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 بررسی نقش ذائقه موسیقایی بر سرمایه فرهنگی
  1مهناز رونقی

ronagh_m@yahoo.com 

 2سیما ناظری
 nazery_sima@yahoo.com  

 
 چکیده

 مرکد  دانشگاه آزاد اسالمی واحدد هردران   بررسی نقش ذائقه موسیقی بر سرمایه فرهنگی در بین دانشجویان هدف این پژوهش،      

جامعده   از رشدته  ایدن  در. استشناسی جامعه هايرشته زیر هرینقدیمی جمله از معرفتشناسی جامعهبا هوجه به اینکه  .بوده است

 موسدیقایی  ذائقه معرفت، متنوع هايگونه از یکی .گیردمی بررسی قرار و بحث مورد معرفت اجتماعی هعیین کلی به طور شناسی،

 ذائقهشناسی جامعه در .آورد به شمار معرفتشناسی جامعه هايرشته از زیر هوانمی را موسیقایی ذائقهشناسی جامعه اینرو از .است

 موجود اجتماعی و فرهنگی روندهاي هأثیر هحت اندازه چه ها موسیقایی ذائقه گیرد کهمی قرار بررسی مورد موضوع این موسیقایی،

حجد  نمونده آمداري     ،بدود  مرک دانشگاه آزاد اسالمی واحد هرران  دانشجویاني کلیهجامعه آماري مورد مطالعه  .باشدمی جامعه در

 انجام شد. ايچند مرحلههصادفی  گیري به صورتدر این پژوهش روش نمونهدر نظر گرفته شد. نفر(  053) فرمول کوکرانبراساس 

مدورد   سرمایه فرهنگی بوردیوپرسشنامه و  موسیقایی ذائقة مطالعة به مصاحبة عمیق که هکنیک آوري اطالعات از طریقروش جمع

هدا از آمدار هوصدیفی )فراواندی، درصدد، میدانگین،       جرت هج یه و هحلیل داده استفاده قرار گرفت و بر روي نمونه مورد نظر اجرا شد.

ضدری  همبتدتگی    آزمدون آمداري  از هاي پژوهش از آمار استنباطی )نمودار و ...( و به منظور آزمون سوال انحراف معیار، واریانس و

هجت  یافته یا  -1ارزشرا و نمودهاي فرهنگی و هنري در سه شاخص: ( استفاده شد. نتایج نشان داد: که متتقل tو آزمون  پیرسون

، هملدک کااهداي فرهنگدی    ،عیندی )مصدرف کااهداي فرهنگدی     -2سرمایه بدنی و فردي )مرارت ذهنی، مرارت در ارائه موسدیقی(  

 . هاثیر گذار است موسیقایینرادي )هاثیرگذاري عوامل موثر در گرایش به موسیقی( بر ذائقه  -0عالقمندي به هنر(  

 

   .دانشجویان ،، سرمایه فرهنگیموسیقایی ذائقة :هاکلید واژه
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 مقدمه

 این حوزه کالسیک اندیشمندان به طوري که است، شناسیامعهجي هارشته زیر هرینقدیمی جمله از معرفتشناسی جامعه

 بررسی و مورد بحث معرفت اجتماعی ینیهع کلی به طور جامعه شناسی، از رشته این درهتتند.  شناسیجامعه رشته بنیانگذاران

 از شود،می محتوب جامعه جامعه شناختی یک ویژگی که است روندهایی هابع می ان چه ها معرفت که پرسش این. گیردمی قرار

 اینرو از .است موسیقایی ذائقه معرفت، متنوع هايگونه از یکی (.1031 ،دیگران و )گلوور است رشته این پرسشراي هرینمحوري

 در (.1383 دیگران، و )علی اده آورد به شمار معرفتشناسی هاي جامعهرشته زیر از هوانمی را موسیقایی ذائقهشناسی جامعه

 در امر این يمطالعه بنابراین است، فرهنگی سرمایه موسیقایی ذائقه انتانی بر يجامعه مر  هايجنبه از یکیشناسی، جامعه

 فرهنگی سرمایهعرصه  رد مر  نظري هايدغدغه از یکی .گیردمی قرار خاص بطور فرهنگشناسی جامعه وشناسی جامعه يحوزه

 سرمایه که است ذکر شایان (.1031)فاضلی، هعیین کننده باشدهواند می مردم فرهنگی بر سرمایه عواملی چه که است این

 با هوجه به اینکه موسیقی .است موسیقی آنرا، مرمترین از و یکی گیردمی بر در را گوناگی موضوعات از ايگتترده طیف فرهنگی

 اجتماعی ساخت و موسیقی بین متقابل روابط یافتن صدد در همواره موسیقیباشد. می هنرشناسی جامعه هايشاخه از یکی که

 موسیقی نوع بر اجتماعی چگونه نظام یک شرایط که است این روبروست آن با موسیقیشناسی جامعه که سؤال بنیادي و است

 قرن دهه پایانی طول در موسیقیشناسی جامعه. (1386 و فاطمی، صمی ) است مؤثر گروه یک یا جامعه یک فرهنگ بر غال 

 محققان براي اخیر هايسال در که آنچه. است بوده برخوردار ايکننده خیره رشد از یک  و بیتت قرن آغازین و سالراي بیتت 

 موسیقی نوع یک به افراد از برخی چرا اینکه. است جامعه افراد بین در موسیقایی سلیقه هنوع بوده، اهمیت حائ  موسیقی يحوزه

 عوامل بررسی. ندارند ايعالقه موسیقی از دیگري نوع به مقابل در و برندمی لذت آن شنیدن از و هتتند مندخاصی عالقه

 سه دو طی در پژوهشگران از یتباري يعالقه مورد موضوعات از از موسیقی خاصی نوع به منديعالقه در هأثیرگذار فرهنگی

از سوي بوردیو و همکارانش ابداع شده است و به  1693ي فروم سرمایه فرهنگی در دهه(. م1384 فاضلی،) بوده است اخیر يدهه

رمی پردازان اجتماعی از آن به عنوان منبع بتیار مجرت اهمیت و گتتردگی نقش این نوع سرمایه، بتیاري از هحلیلگران و نظریه

(. از زمان ابداع این مفروم هاکنون مطالعات 1031 )نادعلی، انددر هعیین ساختار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی یاد نموده

ي نقش و اهمیت آن در زندگی اجتماعی انجام شده و اهمیت آن در مواردي مثل بردباري اجتماعی، موفقیت بتیاري درباره

برهمین اساس . بررسی و هایید شده است ...هاي ورزشی، روابط دموکراهیک درون خانواده و فعالیتهحصیلی، هویت اجتماعی، 

 بررسی نقش ذائقه موسیقی بر سرمایه فرهنگی در بین دانشجویان پرداخته است.  پژوهش حاضر به

 
 بیان مسأله

 شدیکاگو،  هأثیر مکت  هحت و بیتت  قرن آغاز در .است گذاشته سر پشت را گوناگونی ادوار موسیقی جامعه شناسی دربارة پژوهش

 پدژو  آن، از پدس . بدود  روزمرة آمریکایی زندگی به مراجران پیوستن ویژه به و مردم هجربة نمایاندن باز براي راهی موسیقی بررسی

 بدا  و اجتمداعی  ارهباطدات  از ايشدبکه  موسدیقیدانان در  چگونده  که بود این متئله .کردند موسیقی هولید به خاصی هوجه هشگران

 هحقیقدات  از نتدل  ایدن  هوجده  کانون دیگر، به عبارت .کنندمی هولید را موسیقی از خاصی نوع اجتماعی، دنیاي و زمانه از برداشت

 متدأثر  را آن کده  عدواملی  و افراد موسیقایی ذائقة دربارة آنرا بود هاکنون، کار و موسیقیدانان بر اطراف دنیاي هأثیرگذاردن چگونگی

 بدراي . کنندنمی عرضه را همتویی نتایج هحقیقات این مع الوصف. است انجام رسیده به فراوانی هجربی و نظري مطالعات سازد،می
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 که داد انجام  2001 سال در «موسیقایی ذائقة الگوهاي در اجتماعی همای » عنوان با کشور هلند در آیک پژوهشی ون کوهن مثال،

 آغداز  موسیقی دربارة هحقیقات از جدیدي نتل انگلیس، در بیرمنگام مکت  ظرور با .کندمی مطابقتپیترسون  نظریة با آن نتیجة

 سدعی  میددانی  کار و فرانتوي، نومارکتیتتی نظریة انگلیتی، اجتماعی هاریخ از هرکیبی با فرهنگی بیرمنگام مطالعات مکت  .شد

 کده  بدود  ایدن  سدؤال  عبارهی، به .کنندمی درك موسیقی چارچوب در را خود هايخرده فرهنگ چگونه جوانان: دهد نشان کردمی

قدرار   گدروه  هجربدة  دسدترس  در و کندد مدی  بازهداب  کلیت یک صورت به را فرهنگ خرده نام به جمعی هویت یک موسیقی چگونه

شددن   پدذیر  امکدان  بدا  1613 دهدة  ابتدداي  در محققدان  برخدی  فرهنگدی،  مطالعات مکت  پیروان کیفی مطالعات کنار دهد درمی

 بوردیدو هأثیرگدذارهرین   .بیازمایندد  و کنندد  مطرح را موسیقیشناسی جامعه با مرهبط هئوریراي شدند متمایل ايرایانه هايپردازش

 از ناشی که دارند و یکنواختی یکتان زندگی سبک مشخص طبقاهی گروه یک اعضاي که بود باور این بر وي .بود جریان این متفکر

 فرهنگدی  سدرمایة  هرکی  براساس فرد فرهنگی هر مصرف رفتار ساختار همچنین .است طبقه این اعضاي فرهنگی سرمایة شباهت

 میددانراي  کده  رسدید  نتیجده  ایدن  به بوردیو گ اره، بنابراین دو .گیردمی شکل طبقاهی مراه  سلتله در وي جایگاه و وي طبقاهی

 و زندگی سبک برخوردارند، هريارج پر و بیشتر فرهنگی از سرمایة شودمی فرض که باا، طبقات و دارند عمودي ساختاري فرهنگی

 مصرف الگوي و کمتر فرهنگی سرمایه پایین طبقات عوض، در .گ ینندرا برمی گراهرينخبه پیچیدگی با و متعالیتر فرهنگی مصرف

 جامعده  پدایین  و بداا  طبقات هوسط گوناگون فرهنگی ژانرهاي مصرف در خود نوبة به هفاوها نی  این .دارند پتندهري عامه فرهنگی

 مفردوم  حفد   بدا  منتقددان،  از برخدی  .کشیدند چالش به را بوردیو مفروضات محققان از گروهی مقابل، سازد درمی نمایان را خود

همدای ات   خدط  هدوان نمدی  که بود دیمگیو معتقد مثال، براي .کنند هعدیل و جرح را نظریه این ها کردند هالش نظریة بوردیو، کانونی

 ایدن  امدا  دارد، وجدود  طبقداهی  هداي جایگداه  و هدا ذائقده  میدان  هدایی همبتدتگی  .کرد هرسی  به دقت را فرهنگی هايذائقه طبقاهی

 سده  از هرینکنس راستا، این نیتت در مشخص و هعریف شده و دقیق نی  هاذائقه طبقاهی هوزیع الگوي و است ضعیف هاهمبتتگی

 هعیین کننده عنصري طبقه متعالی، فرهنگی سرمایة عرصة در وي، اعتقاد به .گفت سخن و قومی پاپ متعالی، فرهنگی سرمایة نوع

 این بر .است قومیت هأثیر هحت قومی فرهنگی سرمایة و دارند هأثیر یکتان به قومیت و طبقه پاپ، سرمایة فرهنگی زمینة در .است

 مانندد  ایدران  جامعة ویژگیراي خاص نی  و موسیقایی منابع به آسان هر دسترسی و ارهباطی یراي فناور گتترش به هوجه با اساس،

 را افدراد  موسدیقایی  ذائقدة  بدر  مدؤثر  هاي علّدی مکانیت  کیفی، پژوهش انجام با ها است کرده کوشش هحقیق این آن، مذهبی بافت

کده نقدش ذائقده موسدیقی بدر       دهدد  پاسدخ  این سؤال به و کند ارزیابی مجدداً را حوزه این مطرح هئوریراي رهگذر این از و واکاوي

 چگونه است؟ سرمایه فرهنگی

 چارچوب نظری تحقیق

مطالعه مقدماهی انجام گرفته و نظریات و دیدگاهراي اندیشمندان مختلف در  نقش ذائقه موسیقی بر سرمایه فرهنگیبراي آگاهی از 

و مددلرا اسداس و زیربنداي سدواات و متایرهداي مدورد بررسدی را        باره موضوع مورد بررسی را مطرح کردی . برخی از این نظریات 

به عنوان متایر مدالك  نقش ذائقه موسیقی بطور کلی  دهند. بنابراین به طور خالصه به برخی از آنرا اشاره خواهی  نمود.هشکیل می

 .ه شده اسدت مورد بررسی قرار گرفتبه عنوان متایر پیش بین این پژوهش  سرمایه فرهنگیاز طرفی . شده استاین پژوهش بررسی 

ارزشرا و نمودهداي  شامل که  دهدمطرح گردیده زیر بناي متایر ما را هشکیل می« بوردیو»که هوسط  سرمایه فرهنگیگانه  سهابعاد 

عیندی   -2هجت  یافته یا سرمایه بدنی و فدردي )مردارت ذهندی، مردارت در ارائده موسدیقی(        -1فرهنگی و هنري در سه شاخص: 

 نرادي )هاثیرگذاري عوامل موثر در گرایش به موسدیقی(  -0عالقمندي به هنر(  ، هملک کااهاي فرهنگی، رف کااهاي فرهنگی)مص

بررسدی  براي  مورد بررسی قرار گرفت.بر روي دانشجویان  نقش ذائقه موسیقی بر سرمایه فرهنگیاست. در این پژوهش در خصوص 
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نوع سن و هحصیالت، شرایط اجتماعی ) وجود شرایطی خاصنقش ذائقه موسیقی بر سرمایه فرهنگی در بین دانشجویان با هوجه به 

سدرمایه  هدر هحقدق یافتده باشدند،     ال امی و ضروري است و به هر می ان که این شرایط برتر و مناس  ،...(و فرهنگی خانواده و شالی

 فراینددهاي ذهندی و   بدا اسدتفاده از   یابی بده سدرمایه فرهنگدی مناسد     دست. داشتخواهد یقی فرهنگی نقش موثري بر ذائقه موس

 آنرا، انجدام دادن هجدارب بدا    فرمیدن آنرا، هفتیر شناختی به دانش و اطالعات انباشته شده یا جدید متعلق به محیط خود، درك و

رویدداد   کند. بدین سب  شرود و هفتدیر، یدک  را بیان می اییموسیقبر ذائقه هنظی  کردن رفتارهایشان برحت  نتایج رسیده  آنرا و

مفردوم سدرمایه    به همراه همکدارانش،  شناس فرانتوي،جامعه بوردیو، پیر (.1035)امیرکبیري، است  موسیقاییفردي موثر بر ذائقه 

که موانع اقتصادي بدراي هبدین   به عبارت دیگر، این متئله  به منظور رفع یک متئله هجربی ویژه 1693ي فرهنگی را در اوایل دهه

 .ابداع نمود کافی نیتت هاي آموزشی دانش آموزان طبقات اجتماعی مختلف،هاي موجود در موفقیتنابرابري

هتدتند کده    "هاي به ارث برده شدده از خدانواده  هاي فرهنگی و خصلتعادت واره" عالوه بر عوامل اقتصادي، بوردیو معتقد بود که،

وي در انجام ایدن کدار بدا مفداهی  سدنتی جامعده        (.1616 پترون، )بوردیو، کنندهاي مدرسه ایفا میوفقیتنقش بتیار مرمی در م

یا به عندوان ابد اري بدراي بیدان جمعدی       ها و هنجارهاي مشترك،از ارزش فرهنگ، که به فرهنگ به مثابه مجموعه شناختی درباره

هداي  هاي اسدت کده از مشخصده   عقیده بود که فرهنگ داراي بتیاري از ویژگیبر آن  عوض بوردیو، در مخالفت نمود. نگریتتند،می

ي بردارندده  در هداي فرهنگدی،  ها و خصدلت مخصوصاَ وي بر این نکته هاکید داشت که عادت واره روند.سرمایه اقتصادي به شمار می

هاي فرهنگی به طور بالقوه ایدن اسدتعداد را   لتها و خصعادت واره سودهاي زیادي به همراه داشته باشد.هواند میمنابعی هتتند که 

از نتلی به نتدل دیگدر   هواند میها واره و خصلتاین عادت و در شرایط مناس ،، آیند دارند که از سوي گروهرا و افراد به انحصار در

چندانی به این متئله نداشت کده   میل و عالقه مفروم سرمایه فرهنگی، أدر مقام مبد بوردیو، .(2330 )لیراو و واینینگ، منتقل شود

هدر وي  حی بتیار کلدی طاما در س ایجاد شود. هحقیقات هجربی، ي انضمامی فراه  آمده بوسیلهمعنا و اهمیت مفاهی  خارج از زمینه

نمایدد بده ندوعی سدرمایه هبددیل      یک جامعه را هتریل می "میراث فرهنگی"ها آنجاي که هخصیص  "هرگونه قابلیت"بود که  معتقد

بده   عالوه براین، آورد.در نتیجه زمینه اي براي امتیازات انحصاري بوجود می اما این قابلیت به گونه برابر هوزیع نشده است، شود،یم

ي هدا انددازه   ایدن امتیدازات انحصداري،    درجوامعی که ساختار اجتماعی همای  یافته و نظام آموزش رسمی وجود دارد، اعتقاد بوردیو،

که بده نفدع طبقده یدا طبقدات       معیارهاي سنجش در مدارس به عبارت دیگر، "هاي ارزیابیمالك" "نرادینه شدن"زیادي از طریق 

 بوردیو استدال نموده است که سرمایه فرهنگی به سه شکل وجدود دارد  اف ون بر این، (.1611)بوردیو، گرددایجاد می خاصی است،

 اشهوان آن را از حاملگیرد که نمیهایی را به خود میت قابلیت یا هواناییصور اش،سرمایه فرهنگی در شکل هجت  یافته (.1639)

ضدرورهاً نیازمندد صدرف وقدت بدراي       در واقع کت  سرمایه فرهنگی، جدا نمود. را دارد( هاها و قابلیتشخصی که آن مرارت )یعنی،

 هوانند به عنوان شکلی از سرمایه فرهنگی عمل نمایندد، همچنین بوردیو معتقد است که اشیاء نی  می آموختن یا آموزش دادن است.

یدک مدتن فلتدفی     براي نمونده،  ها آنجاي که استفاده از آنرا یا مصرف آنرا متتل م داشتن می ان مشخصی از سرمایه فرهنگی است.

در نرایدت اینکده در    ت.هاي قبلی در زمینه فلتدفه اسد  اش آموزشزیرا فر  آن ازمه صورهی عینیت یافته از سرمایه فرهنگی است،

بده عبدارت دیگدر     سرمایه فرهنگی به شکلی نرادینه شده وجدود دارد.  هاي رسمی براي آموزش رسمی وجود دارد،جوامعی که نظام

ي نظام هعلی  و هربیت مدرن، به عنوان موهوري که افدراد را  کند. عقاید رایج دربارهشان ارزشی عینی پیدا میسرمایه فرهنگی درونی

 هداي هعلدی  و  نظدام  در واقع، از نقطه نظر بتیار انتقدادي بوردیدو،   به چالش کشید. دهد،رون ساختار طبقاهی ارهقاء یا هن ل میدر د

بده   اندد، ارهقاء سرمایه فرهنگی در کودکانی که سرمایه فرهنگی زیادي از والدینشدان بده ارث بدرده    در اعتبار بخشی و هربیت مدرن،

هاي اندك و ناچی ي برخوردارند و یا اینکه اصالً فاقدد  هربیت از مرارت و خصلت ود به نرادهاي هعلی  ونتبت کودکانی که هنگام ور
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هداي آموزشدی جوامدع    به این هرهی  او معتقد است که نظام کنند.آمدهر عمل می بتیار کار ،هتتند یهایمرارت ها وچنین خصلت

 شدان اسدت.  هاي طبقداهی بازهاب خاستگاه )و نه هماماً( کنند که ها اندازه زیاديهاي طبقاهی هدایت میافراد را به سوي غایت مدرن،

زیرا این مفروم را در مرک   نراده است،شناسی جامعههاثیر چشمگیري بر  از سوي دیگر سرمایه فرهنگی، .(1616 )بوردیو و پترون،

بیشتر براي هایید این عقیده استفاده نمدود کده    اش،عديبوردیو در کارهاي ب هحقیقات راجع به قشربندي اجتماعی وارد نموده است.

ي طبقده اجتمداعی دیدده    این امر مخصوصاً در سرهاسدر مفردوم سدازي دوبداره     فرهنگ متتقیماً در نابرابري اجتماعی دخالت دارد.

)اقتصدادي و   يسدرمایه طبقات براساس حج  کلدی   از نظر بوردیو، ( انجام داده است.2335 وینگر،)شود که او در کتاب هشخص می

هداي  بر اساس سدرمایه  "خرده طبقات"در درون طبقات نی ، گردند.از ه  متمای  می ها در اختیار دارند،فرهنگی( که افراد و خانواده

ردیدو  بو گردندد. شان از ه  متمای  مدی عالوه سرمایه فرهنگیه هاي اقتصادي باز طریق سرمایه اختیار دارند یا به عبارت دیگر، که در

 هرجیحات و کردارهاي زیباي شناسانه طبقات و خرده طبقات موجدود در  سازي دوباره،گیري از این مفرومبا برره در کتاب هشخص،

ادبیدات   موسدیقی،  ي اشکال هنري متعالی )نقاشی،مخصوصاً با همرک  برداشتن یا نداشتن ذائقه و سلیقه ساختار اجتماعی فرانته را،

الگدوي منحصدر بده     ي(ا)و خدرده طبقده   دهد که هر طبقده اطالعات گردآوري شده بوسیله بوردیو نشان می ند.کهحلیل می و هئاهر(

مفروم سرمایه فرهنگی در مطالعه هرجیحدات   هاي فرهنگی هماهنگ است.که با هرکی  خاصی از سرمایه فردي از ذائقه را داراست،

در ایدن زمینده جامعده شناسدان بده بررسدی همبتدتگی بدین          داشته است. ياهاي زیباي شناسانه بتیار نقش هعیین کنندهو ذائقه

ي هندر  ي باا براي به انحصار درآوردن اشکال زیباي شناسانهبا همرک  بر میل وافر طبقه اند.موقعیت اجتماعی و ذائقه افراد پرداخته

راي مثال، مناسبات موجود در جامعده معاصدر   دهد که بشواهد این هحقیقات نشان می متعالی جرت متمای  ساختن خود از دیگران،

پترسدون و همکدارانش )پترسدون و     بتیار متفاوت از آن چی ي است که بوردیو هرسی  نموده است. بندابراین،  ایاات متحده آمریکا،

بده جداي    ،ي ذائقه فرهنگیي آمریکا در زمینهاند که نخبگان ایاات متحدهگ ارش نموده (1662پترسون و سیمکوس  ،1669 کرن

ي آشدنایی بدا   ال حاضدر معمدواً بدر پایده    حد هاي من لتدی در  شان التقاطی بودن است: داعیهویژگی اصلی آنکه هشخص مآب باشند،

ي از هندر  ژانرهاي که دامنه گردد،مشخص می فیل  و غیره( ادبیات، )موسیقی، ي متنوعی از ژانرهاي درون هر قال  فرهنگیگتتره

و هندر پتدت )مثدل موسدیقی راك و      هداي بدراد وي(  )مثل آهندگ برنامده   ها هنر میان مایه موسیقی کالسیک( )مثل اپرا و متعالی

هداي من لتدی دارندد ایدن هواندایی را داشدته باشدند کده         کتانی که داعیده  رودانتظار می بنابراین، گیرد.را در برمی موسیقی محلی(

رغ  این واقعیت که این نتدایج بدا هوصدیفاهی    یعل مربوط به آنرا هشخیص دهند.ي قضاوهی هاي ناب هر ژانر را بر اساس معیارهانمونه

هداي  گیري جران وطنی مشروط به شاخصاین جرت متفاوت است، دهد،ي سبک زندگی در کشور فرانته ارائه میکه بوردیو درباره

در واقدع   از سدرمایه فرهنگدی عمدل نمایدد.     سرمایه فرهنگی یعنی آموزش است و بنابراین این هوانایی را دارد که بده عندوان شدکلی   

 .عنوان سرمایه فرهنگی مضاعف را به آن داده است (1662بریتون )

این مفروم مورد انتقادهاي بتدیاري نید     انگلیتی زبان،شناسی جامعههاي مختلف هم مان با رواج مفروم سرمایه فرهنگی در حوزه

شدود کده   هاکید نموده است که مفروم سازي فرهنگ بدین شدیوه مدانع از آن مدی   بر این متئله  (،1662امونت ) قرار گرفته است.

ي ذخدایري اسدت کده کنشدگران از آن بدراي ارزیدابی کیفیدت        شناسان به هشخیص این نکته بپردازند که فرهنگ دربردارندهجامعه

یابد هنگامی که محققان به بررسی یاین مباحث مطمئناً شدت بیشتري م نمایند.اخالقی هجارب شخصی خود و دیگران استفاده می

 مرارهرا، هاي اجتماعی،لکن مفروم سرمایه فرهنگی بوردیو و هاکید آشکارش برارزش نابرابري بپردازند. ي بین فرهنگ ورابطه بیشتر

هداي  یده نظر بدونه شدک در آیندده نقدش مرمدی در     هاي فرهنگی، صرف نظر از هاییري که پیدا نموده است،وارهعادت و ها،خصلت
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 ایدن  موسدیقی  مثدل  چید   هدی   بوردیو نظر در. آموزش و پرورش ایفا خواهد نمودشناسی جامعهو  فرهنگ،شناسی جامعه نابرابري،

 (. خوش1660)بوردیو، نماید هحلیل و هج یه را اجتماعی میدان خاص منطق بتواند ها آوردنمی فراه  شناس جامعه براي را فرصت

 اجتمداعی  مردري  همچون عالیق این .دارد بتتگی معین زمانی در او موضع و متیر اجتماعی به کس هر هايذوقی بد و هاذوقی

 را موسدیقی  (. زیمدل 1035 )شوبیر و فدونتن،  کندمی آشکار گروهی به را عامل اجتماعی هعلق و زندبرچت  می که کندمی عمل

 مؤثر آن ساختار هاییر همچنین و به آن دادن ساخت اجتماعی، روابط برقراري و حف  در را آن و دانتته اجتماعی روابط محصول

 بدراي  ايوسدیله هواندد  مدی  موسدیقی  دارندد  اعتقاد( 2331) آیک وان (، 1984) بوردیو (، 1922) وبر (.1036 رفیع پور،) .داندمی

 پدارادای   یدا  رهیافدت  بده  آن از اجتماعی علوم پارادایمیک شناسی روش در که هحقیق این رهیافت. باشد اجتماعی روابط استقرار

 براي افدراد  هوانایی این گذردمی جامعه درون که آنچه از دقیق هوصیفی با .است بخشی رهایی خصلت داراي شود،می یاد انتقادي

 اسدت  عدامالن  اجتماعی به جران قوانین برتر شناساندن با بدین معنی که .دهند ارهقاء را خود جایگاه که آیدمی دست به محروم

 آزاديِ کتد   پیشدرفت در  ایدن ضدرورت،   شدناخت  در پیشرفتی هر. آوردمی فراه  آنرا براي را آزادي بیشترین اجتماعی عل  که

 رهیافدت،  این با (.1036 )رامین، دهدمی را گتترش آزادي دامنه است رهاسازي متضمن که قوانینی بر افکندن پرهو. است ممکن

 سدبکراي  بدر  سدبکرا  برخدی  یافتن برهري ازم، استعداد داشتن با موسیقی حوزه در فعالیت :کرد بیان هوانمی موسیقی حوزه در

 هداي نمونده  از هدوان می را غربی موسیقی با ایرانی موسیقی چالش دراین باره به خصوص شناختی، زیبایی لحاظ به سیقیمو دیگر

 (. 1371لطفی،،  1376)درویشی، دانتت اجتماعی رویه این

 
 مدل نظری تحقیق :1نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های پژوهشسوال

 شود.هاي انجام شده در داخل و خارج از کشور سئواات پژوهشی زیر مطرح میبا نگرش بر مبانی نظري و پژوهش

 اصلی سوال

 ؟رابطه وجود داردسرمایه فرهنگی دانشجویان  باذائقه موسیقی آیا 
 

تجسم یافته یا سرمایه بدنی و فردی )مهارت 

 ذهنی، مهارت در ارائه موسیقی(

تملک کاالهای ، عینی )مصرف کاالهای فرهنگی

 عالقمندی به هنر(، فرهنگی

نهادی )تاثیرگذاری عوامل موثر در گرایش به 

 موسیقی(

 

 سرمایه فرهنگی
ذائقه 

 موسیقیایی
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 سواالت اختصاصی 

 ((یافته یدا سدرمایه بددنی و فدردي )مردارت ذهندی، مردارت در ارائده موسدیقی         هجت  ) سرمایه فرهنگی باذائقه موسیقی آیا  (1

 ؟رابطه وجود دارددانشجویان 

( عالقمنددي بده هندر(   ، هملدک کااهداي فرهنگدی   ، عیندی )مصدرف کااهداي فرهنگدی    ) سرمایه فرهنگی باذائقه موسیقی آیا  (2

 ؟رابطه وجود دارددانشجویان 

 ؟رابطه وجود دارددانشجویان ( نرادي )هاثیرگذاري عوامل موثر در گرایش به موسیقی() سرمایه فرهنگی باذائقه موسیقی آیا  (0
 

 پژوهششناسی روش

 1061دانشجویان در زمان حال و در سال  ذائقه موسیقی بر سرمایه فرهنگیاز آنجا که در هحقیق حاضر قصد بر این است که نقش 

آیدد کده موضدوع    زیرا روش پیمایشی زمدانی بده کدار مدی     شده است.هرین روش یعنی روش پیمایشی انتخاب مطالعه گردد، مناس 

دانشگاه آزاد  دانشجویاني کلیه مورد مطالعه شاملجامعه آماري  هحقیق در زمان حال شروع شود و در زمان حال ه  به پایان رسد.

در ایدن پدژوهش    اجرا شده است. 1061حاضر به صورت مقطای در سال  مطالعه .باشدمیدر مقطع ارشد  مرک اسالمی واحد هرران 

در سدط  دقدت    نفدر(  053)فرمول کوکران هوجه به  و حج  نمونه بااي چند مرحله هصادفی گیري از طریق نمونه گیريروش نمونه

 .در نظر گرفته شد 65/3 ، سط  اطمینان35/3

 

 روش گردآوری اطالعات

 053حج  نمونه مورد پژوهش براساس فرمول کدوکران  ، باشدمی نوع روش هحقیق که از نوع پیمایشیدر پژوهش حاضر با هوجه به 

از پرسشدنامه بدراي گدردآوري اطالعدات اسدتفاده شدده اسدت.         ،همچنین به لحاظ محدودیت زمانی هحقیدق نفر در نظر گرفته شد. 

گیري از پرسشنامه سدرمایه فرهنگدی بوردیدو    لیکرت با بررهاي بتته به روش هاي چند گ ینههاي پرسشنامه به صورت پاسخپرسش

بودند به قید  عبا هوجه به آمار دانشجویان کارشناسی ارشد از بین کل کارشناسی ارشد که در ساختمان علوم اجتماعی واقهریه شد. 

ت پرسشدنامه مدذکور پاسدخ    خواسته شد که در نرایت دقت و آرامش به همدامی سدئواا  دانشجو انتخاب و از هر دانشجو  053قرعه 

هوسدط   گیري از پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو هریه شده بدود سرمایه فرهنگی محقق ساخته که با بررهسپس پرسشنامه  .دهند

هایی که ناقص پاسخ داده شده بدود کندار گذاشدته    پاسخ داده شده بود مورد بررسی قرار گرفت و آن دسته از پرسشنامه دانشجویان

. در قرار گرفدت پرسشنامه بود مورد بررسی  053هاي هکمیل شده که هاي ناقص کلیه پرسشنامهنرایت با حذف پرسشنامهشد و در 

هاي متتقل استفاده شده اسدت.  گروه  tاین پژوهش براي آزمون سوالراي پژوهش از ضری  همبتتگی پیرسون و همچنین آزمون 

و وابتته در هر فرضیه از آزمون متناس  با همان فرضیه استفاده شده است. در اصل با هوجه به سطوح سنجش متاییرهاي متتقل 

  .استفاده گردیده است 21نتخه  spssها از نرم اف ار براي بررسی آماري و هج یه و هحلیل داده

 ابزار گردآوری اطالعات

ه هوزیع شد افرادبه هعداد نمونه آماري مورد نظر بین  صورت گرفته وآوري اطالعات از طریق پرسشنامه در این پژوهش روش جمع

هجت  یافته یا سرمایه بدنی و فردي  -1سه شاخص:  در( 1661) بوردیو هوسط سرمایه فرهنگی پرسشنامهدر این پژوهش از  .است

 -0( به هنر يعالقمند، یفرهنگ يکااها هملک، یفرهنگ يمصرف کااهاعینی ) -2مرارت در ارائه موسیقی(  ،)مرارت ذهنی

شده  يگذارنمره و  یهنظ يانهیگ  پنج فیط يمبنا بر و هیگو 22 يداراکه  نرادي )هاثیرگذاري عوامل موثر در گرایش به موسیقی(
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هاي آن در قال  گیرد و گویهنظر قرار می ها مدها و مولفهدر این پرسشنامه میانگین هر یک از گویه .است مورد استفاده قرار گرفت

گذاري شده است و محقق بر سرمایه فرهگی عینیت یافته و سرمایه فرهنگی نرادي نمره، مولفه سرمایه فرهنگی هجت  یافتهسه 

 ها کار خود را عملی خواهد نمود.اساس میانگین نمرات هر یک از مولفه
 

 اعتبار و پایایی پژوهش

نامه را با استفاده از روش بازآزمدایی در بدین گدروه    می ان پایایی این پرسش ، (1661) سرمایه فرهنگی بوردیوآزمون  اعتبار پایایی و

مردارت در ارائده    ، 33/3مرارت ذهنی، 32/3هجت  یافته یا سرمایه بدنی و فردي  -1 به شرح زیر گ ارش نموده است. دانش آموزان

نردادي   -0( 32/3به هنر يعالقمند، 30/3یفرهنگ يکااها هملک ،31/3یفرهنگ يمصرف کااها، )31/3عینی  -2( 35/3 موسیقی

نامده از اعتبدار بداایی    هاي او نشان داد که ایدن پرسدش  نتیجه بررسی (31/3)هاثیرگذاري عوامل موثر در گرایش به موسیقی، 31/3

مه سدرمایه  گیري از پرسشدنا پرسشنامه سرمایه فرهنگی محقق ساخته که با بررهبا هوجه به اینکه  در پژوهش حاضر برخوردار است.

 خدوب ارزیدابی و هاییدد شدده اسدت.     ، روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساهید راهنمدا فرهنگی بوردیو هریه گردیده بود بمنظور 

)مرارت ذهنی ، 61/3هجت  یافته یا سرمایه بدنی و فردي  -1ضری  آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه محاسبه شد که مقدار آن براي 

 يعالقمندد ، 36/3ی فرهنگد  يکااها هملک، 60/3یفرهنگ يمصرف کااها)، 61/3عینی  -2( 65/3مرارت در ارائه موسیقی ، 60/3

برابدر  و در کل می ان ضری  آلفاي کرونباخ  ،(36/3)هاثیرگذاري عوامل موثر در گرایش به موسیقی ، 36/3نرادي  -0( 61/3 به هنر

هوان گفت که پرسشنامه طراحی شده براي انجدام ایدن پدژوهش از    بنابراین می .بدست آمدنفري  053بر روي نمونه درصد  1/35ا ب

 .باشدمیبرخوردار باایی قابلیت اعتماد کافی و  

 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده

 در اسدت.  بخش آمار هوصیفی و آمار استنباطی انجام شده روش هج یه و هحلیل اطالعات آماري مورد استفاده در این پژوهش در دو

 ،میانه، هاي گرایش مرک ي و پراکندگی مانند میانگینهاي گروه نمونه آماري در قال  شاخصبخش آمار هوصیفی به هوصیف ویژگی

در بخش آمار استنباطی با هوجه به ندوع هحقیدق و    جداول هوزیع فراوانی و نمودارها پرداخته شده است.، واریانس، انحراف معیار ،نما

افد ار  بوسیله ندرم  متتقل tآزمون ضری  همبتتگی پیرسون و هاي آماري ها در این پژوهش ازروشهوزیع داده بودنبراساس نرمال 

spss استفاده شده است. 

 هاتجزیه و تحلیل دادهها و یافته

 مشخصات فردی پاسخگویان

از لحداظ سدنی بیشدترین مید ان     . بیشتراسدت مرد دانشجویان زن نتبت به درصد هعداد  دانشجویاندرصد هعداد از لحاظ جنتیتی 

 1براسداس  ، هاي پژوهش فدو  به طور کلی یافته. باشدمیسال  05ها  03سال و کمترین می ان سن  03ها  25دانشجویان  سنی در

 مذکور به طور خالصه در زیر آمده است: سوال

 

 اصلی سوال

  ؟داردرابطه وجود سرمایه فرهنگی دانشجویان  باذائقه موسیقی آیا 
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 تجسم یافته یا سرمایه بدنی و فردی( ) ذائقه موسیقی با سرمایه فرهنگی: آزمون ضریب همبستگی پیرسون  1جدول 

 تجسم یافته یا سرمایه بدنی و فردی() سرمایه فرهنگی اجزای آزمون متغیر

 000/0 سطح معناداری ذائقه موسیقی

 503/0 میزان همبستگی 

 530 تعداد 
 

معنادار است. همبتتگی  31/3در سط   035/3ضری  همبتتگی بدست آمده  ،نتیجه آزمون ضری  همبتتگی پیرسونبا هوجه به 

بر ذائقه موسیقی دال بر هاثیرپذیري  31/3ر و سط  معناداري زی 66/3بین متایر متتقل و وابتته با هوجه به فاصله اطمینان 

 است.سرمایه فرهنگی دانشجویان 

 در بررسی سوال اصلی  t: آزمون آماری 2جدول 

 حداقل حداکثر
تفاوت 

 میانگین

 t مقدار 

 جدول

سطح 

 معناداری

دامنه 

 آزمون

درجه 

 آزادی

محاسبه  tمقدار 

 شده

47/11 66/4 40/9 64/1 03/0 1 579 31/9 
 

 tمقدار هک نمونه استفاده شده است. با هوجه به  tجرت بررسی اختالف معناداري بین میانگین فرضی و محاسبه شده از آزمون 

معناداري بین میانگین فرضی و هفاوت  P < 35/3شود که در سط  اطمینان جدول نشان داده می tمحاسبه شده و مقایته آن با 

  دانشجویان است.  سرمایه فرهنگی باذائقه موسیقی رابطه میانگین نمونه وجود دارد که دال بر معنادار بودن 

مردارت در ارائده    ، هجت  یافته یا سرمایه بدنی و فدردي )مردارت ذهندی   ) سرمایه فرهنگیبا ذائقه موسیقی آیا : آزمون سوال اول  (1

 ؟دانشجویان رابطه وجود دارد( موسیقی(

 تجسم یافته یا سرمایه بدنی و فردی() ذائقه موسیقی بر سرمایه فرهنگی: آزمون ضریب همبستگی پیرسون 5جدول 

 تجسم یافته یا سرمایه بدنی و فردی() سرمایه فرهنگی اجزای آزمون متغیر

 000/0 سطح معناداری ذائقه موسیقی

 289/0 میزان همبستگی 

 530 تعداد 
 

معنادار است. همبتتگی  31/3در سط   236/3ضری  همبتتگی بدست آمده ، با هوجه به نتیجه آزمون ضری  همبتتگی پیرسون

بر ذائقه موسیقی دال بر هاثیرپذیري  31/3و سط  معناداري زیر  66/3بین متایر متتقل و وابتته با هوجه به فاصله اطمینان 

 است.  دانشجویان مرارت در ارائه موسیقی(( ، هجت  یافته یا سرمایه بدنی و فردي )مرارت ذهنی) سرمایه فرهنگی
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 در بررسی سوال اول  t: آزمون آماری  7 جدول

 حداقل حداکثر
تفاوت 

 میانگین
 tمقدار 

 جدول

سطح 

 معناداری

دامنه 

 آزمون

درجه 

 آزادی

محاسبه  tمقدار 

 شده

16/6 04/2 12/7 64/1 03/0 1 579 023/7 
 

 tمقدار هک نمونه استفاده شده است. با هوجه به  tجرت بررسی اختالف معناداري بین میانگین فرضی و محاسبه شده از آزمون 

هفاوت معناداري بین میانگین فرضی و  P < 35/3شود که در سط  اطمینان جدول نشان داده می tمحاسبه شده و مقایته آن با 

هجت  یافته یا سرمایه ) سرمایه فرهنگیبا ذائقه موسیقی بدین معنا که . حکایت از هایید سوال داردو میانگین نمونه وجود دارد 

   .رابطه معناداري داردمرارت در ارائه موسیقی(( ، بدنی و فردي )مرارت ذهنی

عالقمنددي  ، هملک کااهاي فرهنگی ،عینی )مصرف کااهاي فرهنگی) سرمایه فرهنگیبا ذائقه موسیقی آیا : آزمون سوال دوم

 ؟دانشجویان رابطه وجود دارد( به هنر(

 ، تملک کاالهای فرهنگی، )مصرف کاالهای فرهنگی عینیذائقه موسیقی با سرمایه فرهنگی : آزمون ضریب همبستگی پیرسون  3جدول 

 عالقمندی به هنر( 

 اجزای آزمون متغیر
تملک کاالهای ، )مصرف کاالهای فرهنگی عینی سرمایه فرهنگی

 عالقمندی به هنر(، فرهنگی

 000/0 سطح معناداری ذائقه موسیقی

 263/0 میزان همبستگی 

 530 تعداد 

معندادار اسدت.    31/3در سدط    295/3ضدری  همبتدتگی بدسدت آمدده      ، با هوجه به نتیجه آزمون ضدری  همبتدتگی پیرسدون   

ذائقده  ال بدر هاثیرپدذیري   د 31/3و سدط  معنداداري زیدر     66/3همبتتگی بین متایر متتقل و وابتته با هوجه به فاصله اطمیندان  

  .دارد عالقمندي به هنر( ،هملک کااهاي فرهنگی، )مصرف کااهاي فرهنگی عینی فرهنگی سرمایه برموسیقی 

 در بررسی سوال دوم  t: آزمون آماری 6جدول 

 حداقل حداکثر
تفاوت 

 میانگین
 tمقدار 

 جدول

سطح 

 معناداری

دامنه 

 آزمون

درجه 

 آزادی

محاسبه  tمقدار 

 شده

09/4 58/3 25/6 64/1 03/0 1 579 359/17 

 tمقدار هک نمونه استفاده شده است. با هوجه به  tجرت بررسی اختالف معناداري بین میانگین فرضی و محاسبه شده از آزمون 

هفاوت معناداري بین میانگین فرضی و  P < 35/3شود که در سط  اطمینان جدول نشان داده می tمحاسبه شده و مقایته آن با 

هملک  ،عینی )مصرف کااهاي فرهنگی) سرمایه فرهنگی باذائقه موسیقی میانگین نمونه وجود دارد که دال بر معنادار بودن 

 است.  دانشجویان ( عالقمندي به هنر( ،کااهاي فرهنگی
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دانشدجویان   ()هاثیرگذاري عوامل موثر در گرایش به موسیقی(نرادي ) سرمایه فرهنگی با ذائقه موسیقیآیا  آزمون سوال سوم:

 ؟رابطه وجود دارد

 نهادی )تاثیرگذاری عوامل موثر در گرایش به موسیقی((سرمایه فرهنگی ): آزمون ضریب همبستگی پیرسون ذائقه موسیقی با 4جدول 

 به موسیقی(( نهادی )تاثیرگذاری عوامل موثر در گرایش) سرمایه فرهنگی اجزای آزمون متغیر

 000/0 سطح معناداری ذائقه موسیقی

 508/0 میزان همبستگی 

 530 تعداد 

معندادار اسدت.    31/3در سدط    033/3ضدری  همبتدتگی بدسدت آمدده      ، با هوجه به نتیجه آزمون ضری  همبتدتگی پیرسدون  

ذائقده  دال بدر هاثیرپدذیري    31/3و سط  معنداداري زیدر    66/3همبتتگی بین متایر متتقل و وابتته با هوجه به فاصله اطمینان 

   .دارد( نرادي )هاثیرگذاري عوامل موثر در گرایش به موسیقی() فرهنگی سرمایه باموسیقی 

 در بررسی سوال دوم  t: آزمون آماری  8جدول 

 حداقل حداکثر
تفاوت 

 میانگین
مقدار 

tجدول 

سطح 

 معناداری

دامنه 

 آزمون

درجه 

 آزادی

محاسبه  tمقدار 

 شده

09/4 58/3 25/6 64/1 03/0 1 579 359/17 
 

 tمقدار هک نمونه استفاده شده است. با هوجه به  tجرت بررسی اختالف معناداري بین میانگین فرضی و محاسبه شده از آزمون 

هفاوت معناداري بین میانگین فرضی و  P < 35/3شود که در سط  اطمینان جدول نشان داده می tمحاسبه شده و مقایته آن با 

نرادي )هاثیرگذاري عوامل موثر در گرایش به ) سرمایه فرهنگیبا ذائقه موسیقی میانگین نمونه وجود دارد که دال بر معنادار بودن 

     .استموسیقی(( 

 بحث و نتیجه گیری  

با ذائقه موسیقی بین که نتایج نشان داد  وجود دارد.ي رابطه معنادار سرمایه فرهنگیبا ذائقه موسیقی بین که نتایج نشان داد 

مبانی نظري هحقیق بررسی شد و بیش از همه بر آراء پیر بوردیو و در این هحقیق ابتدا  رابطه معناداري وجود دارد. سرمایه فرهنگی

معتقد ، ها به همدیگر هاکید گردید. در واقع بوردیو هنگام بحث دربارة اشکال گوناگون سرمایهمخصوصاً بحث قابلیت هبدیل سرمایه

 وي اجتماعی طبقة از متأثر کامالً فرد یقاییموس ذائقةاست که اشکال گوناگون سرمایه قابل هبدیل به ه  هتتند. با هوجه به اینکه 

 براي اب اري معمواً ایران در موسیقایی ذائقة مفروم هوان بیان داشت که احتمااًبراسا نتایج حاصله می. است همای  براي اب اري و

 هشویق ،همتاان گروه مانند عواملی .است مؤثر افراد ذائقة گیريشکل در دیگري عوامل و نیتت طبقاهی فرهنگی همای  ایجاد

 اقتدار علیه مقاومت و اعتراض و، موسیقی اجراهاي دیدن ،خواننده با ه  ذات پنداري، خاص ساز یک با آشنایی، موسیقی اساهید

 ساختار یک در فرد جایگاه جلوه گاه آنکه از بیش، فرد موسیقایی ذائقة که است نکته این بیانگر همه و همه، اجتماعی و خانوادگی

همه  هعامل برایند بلکه نیتت هعیین شده پیش از امري فرد ذائقة. است ساختار این درون در وي پراکتیس محصول، باشد معین

 این. است افراد ذائقة روي اجتماعی خاستگاه هأثیرگذاري مکانیت  دیگر نکتة.اوست اجتماعی خاستگاه و فردي ویژگیراي جانبة

 ساختار یک که باشد هاییفرصت طریق از دهوانمی هأثیرگذاري این بلکه. نیتت آنرا و ما میان گذاري همای  طریق از صرفاً مکانیت 
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 ذائقة، همای  رهگذر از نه و سوزيفرصت و سازيفرصت متیر از افراد طبقاهی خاستگاه گاه ،بنابراین. دهدمی قرار فرد اختیار در

 این، باشد اجتماعی همای یابی براي اب اري ذائقه اگر که کنی می اضافه باا نکات به نرایتاً. دهدمی قرار هأثیر هحت را آنرا هنري

 اجتماعی هویت بیان براي اب اري چون را خود موسیقایی سلیقة افراد گاه. شودنمی گرهجلو طبقاهی همای  شکل در فقط همای 

 موسیقایی سالیق وسیلة به نحو برترین به خاص قومی گروه یک به وابتته یا معترض فرد یک هویت .گیرندمی کار به ممتازشان

 بیان براي راهی بلکه نیتت اجتماعی کرتري از پرهی  یا برهري ایجاد براي اب اري موسیقی نی  اینجا در .شودمی منعکس وي

براي  راهی است، موارد برخی در نیتت بلکه اجتماعی هايمرزبندي اب ار همیشه موسیقی، دیگر عبارت به .است خویش خویشتن

بر  موسیقایینقش ذائقه  یبررسهاي صورت گرفته در زمینه نتایج پژوهش. دارد وجود اجتماعات و افراد میان که مرزهایی ابراز

 همخوانی دارد. (1061) زاده و همکارانزنجانی، (1061) خیاطی، (1031) فاضلیپژوهشگرانی چون  سرمایه فرهنگی با نتایج

هجت  یافته یا سرمایه بدنی و فردي )مرارت ) سرمایه فرهنگیبا ذائقه موسیقی نقش در خصوص نتایج بدست آمده همچنین 

لی هونگ ، (1031) قلی  لی و مشبکی ،(1031) ربانی و کاظمی با نتایج پژوهشگرانی چون مرارت در ارائه موسیقی((، ذهنی

( نی  که هر کدام به نوعی 2339) هنتن و ماستیکاسا، (2313) هنتن اندرسون و، (2331) گئورگ، (2333) دون، (2332) هوانگ

سرمایه با ذائقه موسیقی از طرفی نتایج بدست آمده در خصوص معناداري  .همخوانی داشت در مطالعاهشان نشان داده بودند

( 1030) ممتازبا نتایج پژوهشی که هوسط  عالقمندي به هنر((، هملک کااهاي فرهنگی ،عینی )مصرف کااهاي فرهنگی) فرهنگی

هاي مورد مطالعه هفاوت در نمونه، اجتماعی، عواملی از قبیل عوامل فرهنگیهواند میهمخوانی نداشت که دایل احتمالی این مورد 

نرادي )هاثیرگذاري عوامل موثر در ) سرمایه فرهنگیبا موسیقی  نقش ذائقهنتایج پژوهش صورت گرفته در خصوص  باشد. و ...

، (2332) لی هونگ هوانگ، (1031) قلی  لی و مشبکی، (1031) ربانی و کاظمیچون هاي با نتایج پژوهشگرایش به موسیقی(( 

نتایج حاصل از هحقیق  همخوانی دارد.( 2339) هنتن و ماستیکاسا ، (2313) اندرسون و هنتن، (2331) گئورگ ،(2333) دون

بین سرمایه ، هادار بین سرمایه فرهنگی افراد و ذایقه موسیقی آناستفاده از ضری  همبتتگی پیرسون بیانگر رابطه مثبت و معنیبا 

بین سرمایه فرهنگی ، هاگونه آنبین سرمایه فرهنگی افراد و قضاوت موسیقایی سبک، هافرهنگی خانواده و ذایقه موسیقی آن

ست که ها است. این در حالیافراد و قضاوت محتواگونه آن فرهنگیبین سرمایه ، هاگونه آن موسیقایی محتواخانواده افراد و قضاوت 

بین سرمایه ، هابین سرمایه فرهنگی افراد و قضاوت موسیقایی محتواگونه آن ،هاافراد و ذایقه موسیقی آن فرهنگیبین سرمایه 

صورت ها رابطه بهگونه آنافراد و قضاوت سبک فرهنگیبین سرمایه ، هاگونه آن فرهنگی خانواده افراد و قضاوت موسیقایی سبک

 .دار استمنفی و معنی

 پیشنهادات

رابطه معناداري وجود دارد. به عبارهی از روي نتایج  و سرمایه فرهنگی موسیقاییذائقه هاي این پژوهش مؤید آن است که بین یافته

هدرین زیدر   معرفدت از جملده قددیمی   شناسدی  جامعده  بینی کرد.پیشبر سرمایه فرهنگی  موسیقاییذائقه هاثیر  هوانبدست آمده می

اندد. در ایدن رشدته از    شناسدی که اندیشمندان کالسیک این حوزه بنیانگذاران رشدته جامعده  طوريبه ،شناسی استهاي جامعهرشته

ذائقده  ، هداي متندوع معرفدت   یکدی از گونده   گیدرد. قرار مدی ن اجتماعی معرفت مورد بحث و بررسی یطور کلی هعیبه، شناسیجامعه

شدمار آورد. در  شناسدی معرفدت بده   هداي جامعده  از زیدر رشدته   هدوان میشناسی ذائقه موسیقایی را رو جامعهموسیقایی است. از این

حدت هدأثیر رونددهاي    گیرد کده ذائقده موسدیقایی هدا چده انددازه ه      این موضوع مورد بررسی قرار می ،شناسی ذائقه موسیقاییجامعه

شدناختی بده داندش و     فراینددهاي ذهندی و   بدا اسدتفاده از   یابی به سرمایه فرهنگی مناسد  دست اجتماعی موجود در جامعه است.
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هنظدی  کدردن    آنردا و  انجام دادن هجارب با، آنرا هفتیر ، فرمیدن آنرا درك و ،اطالعات انباشته شده یا جدید متعلق به محیط خود

یک رویداد فردي مدوثر بدر ذائقده     ،کند. بدین سب  شرود و هفتیررا بیان می موسیقاییرفتارهایشان برحت  نتایج رسیده بر ذائقه 

هداي موجدود در   که مواندع اقتصدادي بدراي هبدین ندابرابري      سرمایه فرهنگی به منظور رفع یک متئله هجربی ویژه. است موسیقایی

هداي  عدادت واره "، عالوه بر عوامدل اقتصدادي   .ابداع نمود کافی نیتت، آموزان طبقات اجتماعی مختلفانشهاي آموزشی دموفقیت

بدر  ، بوردیدو  .کنندهاي مدرسه ایفا میخانواده هتتند که نقش بتیار مرمی در موفقیت "هاي به ارث برده شده ازفرهنگی و خصلت

مخصوصاَ وي بدر   روند.هاي سرمایه اقتصادي به شمار میاست که از مشخصههاي آن عقیده بود که فرهنگ داراي بتیاري از ویژگی

سودهاي زیدادي بده همدراه    هواند میي منابعی هتتند که دربردارنده، هاي فرهنگیها و خصلتاین نکته هاکید داشت که عادت واره

و  ،ند که از سوي گروهرا و افراد به انحصدار درآیندد  هاي فرهنگی به طور بالقوه این استعداد را دارها و خصلتوارهعادت داشته باشد.

هداي  در نرایت اینکه در جوامعی که نظدام  .از نتلی به نتل دیگر منتقل شودهواند میها واره و خصلتاین عادت، در شرایط مناس 

سرمایه فرهنگدی دروندی   به عبارت دیگر  وجود دارد. سرمایه فرهنگی به شکلی نرادینه شده، رسمی براي آموزش رسمی وجود دارد

بده عندوان موهدوري کده افدراد را در درون سداختار        ،ي نظام هعلی  و هربیت مدرن کند. عقاید رایج دربارهشان ارزشی عینی پیدا می

در ، هربیدت مددرن   هداي هعلدی  و  نظدام ، از نقطه نظر بتیار انتقادي بوردیو ،در واقع به چالش کشید.، دهدطبقاهی ارهقاء یا هن ل می

به نتبت کودکدانی کده   ، اند ارهقاء سرمایه فرهنگی در کودکانی که سرمایه فرهنگی زیادي از والدینشان به ارث برده عتبار بخشی وا

 هدا و هاي اندك و ناچی ي برخوردارند و یا اینکه اصالً فاقد چنین خصدلت  هربیت از مرارت و خصلت هنگام ورود به نرادهاي هعلی  و

افدراد را بده سدوي    ، هاي آموزشی جوامع مددرن به این هرهی  او معتقد است که نظام کنند.کارآمدهر عمل می بتیار، اندیهایمرارت

 شان است.هاي طبقاهیبازهاب خاستگاه )و نه هماماً( کنند که ها اندازه زیاديهاي طبقاهی هدایت میغایت

 شود که:  پیشنهاد میالف. 

در  هدا را وادار ساخته پیوسته به منظور سازگاري با محیط به دنبال برترین راهکارها و رویهها امروزه هاییرات محیطی سازمان -1   

متتمر به منظور نیدل   ارائه اصول فرهنگی حاک  وباشند. یکی از راهراي کت  این وضعیت هاکید بر ها  هازمینه ارائه انواع موسیقی

این هوانایی را دارد که خدود را بده    یري موسیقی با هوجه به سرمایه فرهنگیافراد در زمینه یادگ. باشدبه اهداف با حداکثر اثربخشی 

و  بر سدرمایه فرهنگدی   موسیقاییهاثیر گذار در ذائقه اي بنیادي هجدید حیات بخشد. اختالف عقیده به عنوان بخشی از فرآیند شیوه

 .باشد، هاي جدید و پیش نیاز براي به کارگیري آن در شرایط گوناگونیادگیري

استفاده کنند و دانشی را که بدین وسیله کت  ، هاي بدیع و نوها در ارائه موسیقیهاي قبلی و نی  برترین شیوهاز هجربه افراد -2   

 .منتقل کنند افراد صاح  ذو  در این عرضهبه ، اي اثربخشسریعاً و به شیوه، اندکرده

افدراد  مدیران و رهبران سازمانرا به خصوص نرادهاي آموزشی باید ال اما با این پدیده نوپدا دسدت و پنجده ندرم کنندد. نقدش        -0   

وري داراي بردره ، هوانمندد  به افدراد هاي انتانی هاي فرهنگی براساس ارزشو ایجاد زمینه معنويانداز با استفاده از چش  صاح  امر

 هربیت و پرورش دهند. متعرد و با انگی ه را ، باا

براي همام شرایط هجدوی  کدرد.   بر سرمایه فرهنگی  برهر  عامل موثر ورا بعنوان از موسیقی هوان بطور مطلق سبک خاصی نمی -1   

 بلکه این موضوع نیازمند نگرش اقتضایی است که بتته به شرایط باید در هر حالتی بتوان سبک خاصی را در پیش گرفت.
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   :ی سایر پژوهش گرانپیشنهاد برا .ب

جردت هعمدی  برتدر نتدایج پیشدنراد      ، چون پژوهش حاضر بر روي حج  کوچکی انجام شد بنابراین انجام آن با حج  بدااهر  -1

 گردد.می

انجام دهند  در سایر جوامع آماري دیگر که در این خصوص فعالیت دارند در سط  کشور این پژوهش راشود که پیشنراد می -2

 در سط  کشور به دست آید. افرادو هاثیر آن بر روي  بر سرمایه فرهنگی موسیقایینقش ذائقه ها هصویر برتري از نوع رابطة 

عامل ، منديرضایت متایرهاي دیگري مانند:خالقیت و و  تشود که در کنار متائلی همچون معنویبه پژوهشگران هوصیه می -0

ذائقده  هداثیر  کدارآفرینی و متایرهداي دیگدري از ایدن دسدت نید  بدا        ، رفتار شدرروندي  ،ارهباطیهاي سبک، هوش هیجانی، فرهنگ

بندابراین  ، باشندمند میبا افراد عادي و یا افراد خاص در این حیطه فعالیت دارند و یا عالقهدر برخورد بر سرمایه فرهنگی  موسیقایی

 این متایرها مورد بررسی قرار گیرد.نتایج در جامعه  براي هعمی  برتر شود کههوصیه می

در ایدران   بدر سدرمایه فرهنگدی    موسیقاییذائقه نقش  هاي علمی و هجربی در زمینهکه از جمله فعالیت، نتایج به دست آمده -1

 اي براي انجام هحقیقات جامع بعدي باشد.به عنوان منبعی مفید و مقدمههواند میشود محتوب می

 
 منابع

بر هوزیع سرمایه فرهنگی و نقش سرمایه بررسی هأثیر نابرابري اجتماعی ) (. نابرابري اجتماعی و سرمایه فرهنگی1035)  علی.، امیرکبیري -

 دانشگاه شرید برشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد ،  (فرهنگی در بازهولید طبقه اجتماعی

 انتشارات نقش و نگار. ،هرران ، مرهضی مردیرا هرجمه ، "نظریه کنش: دایل عملی و انتخاب عقالنی" ،(1033پیر)، بوردیو -

هرجمه افشین ، گردآوري کیان هاجبخش، دموکراسی و هوسعه ،اعتماد در سرمایه اجتماعی:، "سرمایه هايشکل" ،(1031) پیر، بوردیو -

 نشر شیرازه، هرران ،خاکباز و حتن پویان

، هاثیر سرمایه اجتماعی بر فعالیت دبیران مقطع متوسطه شررستان اصفران، (1031) سریال، رسول و کاظمی ،ربانی، منصور ،حقیقتیان -

  191-111صص ، 13-11شماره ، پژوهش در علوم هربیتیمجله دانش و 

 -دانشگاه اصفران  .نامه کارشناسی ارشدپایان، بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی واقتصادي با ذائقه موسیقایی، (1061) حتن.، خیاطی -

 . دانشکده ادبیات و علوم انتانی

، آموزان پیش دانشگاهی در دستیابی به آموزش عالیهاثیر نابرابري سرمایه فرهنگی بر موفقیت هحصیلی دانش .(1019) محتن.، درویشی -

 131-11صص ، 20شماره  ،فصلنامه هعلی  و هربیت

 هرران .موسیقی مصرف جامعه شناسی (.1036) بررام.، رامین -

 شرکت سرامی انتشار ، هرران، "هاپنداشته کندوکاوها و" ،(1036فرامرز ) ،رفیع پور -

، ي دکتري جامعه شناسیپایان نامه، "ي سرمایه فرهنگی و عوامل موثر بر شکل گیري آنبررسی رابطه (.1061وحید. )، زنجانی زاده -

 ي علوم اجتماعی دانشگاه هرران.دانشکده

 .هرران شرر در موسیقایی مصرف بر همرک  با فرهنگی مصرف در اجتماعی قشربندي 1386، و فاطمی صمی  -

 .7 ص، ویژه نامه، اصفران فرهنگ. اصفران شرر در موسیقی انواع به جوانان گرایش سنجش (.1030) حتام، علی اده -

 هنر و ارهباطات، پژوهشگاه فرهنگ ،هرران ، "مصرف موسیقیشناسی جامعه"، (1031) محمد، فاضلی -

فصلنامه  ، ساز ایرانی بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکري دو شرکت خودرو ،(1031اصار) ،برروز و مشبکی ،لیقلی  -

 111-125ص ، 15شماره  ، 16سال  ، دانش مدیریت

مرک  نشر  ،هرران ، گررهرجمه عبدالحتین نیک، "هحقیق در علوم اجتماعیروش " ،(2331) لوك وان، کامپنرود -ریمون -کیوي -

 دانشگاهی

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/109869?sta=%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%20%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c&sto=&ste=
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/109869?sta=%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%20%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c&sto=&ste=
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/109869?sta=%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%20%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c&sto=&ste=
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/532482
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/532482
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 نشر شیرازه.، هرران ، "هوسعه، سرمایه فرهنگی و هنر (. 1371) محمد.، لطفی -

   116-193صص، 11-12شماره ، پژوهشگاه علوم انتانی، "معرفی مفروم طبقه از دیدگاه بوردیو"(1030فریده )، ممتاز -

، رساله کارشناسی ارشد، آباد()مطالعه موردي شرر نجف  بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و بردباري اجتماعی، (1031) مری  ،نادعلی -

 دانشکده ادبیات و علوم انتانی دانشگاه اصفران. ،رشته جامعه شناسی

- Andersen, Patrick Lie & Hensen, Marianne Nordli (2010), Class and Cultural Capital: The Case of Class 

Inequality in Educational Performance, European Sociological Review,27,1,1-15 

- Bourdieu, Pierre; (1993), “Distinction: A Social Critique of the Judgments of the Taste”, Translated by Richard 

Nice, London, Rutledge 

- Dunn, Kestrel (2008) Cultural Capital, Socio- Economic Class, and Parental Involvement in Indian Children’s 

Educational Experiences ,edul 170, available in: dkestrel.com/KDunn_IndianChildrenEducationExperiences.pdf 

- Georg .H & Gerhards. J &Romo. F (2004),Forms of capital and Social Structure in Cultural Fields, American 

Journal of Sociology 

- Hensen, Marianne Nordli & Mastekaasa, Arne (2006),Social Origins and Academic Performance at University, 

European Sociological Review,22,3,277-291 

- Lamont, Werner(1992), Cultural capital and Social Inequality in life Course, European Sociological 

Review,20,4,333-344 

-  Lerau, Jula.Wayving,kety (2003), The Evolution of Capital Theory: A Critque of a Theory of Social Capital 

and Implications For HRD, Human Resource Development Review; 1; 468  

- Lin,N.Houvang,(2002),Building a Network Theory of Social Capital, 131-45, in Social Structure and Network 

Analysis ,P.V,M-a rseden and N Lin(ads),Beverly Hill, Ca: SAGE 

- weber, Lisa(1922), Social Capital, The Anatomy of Troubled concept, in Feminist Theory, 6,195 

- Winger. Ian(2005),Toward a Theorized Understand of Family Life and Social Capital, Australian Institute of 

family Studies, Working Paper, No 21 ,Sited in: WWW.aifs.org.au  

- Cultural capital, Weininger, Elliot B & Lareau, Annette (2006), University of Maryland, College Park 

http://www.aifs.org.au/
www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

