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چکیده
یکی از شیوههای رایج برای هویتیابی و بازنمایی خوی شتن ،به ویژه در دوران معا صر ،م صرف فرهنگی ا ست .افراد در م صرف
فرهنگی ،انواع کاالها و نمادهای ارزشممممند را ،نه به خاار ارز مادیشمممان بلکه به دلیل ارز فرهنگی آنها و به منظور ایجاد
تصمماویری مولوا از خوید در ذهن دیگران مصممرف میکنند .تحقیق حاضممر در همین راسممتا و به بررسممی امعهشممناختی مینان
اسمممتهاده از شمممبکههای ا تماعی تلهن همراه و تأثیر آن بر مینان موالعه متون کاغذی(کتاا ،مجله ،روزنامه) در بین کارمندان
شهرداری تهران پرداخته ا ست .تحقیق به رو پیماید و با ا ستهاده از تکنیک پر س شنامه انجام گرفته ا ست .امعه آماری تحقیق
تمامی افراد بنرگسال در بازه سنی 20تا  50سال شهرداری تهران بودهاند .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  370نهر انتخاا و با
ا ستهاده از رو نمونهگیری ت صادفی ااالعات معآوری شدهاند .یافتههای تحقیق حا ضر ن شان میدهد که بین مینان ا ستهاده از
شممبکههای ا تماعی مجازی تلگرام و اینسممتاگرام و مینان موالعه متون کاغذی و سممبک موالعه پاسممخگویان رابوه معنادار منهی و
معکو سی و ود دارد .همچنین بین سابقه ا ستهاده از شبکههای ا تماعی مجازی و مینان موالعه متون کاغذی هم رابوه معناداری
و ود دارد .ولی بین نوع اسممتهاده از شممبکههای ا تماعی مجازی با مینان موالعه متون کاغذی و سممبک موالعه پاسممخگویان رابوه
معناداری و ود ندارد.
واژگان کلیدی :موالعه متون نوشممتاری ،سممبک موالعه ،مینان اسممتهاده از شممبکههای ا تماعی مجازی ،سممابقه اسممتهاده از
شبکههای ا تماعی مجازی ،نوع استهاده از شبکههای ا تماعی مجازی
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بیان مسأله
زمانی مقوله مصرف از موضوعات مورد موالعه اصحاا علوم اقتصادی بود ،اما در دهههای اخیر از مباحثی اس مت که
ایگاه چشمگیری در عرصه موالعات فرهنگی و ا تماعی پیدا کرده است .حتی اغلب شاخههای علمممموم انسممممانی نظیر
روانشناسی ،مردم شناسی ،و علوم سیاسی نین از زوایای مختلف به بررسی این پدیده میپردازند .اهمیت فناینده مصرف به
علت نقشی است که در زندگی روزمره افراد و در ساختارهای ا تماعی وامع ایه ما میکند .مص مرف در پایان قرن بیستم
به واقعیتی چند بعدی تبدیل شده است ک مه ،در کن مار ابع ماد و النام مات اقتص مادی ،مع مانی فرهنگ می و النامات ا تماعی
بسیاری را با خود دارد(باکاک )1381 ،با تغییرات در سبک مص مرفی وام مع ،کمی مت و کیهی مت موالعات صورت گرفته
حول واژه مصممرف نین گوناگون شممده و همگام با آن تغییر یافته اسممت .به گونهای که امروزه با متکثر شممدن مینان و نوع
م صرف ب شریت ،موالعات گوناگون در باا م صرف نین تکثر پیدا کرده و به حوزههای مختلف راه پیدا کرده ا ست و دیگر
نمیتوان به صورت تک بعدی به موالعه آن پرداخت(کاظمیان و همکاران.)133-134 :1393 ،
پس ام مروزه م مصرف فرهنگ می ب مه دلی مل گ مستر فناین مده کااله مای فرهنگ می ،بخ مد اساس می و داییناپذیر
زندگی ان سانها شده ا ست .این امر پر سد از عوامل ا تماعی مؤثر بر نوع م صرف و محتوای سلیقههای هنری گروههای
مختلف امعه و خاصه وان مان را ،ب مه یک می از مهمترین دغدغههای نظری محققان عرصه امعهشناسی فرهن مگ ب مدل
کمممرده اسمممت .بمممه مینانمممی کمممه محصوالت فرهنگی در وامع رشد مییابند و مصرف فرهنگی نقد مهمتری در خلق
هویتها و همچنین اقتصاد فرهنگ ایها میکند ،ارح این پرسد نین اهمیت بیشتری مییابد .بمه هممین ترتیب ،پاسخ به
آن بخشی از تال برای روند نمایی تغییرات ا تمماعی و فرهنگمی امعمه نیمن هست(فاضلی .)1384 ،یکی از شیوههای
رایج برای هویتیابی و بازنمایی خویشتن ،به ویژه در دوران معاصر ،م صرف فرهنگی ا ست .افراد در م صرف فرهنگی ،انواع
کاالها و نمادهای ارز شمند را ،نه به خاار ارز مادی شان بلکه به دلیل ارز فرهنگی آنها و به منظور ایجاد ت صاویری
مولوا از خوید در ذهن دیگران مصرف میکنند(قانعی راد و خسروخاور.)129 :1385 ،
مصممرف کاالهای فرهنگی ،بعدی اسممت از حیات فرهنگی که ،عمدتاً با توسممعه صممنعت و فرهنگ مرتبت اسممت و در
خصمموج وامع دید بیشممتر کاربرد دارد تا وامع سممنتی و بر اسممتهاده از رسممانهها(وسممایل فرهنگی وسممایلی که با آن
فعالیتی فرهنگی انجام میشممود) متمرکن میشممود(رشممیدپور .)56 :1388 ،کاالهای فرهنگی به کاالهای مصممرفی گهته
می شود که ناقل ایدهها و نمادها و یا شیوههای زندگی با شند .کتاا و فیلم و ن شریه و مح صوالت مالتی مدیا و نرمافنار و
موسمیقی ،ویدیو و مد و صمنایعدسمتی نمونهای از آن اسمت(مرادی ،براتلو .)84 :1393 ،پس به نظر میرسمد که مصمرف
فرهنگی شامل موارد متعددی همچون موالعه ،بازید از موزهها ،رفتن به سینما و ..باشد ولی از مله مهمترین بعد مصرف
فرهنگی در هان معاصر که تو ه شایانی با آن میشود ،موالعه و گراید به کتاا و کتابخانه میباشد.
کتاا و کتابخانه یکی از مهمترین ابنار برای شمممکوفایی علمی ،ترقی و پیشمممرفت وامع از ابتدای تاریخ تاکنون به
حسمماا میآیند .با نگاهی گذرا به تاریخ و میراث فرهنگی وامع ،مشممخم میگردد که کتاا ،کتااخوانی و کتابخانهها
نء ارکان داییناپذیر آنها به حسممماا میآیند و برای برارف کردن نیازهای ااالعاتی و داند افراد به و ود آمدهاند.
توسممعه و گسممتر کتااخوانی در دهههای اخیر تو هی بسممیاری از مراکن ملی و سممازمانهای بینالمللی را لب نموده
است .دراینباره یونسکو برای بررسی و پیشنهاد راهبردهای مناسب ،به برپایی کمیتههای تخصصی ،کنهرانسها و برگناری
کنگره هانی با موضمموع توسممعه و ترویج کتااخوانی اقدام نموده اسممتچ چرا که موضمموع توسممعهی کتااخوانی همچون
تو سعهی اقت صادی و سیا سی از مو ضوعهای مهم و نگرانیهای بنرگ ک شورهای در حال تو سعه ا ست .افنون بر اهمیت

تو سعهی کتااخوانی ،یکی از ا ناء بنیادی تو سعه به مههوم کلی و از ابنارهای تو سعهی اقت صادی ا ست (نواح و همکاران،
)8 :1395
از سوی دیگر ،امروزه شبکههای ا تماعی مجازی به مننله رسانه همیشه و همه ا حاضر ،با تو ه به توانمندیهای
بالقوه و بالهعل گسترده شان به سرعت در امعه ما و به ویژه بین نسل وان در حال گستر اند .شبکههای ا تماعی به
مجموعهای از افراد ااالق می شود که به صورت گروهی با یکدیگر ارتباط دا شتهاند و مواردی نظیر ااالعات ،نیازمندیها،
فعالیتها و افکار خود را به ا شتراک بگذارند .به عبارت دیگر شبکههای ا تماعی پایگاههایی ه ستند که با ا ستهاده از یک
موتور ستو وگر و افنودن امکاناتی مانند چت ،پیامر سانی الکترونیکی ،انتقال ت صویر و صدا و ...امکان ارتباط بی شتر
کاربران را در قالب شبکهای از روابت فردی و گروهی فراهم میآورند(کاروانی و آتد افروز .)63 :1394 ،شبکه ا تماعی،
سایت یا مجموعه سایتهایی ه ستند که در آن کاربران میتوانند خوا ستها ،دلب ستگیها ،اندی شهها و کارهای شان را با
دیگران در میان بگذارند .در این سالها شبکههای ا تماعی با سرعتی بی سابقه گ ستر یافتهاند .شبکههای ا تماعی
همچون فیس بوک ،توییتر ،یوتیوا ،فلیکر و  ...بسممتری تازه برای پدید آمدن شممبکههای مجازی میان افراد هسممتند در
اندک زمانی گستر چشمگیر یافتهاند(ضیایی پرور.)12:1388 ،
در چند سممال اخیر شممبکههای ا تماعی مجازی با محبوبیت کم نظیر هانی روبرو شممدهاند ،به اوری که میلیونها
نهر از سراسر دنیا در این شبکهها عضویت دارند و روابت انسانی ،نوع همکاری ،وابستگی حرفهای و بسیاری امور ا تماعی،
فرهنگی ،سیا سی و اقت صادی را در ب ستر این شبکهها ایجاد یا دنبال میکنند .بنابراین به لحاظ گ ستره کاربری میتوان
گهت که در فضای شبکههای ا تماعی مجازی چندی پید از یک فضای ااالعاتی هانی و ود دارد .برخی معتقدند که
یک بافت ا تماعی دید در حال ساخته شدن ا ست و نیاز دارد که ما فناوری را به منظور کاربردی کردن خدمات تحت
وا به رسمممیت بشممناسممیم (اندرسممون .)2:2006،دالیل و نیازهای متنوع کاربران روز به روز بر رشممد و دامنه گسممتر
رسانههای ا تماعی می افناید .کاربران گوناگون در سووح مختلف سنی ،تحصیلی ،فرهنگی و با نسیت ،نژاد و زبانهای
متهاوت برحسممب عالئق ،اهداف ،دالیل و نیازهای خود ایف وسممیعی از محتوا را تولید و یا باز نشممر میکنند .در نتیجه
ا ستهاده و واب ستگی به ر سانههای ا تماعی ر شدی روز افنون دا شته و در زندگی فرد ایگاه م شخ صی پیدا خواهد کرد.
پس از مدتی نئی از سبک زندگی فردی و معی افراد یک امعه خواهد شد(.کاروانی ،آتد افروز.)65 :1394 ،
با تو ه به اینکه مصرف فرهنگی که شامل موالعه متون کاغذی(کتاا ،مجله ،روزنامه) هم می شود ،نئی از سبک
زندگی فرد میبا شد از این قاعده م ستثنا نمیبا شد و شبکههای ا تماعی مجازی باعث تغییر و تحوالت زیادی بر این بعد
از سممبک زندگی شممدهاند ،و از سمموی دیگر هم در چند سممال اخیر همیشممه یکی از نگرانیهای مسممالوالن و دانشمممندان
عرصههای ا تماعی و فرهنگی سرانه پایین موالعه در میان ایرانیان بوده است .سرانه موالعه ایرانیان در اول روز از سوی
مسممالوالن مختلف دسممتگاههای ا رایی و نهادهای حکومتی ارقامی بین  8الی  79دقیقه عنوان شممده اسممت .البته به نظر
میرسد فارغ از اختالف نظرها در مینان موالعه ،بر مینان کم بودن زمان موالعه در میان ایرانیان اتهاق نظر و ود دارد .به
نظر میرسد از مله عواملی که میتواند بر مینان سرانه موالعه هم تأثیرگذار باشد ،شبکههای ا تماعی مجازی میباشند،
چرا که بخد عمدهای از اوقات فراغت وانان و نو وانان را شمممبکههای ا تماعی مجازی پر کردهاند .پژوهد حاضمممر از
میان کاال و خدمات فرهنگی بر موالعه یا مصرف کتاا تأکید شده است .به عبارت دیگر ،منظور از مصرف فرهنگی ،مینان
موالعه متون کاغذی یک کاالی فرهنگی اسممت .البته باید ذکر نمود که پژوهد حاضممر ،تنها به بررسممی موالعه در اوقات
فراغت با هدف سرگرمی ،تعالی روحی ،توسعه استعدادها ،افناید داند در یک حوزه خاج میپردازد و موالعه درسی که

با هدف قبولی در آزمون یا کسب نمره انجام می شود را دربر نمیگیرد .همچنین در تحقیق حاضر مایل هستیم به سبک
موالعه هم پرداخته شود و منظور از سبک موالعه این هست که به بررسی گرایدها نوع موالعه بپردازیم یعنی اینکه آیا
به موالعه کتب و مجالت با حجم زیاد یا به موالعه کتب و مجالت با حجم کم میپردازند و یا اینکه به موالعه از نوع
سرگرمی بی شتر میپردازند یا نوع دیگر .معالو صف در این برر سی به دنبال آنیم که دریابیم آیا شبکههای ا تماعی تلهن
همراه که به شمممکل بیرحمانهای بر زمان آزاد و اوقات فراغت ما یور بردهاند موفق به افناید زمان اختصممماصمممی ما به
موالعه کتب و مجالت و روزنامههای کاغذی شدهاند و یا بالعکس کهه ترازوی سرانه موالعه را نا وانمردانه به سمت کمتر
شدن سهم موالعه آثار کاغذی فشار میدهد.
مبانی تجربی تحقیق
فتحی و همکاران ( )1393در تحقیقی با عنوان برر سی رابوه م صرف شبکههای ا تماعی مجازی با سبک زندگی
وانان( مورد موالعه وانان شهر خلخال) به این نتیجه رسیدند ،که بین شبکههای ا تماعی مجازی با سبک زندگی در
کلیات رابوه چندانی و ود ندارد ولی با ورود به نییات این رابوه را میتوان مشممماهده کرد .مثالً رابوه معناداری بین
متغیرهای تعامالت فرهنگی و تبادل ااالعات بدون سان سور با سبک زندگی ا ست .بین دو گروه ن سیت زنان و مردان،
مجردین و متأهلین ،ا ستهادهکنندگان و غیر ا ستهادهکنندگان ،تعامالت سیا سی ،تعامالت داخلی و خارج ک شور ،تعامل با
شخصیتهای فرهنگی ،ا تماعی و سیاسی با سبک زندگی رابوه و ود دارد.
کاظمیان و همکاران( )1393در پژوهشی که با عنوان مصرف فرهنگی و عوامل مرتبت با آن انجام دادند نتایج حاکی
از تأیید تأثیر تماین ابقاتی و تهاوت بین گروهها در بعضی از ابعمممماد مصرف فرهنگی است ،اما ضرایب همبستگی پایین و
همچنین تهاوت غیر معنادار در سایر ابعاد ،سخن گهتن از نظریه ابقاتی در ایران یا حداقل در امعه دان شگاهی ایران را
با تردید همراه میسممازد .درواقع ،نتایج تحقیق حاضممر نتوانسممت به ارائه تبیین مناسممبی از نظریه ابقاتی بودن مصممرف
فرهنگی بوردیو منجر شود.
کالنتری و همکاران ( )1393پژوه شی با عنوان تح صیالت و م صرف فرهنگی در شهر تهران انجام دادهاند .یافتهها
ن شان میدهد که بین سووح مختلف تح صیالت و مینان ا ستهاده از مح صوالت فرهنگی تهاوت معناداری و ود دارد .به
بیانی مصرف فرهنگی در سووح مختلف تحصیالت از تهاوت معناداری برخوردار است .همچنین یافتهها نشان میدهد که
با افناید تح صیالت مینان ا ستهاده از مح صوالت فرهنگی نین افناید مییابد ،به اوری که با افناید تح صیالت ،مینان
استهاده از امکانات بصری ،مینان گو دادن به موسیقی و رفتن به سینما و تالاتر افناید پیدا کرده است .در نهایت اینکه
مصمرف فرهنگی هم در سمووح و مینانهای مصمرف و هم در الگو یا تر ی مصمرف ،در میان افراد با تحصمیالت مختلف
متهاوت بوده ا ست .به اوری که میتوان گهت ،تح صیالت با انبا شت منابع و سرمایههای فرهنگی در فرد به شکلدهی
شیوههای خاصی از مصرف دستزده است.
بیاتی ،پروانهچ محمدی منینانی ،آتو سا و شبافروزان ،صغری ( )1393در پژوه شی با مو ضوع « سبک زندگی ،تلهن
همراه و آموز (موالعه موردی دانشممجویان تحصممیالت تکمیلی دانشممگاه آزاد واحد علوم تحقیقات)» با هدف مشممخم
کردن مینان ا ستهاده دان شجویان تح صیالت تکمیلی (کار شنا سی ار شد و دکتری ( دان شگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
تهران از تلهن همراه هت اهداف آموز شی و عمومی به نتایج زیر د ست یافتند :مینان ا ستهاده دان شجویان از قابلیتها و
امکانات تلهن همراه هت مقاصد عمومی و آموزشی ،کمتر از مقدار متوست بوده است و تنها در بعضی از قابلیتها نظیرچ
فایل صوتی ،اس ام اس )پیام متنی( و مکالمه هت مقا صد عمومی این مقدار بید از متو ست بوده ا ست .ا ستهاده

عمومی از تلهن همراه بر اساس مقااع و رشتههای تحصیلی دانشجویان دارای تهاوت معناداری است ،ولی در هیچ کدام
از زیرگروههای تح صیلی در ا ستهاده از قابلیتها و امکانات تلهن همراه برای مقا صد آموز شی تهاوت معناداری م شاهده
نشد.
بشیر و افراسیابی ( )1391در پژوهشی که با عنوان شبکههای ا تماعی اینترنتی و سبک زندگی انجام دادند به این
نتیجه رسممیدند که مهمترین هدف عضممویت در شممبکههای ا تماعی مجازی ،هدف سممرگرمی هسممت و همچنین این که
دریافتند که بین عضمممویت در شمممبکههای ا تماعی اینترنتی با مقولههایی نظیر نحوه ارتباط با نس مخالف و شمممیوه
محاورات اع ضا در محیت بیرونی ارتباط و ود داردچ بنابراین میتوان گهت میان ع ضویت در شبکههای ا تماعی اینترنتی
و سبک زندگی وانان ارتباط و ود دارد.
الیاسممی و همکاران( )1390تحقیقی با عنوان بررسممی عوامل مؤثر در مصممرف کاالهای فرهنگی در بین وانان انجام
دادهاند .یافتهها و نتایج تحقیق نشان میدهد ک مه می مان نس میت و مص مرف کاالهای فرهنگی تهاوت استچ به ا موری
کمه ممردان بمیشتمر از زنمان کاالهمای فرهنگی مصرف میکنند .همچنین سو تحصمیالت ،سمن ،ممدت زممان گمذران
اوقات فراغت ،و پایگاه ا تماعی م اقتصادی با مینان مصمرف کاالهمای فرهنگمی رابوه مثبت دارد.
غیاثوند و قلی زاده( )1389پژوه شی با عنوان برر سی تأثیر سبک زندگی بر سبک م صرف کتب و ن شریات انجام
دادهاند  .پژوهد حاضممر به رو پیماید و معیت آماری آن را کلیه افراد سمماکن در شممهر تهران تشممکیل میداد .ابق
نتایج حاصل از تحقیق حاضر ،میانگین کل موالعه در اول روز برابر با  22/9دقیقه گنار شده است .همچنین یافتههای
تحقیق حاضر نشان میدهد که بین سبک زندگی با مصرف کتب و نشریات رابوه معناداری و ود دارد و بدین قرار هست
که پا سخگویانی که موالعه کتب و قران بی شتری دارند ،عمدتاً سبک زندگی سنتی دارند ولی افرادی که بی شتر مجالت،
موالعات اینترنتی و کتب غیردرسی موالعه میکنند ،سبک زندگی مدرنی دارند.
ایرج فیضی( )1384در پژوهشی با عنوان سبک فراغتی و استهاده از اینترنت در بین داندآموزان  12-18ساله شهر
تهران انجام دادند .به این نتیجه ر سیدند افرادی که به مینان زیادی از اینترنت ا ستهاده کردهاند ،خود اظهار دا شتهاند که
روابت خانوادگی شان دچار آفت و اختالل شده اما روابت دوستانه آنها گستردهتر و مؤثرتر شده است .نگاه کاربران نسبت
به اینترنت و استهاده زیاد از اینترنت متهاوت هست .کسانی که در مراحل اولیه استهاده از اینترنت هستند یا از آن مینان
کم استهاده میکنند ،آن را ابنار ااالعاتی و ارتباای مهمی دانسته و برعکس بیشتر کاربرانی که مدت بیشتری از اینترنت
استهاده کردهاند ،استهاده آن را برای سرگرمی دانستهاند.
سممماری نا لی( )2013در تحقیقی با عنوان « هتگیری های سمممبک زندگی و اتخاذ و بهرهگیری از تکنولوژی های
اینترنت محور در تایوان» با به کارگیری مدل اشممماعه نوآوری را به عنوان چارچوا نظری به دنبال بررسمممی رابوه بین
هتگیریها و هدفگذاریها در زمینه سمممبک زندگی و اتخاذ و اسمممتهاده از نه گونه مختلف تکنولوژی اینترنت محور
شامل :آی پی تی وی ،کابل دیجیتال ،ایمیل ،پیامهای کوتاه اینترنتی(چت) ،فیس بوک ،ا سکنرها ،لب تاپها و پرینترها و
کامپیوترهای شخ صی در تایوان بوده ا ست .به این منظور پیمای شی تلهنی از  506نهر صورت پذیرفته که نرخ پا سخگویی
 58/6درصمد داشمته و نتایج نشمان داده اسمت که هتگیریهای سمبک زندگی متغیر پیدبینیکننده قدرتمندی برای
استهاده از تکنولوژیهای ارتبااات بین شخصی نیست .به عالوه بر اساس نتایج مشخم شده است که گرچه ویژگیها و
متغیرهای معیت شناختی قدرتمندترین متغیر برای تماینگذاری بین استهاده کنندگان و کسانی که از این تکنولوژیها
استهاده نمیکنند بود ،اما استهاده از رسانههای معی متغیر پید بینی کننده خوبی برای این موضوع نبوده است.

چان و گلدتورپ ( )2007در تحقیقی دربارهی قشمربندی ا تمماعی مصمرف فرهنگمی ،بمه بررسی تأثیر چهار متغیر
درآمد ،تحصیالت ،پایگاه ا تماعی ،و ایگاه ابقاتی در مصرف فرهنگمی پرداختهاند .یافتههای این تحقیق حاکی از تأثیر
معنادار درآمد در بعضی از ابعاد مصرف فرهنگی است ،البته شدت ایممممن تممممأثیر چندان زیاد نیست .عالوه بر این ،تأثیر
متغیر تحصیالت از هر لحاظ کامالً واض و مشخم است .به اموری کمه صالحیتهای آموزشی باالتر مو ب انحصارالبی
فرهنگی( (cultural univoreکمتر و تساهل البی فرهنگممممی بیشتر می شود .با آنکه تحصیالت به اور مستقل تأثیر
بسنایی در مصرف فرهنگی دارد ،اما متغیر پایگاه ا تماعی بیشترین تأثیر را در مصرف نشان میدهد .این در حالی اس مت
ک مه ب مر اس ماس نت مایج تحلی مل چند متغیری ،ایگاه ابقاتی افراد تأثیر کمی در الگوهای مصرف فرهنگی آنان دارد .در
نهایت ،محققان نتیجه میگیرند که سممو باالی درآمد افراد الناماً دال بر سممو باالی مصممرف فرهنگی آنان نیسممت .زیرا
گرچمممه سمممو بممماالی تحصمممیالت بهترین مانع برای سو پایین مصرف فرهنگی است ،اما در نهایت مصارف فرهنگی
عممدتاً از انگین های پایگماهی متأثرند و هدف اولیهی چنین مصارفی نشان دادن برتریهای پایگاهی ،از اریمق انحصمار
در مصمرف ،اسمت .هممچنمین انگین های پایگاهی در مصارف فرهنگی ممکن است در هت تثبیت عضمویت افمراد در
گمروه یما شمبکهی پایگماهی خاج ،که با سبک زندگی خاصی مشخم میشود ،عمل کند
بوکدی( )2007به بررسمممی رابوه تحرک ا تماعی و مصمممرف کاالهای فرهنگی به ویژه کتاا و کتاا خوانی در
مجار ستان میپردازد .نتایج ن شان میدهد که پایگاه ا تماعی تح صیالت و درآمد سه پایه ا سا سی در تحرک ا تماعی در
کتااخوانی ه ستند در ضمن تأثیر ابقه ا تماعی در این خ صوج در مقای سه با پایگاه ا تماعی ب سیار کمتر میبا شد.
رفتار کتاا خوانی افراد قویاً وابسته به پایگاه ا تماعی خود و والدینشان میباشد.
تورچ( )2007در پژوهشمممی که انجام داد معتقد هسمممت که وضمممعیت افراد در پایگاه ا تماعی تأثیر معناداری بر
کتااخوانی ،تحصممیالت ،درآمد و ابقه ا تماعی دارد .بعالوه پایگاه بر تنوع موضمموعات موالعه تأثیر دارد در عوض پایگاه
عامل مهمی در مقاله مجالت و روزنامهها نیست و در حالی که تحصیالت و در آمد در این خصوج تأثیرگذار هستند .این
حاکی از آن اسممت که روزنامهها و فرهنگها از حوزه فرهنگ نخبگان خارج شممدهاند ولی کتاا هنوز هم وابسممته به این
حوزه از فرهنگ میباشد.
لیناردو( )2006نین در تحقیقی در دانشگاه آرینونا ،به بررسی مصرف متعالی زنمان در امریکما پرداختمه است .وی ،با
استهاده از نظریه ابقاتی بوردیو ،نقد نسیت و اشتغال در مصرف فرهنگی متعالی را مورد موالعممممه قرار داده است .بر
اساس نتایج این تحقیق ،تهاوت معناداری ب مین زن مان و م مردان غی مر ش ماغل در زمین مهی مص مرف فرهنگی متعالی و ود
ندارد و تأثیر ن سیت در م صرف کاالهای فرهنگی متعالی فقت در افراد شاغل معنادار ا ست .همچنین نتایج حاکی از آن
است که با افناید ساعات کاری ،تهاوت بین مردان و زنان در مصرف فرهنگی متعالی بیشتر می شود .نتایج به دست آمده
از دو گروه غیر شاغل شامل افراد در حال تحصمممیل و بازنشسمممته نیمممن المممب تو ه است .به اوری که مصرف کاالهای
فرهنگی متعالی در بین مردان در حال تحصیل بمید از زنمان در حمال تحصیل است ،اما زنان بازنشسته مصرف فرهنگی
متعالی بیشممتری نسممبت به مردان بازنشممسممته دارند .عالوه بر این با مداخلهی دو متغیر سممرمایهی فرهنگی و سممرمایهی
اقتصادی ،نتایج تأثیر نسیت در مصرف فرهنگی متعالی تغییر میکند.
پیک و پان ( )2004در موالعهای با عنوان «گسممتر مصممرفگرایی هانی :تأثیر رسممانههای معی و تبلیغات بر
ارز های مصرف گرایانه در چین» ،به دنبال نش مان دادن این مسأله بودهاند که چگونه تبلیغات و نوع محتوای رسانهها یا
رسانههای ب ما منش مأ غرب می نقشی مهم در تشکیل هتگیریهای مصرف گرایانه در میان ساکنان ش مهری چ مین دارن مد

تجنیه و تحلیل دادههای برآمده از سمممه شمممهر از پیشرفتهترین شمممهرهای چمممین ،بمممه لحممماظ اقتصادی ،نشان داد که
قمرارگمرفتن در معمرض محتموای رسانههای غربمی و هممچنمین رسانههای حاوی موالب مصرف گرایانه مو ب پذیر
دو ارز مصرف گرایانه ،مصمرف کیهیتی و مصرف نوآورانه ،و همچنین توسعهی نگر های مثبتتر به تبلیغات میشود و
بمه مصرف بیشتر میانجامد.
مبانی نظری تحقیق
شاید بوردیو تنها کسی باشد که بنیان نظری محکمی برای تحلیل مصرف پدید آورده است .بنیانی کمه کمامالً متکی
بر پشتوانهای فلسهی ،تصری نسبی پیدفرضهای نظری ،شبکهای از مهمممماهیم ،گنارههایی روشممممن ،و در نهایت تال
برای آزمون تجربی این نظریه است(فاضلی.)34 :1382 ،
به نظر بوردیو سه قلمرو درباره ذائقه و ود دارد:
الف) ذائقه م شروعچ در میان بخد فرهیخته ابقه م سلت رواج دارد .و م شخ صه ا صلی آن چینی ا ست که آن را،
تمایل زیباشناختی به دفاع از اولویت کامل فرم نسبت به کارکرد مینامند.
ا) ذائقه آدمیان متوستچ در میان ابقه متوست رایج است.
ج) ذائقه عامهپسندچ که در نند ابقات کارگر و ود دارد .ذائقه(زیباشناسی) عامهپسند مبتنیبر اثبات پیوستگی بین
هنر و زندگی و خوا ست دی برای م شارکت ا ست .دو زمینه متقابالً مرتبت در برر سی بوردیو از ذائقه دخالت دارد یکی
روابت اب قاتی (درون ناح های اب قه مسممملت) و دیگری روابت فرهنگی .او فرض را بر این مین هد که میتوان ت مام
کندهای انسانی را کند اقتصادی معووف به افناید سود مادی یا سود نمادین بهحساا آورد .او نتیجه گرفته که ابقه
م سلت دارای بخد فراد ست بهنام بورژوازی ا ست که بهاور کامل سرمایه اقت صادی را در اختیار دا شته و دارای بخد
فرودست بهنام روشنهکران است که سرمایه فرهنگی را در کنترل داشته است (.میلنر ،آندرو و براویت ،فچ-127:1387
 )125از دیدگاه بوردیو ک سانی که در ابقه ا تماعی باالتر ای دا شته بهتر توان ستهاند ذائقه شان را مقبول ابع دیگران
سمممازند و با ذائقه ابقات پایینتر مخالهت کنند .او ذائقه را با سممماختمان ذهنی نین پیوند میدهد تر ی مردم در مورد
مادیترین نبه فرهنگ مانند خوراک پو شاک لباس مبتنیبر مند ا ست البته از نظر او ساختار ابقه ا ست که شکل
ساختمان ذهنی را تعیین میکند .بوردیو ابقه ا تماعی را تقلیل به صرف مواد اقت صادی یا روابت تولید نکرده و آنرا با
سممماختمان ذهنی تعریف میکند (.ریتنر )728-729 :1379 ،به عقیده بوردیو میان محصممموالت فرهنگی و ذائقه رابوه
دیالکتیکی و ود دارد .دگرگونی در کاالهای فرهنگی تغییرهای را در ذائقه به بار میآورد همچنان که دگرگونی در ذائقه
منجر به تغییر شکلهای محصوالت فرهنگی میانجامد(همان).
در میان انواع سرمایه ،سرمایهی فرهنگی نقد تعیین کنندهای در امعهشناسی مصرف بوردیمممو دارد .وی معتقمممد
اسمممت :سرمایهی فرهنگی میتواند به سه شکل و ود داشته باشد :سرمایهی فرهنگی تجسم یافته یا ذهنی ،یعنمممی بمممه
شممممکل خصممممایل دیرپای فکری و سمی ،سرمایهی فرهنگی عینیت یافته به شکل کاالی فرهنگی ،اشیای مممممادی و
رسانههایی نظیمممر مجلمممه ،نقاشی ،مجسمه ،تصویر ،کتاا ،لغتنامه ،و مانند آنچ و سرمایهی فرهنگی نهادینه شده ،یعنی
شکلی از عینیت یافتگی که بای مد حساا آن را دا کرد ،زیرا خواج اصلی خود را یکسره به سرمایهی فرهنگی ،که بنا به
فرض ضمممممانت کننممممدهی آن ا سممممت ،واگذار میکند(بوردیو .)137 :1387 ،فا ضلی معتقد ا ست سرمایهی فرهنگی
دربرگیرندهی تمایالت پایدار فرد ا ست که در خالل ا تماعی شدن در او انبا شته می شود( .)37 :1382سرمایهی نمادین
نین نئی از سرمایهی فرهنگ می اس مت و به معنای توانایی مشروعیت دادن ،تعریف کردن ،ارز گذاشتن ،یا ایجاد سبک

در میدان فرهنگ اسممممت .سممممرمایهی ا تماعی مع منابع واقعی یا بالقوهای است که حاصل شبکهای بادوام از روابت
کمابید نهادینه شده از آشمنایی و شناخت متقابل است(بوردیو.)147 :1384 ،

نظریه کاشت
در میان نظریاتی که به آثار درازمدت رسممانهها پرداختهاند ،حق تقدم با نظریه کاشممت میباشممد .این نظریه عبارت
ا ست از اینکه تلوینیون در میان ر سانههای مدرن چنان ایگاه محوری در زندگی روزمره ما پیدا کرده ا ست که منجر به
غلبه آن بر «محیت نمادین» شده و پیامهاید در مورد واقعیت ،ای تجربه شخ صی و سایر و سایل شناخت هان را
گرفته اسمممت( مک کوایل .)399 :1385 ،تالوری کاشمممت رج گربنر بیان میکند که تلوینیون در دنیای کنونی به منبع
ا صلی بیان وقایع و «تعریف کننده دا ستانها» تبدیل شده ا ست و دارای قدرت تأثیرگذاری و القاء واقعیت مورد نظر خود
بر ه ستی ا تماعی و فکری مردم ا ست .گربنر اثرگذاری تلوینیون را در دنیای کنونی شبیه و در حد سایر ساختارهای
قدرتمند ا تماعی مانند مذهب میداند .به عقیده او «تلوینیون یک آیین روزانه فراهم میکند که نخبگان آن را با عموم
مردم به اشممتراک میگذارند .بخد اصمملی شممباهت تلوزیون با مذهب و کارکردهای ا تماعی آن در تکرار مداوم الگوهایی
است که در تال برای تعریف هان و مشروعیت بخشیدن به نظم ا تماعی است .(Gerbner, 1998: 195-175 ).
نظریهپردازان کا شت ا ستدالل میکنند که تلوینیون آثار دراز مدتی داردچ آثار تدریجی و غیرم ستقیم اما متراکم و با
اهمیت .آنها تأکید میکنند تماشممای تلوینیون بیشممتر آثار نگرشممی دارد تا رفتاری .در تماشممای زیاد تلوینیون نگر های
دیده می شود که بی شتر با هانی که برنامههای تلوینیونی به ت صویر میک شند هماهنگ ا ست تا با هان واقعی(مهدی
زاده .)20 :1392 ،نظریه کا شت به برر سی این نکته میپردازد که تماس فناینده با تلوینیون بر مههوم ساز مخاابان از
واقعیت ا تماعی تأثیر میگذارد و این عمل به گونهای اتهاق میافتد که متناواترین ،متداولترین و پایدارترین الگوهای
تصممویری و ایدئولوژی را که تلوینیون ارائه میکند ،بازتاا میدهد .بنرگ شممدن و زیسممتن در چنین محیت نمادینی که
تلوینیون بی شتر روایتها را از آن در بی شتر اوقات برای بی شترین مخاابان تعریف میکند ،منجر به شکلگیری ت صویر
ذهنی غیرواقعی از هان میشود( باهنر و عهری کیذقان.)1389:140 ،

نظریه استفاده و رضامندی
نظریه ا ستهاده و ر ضامندی ،ضمن فعال انگا شتن مخااب ،بر نیازها و انگینههای وی در ا ستهاده از ر سانهها تأکید
میکند و بر آن اسمممت که ارز ها ،عالیق و نقد ا تماعی مخاابان مهم اسمممت و مردم براسممماس این عوامل آنچه را
میخواهند ببینند و ب شنوند ،انتخاا میکنند .پر سد ا سا سی نظریه ا ستهاده و ر ضامندی ،این ا ست که چرا مردم از
رسانهها استهاده میکنند و آنها را برای چه منظوری به کار میگیرند؟ پاسخی که داده می شود این است که مردم برای
کسمب راهنمایی ،آرامد ،سمازگاری ،ااالعات و شمکلگیری هویت شمخصمی ،از رسمانهها اسمتهاده میکنند(مهدی زاده،
 .)72 :1392یکی از مهاهیم و مهروضممات اصمملی نظریه اسممتهاده و رضممامندی ،فعال بودن مخااب اسممت .به این معنا که
مخااب در استهاده از رسانهها به دنبال رفع نیازها و کسب رضامندی است و باور دارد که انتخاا رسانه ،رضامندی مورد
نظر را تأمین میکنند.

چارچوب نظری
همانگونه که بوردیو معتقد ا ست سبک زندگی نتیجه قابل رؤیتی از ابنار عادت ه ست .از نظر او همه چینهایی که
انسان را احااه کرده است مثل مسکن ،اسباا و اثاثیه ،کتااها ،سیگارها ،عورها ،لباسها و غیره بخشی از سبک زندگی
او را تشکیل میدهند .او سبک زندگی را فعالیتهای نظاممندی میداند که از ذوق و سلیقه فرد نا شی می شوند و بیشتر
نبه عینی و خار ی دارند و در عین حال به صممورت نمادین به فرد هویت میبخشممند و میان اقشممار مختلف ا تماعی
تماین ایجاد میکنند همچنین معتقد ا ست سبک زندگی تج سم یافته تر یحات افراد ا ست که به صورت عمل در آمده و
قاا م شاهده ه ستند .پس با تو ه به نظریات بوردیو در مورد سبک زندگی به صورت خال صه میتوان گهت که سبک
زندگی شممامل تر یحات فرد از مله مواردی مثل نوع تر ی مسممکن ،اسممباا اثاثیه ،عورها ،لباسها و مواردی از این
د سته میبا شد  .بوردیو در تعریف سبک زندگی متمایل به این مو ضوع ه ست که هر آنچه خود شخم تر ی میدهد به
عنوان سبک زندگی فرد شناخته میشود .همچنین بوردیو به ما میگوید ک مه ب مین رواب مت ا تم ماعی و اشکال سرمایهی
فرهنگی در شممکلهای نهادینه شممده و تنیده شممدهی آن ،که به واسمممممممموهی عممممممادتوار عمل میکنند ،تشممابه
نظاممندی(هم سانی) و ود خواهد دا شت .بوردیو سه نوع سرمایهی فرهنگی را ن شان میدهد که عبارتاند از :عینممممی،
نهممممادی شممممده ،و درون سازی شده یا عادتواره .سرمایهی فرهنگی عینی به مواردی چون کتااها و نقاشیها مربوط
میشود .سرمایهی فرهنگی نهادی شده به مدارک تحصیلی یممما ممممدارک مهمممارتی مربممموط میشود که نشان دهندهی
مینان ااالعات یا مهارت فرد در یک زمینه اسممت .نکتهی مهم اما ظریف دربارهی درک صممحی شممکلهای سممرمایهی
فرهنگی و مرتبت با پژوهد حاضر این اسمممت کمممه دو شیوهی مختلف برای درک این مههوم و ود دارد :حالت نخست،
ارز ذائقه و سبک زندگی برخی گروههای ا تماعی(برای مثال گروههای ا تماعی ساکن شهر ،کالنشهر ،و یا روستا) ،که
عادتوارهی آنها به گونهای شکل یافته است که آنها را متماین میکندچ در حالمممت دوم ،شکلهای سرمایهی فرهنگی از
اریق تهاوتهای کیهی میان خود گروههای ا تم ماعی قاب مل درک استچ یعنی از اریق عادتواره در قالب «فرهیختگی»،
خودآگاهی ،و مهارت در برخی فنون .به بیان دیگر ،ع ضویت ا تماعی در گروهی خاج خود به خود به عادتوارهای تبدیل
نمیشود که سرمایهی فرهنگی را به یک مینان به همه اعضا ببخشد .برای مثال میتوان گهمممت هر کدام از این افراد خود
دارای خاستگاه خانوادگی ،مدارک تحصیلی و مهارتی ،و فرهنممممگ شغلی متهاوتاند که خود در شکلگیری عادتواره و
سرمایهی فرهنگی تأثیر میگذارد و همچنین میتوان با تو ه به نظریه کا شت بر کند متقابل میان ر سانه و مخاابانی
که از آن رسانه استهاده میکنند و نین چگونگی تأثیرگذازی رسانهها بر مخاابان تأکید دارد .فرض اساسی این نظریه این
ا ست که بین مینان موا هه و ا ستهاده از ر سانه و واقعیت پنداری در محتوا و برنامههای آن ر سانه ارتباط م ستقیم و ود
رج گربنر میتوان اسممتنباط کرد مینان ،مدت اسممتهاده از شممبکههای
داردچ بنابراین براسمماس نظریه کاشممت یا پرور
ا تماعی مجازی بر مصمممرف فرهنگی و مینان موالعه متون کاغذی(کتاا ،مجله ،روزنامه) افراد تأثیر میگذارد .همچنین
براسمماس نظریه اسممتهاده و رضممامندی میتوان گهت که بین نوع اسممتهاده از شممبکههای ا تماعی مجازی و مینان موالعه
متون کاغذی رابوه معناداری و ود دارد.
روش شناسی تحقیق
رو تحقیق از نوع پیماید مقوعی میباشمممد .پیماید یکی از رو های گردآوری تنظیم و تحلیل دادههاسمممت.
م شخ صه پیماید ،مجموعه ساختماند یا منظمی از دادهها ا ست .امعه آماری این برر سی ،تمامی افراد بنرگ سال در بازه
سنی  20تا  50سال شهرداری تهران ا ست که دارای مدرک تح صیلی حداقل دیپلم و کمتر از دیپلم با شند .در تحقیق

حا ضر از نمونهگیری خو شهای چند مرحلهای ا ستهاده می شود .خو شهها گروههای ناهمگن و غیر متجان سیاند که از قبل
شکل گرفتهاند ،مانند سازمانها(نظیر مدارس) یا محل سکونت (نظیر بلوک) .پایه و ا ساس خو شهها ،انواع سازمانهای
ا تماعی ا ست (بیکر .)1392 ،حجم نمونه با ا ستهاده از فرمول کوکران  372نهر تعیین شد .برای تعیین اعتبار 3سؤاالت
پر س شنامه از اعتبار ظاهری4ا ستهاده شد ،برای سنجد پایایی هم از الها کرونباخ ا ستهاده شد .دادهها با ا ستهاده از نرم
افنار  spssنسخه  21مورد تجنیه و تحلیل قرار گرفتهاند.
یافتههای توصیفی
یافتههای توصممیهی تحقیق حاضممر نشممان میدهد که از بین  372پاسممخگو 267،نهر ( 72/0درصممد) مرد و  104نهر
( 28/0در صد) زن ه ستند ..از نظر و ضعیت تأهل 65/6 ،در صد از متأهل 26/9 ،در صد مجرد 5/4 ،در صد مولقه و 2/2
درصد همسر فوت شده میباشند ..از لحاظ سنی از بین پاسخگویان از بین پاسخگویان 39 ،درصد در گروه سنی 40-31
سال 30 ،در صد در گروه سنی  50-41سال 16 ،درصد در گروه سنی باالی  50سال 14 ،درصد در گروه سنی 30-20
سال قرار دارند .از نظر تحصیالت میتوان گهت که از بین  372پاسخگوی مورد بررسی 41/9 ،درصد کارشنا سی و 23/7
در صد دارای تح صیالت کار شنا سی ار شد و  22/6در صد کاردانی میبا شند .به لحاظ درآمد از بین  372پا سخگوی مورد
بررسی 30/1 ،درصد از پاسخگویان درآمدی بین سه و نیم تا چهار و نیم میلیون داشتند.
همچنین یافتههای تو صیهی تحقیق حا ضر ن شان میدهد که از بین  400پا سخگویان مورد برر سی ،تعداد  204نهر
( 54/8در صد) کمتر از یک ساعت ،تعداد  80نهر( 22/6در صد) ا صالً ،تعداد  44نهر ( 11/8در صد ) بین چهار تا شد
سمماعت در یک شممبانه روز از تلگرام اسممتهاده میکنند .همچنین از بین  372پاسممخگوی مورد بررسممی  52/7درصممد از
پاسخگویان تحقیق حاضر اصالً از شبکه ا تماعی اینستاگرام استهاده نمیکردند و حدود  34درصد از پاسخگویان تحقیق
حا ضر هم کمتر از دو ساعت در اول شبانه روز از این ستاگرام ا ستهاده میکردند .همچنین یافتههای تو صیهی تحقیق
حا ضر در ارتباط با سابقه ا ستهاده از شبکههای ا تماعی مجازی ن شان میدهد که  35در صد از پا سخگویان یک سال و
کمتر سابقه ع ضویت در شبکه ا تماعی تلگرام را دارند ،همچنین  34/4در صد از پا سخگویان بین دو تا سه سال سابقه
ع ضویت در تلگرام دارند ه ستند 5/4 ،در صد بین  3تا  4سال ،ع ضو تلگرام ه ستند و  23/7در صد از پا سخگویان تحقیق
حاضر اعالم نموده آن که اصالً سابقه عضویت تلگرام را ندارند ،اکثریت پاسخگویان تحقیق حاضر اعالم نمودهاند که اصالً
عضو شبکه ا تماعی فیسبوک نبودهاند و هیچ سابقهای ندارند .همچنین اکثریت پاسخگویان تحقیق حاضر اعالم نمودهاند
که ا صالً ع ضو شبکه ا تماعی این ستاگرام نبودهاند که حدود  50در صد از پا سخگویان تحقیق حا ضر را شامل می شوند.
حدود  23درصد از پاسخگویان تحقیق حاضر هم کمتر از یکسال هست که عضو اینستاگرام هستند.
متغیر واب سته تحقیق حا ضر مینان موالعه متون کاغذی بوده ا ست .یافتههای تو صیهی تحقیق حا ضر در این رابوه
نشممان میدهد که اکثریت پاسممخگویان تحقیق حاضممر در اول یک شممبانه روز ،حدود یک تا دو سمماعت به موالعه متون
کاغذی میپردازند .همچنین حدود  29در صد از پا سخگویان تحقیق حا ضر در اول شبانه روز ،کمتر از یک ساعت متون
کاغذی را موالعه میکنند همچنین یافتههای توصممیهی در ارتباط با سممبک موالعه پاسممخگویان نشممان میدهد که 61/3
درصد از پاسخگویان ،مایل بودند به موالعه کتب و نشریات با حجم متوست بپردازند ،بر این اساس در ابقه موالعه کتب
3- validity
4- face validity

و نشریات با حجم متوست قرار داشتند .همچنین  32/3درصد از پاسخگویان اعالم کردند که دوست دارند به موالعه کتب
و نشریاتی بپردازند که حجم کم داشته باشد و  6/5درصد از پاسخگویان هم دوست داشتند که موالعه کتب و نشریات با
حجم زیاد بپردازند.
فر ضیه اول :بین مینان ا ستهاده از شبکههای ا تماعی مجازی ،مینان موالعه متون کاغذی و سبک موالعه رابوه
معناداری و ود دارد.

جدول شماره ( :)1رابطه بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی ،میزان مطالعه و سبک مطالعه
متغیر مستقل
متغیر وابسته
میزان

آزمون

مطالعه

پیرسون

سبک

آزمون

مطالعه

پیرسون

میزان استفاده از

میزان استفاده

میزان استفاده

تلگرام

از فیسبوک

از اینستاگرام

میزان همبستگی

-0/398

-0/048

-0/303

سطح معناداری

0/000

0/354

0/000

تعداد پاسخ

372

372

372

میزان همبستگی

-0/114

-0/035

-0/151

سطح معناداری

0/028

0/502

0/004

تعداد پاسخ

372

372

372

دول( )1رابوه بین مینان اسممتهاده از شممبکههای ا تماعی مجازی ،مینان موالعه و سممبک موالعه پاسممخگویان را
ن شان میدهد .همانگونه که در این دول مالحظه میفرمایید روابت معناداری سه شبکه ا تماعی مجازی یعنی مینان
ا ستهاده از تلگرام ،مینان ا ستهاده از فیسبوک ،مینان ا ستهاده از این ستاگرام در این دول آمده ا ست .برا ساس یافتههای
دول فوق میتوان گهت که بین مینان ا ستهاده از تلگرام در اول شبانهروز و مینان موالعه متون کاغذی در یک شبانه
روزی رابوه معناداری و ود دارد .هت همب ستگی هم منهی میبا شد ،بین مینان ا ستهاده از این ستاگرام و مینان موالعه
متون کاغذی هم رابوه معنادار منهی و ود دارد ،یعنی اینکه اگر کاربران هم از این شممبکه هم بیشممتر اسممتهاده نمایند،
مینان موالعه متون کاغذی هم کاهد پیدا میکند  .اما بین مینان اسمممتهاده از فیس بوک و مینان موالعه متون کاغذی
رابوه معناداری و ود ندارد .یافتههای تحقیق در ارتباط بین مینان استهاده از شبکههای ا تماعی مجازی و سبک موالعه
پاسخگویان حاکی از این میباشد که بین سبک موالعه پاسخگویان و دو شبکه ا تماعی مجازی یعنی تلگرام و اینستاگرام
هم رابوه معنادار منهی و ود دارد ،اما بین شممبکه ا تماعی فیسبوک و سممبک موالعه پاسممخگویان هم رابوه معناداری
و ود ندارد.
فر ضیه دوم :بین سابقه ا ستهاده از شبکههای ا تماعی مجازی ،مینان موالعه متون کاغذی و سبک موالعه رابوه
معناداری و ود دارد.
جدول شماره ( :)2رابطه بین سابقه استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی ،میزان مطالعه و سبک مطالعه
متغیر مستقل
متغیر وابسته
میزان

آزمون

مطالعه

پیرسون

سبک

آزمون

مطالعه

پیرسون

سابقه استفاده از

سابقه استفاده از

سابقه استفاده از

تلگرام

فیسبوک

اینستاگرام

میزان همبستگی

-0/259

-0/120

-0/308

سطح معناداری

0/000

0/020

0/000

تعداد پاسخ

372

372

372

میزان همبستگی

-0/082

-0/041

-0/140

سطح معناداری

0/114

-0/431

0/007

تعداد پاسخ

372

372

372

رابوه بین سممابقه اسممتهاده از شممبکههای ا تماعی مجازی ،مینان موالعه و سممبک موالعه در داول ( )2منعکس
گردیده ا ست و چنانچه که مالحظه میفرمایید بین سابقه ا ستهاده از هر سه نوع شبکه ا تماعی مجازی یعنی تلگرام،
فیسبوک و اینستاگرام و مینان موالعه متون کاغذی رابوه معناداری و ود دارد و هت این رابوهها هم منهی و معکوس
میبا شد و همه این روابت در سو  0/05معنادار میبا شند .پس بر این ا ساس میتوان گهت که هرچه سابقه ا ستهاده از
این شبکههای ا تماعی مجازی افناید پیدا کند ،مینان موالعه متون کاغذی هم کاهد پیدا میکند و بالعکس .در مورد
رابوه بین سابقه استهاده از شبکههای ا تماعی مجازی و سبک موالعه پاسخگویان هم میتوان گهت که فقت بین سابقه
استهاده از شبکه ا تماعی اینستاگرام و سبک موالعه پاسخگویان رابوه معناداری و ود دارد و هت این رابوه هم منهی
میبا شد  ،ولی بین سابقه ا ستهاده از تلگرام و سابقه ا ستهاده از فیس بوک و سبک موالعه پا سخگویان رابوه معناداری
و ود ندارد.
فرضممیه سمموم :بین نوع اسممتهاده از شممبکههای ا تماعی مجازی ،مینان موالعه متون کاغذی و سممبک موالعه رابوه
معناداری و ود دارد.

جدول شماره ( :)3رابطه بین نوع استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی ،میزان مطالعه و سبک مطالعه
متغیر مستقل

نوع

فیسبوک

اینستاگرام

میزان همبستگی

0/008

0/048

0/009

سطح معناداری

0/541

0/221

0/412

تعداد پاسخ

372

372

372

میزان همبستگی

0/014

0/015

0/071

سطح معناداری

0/128

0/202

0/061

تعداد پاسخ

372

372

372

تلگرام

متغیر وابسته

میزان مطالعه

آزمون پیرسون

سبک مطالعه

آزمون پیرسون

استفاده

از

نوع استفاده از

نوع استفاده از

دول( )3رابوه بین نوع استهاده از شبکههای ا تماعی مجازی ،مینان موالعه و سبک موالعه پاسخگویان را نشان
میدهد .همانگونه که در این دول مالحظه میفرمایید بین نوع ا ستهاده از سه شبکه ا تماعی مجازی و مینان موالعه
متون کاغذی رابوه معناداری و ود ندارد و همچنین میتوان گهت که بین نوع اسممتهاده از سممه شممبکه ا تماعی فوق و
سبک موالعه پاسخگویان هم رابوه معناداری و ود ندارد.

بحث و نتیجهگیری
فرضیه اول تحقیق در مورد رابوه بین مینان استهاده از شبکههای ا تماعی مجازی با مینان موالعه متون کاغذی و
سممبک موالعه پاسممخگویان بود .تجنیه و تحلیل یافتههای تحقیق در ارتباط با این فرضممیه نشممان میدهد که بین مینان
استهاده از تلگرام ،مینان استهاده از اینستاگرام با مینان موالعه متون کاغذی و سبک موالعه پاسخگویان رابوه معناداری
دارند ،اما بین مینان استهاده از فیسبوک و مینان موالعه متون کاغذی و سبک موالعه پاسخگویان رابوه معناداری و ود
ندا شت .یافتههای تحقیق هم سو با نتایج ب شیر و افرا سیابی ( ،)1391غیاثوند و سارینا لی( ،)2013پیک و پان ()2004
میبا شد .فر ضیه دوم تحقیق حا ضر در مورد رابوه بین سابقه ا ستهاده از شبکههای ا تماعی مجازی ،مینان موالعه و
سبک موالعه بوده است .یافتههای تحقیق حاضر در این رابوه نشان میدهد که بین سابقه استهاده از هر سه نوع شبکه
ا تماعی مجازی یعنی تلگرام ،فیس بوک و اینسممتاگرام و مینان موالعه متون کاغذی رابوه معناداری و ود دارد و هت
این رابوهها هم منهی و معکوس میبا شد و همه این روابت در سو  0/05معنادار میبا شند .پس بر این ا ساس میتوان
گهت که هرچه سابقه استهاده از این شبکههای ا تماعی مجازی افناید پیدا کند ،مینان موالعه متون کاغذی هم کاهد
پیدا میکند و بالعکس .در مورد رابوه بین سابقه ا ستهاده از شبکههای ا تماعی مجازی و سبک موالعه پا سخگویان هم
میتوان گهت که فقت بین سابقه استهاده از شبکه ا تماعی اینستاگرام و سبک موالعه پاسخگویان رابوه معناداری و ود
دارد و هت این رابوه هم منهی میباشد ،ولی بین سابقه استهاده از تلگرام و سابقه استهاده از فیسبوک و سبک موالعه
پاسخگویان رابوه معناداری و ود ندارد .یافتههای تحقیق حاضر ،همسو با یافتههای تحقیقات بشیر و افراسیابی (،)1391
غیاثوند و قلی زاده( ،)1389ایرج فی ضی( ،)1384سارینا لی( ،)2013پیک و پان ( )2004میبا شد .نظریه کا شت از مله
نظریاتی در حوزه ارتبااات میباشد که درباره مینان ،مدت و سابقه استهاده از رسانههای ا تماعی بحث میکنند و معتقد
میبا شد که متغیرهای مینان ،مدت و سابقه ا ستهاده از ر سانهها بر مخاابان ر سانهها تأثیر دارد .یافتههای تحقیق حا ضر
هم ن شان میدهد که متغیرهای ع ضویت در شبکههای ا تماعی مجازی و سابقه ا ستهاده از شبکههای ا تماعی مجازی
رابوه معناداری با مینان موالعه متون کاغذی و سبک موالعه پا سخگویان دارد .پس به اور کلی برا ساس نظریه کا شت
میتوان گهت که متغیر عضویت و سابقه استهاده از شبکههای ا تماعی مجازی تأثیر منهی بر مینان موالعه متون کاغذی
و سبک موالعه پاسخگویان دارد.
فر ضیه سوم تحقیق حا ضر در مورد رابوه بین نوع ا ستهاده از شبکههای ا تماعی مجازی ،مینان موالعه و سبک
موالعه بوده ا ست .یافتههای تحقیق حاضر در مورد این فرضیه نشان میدهد که بین نوع استهاده از سه شبکه ا تماعی
مجازی یعنی تلگرام ،فیسبوک و اینسممتاگرام و مینان موالعه متون کاغذی و سممبک موالعه پاسممخگویان رابوه معناداری
و ود ندارد .درمجموع ابق نظریات بوردیو در مورد سبک زندگی ،نظریه استهاده و رضامندی و نظریه کاشت که معتقدند
هانی شدن و ابعاد هانی شدن تأثیراتی زیادی بر سبک زندگی دارند و اینکه هانی شدن باعث به و ود آمدن سبک
زندگی مجازی میشمممود و همچنین با تو ه به تحقیقاتی که در این زمینه یعنی شمممبکههای ا تماعی مجازی و سمممبک
زندگی انجامشممده اسممت میتوان گهت که شممبکههای ا تماعی مجازی تأثیر منهی بر مینان موالعه متون کاغذی دارند،
یعنی اینکه کاربران شممبکههای ا تماعی مجازی نسممبت به کسممانیکه که کمتر از شممبکههای ا تماعی مجازی اسممتهاده
میکنند یا اصممالً عضممو شممبکههای ا تماعی مجازی نمیباشممند ،کمتر در اول یک شممبانه روز به موالعه متون کاغذی
میپردازند .همچنین شممبکههای ا تماعی مجازی باعث تغییر در سممبک موالعه پاسممخگویان هم شممدهاند و در این زمینه

باعث به و ود آمدن سبک موالعهای در بین کاربران شده است که چندان تمایلی به موالعه کتب و نشریات با حجم زیاد
ندارند و بیشتر دوست دارند به موالعه کتب و نشریات با حجم کم بپردازند.
پیشنهادهای تحقیق
ح ضور م ستمر و فعالتر امعه ایرانی در ف ضای اینترنتی و شبکههای ا تماعی مجازی و تولید محتوا در را ستای
اهمیت موالعه در فضای مجازیچ
ا ستهاده از ظرفیتهای همهزمانی و همه مکانی شبکههای ا تماعی تلهن همراه میتواند در م سیر توانمند سازی و
مهارتآموزی نقد به سنایی داشته باشدچ
با تو ه با افناید مینان موالعه کتاا های الکترونیکی و افناید سمممهم موالعه متون الکترونیکی ،تو ه عمیقتر و
بررسی دقیقتر این موضوع دور از فایده نمیباشد و نتایج ثمربخشی به همراه خواهد داشت.
برگناری کالسهای آموز شی در مدارس هت آگاهی دادن به نو وانان و وانان در مورد منایا و معایب فناوریهای
دید و نحوه ا ستهاده صحی از آنها و گراید به سبک موالعاتی و تغییر ذائقه افراد در تحقیقی به اور مجنا و عمیقتر
مورد بررسی قرار گیرد.
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