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  در شهر تهران عوامل موثر در استقبال مردم از موزه هاي هنري
1  

  *دكتر زهرا حضرتي صومعه

  **ياسمن لكناهور

  چكيده
موزه هاي هنري در دو مـوزه ي هنرهـاي زيبـا و    پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل موثر در استقبال مردم از 

هنرهاي معاصر واقع در شهر تهران انجام شده است كه به مواردي چـون عوامـل فـردي ، عوامـل فرهنگـي، عوامـل       
اقتصادي، عوامل اجتماعي اشاره شد. چارچوب نظري و مدل تحليلي با استفاده از نظريات ،نظريه پردازاني همچـون  

  اودراد ارائه شد.پير بورديو و اعظم ر
اين پژوهش به روش پيمايشي انجام شد و با تكنيك پرسشنامه كه داراي اعتبار صوري و اعتبار سازه اي و اعتماد 

نفـر از بازديـد    73986درصد ) به گردآوري اطالعـات اقـدام شـد .جامعـه آمـاري شـامل        80(آلفاي كرونباخ باالي 
نفـر، از   398صر بوده است كه از بين آنها با استفاده از فرمول كوكران كنندگان موزه هاي هنرهاي زيبا و هنرهاي معا

  نمونه گيري  غير احتمالي اتفاقي ،  به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش
يافته هاي پژوهش نشانگر اين بودند كه بين جنسيت ، خاستگاه جغرافيايي، رسانه هاي جمعي و استقبال مردم از 

كه در  وجود دارد .همچنين نتايج به دست آمده از رگرسيون لوجستيك نشان دادناداري موزه هاي هنري رابطه ي مع
% 7/66% و در گـام سـوم متغيـر تبليغـات     7/64% ، در گام دوم متغير جنسـيت  62گام اول متغير خاستگاه جغرافيايي 

  توانسته است افراد را از هم تفكيك كند.
  

  ميراث فرهنگي. نر، فرهنگ،جامعه شناسي ه موزه، هنر، واژه هاي كليدي:
  
 
 
 
 

                                                 
  مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تاكستان،استاديار جامعه شناسي و *

Hazrati14@yahoo.com  
 yasaman_lk@yahoo.com       دانش آموخته كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي**
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  مقدمه
انسان امروزي در همه جاي اين كره ي خاكي از ديدن آثار باقي مانده از انسان هاي گذشته كه نشانه هايي از فطرت و 

ايـن آثـار    شـود. فرهنگ انساني است لذت مي برد ، عبرت مي گيرد و مي آموزد و همه اينها موجب بقا و پيشرفت او مي
نام اموال فرهنگي تاريخي و مجموعه ي آنها به نام ميراث فرهنگي مشهورند، كه تمـام ايـن آثـار بـا طبقـه      امروزه به 

  هاي گوناگون در موزه ها نگهداري مي شوند.بندي

هدف موزه ها تحقيق در آثار و شواهد به جاي مانده انسان و محيط زيست او، گردآوري آثار، حفظ و بهره وري 
هـا  اط بين اين آثار، به ويژه به نمايش گذاردن آنها به منظور بررسي و بهره ي معنوي است. مـوزه معنوي و ايجاد ارتب

هويت ملي كشورها هستند. موزه را نبايستي مكاني دانست كه در آنجا صرفا آثار تـاريخي و باسـتاني بـه نمـايش در     
ه ها ، كتابخانه ها و آرشـيوها و بناهـاي   آيد بلكه تمامي نمايشگاه هاي هنري، علمي، جانوري، پزشكي و نگارخانمي

تاريخي به نوعي موزه هستند. هر شي و اثر به نمايش گذاشته شده در موزه يا نمايشگاه زبان حالي دارد و بـا بيننـده   
اش ارتباط برقرار مي كند و با تعقل و تفكر مي توان زبان حال اين آثار را دريافـت و از ديـدگاههاي مختلـف آن را    

ود . بنابراين موزه ها به عنوان آثار باستاني و فرهنگي كشور محسوب مي شوند و بايد به گونـه اي باشـند   بررسي نم
كه هر فرد پس از ورود به اين مكان با ديدن آثار و مينياتورها و... با فرهنگ و تمدن ايرانـي آشـنا شـود و همچنـين     

مهم ترين اجزاي برنامـه ي سـفر هـر گردشـگر در      موزه ها از جاذبه هاي اصلي صنعت گردشگري اند كه امروزه از
شهرها محسوب مي شوند . گردشگري و استفاده از اوقات فراغت به عنوان ابزاري روحيه سـاز و مفـرح در جهـت    

در موزه ها  رضايت انسان امروز به منظور افزايش كيفيت زندگي و توجه به نيازهاي ثانويه نوع بشر شناخته مي شود.
دشگران با تاريخ و تمدن ملل  فراهم مي شود . بنابراين موزه ها نقش مهمي در زمينـه ي فرهنـگ   فرصت آشنايي گر

هر كشور ايفا مي كنند و موجب شناخت بيشتر مردم از فرهنگ جامعه ي خود و همچنـين موجـب آشـنايي سـازي     
  مردم با فرهنگ هاي كشورهاي ديگر مي شوند.

عد اقتصادي نيز قابل بررسي است، چرا كه ورود گردشگران بـه يـك   از زاويه ديگر و از ب گردشگري را موضوع 
منطقه نتايج و ثمرات متعددي به بار خواهد آورد كه يكي از اين موارد بهبود شرايط اقتصادي مردم منطقـه توريسـت   

ذب اگر اين موضوع مورد بررسي قرار نگيرد و براي آن برنامه ريزي نشود ،ايـن امـر سـبب عـدم جـ      پذير مي باشد.
 گردشگران بيشتر شده و از درآمد زيادي كه از اين طريق ميتوان كسب كرد بي بهره مي مانيم.

توجه به فرهنگ و هنر در هر جامعه اي يكي از عوامل پيشرفت آن جامعه اسـت و اهميـت دادن بـه ايـن مقولـه      
زيـرا كـه فرهنـگ و     نقش عمده اي در غني سازي فرهنگي آن جامعه خواهد داشت كه جزء نيازهاي ضروري است

هنر اقوام گذشته يك جامعه، آينده ي فرهنگي آن جامعه را پايه ريزي خواهد كرد . ايجاد مراكز فرهنگي و هنـري و  
توجه هر چه بيشتر به اين مقوله ما را به فرهنگ و هنر نزديك ساخته است. البته اين مسئله زماني صحيح خواهد بود 

يف اصلي خود درست عمل كرده و راه را براي ترويج هـر چـه بيشـتر آن همـوار     كه مراكز مربوطه هم در انجام وظا
 سازند. به همين دليل امروزه موزه ها نقش مهمي را در انتقال اين ميراث فرهنگي به عهده دارند. 

لذا توجه به فرهنگ و هنر و آشناسازي مردم با فرهنگ و هنر اهميت زيـادي دارد و در صـورتي كـه اقـدامي در     
گسترش اين فرهنگ صورت نگيرد، اين فرهنگ و هنر نسل به نسل منتقل نخواهد شد . و سبب عدم آشـنايي   جهت
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مردم با فرهنگ غني كشورشان مي شود ، و اين امر سبب حس بي هويتي در بين جوانان خواهد شد.بنابراين وجـود  
مهم دنيا بـه عنـوان يـك ضـرورت      موزه اي كه معرف فرهنگ و هنر كشور در دوران معاصر باشد،در تمام شهرهاي

 شهروندي مطرح است.

دسترسي به گنجينه هاي هنر براي همه آزاد است و براي بسياري ممنوع . ظاهرا آزاد است چرا كه همه مي توانند 
از موزه ها به عنوان محل نگهداري ميراث هنري بازديد كنند. عمال ممنوع است از آن كه بسياري از مردم نـه تـوان ،   

قت و نه سرمايه فرهنگي الزم را براي استفاده از اين امكان ندارند .لذا توجه به اين نكته كه بازديدكنندگان مـوزه  نه و
ها چه كساني هستند؟ و چرا به موزه ها مي آيند؟ آيا بازديدكنندگان موزه از همه قشر و طبقه اي هستند و يا موزه ها 

 ).:2-13861شريعتي، هنوز نهادي نخبه گرا است؟داراي اهميت است (

لذا در اين تحقيق ، عوامل موثر در استقبال مردم از موزه ها و نمايشگاه هاي هنري و اين كه چرا مـوزه در دوران  
معاصر هنوز نتوانسته توده هاي ميليوني مشتاق هنر در ايران را به خود جذب كند و خالي بودن نمايشگاه هاي هنري 

ام اين پژوهش گرديده است . لذا به منظور رسيدن به اين هدف بايد ديد عوامـل مـؤثر   از بازديدكننده دليلي براي انج
  در استقبال مردم از موزه هاي هنري چيست ؟ تا با تقويت اين عوامل مؤثر بتوان به اهداف مذكور رسيد.

.در بررسي منابع پيشين ، نشان مي دهد كه اين موضوع به صورت خـاص ، مـورد توجـه محققـين نبـوده اسـت      
پژوهش هاي انجام شده ، مواردي به طور غير مستقيم با پژوهش حاضر ارتباط پيدا ميكند.كه در زيـر بـه شـماري از    

  اين تحقيقات اشاره مي شود:
بررسي عوامل موثر بر بازديد مردم از موزه هاي هنري تجسمي  ") با عنوان 1388تحقيقي توسط عماد ممشلي(

ف كلي اين تحقيق شناسايي عوامل موثر بر بازديد مـردم از مـوزه هـاي هنرهـاي     هدانجام گرفته كه  ،"شهر تهران 
تجسمي در شهر تهران بوده كه محقق با بررسي متغيرهاي خاستگاه خانوادگي، گـروه سـني، تحصـيالت، جنسـيت،     

و خاسـتگاه   پايگاه اقتصادي و اجتماعي به اين نتيجه رسيده كه سه عامل پايگاه اقتصادي اجتماعي ، ميزان تحصيالت
  ).1388خانوادگي نقش چشم گيري در بازديد از موزه هاي هنري داشته(ممشلي،

به  "اجتماعي -تأثير فعاليت موزه هاي هنري در تبليغات فرهنگي ") در پژوهشي با عنوان 1382شيرين افرند (
ندن وظايف موزه هـا و  شناساندن موزه ها و فعاليت هاي آنها و نقش ميراث فرهنگي در فرهنگ يك جامعه و شناسا

اهداف آنها و همچنين نقش تبليغات در اين شناسايي پرداخته است . نتيجه ي كلي كه از اين تحقيق به دسـت آمـده   
نشان مي دهد كه موزه ها نقش بسيار مهمي را در باال بردن فرهنگ عمومي مردم و جامعه ايفا مـي كننـد و وظـايف    

فرهنگي دارند ، كـه شـامل برگـزاري سـخنرانيها و كالسـهاي آموزشـي ،        متعددي عالوه بر نگهداري و حفظ ميراث
برپايي نمايشگاههاي متعدد و فعاليتهاي جانبي ديگر مي باشند . امروزه موزه ها نيازشان به تبليغات بيشتر شده و اين 

  ). 1382تبليغات در باال بردن آگاهي عمومي و جذب عموم مردم نقش بسزايي دارد (افرند،
ارائه راهكارهاي استفاده ي بهينه از موزه هاي كشور و تـأثير   ") در پژوهشي با عنـوان 1380عسگريان( مهرداد

به اين نتيجه رسيده كه براي اسـتفاده ي بهتـر از مـوزه هـا ي كشـور در       "آن در توسعه ي فرهنگي(منطقه زنجان)
آنهـا قـرار    شترين بار فرهنگي آثار در اختيـار درجه اول بايد به مخاطب موزه ها بها داد و وسايلي را فراهم كرد كه بي

گيرد و به بهترين بهره برداري منجر شود . بنابراين تمامي آثار موزه با مستندات علمـي در دفترچـه هـاي راهنمـا ، و     
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بروشورها به بازديد كننده ها ارائه شود. فضاي فيزيكي مناسب ، آرام و متبوع براي بازديدكننده ايجاد شود. از طريـق  
  ).1380همكاريهاي بين موزه اي ، به تعداد مخاطبين بيفزاييم(عسگريان،

كه روزگار تعريف خنثي از هنر  عنوان كرده"آينده ي موزه ي هنري ") در مقاله اي با عنوان1390زهره دلداده (
انتقـادي و  به پايان رسيده و موزه ي هنري مدرن به واسطه ي مازاد استعاليي اش مي توانـد وسـيله و ميـانجي درك    

  ).1390تاريخي از هنر براي مخاطبان بالقوه و بالفعل هنر باشد(دلداده،
چرا مردم از موزه ها و گالري ها بازديد مي كننـد ، و چـه    ") در تحقيقي با عنوان2007هارگيليوز(موريس 

ـ   "كاري بايد انجام شود تا آنها جذب شوند ا از ايـن طريـق   به بررسي اطالعات مربوط به مخاطبان پرداخته بـود ت
بتواند بر روي برنامه هاي آينده تمركز كند . از جمله عوامل مهمي كه مورد بررسي قرار گرفت ، ميزان اوقات فراغت 

سـاله ي بـدون فرزنـد     15-24بود. تحقيقات در اين مقاله نشان داده كه بازديد از موزه ها و گالري ها بـين جوانـان   
ز بازديدكنندگان در سال ، در اين گروه قرار داشتند و بيشترين بازديدكنندگان در درصد ا 9/2بسيار كم بوده و تقريبا 

سال بوده.همچنين شواهد و مدارك نشان مي دهد كه بازديدكنندگان بيشـتر از طبقـات بـاالي     55-64بين گروه سني 
 ).  2007اجتماعي بوده اند (هارگيليوز،

موزه ها ، تعداد زيادي از مردم را دعوت به استقبال از خود  چگونه ") در مقاله اي با عنوان 2000ليال واالس(
موزه ها بايد با ايجاد يك تجربه ي مثبت براي بازديدكنندگان  ، آنها را مشتاق به بازگشت به  بيان كرده كه"كنندمي

نامـه هـاي جديـد،    موزه در زمانهاي ديگر كنند . موزه ها بايد از طريق ارائه ي بيشتر مجموعه ها ، نمايشگاه هـا و بر 
تجربه ي معناداري را براي بازديدكنندگان سنتي و مخاطبان جديد ، به طور يكسان به وجود آورند . همچنـين ايجـاد   
، تجربه ي مثبت تنها از اين طريق به دست نمي آيد ، بلكه بايد تمام افرادي كه در موزه كار ميكنند از مأمورين امنيتي

  ).2000مومي گرفته تا كاركنان رستوران موزه بايد در اين امر كمك كنند(واالس،، مسئولين روابط عراهنما ها
با مروري به مطالعات انجام گرفته در مورد موزه ، مقاله حاضر استقبال مردم از موزه هاي هنري در شهر تهران را 

ت.اين تحقيق بر آن است مورد بررسي قرار مي دهد و اهداف و فرضيات اين مطالعه ، با تحقيقات پيشين متفاوت اس
كه عوامل موثر در استقبال مردم از موزه هاي هنري را مورد بررسي قرار دهد كه در مطالعـات پيشـين چنـدان مـورد     
توجه نبوده است بنابر مطالب گفته شده هدف اصلي اين تحقيق : عوامل مؤثر در استقبال مردم از موزه هـاي هنـري   

ز اين تحقيق بررسي تاثير عوامل فردي ،اقتصادي ،فرهنگي ،اجتمـاعي مـوثر بـر    در شهر تهران بوده و اهداف جزيئ ا
ميزان استقبال مردم از موزه هاي هنري در شهر تهران و در نهايت ارائه ي پيشنهادات و راهكارهايي جهـت افـزايش   

در مسير تحقيق در يك  استقبال مردم از موزه ها بود. از آنجائيكه نظريه ها براي محقق راهنماي عمل و هدايت گر او
و دكتـر اعظـم    1چارچوب خاص هستند در اين بخش ،با بهره گيري از آموزه هـاي دانشـمنداني چـون پيـر بورديـو     

  راودراد ، كوشش ميشود كه مسئله استقبال از موزه در ابعاد مختلف تبيين شود.
در پـژوهش حاضـر ، مـي تـوان     با بررسي تئوري هاي مطرح در باب ميزان استقبال مردم از موزه هـاي هنـري ،   

  عوامل موثر  در استقبال مردم از موزه هاي هنري را در قالب عوامل زير مورد بررسي قرار داد:
  )عوامل فردي (سن، جنسيت، خاستگاه جغرافيايي)1

                                                 
1 Bordieu pierre 
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 )عوامل فرهنگي(تحصيالت ، ارزشها ، آگاهي و اطالعات ، رسانه هاي جمعي)2

 د))عوامل اقتصادي (درآمد ، قدرت خري3

 )عوامل اجتماعي(اوقات فراغت ، طبقه ي اجتماعي)4

نوشـته اسـت ، الگـو هـاي حضـور        1969در كتاب عشق به هنـر كـه بورديـو آن را بـه همـراه آلـن داربـل در        
با تعيين شـاخص هـايي چـون سـن ، جـنس ، خاسـتگاه        بازديدكنندگان در موزه هاي فرانسه را به بررسي مي گيرد.

عي، پايگاه طبقاتي ،سطح تحصيالت و ميزان درآمد ،بورديـو و همكـارانش بـه ايـن نتيجـه      جغرافيايي ، محيط اجتما
% 1رسيدند كه بازديد از موزه ها تقريبا در انحصار طبقات باالي فرهنگـي اسـت . بازديدكننـدگان مـوزه هـا را تنهـا       

ط فرهنگي نزديك مي شـويم ،  % پيشه وران تشكيل مي دهند و به ميزاني كه به نوك مخرو5% كارگران و 4دهقانان ، 
% طبقـات مرفـه فرهنگـي . ايـن     45% كارمندان و كادر دولتـي و  23اين درصد به نحو چشمگيري افزايش مي يابد : 

تحقيق كه سطح تحصيل بازديدكنندگان ، تعداد بازديدهاي ساليانه از موزه و مدت زمان بازديد را نيـز در مطالعـه ي   
ننده ي دو عامل خاستگاه طبقـاتي و همچنـين سـطح تحصـيالت را در مصـرف      خود لحاظ كرده بود، نقش تعيين ك

فرهنگي نشان مي داد و گستردگي نابرابري فاحش اجتماعي در دسترسي به هنرها را آشكار مي كـرد . نـابرابري كـه    
يافت. ود ميپيش از هر جا در عرصه ي هنر هاي واال و اماكن مشروعش (موزه ها ، اپرا ، نمايشگاه هاي نقاشي...) نم

يافته ها نشان مي داد كه تنها سرمايه اقتصادي منشأ نابرابري نيست بلكه سرمايه فرهنگي نيز كـه مشخصـا بـا سـطح     
تحصيالت و تربيت فرهنگي فرد ، اندازه گيـري مـي شـود، نقـش تعيـين كننـده اي دارد . بازديـد از مـوزه مسـتلزم          

ين فهم هنري است كه با تالشهايي چون انتشار راهنماي مـوزه،  برخورداري از حداقل شناختي از تاريخ هنر و همچن
تأمين نميشود و در نتيجه بازديدكنندگان موزه ها را اغلب خود هنرمندان ، آماتورهاي هنر و طبقات بـاالي فرهنگـي،   

يل مي دهند آنها كه بنا به تربيت خانوادگي يا محيط و همچنين اقتضاي رشته و كارشان با هنر سر و كار دارند ، تشك
  .)4:1386(شريعتي،

به عقيده ي دكتر راودراد هنر خود نوعي از آگـاهي و شـناخت اسـت، آگـاهي و شـناختي كـه در درجـه ي اول        
هنرمند در ارتباط بي واسطه ي خود با جهان به دست مي آورد و در مرحله ي دوم با بيان هنري اش مي خواهـد آن  

بخشي از آگاهي مخاطب را مي سازد.پس به طور خالصه براي دريافـت   را به مخاطب عرضه نمايد . پس آثار هنري
، ، مخاطب ناچار آن را رمزگشايي مي كند و بسته به ميزان آگاهي هاي اجتماعي و توانايي هاي زيبا شناختياثر هنري

(راود  شـود اين رمزگشايي ها به ميزان و اشكال متفاوتي از درك واقعيت مستتر در اثر توسط مخاطـب، منتهـي مـي    
  ).48:1384راد،

آمار نشان مي داد كه دسترسي به آثار فرهنگي از امتيازات طبقات باال است . اما اين امتياز ، امتيـازي مشـروع بـه    
نظر مي رسد. هزينه ي ورود به موزه ها بسيار نازل است و در نتيجه نمي تـوان گفـت بـراي ورود بـه مـوزه مـانعي       

در اين عرصه هيچكس حذف نمي شود ، مگر آنكه خود ، خود را حذف كند . ظاهرا اقتصادي وجود دارد، در نتيجه 
نسـبت داد و ايـن كـه     "نيازهـاي فرهنگـي  "بايست تفاوت رفتار را در رابطه با نهادهاي هنري به نابرابري طبيعي مي

فرهنگـي، بـر خـالف    نيازهاي فرهنگي برخي به طور طبيعي از ديگران بيشتر است، اما در تحقيق بورديو ، نيازهـاي  
نيازهاي اوليه، كه غريزي هستند ، محصول محيط و پرورش افرادند و با ميزان آموزش و تحصيالت، پيوند مستقيمي 
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دارد. در نتيجه نابرابري در برابر آثار فرهنگي ، وجهي از نابرابري در برابر نهادهـاي آموزشـي اسـت. بورديـو معتقـد      
رمايه ي نمادين ، فقط با امكانات مـالي تعيـين نمـي شـود بلكـه ريشـه در       است دسترسي به آثار هنري ، همچون س

قابليت هايي دارد كه عميقا دروني شده و در عادات ، ساليق و معيارهـاي رفتـاري فـرد ، ناخودآگـاه اثـر گذارنـد .       
يعـي سـرمايه   قابليت هايي كه مختص وارثان است ، آنها كه در خانواده و محيط فرهنگي رشد كرده اند ، به طـور طب 

فرهنگي ، اجتماعي و سمبوليك را به ارث برده اند، با اين حوزه خويشاوندي دارند ، زبانش را مي دانند و رفـتن بـه   
موزه ، شركت در كنسرت موسيقي، تئاتر و گالري نقاشي، در آنها يك عادت ثانويه، يك منش است. در نتيجـه آنچـه   

مشخصا بازديد از موزه ها است نه كمبود امكانات مـالي بلكـه احسـاس     كه مانع پنهان ورود افراد به عرصه ي هنر و
بيگانگي است كه فرد با اين محيط هنري دارد، احساس اينكه در جاي خود نيست و اغلب در رفتار ، لباس پوشـيدن  

-ميو حرف زدنش نمود مي يابد. اين بيگانگي بيش از هر جا در عرصه ي هنرهاي واال و مشخصا موزه ها احساس 

شود: موزه ها در كوچكترين جزئيات مورفولوژي و سازمانشان ، كاركرد واقعي شان را لو مي دهند ، كاركردي كه بر 
اين مبتني است كه در نزد برخي احساس تعلق اي ايجاد كند و در برخي حس حذف شده گي ! همـه چيـز در ايـن    

جا مانده از گذشته اي كه به او تعلـق نـدارد را قـرار     مكان مقدس هنر ، كه در آن جامعه بورژوا ، يادگاران مقدس به
داده است ، دست به دست هم مي دهد ، تا دنياي هنر، در مقابل دنياي زندگي روزمره قـرار گيـرد ، همچنانكـه امـر     
قدسي در برابر امر عرفي ! در اين شرايط موزه ها ، به جاي آنكه دستگاهي در خـدمت عمـومي كـردن هنـر باشـند،      

يان اهل هنر و بيگانگان با آن را تشديد مي كنند. از اينجاست كه به تعبير بورديو ، ايـدئولوژي كاريزماتيـك،   جدايي م
ايدئولوژي استعدادهاي خدادادي و ذوق طبيعي ساخته مي شود و توسط نهاد آموزشي ، كه نابرابري هـاي اجتمـاعي   

چون نابرابري صالحيت ها تفسـير مـي كنـد ، تـرويج     در برابر فرهنگ را به نابرابري استعدادها نسبت مي دهد و هم
) و بر اسـاس يـك   1979( "تمايز ، نقد اجتماعي داوري"). اين موضوع را بورديو در كتاب  4:1386يابد(شريعتي،مي

). در اين كتاب بورديـو تـالش مـي كنـد بـا      189-90:1979پژوهش ميداني گسترده در فرانسه نشان مي دهد(بورديو،
نـه انتخـابي ذاتـي بلكـه حاصـل انعكـاس يـافتن         "سليقه"مفهوم زيبا شناختي كانتي ، ثابت كند كه  فاصله گرفتن از

  ساختاري حاكميت در منش ها ، يعني حاصل قدرتي نمادين است .
از نظر بورديو ، مدرسه و دانشگاه با تفكيك استعدادي غير قابل تفكيك از تفاوت هاي اجتماعي ، سعي آن دارند 

اجتماعي از پيش موجود را حفظ نمايند ؛ به عنـوان مثـال ، تمـايز قائـل شـدن ميـان قبـول شـدگان         كه تفاوت هاي 
و قبول نشدگان در دانشگاه، اين جدايي به وسيله پديده اي به نام كنكور و به وسيله يك حـد   -دانشجويان -دانشگاه

از اولين فـرد مـردود شـده     فاصل رسمي مشخص مي شود كه به صورت يك مرز جادويي آخرين فرد قبول شده را
).بورديـو در نتيجـه   56-57: 1380جدا مي كند و قبول شده ها را به حق داشتن يك عنوان مفتخر مـي كنـد(بورديو،   

گيري بخشي از مطالعات خود پيرامون ساختار و كاركرد نظام آموزشي ، تحصيالت و مدارج دانشگاهي ، به اين نظر 
ادرت به باز توليد نظام جامعه از جمله ، نابرابري موجود در اجتماع مـي نمايـد   مي رسد كه نظام آموزشي در واقع مب

  ).64(منبع پيشين: 
سرمايه نمادين و سرمايه اجتماعي اوليه ، خانواده است . خانواده ها به تناسبي كه سرمايه اقتصـادي شـان بيشـتر    

هند و در اين ميان، خانواده هاي اصيل، باشد، سرمايه بيشتري در امر آموزش و پرورش فرزندان خود تخصيص مي د
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ممتاز، روشنفكران و اساتيد دانشگاه و سطوح باالي مشاغل آزاد بيشتر اين گونـه انـد (يـا احتمـال دارد كـه باشـند).       
ترتيبي كه در آن فارغ التحصيالن باالترين جايگاه اجتماعي را در اختيار گرفتـه، شـأن خـانواده را حفـظ و وضـعيت      

). بورديو يكي از اوصاف مسلط ها(طبقات باال) را داشتن خـانواده هـايي   55داوم مي دهند(منبع پيشين: نابرابري را ت
داند كه به صورت چشمگيري گسترده و به قوت يكپارچه اند ، زيرا اينان نه تنها بر اثر قرابت عادت واره ها بلكه مي

  ).192به سبب انسجام منافع با يكديگر متحدند(منبع پيشين: 
رديو سرمايه اجتماعي را سرمايه ارتباطات اجتماعي مي داند ، كه در صورت لزوم ، حمايت هاي مفيد را ايجاد بو
نمايد؛ افراد براي حفظ ارزش سرمايه اجتماعي خود ، بايد روي آن كار نمايند . از نظر او تراكم و دوام ارتباطـات  مي

، ه تعداد ارتباطـات فعـال شـده و حجـم سـرمايه (فرهنگـي      هر دو اهميت فراوان دارند و ارزش ارتباطات يك فرد ب
  ).27: 1385، اقتصادي) هر ارتباط بستگي دارد(فيلد، اجتماعي

بورديو معتقد است كه رسانه هاي جمعي در تقويت سرمايه هاي اجتماعي موثر هسـتند زيـرا شـرايط و فضـا را     
ب عقالني و عقالنيت گزينشـي در فضـاي عمـومي    فراهم مي آورند . انتخا "انتخاب عقالني"براي كنشگر در جهت 

كنشگران، داراي اهميت مضاعفي است و سبب تقويت اعتماد بين شخص و افزايش مشاركت عمومي مي شود. برخي از 
عبارتند از : اي مهم ترين كاركردها و دستاوردهاي رسانه هاي جمعي در راستاي تقويت سرمايه هاي اجتماعي هر جامعه

مومي در مواقع ضروري، آموزش اصول شهروندي و آگاه سازي مردم نسبت به حقوق خود ، تقويت هدايت افكار ع
همگرايي ملي و... همچنين واضح ترين دليل براي نماياندن نقش رسانه هاي جمعي در تقويت يـا تضـعيف سـرمايه    

ن بستر مناسـب سـرمايه   ، نقش رسانه هاي جمعي در شكل گيري جامعه مدني است كه جامعه مدني به عنوااجتماعي
  ).153-4: 1384، شكل گيري و توسعه ي خود  را مديون عملكرد رسانه هاي جمعي است (جوادي يگانه، اجتماعي

به عقيده دكتر راودراد رسانه ها مي توانند بر نوع مواجهه با آثار هنري و همچنـين ارزش گـذاري ايـن آثـار نـزد      
رسانه ها موجب مطرح شدن آنها براي مخاطب هـايي مـي شـود كـه     مخاطب موثر باشد.عرضه ي آثار هنري توسط 

خودشان براي استفاده از اين آثار به اماكن مخصوص آن نمي روند . اين مخاطب هـا بـا مشـاهده ي آثـار هنـري از      
وجود آن ها آگاه مي شوند اما واكنش ايشان نسبت به آن ها ضرورتا يكسان و در جهـت پـذيرش نيسـت . البتـه بـا      

به تكثر مخاطب رسانه هاي همگاني به لحاظ سن، جنس، گروه هـاي اجتمـاعي مختلـف حرفـه اي ، قـومي،      توجه 
فرهنگي و اعتقادي و همچنين ميزان متفاوت آشنايي ايشان با هنرهاي مختلـف و قراردادهـاي زيبـا شـناختي آن هـا      

ني به دست مـي آورنـد، امـا    توان گفت كه آثار هنري به صرف عرضه شدن در رسانه هاي جمعي پذيرش همگانمي
تكرار عرضه ي نوع خاصي از آثار هنري در دراز مدت مـي توانـد نـوعي عـادت و يكسـان سـازي سـليقه اي نـزد         

  ).48:1384مخاطبان به وجود آورد(راودراد،
بورديو با بهره گيري از فضاي اجتماعي كه حجم و تركيب سرمايه هاي موجود در آن تعيين كننده ي آن است به 

سي سبك زندگي مي پردازد . فضاهايي كه به واسطه ارجحيت ها در غذا ، پوشاك و استفاده از وسـايل آرايشـي   برر
تعريف مي شوند و براساس ساختار بنيادين مشابهي سازماندهي مي شوند . اين ساختار مشابه همان فضاي اجتماعي 

بك زندگي : شيوه هايي مشخصي از زيسـتن  است كه حجم و تركيب سرمايه تعيين كننده آن است. با اين وصف ، س
است كه فارغ از تعلقات شغلي ، در رفتارها و تظاهرات تعداد نسبتا كثيري از افراد بروز مي يابـد و مبنـاي هويـت و    
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تمايز آنها را شكل مي دهد . اين رفتارها و تظاهرات ، عمدتا به مصرف معطوف اند و بـه ويـژه رفتارهـا و مصـرف     
ادي در اين سبك هاي زندگي دارند . كه برخي از اين رفتارها (الگوي مصرفي) را مد نظر قرار مي فراغتي اهميت زي

دهند و تاكيد بر فعاليتهاي فراغتي و مصرفي دارند و برخي ديگر از رفتارها بـه (هنجارهـاي مصـرفي) ، مربـوط مـي      
ن كلي زنـدگي را ايجـاد مـي كنـد و     شوند . در هنجارهاي مصرفي ، سبك زندگي بر مبناي رفتارهايي است كه ساما

تاكيد بر مديريت بدن ، انتخاب لباسها ، هزينه هاي روزمره ي زندگي ، الگوهاي خريد ، انتخاب نـوع هنـر ، الگـوي    
مصرف غذا و ... دارد. در هر حال ، گزينش رفتاري كه شاخص سبك زندگي باشند بايد با توجه به زمينـه اجتمـاعي   

تغييرات اجتماعي و فرهنگي در سطح جامعه اين شاخص ها نيز تغيير مـي كنند(فاضـلي ،   صورت گيرد زيرا با وقوع 
1382 :70-68.(  

در اين راستا تحليل بورديو نسبت به پژوهشهاي مرسوم و رايج اوقات فراغت پيشرفتي چشمگير به شمار مي آيد 
يت نمي پردازد و توضيح در مـورد  كه فقط توصيفي است ، ولي به توضيح توزيع فعاليت اوقات فراغت در بين جمع

  پويايي گزينش اوقات فراغت، عناصر اساسي نظريه سبك زندگي بورديو مي باشد كه به طور خالصه عبارتند از :
)افراد ناخودآگاه با توجه به تجربيات اوان زندگي خويش خواستهاي ويژه و متفاوتي پيدا مي كنند كه بعدها بـه  1

  يل مي گردد.استنباط ، سليقه و رغبت تبد
، يعني در تمام اشكال فعاليت اوقات فراغت و مصـرف گرايـي خودنمـايي    )اين خواستها قابليت نقل مكان دارد2

 مي كند.

)افراد از نظر برداشتي كه از فعاليتهاي اوقات فراغت دارند و مفاهيمي كه از ديدگاه آنان پيرامون اين فعاليتهـا را  3
 د.فرا گرفته با همديگر تفاوت دارن

 )شيوه ها و فعاليتهاي گوناگون نياز به انواع متفاوتي از شايستگي فرهنگي دارد.4

)اهميت فعاليتها، فضاها و سبكهاي خاص اوقات فراغـت ريشـه در توزيـع آنهـا در بـين گـروه هـاي مختلـف         5
 اجتماعي دارد.

ه ها ابزارهايي براي بريدن از )گزينه هاي اوقات فراغت از اين اهميت توزيع سرچشمه مي گيرد . رغبتها و سليق6
 جامعه است.

)گزينش اوقات فراغت ، بازي بي انتهاي در حال متوالي است كه در آن سليقه ها با توجه بـه همبسـتگي هـا و    7
 ).359-360: 1380تمايز آنها از ساير سليقه ها اهميت مي يابند(هيوود، 

  راغت بر پايه ي آن شكل مي گيرد.بنابراين نظر بورديو ، بنيادي است كه سبك زندگي اوقات ف
همان سيستم خواستها و همان منطق تجربه به طور ناخودآگاه در تمام رغبتها و عاليق فعاليتهاي اوقات فراغت از 
هنر گرفته تا عضويت باشگاهها و انجمن ها و رفتن به مسافرت در ايام تعطيل و فعاليتهاي غير رسمي مانند اسـتفاده  

  ).  357اه هاي ارتباط جمعي ، و اوقات فراغت عمل مي كند(منبع پيشين: از برنامه هاي دستگ
  بر اساس چارچوب نظري فرضيه ها عبارتند از :

  و استقبال مردم از موزه هاي هنري رابطه وجود دارد.عوامل فردي  به نظر مي رسد بين-1

  طه وجود دارد.و استقبال مردم از موزه هاي هنري راب عوامل فرهنگيبه نظر مي رسد بين -2
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  و استقبال مردم از موزه هاي هنري رابطه وجود دارد.اقتصادي به نظر مي رسد بين -3

   و استقبال مردم از موزه هاي هنري رابطه وجود دارد. اجتماعيبه نظر مي رسد بين -4

  1روش پژوهش
دوين چارچوب نظـري  پژوهش حاضر از نوع توصيفي و به روش پيمايشي انجام شده است. همچنين به منظور ت

 است. شده اي و اسنادي نيز بهره گرفته پژوهش، از فنون تكميلي همچون مطالعات كتابخانه

)به انجام رسيده است ، طرح پژوهش به صـورت  1390از آنجائيكه پژوهش حاضر در مقطع زماني خاصي (سال 
  مقطعي مي باشد .

ز موزه هاي هنرهاي معاصر ، هنرهاي زيبا در شهر تهران مورد نظر در اين پژوهش بازديدكنندگان ا 1جامعه آماري
براي تعيين  نفر برآورد شده است. 73986، 1389(اعم از زن و مرد)مي باشد .بازديدكنندگان از اين دو موزه در سال 

  است. 398به دست آمده  3و حجم نمونهاستفاده شده است  2حجم نمونه آماري تحقيق،نيز از فرمول كوكران
تحقيق چون بازديدكنندگان از موزه هاي هنري افراد ثابتي نيستند لذا از روش نمونه گيري غير احتمالي از در اين 

  نوع اتفاقي استفاده شده است .
براي دسترسي به نظرات نمونه مورد بررسي و براي اندازه گيـري سـازه هـاي تحقيـق و جمـع آوري داده هـا و       

ساخته (كتبي) استفاده به عمل آمده است . سـواالت بـا عنايـت بـه اهـداف      اطالعات الزم، از ابزار پرسشنامه محقق 
تحقيق و ماهيت موضوعي پژوهش حاضر اكثرا به شكل سواالت چند گزينـه اي و بسـته (در سـطوح انـدازه گيـري      
اسمي، رتبه اي )مي باشد و همچنين براي دستيابي به اطالعات كافي به صورت سوالت باز در سـطوح فاصـله اي و   

اندازه گيري ، پيش از توزيع پرسشنامه در ميـان نمونـه مـورد     5ابزار 4جهت ارزيابي پايايي سبي طراحي شده است .ن
نظر، يك پيش آزمون انجام شد . پس از جمع آوري داده ها ، سواالتي كه در هنگام جمع آوري اطالعـات از طـرف   

ت براي درك آسـانتر ، تغييـر يافتنـد و برخـي از     پاسخگويان مبهم به نظر مي رسيد اصالح شد و نوع نگارش سواال
نارسايي ها و مشكالت پرسشنامه بر طرف گرديد . بعد از استخراج داده ها، آلفاي كرونبـاخ را در مـورد سـواالت و    
گويه ها اجرا كرده و سواالت و گويه هاي ضعيف حذف گرديـد . بـراي محاسـبه آلفـاي كرونبـاخ بـه وسـيله نـرم         

اي رتبه اي (به صورت طيف ليكرت)وارد تحليل شد . مقدار آلفاي كرونبـاخ بـراي ابـزار انـدازه     گويه ه  spssافزار
محاسبه گرديد كه بيانگر اين اسـت كـه ابـزار انـدازه گيـري (پرسشـنامه)مورد        836/0گيري در اين پژوهش برابر با 

  .استفاده در اين پژوهش از پايايي قابل قبولي برخوردار است
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پرسشنامه عالوه بر رجوع به تئـوري هـاي مربـوط بـه موضـوع       1ضر براي سنجش اعتبار و رواييدر پژوهش حا
استقبال از موزه و نيز تحقيقات انجام شده پيشين ، از مشاوره اساتيد متخصص در زمينه موضوع مورد بررسـي بهـره   

 ست . گرفته مي شود ؛ بنابراين ابزار اين پژوهش از اعتبار محتوايي(صوري) برخوردار ا

    27يافته هاي پژوهش
  دهند.درصد را مردان تشكيل مي 2/41درصد افراد را زنان و  8/58بررسي سيماي پاسخگويان نشان مي دهد كه ،

سال بوده .ميانگين سن پاسخگويان برابـر   67سال و بيشترين سن نيز برابر با  11كمترين سن پاسخگويان برابر با 
  بود. 72/29با 

 15درصد پاسخگويان ليسانس داشتند كه بيشترين فراواني را داشـته و بعـد از آن    0/49الت ،از نظر ميزان تحصي
  درصد فوق ليسانس داشتند.
درصـد دانـش    8/7درصد دانشجو، 1/26درصد بيكار، 8/6درصد پاسخگويان شاغل، 5/46از نظر وضعيت اشتغال 

  دند.درصد سرباز بو 0/3درصد بازنشسته، 3/3درصد خانه دار، 5/6آموز، 
 8/7درصـد معمـار،   8/9درصد آزاد،  8/14درصدكارمند،  1/13درصد پاسخگويان دبير،  2/46از نظر عنوان شغل 

  درصد طراح بودند.
 5هزار تومان و بيشترين درآمد پاسخگويان برابـر بـا    200از نظر ميزان درآمد، كمترين درآمد پاسخگويان برابر با 

  تومان بوده است. 836600گويان برابر با ميليون تومان بود.ميانگين درآمد پاسخ
  درصد از پاسخگويان  ساكن شهرستان بودند. 6/26درصد از پاسخگويان ساكن تهران،  1/76 از نظر محل سكونت،

درصـد سـاكن جنـوب شـهر ،      3/12درصد از پاسخگويان ساكن شمال شهر ، 2/38منطقه محل سكونت،  از نظر
  درصد ساكن مركز شهر بودند. 6/25

  فته هاي توصيفي پژوهش به شرح زير مورد بررسي قرار گرفتند:يا
  درصد پاسخگويان هر موقع اوقات فراغت داشته باشند از موزه ها بازديد مي كنند. 59
  درصد پاسخگويان از خودروي شخصي براي رفتن به موزه استفاده كرده اند. 9/39
  د از موزها بوده اند.درصد از پاسخگويان ،دوستانشان مشوقشان براي بازدي 9/33
  درصد از طريق دانشگاه با دنياي هنر آشنا شده اند. 6/27درصد از پاسخگويان از طريق خانواده ،  7/31

است ، نشـان   كدام عامل در استقبال مردم از موزه هاي هنري تأثيرگذارتر نتايج به دست آمده از اين سوال كه
 در استقبال مردم از موزه هاي هنري تأثيرگذار مي دانند.درصد تبليغات رسانه اي را  7/37مي دهد كه ، 

درصد از پاسخگويان موافق و كامال موافق بوده اند كه كسانيكه در رشته هاي هنري تحصيل كرده اند يا در حال  76
وافـق  درصد از پاسخگويان موافـق و كـامال م   1/71كنند ، تحصيل هستند نسبت به ساير افراد از موزه ها بيشتر ديدن مي

  بوده اند كه تحصيالت عالي بازديدكنندگان از موزه ها ، در رعايت قوانين و عملكرد هاي موزه تأثير شاياني دارد.
درصد از پاسخگويان موافق و كامال موافق بوده اند كه مـوزه هـا يكـي از ابزارهـاي انتقـال ميـراث فرهنگـي         89

                                                 
1 Validity 
2 research finding 
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  بوده اند كه فضاي حاكم بر موزه ها، بر هنرمندان تاثير دارد. درصد از پاسخگويان موافق و كامال موافق 7/74هستند، 
هـاي  آگاهي از اهميت هنر در جامعه در بازديـد از مـوزه   درصد از پاسخگويان موافق و كامال موافق بوده اند كه 4/82

و آگـاهي   شـناخت درصد از پاسخگويان موافق و كامال موافق بوده اند كه  4/84هنري نقش مهمي را ايفا مي نمايد، 
درصد از پاسخگويان موافق و كامال  7/80فرد از فرهنگ و هنر، نقش مهمي در بازديد مردم از موزه هاي هنري دارد، 
درصد از پاسخگويان موافق و كامال  2/83موافق بوده اند كه افزايش آگاهيهاي هنري ، از طريق موزه ها ميسر است ، 

  در جذب و طرد بازديدكنندگان نقش داردموافق بوده اند كه طراحي داخل موزه ها، 
درصد از پاسخگويان موافق و كامال موافق اند كه تبليغات گسترده به جـذب مخاطبـان مـوزه هـاي هنـري       2/94

درصد پاسخگويان موافق و كامال موافق اند كه عدم تبليغات رسـانه اي باعـث شـده كـه مـردم       9/82كمك مي كند، 
درصد پاسخگويان موافق و كامال موافـق انـد كـه تلويزيـون در      2/78داشته باشند آشنايي كمتري با موزه هاي هنري

بازديد مردم از موزه هاي هنري نقش مهمي دارد و همچنين داده هاي به دست آمده نشان دهنـده ي ايـن اسـت كـه     
 8/61شـته باشـد ،   تلويزيون در بين رسانه هاي جمعي ، مي تواند بيشترين تاثير را در اسـتقبال مـردم از مـوزه هـا دا    

درصد پاسخگويان موافق و كامال موافق اند كه اينترنت در بازديد مردم از موزه هاي هنري نقش مهمي دارد .بـر ايـن   
  اساس اينترنت بعد از تلويزيون بيشترين تاثير را در استقبال مردم از موزه داشته است .

كانات رفاهي در موزه ها يكي از دالئل اصـلي عـدم   درصد پاسخگويان موافق و كامال موافق اند كه نبود ام 8/65
درصد پاسخگويان موافق و كامال موافق اند كه قيمت بليط مـوزه هـا در    1/65استقبال از موزه هاي هنري مي باشد ، 

  بازديد از موزه هاي هنري تأثير دارد.
تن اوقـات فراغـت در اسـتقبال    درصد پاسخگويان موافق و كامال موافق اند كه داشـ  9/69نتايج نشان ميدهد كه ، 

درصد پاسخگويان موافق و كامال موافق اند كه مردم ما براي  4/47مردم از موزه هاي هنري نقش مهمي را ايفا ميكند 
  گذراندن اوقات فراغت به موزه ها مراجعه مي كنند.

تواند ر رشته ي هنر ميدرصد پاسخگويان موافق و كامال موافق اند كه داشتن تحصيالت عالي پدر و مادر د 8/66
درصد پاسخگويان موافق و كامال موافق اند كه اشـتغال   1/70در بازديد از موزه هاي هنري تأثير عميقي داشته باشد ، 

  پدر يا مادر در كارهاي هنري در بازديد از موزه هاي هنري در افراد خانواده تأثير بسزايي دارد .
  رضيات)،فرضيه ها به شرح جدول زيرمورد بررسي قرار گرفتند.بر اساس نتايج تحليل استنباطي (آزمون ف
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  :محاسبه ضريب همبستگي براي هر يك از متغيرها1جدول 

  
  به نظر مي رسد بين سن و استقبال مردم از موزه هاي هنري رابطه وجود دارد. بررسي فرضيه اول:

صل از ضريب همبستگي نشان مي دهد كه رابطه معناداري بين سن و استقبال مردم از موزه هاي هنـري  نتايج حا
  .وجودندارد

 به نظر مي رسد بين جنسيت و استقبال مردم از موزه هاي هنري رابطه وجود دارد. بررسي فرضيه دوم:

و اسـتقبال مـردم از مـوزه هـاي     نتايج حاصل از ضريب همبستگي نشان مي دهد كه رابطه معناداري بين جنسيت 
استقبال مردم از مـوزه هـاي   % پراكندگي متغير 2% نشان دهنده اينست كه 2وجود دارد. همچنين ضريب تعيين هنري 
  است.جنسيت ناشي از متغير هنري 

به نظر مي رسد بين خاستگاه جغرافيايي و استقبال مردم از موزه هاي هنـري رابطـه وجـود     بررسي فرضيه سوم:
  د.دار

نتايج حاصل از ضريب همبستگي نشان مي دهد كه رابطه معناداري بين خاستگاه جغرافيـايي و اسـتقبال مـردم از    
استقبال مردم % پراكندگي متغير 5/1% نشان دهنده اينست كه 5/1وجود دارد. همچنين ضريب تعيين موزه هاي هنري 

سطح  تعداد  ضريب همبستگي  متغير  
 معناداري

مجذور ضريب 
  همبستگي

  0.0001  0.848  398 0.010 سن  فرضيه ا.ول
  0.19881  0.005  398 0.141 جنس  فرضيه دوم
  0.015625  0.013  398 0.125 اه جغرافياييخاستگ  فرضيه سوم

فرضيه 
  0.000196  0.777  398  0.014  ارزشها  چهارم

  0.065  0.197  398 0.065 تحصيالت  فرضيه پنجم
  0.3969  0.211  398 0.063 آگاهي و اطالعات فرضيه ششم
  0.16641  0.010  398 0.129 رسانه هاي جمعي  فرضيه هفتم

فرضيه 
  0.000225  0.767  398  0.015  درآمد  هشتم

  0.000064  0.874  398 0.008 قدرت خريد  فرضيه نهم
  0.002401  0.325  398 0.049 اوقات فراغت  فرضيه دهم
فرضيه 
  0.001089  0.507  398  0.033  طبقه اجتماعي  يازدهم
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  است.خاستگاه جغرافيايي ناشي از متغير از موزه هاي هنري 
  : به نظر مي رسد بين تحصيالت و استقبال مردم از موزه هاي هنري رابطه وجود دارد.ررسي فرضيه چهارمب

نتايج حاصل از ضريب همبستگي نشان مي دهد كه رابطه معناداري بين تحصيالت و استقبال مردم از موزه هـاي  
  .هنري وجودندارد

  ل مردم از موزه هاي هنري رابطه وجود دارد.: به نظر مي رسد بين ارزشها و استقبابررسي فرضيه پنجم
نتايج حاصل از ضريب همبستگي نشان مي دهد كه رابطه معناداري بين ارزشـها و اسـتقبال مـردم از مـوزه هـاي      

  .هنري وجود ندارد
: به نظر مي رسد بين آگاهي و اطالعات و استقبال مردم از موزه هـاي هنـري رابطـه وجـود     بررسي فرضيه ششم

  دارد.
يج حاصل از ضريب همبستگي نشان مي دهد كه رابطه معناداري بين آگـاهي و اطالعـات و اسـتقبال مـردم از     نتا

  .موزه هاي هنري وجودندارد
: به نظر مي رسد بين رسانه هاي جمعي و استقبال مردم از موزه هـاي هنـري رابطـه وجـود     بررسي فرضيه هفتم

  دارد. 
كه رابطه معناداري بين رسانه هـاي جمعـي و اسـتقبال مـردم از      نتايج حاصل از ضريب همبستگي نشان مي دهد

استقبال مردم % پراكندگي متغير 6/1% نشان دهنده اينست كه 6/1وجود دارد. همچنين ضريب تعيين موزه هاي هنري 
  است.رسانه هاي جمعي ناشي از متغير از موزه هاي هنري 

  بال مردم از موزه هاي هنري رابطه وجود دارد.: به نظر مي رسد بين درآمد و استقبررسي فرضيه هشتم
نتايج حاصل از ضريب همبستگي نشان مي دهد كه رابطه معناداري بـين درآمـد و اسـتقبال مـردم از مـوزه هـاي       

  .هنري وجود ندارد
  به نظر مي رسد بين قدرت خريد و استقبال مردم از موزه هاي هنري رابطه وجود دارد. بررسي فرضيه نهم:

هاي صل از ضريب همبستگي نشان مي دهد كه رابطه معناداري بين قدرت خريد و استقبال مردم از موزهنتايج حا
  .هنري وجودندارد

  : به نظر مي رسد بين اوقات فراغت و استقبال مردم از موزه هاي هنري رابطه وجود دارد.بررسي فرضيه دهم
 هـاي ري بين اوقات فراغت و استقبال مردم از مـوزه نتايج حاصل از ضريب همبستگي نشان مي دهد كه رابطه معنادا

  .هنري وجود ندارد
  : به نظر مي رسد بين طبقه اجتماعي و استقبال مردم از موزه هاي هنري رابطه وجود دارد.بررسي فرضيه يازدهم

 هـاي وزهنتايج حاصل از ضريب همبستگي نشان مي دهد كه رابطه معناداري بين طبقه اجتماعي و استقبال مـردم از مـ  
  .هنري وجود ندارد
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  تحليل رگرسيون لوجستيك
با توجه به نتايج بدست آمده از ضريب همبستگي ، بين جنس و خاستگاه جغرافيـايي و رسـانه هـاي جمعـي بـا      
استقبال مردم از موزه هاي هنري رابطه ي معناداري وجود داشت به همين منظور پاسخگويان به پرسشـنامه را بـه دو   

و آنها كـه تمايـل و عالقـه اي بـه      1رديم (آنها كه عالقه مند و دوستدار بازديد از موزه ها بودند با كد دسته تقسيم ك
) سپس برايشان رگرسيون لوجستيك محاسبه كرديم كه نتايج آن بـه شـرح جـداول    0بازديد از موزه ها نداشتند با كد

 زير آمده است.

    : افرادي كه وارد بررسي رگرسيون شده اند2جدول  
  موردها تعداد  درصد

  افرادي كه وارد بررسي شده اند 303 1/76
  افرادي كه وارد بررسي نشده اند 95 9/23
  كل 398 0/100

  
  نفر وارد بررسي شده اند. 303طبق جدول باال فقط 

  
Block 1: Method = Forward Stepwise (Conditional)  

 : محاسبه رگرسيون لوجستيك3جدول 

 
وجستيك از روش پيشروي گام به گام اسـتفاده شـد.در سـه گـام سـه متغيـر را وارد       براي محاسبه ي رگرسيون ل

بررسي كرديم. مقدار كا اسكوئر نشان مي دهد كه متغيرهـاي مستقل(جنس،خاسـتگاه جغرافيايي،تبليغات)چقـدر بـر     

     كا اسكوئر آزاديدرجه  سطح معناداري
004/0 1 522/8 Step قدم اول 

004/0 1 522/8 Block  

004/0 1 522/8 Model  

005/0  1 762/7 Step قدم دوم 

000/0 2 283/16 Block  

000/0 2 283/16 Model  

009/0 1 847/6 Step قدم سوم 

000/0 3 130/23 Block  

000/0 3 130/23 Model   
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د شده بـه رگرسـيون   متغير وار 3متغير وابسته(استقبال از موزه هاي هنري)تاثير گذار بوده.جدول باال نشان ميدهد كه 
  درصد معني دار تلقي شده. 99با سطح اطمينان 

  : محاسبه رگرسيون تاثير متغيرهاي مستقل(خاستگاه جغرافيايي، جنس،تبليغات) 4جدول
  بر متغير وابسته(استقبال مردم از موزه هاي هنري )

  
متغيــر  متغيرهــاي مستقل(خاســتگاه جغرافيــايي، جنس،تبليغــات) چقــدر بــر جــدول بــاال نشــان مــي دهــد كــه

نشان مي دهد كـه در گـام اول متغيـر    .نتايج بدست آمده وابسته(استقبال مردم از موزه هاي هنري ) تاثيرگذار بوده اند
% توانسته است افراد 7/66% و در گام سوم متغير تبليغات 7/64% ، در گام دوم متغير جنسيت 62خاستگاه جغرافيايي 
 را از هم تفكيك كند.

 بحث

 جامعـه  در هنـر  جايگـاه  و اهميـت  ببينـيم  بخـواهيم  اگـر  ما.  است فرهنگ دهنده تشكيل هاي فهمؤل از يكي هنر
 ، قـانون  ، اخالقيـات  ، هنر ، دين ، دانش شامل كه است كليتي فرهنگ.  برگرديم فرهنگ مقوله به بايد است چگونه
 تـري  عميق و بيشتر آگاهي ويشخ فرهنگي و تاريخي ي گذشته از ملتي قدر هر. آنهاست كاربرد و سازي ابزار فنون
 جهـاني  سـطح  در بـودنش  مطرح و خود اعتبار و موجوديت حفظ براي بيشتري قاطعيت با شك بدون ، باشد داشته
  . كوشيد خواهد

شناخته  جامعه و كشور يك ملي هويت حفظ عامل ترين اصلي و جوامع مادي و معنوي سرمايه عنوان به فرهنگ
 عنـوان  بـه  هنـر . شـود  مي نمايان نيز هنر به توجه لزوما كنيم مي صحبت آن توسعه و فرهنگ از كه هنگامي. شودمي

 مـوزه  واقـع  در. كند مي ايفا مدنيت خلق در اساسي نقش ،عواطف و احساسات بيان ابزار يا عالم از وجهي بازنمايي،
 را اشيايي اند يافته وظيفه وينن جوامع در كه مؤسساتي عنوان به ها موزه. است جامعه فرهنگي ميراث تجلي مكان ها
 جامعـه  و بدارنـد  مصون زوال و ويراني از امكان حد سر تا را ميشوند داشته گرامي شان فرهنگي ارزش لحاظ به كه
 در هايشـان  گنجينه كه يابند مي سازمان وجهي به ها موزه و دارد مي محفوظ آنها از گيري بهره منظور به را اشيا اين

 ابـداع  فرهنگـي  تغييـرات  ثبـت  براي انسان كه است ابزارهايي نخستين از موزه. شوند ستفادها فرهنگي اهداف جهت

  متغير
  

درصد 
  تاثير

Model Improvement  
سطح   قدم ها

  معناداري
درجه 
سطح   سكوئركاا  آزادي

  معناداري
درجه 
  كااسكوئر  آزادي

خاستگاه 
  1 522/8  1 004/0 522/8  1 004/0  %62جغرافيايي

  2 762/7  1 005/0 283/16 2 000/0  %64.7  جنس
  3 847/6  1 009/0 130/23 3 000/0.  %66.7 تبليغات
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 بازديـد  مـورد  بيشـتر  كـه  بماننـد  بـاقي  هايي گنجينه حد در مؤسسات گونه اين كه افتد مي اتفاق بسيار.  است كرده
 فراخـور  بـه  شـده  موميـايي  هـاي  هموز اين كه است آن در صالح اما محل اهالي تا گيرند مي قرار بيگانه جهانگردان
 از جامعه يك ارزشهاي ي دارنده عرضه ، سخن ديگر به ، كنند تهي جا معاصر ي جامعه فرهنگي فعاليت و آموزشي

 در دارنـد،  فرهنـگ  تـداوم  در كـه  اهميتـي  لحاظ به را ارزشها اين ها موزه. است رفتن ميان از شرف در يا رفته ميان
 .نمايند مي مشخص دگانديداركنن ذهن در)ميراث(مقام

نشان مي دهد كه رابطه معناداري بين سن و استقبال مردم از موزه هـاي  سن  متغير از بررسي آمده دست به نتايج
هنري وجود ندارد. بورديو بر اساس تحقيقاتش دريافت كه سن از عوامل موثر در استقبال مردم از موزه هـاي هنـري   

ا نتايج بدست آمده خالف اين امر را نشان داده است و بين سـن و اسـتقبال   است.ولي در جامعه ي مورد مطالعه ي م
 مردم از موزه هاي هنري رابطه وجود ندارد.

نتايج حاصله از آزمون آماري نشان مي دهد رابطه معناداري بين جنسيت و اسـتقبال مـردم از مـوزه هـاي هنـري      
استقبال مردم از موزه هـاي هنـري   % پراكندگي متغير 2% نشان دهنده اينست كه 2وجود دارد. همچنين ضريب تعيين 

بورديو معتقد است كه جنسيت از عوامل موثر در استقبال مـردم از مـوزه هـاي هنـري      است.جنسيت ناشي از متغير 
  است.نتايج اين پژوهش مطابق با يافته هاي بورديو است.

ن خاستگاه جغرافيايي و اسـتقبال مـردم از   نتايج حاصله از ضريب همبستگي نشان مي دهد كه رابطه معناداري بي
استقبال مردم % پراكندگي متغير 5/1% نشان دهنده اينست كه 5/1وجود دارد. همچنين ضريب تعيين موزه هاي هنري 

.بورديو در تحقيقـات خـود بـه ايـن نتيجـه رسـيده كـه        اسـت خاستگاه جغرافيايي ناشي از متغير از موزه هاي هنري 
عوامل موثر در استقبال مردم از موزه ها اسـت.نتايج بدسـت آمـده از ايـن تحقيـق مطـابق بـا         خاستگاه جغرافيايي از

  تحقيقات بورديو بوده است. 
،  تحصيالت و استقبال مردم از موزه هاي هنـري نتايج حاصله از ضريب همبستگي براي فرضيه ي ارتباط بـين  

نتيجه بدسـت آمـده    م از موزه هاي هنري وجودندارد.نشان مي دهد كه رابطه معناداري بين تحصيالت و استقبال مرد
اي از اين تحقيق مغاير با تحقيقات بورديو است ؛ تحقيقات بورديو نشان داد كه سطح تحصيالت نقش تعيـين كننـده  

در استقبال مردم از موزه هاي هنري دارد . تحصيالت سبب مي شود كه افراد به سرمايه ي فرهنگـي بيشـتري دسـت    
  همين عامل سبب تمايز اين دسته افراد از ديگران مي شود . پيدا كرده و

همچنين نتايج حاصله از آزمون آماري نشان مي دهد رابطه معناداري بين ارزشها و استقبال مـردم از مـوزه هـاي    
هنري وجود ندارد. دكتر راودراد معتقد است كه در آثار هنري خلق شده دو دسته نماد وجود دارد . او معتقـد اسـت   
كه اين نمادها، ارزش ها و هنجارهاي جامعه را مورد چالش قرار مي دهد و آنها را نقـد يـا تثبيـت مـي كنـد و ايـن       
ارزشها مي تواند باعث استقبال بيشتر مردم از آن اثر هنري شود.نتايج بدست آمده از جامعه ي مورد مطالعه مغاير بـا  

  .چارچوب نظري بوده است
رابطه معناداري بـين آگـاهي و اطالعـات و اسـتقبال مـردم از مـوزه هـاي هنـري          نتايج حاصل نشان مي دهد كه

، مخاطب ناچار آن را رمزگشايي مي كند و بسته بـه  وجودندارد. دكتر راودراد معتقد است كه براي دريافت اثر هنري
تفاوتي از درك واقعيت ميزان آگاهي هاي اجتماعي و توانايي هاي زيباشناختي، اين رمزگشايي ها به ميزان و اشكال م
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مستقر در اثر توسط مخاطب ، منتهي مي شود . لذا براي اينكه يك اثر در موزه هاي هنري مورد استقبال مـردم قـرار   
بگيرد و بتواند مخاطبين بيشتر را به خود جلب كند الزم است كه مخاطب نسبت به آن اثر آگاهي و اطالعات داشـته  

بازديد از موزه مستلزم حداقل آگاهي و اطالعات و شناخت راجع به تاريخ هنـر و   باشد. همچنين بورديو عنوان كرده
فهم هنري است. نتايج بدست آمده از جامعه ي مورد مطالعه مغاير با چارچوب نظري بوده اسـت ، كـه البتـه بـدليل     

  تفاوت جوامع است. 
نه هـاي جمعـي و اسـتقبال مـردم از     نتايج حاصله از ضريب همبستگي نشان مي دهد كه رابطه معناداري بين رسا

استقبال مردم % پراكندگي متغير 6/1% نشان دهنده اينست كه 6/1وجود دارد. همچنين ضريب تعيين موزه هاي هنري 
زماني كه رسانه هـا بـه بررسـي    دكتر راودراد معتقد است  است.رسانه هاي جمعي ناشي از متغيراز موزه هاي هنري 

آثار هنري را مورد توجه قرار داده و آن را در سطح وسيعي در جامعه مطرح مي كننـد. در   آثار هنري مي پردازند، آن
نتيجه همين عامل باعث مي شود كه افراد بيشتري با آن اثر هنري (كه در موزه ها نگهداري مي شوند)آشـنا شـوند و   

يو معتقد است كه رسانه هاي جمعـي  در نتيجه مخاطب بيشتري پيدا كند و بيشتر مورد استقبال مردم قرار بگيرد. بورد
 .در تقويت سرمايه فرهنگي موثر است و مي تواند شرايط و فضا را براي كنشگر در جهت انتخاب عقالني فراهم كند

  نتايج بدست آمده از تحقيق حاضر تاييد كننده ي چارچوب نظري پژوهش است.
ناداري بين درآمد و استقبال مردم از موزه هـاي  همچنين نتايج حاصله از آزمون آماري نشان مي دهد كه رابطه مع

هنري وجودندارد. بورديو معتقد است كه درآمد جزء سرمايه ي اقتصادي است و سرمايه ي اقتصادي يعني ثـروت و  
پولي كه هر بازيگر اجتماعي در دست دارد . درآمد يكي از شاخص هايي بود كه بورديو در تحقيق خـود بـه منظـور    

ر بر استقبال مردم از موزه هاي هنري به كار برد. و به عقيده ي او اين متغيـر بـر اسـتقبال مـردم از     بررسي عوامل موث
  موزه ها تاثيرگذار است.ولي نتايج بدست آمده از جامعه ي مورد مطالعه ، مغاير با تحقيقات بورديو بوده است.

هاي درت خريد و استقبال مردم از موزهنتايج حاصله از ضريب همبستگي نشان مي دهد كه رابطه معناداري بين ق
هنري وجودندارد. بورديو معتقد است كه قدرت خريد با ميزان درآمد در ارتباط است . هر چه درآمـد بيشـتر باشـد،    
قدرت خريد هم باال مي رود. اين متغير از عوامل تاثيرگذار بر استقبال مردم از موزه هاي هنري است . نتايج بدسـت  

  ي مورد مطالعه مغاير با تحقيقات بورديو بوده است.آمده از جامعه 
همچنين نتايج حاصله از ضريب همبستگي مؤيد آن است كه رابطه معناداري بين اوقات فراغت و اسـتقبال مـردم   
از موزه هاي هنري وجود ندارد. اوقات فراغت از عناصر اساسي نظريه سبك زندگي بورديو مـي باشـد . بـه نظـر او     

اد باعث مي شود كه افراد در اوقات فراغت خود كارهاي متفاوتي از جمله انجـام كارهـاي هنـري ،    سبك زندگي افر
رفتن به موزه ، رفتن به مسافرت و... را انجام دهند. نتايج بدست آمده از جامعه ي مورد مطالعه مغـاير بـا تحقيقـات    

  بورديو بوده است.
هـاي  معناداري بين طبقه اجتماعي و استقبال مـردم از مـوزه   نتايج حاصله از آزمون آماري نشان مي دهد كه رابطه

. بورديو معتقـد بـه نقـش تعيـين     هنري وجود ندارد. به نظر بورديو بازديد از موزه در انحصار طبقات باالي فرهنگي است
يو دسترسـي  . به عقيده ي بوردي دو عامل خاستگاه طبقاتي و همچنين سطح تحصيالت در استقبال از موزه ها استكننده

هايي دارد كه عميقـا  به آثار هنري، همچون سرمايه ي نمادين ، فقط با امكانات مالي تعيين نمي شود بلكه ريشه در قابليت
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كه مختص وارثان است، آنها هايي دروني شده و در عادات ، سالئق و معيارهاي رفتاري فرد ناخودآگاه اثر گذارند. قابليت
گي (طبقات باال و مسلط) رشد كـرده انـد، بـه طـور طبيعـي سـرمايه هـاي فرهنگـي و         كه در خانواده و محيط فرهن

اجتماعي و سبموليك را به ارث برده اند و با اين حوزه آشنايي دارند و زبانش را مي دانند و رفتن به موزه ، شـركت  
عه ي مورد مطالعه مغاير در كنسرت موسيقي و... در آنها يك عادت ثانويه ، يك منش است. نتايج بدست آمده از جام

 افزايش استقبال مردم از موزه ها مفيـد  جهت در تواند مي كه راهكارهايي و با تحقيقات بورديو بوده است. پيشنهادها
  از:  باشندعبارتند مؤثر و

ساخت برنامه هاي هنري و مستند و پخش اين برنامه ها در ساعات پر بيننده، مصاحبه با هنرمنـدان ومعرفـي    -
  ، معرفي موزه ها و آشنا كردن مردم با آثار به نمايش درآمده در آنها توسط رسانه هاي جمعي. هاآثار آن
برپايي نمايشگاه ها و برنامه هاي مفرح و آموزشي در موزه هاي هنري براي گروههاي سني ، جنسي ، شـغلي    -

ايش سـاعات كـار مـوزه و ارائـه     مختلف اجتماعي ، كاهش قيمت بليط و مجاني كردن بليط در بعضي از روزها ، افز
 خدمات در ايام تعطيل ، انتشار بروشورهاي رايگان جهت اطالع رساني در مورد موزه ها.

آموزش فرهنگ بازديد از موزه ، از ابتداي تحصيل بـه صـورت مسـتقيم و     نهاد آموزش و پرورش از طريق -
 غير مستقيم ميتوانند موثر واقع شوند.

ت موزه ها مثال واگذاري موزه ها به بخـش خصوصـي و انتخـاب مـديراني كـه      باال بردن سطح كيفيت و كمي -
نسبت به آثار هنري آگاهي دارند و به نمايش گذاشتن آثار با كيفيت در موزه ها ، استفاده از راهنمايان مطلع و آگاه به 

 آثار هنري و مسلط به زبان انگليسي ، فراهم كردن امكانات رفاهي براي بازديدكنندگان.

يوند موزه هاي داخل كشور با موزه هاي خارجي براي به نمايش درآوردن آثـار آنهـا در مـوزه هـاي داخـل      پ -
  كشور. 
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