شده است.
بازاندیشی :به بیاج گیدنز بازاندیشی یکی از مؤلفههای دنیای مدرج است .بدین م نا که دنیای
مدرج یافتههای حاصل از نظامهای انتزاعی را پیوسته در سازماجدهی مجدد خود به کار
میبرد(حمیدی و فرمی .)69 :1386،به باور النگمن 1بازاندیشی مردم را قادر میسازد تا به طور
انفرادی یا به طور مم ی هویتهای خود را بادقت بررسی کنند(خوامه نوری و مقدس:1388 ،
 .)8برای عملیاتیکردج این متغیر ت داد  10گویه در سطح فاصلهای در نظر گرفته شده که این
گویهها شامل سؤاالتی دربارهی بازاندیشی در :پوشش ،هویت ،سبک زندگی ،سبک موسیقی ،تنوع
غذایی ،اعتقادت و راه و روش زندگی میباشد .نمرهی باال در این گویهها بیاجگر بازاندیشی
سلیقه :کسی که یک سلیقهی تکب دی دارد مثل این است که هیچ سلیقهای ندارد .سلیقهی
حقیقی همهمانبه است و تمام انواع زیباییها را در بر میگیرد(لسینگ 2به نقل از گرونو.)1 :1392،
در سنت اومانیستی کالسیک زیباییشناسی فلسفی ،بین م نای فیزیولوژیکی سلیقه و سلیقهی
زیباییشناختی ،یا سلیقه به مثابهی قوهی قضاوت یک توازی نزدیک ومود داشت :در هردوی
اینها ،سلیقه همچوج مدلی برای قضاوت عمل میکرد(گرونو .)1 :1392،قضاوت افراد و گنجاندج

Longman
G.E. Lessing
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باالست.
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آجها در دستههایی مانند نجیبزاده و رعیت ،طبقهی باال و طبقهی پایین و. ...
کانت ،ذوق [سلیقه] یا قوهی قضاوت را امری میداند که در آج واحد هم کامالً خصوصی
است هم کامالً عمومی؛ هم فردی هم امتماعی؛ هم ذهنی و هم عینی(گرونو .)3 :1392،در واقع
سلیقه در مام ه یک مقولهی تجربی است و به منزلهی م یاری برای قضاوت دربارهی منزلت افراد
و طبقات شناخته میشود.
در نهایت ذائقه ،طبق نظر بوردیو ظرفیت یا توانایی به کارگیری گروهی از اشیا یا اعمال ،به
صورت مادی و نمادین و به م نای مجموعهای از ترمیحات متمایزکننده ت ریف شد(فاضلی به
نقل از بوردیو.)173 :1384،
در این پژوهش سلیقه در سه بُ د مختلف سنجیده شده است :سلیقهی موسیقی با  19گویه ،
سلیقهی غذایی در  8گویه و سلیقهی پوشاک در  9گویه سنجیده شده است؛ این گویهها در طول
یک طیف قرار میگیرند به گونهای که نمرهی باال در گویههای هر بُ د نشاجگر میزاج باالی مدرج
بودج و تأثیرپذیری از مهانیشدج و نمرهی پایین نشاجگر سلیقهی مصرفی سنتیتر است.
شایاج ذکر است که کانت حس المسه ،چشایی و بویایی را وارد تقسیمهای زیباییشناختیاش
نمیکرد و آجها را زیر مجموعهی سلیقه قرار نمیداد؛ بنابراین طبی تاً عنوانی همچوج سلیقهی
غذایی یا خوراکی در نظریات کانت نمیگنجد و قابل قبول نیست؛ اما ب دها کسانی چوج زیمل،
بوردیو ،ایگلتوج 1و در رأس همه فرانسیس کلمن 2در رد نظر کانت بحثهای مفصلی را دربارهی
لذایذ زیباییشناختی حواس چشایی ،بویایی و المسه پیش کشیدند و دستهبندی حاضر نیز با
تأثیرپذیری از متفکراج نامبرده شکل گرفته است(گرونو.)174-165 :1392،
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یافتههای توصیفی پژوهش
جدول شمارهی یک -میانگین و انحراف معیار پاسخگویان برحسب متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق
میانگین

انحراف معیار

تعداد

30/92

5/43

425

32/32

11/42

425

آگاهی از جهانیشدن

29/12

7/20

425

بازاندیشی

34/28

6/58

425

موسیقی

18/55

7/88

425

غذا

17/55

4/61

425

پوشاک

21/68

6/90

425

فردگرایی
جهانیشدن
فرهنگی

فنآوریهای اطالعاتی
و ارتباطی نوین

سلیقه

هماج طور که مالحظه میگردد ،در مدول  1به ذکر میانگین و انحرف م یار متغیرهای
مستقل و وابسته پرداخته شده است .بر اساس مدول فوق ،باالترین میزاج میانگین در میاج متغیرها،
مربوط به بازاندیشی( )34/28است و پس از آج فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطی نوین( )32/32در
رتبهی دوم قرار میگیرد .همچنین کمترین میانگین مربوط به غذا( )17/55و سپس
موسیقی( )18/55بوده است.
یافتههای استنباطی پژوهش
 بین میزاج فردگرایی و سلیقهی مصرفی رابطهی م نیداری ومود دارد.فردگرایی و تمامی متغیرهای وابسته ،رابطهی م ناداری ومود دارد؛ روشنتر اینکه هرچه میزاج
فردگرایی پاسخگو بیشتر باشد ،سلیقه نیز مدرجتر میگردد .با تومه به آمارههای مدول باال بیش-
ترین همبستگی بین فردگرایی و سلیقهی مصرفی( )r = 0/620است؛ از آجما که سلیقهی مصرفی
حاصل ممع سه سلیقهی مذکور است ،میتواج این گونه نتیجه گرفت که سلیقهی مصرفی به طور
کلی میاج مام هی آماری تحقیق ،مدرجتر از نسلهای پیشین خودش است؛ اما نکتهی مهمتر این
که از بین مدرج بودجِ سه گونه سلیقهی نامبرده ،سلیقهی موسیقیایی( )r=0/577بیشتر از سایرین
خود را نشاج داده است و کمترین همبستگی نیز به سلیقهی غذایی برمیگردد .احتماالً به این دلیل
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با تومه به دادههای مدول زیر ،نتایج همبستگی پیرسوج نشاج میدهد که میاج میزاج
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که غذاهای سایر فرهنگها در تنوع غذایی شیراز زیاد وارد نشده ،یا تحت تأثیر فرایند مهانیشدج
قرار نگرفته و یا موق یتی برای بروز نیافته است .اما بازار موسیقی از انواع مختلف آج و یا سایر
اقالم مصرفی بستر مناسبتری داشته و بیشتر تحت تأثیر فرایند مهانیشدج و مؤلفههای آج قرار
داشتهاند .لذا نمود آج را در این دو حوزه بیشتر مییابیم.
جدول شمارهی دو -نتایج همبستگی پیرسون بین متغیرهای فردگرایی و سلیقه
فردگرایی
سلیقهی موسیقی

سلیقهی غذایی
سلیقهی پوشاک
سلیقهی مصرفی

ضریب همبستگی

0/577

م نیداری

0/000

ضریب همبستگی

0/261

م نیداری

0/000

ضریب همبستگی

0/350

م نیداری

0/000

ضریب همبستگی

0/620

م نیداری

0/000

 بین فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطی نوین و سلیقهی مصرفی رابطهی م نیداری وموددارد.
مطابق با دادههای مدول ،میاج فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطی نوین افراد و متغیر سلیقهی
غذایی رابطهی م ناداری ومود ندارد؛ به غیر از این متغیر ،سایر متغیرها میاج افراد با فنآوریهای
آوریهای اطالعاتی و ارتباطی نوین پاسخگویاج بیشتر باشد ،به هماج میزاج از سلیقهی
مدرجتری(به غیر از سلیقهی غذایی) برخوردار میگردند .از سوی دیگر عدم رابطهی م نیدار بین
فنآوریهای مدرج با سلیقهی غذایی ،خود گواه آج است که علیرغم برنامههای مختلف آشپزی
در کانالهای ماهوارهای و داخلی ،بستر مام ه برای تنوع غذایی مردم فراهم نیامده است .برای
مثال رستوراجهایی که غذاهای فرهنگهای ملل مختلف را به شهرونداج شیرازی عرضه کنند ،در
شیراز بسیار اندک و ناچیز هستند.
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اطالعاتی و ارتباطی نوین رابطهی م نیدار دارند .نتیجه این است که هرچه میزاج مصرف فن-
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جدول شمارهی سه -نتایج همبستگی پیرسون بین متغیرهای فنآوریهای اطالعاتی
و ارتباطی نوین و سلیقه
فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطی
نوین
سلیقهی موسیقی
سلیقهی غذایی
سلیقهی پوشاک
سلیقهی مصرفی

ضریب همبستگی

0/399

م نیداری

0/000

ضریب همبستگی

-0/041

م نیداری

0/557

ضریب همبستگی

0/308

م نیداری

0/000

ضریب همبستگی

0/373

م نیداری

0/000

 بین میزاج آگاهی از مهانیشدج و سلیقهی مصرفی رابطهی م نیداری ومود دارد.بر اساس دادههای مدول زیر ،نتایج همبستگی پیرسوج نشاج میدهد که تنها میاج میزاج
آگاهی از مهانیشدج و سلیقهی غذایی رابطهی م نیداری ومود ندارد؛ سایر متغیرها با آگاهی از
مهانیشدج رابطهی م نادار و مثبت(اگرچه با شدت کم) دارند؛ ی نی با افزایش آگاهی از
مهانیشدج ،سلیقهی پاسخگویاج نیز مدرجتر میشود.
جدول شمارهی چهار -نتایج همبستگی پیرسون بین متغیرهای آگاهی از جهانیشدن و سلیقه
آگاهی از جهانیشدن

سلیقهی غذایی
سلیقهی پوشاک
سلیقهی مصرفی

م نیداری

0/005

ضریب همبستگی

0/094

م نیداری

0/174

ضریب همبستگی

0/145

م نیداری

0/034

ضریب همبستگی

0/196

م نیداری

0/004

 -بین بازاندیشی و سلیقهی مصرفی رابطهی م نیداری ومود دارد.
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سلیقهی موسیقی

ضریب همبستگی

0/194
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چناجچه در مدول نیز میبینیم ،میاج پاسخگویاج ،بازاندیشی با تمامی متغیرها رابطهی
م نیداری داشته و شدیدترین رابطهاش با متغیر سلیقهی موسیقی( )./631بوده است .نتیجه بیاجگر
این نکته است که میزاج باالی بازاندیشی به م نای حذف انتخابهای سنتی و گزینش انتخابهای
مدرج در تمامی اب اد میباشد؛ همچنین این نتیجه حاکی از میزاج باالی مدرج شدج سلیقهی
موسیقایی نسبت به سایر اب اد سلیقه است.
جدول شمارهی پنج -نتایج همبستگی پیرسون بین متغیرهای بازاندیشی و سلیقه
بازاندیشی
سلیقهی موسیقی
سلیقهی غذایی
سلیقهی پوشاک
سلیقهی مصرفی

ضریب همبستگی

0/631

م نیداری

0/000

ضریب همبستگی

0/136

م نیداری

0/048

ضریب همبستگی

0/226

م نیداری

0/001

ضریب همبستگی

0/528

م نیداری

0/000

مدل رگرسیونی چندگانه با روش گام به

گام1

نتایج مدول زیر حاکی از آج است که متغیرهای پیشبینِ تحقیق  41درصد از متغیر سلیقهی
متغیر وابسته تحت تأثیر مؤلفههای تشکیلدهندهی فرایند مهانیشدج در این تحقیق بودهاند ،مقدار
آمارهی آزموج م نیداری یا  Fنیز در سطح خطای کمتر از  0/01م نادار بوده و میتواج نتیجه
گرفت که مدل تحقیق م نیدار و قادر به تبیین تغییرات متغییر وابسته میباشد .اما نباید فراموش
کرد که این به م نای م ناداربودج تکتک متغیرهای دروج م ادله نیست و برای مشخصشدج
م ناداری تکتک متغیرها باید در مدول ضرایب به م ناداری مقدار  tنگاه کنیم(در مدول
رگرسیونی زیر از روش گام به گام استفاده شده است؛ بنابراین تمام متغیرها م نادار هستند) .بر این
Stepwise.

1
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مصرفی را که در این تحقیق متغیر وابسته است ،پیشبینی میکنند .در واقع  41درصد از تغییرات
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اساس متغیرهای واردشده در مدول مشاهده میشود که بین مؤلفههای مهانیشدج فرهنگی ،تنها
متغیر آگاهی از مهانیشدج م نادار نبوده و غیر از این متغیر سایر متغیرهای مستقل
تحقیق(فردگرایی ،فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطی نوین و بازاندیشی) تأثیر م ناداری بر سلیقهی
مصرفی دارند .در این میاج فردگرایی مهمترین متغیر در مدل است که از باالترین تواج
تبیینکنندگی برخوردار بوده و  32/4درصد تغییرات متغیر وابسته را به خود اختصاص داده است و
در ازای هر واحد اضافهشدج به انحراف استاندارد متغیر فردگرایی ،به میزاج  40درصد انحراف
استاندارد متغیر سلیقهی مصرفی افزوده خواهد شد .فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطی نوین و
بازاندیشی به ترتیب دومین و سومین متغیرهای تأثیرگذار بر سلیقهی مصرفی در بین پاسخگویاج
است.
جدول شمارهی شش -رگرسیون متغیرهایِ پیشبینِ سلیقهی مصرفی
R

فردگرایی
فنآوریهای اطالعاتی
و ارتباطی نوین
بازاندیشی

مجذور

تعدیلشده

R

مجذورR

میزان
تغییرات

F

Sigf

B

Beta

T

Sigt

2

R

0/571

0/326

0/324

0/326

204/165

0/000

0/998

0/401

9/441

0/000

0/626

0/391

0/389

0/066

135/708

0/000

0/258

0/218

5/067

0/000

0/648

0/419

0/415

0/028

101/388

0/000

0/399

0/194

4/508

0/000

خالصه و نتیجهگیری
این تحقیق در پی بررسی رابطهی مهانیشدج فرهنگی با سلیقهی مصرفی بود .هدف از این
در شهر شیراز است که با روش کمی پیمایشی روی  425نفر از مرداج و زناج تجزیه و تحلیل شد.
یافتههای تحقیق ،رابطهی بین فردگرایی با سلیقهی مصرفی را تأیید میکند؛ به این صورت که
هرچه میزاج فردگرایی افراد بیشتر باشد به هماج میزاج افراد از سلیقهی مصرفی مدرجتری
برخوردارند.
با تومه به نظریات واترز مهانیشدج فرهنگی به همراه اب ادش منجر به تحوالت وسی ی در
سطح موامع شده است؛ یکی از مهمترین این تحوالت ،تغییر در ذائقهها و سالیق آدمیاج نسبت به
گذشته است که سلیقهی قدیمیتر نسلهای پیشین را زیر سؤال برده است .با ارماع به نظریهی
واترز ،یکی از دالیل این تحوالت ،میتواند رشد فردگرایی در سطح موامع باشد .فردگرایی
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پژوهش شناسایی آگاهی از رابطهی مهانیشدج فرهنگی و سلیقهی مصرفی در یک نسل سیساله
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ت ریفی مجدد از هر فرد به عنواج یک کلیت کامل و نه یک بخش تابع از هر امتماع محلی ارائه
میکند .نتایج یافتههای تحقیق چناجکه میبینیم همسو با نظریات واترز است.
در بحث فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطی نوین و رابطهی آج با سلیقهی مصرفی ،یافتههای
تحقیق ،این رابطه را به غیر از سلیقهی غذایی ،در سایر متغیرها تأیید میکند؛ به این م نا که با
افزایش میزاج استفادهی افراد از فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطی نوین ،سلیقهی مصرفی نیز
مدرجتر میشود.
گیدنز( )1377،1383بر نقش رسانهها در فرایند مهانیشدج تأکید میکند و وسایل ارتباط
مم ی مدرج فراملی را ابزار بسط و گسترش مدرنیته به تمام دنیا در نظر میگیرد که توانستهاند با
تسهیل و رواج روزافزوج ارتباطات فردی و گروهی ،فضای مهانی را متحول کنند و مرزهای
زمانی و مکانی را در عصر مدرج درنوردند .اما شکستهشدج این حصارهای زمانی و مکانی ،هویت
و زیرشاخههایش را در اب اد فردی و مم ی به چالش کشیده است .هینس )1381(1نیز سطح وسیع
و همهگیر ارتباطات نوین را نیروی محرکهی مهانیشدج و مؤثر در تمامی پدیدههای بشری
مومود میداند .به عقیدهی وی استفادهی افراد از انواع ابزارهای الکترونیکی نظیر اینترنت ،ماهواره
و رایانه ،باعث بسط و گسترش الگوهای رفتاری مشابهی در سطح مهانی شده است که عموماً از
آج تحت عنواج هویت مجازی یاد میشود .یافتههای این قسمت نشاج از همسوبودج نتیجهی
تحقیق با نظریات گیدنز و هینس دارد.
در سطح روابط میاج آگاهی از مهانیشدج با سلیقهی مصرفی در یافتههای تحقیق ،مشاهده
کردیم آگاهی از مهانیشدج با بقیهی متغیرها رابطهی م نادار و مثبت دارد؛ اما برای سلیقهی غذایی
به غیر از سلیقهی غذایی که تأثیر م ناداری نداشت در سایر متغیرها مدرجتر میشود.
در ت ریف رابرتسوج( )1382مهانیشدج مفهومی م طوف به فشردگی مهاج و تشدید و
افزایش آگاهی از آج به مثابهی یک کل است .از نگاه او صرف وابستگی متقابل و درهمتنیدگی
مهانی برای واق یت یافتن مهانیشدج کافی نیست؛ بلکه عالوه بر آج ،انساجها باید از امر مهانی و
ت لق به مهانی واحد آگاهی داشته باشند؛ درواقع در نظریات رابرتسوج ،آگاهی ،عنصر اصلی

Jeffrey Haynes.

1
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این رابطه تأیید نمیشود .به این م نا که هرچه میزاج آگاهی افراد از تحوالت مهانی بیشتر باشد،
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مهانیشدج است .با تأکید بر دیدگاه و نظر رابرتسوج نسبت به مهانیشدج فرهنگ و همچنین
یافتههای تحقیق ،میتواج اظهار داشت که زندگی امتماعی و گزینشهای افراد و به تبع آج ذائقه و
سالیق مصرفی آناج متأثر از مهانیشدج فرهنگ میباشد؛ به طوری که با آگاهی فزایندهی افراد از
فرهنگها و مهاجهای مختلف و با آگاهی از عامشدج هرروزهی پدیدههایی خاص ،سالیق و
ذوائق نیز دائما در م رض تغییر قرار میگیرند .نتایج این تحقیق ،اگرچه همسو با نطریات واترز
بود اما در قسمت سلیقهی غذایی این فرضیه را رد کرد؛ برای علت اختالف میاج سلیقهی غذایی و
سایر سالیق در تأثیرپذیری از آگاهی از مهانیشدج ،میتواج بحث پیراموج مدرنیته 1و
مدرنیزاسیوج 2را اندکی بیشتر شکافت .اینکه موامع برای تغییر و پیشرفت نیاز به فکری نوآور و
مدرج دارند و این تفکر مدرج نیز خود حامل ابزارهایی تکنولوژیک و مدرج است .برای مثال ،افراد
پس از مطلعشدج و مشاهدهکردج مدیدترین مدلهای پوشاک عرضهشده توسط مارکهای م تبر،
در تفکر سنتی مبتنی بر پوشاکهای بومی یا محلی یا کالسیک خود بازاندیشیکرده(ابتدا ذهن
مدرج میگردد) و سپس به واسطهی مراکز خرید مومود که حامل پوشاکهای مُد روز بوده
نیازهای خود را برطرف میکنند(ظاهر نیز مدرج میگردد)؛ اکنوج میتواج مکانیزم مدرجشدج
سلیقهی پوشاک را بهتر درک کرد .این حالت برای سلیقهی موسیقایی نیز صادق است؛ کمااینکه با
گسترش سایتهای دانلود و گستردگی بسترهای مختلف برای آشنایی با موسیقیهای گوناگوج
مهاج ،واسطههای بیشتری مومود بوده و فرایند مدرجشدج آساجتر است .نقطهی اختالف میاج
سلیقهی پوشاک و موسیقی با سلیقهی غذایی میتواند همین باشد؛ اگرچه افراد تا اندازهای با
غذاهای ملل گوناگوج آشنایی دارند اما کمبود بستری برای بروز امیال غذایی مدرج افراد به شدت
این دست محدود میشود که میتواج آج را نیز در میاج مواناج بیشتر مشاهده کرد؛ حال آج که
حتی در میاج مواناج نیز ،غذاهای سنتی بر غذاهای مدرج 3غلبه دارند؛ این ی نی کمبود رستوراجها
و غذاخوریهایی که غیر از پیتزا و پاستا ،از تنوع غذایی بیشتری برخوردار باشند .از طرف دیگر،
به طور کلی ایرانیاج در پختن غذاهای لذیذ و آجچه سلیقهی غذایی مینامیم ،از اعتبار و م روفیت
Modernity
Modernization
3

1
2

منظور از غذاهای مدرج ،غذاهایی مانند پیتزاست که در تاریخچهی غذایی ایراج مایگاهی نداشته و طی چند سال اخیر با

گسترش روابط بین فرهنگی ملتها به دروج موامع راه یافتهاند.
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مهانی برخوردارند و بیشتر از آجکه تأثیرپذیر باشند ،تأثیرگذارند؛ بنابراین میتواج چنین انتظاری
را داشت که عادات غذایی آنها کمتر از سایر زمینهها تأثیر بپذیرد.
در نهایت تحقیق حاضر به بررسی رابطهی بین بازاندیشی با سلیقهی مصرفی پرداخته است.
یافتههای تحقیق ،این رابطه را نیز با شدت زیادی تأیید کردند؛ به این صورت که بنابر آمار و
دادهها ،بازاندیشی پاسخگویاج را وادار به تغییر تصمیمات در سالیقشاج کرده است .با تکیه بر
نظریهی تحقیق میتواج نتیجه گرفت که هرچه میزاج بازاندیشی در سطح باالتری قرار بگیرد،
سلیقهی مصرفی نیز مدرجتر میگردد .کسانی که در زندگی روزمرهی خود بیشتر بازاندیشی
میکنند ،سلیقهی مصرفیشاج نیز مدرجتر و بیشتر تحت تأثیر فرایند مهانیشدج قرار میگیرد.
یافتههای تحقیق مؤید نظریهی گیدنز در این خصوص بوده است.
با تکیه بر آرای گیدنز( )1377،1379وی نوگرایی متأخر را عاملی برای تغییر یکپارچگی
ذائقهی مصرفی ،سبک زندگی ،هویت و روابط مردم با افراد در سطح محلی میداند و م تقد است
این پدیده ،فرهنگ محلی و محتوای زندگی محلی را مورد تهامم قرار میدهد و ما را وامیدارد تا
به صورتی بازتر ،ان طافپذیرتر و فردیتر زندگی کنیم .وی یکی از ویژگیهای این پدیده را
خصلت بازاندیشانهبودج آج میداند .خصلت بازاندیشی ،اعمال و عاداتی امتماعی است که به طور
دائم آزموده میشوند و در پرتو اطالعاتی که در روالهای امتماعی بهدست میآیند ،اصالح
میشوند و پیوسته تغییر میکنند .به عبارت دیگر ظرفیت امتماعی ایجادشده برای بازاندیشی به ما
امازه می دهد که به عقب برگردیم و خودماج را دوباره در نظر آورده و دربارهی خودماج
بازاندیشی کنیم .یافتههای تحقیق نشاج دادند که این وض یت برای مام هی آماری پژوهش تأیید
در مؤلفه بازاندیشی تمامی متغیرهای وابسته م نیدار شدهاند .بازاندیشی ،چناجچه از نامش
پیداست به بازتفسیرکردج افراد در تصمیمات ،رفتارها و عالیقشاج تومه دارد .در واقع ،پاسخگویاج
به دلیل اینکه در طول دورهی امتماعیشدنشاج کمتر تحت تأثیر مهانیشدج فرهنگی قرار
گرفتهاند و سالیقشاج با تأثیرپذیری از عوامل دیگری همچوج طبقه و تحصیالت و ...شکل گرفته
است ،با همهگیرشدجِ مهانیشدج فرهنگی در سطح کشور و مهاج ،ایناج نیز درگیر این تحوالت
فرهنگی و تأثیرپذیراج بی قید و شرط این پدیده شدهاند و به ناچار دست به بازاندیشی در سطح
وسیعتری در گزینشهایشاج در بخشهای مختلفی میزنند .یافتههای تحقیق در این بخش با تومه
به میزاج بازاندیشی باال بدین م ناست که پاسخگویاج دچار تحولِ زیربنایی و عمیقی در سالیقشاج
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ب نوعی از سلیقه بودهاند که با سلیقهی مدرج و امروزی شباهت
شدهاند به طوری که از قبل صاح ِ
کمی داشته و با ورود به عصر مهانیشده دست به بازاندیشی وسی ی زده و سالیق مدیدتری را
برای خود برگزیدهاند.
بازاندیشی در تمامی اب اد زندگی و در بین تمامی افراد ومود دارد؛ آدمها گماج میکنند حال
حاضر ،آج نقطه عطفی است که باالخره خودشاج را پیدا کردهاند و تا آخر عمر نیز همینگونه باقی
ت بیپایاج" عمیقتر از آج چیزی است که آدمها گماج میبرند و مالب
میمانند؛ گودالِ "اکنونی ِ
آجکه غالب انساجها سرخوشمابانه در این گودال به دام افتادهاند و ظاهراً عالقهای به گریز از این
وض یت ندارند .به قول وندر بیلت 1ما اغلب نمیدانیم چه چیزی را دوست داریم یا چرا چیزی را
دوست داریم؛ ترمیحهای ما تحت تأثیر سوگیریهای ناخودآگاه هستند و به سادگی تحت تأثیر
عوامل محیطی و امتماعی قرار میگیرند؛ احتمال اینکه آجچه را امروز دوست داریم فردا نیز
دوست داشته باشیم کمتر از آج است که فکر میکنیم و احتمال اینکه به یاد بیاوریم چه چیزی ما
را به سوی عالئق سابقماج هدایت کرد از آج هم کمتر است .هماجطور که بسیاری از مردم فکر
میکنند ،عالیق و بیزاری آجها فقط ترمیحهای آجها هستند؛ ترمیحهایی که به هنگام عدم توانایی
اخالق در ارائهی راهنماییهای مفید ،میتوانند تکیهگاه مناسبی باشند .در نهایت پیام وندر بیلت در
کتابش این است که آجچه دوست داریم ،واق یت ساده و سرراستی دربارهی ما نیست؛ ذائقههای ما
هماجقدر برای ما ناشناختهاند که برای دیگراج؛ آجها مبهم ،متغیر و گاهی تقریباً غیرقابل
درکاند(بیلت .)2016،این نکته و این پیام از وندر بیلت نشاجدهندهی ومود دائمی بازاندیشی در
بین انساجهاست اما شدتی که پاسخگویاج این تحقیق گریباجگیرش گشتهاند بیاجگر یک بازاندیشی
مهانیشدج است.
به طور کلی کشور ایراج همانند سایر کشورهای مهاج ،امروزه به شدت درگیر فرآیند
مهانیشدج است و این مهانیشدج هم سبکهای زندگی مختلفی را برای این کشورها به ارمغاج
آورده است .این سبکها مومب تنوع در انتخابهای افراد گشته است که خودش را به صورت
آشکاری در مصرف نشاج میدهد .با رشد و ت میق فرآیند مهانیشدج در ایراج ،ما با انواع مختلف
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سالیق مصرفی روبهرو خواهیم بود؛ چراکه مهانیشدج نهتنها امکاج انتخابهای مختلف ،بلکه
انواع الگوهای انتخاب را نیز از طریق تنوع گروههای مرمع برای افراد فراهم میسازد؛ این
گوناگونی و تنوع در سالیق مصرفی بهخصوص در میاج کسانی است که بیشتر با فرآیند
مهانیشدج فرهنگی موامهه میشوند.
در این تحقیق متومه این نکته شدیم که مهانیشدج ،منجر به تحوالتی نظیر فردگرایی در
میاج پاسخگویاج شده بود؛ امری که تأثیرات فراوانی را در زمینهی ذائقههای افراد گذاشت .همچنین
فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطی مختلف و مت اقب آج آگاهی از فرهنگ و سبکهای گوناگوج
زندگیِ موامع مختلف ،منجر به ورود طیف وسی ی از انواع سبکهای هنری و ذائقهها(از موسیقی،
پوشش تا سبکهای غذایی گوناگوج) گردید که نهایتاً با ورود آجها ،افراد بومی دست به بازاندیشی
در ذوائقشاج زدند .مدهای پوششی مختلفی که امروزه در میاج مواناج میبینیم غالباً خاصِ خرده-
فرهنگهایی از موامع دورافتاده بودهاند که در دنیای سرمایهداری عام گشتهاند .در زمینهی
خوراکی های مومود در داخل کشور از غذاهای اصلی تا چاشنیها و دسرها و نوشیدنیها و حتی
ابزارهای مورد استفاده و سبک خوردج یا نوشیدج ،نمودهایی از فرهنگهای مدرج یا مختص
موامع دیگر را میبینیم و در کنار غذاهای بومی و محلی م موالً غذاهایی از فرهنگهای دیگر به
عنصری دائمی در سفرههایماج تبدیل شده است؛ الزانیا ،پیتزا ،ماکارونی ،سس فرانسوی و در کنار
اینها حجم فراوانی از رستوراجهای ایتالیایی ،چینی ،ترکی و ...نشانههای صریحی از مهانیشدج
در م نای فرهنگی آج میباشد .از طرف دیگر ،تقریباً بر همه آشکار است که تأثیرات موسیقی
فرهنگهای مختلف ،موسیقیهای سنتی داخلی را به حاشیه رانده است و بخش اعظم این تغییرات
بیروجشاج ارتباط برقرار میکنند.
به هرحال ،کشف عواملی که مومب انگیزش ذوق و سلیقه میشود و شناخت ویژگی
امتماعی افراد و نسلها و اینکه چه چیزی میخواهند ،راه حل بسیاری از مسایل فرهنگی و هنری
ک چیستیِ برانگیختگیِ عالیقِ افراد ضروری است تا بتوانیم برای ارتقای سطح
کشور میباشد .در ِ
فرهنگی و هنری کشور برنامه ریزی کنیم؛ این تالشی بوده که در این پژوهش بداج پرداخته شده
است.
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