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اصولا فرهنگ شهري احساس تعلق جمعي و دروني به مجموعه عناصر مادي و معنوي زندگي شهروندي تعريف
ميشود .اين پژوهش با هدف "مطالعه فرهنگ شهري در تهران "٥به روش پيمايش ،با جامعه آماري  ١٨سال به بالا
و با حجم نمونه ) ،( N=400به شيوه احتمالي و به روش نمونهگيري ﺧوشهاي انجام شد .نتايج تحقيق نشان داد
نيازهاي فرهنگي پاسخگويان درگروهها و طبقات مختلف گوناگون است .ضريب همبستگي مصرف فرهنگي و
نيازهاي فرهنگي  ٠/٧٦٧و سطح معنيداري آن ) (p= ٠/٠٠٠<٠/٠١است .ضريب همبستگي مصرف فرهنگي
و فرهنگ شهري  ٠/٧٣٧و سطح معنيداري آن ) (p= ٠/٠٠٠<٠/٠١است .نتايج بررسي با رگرسيون ﺧطي
نشان داد كه مقدار ضريب تعيين براي متغير مصرف فرهنگي  ٦٨/١درصد است؛ اين مقدار نشان ميدهد كه
متغيرهاي »نيازهاي فرهنگي و فرهنگ شهري« در مجموع توانسته است  ٦٨/١درصد متغير وابسته يعني
مصرف فرهنگي شهروندان تهراني را پيشبيني كند .اين مهم بيانگر آن است كه دسترسي به برﺧي امكانات و
كالاهاي فرهنگي و ميزان نياز به آنها ،بيشتر از ميزان يا شدت نياز به آنهاست .به نظر ميرسد عوامل ديگري
غير از نياز افراد در دسترسي به اين دسته از كالاها يا امكانات دﺧيل هستند و تهيه آنها لزوماً برﺧاسته از نياز
افراد نيستند ،بلكه به عوامل اجتماعي و به ويژه تأثير و دﺧالت ارزشهاي مصرفگرايانه جامعه مربوط
ميشوند .از اين رو ناديده گرفتن برﺧي نيازها باعﺚ از بين رفتن نياز نميشود ،بلكه زمينه بينظمي را به
تدريج در قالب تقليل فرهنگ شهري بهويژه تاثير آن بركنش شهروندان در ابعاد مختلف در بلند مدت منجر
ميشود و افراد براي ارضاي نيازهاي ﺧود جايگزينهاي ديگري را انتخاب ميكنند كه متناسب با ارزشهاي
فرهنگ شهري جامعه و منطبق با آن نيست.
واژههاي كليدي :شهروندان تهراني ،فرهنگ شهري ،مصرف فرهنگي ،نيازهاي فرهنگي
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 -١مقدمه
شهر بزرگترين نماد تمدن بشري و فضايي است كه انسان ،ادراك ﺧود را از جهان در محيط آن
تجربه ميكند .برﺧي صاحبنظران شهر را صرف ًا يك مكانيزم كالبدي و يك بناي مصنوع و برﺧي آن را
مجموعهاي از انسانها و تجارب آنها ،تسهيلات اجتماعي و بيشترحالتي از انديشه شامل؛ انسجامي ازعادات
و سنن و طرز فكرهاي سازمان يافته ميدانند.
شولتز بر اين باور است كه ":احساس فضا و درك محيط با ﺧاطرات نهادينه شده است ،وي بخشي از
معاني مكان را در تجربهها و حالات روحي انسان جستجو ميكند .براي او ،مكان همان فضاي زنده است"
)شولتز .(٧٣ :١٣٨٣ ،سك ) (١٩٨٠از نظريه پردازان حوزه شهر نيز معتقد است" :كالبد شهر ﺧطوط
انديشه را دنبال ميكند")مدني پور .(٧٨ :١٣٨٧ ،هانري لوفور نيز شهر ر ا"به مثابه يك اثر هنري"ميداند
)آتشين بار .(٤٩ :١٣٨٨ ،لوئيس مامفورد نيز در اثر"شهر در تاريخ ،فرهنگ شهرها ،از سطح يا زمين به
سوي بالا " ،شهرها را منعكسكننده و شكل دهنده روح انسانها ميداند )مامفرد .(١٦ :١٣٨٥ ،بنابراين
كلانشهرها بزرگترين مجموعههاي متمركزجمعيتي ،نمادها ،فضاهاي معماري ،مناظرگوناگون با
ويژگيهاي ﺧاص هستند كه اين رابطه تعاملي شهر با تاريخ و نمادهاي فرهنگي و هنري ،بستري به نام
فرهنگ شهري را به وجود ميآورد كه زندگي شهروندان درآن جاري است و اساساً كيفيت موجود در
شهر برﺧاسته از همين بستر است .از همين رو شهر ﭼه بهعنوان محصولي اجتماعي و ﭼه بهعنوان
محصولي فيزيكي ،داراي"عينيت فرهنگي و هويتي" است.
برنامهريزان شهري درمواجهه با مقوله فرهنگ شهري ،از رابطه ارزشها ،هنجارها و روابط انساني با
شكل و شمايل ،فرم و نقشه شهر و بالاﺧره برنامهريزي شهري ياد ميكنند ،جامعهشناسان نيز ،فرهنگ
شهري را ضمن اينكه درشهري بودن مي جويند آن را عاملي مهم در تقويت جامعه مدني ،تقويت عرصه
عمومي و تقويت شهروندي ميدانند .درحوزه ادبيات جامعه شناسي و جغرافياي شهري معاصر دركنار
هويت؛ از"فرهنگ" به عنوان ويژگي عمدهكلانشهرها و به مثابه روح يك شهر ياد ميشود )بهزادفر:١٣٨٦،
 .(٢٢بنابراين فرهنگ ،نظام هاي نماديني ازگنجينههاي شناﺧتي يك اجتماع است.بر اين اساس "فرهنگ
شهري" عبارت است از :احساس تعلق جمعي و دروني به مجموعه عناصر مادي و معنوي زندگي
شهروندي به نحوي كه انسجام و هماهنگي ميان شهروندان آن محسوس باشد و با تقويت تعلق به شهر،
اعتماد اجتماعي ،احساس امنيت ،رضايت ،فضيلت ﺧواهي ،اﺧلاق مداري ،تحولگرايي ،هنجارمندي و
انطباق هنجاري همراه باشد" .شهر فرهنگي" در اين شرايط شهري ﺧواهد بود كه هماهنگي بين اعضا و
اجزاي فرهنگ شهري را فراهم آورد و در پي تقويت حس تعلق به مكان و رضايت شهروندي باشد
)صالحي اميري.(١٧ :١٣٨٦ ،
در ﭼند دهه اﺧير سيماي بسياري از مناطقشهري كلانشهرها به ﺧاطردگرگونيهاي اقتصادي و تغيير
بافت جمعيتي ،ﭼنان دستخوش تغييرات عمده فرهنگيشده كه ضمن محوشدن نشانههاي هويتي و
فرهنگي گذشته باعﺚ آشفتگي كالبدي ،كاهش وحدت و يكپارﭼگي هويت اجتماعي -فرهنگي شهروندان
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و رفتارهاي جديد و به تبع آن فرهنگهاي جديد را پديد آورده است .اين تغيير روش زندگي ،هويت
انساني جديدي را بروز دادهكه نتيجه اين تغييرها در روند توسعه شهرها ،بهويژه فرهنگ شهري را تحت
الشعاع ﺧود قرار داده است .با توجه به مطالبيكه اشاره شد مقاله حاضر در پي پاسخگويي به اين پرسش
اساسي است كه سياستگذاري فرهنگي حاكم بركلانشهر تهران تا ﭼه حد بين نيازها و مصرف فرهنگي
شهروندان در محقق ساحتن جامعهپذيري ،درقالب فرهنگ شهري منطبق بوده است؟ هدف تحقيق
شناﺧت فرهنگ شهري و نيازهاي فرهنگي در مصرف فرهنگي شهروندان تهراني بوده و فرضيه پژوهش
اين بوده كه فرهنگ شهري و نيازهاي فرهنگي شهروندان تهراني بر مصرف فرهنگي آنان تأثير مثبت
دارد.
-٢روش تحقيق
در مطالعه حاضر به روش پيمايشي ١و جامعه آماري اين مطالعه شهروندان تهراني  ١٨سال و بالاتر و
روش نمونهگيري آن احتمالي از نوع ﺧوشهاي ﭼند مرحلهاي )مناطق  ٢٢گانه تهران (٢بود .براي تعيين
حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شدكه تقريب ًا تعداد ٤٠٠نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.
ابزارگردآوري اطلاعات  ،انحصاراً پرسشنامه ساﺧتدار و نيمه استاندارد شده )تلفيقي از سؤالات باز و بسته(
بود .پرسشنامهها پس از تكميل و بازبيني ،ورود اطلاعات شده و با نرمافزار  spssنسخه  ٢٥دادهها مورد
پردازش و تحليل قرارگرفت .اعتبار يا روايي پرسشنامه تحقيق نيز ازنوع اعتبار محتوا استفاده شد.مقدار
آلفاي كرونباخ براي متغير فرهنگ شهري نيز بالاتر از  ٠/٧محاسبه شد .در صورتي يك پرسشنامه
پاياست كه مقدار آلفاي كرونباخ بزرگتر از مقدار  ٠/٧باشد ،و هر ﭼه اين مقدار به عدد  ١نزديكتر باشد
پرسشنامه از پايايي بالاتري برﺧوردار است )كرلينجر  .(١١١ :١٣٨٢،بنابراين پايايي بيشتر ناظر به اين
سؤال است كه ابزار اندازهگيري با ﭼه دقت و صحتي پديد يا صفت مورد نظر را اندازهگيري ميكند )ببي،
.(٢٧٤ :١٣٨١
جدول شماره  :١ضرايب پايايي سؤالهاي پرسشنامه )گويهها( به تفكيك شاخصهاي موردبررسي
متغيرها

آلفاي كرونباخ

فرهنگ شهري

٠/٨٧٢

نيازهاي فرهنگي

٠/٨٩٢

مصرف فرهنگي

٠/٩١٥

آلفاي كرونباخ
٠/٩٢١

ماﺧذ :محاسبات نگارندگان.١٣٩٧ ،
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-٣مباني نظري
در ﭼند دهه اﺧير همراه با تشديد روند جهاني شدن ،گسترش ارتباطات و پيدايش جامعه شبكهاي و
به موازت اين تغييرات ،رشد سريع شهرنشيني در جهان ،از يك سو فرهنگهاي مختلف جهان را با هم
مرتبط كرده و در نتيجه پديدههايي درحيات اجتماعي دنياي معاصر به ظهور رسيده است كه به پيدايش
مفاهيم و مطالعاتي همانند روستاييان شهري ،روستا شهر ،ﺧرده فرهنگهاي شهري ،سبك زندگي،
هويت شهري ،فرهنگ شهري و ...منجر شده است .در ﺧصوص فرهنگ اينگلهارت معتقد است :فرهنگها
به نوبه ﺧود به محيط شكل ميدهند )اينگهارت .(٦٦ :١٣٧٣ ،از نظر تيلور نيز اجزاي فرهنگ عبارتند از:
اعتقادات ،دانش ،هنر ،تاريخ ،تمدن ،هنجارها ،زبان ،ادبيات و هر آنچه كه در جامعه عموميت دارد )پيران،
 .(٦-٩ :١٣٨٠بنابراين"فرهنگ شهري" با مقولاتي از قبيل هويت ،فرهنگ مردمي ،دموكراسي فرهنگي،
شهروندي فرهنگي ،مشاركت فرهنگي ،بازار فرهنگي ،كثرتگرايي فرهنگي و امنيت هستي شناسي فراهم
ميشود و رژيمهاي شهري اعم از مقامهاي محلي )شوراها و شهرداريها(  ،مديريت ملي و )دولت( آنها را
در دستور كار ﺧود قرار دادهاند )نجاتي حسيني .(١٨ :١٣٨٦ ،با عنايت به مطالب فوق ،فرهنگ شهري را
در سه مفهوم ميتوان جستجو و تبيين كرد :نخست؛ به معناي شيوه زندگي و دربرگيرنده مجموعهاي از
هنجارها ،ارزشها ،باورها و نگرشهاست؛يعني نوع زندگي درشهر ،به معناي تبعيت فرد شهرنشين از
قواعد و اصولي مانند احترام به قوانين شهري ،رعايت حقوق فرهنگي و مذهبي ديگران .دوم؛ توجه و
احترام به مجموعه كالبدي  ،فيزيكي و نمادهايي كه معاني ﺧاصي را براي شهرنشينان تداعي ميكنند و
ممكن است به باورهاي ذهني و رواني آنها مربوط باشد .سومين؛ جنبه از معناي فرهنگ شهري ،توجه به
منابع فرهنگي از جمله ﺧرده فرهنگها ،بناها و آثار تاريخي ،آداب و رسوم ،فولكلور و ديگر منابعي است
كه زاده زيست بوم شهري اند)صرافي .(٢٣ :١٣٨٣ ،با اين اوصاف از ﺧصوصيتهاي برجسته فرهنگ
شهري ،پيچيدگي وتمايزكمّي وكيفي عناصرآن است.به عنوان مثال در اين فرهنگ ،اقتدار سنتي درعرصه
سياست ،جاي ﺧود را به فرهنگ عقلايي– قانوني در ﺧدمت به مصالح عمومي ميدهد .بنابراين فرهنگ
شهري به لحاظ ساﺧتاري و كاركردي ،پديدهاي جديد و حاصل دوران مدرن است ) .(Barnett, 2003: 4
دركنار اين مباحﺚ ،فضاي شهري حامل و آيينه فكر ،فرهنگ ،طبيعت و منعكسكننده طيف اهداف
اجتماعي ،فناوري ،فضاي فرهنگي شهر ،پيامهايي به مراتب فراتر از پيامهاي اقتصادي و تجاري دارند
) .(Harvey, 1996: 45بنابراين فضاهاي معماري و فضاهاي شهري تجليگاه فرهنگ ،تمدن و پيشرفت
علمي و فرهنگي هر جامعه به شمار ميآيد .همچنان كه فرهنگ گرايان شهري ،شهر را معمولاً كانون
يادگيري اكتسابي ،مشاركت سياسي ،انسجام اجتماعي ،تغيير اجتماعي و تحرك فرهنگي ،قدرت  ،ثروت
و منبع اطلاعات و نوآوري ميدانند )افروغ.(١١٠ :١٣٧٧ ،
در كنار مباحثي كه اشاره شد شهروندي فرهنگي نيز حاصل فرهنگ شهري است .اين مهم ناظر و
متكي بر واقعيتهاي متعدد اجتماعي است كه ميتوان آنها را "ابعاد فرهنگي شهروندي " نيز دانست.
فرهنگ شهروندي مجموعهاي از ارزشها ،نگرشها ،قوانين مشترك بنيادي است كه در بردارنده احساس
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تعلق ،تعهد و احترام است )فاضلي .(٦٧ :١٣٨٥ ،فرهنگ شهروندي هنجارهاي جامعه را رقم ميزند و
پايههاي ارتباط ميان شهروندان را شكل ميدهد )جهانگيري .(١٥٤ :١٣٨١ ،ترنر بر اساس الگوي جامعه
شناﺧتي ﺧود در حوزة فرهنگ شهروندي و شكلگيري آن به  ٤منبع اساسي اشاره ميكند ،اين ﭼهار
منبع شامل " :هويت ،حقوق ،منابع اقتصادي و فرهنگي -سياسي جماعت" است .اين ﭼهار مؤلفه
درفرايند متقابل با فرهنگ شهروندي متعالي همراه است .او بر اين عقيده است كه شهروندي علاوه بر
اينكه فرصت حقوقي فراهم ميكند ،يك نوع هويت فرهنگي ﺧاص را نيز براي فرد و گروه ايجاد ميكند
)رابرتسون . (٣٤ :١٣٨٢ ،البته در بررسي مفهوم فرهنگ شهرى ،انديشمندانى همچون جاناتان رابان
) (١٩٧٠و رولات بارت به عرصههاى عمومى و متنى از فضاهاى عمومى فرهنگى نه صحنهاى ويترين شده،
اشاره ميكنند ) (Rethinking Cities Ltd, 2007؛ استيونسون) (١٣٨٨و لوئيس مامفورد) (١٩٩٠از بناها
ويادمانهاىكالبدى فرهنگى ياد مىكنند كه در هر دوره زمانى دركنار هم ﭼيده مىشوند .مامفورد
) ،(١٣٨٥بنيامين ) (١٩٩٠بر فضاهاى كالبدى تاريخى– فرهنگى به مثابه لايهاى از فضاهاى فرهنگى
معنادار در شهر ،استيونسون ) (١٣٨٨وشارون زوكين) (١٩٩٥بركالبد معماري براي حفظ فرهنگ و لذا بر
ميراث فرهنگى محلى تأكيد مىكند ) . (Zukin, 1995در اين ميان دبورا استيونسون )  (٢٠٠٣نيز بر
متنى فرهنگى به شكلى مجزا از يك اثر يادمانى فرهنگى و يا به گونهاى تركيبى در فضاى شهر و به
صورت عرصههايى عمومى از محله ها و فضاهاى عمومى اشاره دارد .استيونسون (١٣٨٨) ،در واقع بهطور
غير مستقيم فرهنگ شهرى را واجد عرصههاى عمومى -فرهنگى ،همراه با ويژگىهاى كالبدى حاصل از
قرائتهايى از متنى فرهنگى و در برگيرنده بناها ،يادمانها و ميراث تاريخى فرهنگى بر مىشمرد .در واقع
همه انديشمندان مذكور علاوه بر مؤلفههاى عرصه عمومى وكالبد فرهنگى در مفهوم فرهنگ شهرى ،بر
مؤلفه عملكرد )فرهنگى و ارتباط فرد با فضا( و مؤلفه معنا )جو حاكم به معناى ارزشها و مفاهيم غالب
نهفته در فضاى فرهنگى شهر( نيز تأكيد كردهاند.در ادامه جدول آراي انديشمندان در ﺧصوص فرهنگ
شهري آمده است )استيونسون .(٢٣٨-٢٤٥ :١٣٨٨،گفتني است ﭼهارﭼوب نظري اين تحقيق بر پايه
ديدگاههاي استيونسن شكل گرفته است.
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جدول شماره  :٢ديدگاه انديشمندان در مورد فرهنگ شهري
ديدگاه انديشمندان

عرصه عمومي

كالبد

جاناتان رابان )(١٩٧٠

عمومي

كالبد نمادين »متن شهري نمادين«

لوئيس مامفورد )(١٩٩٠

عمومي

رولان بارت )(١٩٧٢

عمومي

بنيامين )(١٩٩٠

عمومي

كالبد نمادين» ،متن شهري
بناها و يادمانها »ميراث فرهنگي« در
نمادين« ،مصنوعات نشأت يافته از
طي زمان
تاريخ و فرهنگ

كالبد تاريخي و فرهنگي

ﺧاطرات و تجارب حاصل از ارتباط و
تجربه اصيل و روزمره حاصل از تعامل
روابط منسجم اجتماعي زاييده نيازهاي پرسه زدن و تجربه تعامل در فضاي
تعامل اجتماعي حاصل از فعاليتها و
اجتماعي و تفاسير فردي )نه پشت صحنه
شهري
اجتماعي
روشهاي اجتماعي حاكم
و نه صحنهسازي شده(

ارتباط نمادين با نشانهها و ارزشهاي علائم ماندگار نمادگونه و ارتباط نمادين كشف نشانههاي نمادين در ارتباط
فرد با متن فرهنگي
فرد با آنها كه ترجمه محتوااند
دوني جامعه حاكي از متن فرهنگي شهر

كشف علائم و رمزهاي نمادين:
نشانهها ،عناصر نمادين حاكي از متن
علائم ماندگار و نمادها و ارتباط نمادين
)عملكردها و ارتباط نمادين فرد با
اشتراك كالبد و عملكرد شهري و ارتباط فرد و تعاملات اجتماعي با
فرد با آنها كه ترجمه محتوااند
زندگي روزمره و فرهنگ شهري(
آنها

عملكرد

اشتراك عملكرد و معنا

معنا

ايدئولوژيها و ارزشهاي دروني جامعه
)افسانهها ،اسطورهها و آرزوها ،كابوسها و
قصههايي كه مردم ﺧلق ميكنند(

ايدئولوژي و ارزشهاي بنيادين
حاصل از تاريخ و فرهنگ )متن
فرهنگي(

شناﺧت تاريخي مفاهيم و ارزشهاي
فرهنگي حاكم

هنرها ،عادات ،ارزشها )در قالب
آيينها و تشريفات(

ايجاد تجارب فردي ،تفاسير فردي از
ويژگي كيفي تجربه فرد از
كشف ويژگيها و عناصر نمادين زندگي
فرهنگ در فضاي شهر
روزمره و جو فرهنگي حاكم

ارتباط پرسه زدن و تجربه فردي و
كشف ويژگيهاي فضا

پرسهزدن فلانور در شهر پاريس به
منظوركشف فضا
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ادامه جدول شماره  :٢ديدگاه انديشمندان در مورد فرهنگ شهري
ديدگاه انديشمندان

عرصه عمومي

كالبد

شارون زوكين
)Zukin)(١٩٩٥

عمومي

دبورا استيونسون )(٢٠٠٣

عمومي

ميراث محلي كالبدي و تاريخي و
آنچه به آن مكان تعلق دارد )در
قالب كالبد معمارانه(
متني فرهنگي به صورت كالبد مجزا
يا تركيبي )نمادين

نمادينهسازي )منبعي از صورتها و
اشتراك كالبد و عملكرد
ﺧاطرات(

زندگي روزمره و تعامل و تجربه و
مبادلات فرهنگي در فضاهاي
غيرقابل پيشبيني
تعامل و تجربه و مشاركت حاصل از
زندگي روزمره

كشف نمادها و نشانهها )متن از
طريق آن ﺧوانده مي شود(

عملكرد

اشتراك عملكرد و معنا
نمادينهسازي )منبعي از صورتها و
ﺧاطرات(

فرهنگ عمومي و آنچه كه به يك معاني و ارزش هاي فرهنگي دروني
مكان ﺧاص و به يك ملت تعلق دارد )متن فرهنگي شهر و بينشهايي از
هويت جمعي(
)فرهنگ عامه مشترك(

كشف نمادها و نشانهها )متن از
طريق آن ﺧوانده ميشود(

معنا

ويژگي كيفي تجربه فرد از
فرهنگ در فضاي شهر
ارتباط و كسب تجارب فردي
كسب تجارب فردي از زندگي روزمره
شهر

ماﺧذ :جمع بندي ديدگاه انديشمندان در مورد فرهنگ شهري ،نويسندگان١٣٩٧ ،

بسيارى از مفسران و انديشمندان فضاى شهرى نيز مانند كاميلوسيت) (١٩٠٣پاتريك گلديس
) ،(١٩٦١جين جيكبز ) ، (١٩٦١ادموند بيكن) ، (١٩٧٥امس راپاپورت) (١٩٧٧پاتريك گدس )،(١٩٦١
مانوئل كاستلز ) ،(١٩٧٧راب كرير )  ، (١٩٧٩كريستين نوربرگ شولتز ) (١٩٨٠و بسيارى ديگر در تعريف
فضاى شهر به مؤلفه و يا مؤلفههاى نمادين كالبد ،عملكرد ،معنا در درون عرصه عمومى و نمادين اشاره
كرده اند .(Gospodini, 2002: 19-36) .در تجميع ديدگاهايشان فضاى شهرى را نيز مىتوان عرصهاى
عمومى با مؤلفه كالبد ،در برگيرنده فعاليتها و تعامل اجتماعى افراددانست كه فرد از طريق ارتباط با
مجموعهاى از نمادها و نشانههاى كالبدى به كشف معناى آن فضا )بستر فرهنگى و جامعه شناسانه
حاصل از ارزشهاى فرهنگى تاريخى شهر( نايل مىشود )مددي .(١٦ :١٣٨٥ ،بنابراين فرهنگ شهرى
متأثر از مؤلفههاى تشكيل دهنده فضاى شهرى بوده و غالب انديشمندان آن از اشتراك و همپوشانى
مؤلفههاى فرهنگ در فضاى شهرى در قالب علايم ،نشانهها و نمادهاى كالبدى از متن فرهنگى شهر ياد
كرده و معتقدند كه فرد از طريق ارتباط با متن فرهنگى كالبدى شهر و ايجاد تعامل اجتماعى و تجربه
فردى حاصله در فضايى نمادين به كشف ارزشهاى فرهنگى زندگى ساكنان در عرصههاى عمومى نايل
مىشود .از سوى ديگر برﺧى از انديشمندان فرهنگ شهرى ،بهويژگى كيفى تجربه فرد از فرهنگ در
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فضاى شهر نيز اشاره كردهاند؛ بهطورى كه رابان از تجربه فردى بر تفاسير شخصى فرد از كشف
ويژگىها و عناصر نمادين زندگى روزمره و جو فرهنگى حاكم در فضاى شهر تأكيد كردهاند
) .(Rethinking cities, 2007بنابراين ميتوان به ارتباط ميان وجوه عينى ،اجتماعى و ذهنى فرهنگ در
فضا از يك سو و وجوه كيفى آن از سوى ديگر اشاره داشت .پژوهشهايي ديگري در اين زمينه عبارتاند
از:
 .١راس )(٢٠١٨؛ در پژوهشي با عنوان »بازسازي فرهنگ شهري ﺧياباني :به سوي يك مـدل فراينـد
پويا و اكتشافي« ،بيان ميكند كه زمينههاي جرم شناسي  /عدالت كيفري در فرهنگ شهري به طور
متداول براي توضيح انواع مختلف جرم و جنايت ﺧياباني و رفتار باند استفاده شده است .ايـن مقالـه
استدلال ميكند كه اين مشخصه فرهنگ ﺧياباني بيش از حد باريك است و اين مفهوم براي پروسه-
هاي شهري ،از جمله مطالعات شهري ،مردم شناسي شهري و جغرافياي شهري كـاربرد گسـتردهاي
دارد .در اين مقاله ﺧلاصهاي از مفهوم فرهنگ ﺧياباني را بررسي ميكند و از جمله تحقيقات مربـوط
به اين موضوع ،استدلال ميكند كه يك مدل فرايند پويا ضروري است و سپس يـك نـوع اسـت كـه
ماهيت اكتشافي و پويايي است .اين مدل شامل پنج جزء اصلي است كه ﺧيابان را توضيح مـيدهـد
فرهنگ ،از جمله سرمايه ﺧيابان ،تأثيرات فرهنگـي رقابـت ،رسـانههـاي جمعـي  /صـنايع فرهنگـي،
رسانههاي اجتماعي و جرايم ﺧياباني .اين عناصر پيچيدگي فرهنگ ﺧياباني را تشكيل مـيدهنـد و
به نحوي كه به آزمايش فرضيههاي آينده و تئوري سازي اجازه مي دهد ،جمع ميشوند.
 .٢كاگان و همكاران )(٢٠١٨؛ در پژوهشي با عنوان »فرهنگ در توسعه شهري پايـدار :شـيوههـا و
سياستها براي فضاهاي امكان و نوآوريهاي نهادي« ،بيان ميكند كه بـين فرهنـگ و سياسـتهاي
توسعه پايدار در شهرهاي كمك ميكند .اين پتانسيل را براي پيشبرد يك رويكرد فرهنگي به توسعه
پايدار شهري با امكـان دادن »فضـاهاي احتمـالي شـهري« ،ارتبـاط آنهـا بـا نـوآوريهـاي سـازماني
)اجتماعي ،فرهنگي و سياسي( ،مورد بحﺚ قرار مـيدهـد .بـر اسـاس تحقيقـات تجربـي در دو شـهر
هامبورگ و هانوور ،اين مقاله روابط بين ﭼهار مورد انتخاب شـده از بـازيگران  /ابتكـارات فرهنگـي و
سياست هاي مختلف دو شهر را با اشاره به فرصت هاي مفقود شده يا از دسـت رفتـه بـراي اشـكال
نوآورانه مشاركتهاي فرعي از طريق يك سياست شهري حساس فرهنگي بررسي ميكند.
 .٣ﺧانوبورن )(٢٠١٨؛ در پژوهشي با عنوان »تأثير فرهنگ ﺧارج از آسيا :مطالعه ارزشها ،زندگي و
هنر در تايلند و لـائوس« ،بيـان ميكنـد تغييـر اجتمـاعي در قـرن  ٢١باعـﺚ تغييـر در سـه حـوزه:
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي شده است .يونسكو ) ٢٠٠٣به عنوان اشاره شده در موسسه تحقيقـاتي
درقانون (٢٠٠٩ ،فرهنگ را به دو دسته تقسيم ميكند :فرهنگ ملموس كه شامل مواردي است كـه
مربوط به اشخاص با نمادهاي بيانگر ،به عنوان مثال ،زبانها ،مناظر ،لباس ،تكنولوژي و انواع مختلـف
هنر است .و فرهنگ ناملموس ،كه به ذهن ،به عنوان مثال ،مفاهيم ،باورها ،ارزش ها ،مربوط ميشود.
فلدمن ) (١٩٩٦پيشنهاد ميكند كه هنر يادگيري نقش مهمي در توسعه حـسهـاي مختلـف بـازي
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ميكند .اينها راههاي اساسي براي پذيرش ،حفظ و انتقال فرهنگ است كه مربوط به ارزشها و شيوه
زندگي است .طبق گفته بانناگ ،(٢٠١٠) ٣عواملي كه بر تغييرات جامعه و فرهنگ تاثير مـيگذارنـد
عبارتند از طبيعت ،محيط ،جمعيت ،توسعه سيستم اقتصادي ،نگـرش و باورهـاي مـردم در جامعـه،
جنبش اجتماعي ،از جمله فرآيندهاي فرهنگي و نوآوري جديد ،فرهنگهاي شيوه زندگي نسـلهـاي
جديد ،براي فرهنگها و ارزشها در ﭼند جنبه ،به عنـوان مثـال ،در محـيط زيسـت ،توليـد انـرژي،
آموزش ،فعاليتهاي اجتماعي ،سرگرمي و امكانات.اين مطالعه عوامل مؤثر و نامرئي تأثير فرهنگـي از
ﺧارج از انجمن اقتصاد آسيا ٤را تحت تاثير قرار ميدهد كه بر فرهنگ ،ارزش ها ،شيوههاي زنـدگي و
تغيير روشهاي يادگيري در مورد هنر در تايلند و لائوس بررسي شده است.
 .٤تيلور )(٢٠١٧؛ در پژوهشي با عنوان » نمادها ،احساسات و داستانها :فرهنگ شـهري و مشـكلات
اجتماعي« بيان ميكند كه رويكردهاي فرهنگي براي مطالعه زندگي شهري ،در طول قرن گذشته در
علوم اجتماعي از محبوبيت كمتري برﺧودار بوده است .اگر ﭼه بسـياري از جامعـه شناسـان شـهري
اذعان ميكنند كه معاني ،نمادها ،روايتها و احساسات ،بـه عبـارت ديگـر فرهنـگ محلي،بـه شـكل
گيري مكان هاي شهري كمك ميكنند ،البته تعداد كمي از اين مفهوم را بيشتر ميگيرنـد .در ايـن
پژوهش ابتدا بنيادهاي رويكردهاي فرهنگي براي مطالعه زندگي شـهري مـورد بررسـي قـرار گرفتـه
است .دوم ،درباره اهميت تمايز بين فضا و مكان استدالال شده است .سوم ،جريـان معاصـر از جامعـه
شناسي شهري به نام ﭼشم انـداز فرهنگـي شـهري توصـيف شـده اسـت .ﭼهـارم ،ترسـيم اهميـت
ﭼشم اندازهاي مهمي از مطالعاتي كه رويكردهاي شـهري فرهنگـي را بـه يـك منطقـه از تحقيقـات
شهري به دست ميآورند و توجه بيشتري را به ﺧود جلب ميكنند و پـنجم ،و در نهايـت ،بـه ﭼنـد
شيوه از تحقيقات در سطح ﺧرده فرهنگي پديدههاي شهري پرداﺧتـه شـده اسـت كـه فرصـتهـاي
مفيدي را براي جامعه شناسي عمومي فراهم ميكنند.
 .٥فريزر )(٢٠١٦؛ در پژوهشي با عنوان »هنرهاي تجسمي و مطالعات فرهنگي شهري از طريق
ساﺧتمانهاي كريس وار« بيان مي كند كه ﺧلاصه كاوش شكاف انضباطي فعلي بين تجزيه و تحليل
جغرافيايي و علوم انساني از توليد فرهنگي از طريق يك نمونه ﺧاص است .داستان ساﺧت ساﺧتمان
كريس وار ،نويسنده آمريكايي كه شاهكار هنر كميك است ،توجه ﺧود را از هر دو انسان گرايان و
جغرافيدانان به موضوع شهري و معماري جذاب آن جلب كرده است.اين گرايش ،دو مجموعه سوالات
را براي تجزيه و تحليل مطالعات فرهنگي مناسب مطرح ميكند .اولا ،به ﭼه ميزان دانشمندان علوم
انساني به كار ﺧود نزديك ميشوند بدون حضور در فرم معماري آن؟و دوم ،جغرافيدانان ﭼه ﭼيزي
را بدون در نظر گرفتن مسائل هنري و نمايندگي كه به شكل كميك آنها شكل مي گيرد ،به كار

Bunnag

٣

AEC

٤
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ميگيرند؟ بررسي نقد در اين كار ممكن است برﺧي پاسخهاي اوليه را ارائه دهد .اين سوالات و در
روند تحقيقات بين رشتهاي در مطالعات فرهنگي شهري است.
-٤يافتههاي تحقيق
براساس بررسي هاي ميداني يافتهها در ﺧصوص ميزان دسترسي و احساس نياز پاسخگويان به برﺧي
امكانات فرهنگي در ﺧانه به شرح ذيل است؛ اكثر پاسخگويان درمنزل به "تلويزيون")٩٨/٧درصد("،
ويديو سيدي يا ديويدي" )٨٥/١درصد(" ،راديو" )٨١/٢درصد(" ،رايانه" )٧٣/٥درصد(
و"اينترنت" )٦٢/٣درصد( دسترسي دارند .ضمنآنكه حدود نيمي از پاسخگويان)٤٩درصد( نيزگفته
اند در منزل ماهواره دارند
در مورد احساس نياز به هر يك از امكانات بالا ،بيشترين احساس نياز در مورد"تلويزيون
" ) ٦٥/٥درصد ﺧيلي زياد
" )٥٦/١درصد ﺧيلي زيا د( ابراز شده است .در مورد ساير امكانات مطرح شده ،درهر مورد كمتر
از نيمي ازپاسخگويان گفتهاند درحد"ﺧيلي زياد يا زياد" به آنها نياز دارند ،به ترتيب عبارتنداز:
اينترنت
٤٥/درصد( ،ويديوسيدي يا ديويدي
)٤٠/٩درصد( ،ماهواره
)٣٨/٣درصد( وكمتر از همه راديو
) .(٢١/٧مقايسه درصد دسترسي به امكانات مطرح شده )پاسخهاي بلي( با درصد كساني كه در
حد " زياد"به آن امكانات نياز داشتند ،نشان ميدهد؛ بيشترين اﺧتلاف بين اين دو يافته مربوط به
راديو و كمترين تفاوت در مورد ماهواره و بعد از آن اينترنت و رايانه است .نتايج آزمون همبستگي d
سامرز بين ميزان نياز پاسخگويان به برﺧي امكانات فرهنگي در ﺧانه و متغيرهاي مستقل مشخصات
فردي نشان داد  -بين ميزان نياز به داشتن ويديو سيدي يا ديويدي و متغير مستقل جنس
همبستگي معنيدار وجود دارد و جهت آن نيز مستقيم است .بدين معني كه شدت نياز به اين كالا
در بين زنها تا حدودي بيش از مردهاست ،اما شدت همبستگي ﭼندان زياد نيست .در مورد ساير
كالاها و مقولات ،همبستگي معنيداري با متغير مستقل جنس مشاهده نشد.
 بين ميزان نياز به داشتن تلويزيون
 و راديو
 و متغير مستقل سن همبستگي مستقيم وجود دارد .در مورد راديو
 شدت اين همبستگي اندكي بيش ازتلويزيون
 است .در مقابل ،بين نياز به داشتن ويديو سيدي يا ديويدي
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 ، رايانه
 ، ماهواره
 واينترنت
 و متغير مستقل سن همبستگي معنيدارو معكوس وجود دارد ،بدين معني كه ميزان نياز
 به اين كالاها در ميان جوانان بيش از سنين بالاتر است .شدت اين همبستگي به ويژه در مورد
رايانه
 و اينترنت
 بيش از ساير موارد و قابل توجه است.
 بين ميزان نياز به داشتن تلويزيون
 ، رايانه
 ، اينترنت
 و ماهواره
 و متغير مستقل تحصيلات همبستگي معنيدار و مستقيم وجود دارد ،به اين معني كه با
افزايش سطح تحصيلات بر ميزان نياز
 به اينكالاها و امكانات افزوده مي شود .اگرﭼه شدت همبستگي در مورد تلويزيون
 و ماهواره
 ﭼندان زياد نيست ،اما در مورد رايانه
 واينترنت قابل توجه است .در مورد ويديو سيدي يا ديويدي
 و راديو
 همبستگي معني داري با متغير مستقل تحصيلات مشاهده نشد.
 بين ميزان نياز به تلويزيون
 و راديو
 با وضعيت تأهل همبستگي معنيدار و مستقيم وجود دارد ،بدين معني كه شدت نياز به اين
دوكالادربين متأهلها بيش از مجردهاست ،اگرﭼه در هر دو مورد شدت همبستگي ﭼندان زياد
نيست .اما در مورد ماهواره
 ، ويديو سيدي يا ديويدي
 ، رايانه
 و اينترنت
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 جهت همبستگي معكوس است ،به اين معني كه شدت نياز به اين امكانات در بين مجردها
بيش از متأهل هاست .شدت همبستگي به ويژه در مورد رايانه
 و اينترنت
 بسيار قابل توجه است.
 همچنين بين نيازبه ويديوسيدي يا ديويدي ، رايانه
 ، ماهواره
 واينترنت
 با متغير مستقل ميزان درآمد ماهيانه همبستگي معني داري وجود دارد و جهت همبستگي نيز
مستقيم است ،يعني با افزايش سطح درآمد ماهيانه ﺧانوار بر شدت نياز به اين كالاها افزوده ميشود.
در مورد نياز به تلويزيون
 آزمون همبستگي با ميزان درآمد ماهيانه اگرﭼه معني دار اما جهت آن معكوس است ،يعني
شدت نياز به داشتن تلويزيون
 در بين گروه هايي با درآمد پايين بيش ازديگران است ،در عين حال شدت همبستگي ﭼندان
زياد نيست.

نمودار . ١دسترسي پاسخگويان به برخي امكانات فرهنگي در خانه و ميزان نياز
پاسخگويان به هر يك از آنها
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بر اساس يافته هاي ميداني و نتايج حاصل از آن در ارتباط با ميزان نياز پاسخگويان به انجام
فعاليتهاي فرهنگي مختلف ﭼنانكه جدول زير نشان ميدهد ،رفتن به "مسجد" " ،كنسرتهاي
موسيقي" و "سينما" بيش از موارد ديگر ،در حد "ﺧيلي زياد يا زياد" مورد نياز پاسخگويان بوده
است )بين ٤٣/٥تا ٤٨/٥درصد( .درصد كساني كه در مورد ساير موارد در حد "ﺧيلي زياد يا زياد"
ابراز نياز كردهاند ،در تمامي موارد به كمتر از ٤٠درصد پاسخگويان ميرسد كه موارد آن به ترتيب
عبارتند از :رفتن به "موزه"" ،نمايشگاههاي هنري -فرهنگي"" ،كتابخانه"" ،كلاسهاي هنري"،
"كلاسهاي مذهبي"" ،تئاتر"" ،ﺧانه فرهنگ و فرهنگسرا" و "رفتن به كافي نت" .كمترين درصد
مربوط به "رفتن به گيم نت" است كه ٧٠/٢درصد گفتهاند "اصل ًا" نيازي به اين فعاليت ندارند و
تنها ٩/٢درصد در حد "ﺧيلي زياد يا زياد" نياز به انجام اين فعاليت را در ﺧود احساس كردهاند.
جدول نتايج آموزن همبستگي  dسامرز بين ميزان نياز پاسخگويان به انجام فعاليتهاي فرهنگي
مختلف و متغيرهاي مستقل مشخصات فردي نشان داد  -بين ميزان نياز به رفتن به نمايشگاههاي
هنري -فرهنگي ،ﺧانه فرهنگ و فرهنگسرا و كلاسهاي هنري با متغير مستقل جنس همبستگي
معنيدار و مستقيم وجود دارد ،بدين معني كه ابراز نياز به انجام فعاليتهاي فرهنگي پيشگفته در
بين زنان بيش از مردان است .شدت همبستگي به ويژه در مورد كلاسهاي هنري قابل ملاحظه
است .در مورد نياز به رفتن به گيم نت همبستگي با متغير جنس معنيدار اما معكوس است ،يعني
شدت نياز به انجام اين فعاليت در ميان مردان بيش از زنان است ،اگرﭼه شدت همبستگي به نسبت
ضعيف است .در ساير موارد آزمون همبستگي با متغير جنس معنيدار نيست.
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 بين ميزان نياز به رفتن به مسجد و كلاسهاي مذهبي با متغير مستقل سن همبستگي معنيدار ومستقيم وجود دارد ،يعني شدت نياز به انجام اين فعاليتها با افزايش سن بيشتر ميشود.
 در مورد ميزان نياز به رفتن به كنسرتهاي موسيقي ،سينما ،نمايشگاههاي هنري -فرهنگي،كتابخانه ،كلاسهاي هنري ،تئاتر ،كافي نت و گيم نت آزمون همبستگي با متغير مسقل سن
معني دار اما معكوس است ،بدين معني كه نياز به انجام اين دسته از فعاليتهاي فرهنگي در بين
جوانان بيش از سنين بالاتر است .شدت همبستگي به ويژه در مورد كافينت قابل توجه است.
بين ميزان نياز به رفتن به مسجد و متغير مستقل تحصيلات همبستگي معنيدارو معكوس وجود
دارد ،يعني شدت نياز به انجام اين فعاليت با افزايش سطح تحصيلات كمتر ميشود.
 در مورد ميزان نياز به رفتن به كنسرتهاي موسيقي ،سينما ،موزه ،نمايشگاههاي هنري-فرهنگي ،كتابخانه ،كلاسهاي هنري ،تئاتر و كافي نت آزمون همبستگي با متغير مستقل تحصيلات
معنيدار و مستقيم است ،بدين معني كه نياز به انجام اين دسته از فعاليتهاي فرهنگي با افزايش
سطح تحصيلات پاسخگويان بيشتر ميشود .شدت همبستگي در مورد رفتن به كتابخانه بيش از
ساير موارد است.
 بين ميزان نياز به رفتن به سينما و كلاسهاي مذهبي با متغير مستقل وضعيت تأهل همبستگيمعنيدار و مستقيم وجود دارد ،بدين معني كه ابراز نياز به انجام فعاليتهاي فرهنگي پيشگفته در
بين متأهلها بيش از مجردهاست .شدت همبستگي در مورد سينما بيشتر است .در مورد نياز به
رفتن به كنسرتهاي موسيقي ،نمايشگاههاي هنري -فرهنگي ،كتابخانه ،كلاسهاي هنري ،تئاتر،
ﺧانه فرهنگ و فرهنگسرا ،كافي نت و گيمنت همبستگي با متغير وضعيت تأهل معنيدار اما معكوس
است ،يعني شدت ميزان نياز به انجام اين فعاليتها در ميان مجردها بيش از متأهل هاست .شدت
همبستگي در بيشتر موارد بويژه كافينت قابل توجه است.
 بين ميزان نياز به رفتن به مسجد و كلاسهاي مذهبي با متغير مستقل ميزان درآمد ماهيانهﺧانوار همبستگي معنيدار و معكوس وجود دارد ،يعني شدت نياز به انجام اين فعاليت ها با افزايش
ميزان درآمد ماهيانه ﺧانوار كمتر ميشود.
 در مورد ميزان نياز به رفتن به كنسرتهاي موسيقي ،سينما ،موزه ،نمايشگاههاي هنري -فرهنگي،كتابخانه ،تئاتر ،گيمنت و كافي نت آزمون همبستگي با متغير مستقل ميزان درآمد ﺧانوار معنيدار و
مستقيم است ،بدين معني كه نياز به انجام اين دسته از فعاليتهاي فرهنگي با افزايش سطح ميزان
درآمد ﺧانوار بيشتر مي شود .شدت همبستگي در بيشتر موارد ﭼندان زياد نيست و در مورد كافينت
بيش از بقيه است.
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١٨/٩

١٧/٢

٢٠/٥

٦

رفتن به كتابخانه

١٦/٥

١٩/٥

٢٠

١٢/٥

٧

رفتن به كلاسهاي هنري

١٣/٨

١٨/٨

١٧

١٤/٧

٨

رفتن به كلاسهاي مذهبي

١٠/٨

١٦/٧

١٧/٨

٢٢/٤

٣١/٨

٩

رفتن به تئاتر

١٢/١

١٠/٢

١٣/٦

١٧/٨

٤٥/٥

١٠

رفتن به ﺧانه فرهنگ و
فرهنگسرا

٦/٧

١٥/١

١٨

١٨/٥

٤٠/٤

١/٣

١١

رفتن به كافي نت

٨/٢

١٢/٣

١٣/٣

١٤

٥١/٢

١

١٠٠

١٢

رفتن به گيم نت

٣/٩

٥/٣

٨/٢

١١/٦

٧٠/٢

٠/٨

١٠٠

ماﺧذ :نگارندگان بر اساس يافته هاي ميداني.١٣٩٧ ،

در تبيين و تحليل يافتههاي پژوهش در ﺧصوص ميزان علاقه و نياز پاسخگويان به مطالعه يا
كسب آگاهي در زمينههاي فرهنگي مختلف بايد گفت كه در پاسخ به اين پرسش كه تا ﭼه حد
مايليد در زمينههاي مختلف فرهنگي)موارد عنوان شده( مطالعه كنيد يا در مورد آنها اطلاعات كسب
كنيد ،نيمي از پاسخگويان يا بيشتر در حد "ﺧيلي زياد يا زياد" به كسب آگاهي و اطلاعات در زمينه
"آشنايي با زندگي و سيره پيامبران و امامان")٦٤/٨درصد(" ،آداب و رسوم ايراني")٦٠/٩درصد(،
"تاريخ گذشته ايران")٥٩/١درصد( و "موضوعات و مسائل مذهبي")٥٠درصد( تمايل دارند .درصد
ساير زمينههاي
كساني كه در حد "ﺧيلي زياد يا زياد" مايل به كسب آگاهي و اطلاعات در
فرهنگي ياد شده بودند ،در هر مورد به كمتر از نيمي از پاسخگويان ميرسد كه به ترتيب عبارتند از:
"آشنايي با سبك زندگي ديگر مردم دنيا")٤٨/٣درصد(" ،تاريخ معاصر ايران")٤٢/٨درصد(،
"آشنايي با اديان مختلف")٤٢/٤درصد(" ،آشنايي با مشاهير علمي و ادبي ايران")٤١درصد(،
"ادبيات كهن")٣٧/٢درصد(" ،رويدادها و حوادث انقلاب اسلامي و دفاع مقدس")٣٥/٢درصد(،
"تاريخ ساير كشورها")٣٤/٧درصد(" ،آشنايي با هنرهاي دستي") (٣٤/٣و "ادبيات معاصر و
مدرن")٣١/٨درصد()،نگاه كنيد به جدول شماره .(٤
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جدول .٤ميزان علاقه و نياز پاسخگويان به مطالعه يا كسب آگاهي در زمينههاي فرهنگي مختلف)درصد(
رديف

موارد

ﺧيلي
زياد

زياد

ًكم

ﺧيلي
كم

اصلاً

بي
پاسخ

جمع

١

آشنايي با زندگي و سيره پيامبران
و امامان

٣٥/٣

٢٩/٥

١٨/٤

٩/٧

٦/٤

٠/٧

١٠٠

٢

آداب و رسوم ايراني

٢٨/٧

٣٢/٢

١٩/٤

٩/٣

٩/٨

٠/٦

١٠٠

٣

تاريخ گذشته ايران

٢٧/٢

٣١/٩

١٧/٢

١٢/٧

١٠/٣

٠/٧

١٠٠

٤

موضوعات و مسائل مذهبي

٢٢/٨

٢٧/٢

٢٣/٣

١٣/٥

١٢/١

١/١

١٠٠

٥

آشنايي با سبك زندگي ديگر مردم
دنيا

٢٢/٤

١٥/٨

٠/٧

١٠٠

٢٥/٩

٢١/٥

١٣/٧

٦

تاريخ معاصر ايران

١٦/٦

٢٦/٢

٢٣

١٥/٦

١٨/١

٠/٥

١٠٠

٧

آشنايي با اديان مختلف

١٨/٧

٢٣/٧

٢٢/٤

١٨/٨

١٥/٦

٠/٨

١٠٠

٨

آشنايي با مشاهير علمي و ادبي
ايران

١٣/٩

٢٧/١

٢٤/٤

١٥/٩

١٧/٥

١/٢

١٠٠

٩

ادبيات كهن

١٤/١

٢٣/١

١٨/٣

١٨/٢

٢٥/٤

٠/٩

١٠٠

١٠

رويدادها و حوادث انقلاب اسلامي و
دفاع مقدس

١٥/٦

٢٢/٤

٠/٩

١٠٠

١٤/٥

٢٠/٧

٢٥/٩

٢١/٧

٠/٨

١٠٠

٢١/٩

٠/٩

١٠٠

١١

تاريخ ساير كشورها

١١/١

٢٣/٦

٢٤

١٨/٨

١٢

آشنايي با هنرهاي دستي

١٣/٧

٢٠/٦

٢١/٤

٢١/٥

٢٦/٢

١/١

١٠٠

١٣

ادبيات معاصر و مدرن

١١

٢٠/٨

٢٠/٢

٢٠/٧

ماﺧذ :نگارندگان بر اساس يافتههاي ميداني.١٣٩٧ ،

ﭼنانكه در جدول شماره  ٥آمده است ،آزمون همبستگي ،رابطه ميان متغير مستقل ميزان درآمد
ماهيانه ﺧانوار با نياز به كسب اگاهي در زمينه زندگي و سيره پيامبران و امامان و موضوعات و
مسائل مذهبي را ،معنيدار و معكوس نشان ميدهد ،يعني شدت نياز به كسب آگاهي در اين
زمينهها با افزايش ميزان درآمد ماهيانه ﺧانوار كمتر ميشود.
ضريب همبستگي مصرف فرهنگي و نيازهاي فرهنگي  ٠/٧٦٧و سطح معنيداري آن
) (p= ٠/٠٠٠<٠/٠١است .بنابراين در سطح معنيداري ١درصد بين مصرف فرهنگي مردم تهران و
نيازهاي فرهنگي آنان رابطه معنيداري در سطح ١درصد وجود دارد و فرضيه وجود رابطه پذيرفته
ميشود.
ضريب همبستگي مصرف فرهنگي و فرهنگ شهري  ٠/٧٣٧و سطح معنيداري آن
) (p= ٠/٠٠٠<٠/٠١است .بنابراين در سطح معنيداري ١درصد بين مصرف فرهنگي مردم تهران و
فرهنگ شهري آنان رابطه معنيداري در سطح ١درصد وجود دارد و فرضيه وجود رابطه پذيرفته
ميشود.

نقش فرهنگ شهري برمصرف فرهنگي شهروندان تهراني٤٣..............................................................................
جدول  .٥ضريب همبستگي مصرف فرهنگي با نيازهاي فرهنگي و فرهنگ شهري
٢
١
آزمون و سطح آن
نام متعيرها )شاﺧص(
١
ضريب همبستگي
مصرف فرهنگي
.
سطح معنيداري
١
**٠/٧٦٧
ضريب همبستگي
نيازهاي فرهنگي
.
٠/٠٠٠
سطح معنيداري
١
**٠/٨٦٠
**٠/٧٣٧
ضريب همبستگي
فرهنگ شهري
٠
٠/٠٠٠
٠/٠٠٠
سطح معنيداري
** .معنيداري آزمون در سطح ١درصد
ماﺧذ :محاسبات نگارندگان بر اساس يافته هاي ميداني.١٣٩٧ ،
٣

بر اساس نتايج تحليلي رگرسيوني پارامترهاي نياز فرهنگي و فرهنگ شهري موثر بر مصارف
فرهنگي شهر تهران ،ميتوان گفت بين مصرف فرهنگي با نيازهاي فرهنگي و فرهنگ شهري ارتباط
مستقيم وجود دارد و نيازهاي فرهنگي و فرهنگ شهري توان پيشبيني مصرف فرهنگي شهروندان
را به صورت معنيداري دارد .با توجه به وجود رابطه مستقيم بين متغير »مصرف فرهنگي« و
متغيرهاي »نيازهاي فرهنگي و فرهنگ شهري« ،آماره دوربين-واتسون با مقدار  ١/٥٤٧نيز نشان
ميدهد كه بين ﺧطاها ناهمبستگي وجود دارد .نتايج بررسي با رگرسيون ﺧطي نشان ميدهد كه
مقدار ضريب تعيين براي متغير مصرف فرهنگي ٦٨/١درصد است؛ اين مقدار نشان ميدهد كه
متغيرهاي »نيازهاي فرهنگي و فرهنگ شهري« در مجموع توانسته است ٦٨/١درصد متغير وابسته
يعني مصرف فرهنگي شهروندان تهراني را پيشبيني كند .بنابراين ٣١/٩درصد از تغييرات متغير
وابسته ناشي از ﺧطاهاي تصادفي و عوامل ناشناﺧته است كه با مدل رگرسيوني نميتوان آنها را
پيشبيني كرد .در عين حال نتايج تحليل واريانس نشان ميدهد كه متغيرهاي »نيازهاي فرهنگي و
فرهنگ شهري« قدرت تبيين متغير وابسته مصرف فرهنگي را دارد .بنابراين با توجه به سطح
معنيداري آماره  tو ميزان ضريب بتا ) (βميتوان نتيجه گرفت كه متغيرهاي »نيازهاي فرهنگي و
فرهنگ شهري« بر مصرف فرهنگي شهروندان تهراني تأثير مستقيم دارد .گفتني است ضريب تعيين
تعديل شده )٦٧/٨ (R2درصد نشان ميدهد كه ٣٢/٢درصد از واريانس باقيمانده از طريق ساير
متغيرها تبيين ميشود.
جدول  .٦رگرسيون گام به گام توزيع ،ضريب تعيين و آزمون  Fپارامترهاي نيازهاي فرهنگي و فرهنگ شهري
مؤثر برمصرف فرهنگي شهر تهران
متغير
نيازهاي فرهنگي
فرهنگ شهري

R

R2

 R2تعديل شده

٠/٧٦٧
٠/٨٢٥

٠/٥٨٩
٠/٦٨١

٠/٥٧٥
٠/٦٧٨

آزمون

F

٢٦٤/١٦٦
١٨٦/١٢٨

Sig

٠/٠٠٠
٠/٠٠٠

دوربين –
واتسون
١/٥٤٧
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نشان ميدهند؛ بيانگر آن
آزمون فرضيه ضرايب βها در مدل ﺧطي كه آن را با نماد
است كه ضرايب متغيرهاي مستقل در سطح ٥درصد معنيدار است و ضرايبها غيرصفر هستند،
بنابراين معادله ﺧط رگرسيون نيازهاي فرهنگي و فرهنگ شهري بر مصرف فرهنگي شهروندان
تهراني به صورت زير است:
)+Eفرهنگ شهري()) + ( ٠/٤٧٨نيازهاي فرهنگي() =١/٠٠٦ + ( ٠/٨٧٢مصرف فرهنگي
-٥نتيجه گيري
به طوركلي در اين پژوهش براي تعيين ميزان مصرف فرهنگي ،با شناسايي نيازهاي فرهنگي
افراد در زمينه كالاها ،ﺧدمات ،آگاهيها و اطلاعات فرهنگي و همچنين نوع گذراندن اوقات فراغت
آنها در ارتباط با فرهنگ شهروندان مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفت .يافتههاي پژوهش در زمينه
نحوه گذران اوقات فراغت پاسخگويان ،تفاوتهاي قابل تأملي بين ﭼگونگي نحوه گذران اوقات فراغت
پاسخگويان و فعاليتهاي دلخواه آنها را نشان داد .مطالعه)٢٩/٦درصد( و تماشاي تلويزيون
)٢٥/١درصد( به ترتيب بيشترين فعاليتهاي پاسخگويان درگذران اوقات فراغتشان بود .در حاليكه
در نتايج مربوط به فعاليتهاي دلخواه به ترتيب اولويتهاي پاسخگويان ورزش)٣٩/٤درصد( و
مسافرت )٢٤/٩درصد( بود .بنابراين مطالعه و تماشاي تلويزيون جزء فعاليتهاي بدون تحرك در
محيط منزل است؛ در حاليكه ورزش و مسافرت كه در ميان فعاليتهاي دلخواه بيشترين درصد را
به ﺧود اﺧتصاص دادهاند،جزء فعاليتهاي نيازمند فضا و مكان و امكانات ﺧاص و همچنين در شمار
فعاليتهاي پر تحرك و داراي هيجان و مستلزم صرف هزينه بيشتر و نيازمند برنامهريزي دقيقتر
است.
به نظر ميرسد درموقعيتهايي كه افراد نميتوانند به نياز و ﺧواسته دلخواه ﺧود دست يابند ،از
راههاي جايگزين ديگري براي رفع نيازهاي ﺧود استفاده ميكنند .با توجه به رويكردهاي
جامعهشناﺧتي در زمينه ﭼگونگي ارضاي نيازها و دامنه انتخاب فرد ،هرﭼه شكاف بين نيازها و
امكان دستيابي به آنها زياد باشد،در صورت تداوم و تشديد ،به نارضايتي افراد و بروز آشفتگي در
جامعه ميانجامد .ﭼنانكه در نتايج مربوط به ميزان رضايت از نحوه گذراندن اوقات فراغت نيز
ميبينيم ،بخش قابل توجهي از پاسخگويان)٤١/٨درصد( رضايت ﭼنداني از نحوه گذران اوقات
فراغت ﺧود ندارند و در بين دلايل اين نارضايتي فقدان امكانات مالي ،نداشتن وقت آزاد كافي و
نداشتن برنامهريزي مهمترين دلايل عنوان شده به شمار ميآيند.
در بخش مربوط به دسترسي به برﺧي امكانات و كالاهاي فرهنگي و ميزان نياز به آنها ،نتايج
نشان ميدهد در مورد تمامي امكانات نام برده شده ،يعني تلويزيون ،راديو ،ويديو سيدي يا
ديويدي ،رايانه ،اينترنت و ماهواره؛ ميزان دسترسي به اين امكانات بيشتر از ميزان يا شدت نياز به
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آنهاست.همچنين به نظر ميرسد عوامل اجتماعي ديگري همچون تأثير و دﺧالت ارزشهاي
مصرفگرايانه جامعه نيز در اين ﺧصوص نقش موثري ايفا ميكند.
در مورد تلويزيون علاوه بر دلايل فوق ،ميتوان به نقش مهم آن در پر كردن اوقات فراغت افراد
نيز اشاره كرد .ﭼنانكه اشاره شد ،تماشاي تلويزيون يكي از مهمترين و در دسترسترين راههاي
گذراندن اوقات فراغت پاسخگويان است ،هر ﭼند جزء فعاليتهاي دلخواه آنها به شمار نميرود.
بررسي نتايج مربوط به ميزان نياز به امكانات و كالاهاي ياد شده به تفكيك متغيرهاي مشخصات
فردي نيز نشان داد ،تقريبا در تمامي موارد  -به غير از تلويزيون و راديو -ميزان نياز ابراز شده به
داشتن امكانات ياد شده در بين سطوح درآمدي بالا بيش از بقيه است .همچنين ميزان نياز به
امكانات ارتباطي و فرهنگي جديدتر مثل رايانه ،اينترنت و ماهواره در ميان جوانان ،سطوح تحصيلي
بالا و مجردها بيشتر است .در مورد رايانه و اينترنت كه سواد و سطح آگاهي بالاتر كاربر را ميطلبد،
ميزان نياز در بين دانشجوها و دانشآموزآن بيش از بقيه است.
در زمينه نياز به انجام فعاليتهاي فرهنگي و استفاده از مراكز فرهنگي مختلف ،نتايج نشان
ميدهند در بيشتر موارد ميزان نياز به استفاده از مراكز فرهنگي بيشتر از ميزان استفاده از آنهاست.
اين تفاوت به ويژه در مورد كنسرتهاي موسيقي ،موزه ،تئاتر ،كلاسهاي هنري ،نمايشگاههاي
فرهنگي و هنري و سينما قابل توجه است .با توجه به اظهارات پاسخگويان در مورد مهمترين دلايل
نپرداﺧتن به فعاليتهاي دلخواه ﺧود ،ميتوان هزينهبر بودن فعاليتهاي دلخواه ،نداشتن وقت آزاد
كافي و برنامهريزي مناسب را نام برد.
بررسي نتايج مربوط به ميزان نياز به فعاليتهاي فرهنگي مختلف و ميزان استفاده از مراكز
فرهنگي مربوط به تفكيك مشخصات فردي تفاوت هاي قابل توجهي را نشان داد .اين تفاوتها نشان
دهنده ضرورت شناﺧت و توجه به نيازهاي گروههاي مختلف است .برنامهريزي مناسب و دقيق
فرهنگي برنامهاي است كه در آن نيازها ،تمايلات ،امكانات و تواناييهاي گروههاي مختلف در نظر
گرفته شده باشد .با توجه به نتايج ،گروههاي سني جوان ،تحصيلكردهها ،مجردها و سطوح
درآمدي بالا بيش از بقيه ﺧواستار رفتن به كنسرت موسيقي ،سينما ،تئاتر ،كافينت ،نمايشگاههاي
فرهنگي-هنري ،كلاسهاي هنري ،موزه ،كتابخانه و فرهنگسراها هستند و تقريباً همين گروهها
هستند كه بيش از سايرين از اين مراكز استفاده ميكنند .هرﭼند ميزان نياز در اكثر موارد بيشتر از
ميزان استفاده است .بر اين اساس استنباط مي شود ،مراكزي همچون مساجد يا كلاسهاي مذهبي
تاحدودي فاقد ويژگيها يا تناسب لازم براي جلب گروههاي سني جوان و سطوح تحصيلي بالاتر
هستند و اين گروهها به اضافه مجردها و افراد با سطوح درآمدي بالا كمتر تمايل به استفاده از اين
مراكز دارند .در حالي كه ساير فعاليتهاي عنوان شده به ويژه كنسرت موسيقي در بين گروهها
طرفدار بيشتري دارد .
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با توجه به اينكه نتايج بررسي رگرسيون ﺧطي نيز نشان داد كه مقدار ضريب تعيين براي متغير
مصرف فرهنگي  ٦٨/١درصد است؛ اين مقدار نشان ميدهد كه متغيرهاي " نيازهاي فرهنگي و
فرهنگ شهري" در مجموع توانسته است به نسبت زيادي مصرف فرهنگي شهروندان تهراني را
پيشبيني كند .در واقع دسترسي به برﺧي امكانات و كالاهاي فرهنگي و ميزان نياز به آنها ،در مورد
تمامي امكانات نام برده شده ،يعني تلويزيون ،راديو ،ويديو يا ويديو سيدي يا ديويدي ،رايانه،
اينترنت و ماهواره و غيره بيشتر از ميزان يا شدت نياز به آنهاست .از اين رو به نظر ميرسد عوامل
ديگري غير از نياز افراد در دسترسي به اين دسته از كالاها يا امكانات دﺧيل هستند و تهيه آنها
لزوماً برﺧاسته از نياز افراد نيستند ،بلكه به عوامل اجتماعي و به ويژه تأثير و دﺧالت ارزشهاي
مصرفگرايانه جامعه مربوط ميشوند .در جامعه مصرفگرا ،كالاها تنها نقش ارضاء كننده نيازهاي
واقعي را ندارند ،بلكه گاه تحت تأثير تبليغات و نيازهاي كاذب ناشي از آن يا ارزشهاي اجتماعي
مصرفگرايانه و گاه به عنوان ارتباطگر و واسطهگرهايي كه ارزشهاي جامعه مصرفگرا را با ﺧود
حمل ميكنند ،ﺧريداري مي شوند .در بيشتر موارد ميزان نياز به استفاده از مراكز فرهنگي مختلفي
كه در اين پژوهش به آنها اشاره شد ،بيشت ر از ميزان استفاده از آنهاست .اين تفاوت به ويژه در مورد
كنسرتهاي موسيقي ،موزه ،تئاتر ،كلاسهاي هنري ،نمايشگاههاي فرهنگي و هنري و سينما قابل
توجه است .با توجه به اظهارات پاسخگويان در مورد مهم ترين دلايل نبود امكان پرداﺧتن به
فعاليتهاي دلخواه ﺧود ،ميتوان هزينهبر بودن فعاليتهاي دلخواه و نداشتن وقت آزاد كافي و
برنامهريزي مناسب را از جمله مهم ترين اين دلايل برشمرد .در يك جمعبندي نهايي ،بايد گفت كه
نيازهاي فرهنگي پاسخگويان در گروهها و طبقات مختلف گوناگون است .آنچه براي يك گروه نياز
محسوب ميشود ،ممكن است در گروههاي ديگر ﭼندان مورد توجه نباشد .از سوي ديگر ،درصد
پايين احساس نياز در گروه هاي تحصيلي و درآمدي پايين ،اگرﭼه از جهتي متأثر از عوامل و موانع
مطرح شده از سوي پاسخگويان است ،اما از جهت ديگر اولويتهاي نيازي اين دسته از افراد را
نشان مي دهد؛ ﭼرا كه بن ا به سلسله مراتب نيازها ،پرداﺧتن و توجه به نيازهاي فرهنگي در سطح
بالاتري از نيازها قرار دارد و در جايي كه افراد بيشتر درگير نيازهاي ردههاي پايينترهستند و به
لحاظ امكانات مالي و سطح دانش و آگاهي ،در ردههاي پايين قرار دارند ،نيازهاي سطوح بالاتر از
جمله نيازهاي فرهنگي ياد شده ،جزء اولويتهاي مهم و اوليه آنها به شمار نميرود و قابل انتظار
است كه در اين گروهها شدت و ميزان نياز ابراز شده ،پايينتر از سايرين باشد .بنابراين در
برنامهريزيهاي فرهنگي ،شناﺧت نيازها و تفاوت هاي آنها در گروههاي مختلف امري ضروري و مهم
به نظر ميرسد .توجه به نيازهاي فرهنگي جامعه نگاهي فراگير و دقيق را ميطلبد .ناديده گرفتن
برﺧي نيازها يا بي توجهي به آنها باعﺚ از بين رفتن نياز نميشود ،بلكه زمينه آشفتگي و بينظمي را
در حوزه فرهنگ به وجود ميآورد و افراد براي ارضاي نيازهاي ﺧود جايگزينهاي ديگري را انتخاب
ميكنند كه گاه متناسب با ارزشهاي فرهنگي جامعه نيست يا پاسخگوي مناسبي براي آن نيازها

نقش فرهنگ شهري برمصرف فرهنگي شهروندان تهراني٤٧..............................................................................

محسوب نمي شود و در نهايت ،ميزان رضايت ،شادي ،نشاط و احساس افتخار به ﺧود و فرهنگ ﺧود
را كاهش ميدهد .نتايج بررسي رگرسيون ﺧطي نيز نشان داد كه مقدار ضريب تعيين براي متغير
مصرف فرهنگي  ٦٨/١درصداست؛ اين مقدار نشان ميدهد كه متغيرهاي "نيازهاي فرهنگي و
فرهنگ شهري" در مجموع توانسته است  ٦٨/١درصد متغير وابسته يعني مصرف فرهنگي
شهروندان تهراني را پيش بيني كند.
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