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چکیده
تلفن همراه امروزه جزء جدانشدنی مناسبات و ارتباطات روزمره محسوب میشود ،و با توجه به
پیشرفتهای روزافزون این وسیلة ارتباطی ،مطالعه در مورد آن ضروری است .هدف اصلی پژوهش
حاضر توصیف و تبیین فرهنگ مصرف تلفن همراه با استفاده از شاخصهای سبک زندگی در بین
دانشجویان است .چارچوب نظری این پژوهش نظریة مصرف بوردیو است .این پژوهش مطالعهای

پیمایشی با حجم نمونة چهارصد نفر ،با استفاده از ابزار پرسشنامه بر روی دانشجویان دانشگاه
دولتی و علوم پزشکی شهرکرد است .نتایج پژوهش نشان میدهد که نظریة مصرف بوردیو در
جامعة مورد مطالعه به میزان زیادی رفتار مصرفی دانشجوها در ارتباط با تلفن همراه را بهخوبی

تبیین میکند .همچنین نتایج مربوط به شبکههای اجتماعی مجازی ،نظریة گمنامی در فضای مجازی

را در زمینة مصرف برنامههای نرمافزارهای پیامرسانی وایبر ،الین ،واتسآپ و ...را تأیید میکند.
کلیدواژه :فرهنگ مصرف ،تلفن همراه ،شبکههای اجتماعی مجازی ،سبک زندگی ،شهرکرد

 . 1دانشیار گروه علوم اجتماعی ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن.
 .2کارشناس ارشد جامعهشناسی ،دانشگاه گیالن (نویسندة مسئول).
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فناوری تلفن همراه ،1نخست برای حفظ امنیت کشتیهای اقیانوسپیما طراحی و به کار گرفته
شد و در پی کارآمدیای که از خود نشان داد ،بهکارگیری آن در خودروهای پلیس امریکا ،مورد
توجه قرار گرفت (مکگویگان 2005 ،2به نقل از منطقی .)96 :1389 ،پژوهشها نشان میدهد که
در آغاز ،استفادة اجتماعی از دالیل رواج این فناوری نبوده است .در واقع ،تجارت و كسبوكار
جزء دالیل نخستین پذیرش این وسیله بوده است؛ اما در مدت کوتاهی به وسیلة ارتباطی عمدة
کاربران تبدیل شده است (پالنت 2001 ،3به نقل از ذکایی و ولیزاده.)120 :1388 ،
تلفن همراه امروزه بهعنوان یکی از مظاهر فناوری ارتباطی نوین در زندگی فردی و اجتماعی
بشر جایگاه قدرتمندی پیدا کرده است و دیگر جزء جدانشدنی مناسبات و ارتباطات روزمرة
انسانها محسوب میشود .نفوذ کاربردهای تلفن همراه در جنبههای گوناگون زندگی ،پدیدهای
جهانی است و در جامعة ایران نیز استفاده از آن با کاربردهای گوناگون مصرفی رواج یافته
است؛ بهصورتی که این وسیلة ارتباطی همچون بسیاری از فناوریهای نوین موجود ،با ارائة
گزینههای خدماتی بیشتر و متنوعتر به فرد و گروه اجتماعی ،قدرت بیشتری به آنها میدهد.
اما از منظری دیگر «شکی نیست که تلفنهای همراه در عصری که وجه مشخصة آن حرکت
دائمی ،رفتوآمدهای کاری ،مسافرتهای فراوان و برنامههای فشرده است ،گنجینة پرارزشی
محسوب میشود .اما بعضی هم هشدار میدهند که تلفنهای همراه نشانة برخی از جنبههای
دردسرآفرین زمانة ما مانند آهنگ پرشتاب زندگی و قابل کنترل و نظارت بیشتر بودن هستند»
(گیدنز 677 :1386 ،و .)678
از سال  1373سامانة تلفن همراه در ایران راهاندازی شد .پذیرش و گسترش این وسیله در
میان جوانان ایرانی بسیار سریع اتفاق افتاده است؛ بهگونهای که دیگر نمیتوان زندگی روزمرة
خیل عظیمی از جوانان را بدون تلفن همراه تصور کرد (ذکایی و ولیزاده .)120 :1388 ،با
ظهور و گسترش سریع تلفن همراه بهعنوان یکی از فناوریهای نوین و همچنین کاالی مصرفی
در جامعه و تأثیرگذاری در حوزههای گوناگون اجتماعی ،پرسشهای زیادی دربارة آثار آن
در گسترة زندگی فردی و اجتماعی کاربران به وجود آمده است که برای پاسخگویی به این
پرسشها باید پژوهشهای اجتماعی انجام داد ،تا بهتر بتوان جنبههای مختلف این تأثیرگذاری
را شناسایی و تجزیه و تحلیل کرد.
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بیان مسئله

گسترش تلفن همراه در جامعة ایران در میان جوانان به میزان بسیار زیادی تحت تأثیر فرهنگ
مصرفگرایی 1بوده است .اهمیت و رواج مفهوم مصرف مربوط به این واقعیت است که
سنخشناسیهای مبتنی بر طبقه و پایگاه اجتماعی دیگر نمیتوانند تمایزات دنیای اجتماعی را
تبیین کنند .همچنین تحرک اجتماعی دیگر بر مبنای خاستگاههای طبقاتی قابل پیشبینی نیست
و منزلت شغلی گاهی اختالف زیادی با درآمد و تحصیالت یا قدرت نشان می دهد .با توجه
به همین موضوع است که جهتگيري نظري معاصر برای مطالعة تمایزات اجتماعی ،مصرف
5
و مفهوم کلیدی آن يعني سبك زندگي 2است (ادگل1993 ،3؛ چنی15 :1996 ،4؛ پاکولسکی
و واترز1996 ،6؛ جی وییل368 :2001 ،7؛ مالپناه361 :2013 ،8؛ باومن289-294 :1384 ،9؛
باکاک74 :1381 ،10؛ اباذری و چاوشیان.)3 :1381 ،
بوردیو 11که بخش عمدة کارهایش تالشی است در راستای نقد و بازسازی مفهوم طبقة
اجتماعی برای تحلیل جامعة مصرفی ،میگوید« :طبقة اجتماعی بر اساس یک خصوصیت
تعریف نمیشود ،با مجموعهای از خصوصیات نیز تعریف نمیشود ،و حتی بر اساس زنجیرهای
از خصوصیاتی که از یک خصوصیت بنیادی (موقعیت در روابط تولید) بهصورت علت و
معلول یا شرط و مشروط ،نشئت میگیرند نیز تعریف نمیشود ،بلکه طبقات با ساختار روابط
میان همة خصوصیات ذیربط تعریف میشوند که ارزش مختص به هریک از آنها را تعیین
میکند و تأثیراتی را که بر کرد و کارها وارد میکنند رقم میزند» (بوردیو .)158 :1390 ،در
نهایت بوردیو با نقد مفهوم طبقه که با مارکس شروع و توسط وبر اصالح شده بود و عمدت ًا به
موقعیت فرد در نظام تولید اشاره داشت ،ناکارآمدی این الگو را برای جوامع فرهنگی و مصرفی
معاصر نشان داد و الگوی سبک زندگی مبتنی بر مصرف با سرمایههای گوناگون را ارائه کرد.

در ادبیات جامعهشناسی ،از مفهوم سبک زندگی دو برداشت متفاوت به عمل آمده است .در
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صو رتبندی نخست سبک زندگی ،معرف ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و غالب ًا بهعنوان شاخصی
برای تعیین طبقة اجتماعی به کار رفته است .درصورتبندی دوم ،سبک زندگی ،نه راهی برای تعیین

طبقة اجتماعی ،بلکه شکل اجتماعی نوینی دانسته میشود که تنها در متن تغییرات فرهنگی مدرنیته

و رشد فرهنگ مصرفگرایی معنا مییابد .در این معنا سبک زندگی راهی است برای تعریف

ارزشها و نگرشها و رفتارهای افراد که اهمیت آن برای تحلیلهای اجتماعی روزبهروز افزایش
مییابد (اباذری و چاوشیان .)6 :1381 ،در چنین وضعیتی ،مفهوم مصرف و مفاهیم همبستة آن مثل
سبک زندگی انعطافپذیرتر است ،چون برخالف مفهوم طبقه ،محتوا و منطق یا منشأ سبکهای

زندگی را از پیش تعیین نمیکنند (آزاد ارمکی و چاوشیان 58 :1381 ،و .)59با توجه به این چرخش
میتوان نتیجه گرفت که مفهوم سبک زندگی جایگزین مفهوم طبقه در تحقیقات اجتماعی شده
است؛ و همچنین «به نظر میرسد مفهوم سبک زندگی بهعنوان یکی از معدود راههای خالق موجود

برای توسعة آیندة مطالعات جامعهشناختی است» (جی وییل .)368 :2001 ،در واقع این پژوهش
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در پی پاسخگویی به این سؤال است که ،آیا سبکهای زندگی متفاوت جوانان دانشجو به تنوع و

تفاوت در فرهنگ مصرف تلفن همراه آنها منجر میشود؟

امروزه ضرورت انجام پژوهشهای جدید با توجه به پیشرفتهای صورتگرفته در صنعت

سختافزاری و نرمافزاری تلفن همراه (بهخصوص امکانات ارتباطی جدید اینترنتی) و تبدیل شدن
آن به یک رایانة شخصی ،احساس میشود .با توجه به این پیشرفتها و ضریب نفوذ تلفن همراه
دیگر نمیتوان این پدیده را صرف ًا فنی دانست ،و ضرورت دارد که پژوهشگران و مدیران اجتماعی

برای شناخت بهتر این وسیلة ارتباطی پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی بیشتری انجام دهند.

در خارج از ایران مطالعات فراوانی در مورد تلفن همراه انجام گرفته است .وی 1و هوی لو

2

( )2006تلفن همراه را بهعنوان تسهیلکنندة مهم روابط اجتماعی و عضویت سریع در جامعه
مورد تحلیل قرار دادهاند .در پژوهشی دیگر واجسیمن 3و همکاران ( )2008نشان میدهند
که تلفن همراه ابزاری برای حفظ ارتباط مستمر با خانواده و دوستان است .باند)2010( 4

در پژوهشی قابلیت تلفن همراه برای مدیریت و حفظ دوستیها در زندگی روزمره را نشان
میدهد .سودراستروم )2011( 5قابلیتهای اجتماعی تلفن همراه و توانایی ایجاد یک شبکة
1. Wei
2. Hwei Lo
3. Wajcman
4. Bond
5. Soderstrom

امن توسط تلفن همراه را مورد پژوهش قرار داده است .همچنین سیلیک )2011( 1به مطالعة

دلبستگی جمعی به تلفن همراه بهعنوان یک فناوری حاوی مدرنیته با تمرکز بر رابطة پویا و
مصرفکنندگان غیرنخبهای که در جستوجوی پناهگاهی امن برای هویتهای ترکیبی خود
هستند میپردازد .لیس هون 2و همکاران ( )2013در پژوهششان تلفن همراه را وسیلة خلق
3
جهان بیمرز و برخوردهای واسطهای غیرشخصی در زندگی روزمره معرفی میکنند .واماال
( )2013در پژوهشی دیگر الگوهای جنسیتی زنگ تلفن همراه را تحلیل میکند .همچنین
ویکری )2015( 4در پژوهش خود به این نتیجه میرسد که تلفن همراه باعث جلوگیری از
همگرایی جوانان با بزرگساالن بهواسطة ایجاد حریم خصوصی و آزادی بیان میشود.
مطالعاتی که در داخل ایران با موضوع تلفن همراه انجام گرفته با توجه به میزان ضریب نفوذ
آن متفاوت است .با در نظر گرفتن این موضوع دو نسل متفاوت از مطالعات اجتماعی مشاهده
میشود .نسل اول ،مطالعاتی است که بیشتر جنبة اکتشافی دارد؛ مانند مطالعات سعیدی ( 1384و
 )1385و عاملی ( .)1385این مطالعات با توجه به ضریب نفوذ پایین تلفن همراه در جامعه صورت
گرفته است .هدف این تحقیقها بیشتر شناخت قابلیتهای این وسیلة ارتباطی برای تعامل و ارتباط
اجتماعی و همچنین بررسی امکانات آن در تسهیل تعامل و ارتباط اجتماعی بوده است.
مطالعههای نسل دوم را باید همسو با افزایش ضریب نفوذ و گسترش قابلیتهای این ابزار
ارتباطی دانست؛ مانند پژوهشهای ذکایی و ولیزاده ( ،)1388احمدی و همکاران ( ،)1388منطقی
( ،)1389کوثری و همکاران ( )1391و خوشخویی و همکاران ( .)1392قابلیتهایی مانند دوربین،
بلوتوث ،پخش موسیقی ،رادیو ،ماشینحساب و غیره .این قابلیتها تلفن همراه را به یک وسیلة
همگانی و فراتر از هدف اولیة ارتباطی آن تبدیل کرد .در این دوره ،تلفن همراه فقط در اختیار
افراد طبقات باال و بالغ نیست ،بلکه به میان افراد متوسط و قشر جوان جامعه راه یافته است .این
پژوهشها عالوهبر اهداف اکتشافی دارای اهداف توصیفی گسترده و تبیینی نیز هستند.
عالوهبر این پژوهشها امروزه ضرورت انجام پژوهشهای جدید با توجه به پیشرفتهایی
که در این وسیلة ارتباطی صورت گرفته است ،احساس میشود .پیشرفتهایی که تلفن
همراه را به یک رایانة همراه تبدیل کرده است .بر اساس همین ضرورت ،پژوهش حاضر در
پی مطالعهای توصیفی و تبیینی در این زمینه است .این پژوهش میخواهد میزان استفاده از
1. Celik
2. Leyshon
3. Wamala
4. Vickery
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اینترنت همراه ،ضریب نفوذ اینترنت همراه ،میزان استفاده از شبکههای اجتماعی (وایبر ،تانگو،

واتسآپ ،الین و ،)....محتواهای مختلف آنها و الگوهای مصرف تلفن همراه را مورد پژوهش

قرار دهد؛ موضوعی که در پژوهشهای پیشین مطالعه نشده است .همچنین تبیین یافتههای
پژوهش با استفاده از نظریة مصرف بوردیو که چارچوبی مستحکم ،منسجم و قوامیافته است
(استرن371-383 :2003 ،1؛ چاوشیان74 :1381 ،و75؛ مصطفوی16-22 :1386 ،؛ رحمتی و
مرادی ،10-12 :1389 ،کریمزاده )29-33 :1389 ،صورت میگیرد.
چارچوب نظری
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منسجمترين بحث دربارة مفهوم سبک زندگی و مصرف فرهنگی توسط بورديو ارائه شده
است .او مصرف را مهمترين عنصر دنيای مدرن در نظر میگيرد .به باور وی ،گروههای
زيردست و فرادست طبقة متوسط درگير مبارزهای ماليم برای هويت ،ارزش و موقعيت
اجتماعی خودشان هستند و مصرف ابزاری برای توليد فرهنگی و مشروعیتسازی و مبارزه
در فضای اجتماعی است (فاضلی .)44 :1382 ،به تعبیر بوردیو ،مصرف افسارگسیخته نیست،
بلکه عادتواره و سرمایه آن را کنترل میکنند و از یک نظم پنهان تبعیت مینماید (جمشیدیها
و پرستش .)5 :1386 ،عادتواره ناظر بر گرایشهایی است که از رهگذر آنها عاملهای انسانی
در فرایند بلندمدت زندگی ،آموزش و جامعهپذیری کسب میکنند و به آنها توانایی پاسخگویی
به شرایط اجتماعی معین را میدهد (ادگار 2و سیدویک.)30 :2002 ،3
عادتواره معطوف به درونیکردن ساختار اجتماعی و شکل بخشیدن به جهانبینی فرد
است ،و بهمنزلة دستورالعمل در طول زندگی فرد مورد استفاده قرار میگیرد .از دوران کودکی
افراد بهتدریج آغاز به فهم جایگاه خود در جامعه و آرمانهای خویش میکنند .این فهم بر
مبنای طبقة اجتماعی فرد حاصل میآید و بر ایستارها ،تصمیمگیریها و کنشهای فرد تأثیرات
پایداری دارد (دامیس .)84 :2006،4عادتواره بازتاب موقعیت طبقاتی افراد در جامعه است،
و به گوناگونی در ذائقههای مختلف سبک زندگی و عالئق طبقاتی در جامعه منجر میشود
(بوردیو و داربل ،1969 5به نقل از والتر.)13 :2014 ،6
عادتواره ﻛﻪ مبنای داوریهای طبقهبندیشدة عینی است ...ﻫﻢ یک «ﺳﺎختار ساختدﻫﻨﺪه»
1. Sterne
2. Edgar
3. Sedgwick
4. Dumais
5. Darbel
6. Walther

ی میﻛﻨﺪ ،و ﻫﻢ ﻳﻚ «ﺳﺎﺧﺘﺎر ساختﻳﺎﻓﺘﻪ» ﻛﻪ ﺑﻪوسیلة
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮدارﻫﺎ و ادراك را ﺳﺎزﻣﺎنده 
ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ میﺷﻮد (بوردیو .)170 :1984 ،عادتواره نظامی از منشهای پایدار

و قابلتغیر است که ،تجربههای پیشین را با کردارهای فعلی در ماتریسی متشکل از آگاهیها،
ادراکها ،کنشها و وظایف احتمالی بسیار متنوع در هم ادغام میکند (بوردیو ،1971 ،1به نقل

از کامتون لیلی .)4 :2009 ،2اما عادتوارههای افراد در خأل شكل نمیگيرند ،بلكه وابسته به

ميزانی از انواع سرمايهاند كه افراد در اختيار دارند .بورديو جامعه را فضایی اجتماعی بازنمايی

میكند كه عرصة رقابت و كشمكشی بیپايان است .در درون اين فضا شبكهای از روابط عينی
وجود دارد كه بورديو آنها را ميدان مینامد (جنكينز .)136 :1385 ،3عادتواره نهتنها مستقیم ًا

شیوههای عمل را سازماندهی میکند؛ بلکه عمیق ًا روابط قدرت در درون یک میدان را از طریق
انواع سرمایه در ساختار کلی جامعه شکل میدهد (استرن.)382 :2003 ،
تهایی است که به
یک میدان شامل مجموعهای از روابط عینی و تاریخی مرتبط با موقعی 
استحکام انواع خاص سرمایه میپردازد (بوردیو و واکوانت .)16 :1992 ،4میدانها از افرادی
تشکیل شدهاند که دارای منابع گوناگونی از انواع سرمایه هستند و برای کسب منزلت ،قدرت
و ثروت تالش میکنند .هر میدان طبق منطق خاص خودش« ،آنچه موضوع نزاع و کشمکش
است و نوع سرمایة الزم برای شرکت در این مسابقه ،خصوصیاتی را تعیین میکند که رابطة
میان طبقه و عمل از طریق آنها برقرار میشود» (بوردیو 166 :1390 ،و .)167
در فضای اجتماعی دو سرمایة فرهنگی و اقتصادی برای تمايزگذاری وجود دارد که

محورهای اصلی نظام تمايز را شکل ميدهند .سرماية اقتصادی 5ثروتهای مادی است که

کنشگرها و گروههای اجتماعی در مالکيت خود دارند و سرماية فرهنگی 6دانشی را در بر
میگيرد که از طريق آموزش و تربيت ناشی از پايگاه اجتماعی انباشته میشود« .بدین ترتیب،
سرمایة اقتصادی تا حد زیادی تعیینکنندة طبقة اجتماعی است ،در حالی که سرمایة فرهنگی،

که تا حدودی توسط سرمایة اقتصادی تعیین میشود ،پارهطبقهها را به وجود میآورد .این

طبقات متعدد و قشرهای گوناگونشان مبنای سبکهای فرهنگی مختلفاند .همچنین اینها
1. Bourdieu
2. Compton-Lilly
3. Jenkins
4. Wacquant
5. economic capital
6. cultural capital

فصلنامهعلمی-پژوهشی

125

سبک زندگی و
الگوی مصرف...

سبکهای زندگی کموبیش همگنی را به وجود میآورند ،به این معنا که میتوان الگوهای

فصلنامه علمی  -پژوهشی

126

دوره هشتم
شماره 4
زمستان 1394

فرهنگی طبقاتی مشترکی را در امور گوناگون مصرفی مشاهده کرد» (سیدمن.)200 :1388 ،1
بوردیو بین سلیقه و ساختار اجتماعی ارتباط برقرار میسازد .ساختارها روابط اجتماعیای
است که ميان عامالن اجتماعی با قدرتهای نابرابر به وجود میآيند؛ و هدف آنها تداوم و
بازتوليد برتری در درون ميدانها است .سلیقه به انتخابهای فرهنگی یا بهعبارتی به برداشتها
و ارزيابیهای زيباشناختیای گفته میشود که بازتاب ساختارهای حاکميت در عادتوارهها
است .سبک زندگی بيش از هر چيز در سلیقه بازنمايی میشود و باعث تمايز ميان عامالن
اجتماعی و به دنبال آن مرزبندیها در جامعه میشود .بورديو سلیقة انسان را امری ذاتی
نمیداند ،بلکه معتقد است که سلیقه در نظام مبتنی بر تمايز 2سلسلهمراتب فرهنگی و اجتماعی
قرار میگيرد .نوع سلیقه برخاسته از سرمایة فرهنگی نشاندهندة طبقههای واقعی افراد است.
مث ً
ال «ميان خورد و خوراک ،پوشاک ،خانة مسکونی و اتومبيل ما نوعی تناسب برقرار است.
صرفنظر از تأثیرهای سادة درآمد ،همة اين نشانههای زندگی معرف تصاوير ذهنی خاص
گروه اجتماعی ما ...است» (شوپره 3و فونتن.)19 :1385 ،4
نظریة مصرف بوردیو از طریق رابطة متقابل دو مفهوم عادتواره و میدان عمل اجتماعی
را مورد تحلیل قرار میدهد .عادتواره که شامل سلیقهها و ذائقههای افراد است ،بُعد عاملیتی
عمل اجتماعی را پررنگ و بر آن تأکید میکند .در مقابل میدان شامل ساختارهای ازپیشموجود
و درحالشکلگیری است ،که شامل انواع سرمایة در تملک افراد میشود .بوردیو به کمک
مفهومهای عادتواره و میدان و اجزای درونی آنها ،طبقهها و پارهطبقهها را از یکدیگر متمایز
میکند و یک ساختار چندوجهی از جامعه را به تصویر میکشد .شالودة این دستگاه فکری
مفهوم سبک زندگی است.
دستگاه فکری بوردیو را اجماالً میتوان بهصورت زیر صورتبندی کرد:
{(عادتواره) و (سرمایه)}  +میدان = عمل (بوردیو101 :1984 ،؛ والتر .)14 :2014
این دستگاه فکری کمک میکند که در وهلة اول با استفاده از «مفهوم عادتواره که مفهوم
مرکزی در جامعهشناسی بوردیو است» (بون ویتز ،2005 5به نقل از والتر )12 :2014 ،یک
ک زندگی دانشجویان ارائه دهیم ،و سپس با توجه به این توصیف ،مصرف تلفن
توصیف از سب 

همراه آنها را تجزیهوتحلیل کنیم.

1. Seidman
2. Distinction
3. Chauvire
4. Fontaine
5. Bonnewitz

در این پژوهش فرضیة اصلی این است که فرهنگ مصرف تلفن همراه در بین دانشجویان

تابعی از سبکهای زندگی متفاوت آنها است .فرضیههای فرعی دیگر برای متغیرهای مستقل

بهصورت جداگانه در رابطه با متغیر وابسته و مؤلفههای آن قابل طرحاند که برای پرهیز از
طوالنی شدن مطلب از طرح آنها خودداری میشود.
روششناسی

روش این پژوهش پیمایش ،و ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامة محققساخته با اعتبار صوری
است .برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده ،و تجزيهوتحليل دادهها با

نرمافزار  SPSSدر دو سطح توصيفی و استنباطی انجام شده است .جامعة آماری پژوهش،
دانشجویان دانشگاه دولتی شهرکرد و دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد است .1حجم جامعة

آماری نههزار نفر است .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با  368است که برای
اطمینان بیشتر چهارصد نفر در نظر گرفته شده است.

نمونهگیری پژوهش ،خوشهای چندمرحلهای است .از بین هشت دانشکدة دانشگاه دولتی

یـمهندسی و ادبیات و علوم انسانی انتخاب شد و از بین پنج دانشکدة
شهرکرد ،دانشکدههای فن 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،دانشکدة پزشکی انتخاب شد .سپس با توجه به جدول ساعات

تشکیل کالسها و ورودیهای مختلف ،چند کالس انتخاب ،و دادهها جمعآوری شد.

متغیر وابسته اصلی پژوهش فرهنگ مصرف تلفن همراه است .این فرهنگ ناظر بر نحوة

استفاده و بهرهگیری از تمامی خدمات و امکانات موجود در گوشیهای تلفن همراه و خطهای
اپراتورها است .برای عملیاتیسازی این مفهوم از شاخصهای کاربرد آموزشی (از طریق پنج

گویه در سطح ترتیبی عملیاتی با میزان آلفای کرونباخ  0.81است) ،کاربرد سرگرمی (از طریق
شش گویه در سطح ترتیبی عملیاتی با میزان آلفای کرونباخ  0.79است) ،کاربرد عمومی (از

طریق هفت گویه در سطح ترتیبی عملیاتی با میزان آلفای کرونباخ  0.71است) ،معیار انتخاب
 .1این دو دانشگاه به دو دلیل انتخاب شدهاند .اول اینکه سعی شود تا حد امکان پراکندگی دانشجویانی را که در نظام
آموزش عالی دولتی در شهرکرد تحصیل میکنند در بر گیرد .دوم اینکه نتایج پژوهش رحمتی و بخشی ( )1392که با همین
موضوع در دانشگاه گیالن انجام شد ،نشان داد که تفاوتها در فرهنگ مصرف تلفن همراه و سبک زندگی دانشجویان
به میزان بسیار زیادی حول دو محور دانشکدة علوم انسانی و فنی خالصه میشود .برای همین تصمیم بر این شد که
دانشجویان پزشکی بهعنوان بخشی از جامعة آماری و نمونه انتخاب شوند؛ چون بوردیو در پژوهشهایش نشان داده است
ی و علوم انسانی متفاوت هستند .این موضوع هم
که دانشجویان پزشکی در قشربندی اجتماعی از دانشجویان رشتههای فن 
در پژوهش مصطفوی ( )1386در دانشگاه گیالن ثابت شده است.
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گوشی تلفن همراه (از طریق نه گویه در سطح ترتیبی عملیاتی با میزان آلفای کرونباخ 0.72
است ) ،میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مثل تانگو ،وایبر و( ...در شش مقوله و در سطح
فاصلهای) ،محتواهای استفاده از این برنامهها (در شش مقوله و در سطح ترتیبی) ،میزان مکالمة
روزانه و قیمت گوشی تلفن همراه (هر دو در سطح فاصلهای) استفاده شده است.
متغیر مستقل اصلی پژوهش سبک زندگی است .بوردیو با مفاهیم میدان ،سرمایه ،عادتواره،

ذائقه ،طبقه و پارهطبقه ،سعی در تعریف مفهوم سبک زندگی دارد .این مفاهیم جامع ه را بهعنوان

فضای اجتماعی بازنمایی میکنند ،که در آن عاملها و گروههای اجتماعی براساس حجم

و میزان سرمایهها با افراد دیگر اشتراکهایی مییابند و با برخی دیگر فاصله پیدا میکنند.
فضای اجتماعی بر مبنای سرمایه ساخته میشود .افرادی که در فضای اجتماعی مشابهای قرار

میگیرند ،عادتوارهها ،ذائقهها و سبکهای زندگی مشابهای دارند.

مفهوم سبک زندگی به واسطة متغیرهای زیر در این پژوهش عملیاتی شده است:
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سرمایة اقتصادی :سرمایة اقتصادی شامل درآمد و بقیة انواع منابع مالی است که در قالب

مالکیت جلوة نهادی پیدا میکنند (زارع و فالح .)84 :1391 ،این متغیر با سه معرف درآمد،

قیمت منزل مسكونی و قیمت خودرو عملیاتی شده است.

سرمایة فرهنگی :تبحر فرد در كردارهای فرهنگیای که جامع ه آنها را مشروع میداند و دارای سه جنبة

تجسميافته (خصایص دیرپای فکری و جسمی) ،عينيتيافته (مالكيت كاالهای فرهنگی) و نهادیشده

(تحصيالت و مدارك آموزشی) است (رحمتی و مرادی18 :1389 ،؛ کامتون لیلی 6 :2009 ،و  .)7این

متغیر در سطح فاصلهای با سؤالهایی در مورد خوانندگان ،کتابها و فیلمهای محبوب ،چگونگی
دیدن فیلم و کسب اطالعات ،میزان مطالعة کتابهای غیردرسی ،تعداد کتابهای غیردرسی،
کاالهای فرهنگی و میزان تحصیالت پدر و مادر عملیاتی شده است.

ذائقة غذایی« :ذائقة غذایی بهواسطة تمایزی که بین ذائقة تجملگرایی و ذائقة احتیاج داشتن

قائل میشود ،معیار درستی برای تفاوتها در مصرف ارائه میکند» (بوردیو .)177 :1984 ،این

متغیر به کمک سیزده گویه در مقیاس ترتیبی (با آلفای  )0.78عملیاتی شده است.

ذائقة هنری :ذوق و سلیقة هنری یعنی گرایش به مصرف اقالم خاصی از محصوالت

هنری که در سه سطح سلیقة ادبی ،سینمایی و موسیقایی مورد سنجش قرار میگیرد
(چاوشیان .)81 :1381 ،ذائقة هنری از طریق شش سؤال باز مورد سنجش قرار گرفت.

برای پایایی این شاخص عالوهبر ارجاع به پایاننامة دکتری چاوشیان از ارجاع به کارهای

مصطفوی ( )30-32 :1386و رحمتی و مرادی (16 :1389و )17نیز استفاده شده است .با

جمع نمرة سلیقههای ادبی ،سینمایی و موسیقایی ،متغیری در سطح ترتیبی به دست آمده است.

اوقات فراغت :فعالیت فراغت نشانهای از ارزشهای فرهنگی و قریحة فرد است .با پی بردن
به فعالیتهای فراغت افراد میتوان به طیفهای گسترده سبکهای زندگی پی برد .افراد در
انتخاب این فعالیتها از فرصت برابری برخوردار نیستند ،چون به یک مجموعهعوامل ازجمله
سرمایههای فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و نوع عادتوارة فرد بستگی دارد که زمینه را برای
تمایزات اجتماعی فراهم میکند (مصطفوی30 :1386 ،؛ بوردیو .)314 :1984 ،این مفهوم از
طریق هشت مقول ه که از پایاننامة کارشناسی ارشد مصطفوی اقتباس شدهاند ،عملیاتی شده
است .از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی برای مشخص کردن سنخیت این مقولهها استفاده
شده است .طبق نتایج ،مقولة اول (میانمایه) شامل مطالعة غیردرسی ،دیدن فیلم ،ماهواره و
تلویزیون و انجام فعالیتهای مهارتی است .متغیرهای گوش دادن به موسیقی و گشتوگذار
در اینترنت مقولة دوم (عامیانه) را تشکیل میدهند .همچنین مقولة سوم (نخبهگرایانه) را
متغیرهای انجام فعالیتهای هنری ،انجام فعالیت ورزشی و رفتن به کالسهای زبان خارجه
تشکیل میدهند .این متغیرها  64.57درصد از کل تغیرات اوقات فراغت دانشجوها را تبیین
میکنند .متغیر اوقات فراغت بهصورت یک متغیر ترتیبی در سه مقوله در این پژوهش مورد
استفاده قرار گرفته است.

1

توصیف و تحلیل دادهها

از کل پاسخگویان  53.2درصد دختر و  46.8درصد پسر هستند .میانگین سنی پاسخگویان
 21.42سال ،میان ه  21سال ،مد  20سال و انحراف معیار آن  3.16است .کمترین سن 17
سال و بیشترین  42سال است .فراوانی دانشکدههای پزشکی ،فنی و علوم انسانی بهترتیب
 33.5درصد 33.5 ،درصد و  33درصد است 82.3 .درصد پاسخگویان در مقطع کارشناسی
و پایینتر و  17.7درصد در مقطع کارشناسی ارشد و باالتر هستند .همچنین  90.9درصد
پاسخگویان مجرد و  9.9درصد متأهلاند.
 .1برای اطالعات بیشتر در مورد روششناسی به اثر بخشی ( )28-47 :1393مراجعه شود.
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جدول  .1توزیع فراوانی متغیرهای سبک زندگی
متغیر

اوقات فراغت
نخبهگرایانه

مقولهها

فراوانی

درصد

 60دقیقه و کمتر
61 – 180
181 – 300
301 – 600
 601دقیقه و بیشتر

175
85
43
38
35

46.5
22.6
11.4
10.1
9.3

 60دقیقه و کمتر
61 – 180
181 - 300
301 - 600
 601دقیقه و بیشتر

62
95
68
74
79

16.4
25.1
18
19.6
20.9

 60دقیقه و کمتر
61 – 180
181 - 300
301 -600
 601دقیقه و بیشتر

61
100
54
73
92

16.1
26.3
14.2
19.2
24.2

 3و کمتر
4–6
7–9
10 – 12
 13و بیشتر

42
86
89
88
59

11.5
23.6
24.5
24.2
16.2

جمع

اوقات فراغت
میانمایه

جمع
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جمع

سرمایة اقتصادی

جمع

376

378

380

364

متغییر

ذائقة
غذایی

100

مقولهها

فراوانی

درصد

 25و کمتر
26 – 31
32 – 37
38 – 43
 44و بیشتر

30
61
143
102
32

8.2
16.6
38.9
27.7
8.7

 4و کمتر
5 –8
9 - 12
13 - 16
 17و بیشتر

29
60
182
99
23

7.4
15.3
46.3
25.2
5.9

 3و کمتر
4 -6
 7و بیشتر

148
159
78

38.4
41.3
20.3

جمع

سرمایة
فرهنگی

جمع

100

ذائقة
هنری

جمع

368

393

385

100

100

100

100

100

جدول شمارة  1توزیع فراوانی شاخصهای سبک زندگی 1را نشان میدهد .طبق آمارههای

توصیفی میانگین سرمایة اقتصادی  ،8.5میانه و مد آن  ،9انحراف معیار آن  4.06و کمترین

نمره  1و بیشترین  18است .میانگین سرمایة فرهنگی  ،10.74میانه  ،11مد  ،12انحراف معیار
آن  3.71و کمترین نمره  1و بیشترین  33است .میانگین متغیر ذائقة غذایی  ،34.86میانه ،36

مد  ،39انحراف معیار آن  7.01و کمترین نمره صفر و بیشترین  53است .همچنین میانگین
 .1با توجه به محدودیتهای فضای نگارش مقاله ،شاخصهای سبک زندگی بهصورت تفصیلی مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفتهاند و در تحلیل یافتهها نیز به همین شاخصها تأکید شده است؛ اما در مطالعهای دیگر میتوان با گونهبندی سبک
زندگی به پژوهش و تحلیل رابطة میان سبکهای زندگی و الگوهای مصرف تلفن همراه پرداخت.

نمرة ذائقة هنری  ،4.41میانه  ،4مد  ،2انحراف معیار  2.19و کمترین نمره  1و بیشترین 9
است .میانگین نمرة اوقات فراغت نخبهگرایانه  254.61دقیقه و انحراف معیار  546.53دقیقه

است .میانه و مد آن بهترتیب  80و صفر دقیقه است .در مورد اوقات فراغت میانمایه میانگین
 533.59دقیقه ،انحراف معیار  ،1563.18میانه و مد بهترتیب  240و  60دقیقه است .میانگین

متغیر اوقات فراغت عامیانه  572.815دقیقه و انحراف معیار  1003.51است .میانه و مد آن

بهترتیب  240دقیقه و  120دقیقه است.

جدول  .2توزیع فراوانی متغیرهای فرهنگ مصرف تلفن همراه
متغییر

کاربرد
آموزشی

مقوله ها

فراوانی

درصد

 7و کمتر
8 – 11
12 – 15
16 - 19
 20و بیشتر

43
54
111
114
69

11
13.8
28.4
29.2
17.6

 12و کمتر
13 - 16
17 - 20
21 - 24
 25و بیشتر

48
61
112
93
77

12.3
15.6
28.6
23.8
19.7

 12و کمتر
13 - 16
17 - 20
21 - 24
 25و بیشتر

50
54
96
121
71

12.8
13.8
24.5
30.9
18.1

 30دقیقه و کمتر
 31تا  60دقیقه
 61تا  120دقیقه
 121تا  240دقیقه
 241دقیقه و بیشتر
جمع

54
41
45
61
91
292

18.5
14
15.4
20.9
31.2
100

جمع

کاربرد
سرگرمی

جمع

کاربرد
عمومی

جمع

شبکههای
اجتماعی
مجازی

391

391

392

متغییر

میزان
مکالمه

100

100

100

مقوله ها

فراوانی

درصد

 5و کمتر
6 – 26
27 – 47
48 – 68
 69و بیشتر

108
116
102
44
24

27.4
29.4
25.9
11.2
6.1

 25و کمتر
26 – 30
31 - 35
36 - 40
 41و بیشتر

38
98
135
99
30

9.5
24.5
33.8
24.8
7.5

63
96
76
75
73

16.4
25.1
19.8
19.6
19.1

جمع

معیار
انتخاب
گوشی

جمع

 200000و کمتر
201000 - 400000
قیمت 401000 - 600000
گوشی 601000 - 900000
 901000و بیشتر
جمع

394

400

383

100

100

100

در جدول شمارة  2توزیع فراوانی شاخصهای فرهنگ مصرف تلفن همراه آمده است .طبق
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آمارههای توصیفی ،میانگین نمرة متغیر کاربرد آموزشی  ،14.67میانه و مد آن  15و انحراف
معیار آن  5.28است .کمترین نمره در این متغیر صفر و بیشترین نمره  25است .همچنین
میانگین نمرة متغیر کاربرد سرگرمی  ،19.43میانه و مد آن  20و انحراف معیار آن  5.69است.
کمترین نمره  1و بیشترین  30است .میانگین نمرة متغیر کاربرد عمومی  ،19.67میانه  ،20مد
آن  21و انحراف معیار  5.63است .کمترین نمره  4و بیشترین  35است .میانگین نمرة متغیر
معیار انتخاب گوشی  ،32.87میانه  33و مد  ،30انحراف معیار آن  5.48است .کمترین نمره
 14و بیشترین  47است.
میانگین متغیر مکالمة دانشجویان  23.87دقیقه ،میانه  ،15مد  10و انحراف معیار  30.61دقیقه
است .کمترین میزان مکالمه صفر و بیشترین  240دقیقه است .همچنین میانگین قیمت گوشی
 628.52هزار تومان ،میانه و مد آن پانصدهزار تومان است .انحراف معیار  501.11و کمترین قیمت
گوشی سیهزار تومان و بیشترین چهارمیلیون تومان است .میانگین میزان استفادة دانشجویان از
شبکههای اجتماعی مجازی  229.53دقیقه ،میانه  136دقیقه و مد آن  60دقیقه است .انحراف معیار
 256.25است .کمترین میزان استفاده یک دقیقه و بیشترین هزار دقیقه است.
متغیر شبکههای اجتماعی مجازی از مجموع مصرف برنامههای فیسبوک ،تانگو ،وایبر ،الین،
واتسآپ و سایر برنامهها تشکیل شده است .میانگین استفادة روزانة دانشجویان از فیسبوک
 94.89دقیقه ،میانه و مد آن  30دقیقه و انحراف معیار آن  184.89است .کمترین مصرف یک
دقیقه و بیشترین هزار دقیقه است .همچنین میانگین مصرف تانگو  32.5دقیقه ،میانه  12.5دقیقه
و مد  20دقیقه و انحراف معیار  67.01است .کمترین مصرف یک دقیقه و بیشترین  380دقیقه
است .میانگین استفادة روزانه دانشجویان از وایبر  66.44دقیقه ،میانه  30دقیقه و مد  10دقیقه و
انحراف معیار  106.79است .کمترین مصرف یک دقیقه و بیشترین  720دقیقه است.
میانگین استفادة روزانه از الین  95.85دقیقه ،میانه  55دقیقه ،مد  30دقیقه و انحراف معیار
 134.4است .کمترین مصرف یک دقیقه و بیشترین  960دقیقه است .همچنین میانگین مصرف
روزانه واتسآپ  112.81دقیقه ،میانه و مد  60دقیقه و انحراف معیار  160.01است .کمترین
مصرف یک دقیقه و بیشترین هزار دقیقه است .میانگین مصرف روزانة سایر برنامهها (ویچت،
بیتاک و اینستاگرام)  84.51دقیقه ،میانه  30دقیقه ،مد  10دقیقه و انحراف معیار  138.97است.

کمترین مصرف یک دقیقه و بیشترین ششصد دقیقه است.

واتسآپ با فراونی  225نفر بیشترین مصرفکننده را در بین این برنامهها دارد؛ بعد از آن

الین با  190نفر قرار دارد .همچنین کمترین مصرفکننده را برنامة تانگو با  34نفر دارد .با

احتساب مصرف همة این برنامهها ،از  400نفر فقط  292نفر مصرفکننده این برنامهها هستند.
بهعبارت دیگر ،ضریب نفوذ مصرف این برنامهها و میزان مصرف اینترنت تلفن همراه 73.5
درصد است که با اضافه کردن ارسال و دریافت ایمیل و جستوجو در صفحات وب این
ضریب نفوذ افزایش پیدا میکند.
دانشجویان محتواهای زیر را برای مصرف خود از شبکههای اجتماعی مجازی بیان کردهاند:
محتوای جوک که کمترین درصد فراوانی ( 4درصد) را رتبة خیلیکم و بیشترین را رتبة
زیاد با  30.6درصد دارند .محتوای آگاهیبخشی ،که رتبة خیلیکم با  5.1درصد کمترین و
رتبة زیاد با  32.5درصد بیشترین درصد فراوانی را دارند .محتوای سرگرمی ،که کمترین درصد
فراوانی ( 2.2درصد) را رتبة خیلیکم و بیشترین را رتبة زیاد با  37.2درصد دارند .محتوای
مسائل روزمره ،که کمترین درصد فراوانی ( 2.2درصد) را رتبة شامل نمیشود و بیشترین را
ی زیاد با  4درصد کمترین
رتبة زیاد با  34.2درصد دارند .محتوای مسائل جنسی ،که رتبة خیل 
و رتبة شامل نمیشود با  38.8درصد بیشترین فراوانیها را دارند .محتوای تبریک و تسلیت
مناسبتها ،که کمترین درصد فراوانی ( 5.8درصد) را رتبة شامل نمیشود و بیشترین را رتبة
متوسط با  31.7درصد دارند.
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جدول شمارة  .3نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن متغیر مستقل با متغییر وابسته

معنا داری

همبستگی

معنا داری

همبستگی

معنا داری

همبستگی

معنا داری

همبستگی

معنا داری

همبستگی

0.17 0.00 0.17 0.00 0.28 0.00 0.08 0.12 0.09 0.1

0.1

0.09

معنا داری

همبستگی

معناداری

سرمایة
اقتصادی
سرمایة
فرهنگی

0.14 0.01

معیار انتخاب
گوشی
همبستگی

مستقل

وابسته

کاربرد
آموزشی

کاربرد
سرگرمی

کاربرد
عمومی

قیمت گوشی میزان مکالمه

شبکههای
اجتماعی
مجازی

0.13 0.00 0.15 0.00 0.11 0.03 0.21 0.00 0.102 0.04 0.08 0.11

-0.01 0.8

ذائقة غذایی 0.06 0.28 0.14 0.01 0.05 0.34 0.16 0.00 0.115 0.03 0.16 0.00

0.02

ذائقة هنری

0.02 0.72

0.01 0.92 0.05 0.35 -0.07 0.17 0.06 0.28 -0.02 0.7

اوقات فراغت
نخبهگرایانه
اوقات فراغت
0.06 0.24 -0.03 0.57 0.00 0.89 0.06 0.26 -0.01 0.8 0.00 0.97
میانمایه
اوقات فراغت
0.31 0.00 0.02 0.76 0.17 0.00 0.07 0.15 0.15 0.00 0.09 0.06
عامیانه
0.13 0.01

0.07 0.21 0.04 0.45 0.16 0.00 0.04 0.48 -0.06 0.2
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در جدول شمارة  3بین متغیر سرمایة اقتصادی با متغیرهای کاربرد آموزشی ،قیمت گوشی،

میزان مکالمه و شبکههای اجتماعی مجازی همبستگی مثبت وجود دارد .یعنی انتظار داریم با
افزایش مقدار متغیر سرمایة اقتصادی ،میزان متغیرهای نامبرده افزایش پیدا کنند .شدت رابطهها

در حد ضعیف و با اطمینان  99درصد است .این رابطهها نشان میدهد که دانشجویانی

ت و با امکانات
که دارای سرمایة اقتصادی باالیی هستند توانایی خرید گوشیهای گرانقیم 

بیشتری را دارند .گوشیهای با قابلیت بیشتر امکانات بیشتری را برای کاربرد آموزشی فراهم

میکنند .همچنین این گوشیها توانایی استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی مبتنی بر اینترنت
را در اختیار دانشجویان قرار میدهد .دانشجویانی که سرمایة اقتصادی باالیی دارند بیشتر

میتوانند برای مکالمة تلفنی خود هزینه کنند.

همچنین سرمایة فرهنگی با متغیرهای کاربرد سرگرمی ،کاربرد عمومی ،قیمت گوشی ،میزان

ی مثبت است .یعنی انتظار داریم با افزایش
مکالمه و شبکههای اجتماعی مجازی دارای همبستگ 
فصلنامه علمی  -پژوهشی
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مقدار متغیر سرمایة فرهنگی میزان متغیرهای نامبرده افزایش پیدا کنند .شدت رابطهها در حد
ضعیف و رابطة متغیرهای کاربرد عمومی ،میزان مکالمه و شبکههای اجتماعی مجازی با اطمینان

 99درصد و متغیرهای کاربرد سرگرمی و رابطة قیمت گوشی با اطمینان  95درصد است .طبق
نظریة بوردیو سرمایة فرهنگی بیشتر توسط سرمایة اقتصادی تعیین میشود .این را میتوان در

رابطههای این پژوهش مشاهده کرد .به این صورت که سرمایة فرهنگی همانند سرمایة اقتصادی

با متغیرهای قیمت گوشی ،میزان مکالمه و شبکههای اجتماعی مجازی همبستگی مثبت دارد.
البته شدت این رابطهها نسبت به رابطههای سرمایة اقتصادی کمتر است که نتیجة از جنس
فرهنگی بودن سرمایة فرهنگی است .همچنین طبق الگوی بوردیو سرمایة فرهنگی در زمینة

قشربندی اجتماعی باید تمایزهای بیشتری را نشان دهد تا بتوان پارهطبقهها را از هم متمایز کرد.
رابطههای پژوهش حاضر این الگو را از طریق همبستگی مثبت سرمایة فرهنگی با متغیر کاربرد
عمومی نشان میدهد .یعنی دانشجویانی که سرمایة فرهنگی باالتری دارند ،معموالً استفادههای

معمولی و سادهای از تلفن همراه دارند.

بین متغیر ذائقة غذایی با متغیرهای کاربرد آموزشی ،کاربرد سرگرمی ،کاربرد عمومی و میزان

ی مثبت وجود دارد .یعنی انتظار داریم با افزایش مقدار متغیر ذائقة غذایی میزان
مکالمه همبستگ 
متغیرهای نامبرده افزایش پیدا کنند .شدت رابطهها در حد ضعیف و رابطة متغیرهای کاربرد

آموزشی ،کاربرد عمومی و میزان مکالمه با اطمینان  99درصد و رابطة متغیر کاربرد سرگرمی با

اطمینان  95درصد است .رابطههای مربوط به ذائقة غذایی با شاخصهای فرهنگ مصرف تلفن

همراه ،نظریة بوردیو بر پایة تمایز فرهنگی را تأیید میکند .به این ترتیب که رابطة ذائقة غذایی
دانشجویان با متغیرهای کاربرد آموزشی و میزان مکالمه (که این رابطهها با سرمایة اقتصادی
مشترکاند) نشاندهندة تمایزهای فرهنگی در طبقههای مختلف است .یعنی دانشجویانی که
ثروت بیشتری دارند ،معموالً توانایی بیشتری برای هزینه کردن برای مکالمه دارند و گوشیهای
آنها گرانقیمتتر و دارای امکانات بیشتری برای اهداف آموزشی است .دیدن همین رابطهها با

ذائقة غذایی که بیشتر از جنس فرهنگ است بیانگر این موضوع است که تفاوتهای فرهنگی در

طبقههای اقتصادی مختلف دیده میشود .یعنی همان پارهطبقههای مد نظر بوردیو .همچنان که
در جدول شمارة  3میبینیم ،شدت رابطة متغیر کاربرد آموزشی با ذائقة غذایی بیشتر از سرمایة

اقتصادی است و این موضوع در رابطه با متغیر میزان مکالمه برعکس میشود.

دیگر رابطة متغیر ذائقة غذایی همانند سرمایة فرهنگی با متغیر کاربرد عمومی است که

نشاندهندة تمایزهای بیشتری از جنس فرهنگی در قشربندی اجتماعی جامعة مصرفی است.

همچنین رابطة متغیرهای سرمایة فرهنگی و ذائقة غذایی با متغیر کاربرد سرگرمی بیانگر این

موضوع است که در بین دانشجویان روند تمایز اجتماعی مطابق با نظریة بوردیو نیست .چون
دانشجویانی که دارای سرمایة فرهنگی بیشتر و ذائقههای برتری هستند ،سرگرمی آنها فراتر از

امکانات یک گوشی تلفن همراه است.

ی منفی دارد.
طبق جدول شمارة  4متغیر ذائقة هنری با متغیر معیار انتخاب گوشی همبستگ 

یعنی با افزایش نمرة ذائقة هنری انتظار میرود که نمرة معیار انتخاب گوشی کاهش پیدا کند.

شدت رابط ه در حد ضعیف و با اطمینان  99درصد است .طبق این رابطه ،افرادی که دارای

سرمایههای بیشتری هستند و در پارهطبقههای باالتر قرار میگیرند بیشتر ،به استفادة سادهتر و

کاربردهای عمومی تلفن همراه گرایش دارند .البته این بیشتر در مورد پارهطبقههای باالیی صدق
میکند که سرمایة فرهنگی آنها باالست.

بین متغیر اوقات فراغت نخبهگرایانه با متغیرهای کاربرد آموزشی و قیمت گوشی همبستگی

مثبت وجود دارد .یعنی انتظار داریم که با افزایش مقدار متغیر اوقات فراغت نخبهگرایانه میزان

متغیرهای نامبرده از متغیر وابسته افزایش پیدا کنند .شدت رابطهها در حد ضعیف و با اطمینان
 95درصد است .همچنین بین متغیر اوقات فراغت عامیانه با متغیرهای کاربرد سرگرمی ،قیمت

ی مثبت وجود دارد .یعنی انتظار داریم که با
گوشی و شبکههای اجتماعی مجازی همبستگ 
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افزایش مقدار متغیر مستقل اوقات فراغت عامیانه ،نمرة متغیرهای نامبرده افزایش پیدا کنند .شدت
رابطهها برای متغیرهای کاربرد سرگرمی و قیمت گوشی در حد ضعیف و برای متغیر شبکههای

اجتماعی مجازی در حد متوسط است .همچنین رابطة هر سه متغیر با اطمینان  99درصد است.

این روابط نظریة بوردیو در مورد فرهنگهای مصرف گوناگون را در پارهطبقههای مختلف

تأیید میکنند .ازآنجاییکه اوقات فراغت نخبهگرایانه شامل فعالیتهای هستند که سرمایة بیشتر،
هزینه و وقت زیادتری را میطلبند ،در نتیجه افرادی که این گونه فعالیتها را انجام میدهند بیشتر
عضو پارهطبقههای باالتر هستند .در مقابل ،اوقات فراغت عامیانه احتیاج به سرمایة زیادی ندارد و

هزینه و وقت زیادی را نمیطلبد ،در نتیجه افرادی که این گونه فعالیتها را انجام میدهند بیشتر
عضو پارهطبقههای پایینتر هستند .تفاوت ذکرشده را هم میتوانیم در فرهنگ مصرف تلفن همراه

ببینیم .دانشجویان با اوقات فراغت نخبهگرایانه از تلفن همراه بیشتر استفادة آموزشی میکنند،
درحالیکه دانشجویان با اوقات فراغت عامیانه بیشتر استفادة سرگرمی ،تفننی و جنسی دارند.
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به تفکیک شبکههای اجتماعی مجازی با محتواهای مختلف آنها

برنامه

فیسبوک

تانگو

الین

وایبر

واتسآپ

سایر برنامهها

شبکههای
اجتماعی
مجازی

معنا داری

همبستگی

معنا داری

همبستگی

معنا داری

همبستگی

سرگرمی

0.7

0.02

-0.04 0.5

0.1

0.05 0.14 0.02 0.09

0.12

0.6

0.08

0.0

0.17

مسائل
روزمره

0.9

0.00

-0.07 0.3

0.2

0.08

0.4 -0.04 0.5

0.05

0.5

0.1

0.1

0.09

مسائل
جنسی

0.0

0.18

0.1

0.12

0.1

0.1

0.01 0.22 0.0

0.16

0.1

-0.26

0.0

0.24

0.4 -0.02 0.7

0.05

0.3

0.06

0.12 0.05 0.4

0.09

0.9

-0.01

0.3

0.06

معنا داری

آگاهی
بخشی

-0.04 0.5 -0.04 0.5

0.9

0.01

0.35 0.07 0.2

0.06

0.4

-0.12

0.1

0.09

تبریک و
تسلیت
مناسبتها

همبستگی

معنا داری

همبستگی

معنا داری

همبستگی

معنا داری

همبستگی

جوک

0.2

0.08

0.8

0.01

0.0

0.15

0.01 0.24 0.0

0.15

0.6

0.07

0.0

0.25

محتوا

همان گونه که در جدول شمارة  4مشاهده میکنیم ،برنام ة فیسبوک فقط با محتوای مسائل

جنسی دارای رابطة معنادار مثبت با شدت ضعیف است .از سوی دیگر ،برنامة وایبر فقط با

محتوای جوک دارای رابطة معنادار مثبت با شدت ضعیف است .همچنین برنامة واتسآپ با
هر دو محتوای مسائل جنسی و جوک دارای رابطة معنادار مثبت با شدت ضعیف است .برنامة

الین در مقایسه با برنامههای قبل با محتواهای بیشتری رابطة معنادار دارد .این محتواها شامل
جوک ،مسائل جنسی و سرگرمی هستند .جهت این رابطهها مثبت و شدت آنها ضعیف است.

برخالف برنامههای باال ،برنامة تانگو و سایر برنامهها (ویچت ،اینستاگرام و بیتاک) با هیچیک

از محتواها رابطة معناداری ندارند .شاخص شبکههای اجتماعی مجازی با سه محتوای جوک،
مسائل جنسی و سرگرمی رابطة معنادار با جهت مثبت و شدت ضعیف دارد.

برنامة الین با محتواهای بیشتری رابطة معنادار دارد .همچنین شدت رابطة محتوای جنسی

با برنامة الین بیشتر از شدت این محتوا با برنامة فیسبوک و برنامة واتسآپ است .مجموع این

روابط و شدت آنها دیدگاههای ترکل ،)1996( 1وین 2و کاتز ،)1998( 3میلر )1995( 4و رینگلد

5

( )1993در مورد گمنامی در فضای مجازی را مورد تأیید قرار میدهند .آنها معتقدند که ناشناس
ماندن در فضای مجازی باعث میشود که افراد بهراحتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و نقشهای

مختلفی را در این ارتباط بر عهده گیرند و بازی کنند .همچنین گمنامی باعث میشود که افراد
بهراحتی خودِ واقعیشان را در فضاهایی که این برنامهها ایجاد میکنند بروز دهند؛ بدون اینکه
هویت آنها آشکار شود .بهعبارت دیگر ،افراد بهدلیل ناشناس ماندن در فضای مجازی بهسمت

این محیط و این روابط کشیده میشوند که این موضوع در این پژوهش بهواسطة اینکه برنامة
الین از طریق ایمیل نیز فعال میشود و شمارة تلفن افراد برای راهاندازی و استفاده از آن الزم و

ضروری نیست و بدین ترتیب گمنامی بیشتری را فراهم میکند ،تأیید میشود.
بحث و نتیجهگیری

بوردیو فرهنگ مصرف را که ریشه در عادتواره هر فرد دارد ،در قالب میدان مورد بررسی
قرار میدهد؛ چون از نظر او «کنش اجتماعی با توجه به موقعیت عادتواره در میدان تبیین
1. Truckle
2. Wynn
3. Katz
4. Miller
5. Rheingold
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میشود» (جمشیدیها و پرستش .)17 :1386 ،هدف از این کار ترسیم خطوط تمایز اجتماعی
در جامعه است .بوردیو این تمایز را بهواسطة میدان طبقات اجتماعی ترسیم میکند .نتیجة این

تحلیل متمایز شدن سبکها و عملکردها از یکدیگر است (سیدمن 200 :1388 ،و .)201

طبق الگوی تمایز اجتماعی بوردیو ،سرمایة اقتصادی بهعنوان یک ساختار قوی خطوط اصلی
میدان طبقة اجتماعی را مشخص میکند ،و در این پژوهش هم این موضوع کام ً
ال نمایان است.

همبستگیهای این شاخص با فرهنگ مصرف تلفن همراه نمیتواند تمایز بین طبقههای مختلف
دانشجویان را بهشکل مشخص به ما نشان دهد .این موضوع بیشتر بهدلیل ماهیت نظریة بوردیو است

که با پرهیز از تقلیلگرایی ،نگاهی گسترده و باز به تمایزهای طبقاتی دارد .بوردیو برخالف سنت
مارکسیستی ،فرهنگ را در به وجود آمدن پارهطبقهها دخیل میداند .سرمایة فرهنگی هم بهعنوان
ساختار و هم بهعنوان عامل ،تمایزهای بیشتری از قشربندی جامعه را که مبتنی بر فرهنگ مصرف

افراد است نشان میدهد .شاخصهای ذائقة غذایی ،ذائقة هنری و اوقات فراغت که نشان دهندة
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عادتوارة افراد هستند (هم بهعنوان ساختار و هم بهعنوان عامل) بهمراتب تمایزهای گستردهتری
را بیان میکنند .با در نظر گرفتن کل این متغیرها با توجه به جدول شمارة  ،3ماتریس چندوجهی
از فرهنگ مصرف دانشجویان به شرح زیر به وجود میآید؛ ماتریسی که هم نظریة بوردیو را تأیید

میکند ،و هم فرهنگهای مختلف مصرف تلفن همراه دانشجویان را به تصویر میکشد.

دستة اول دانشجویانی هستند که سرمایة اقتصادی باال و سرمایة فرهنگی متوسط دارند .به

این صورت که روابط شاخص سرمایة اقتصادی با شاخصهای قیمت گوشی ( ،)0.28میزان
مکالمه ( ،)0.17ابزارهای ارتباطی جدید ( )0.17و کاربرد آموزشی ( )0.14است .سه شاخص

اول بیشتر وابسته به ثروت هستند و شاخص آخر متأثر از فرهنگ و نشانگر سرمایة فرهنگی.

دستة دوم دانشجویانی هستند که سرمایة فرهنگی باال و سرمایة اقتصادی متوسط دارند .به

این صورت که روابط شاخص سرمایة فرهنگی با شاخصهای کاربرد سرگرمی ( ،)0.1کاربرد
عمومی ( ،)0.21ابزارهای ارتباطی جدید ( ،)0.13قیمت گوشی ( )0.11و میزان مکالمه ()0.14

است .سه شاخص اول بیشتر متأثر از سرمایة فرهنگی و شاخصهای بعدی متأثر از سرمایة
اقتصادی هستند.

دستة سوم شامل دانشجویانی است که دارای سرمایههای اقتصادی و فرهنگی باال و ذائقة

نخبهگرایانة تربیتشدة متوسط هستند .این دسته از روی روابط شاخص ذائقة غذایی -البته در

مورد دستههای سوم تا پنجم روابط شاخصهای سرمایههای اقتصادی و فرهنگی با فرهنگ

مصرف بهصورت تطبیقی در نظر گرفته شده است -با شاخصهای فرهنگ مصرف تلفن
همراه شناسایی شده است .این دسته بهعلت همبستگی بیشتر با کاربرد آموزشی ( )0.16و
همبستگی کمتر با شاخصهای کاربرد عمومی ( )0.16و میزان مکالمه ( )0.14دارای ذائقة
نخبهگرایانة تربیتشدة متوسط است.
دستة چهارم دانشجویانی هستند که سرمایههای اقتصادی و فرهنگی باالیی دارند ،همچنین
دارای ذائقة نخبهگرایانة تربیتشدة باالیی هستند .این دسته از روی روابط شاخصهای ذائقة
هنری و اوقات فراغت نخبهگرایانه شناسایی شده است .مصرف تلفن همراه این دسته بیشتر
جنبة آموزشی دارد -همبستگی با کاربرد آموزشی ( -)0.13و در انتخاب گوشی آزادانه،
هدفمند و منطبق با نیازهای مصرفی خود عمل میکنند .این موضوع از روابط قیمت گوشی
( )0.16و معیار انتخاب گوشی ( )-0.14قابل تشخیص است.
دستة پنجم دانشجویانی هستند که دارای سرمایههای اقتصادی و فرهنگی روبهپایین هستند.
این دسته با روابط اوقات فراغت عامیانه مشخص میشود .مصرف تلفن همراه این دانشجویان
بیشتر جنبة سرگرمی ( - )0.15با استفاده از ابزارهای ارتباطی جدید ( )0.31و اغلب با محتوای
تفننی و جنسی -دارد.
میزان همبستگی شاخصهای سرمایة اقتصادی ( )0.17و سرمایة فرهنگی ( )0.13با متغیر
شبکههای اجتماعی مجازی این موضوع را بیشتر تأیید میکند که استفاده از برنامههای ارتباطی
بیشتر جنبة تفننی و جنسی دارد؛ چون پایینترین همبستگی را شاخص سرمایة فرهنگی دارد.
طبق نظریة بوردیو ،سرمایة فرهنگی باعث میشود که افراد دیدی ظریف و موشکافانه در مسائل
و بهخصوص در حوزة مصرف پیدا کنند .یعنی هرچه میزان سرمایة فرهنگی افراد باالتر باشد،
ف آنها غنیتر و بامعناتر است .طبق الگوی بوردیو «افراد متعلق به قشرهای باالی
محتوای مصر 
اجتماعی ،در نوع مصرف فرهنگی خود با افراد متعلق به قشرهای پایین جامعه متفاوتاند»
(چان 1و گلدثروپ 2007 ،2به نقل از صمیم .)155 :1393 ،یعنی افرادی که سرمایة فرهنگی
باالیی دارند ،اختیار بیشتری در فرهنگ مصرف خود دارند .همچنین رابطة سرمایة اقتصادی
با شبکههای اجتماعی مجازی گویای این موضوع است که هرچه ثروت افراد بیشتر باشد،
استفادة آنها از این برنامهها بیشتر است .این امر طبیعی است ،چون استفاده از این برنامهها نیاز
به گوشیهای گرانقیمتت ر و با امکانات پیشرفتهتر و همچنین هزینة بیشتر دارد.

3

1. Chan
2. Goldthrope

 .3این مقاله از پایاننامة کارشناسی ارشد «سبک زندگی و فرهنگ مصرف تلفن همراه» در دانشگاه گیالن استخراج شده است.
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Abstract

Today, cellphone is an integral part of our life in daily communication and relations.
Moreover, due to the increasing development of the communication technologies
and devices, it is necessary to study their impacts and influences on people in
society. The main aim of this paper is to describe and explain the culture of cellphone
Cultural Research
consuming. Meanwhile, indexes of lifestyle have been applied among subjects
(University students). Theoretical framework of this research is Pierre Bourdieu’s
consumer lifestyle. This study is based on survey method with sample size of
Abstract
400 students. Questionnaire has been used for gathering data from respondents دوره چهارم
2 شماره
(students of state university and medical university of Shahrekord). The results of
1390تابستان
this study showed that, using Bourdieu’s theory, we can explain many students
behavior about consuming cellphone. Moreover, findings about using social media
between respondents have confirmed the theory of anonymity in cyberspace about
applications such as Viber, Line and What’s up.
Keywords: Consumer Culture, Cellphone, Social Media, Lifestyle, Shahrekord
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