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دانشجويي جامعة فرهنگي زندگي سبك از تصويري
۱
فاضلي  محمد

دانشگاه مازندران اجتماعي گروه علوم  عضو

  
چكيده

که مي شود استدالل چنين دنياي جديد در دانشگاه نقش  درباره نظريهها اكثر در 

اّهم از متخصص، فرد تربيت کنار در مشارکتجو شهروند تربيت و فرهنگ ارتقاي

راههاي از يکي فرهنگي، محصوالت مصرف است. دوران جديد در دانشگاه وظايف

است که نقشهايي ايفاي براي دانشجويان شدن آماده و فرهنگي سرماية مهم ارتقاي

فرهنگي مصرف ميزان بررسي حاضر، با مقالة کنند. جديد ايفا دنياي در ميرود انتظار

دانشجويان فرهنگي مصرف ميزان که ميپردازد مسئله اين بررسي به ايراني دانشجويان

آگاه و شهرونداني نقش ايفاي براي است ايشان را قادر اندازه چه تا فعلي در شرايط

سرماية بيننسلي انتقال و سبک زندگي نظريه بر مبناي هم چنين کند. آماده مشارکتجو

شده است. ايران ارائه در فرهنگي کاالهاي مصرف آيندة دربارة ايدههايي فرهنگي،

مصرف مشارکتجو، شهروند فرهنگي، زندگي  سبک دانشجو، كليدي: واژگان

فرهنگي. محصوالت

1. Fazeli114@yahoo.com
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مقدمه
ايدة کشور، دانشجويان فرهنگي مصرف دربارة موجود دادههاي اساس بر مقاله اين در
تحوالت پديد اساس بر که است اين ما استدالل کرد. خواهيم مهم را دنبال ساده ولي بسيار
کرده تغيير بگيرد، برعهده بايد  جديد دانشجوي  و  دانشگاه که  نقشهايي جهان، در آمده
بايد دانشجو به عبارتي و است اهميت حائز فرهنگ عنصر نقشهاي جديد، اين در است.
داشتن بدون كه بپذيرد جديد جامعه  در را مسئوليتهايي و  شود مسلط تواناييهايي بر
فعال، فرهنگي طريق مصرف از كه بر ايدههايي شدن مسلط و سرمايه فرهنگي از ذخيرهاي
نقشها نخواهد براي اين شايستگي به كسب ميشود، قادر منتقل به وي و انتقادي دائمي
دانشجويان فرهنگي حيات دادن به شكل در فرهنگي سبك زندگي و مصرف عبارتي به بود.
ايفا كنند محوريت ميرود آنها انتظار از كه را بتوانند نقشهايي كه سطحي رسيدن آنها به و
دانشجويان فرهنگي مصرف دربارة موجود آمارهاي تجربي برررسي براساس گاه آن دارد.
از با انتظارات ايران در موجود و دانشجوي تناسب دانشگاه درباره به گمانهپردازي ايران، در

ميپردازيم. جديد دانشجوي و دانشگاه
ندارد. وجود دانشجويان كشور فرهنگي مصرف ميزان و نوع درباره دادههاي كافي متأسفانه
نه تنها كه گردد دقيق استوار و مبسوط مباني نظري بر زماني ميتواند فرهنگي تحليل مصرف
نظريههاي شده باشد. بررسي نيز مصرف محتواي بلكه فرهنگي محصوالت از استفاده ساعات
نظريه مانند آن  پيامدهاي و  فرهنگي مصرف و زندگي سبك تبيينكننده  جامعهشناختي 
بينشهايي (۲۰۰۷ كرچبرگ ۱۳۸۲؛ فاضلي، (نك: آنتونيگيدنز پيترسون، ريچارد بورديو، پير
درباره موجود دادههاي مي كنند. ارائه فرهنگي مصرف محتواي و اجتماعي ساخت درخصوص
پوشش را فرهنگي مصرف و فعاليت هر به پرداختن زمان فقط دانشجويان فرهنگي مصرف
از همينرو و نميكنند ارائه مصرف فرهنگي دانشجويان محتواي از اطالعاتي و هيچ دادهاند
كرد. ارائه دانشجويان فرهنگي مصرف درباره ابتدايي گمانهزنيهاي از بيش چيزي نميتوان
ميزان مصرف ليكن نميكنند، فراهم نظري  مداقههاي براي  امكاني موجود دادههاي اگرچه 
ميتوان نظريه از مأخوذ فرضيات آزمون بدون حتي كه است سطحي در دانشجويان فرهنگي
اينگونه شد كه مدعي ميتوان كرد. حداقل را تحليل فرهنگي مصرف از اين سطح پيامدهاي

كند. ايران ارائه در فرهنگي حيات آينده درباره فرضياتي قادر است تحليل
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جديد دانشجوي و دانشگاه
از بخشي به قسمت اين  در است.  مطرح دانشگاه نقش باب  در مختلفي  نظريههاي
در نظر اولين مي كنيم. باب نقش دانشگاه به اختصار اشاره بيانشده در ايدههاي و نظريهها
تعريف دانشگاه نقشي كه يونسكو براي و فرهنگ به تفسيري از مفهوم دانشگاه، نقش باب
شامل ادبيات، و هنرها بر «... فرهنگ عالوه به تعريف يونسکو بنا دارد. ارتباط كرده است،
انسان فرهنگ ميشود. ... نيز باورها و سنتها ارزش ها، نظام بشر، حقوق اساسي زندگي، شيوه
موجوداتي را ما كه است چيزي همان فرهنگ، ميسازد. توانا خويش دربارة انديشيدن براي را
را فرهنگ خود طريق از انسان مي سازد. متعهد اخالقي لحاظ به و انتقادي عقالني، انساني،
ميگذارد، بحث به را شناختهايش بازميشناسد، ناتمام طرحي بهمثابه را خود ميكند، بيان
(کابال، ميرساند» تعالي را به وي كه ميكند خلق و چيزهايي ميجويد جديد معاني دائمًا
ميشود، تعريف دانشگاه براي كه نقشي فرهنگ، اولين مفهوم از تعريفي چنين با .(۱۲۹:۱۹۹۳
پيوند همهجانبه» «توسعة با عنوان ديگري مفهوم با عميقًا اين كاركرد است. فرهنگ» «ارتقاي

دارد.
فرهنگي، ابعاد در زندگي كيفي و كمي شاخصهاي به توجه معناي به همهجانبه توسعة
است. اقتصادي) به بعد همة واقعيتِِ توسعه صرفًا تقليل نه (و سياسي و اقتصادي اجتماعي،
انديشيدن قابليت اعطاي و انساني  موجودات  كردن عقالني  در دانشگاه  لحاظ، همين به
همة تقويت ديگر، عبارت و به هويت انساني بيان خالق و كار اخالقي، تعهد انتقادي، حفظ

نقشي اساسي دارد. است، شده فرهنگ گنجانده از يونسكو در تعريف عناصري كه
نظامِِ ميراث اين دارد. عهده بر نيز را فرهنگي ميراث انتقال وظيفه دانشگاه ضمن در
در نيز را  آنها به  نسبت انتقادي  انديشة از برخورداري قابليت البته  و باورها  و ارزشها 
نقش يونسكو، ديد از دارد. كاركرد دانشگاه نظر به هم  بهگونهاي ديگر يونسكو ميگيرد. بر
از دانشگاه آموزشي و نقش فكري ميان كردن پيوند «فراهم است از عبارت دانشگاه اجتماعي
را اينگونه دانشگاه كابال نقش .(۲۱-۲۲ (پيشين: ديگر» از سوي جامعه با توسعة سو، يك
زماني گفت. سخن آن ادارة يا دانشگاه مديريت باب در ميتوان گونه دو «به ميكند: تعريف
از را خود ارگانيك نهاد شكل يك به و متعدد بخش هاي با است  نهادي به مثابه دانشگاه
خدمت در جامعه و نيازهاي برآوردن براي خود را دانشگاه زماني اما تنظيم ميكند. درون
از: عبارتند ميكند ايفا جامعه به خدمت براي دانشگاه كه نقشهايي ميكند. تنظيم بودن، آن
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آموزش جهاني در بيانية (پيشين). جامعه» پرورش و انسانيت و تعليم آموزش دانش، اشاعة
است: «تربيت شده چنين تعريف دانشگاه وظيفة رسيد، به تصويب ۱۹۹۸ سال كه در عالي
قادر خاص، كيفيت هاي عرضة با مسئولي كه شهروندان باال و تخصصهاي با فارغالتحصيالن
دادن فني، مشاركت آموزش جمله از بشري باشند، فعاليت بخشهاي در تمامي مشاركت به
بهطور كه برنامههايي و كالسها برگزاري طريق از سطح باال مهارت هاي و دانش در ديگران
.۱ تأكيدميكنند: دو نكته عبارات بر اين است». جامعه و آينده نيازهاي حال با همگام مداوم

مشاركتجو. و شهروند مسئول متخصص؛ ۲. فارغالتحصيل
و مسئول شهروند است. مدرن دنياي اقتصاد اساسي نياز متخصص دانشآموخته
اصول و ارزشها به تعهد داشتن بايد دانشگاه است. مدني نهادهاي اساس مشاركتجو
در جستن مشاركت قابليتهاي و آنها در انتقادي توانايي بازانديشي انگيزه، ايجاد جامعه،
پژوهش «مؤسسه سوي از و جامعه با عنوان دانشگاه گزارشي كه كند. در منتقل فرد به را جامعه

است: شده اشاره دانشگاه براي كاركردهاي ذيل به منتشر شده عالي» آموزش برنامه ريزي و
باشد. بومي و به روز كند كه توليد دانشي بايد دانشگاه علم بومي: و عصري علم توليد .۱

دهد؛ پاسخ جامعه نياز به است قادر بهروز و بومي دانشگاه
پيشبيني و در است اجتماعي تغيير دانشگاه خود عامل اجتماعي: و تغييرات دانشگاه .۲

دارد؛ نقش هم تغييرات
سطح در براي مبادله دانش منزلة مركزي به دانشگاه و ارتباط بينالمللي علم: دانشگاه .۳

مي كند؛ عمل جهان
جامعه؛ به مدت كوتاه آموزشهاي ارائه .۴

نيز بزرگساالن دائمي آموزش جهت در نهادي منزلة به دانشگاه بازآموزي: و دانشگاه .۵
برنامهريزي،۱۳۷۷ :۱۰۱-۱۰۸). و پژوهش ميكند (مؤسسه عمل

زندگي پيششرط دو آوردن فراهم  در دانشگاه كه است شده  اشاره گزارش همين در
و مشاركت براي اخالقي از ۱.تعهد عبارتند پيششرطها  اين  دارد. اساسي نقش اجتماعي
واالي حياتي ارزشهاي از دفاع و مدني قانونمند جامعة تحقق جهت در اجتماعي همكاري
فناّوري، و دانايي .۲ و عدالتخواهي؛ ديگرپذيري، انساندوستي همفهمي، گفت وگو، مانند
براي پاسخ گويي هنر و فن و علم كردن كارآمد و روزآمد و نوآوري كاربردي، و دانش فني توليد

.(۲ (پيشين: پايانناپذير و جانشينپذير متنوع نيازهاي به
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رسالتهاي از مورد به سه نيز آلماني معاصر جامعهشناس فيلسوف و هابرماس، يورگن
فلسفيـ جوانب از و آرمانهاي مدرنيته منظر از چون هابرماس است. كرده اشاره دانشگاه
وي دارد. تأكيد بيشتر آن غيرتخصصي رسالتهاي بر ميكند، نگاه دانشگاه به اجتماعي
نه دانشگاهها  ...» كند: مي بيان ذيل موارد  در را  دانشگاه رسالتهاي باب در نظر خويش
توليد، فكر به بايد دهند بلكه انتقال را بهرهبرداري قابل فني از نظر كه را بينشي بايد تنها
هم بهرهبرداري، قابل فني نظر از دانشِِ از من منظور باشند. نيز دانشي چنين اشاعة و گسترش
مي شود كانالهاي صنعت به پژوهش بخش تحقيقات و از اطالعات سرريز و جريان شامل
مديريت، راهبردهاي رابطه با در كه ميشود نظرياي اطالعات و مشورتي دانش شامل هم و
مي شود» استفاده خصوصي مورد مؤسسات نظير قدرتهاي تصميم گيري ديگر و حكومت
است كرده تعريف دانشگاه براي نيز ديگر وظيفه دو هابرماس اما :۹۲-۹۱)؛ (هابرماس۱۳۷۳
سياسي خودآگاهي به دادن شكل و جامعه فرهنگي سنت اشاعة و تبيين انتقال، از عبارتند كه
آموزشهاي ابعاد تخصصي است، قادر و همهجانبة وي كلنگر نگاه (همان، ۹۳). دانشجويان
به را نهاد دانشگاه و است تلفيق كند الزم مدني در جامعة زيستن آنچه براي با را دانشگاهي
بازشناسد. نهاده است، آن دوش بر مدرن دنياي كه رسالتي قالب در تغذيهكنندة انديشه سان
دالنتي «وظيفه عقيده به دارد. عهده بر نيز عمومي حوزة تقويت در مهمي نقش جديد دانشگاه
بلكه گيرد، عهده  بر  را  جامعه سياسي يا فرهنگي معنوي، رهبري كه  نيست  اين  دانشگاه
اجماع براي آنكه جايي به عوض دانشگاه بگشايد. را در جامعه مجاري ارتباط دارد وظيفه

كند» (دالنتي، ۲۰۰۲: ۷). عمل حوزة عمومي تقويت در جهت بايد باشد، كردن
براي را خروجيهايش بايد و روبهروست امروز دنياي پيچيدگيهاي با جديد دانشگاه
كرده بروز آنـ  از تعابير مختلف با شدنـ جهاني كند. تربيت تهديدها  اين به گفتن پاسخ
آرمانهاي برخي چيز، همه بر سودآوري و اقتصاد سيطرة جريان در كه مي رود آن بيم و است
پيش سالها از نيز زيستمحيطي فراموش شود. تهديد شهروندي مسئوليتهاي و اخالقي
جنگها افزايش است؛ به و غني رو فقير شكاف شديدتر شده است. و امروز داشته وجود
روز هر و ميشود پايمال به راحتي بشر حقوق ميكند؛ را تهديد مردم از بيشتري تعداد زندگي
گرفتهاند قرار جوامع حاشيه در آن ها كه حقوق تعرض به و بهرهكشي از جديدي صورتهاي
را خود همواره بايد دانشگاه ها كه معناست بدان تهديدها اين به گفتن مي كند. پاسخ بروز
توسعه صنعتي، و تحقيق مراكز سازند. متعهد كار بازار نيروي تربيت از فراتر به مأموريتي نسبت
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داير خود مراكز آموزشي براي كه اقتصادي سازمانهاي انواع و و حرفهاي آموزشگاههاي فني
كه مأمورند باشند دانشگاهها فقط شايد ولي کنند، تربيت را کار بازار نيروي كردهاند قادرند
مسئوليت داراي زيستمحيطي، آلودگي نابرابري، فقر، نظير مسائلي به حساس انسانهايي
كنند (کالينگفورد،۲۴۸-۲۵۲:۲۰۰۴). تربيت انساني اصول روحيه حفظ به متعهد و اجتماعي
برآيد. موقعيت جديد الزامات اين از پس باشد عالي قادر خروجي آموزش ترتيب بايد اين به
جديد دنياي در دانشگاه نقش دربارة  نظريههاي موجود که مي شود  مشاهده ترتيب اين به
توانايي فرهنگي، خالقيت فرهنگي، ميراث انتقال نظير آن فرهنگي کارکردهاي بر شدت به
تأکيد متساهل و ديگرپذير عاقل، انسانهايي تربيت سياسي، آگاهي بسط انديشيدن، انتقادي
نک معاصر دوران در دانشگاه فرهنگي کارکردهاي درباره مفصلي بحث مالحظة (براي مي كنند
وضعيت از برآمده دشواريهايي همه با ايران جامعه بيگمان .(۱۳۸۰ همکاران، و شارعپور به:
دانشگاهها فرهنگي نقش نسبت به نميتواند دارد، رو پيش اجتماعي که عرصة متغير دائمًا

باشد. حساس دانشگاه فرهنگي خروجيهاي به خصايص نسبت بايد و بماند بيتفاوت

فرهنگي زندگي سبک
ميكرد. تعريف خريد كاال الگوي اساس زندگي را بر سبك ۱۹۶۳ در سال ليزر بار نخستين
... است اجتماعي گروه جامعه يا متمايز زندگي شيوة بر زندگي دال سبك ...» وي نظر به
خريداري كاالي طريق بدان كه شيوهاي خريد ميكند و مصرفكننده طريق بدان شيوهاي كه
نيز سوبل است» جامعه در سبك زندگي مصرفكننده بازتاب دهندة ميشود، مصرف شده
است زندگي شاخص سبك بهترين و شونده ترين مشاهده مصرف الگوي كه  تأكيدميكند
زندگي شخصي، سازماندادن شيوة بر تأكيد ضمن نيز همكارانش و المونت .(۱۹۸۱ (سوبل،
۳۲: (المونت و همکاران ميدانند زندگي سبك شاخص بهترين را مصرف و تفريح الگوي
نشده:۸۹) منتشر (چيني، مصرف» اجتماعي «سازمان را زندگي سبكهاي چيني ديويد .(۱۹۹۶
محصوالت به نهادن ارج يا الگومند مصرف، درك «سبك زندگي راه وي اعتقاد به ميخواند.
محور حول  زندگي، سبك فوق، تعاريف به عنايت با .(۷۱ (پيشين: است» مادي فرهنگ 
رفتارهاي از مجموعهاي  فرهنگي زندگي سبك  توضيح،  اين با مييابد. سامان  «مصرف»
از مشخصي گروه در و انسجاماند داراي رفته رويهم كه است فرهنگي فعاليت و مصرف
باشد، مد نظر افراد فرهنگي يا مادي مصرف اين که به بسته است. دادني قابل تشخيص افراد
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گفت. سخن فرهنگي يا مادي زندگي سبک از ميتوان
اجتماعي و فردي گستردهاي براي زندگي پيامدهاي يا مادي ـ فرهنگي زندگيـ سبک
توليد همپاشيدن خانواده، از يا انرژي از بهتر بهرهبرداري عامل است زندگي ممكن سبك دارد.
باشد (سوبل، بهداشتي رفتارهاي توزيع و بهداشت جنايت، و جرم ميزان الگوهاي مهاجرت،
زندگي كه سبك است مهم كاربردي داليل و هم به نظري لحاظ به هم سؤال اين .(۱۶۹:۱۹۸۱
سهگانة در سطوح زندگي سبك هر پيآمد و دارد جامعه يا گروه فرد، كاركردهايي براي چه
ايدههاي که است شده مطرح سبک زندگي دربارة پيامدهاي متعددي مباحث چيست؟ مذكور

بررسي مي کنيم. ادامه در را آنها از در برخي مندرج
زيمل از ايدهها توالي دارد. جمعي فردي و هويت خلق در مهمي نقش زندگي سبک
هويتي مشخصه هاي قادرند زندگيها  سبک که است آن بر دال محققان،  بقيه و گيدنز تا
و (روبرتز سياسي :۱۱۹-۱۲۹)، هويتهاي ۱۳۷۸ (گيدنز، رفتاري افراد انتخابهاي الگوي و
دربارة افراد نگرش و نشده: ۵۵) منتشر (چيني، تاريخي حافظه جنبه هايي از ،(۵ فاگان،۱۹۹۹:
خأل كه نقل ميكند گالسر قول از ويل .(۱۳۸۱ (باکاک، دهند شکل را جديد دنياي در مصرف
ميشود (ويل، و قهرمانان پر سبك هاي زندگي از طرف جوامع مدرن دين در از فقدان ناشي
شدن فزايندة عرفي و جهان زندگي را پاسخي به بيهنجاري سبك هاي بروز سوبل ۴۲:۲۰۰۰) و
بر را فراغت اوقات گذران شيوه و فرهنگي زندگي سبک دوماتزيه .(۳: (سوبل،۱۹۸۱ ميداند آن
خور بسيار در نکتة .(۴۱۵ (کوچوسر،۱۹۹۱ : است دانسته نيز مؤثر افراد شخصيت شکلدهي به
شيز، سبک زندگيها عقيدة به است. اجتماعي مشروعيت ايجاد در نقش سبک زندگي تأمل،
قدرت سياسي و نهايتًابه فرهنگي قدرت ايجاد به اجتماعي ايجاد مشروعيت طريق از قادرند
در انتظارميرود دانشگاهها که نقشي به توجه با .(۲۵۰ : (شيز،۱۹۸۷ منجر شوند اجتماعي و
بسيار اجتماعي کنند، داشتن مشروعيت ايفا توسعه حال در جوامع در باالخص و جامعة جديد

است. اهميت حائز
يا فرد  فرهنگي سرماية است. فرهنگي با سرماية  دوسويه تعاملي داراي زندگي، سبك 
در ميتواند نيز زندگي  و سبك شود زندگي سبكهاي ايجاد برخي ميتواند سبب خانواده
يكي از جديد كه اجتماعي نظامهاي براي رابطه اين باشد. فرهنگي افزايش سرماية جهت 
فرضية دارد. بسيار اهميت تحصيلي است، موفقيت در آنها تحرك اجتماعي اساسي راههاي
تحصيلي مستقيم روي موفقيت والدين تأثير مادي كه منابع است آن بازتوليد، دال بر سنتي
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كه عواملي نميكند. تأييد شكل بدين را اين فرضيه  تجربي پژوهشهاي اما دارد. فرزندان
اقتصادي پايگاه به تا مرتبطاند زندگي سبك به بيشتر ميكنند تبيين را تحصيلي موفقيت
نشان تحقيقات ۱۸). اين : ۱۹۹۵ و ديمگيو، ۱۹۰؛ مهر : خانواده (گنتزبوم،۱۹۹۰ اجتماعي و
سرماية تأثير  تحت  بسيار اندازهاي تا فرزندان، فرهنگي سرماية و مصرف ميزان  ميدهد، 
فرهنگي سرماية بيننسلي انتقال نيز در ايران شده انجام بررسي يک است. والدين فرهنگي
زندگي سبک دربارة مالحظات اين با (فاضلي،۱۳۸۲؛فاضلي،۱۳۸۴: ۴۴-۴۸). ميکند تأييد را
بسيار نقش دانشجويان، فرهنگي زندگي سبک که داريم انتظار آن، پيامدهاي و فرهنگ
جديد انتظار دانشگاه خروجي هاي از که نقشهايي پذيرش براي ايشان کردن در آماده مهمي
نظريههاي موجود درباره و زندگي سبک نظريههاي از بهرهگيري اصل، در ميرود، داشته باشد.
عوامل از يکي دانشجويان فرهنگي زندگي سبک ميدهد، نشان جديد دانشگاه نقشهاي

است. دانشجويان قابليتهاي و ويژگيها تعيين کنندة

پژوهش روش
فرهنگي مصرف دربارة موجود اطالعات ثانوية تحليل مقاله، در اين استفاده شده روش
دانشجويان فرهنگي شاخصهاي مصرف ميان مقايسهاي در ضمن، است. کشور دانشجويان
موجود، داده هاي مبناي بر گرچه خواهيم داد. نيستند، انجام دانشجو که جامعه مردم عموم و
ضعف خصايصي و قوت و دانشجويان مصرف فرهنگي وضعيت ميان آماري برقراري ارتباط
امکان پذير ميرود، انتظار دانشجويان از  جديد دانشگاه  در که خواستههايي اساس بر که
بر دهيم و دانشجويان ارائه فرهنگي مصرف تصويري از تا ميکوشيم اين مقاله در نيست؛ اما
از جامعة دانشجويي انتظارات و موجود ميان وضع تناسب ميزان همين تصوير دربارة اساس
«فعاليت نام با از نتايج تحقيقي مقاله اين دادههاي جديد قضاوت کنيم. دانشگاه چارچوب در
برگرفته شده انجام ۱۳۸۲ سال در ارشاد وزارت توسط که خانوار» فرهنگي کاالهاي مصرف و
که اين تحقيق اطالعات بانک در نفر ۹۸۱۸ فرهنگي مصرف به مربوط اطالعات است. شده،
ذکر دانشجو را خود شغل افراد، اين از برخي است. بوده موجود شده، جمع آوري ملي سطح در
معموًال پيشفرض که با اين ما است. نشده ذکر نيز دانشجويان تحصيلي اين و مقطع کردهاند
سال ۵ مدت ظرف و حداکثر ميشوند دانشگاه وارد سالگي يا ۱۸ ۱۷ سن در دانشجويان
شده وارد دانشگاه که ديرتر کساني براي گرفتن دو سال نظر در با شد، و فارغ التحصيل خواهند
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اعالم دانشجو را خود شغل که را سالي ۲۵ تا ۱۸ سني گروه ميشوند، فارغالتحصيل ديرتر يا
دانشجويان شامل گروه، اين از درصدي دارد احتمال کردهايم. انتخاب بررسي براي کردهاند،
در سال ۲۵ ۱۸ تا دانشجوي نفر جمعًا ۳۹۲ ترتيب، اين به باشند. نيز ارشد کارشناسي مقطع
تحقيق در بررسي شده افراد بقية با گروه را اين براي مقايسه، همچنين گرفته اند. قرار گروه اين
مقايسه داشتهاند،  قرار سال باالي ۲۵ سني  گروه در  و نبوده دانشجو آنها  شغل که اصلي

۱
گرفتهاند. قرار نفر ۴۹۲۷ نيز گروه اين در کردهايم.

از دانشجويان، باالتر فرهنگي مصرف کلي سطح .۱ از عبارتاند مقاله اين در سه فرضية ما
به اندازهاي دانشجويان ميزان مصرف فرهنگي غيردانشجويان است؛ ۲. مصرف فرهنگي ميزان
ايران جامعة .۳ كند؛ آماده ميرود، انتظار آنها از که نقشهايي ايفاي براي را آنها که نيست

گرچه
۲
شد. خواهد فرهنگي مواجه کاالهاي مصرف نظر از شديدتري بحرانهاي آينده، با در

فرهنگي زندگي سبک ميان ارتباط آزمودن براي الزم دادههاي و ابزارها به مقاله  اين  در
کاهش و بحران جديد دانشجوي نقشهاي (ايفاي تحقيق وابسته و متغيرهاي دانشجويان
خواهند کمک ما به تحليلهاي نظري دسترسي نداريم، اما در ايران) فرهنگي کاالهاي مصرف

کنيم. تحليل را آنها ميان ارتباط تا کرد

فراغت زمان
چند تعطيل روز هر در و هفته عادي روز هر در متوسط بهطور که شد پرسيده افراد از
و شغل خود به کار که فرد شده تعريف زماني نيز فراغت ساعت وقت فراغت دارند؟ زمان
فراغت زمان ميانگين دانشجويان، ندارد. قرار استراحت و خواب حالت در و نيست مشغول
دانستهاند. هفته تعطيل روزهاي ساعت در و ۵/۵ عادي روزهاي در ساعت ۳/۱۵ را خود
دانشجويان در زمان فراغت ساعت بوده است. ۶/۲۵ گروه غيردانشجو ۴/۲۸ و براي اين ميزان
در فراغت زمان ميزان غيردانشجوست. گروه از کمتر معناداري طرز به تعطيل و عادي روزهاي
روزهاي در زنان غيردانشجو، گروه در اما ندارد؛ معناداري تفاوت پسر و دختر دانشجويان بين
رفتارها محتواي بر مطالعة چيز از هر بيش موجود، ادبيات در فرهنگي سبک زندگي که بررسي آگاهيم کامًال ما .۱
در را فراهم نميسازد. چنين بررسياي موجود امکان اينحال دادههاي است. با فرهنگي افراد متمرکز مصرف و

است. شده ثبت فرهنگي و انواع مصرف رفتارها از يک هر ميزان انجام دادن فقط موجود، دادههاي
کتاب، تيراژ بودن پايين تئاتر، سالنهاي خالي بودن سينماي ايران، ورشکستگي درباره متعددي خبرهاي ۲.امروز
دشواري هاي وضعيت سبب اين تداوم مي شود. منتشر فرهنگي مکانهاي بقية و موزه ها از ميزان استقبال بودن اندک

شد. خواهد فرهنگ اقتصاد بخش در بسيار
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فراغت زمان ميانگين کل اين ارقام، به توجه با دارند. زمان فراغت مردان، بيش از هفته، عادي
واحدهاي تعداد بيش از ساعت ميزان چندين اين ساعت است. ۲۴/۴ ايام هفته در دانشجويان
فراغت زمان اهميت ميزان برآورد  اين  است. هفته يک  طول در  دانشجويان بيشتر درسي

ميدهد. را نشان دانشجويان

فراغت فعاليت هاي
کتابخواني

در شود. تلقي دانشجويي زندگي ماهيت به فراغتي رفتار نزديکترين ميتواند مطالعه
پرسيده هفته مطالعه در زمان متوسط و ميکنند مطالعه افراد که کتابهايي موجود، نوع دادههاي
دانشجويان ميان تفاوتي كتابها برخي مورد در ميدهد، نشان ۱ شمارة جدول است. شده
تاريخي، کتابهاي نوجوان، و  کودک (كتابهاي ندارد وجود  جامعه غيردانشجويان و
ميدهد جدول، نشان ستون آخرين در نوشتهشده همبستگي ضريب حرفه). هنر و کتابهاي
منفي (عالمت دارد شدت و اندازه معنادار بوده تا چه دو گروه ميان مشاهدهشده تفاوت که
دانشجويي است). بيشترين گروه در بين خاص يک رفتار يا مطالعه معناي بيشتر بودن به
پيش بيني که است دانشگاهي تخصصي کتابهاي و کمکدرسي کتابهاي به مربوط تفاوت
و رمان و کتابهاي ادب و شعر کتابهاي مطالعه ميزان بقية موارد صرفًا در است. نيز شدني
مالحظهاي دارد. قابل معنادار تفاوت غيردانشجويان و دانشجويان بين در بزرگساالن داستان
توجه قابل بيشتر است. نکات اندکي غيردانشجو جمعيت بين در کتابهاي ديني نيز مطالعة
به نسبت دانشجو دختران از بيشتري تعداد اوًال، چشم ميخورد. داده ها به اين در نيز ديگري
کتابهاي در زمينة مطالعة باالخص ميخوانند؛ کتاب خود فراغت اوقات در دانشجو، پسران
اين گونه که دختري دانشجويان نسبت تربيتي. و روانشناسي داستان، و رمان ادب، و شعر
مورد است. در پسر نسبت در دانشجويان همين برابر سه ميکنند، دو تا مطالعه کتابهاي را
براي ندارد. تفاوت معناداري و پسر دختر دانشجويان در بين ميزان مطالعه ، کتابهاي بقية
پسرها درصد فقط ۱۶ حال آنکه ميخوانند داستان و رمان درصد دانشجويان دختر ۳۵/۱ مثال
اوقات فراغت در کتابي نوع هيچ ۲۵/۳درصد، دانشجويان بين در ميخوانند. و داستان رمان
پسر، دانشجويان بين در مي خوانند. کتاب يک نوع تنها نيز درصد ۳۲/۱ نميکنند. مطالعه خود
دختر دانشجويان بين ميزان در نميکنند. اين کتابي مطالعه فراغت هيچ زمان در ۲۹/۳درصد
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از دانشجويان پسر دختر بيش  دانشجويان بين در مطالعه است. در کل، ميزان ۲۱/۸ درصد
است. درصد ۶۲/۱ مطالعه نميکنند، هيچ نوع کتابي که غيردانشجويان، کساني بين در است.

است. مردان از بيش زنان در مطالعه ميزان اندک، فاصلهاي با نيز گروه اين در
غيردانشجويان و گروه دانشجويان کتابخواني در مقايسة .۱ جدول

اما است؛ بوده ساعت ۳ هفته يک در مطالعه ساعات حداکثر بررسي، تحت نمونة کِل در
اين دانشجويان ۵۲/۸۶ دقيقه است. در گروه يا مطالعه در هفته ۰/۸۸۱ ساعت زمان ميانگين
است. دقيقه ۴۸ يا ساعت ۰/۸ گروه غيردانشجو و در دقيقه ۱۱۱/۶۶ يا ساعت ۱/۸۶۱ ميانگين
در ساعت دختر ۱/۹۶۷ دانشجويان مطالعة ميزان است. معنادار نيز مقدار اين دو ميان تفاوت
دقيقه) ۱۰۴/۲۸) ساعت پسر ۱/۷۳۸ دانشجويان براي همين ميزان و دقيقه) ۱۱۸/۰۲) هفته
دختران بيشتري از اگرچه تعداد که ميدهد نشان هفته در زمان مطالعة بررسي ميانگين است.
دانشجو تفاوت پسران و دختران در بين مطالعه ميزان ساعات اما ميخوانند، دانشجو کتاب
مطالعه خود فراغت زمان در  مردان از بيش زنان غيردانشجو گروه در  اما ندارد. معناداري
و ۵۰/۵۲ دقيقه يا ساعت طول هفته ۰/۸۴۲ در مطالعه زنان غيردانشجو زمان مي کنند. ميانگين
است. دقيقه ۵۴/۸۴ يا ۰/۷۶۵ ساعت هفته طول در مردان غيردانشجو مطالعة زمان ميانگين

مطالعة ساعات و در هفته ساعات فراغت تعداد همبستگي معناداري ميان نمونه، کل در

کتابرديف نوع
ضريبغيردانشجودانشجو

همبستگي
ميخوانندنميخوانندميخوانندنميخوانند

و نوجوان1 -98298/91/1کودک

0/107-78/621/490/89/2شعر و ادب2

بزرگ ساالن3 داستان و 0/115-73/726/388/411/6رمان

تاریخی4 -88/511/590/19/9کتب

درسی طالب5 یا کتب 91/38/785/314/70/045کتب دینی

درسی6 0/228-88/511/599/20/8کمک

و ...)7 (دائرةالمعارف 0/129-861496/23/8مرجع

حرفه8 و -96/23/897/62/4هنر

دانشگاهی9 0/37-56/143/994/75/3تخصصی

تربیتی10 و 0/03-89/810/292/87/2روانشناسی

سیاسی11 0/031-91/68/494/45/6اجتماعی و

غریبه12 علوم و 0/029-98299/10/9هیپنوتیزم
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ميتوان ترتيب اين به است. دانشجويان، ۰/۲۸۳ گروه همبستگي در اين اما ندارد. وجود کتاب
همبستگي اين مطالعه ميکنند. کتاب بيشتر دارند، بيشتري وقت فراغت که دانشجوياني گفت
ساعات مطالعه و دانشجويان سن ۰/۱۱۵ ميان نمي شود. همچنين مشاهده گروه غيردانشجو در
ميکنند. مطالعه بيشتري ساعات مسنترند، دانشجويان قدر هر دارد. وجود همبستگي آنها
۲۴/۴ ساعت داشتن نظر در با اندک است. بسيار هفته مطالعه در ساعات تعداد کل، البته در
زمان ميانگين منزلة به ساعت ۱/۸۶۱ و هفته در دانشجويان فراغت ساعات تعداد منزلة به
از ساعات درصد ۷/۶ دانشجويان که ميشود مشاهده هفته، هر در دانشجويان مطالعه توسط

اختصاص ميدهند. مطالعه به خود را فراغت

مجله و روزنامه مطالعة
کنند. احتماًال ميخواندهاند، ذکر که را مجلهاي يا روزنامه ۷ ميتوانستهاند پاسخگويان
اينجا در ما اينحال، با كنند. مشخص نيز را کدام هر مطالعة ميزان ميتوانستهاند درضمن،
قرار بررسي معيار است، کرده  ذکر فرد که را مجله اي  يا روزنامه اولين  مطالعة ميزان فقط

ميدهيم.
غيردانشجويان و دانشجويان گروه در مجله و روزنامه مطالعة مقايسة .۲ جدول

هميشه ۲۲/۱درصد نميخواندهاند. مجله اي روزنامه يا هيچ افراد درصد ۵۵/۳ نمونه، ّکِل در
نيز درصد ۳ ميخوانند يا مجله روزنامه گاهگاهي درصد ميخوانند. ۱۹/۶ مجله يا روزنامه
زياد اما است، معنادار اگرچه شده مشاهده تفاوت ميخوانند. روزنامهاي يا مجله بهندرت
بر مجله روزنامه و مطالعة ميزان در تفاوت و گروهبندي متغير ميان شدت رابطة و نيست
مطالعة ميزان تفاوت که گفت ميتوان ترتيب، اين به است. ۰/۰۷۱ فقط في، آماره اساس

مطالعهرديف غيردانشجودانشجوميزان

43/956/3هیچ1

30/921/4همواره2

22/419/4گاهگاهی3

2/83بهندرت4
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نيز ۴ و ۳ جداول مالحظه نيست. قابل غيردانشجويان و دانشجويان گروه در روزنامة و مجله
تفاوت نيز و مجله روزنامه مطالعة ساعات لحاظ به گروه دو ميان که تمايز ميدهند نشان

معنادار است. آنها تفاوت اگرچه زيادي ندارد.

غيردانشجويان و دانشجويان گروه در روزانه نشريات مطالعة ميزان مقايسة جدول۳.

غيردانشجويان و دانشجويان گروه در هفتگي و ماهانه نشريات مطالعة ميزان مقايسة .۴ جدول

است. يكسان نسبتًا نيز ومجله روزنامه مطالعة زمينة در گروه دو اين سليقههاي ساختار
از عبارتند داشتهاند، را خواننده بيشترين که  مجلهاي و روزنامه ۵ دانشجويان، گروه در
ترتيب، به نيز غيردانشجو گروه در و اطالعات؛ ايران، جامجم، خراسان، همشهري، روزنامههاي
دو هر در روزنامةخراسان. و جامجم، ايران، مجلةخانواده همشهري، روزنامههاي از: عبارتست

خواننده دارد. درصد ۱۰ همشهري است که بيش از روزنامه گروه، فقط

مطالعهرديف غيردانشجودانشجوميزان

66/878/7هیچ1

5/44حدود نیم ساعت2 /1

12/56/8حدود یک ساعت3

7/75/8حدود دو ساعت4

ساعت5 دو از 7/74/6بیش

100100کل

مطالعهرديف غيردانشجودانشجوميزان

42/157/5هیچ1

25/317حدود نیم ساعت2

19/616/2حدود یک ساعت3

9/26/4حدود دو ساعت4

ساعت5 دو از 152/9بیش

100100کل
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تلويزيون و راديو از استفاده
جمعيت در راديو از استفاده ميزان ميکنند. استفاده راديو از افراد ۳۷/۳درصد نمونه، کل در
از استفاده تفاوت ميزان جمعيت غيردانشجويي۳۹/۱درصد است. در ۱۴/۵درصد و دانشجويي
معناداري ميان جمعيت غيردانشجو، تفاوت در است. کامًال معنادار نيز گروه دو اين در راديو
نيز دانشجو جمعيت درخصوص يافته اين ندارد. وجود راديو از مردان و زنان استفاده ميزان

صادق است.

و غيردانشجويان دانشجويان گروه در مقايسة زماناستفادهازراديو .۵ جدول

غيردانشجويان و دانشجويان در گروه از تلويزيون استفاده زمان مقايسة .۶ جدول

مطالعهرديف غيردانشجودانشجوميزان

85/561/3هیچ1

3/67/3حدود نیم ساعت2

4/610/3حدود یک ساعت3

2/68/4حدود دو ساعت4

ساعت5 دو از 3/812/6بیش

100100کل

مطالعهرديف غيردانشجودانشجوميزان

19/610/8هیچ1

5/14/4حدود نیم ساعت2

9/713/7حدود یک ساعت3
19/620/4حدود دو ساعت4

ساعت5 دو از 45/950/8بیش
100100کل
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دو در تلويزيون از استفاده ميزان استفاده ميکنند. تلويزيون از درصد نمونه،۸۹/۱ کل در
۸۹/۷ درصد گروه غيردانشجو در و درصد ۸۱/۴ دانشجو گروه در معناداري دارد. گروه، تفاوت
تلويزيون، از استفاده ميزان که دادههاي جدول ۵ نشان ميدهد ميکنند. استفاده تلويزيون از
به نيست. راديو از استفاده و مجله و روزنامه مطالعة کتابخواني، ميزان با مقايسه قابل
در ميزان همين از اندکي بيش تلويزيون از استفاده ميزان که است از آن حاکي دادهها عالوه

گروه غيردانشجو است.

صوتي از نوار استفاده
جدول که همانگونه است. شده سؤال مردم صوتي، از نوار نوع شش از کردن استفاده دربارة
به دانشجويان بين موسيقي در و سرود و آموزشي نوارهاي از ميزان استفاده ميدهد، نشان ۷
قصه به از نوار استفاده ميزان گروه غيردانشجوست. بين در ميزان همين از طرز معناداري بيش
تفاوتي گروه دو نيست، ميان دادن به قصه گوش سن بررسي ما در سني تحت گروه اينکه دليل
از استفاده ميزان اما است. بيشتر در گروه غيردانشجو آنها از استفاده ميزان ولي ندارد، بسيار
ميزان کل، است. در بيشتر غيردانشجو در بين گروه سخنراني نوار هم چنين مذهبي و نوارهاي
بين صوتي در نوار از استفاده تفاوت زمان است. کم دو گروه هر در مذهبي نوارهاي استفاده از
صوتي ميکنند نوار از استفاده صرف را بيشتري زمان دانشجويان، است. معنادار کامًال گروه، دو

ميشود. ناشي موسيقي و سرود نوارهاي استفاده از ميزان از نيز تفاوت عمدهترين و
 

غيردانشجويان و دانشجويان گروه در صوتي نوار از مقايسةاستفاده .۷ جدول

نواررديف نوع
همبستگيغيردانشجودانشجو ضريب

نميدهند ميدهندگوش نميدهندگوش ميدهندگوش گوش

0/128-86/713/396/53/5آموزشی1

و موسیقی2 0/128-44/155/967/332/7سرود

99/20/899/50/50/024قصه3

-91/38/788/411/6قرآن4

عزاداري5 و 86/713/378/421/60/053روضه

95/94/193/66/40/025سخنرانی6
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غيردانشجويان و دانشجويان گروه در صوتي نوار از استفاده مقايسةزمان .۸ جدول

اما وجود ندارد؛ از نوار استفاده در ميزان مردان زنان و ميان گروه دانشجويان تفاوتي بين در
ميکنند. استفاده صوتي نوار از مردان بيش از متوسط اندکي بهطور زنان غيردانشجويان، گروه در
که فعاليتهايي است از يکي موسيقي و صوتي نوار به دادن گوش موجود، آمارهاي توجه به با

باالست. آن نسبتًا دادن انجام ميزان فعاليتها، با ساير مقايسه در
 

اينترنت از استفاده
استفاده ميزان در بسيار تغييراتي است و احتماًال گسترشي روبه پديدة اينترنت استفاده از
به هر حال، است. ايجاد شده مقاله، و زمان نگارش دادهها زماِن جمعآوري آن در فاصلة از
ميزان دانشجو، نمونه در ميکردهاند. استفاده اينترنت از افراد درصد ۶/۱ بررسي تحت درنمونة
آشکار کامًال است. بوده ۴/۳ ميزان اين غيردانشجو نمونة در و درصد ۲۹/۱ اينترنت از استفاده
گروه در دارد. وجود گروه دو اين در اينترنت از استفاده ميزان ميان معناداري تفاوت که است
دانشجويان، در گروه اما ميکردهاند، استفاده اينترنت از زنان از بيش مردان اندکي غيردانشجو،
درصد  ۲۹/۱ ميان از است. بوده يکسان جنسي، گروه دو هر در اينترنت از استفاده ميزان 
کار، درصد در محل ۸/۸ خانه، در درصد ۳۵/۱ ميکردهاند، استفاده اينترنت دانشجويان که از
اينترنت از اماکن ساير ۱/۸ درصد در و کافينت، ۷ درصد در تحصيل، محل در درصد ۳۳/۳

ميکنند. استفاده

مطالعهرديف غيردانشجودانشجوميزان

38/556/5هیچ1

6/18/7حدود نیم ساعت2

1211/9حدود یک ساعت3

14/39/2حدود دو ساعت4

ساعت5 دو از 29/113/6بیش

100100کل
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فيلم تماشاي
سينما ۳۴/۷درصد  نمونةدانشجو در ميرفتهاند. سينما افراد ۱۸/۲درصد نمونه، ّکل  در
ميزان در گروه، دو اين تفاوت است. درصد ۱۶/۹ ميزان اين نمونةغيردانشجو در و ميرفتهاند
سينما که و مردي زن معنادار است. اگرچه تفاوت درصد دانشجويان کامًال نيز سينما رفتن
زن همقطاران از دانشجو بيش مردان مي دهند که داده ها نشان با اينحال است، اندک ميروند
ميشود. در مشاهده نيز غيردانشجو و مردان بين زنان در تفاوت اين ميروند. سينما خود به
در فيلم تا۵۰ ۱ نيز بين بقيه نميبينند. فيلمي هيچ سال در افراد نمونةبررسيشده،۸۲/۳ درصد
است. فيلم ۰/۶۸ سال هر در در سينما اما ميانگين تماشاي فيلم ميکنند، تماشا سينما در سال
مقدار اين و ميکنند تماشا سينما در ۱/۵۱فيلم سال هر در متوسط بهطور دانشجويان البته
فيلمهايي تعداد ميان تفاوتي نمونه، کل در است. سال هر در فيلم ۰/۶۱ غيردانشجو گروه در
نمونةدانشجويي نميشود. در بين مشاهده مي بينند، سينما در در يک سال مردان و زنان که
فيلم تماشا کردن در سينما، سالن در فيلم تماشاي از غير ميشود. نيز همين وضعيت تکرار
غير مراکزي در تنها ۴/۱ درصد نمونه، ّکل در  است.  شده پرسيده نيز  سينما  از غير اماکني
مراکز در افراد درصد ۱۲/۸ دانشجويي نمونه بين در البته ميکنند. تماشا فيلم نيز سينما از
است. غيردانشجويي ۲/۷ درصد نمونه در مقدار اين اما ميکنند. تماشا غيرسينمايي نيز فيلم
البته است. ۰/۲۱فيلم نمونه کل براي سال هر در غيرسينمايي مراکز در فيلم تماشاي ميانگين
است. معنادار آن ها تفاوت ۰/۲و غيردانشجويان بين در و ۰/۳۳ دانشجويان بين در ميزان اين
مراکز و سينما تماشاي ميانگين احتساب با نيست. معنادار کل در نيز مردان و زنان ميان تفاوت
ميزان اين فيلم در سال ميبيند. ميانگين ۱/۸۴ دانشجو بهطور ميتوان ديد که هر غيرسينمايي،
بقيةمردم، برابر دو بهطور ميانگين دانشجويان است. ۰/۸۱ فيلم غيردانشجو جمعيت بين در

ميکنند. تماشا فيلم

تماشاي تئاتر
جمعيت بين در ميروند. تئاتر نيز تماشاي به که افراد گفتهاند درصد ۴/۴ نمونه کل در
۴/۱ ميزان اين غيردانشجو، گروه جمع بين ميروند و در تئاتر تماشاي به درصد ۸/۲ دانشجويي
مردان بيش از زنان دانشجويان، نمونة معنادار است. در نيز شده مشاهده است. تفاوت درصد
تماشاي به که گفتهاند دانشجويان دختر درصد ۱۱/۴ که در حالي ميروند. تئاتر تماشاي به
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اين نمونةغيردانشجو در درصد است. ۴/۴ فقط دانشجو پسران در بين ميزان اين ميروند. تئاتر
تماشا کرده فرد هر سال در که تئاتري تعداد نمونه،ميانگين کل در نيست. مشاهده تفاوت قابل
ميزان اين ميکنند، تماشا تئاتر ۰/۲ سالي ميانگين بهطور دانشجويان که حالي در است. ۰/۰۹

است. ۰/۰۸ نمونةغيردانشجويي در
 

مذهبي اعمال
اطالعات بانک ميآيند. در به حساب فرهنگي مصرف رفتار و از نيز بخشي مذهبي اعمال
جدول است. شده عمل مذهبي پرسش و رفتار ده دادن انجام اين تحقيق از در استفاده مورد
را مذهبي عمل هشت دانشجويان از بيش غيردانشجويي جامعة که ميدهد نشان ۹ شمارة
در خواندن جماعت نماز عمِل است. در معنادار نيز گروه اين دو ميان تفاوت و ميدهد انجام
قرائت ميزان در ميدهند. کار را انجام اين ديگر بيش از گروه دانشجويان تحصيل، و کار محل
خانه در گروه هر دو از يکساني درصد زيرا ندارد، وجود تفاوتي گروه دو نيز بين خانه در قرآن
را مذکور اعمال مذهبي که درصد کساني گفت، ميتوان اين داده ها به توجه ميخوانند. با قرآن

است. جامعه ميانگين کل از کمتر دانشجويي جامعة ميدهند در انجام

غيردانشجويان دانشجويان و گروه مذهبي در اعمال مقايسة انجام .۹ جدول

بين در  نيز مذهبي اعمال از يک  دادن هر انجام ميزان  ميدهد،  نشان ۱۰ جدول شماره
طرز به دانشجويان بررسيشده،  مذهبي  عمل  ده هر  در است.  بيشتر غيردانشجويي  نمونة

مذهبيرديف عمل

غيردانشجودانشجو

همبستگي ضريب
نميدهند ميدهندانجام نميدهندانجام ميدهندانجام انجام

مولودی1 مجلس به 62/837/248/751/30/074رفتن

61/538/537/962/10/126رفتن به روضه2

سخنرانی دینی3 881278/921/10/059شرکت در

جلسۀ دعا4 79/820/262/137/90/096شرکت در
89/810/275/424/60/089شرکت درجلسۀ قرآن5
جماعت مسجد6 نماز 82/917/167330/089شرکت در
تحصیل7 و کار محل جماعت 0/164-71/728/390/99/1نماز
قبور8 اهل 54/845/226/273/80/166زیارت
زیارتگاهها9 به 47/252/831/668/40/087رفتن
منزل10 در قرآن -52/347/750/249/8خواندن
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نمونة دو هر در ضمن، در ميدهند. انجام را اعمال اين غيردانشجو، جمعيت از کمتر معناداري
درصد که هستند عملي دو جماعت، نماز خواندن و منزل در خواندن قرآن تنها بررسي شده،
ده انجام ميزان نمرة اساس جمع بر ميدهند. انجام مداوم پاسخگويان بهطور از توجهي قابل
تحليل کمک به در ضمن است. محاسبه شده ديني انجام اعمال نمرة ميزان يک ديني، عمل
تحليل عاملي جمعگرايانه تقسيم کردهايم. و فردگرايانه دو دستة را به مذهبي عمل عاملي، ده
قرار دسته يک در در منزل، خواندن قرآن و زيارتگاه به رفتن اهل قبور، زيارت ميدهد، نشان
نمونه، در ّکِل ميگيرند. قرار دستة ديگري در بقيه دارند) و فردي ماهيت (که بيشتر ميگيرند
در اما مردان است. بيش از معناداري بهطرز مذهبي، اعمال کلي انجام در شاخص زنان نمرة
اما نکتة نميشود. مشاهده مذهبي، اعمال کلي شاخص نمرة در تفاوت اين نمونة دانشجويان،
مذهبي بهطور فردگرايانة اعمال ميزان انجام براساس نمرة دانشجو، دختران که اين است مهم
۶۹/۰۸درصد بهطور متوسط مي دهند. انجام را اعمال اين دانشجو از پسران بيش معناداري،
در اما نميدهند. انجام را ۹ شمارة جدول در  نشاندادهشده مذهبي عمل ده دانشجويان
انجام متوسط بهطور را دهگانه مذهبي  اعمال  افراد  درصد  ۵۶/۸ غيردانشجو، جمعيت بين

نميدهند.

مذهبيرديف غ.دعمل
د/
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مولودی1 مجلس به رفتن
00/311/84/824/25/162/8د

0/30/81/95/15/730/36/749/1غ.د

به روضه2 رفتن
0/50/51/83/84/121/76/161/5د

0/71/93/67/68/333/66/138/1غ.د

سخنرانی دینی3 شرکت در
101/3116/41/388د

0/41/21/72/32/99/62/779/1غ.د

جلسۀ دعا4 شرکت در
012/81/82/68/43/380/1د

0/52/37/36/35/912/92/362/4غ.د

شرکت درجلسۀ قرآن5
00/82/611/83/1189/8د

0/63/25/73/936/71/575/5غ.د

جماعت مسجد6 نماز شرکت در
3/63/30/83/623/10/882/9د

8/46/14/65/22/45/21/167/1غ.د

تحصیل7 و کار محل نمازجماعت
9/46/43/34/621/80/871/7د

5/31/50/40/90/40/40/191غ.د

قبور8 اهل زیارت
0/30/310/59/28/912/23/355/4د

0/41/619/314/615/716/35/726/3غ.د

زیارتگاهها9 به رفتن
0/51/33/85/910/220/910/247/2د

0/41/56/99/612/824/312/631/8غ.د

منزل10 در قرآن خواندن
137/710/27/13/33/8252/8د

18/79/48/65/12/74/21/150/3غ.د

غيردانشجويان و دانشجويان گروه در مذهبي اعمال انجام ميزان مقايسة .۱۰ جدول
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درصد ميدهد نشان ۹ که شماره، جدول در ارائهشده ارقام هنگام بررسي به بايد ضمن در
۱۰ نيز جدول شمارة به را انجام مي دهند، همزمان اعمال مذهبي از دانشجويان قابل توجهي
۳۷/۲ اگرچه مثال براي نيست. زياد اعمال اين دادن انجام ميزان ميدهد نشان که کرد، توجه
در که اما تعداد دانشجوياني در جلسات مولوديخواني شرکت ميکنند، دانشجويان درصد
دانشجويان کل درصد ۸ از کمتر مي کنند شرکت جلسات اين در ماه يک از کمتر زماني فواصل

است.

کردن ورزش
در کنند. ذکر ميدادهاند، انجام  که را ورزش نوع هشت تا ميتوانستهاند  پاسخگويان،
درصد به ترتيب اول ورزش هفت نمي دادهاند. انجام ورزشي هيچ درصد نمونه، ۸۱/۹ ّکِل
آيروبيک بدنسازيـ ،(۳۱/۷) نرمش از عبارتند غيردانشجو جمعيت در آنها انجامدهندگان
نه ورزش .(۶/۵) واليبال ،(۷/۷) کوهنوردي ،(۱۳/۶) پيادهروي ،(۱۳) شنا ،(۱۶) (۱۹)، فوتبال
شنا فوتبال (۲۱/۱)، ،(۲۴/۴) بدنسازي-آيروبيک از عبارتاند نيز جمعيت دانشجويي در اول
(۶/۱) کوهنوردي بسکتبال (۶/۷)، ،(۷/۸) بدمينتون ،(۱۲/۲) نرمش  ،(۱۲/۸) واليبال ،(۱۹/۴)
که ورزشهايي الگوي ميان مالحظهاي قابل تفاوت که ميشود (۳/۹). مشاهده پيادهروي و
در ورزش زمان حداکثر نمونه، کل در دارد. وجود ميدهند، انجام دانشجويان و کل در مردم
ساعت (۵۱ ۰/۸۵ هفته، در ورزش به زمان پرداختن ميانگين اما است. بوده ساعت هفته ۳۶
غيردانشجو در نمونة و (۱۰۵/۶دقيقه) ساعت ۱/۷۶ دانشجو نمونة در اين ميزان است. ( دقيقه
است. زنان از بيش هفته، طول در مردان کردن ورزش زمان نمونه، کل در است. (۴۶/۸دقيقه)
فاصلة البته است. (۴۲/۶دقيقه) ساعت ۰/۷۱ زنان براي و ساعت ۱ مردان براي زمان اين
دانشجو پسران است. بيشتر به مراتب دانشجو در جمعيت مردان و زنان کردن ورزش زمان
که ۱/۲۲ساعـت دانشجو دختران  برابر  دو تقريبا دقيقه)  ۱۴۲/۸) ساعت  ۲/۳۸ ميانگين  با
ورزش کردن ساعات و سن ميان -۰/۱۰۱ همبستگي ميکنند. ورزش هفته در (۷۳/۲ دقيقه)
پايانِي سالهاي از بيش دانشگاه ورود به ابتداي دانشجويان در که ميدهد نشان دانشجويان
جذب در تشويقکننده نقشي محيط آن و دانشگاه نظر ميرسد، به ميکنند. ورزش تحصيل،

باشد. نداشته ورزش به دانشجويان
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نتيجهگيري
دانشجويان زندگي فرهنگي سبک جوانب از برخي تا ميدهند امکان به ما موجود دادههاي
مي خوانند، چه کتابي دانشجويان اينکه دربارة نميتوانيم اگرچه به عبارتي، کنيم. بررسي را
به شناختي مي کنند، گوش موسيقايي ژانر به کدام يا مينشينند فيلمهايي نوع چه تماشاي به
مصرف با فعاليت هاي مرتبط برخي دادن انجام ميزان بررسي دادهها، ولي اين آوريم؛ دست
براساس کنند. آشکار را زير نتايج مي توانند اندازه نيز همين در و ميسازند امکانپذير را فرهنگي
زمينه در بخش جامعه فعالترين دانشجويي جامعة که را فرضيه اين موجود، ميتوان دادههاي
کتاب ميخوانند، مردم عموم از بيشتر دانشجويان دانست. تأييدشده فرهنگي است مصرف
استفاده اينترنت از ميروند، تئاتر تماشاي به ميبينند، فيلم ميکنند، مطالعه مجله و روزنامه
کمتر دانشجويان بين در مذهبي انجام اعمال اينحال درصد با ميکنند. ورزش و ميكنند
از سويي اما ميدهند. اختصاص اعمال به اين عموم مردم با مقايسه در نيز کمتري و زمان است
مياِن مشاهدهشده تفاوت هاي است. برخي اندک فعاليتهاي فرهنگي، انجام کلي ميزان ديگر،

نيست. زياد نيز جامعه و عموم فرهنگي دانشجويان مصرف و فعاليت ميزان
ميخوانند. کتاب بسيار کم دارند، دسترس در که فراغتي زمان مقايسه با در دانشجويان
تعداد نميکنند. مطالعه مجله و روزنامه و نميخوانند  کتاب آنها از توجهي قابل درصد
وضع نامناسبتري نيز تئاتر تماشاي و است اندک بسيار ميبينند که دانشجويان فيلمهايي
که دانشجوياني درصد دانشجويان و در بين ورزش شايع بودن ميزان توجه به با ضمن، در دارد.
به نه و فرهنگ عرصة فعال مصرفکنندة نه دانشجويي جامعه گفت ميتوان ميکنند، ورزش
فرهنگي مصرف ميزان کرد ميتوان ادعا جرأت به مالحظات، اين با است. فعال ورزشي لحاظ
متناسب با معيارهاي را ايران امروز دانشگاه خروجيهاي بتوان که نيست دانشجويان در حدي
دانشجويان بسيار وقتي که است، سؤال باقي جاي اين دانست. نوين فرهنگي دانشگاههاي
با است، ناچيز در آنها تئاتر و تماشاي فيلم ميزان ميخوانند؛ و و مجله روزنامه کتاب، اندک
تبديل پيششرط اصلي داشتن، آگاهي اگر يابد" غنا ايشان فرهنگي حيات سازوکاري بايد چه
است قادر دانشجويان، فرهنگي مصرف فعلي سطح آيا مشارکت جوست، شهروند به شدن
به توجه (با دانشجويي که جامعة حالي در سازد؟ را فراهم شهروندي چنين تربيت شرايط
وضعيتي قرار چنين در عموم جامعه) با مقايسه در مصرف فرهنگي ميزان در برتري نسبياش
و سينما نسبي صنعت ورشکستگي کشور، نشريات و کتاب شمارگان بودن مي توان پايين دارد،
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دانست. پيشبيني قابل را پديدهاي کامًال تئاتر سالنهاي بودن خالي
نيز آينده  جامعة دارد،  فرهنگي  مصرف از پاييني سطح جامعه  فرهيختة  بخش وقتي 
(فاضلي، ايران در پيشين تحقيقات باشد. فرهنگ خالق و فعال مصرفکنندة نميتواند
فرهنگي سرماية ميزان شدت تعيينکنندة مصرف فرهنگي به که مي دهد نشان (۱۳۸۴ و ۱۳۸۲
که خانوادههايي و فرزندان ميشود منتقل بيننسلي صورت فرهنگي به سرماية است. افراد
فرهنگي سرماية انباشتن مستعد کودکان، بقيه از بيش فرهنگاند، بخش فعاِل مصرفکنندة
مصرف به مقاله اين در سطوح مشاهدهشده در فرهيختگان جامعه که شرايطي در خودند. در
داشت. انتظار  نيز را آتي نسل هاي فرهنگي سرماية ميزان کاهش بايد ميپردازند، فرهنگي 
کل، در اّما است، مؤثر جامعه نسل هاي فرهنگي مصرف بر که نيست عاملي تنها اين البته،
که نسلهاي باشيم داشته انتظار بايد با وصف فوق، باشد. توجه قابل و مهم ميتواند متغيري
ميدهد، آيندة بررسي نشان اين باشند. فرهنگي محصوالت غيرفعالتر مصرفکنندگان آينده،

است. فرهنگ در ايران اقتصاد و فرهنگي حيات بحرانيتري در انتظار
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منابع
شيرازه. انتشارات صبري، خسرو ترجمة «مصرف»، (۱۳۸۱) ر. باكاك،

چاوشيان. زندگي»، ترجمة حسن (منتشر نشده) «سبك د. چيني،
تحليل و آموزش عالي جهاني بيانيه در كار جهان و عالي آموزش رابطه دورنماي و «افق دانشگر، م.(۱۳۷۹) سليمي

دانشآموختگان آموزش عالي. اشتغال چشمانداز و مشكالت بررسي ايران»، همايش عالي آموزش در آن
مؤسسه جامعه»، و نيازهاي دانشگاهي آموزشهاي ميان رابطه «بررسي م.(۱۳۸۰) ص؛ فاضلي، صالحي، م؛ شارعپور،

آموزش عالي. برنامهريزي پژوهش و
صادق. نشر صبح زندگي»، سبك و «مصرف م. (۱۳۸۲) فاضلي،

. ۵۳-۲۷ :۴ اول، شماره سال ارتباطات. و فرهنگي مطالعات موسيقي»، مصرف (۱۳۸۴) «جامعهشناسي م. فاضلي،
نشر تهران: موفقيان، عصر جديد» ترجمة ناصر هويت شخصي در و تشخص: جامعه و «تجدد (۱۳۷۸)؛ آ. گيدنز،
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Abstract: 

Most of the theories argue that the main functions of universities in the 

Contemporary world is to promote culture, to train participative citizen as 

well As specialists. Consumption of cultural products is one of the significant 

Ways of promoting cultural capital and of getting prepared to accept them 

some intended roles. The study is to examine, through the degree of Iranian 

Students’ cultural consumption, to what extent the current degree of cultural 

Consumption could prepare them to be active, participative, and awarded 

Citizen. Also, according to the theory of life style and intergenerational 

Transmission of cultural capital, some insights are presented on the Future of 

the consumption of cultural products in Iranian society.
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