
١ 

 

  عوامل مرتبط با مصرف موسیقی جوانان شهر تهران بررسی

  1حمید حیدرپناه 

 2شاپور بهیان

  3فریدون وحیدا

 
٢٥/٤/١٣٩٦: تاریخ دریافت مقالھ  

٢٦/٥/١٣٩٦:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

  

میان جوانـان  بررسی مصرف موسیقی  به این پژوهش. دترین هنرها در بین جوانان استموسیقی یکی از پرکاربر

ه سـال  29تا  15جوانان  پژوهش، کلیه جامعه آماري. پیمایشی با ابزار پرسشنامه است ،روش پژوهش. می پردازد

اي چند مرحله  خوشه نفر به روش نمونه گیري 400شهر تهران است که از بین آنها تعداد  گانه 22ساکن مناطق 

درصد کم و تنها  13درصد در حد زیاد،  86 عالقه به موسیقی نشان داد که  موردیافته ها در  .ندانتخاب شداي 

 ،همچنـین  .درصد اصالً به موسیقی عالقه ندارند که نشان دهنده میزان باالي عالقه جوانان به موسـیقی اسـت   1

درصد  7درصد بین سه تا چهار ساعت،  8/22دوساعت،  درصد بین یک تا 36درصد کمتر از یک ساعت،  8/23

درصد نه ساعت و بیشـتر از وقـت خـود را     4درصد بین هفت تا هشت ساعت و  8/3بین پنج تا شش ساعت، 

درصد اعالم کردند اصالً به موسیقی گوش نمی کنند که نشان  8/2صرف گوش دادن به موسیقی می کنند و تنها 

بیشترین عالقمندي به سمت موسیقی پـاپ نسـل   . در اوقات فراغت جوانان است دهنده جایگاه باالي موسیقی

بین پایگاه اجتماعی و اقتصادي، سرمایه فرهنگـی  ، بر اساس نتایج این پژوهش. دوم و سپس موسیقی رپ است

  .دیده نشدبین جنسیت با مصرف موسیقی رابطه اي وجود دارد، ولی فرد و سن با مصرف موسیقی رابطه مثبت 

    

ــدي ــان کلی ــدگی،   :واژگ ــبک زن ــیقی، س ــرف موس ــی ومص ــرمایه فرهنگ ــادي  س ــاعی و اقتص ــاه اجتم پایگ
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  مقدمه 

موسـیقی از بـدو خلقـت      عناصـر سـازنده   .طبیعت و انسان است ،قابل تفکیک از زندگی  غـیر     بخش  موسیقی،

ایـن عناصـر را در ترکیـب     سـان و مـغز متفکـر ان اند داشته   و کائنات حـضور مـداوم  هستی طبیعت،  تاکنون در

آمـوزد کـه    انسان در مراحل اجتماعی شدن می) 6، 1377رامتین، . (دده دوباره می  تجلی خود  هنري و بیان ویژه

چنین قابل توجه است که  هم. بروز احساس خود را کنترل و تنظیم نماید  چگونه احساساتی شود و چگونه نحوه

هـا نیـز بـه شـرایط فـردي و محیطـی        اي زیادي وجود دارد که این راهه براي ظهور یک احساس در رفتار راه

  )1375:17رفیع پور، (بستگی دارد 

انی است که می تواند منعکس موسیقی شامل مجموعه وسیعی از مع. موسیقی تنها براي شادي و سرگرمی نیست

و مفاهیم پنهان وجود دارد کـه   هاي گسترده اي از معانی در موسیقی الیه. جامعه باشدزندگی یک گروه یا   کننده

ــی ــده   مـ ــان دهنـ ــد نشـ ــبک  تواننـ ــند   سـ ــدگی باشـ ــف زنـ ــاي مختلـ ــس  . هـ ــن لمکـ ــر آلـ ــه تعبیـ بـ

هاي عمده  آن نوع رفتاري است که در تالش  رهنگ بازتاب دهنده و تقویت کنندههاي محبوب هر ف سبک ترانه  1

بـه  133: 1968لمکـس،  . (ش اساسـی دارد مرکزي و کنترل کننده آن نق 2آن فرهنگ براي بقا و در نهاد اجتماعی

  )123: 1391نقل از هاشمی و نطنزي، 

تواند تعیین کننـده برخـی    تا حد زیادي می ،رود می  از آنجا که موسیقی عنصري اساسی از نظام فرهنگ به شمار

ی گرایش به یک رفتار خاص، نظیر شنیدن موسـیق . گیري کلی فرهنگ و تغییرات فـرهنگی رخ داده، باشد جهت

 .نمایـد  هاي موجـود در آن کمـک شـایانی مـی     فرهنگ  خرده  در شناخت فرهنگ عمومی یک جامعه و همچنین

  )143: 1390میرزایی و دیگران، (

 مشخص و دستور زبان  هاي معین با نظامی داراي نشانهو ، موسیقی یک زبان 5و ماکس وبر  4بلوخ ،3آدرنو  از نظر

و توصـیف    قابل تبیـین  ،ز اصـواتی که بنا به قـواعد و قـوانینی مشخصا  موسیقی در حقیقت قادر اسـت .است

ایـن   .درك نیسـت   کنیم که براي خودمان به کالم قابـل  معناهایی بیافریند که ما آنها را به شکلی درك می  هستند

                                                           
1 Alen Lomax 
2 Social institution 
3 Theodor W. Adorno 
4 Ernst Bloch 
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  اي تـاریخ و جامعـه    یعنی مـا بتوانیم آنها را به کنند؛ جنبه اجتماعی پیدا مـی  شوند که معناها آنجایی قابل فهم می

  )48: 1386احمدي، ( اند، مرتبط کنیم که این معناها در آن تدوین شده

در حـال حاضـر در شـرایطی    . ها انکارناپذیر اسـت  انسان  ندگی روزمرهاهمیت و نقش قابل توجه موسیقی در ز

مـر بـه شـکل    هستیم که رشد فناوري موجب شده  دسترسی افراد جامعه بـه موسـیقی بسـیار آسـان و همـین ا     

در طـول روز و سـاعات مفیـد کـار و     . غیرمستقیم زمینه بیشتري را براي مصرف موسـیقی فـراهم آورده اسـت   

ـ ر مـی رسـد جز  و به نظ فراغت، بخش زیادي از انسان ها مشغول گوش دادن به موسیقی هستند ی از فراغـت  ئ

هـاي   از طریـق دسـتگاه   ...و  ننـدگی امروزه افراد زیادي در حین کار، در منـزل، هنگـام را  . استشده  انسان ها

و هـدفون از موسـیقی   مترو، اتوبوس و تاکسـی بـا هنـدزفري    ش موسیقی و در اماکن عمومی مانند مختلف پخ

  .استفاده می کنند

در بسـیاري از  ) ارف(هـاي موسـیقی، گسـترش آمـوزش موسـیقی کـودك        رشد بی سابقه آموزشگاه ،همچنین

بیـانگر  ... موسیقی به موازات ظهور آهنگسازان و خوانندگان جدیـد و  مهدکودك ها، افزایش استودیوهاي ضبط

  .پررنگ تر شدن نقش موسیقی در جامعه است

اثرات کالم، محتوا و پیام هاي انتقال داده شده توسط موسیقی قابل توجه است و می تواند بر روي افکار، منش، 

شد و در این بین عمومیت یافتن مصرف موسـیقی  اثرگذار با.... ، امید و یاس وسبک زندگی، ایجاد شادي و غم

. نامید، از اهمیت بیشتري برخـوردار اسـت   "مصرف کنندگان عمده موسیقی"در بین جوانان که می توان آنها را 

در موج سازي هاي فرهنگی و اجتماعی در که موثري  با توجه به شرایط خاص فکري و نقشجوانان  ،همچنین

نمونـه   .بیشتر مورد توجه قـرار گیرنـد   دپویایی یا بی تحرکی جامعه باشند، بای جبمومی توانند و  دنجامعه دار

بود که بخش زیادي از ) مرتضی پاشایی(ها به درگذشت خواننده پاپ آنواکنش  نقش جوانان در جامعه، موردي

پرشور مراسم  به این اتفاق و به خصوصو عکس العمل هایی که نسبت ه جوان کشور را درگیر خود کرد جامع

از سوي این قشر صورت گرفت، بیش از گذشته نگاه جامعه شناسان را به این پدیده معطوف  اوتشییع جنازه ي 

  . ساخت

آفرینـد و احساسـات و    را بـراي مـا مـی     هـایی  حالت  که  است  کند این مـوسیقی می   کاري کـه   ،آدرنو  به عقیده

  و ایـن   ایـم  توانیم بگوییم چرا دچار این عواطف شده نمی ؛تن نیسانگیزد که به زبـان قـابل بـیا عواطفی را برمی
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هـاي زنـدگی    و تنـاقض   هـا  هـا، تعـارض   شـکاف   بیان ؛هاي انـسان است ناتوانی  موسیقی بیان؟ چیست  عواطف

 گرکـه بیـان    است  این  دلیل  کند به ها ایـجاد مـی موسیقی در انسان  حس غـمگین نوستالژیکی که .تاجتماعی اس

  )همان. (است  هاي اجتماعی سرکوب  هاي پر نشده طبقاتی و بیان شکاف

اینکه دالیل گرایش آنها  و اناندر بین جو به خصوصمصرف موسیقی رسی، تحلیل و آسیب شناسی بربنابراین 

  .از اهمیت خاصی برخوردار استلی است، به سوي موسیقی چیست و تابع چه عوام

هـاي اخیـر شـاهد رشـد روزافـزون       جامعه نشان می دهد که در سـال  نگاهی به وضعیت مصرف موسیقی در 

تولیدات موسیقایی زیرزمینی، ظهور خوانندگان رپ و سبک هاي جدید غربـی بـوده ایـم کـه منجـر بـه تولیـد        

با  مضامین پوچ گراي تند و بی پروا، استفاده از ه  هاي اعتراض با ریتم و سازبندي خشن موسیقی هایی با زمین

تغییر گروه  .بیت زیادي یافته استدر  بین جوانان و نسل جدید محبو شده و... وخیف و خط قرمزي واژگان س

هاي مرجع جوانان به سمت خوانندگان موسیقی و تبعیت از سبک پوشش، خـالکوبی و لبـاس هـاي عجیـب و     

ها مـی توانـد    برخی از این موسیقی درونی محتوايبه پیام هاي تفکر و عمل  گان غربی و رپ وغریب خوانند

کـه کمتـر    در بین آنـان شـود  ... خودکشی و موجب افزایش انحراف فکري، پوچ گرایی، رواج افسردگی، اعتیاد،

نیازمند توجه بیشتر از طریق انجام پژوهش هاي دقیق است تا ضمن آسیب شناسی این  ومورد توجه قرار گرفته 

گرایش آنها، محتواي موسیقی هاي مـورد مصـرف و   میزان و نوع مصرف موسیقی در بین جوانان، دالیل  ،پدیده

 بـه  ایـن اثـرات   شناسایی و گوشزد نمـودن  در کنارو شود  بررسیتحلیل و پیش بینی اثرات آن در حال و آینده 

رسید و آمـوزش و آگـاهی سـازي الزم را بـه والـدین،       مورد، به راهکارهاي مناسبی در این مسئوالن و متولیان

  .امور داد مصرف کنندگان و متولیان

شناسایی عوامل اثرگذار در میزان  با هدفشهر تهران  بین جوانان در این پژوهش به بررسی مصرف موسیقی در

عالقه به انواع موسیقی در بین آنان، شناخت میزان عالقه و مدت زمان گوش دادن به موسیقی، سبک موسیقی و 

موسیقی، تفاوت عالیق موسیقایی فرزندان بـا والـدین   خوانندگان مورد عالقه، منابع کسب خبر درباره تازه هاي 

به دلیل ویژگی هاي خاص جمعیتی، کانون اصلی تولیدات و پخـش آثـار،   هم شهر تهران  .پرداخته می شود... و

سـبی از وضـعیت کلـی    انتخاب شده که می توانـد براینـد منا  .... پراکندگی سلیقه اي، جمعیتی، قومی، فکري و 

  .ارائه دهدبا مصرف موسیقی  عوامل مرتبط و جامعه
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  پژوهشپیشینه 

بررسی تجربی فعالیـت موسـیقایی و مصـرف موسـیقی در شـهر      "در پژوهشی با عنوان ) 1384(محمد فاضلی 

براي پاسخ . به طرح این سوال می پردازند که نوع و میزان مصرف موسیقی تحت تاثیر چه عواملی است "تهران

روش بـه کـار گرفتـه شـده در ایـن      . اتی به مصرف موسـیقی پرداختـه اسـت   دادن به آن نیز از منظر تحلیل طبق

نشان داد  یاد شدهیافته هاي تحقیق . گانه تهران صورت گرفت 22پیمایش بود و نمونه گیري از مناطق  ،پژوهش

که هرچند هنوز متغیرهاي سرمایه فرهنگی و تمایزهاي طبقاتی در مصرف موسـیقی نقـش ایفـا مـی کننـد، امـا       

شـرایطی کـه بـیش از     -جامعه جدید به سایر متغیرها نیز اجازه داده است تا بر ذائقه هـا تـاثیر بگذارنـد   شرایط 

  .گوش دادن به موسیقی را به تجربه اي فردي و فراطبقاتی تبدیل کرده است ،گذشته

ایش در با استفاده از روش پیم "جوانان و مصرف موسیقی"تحقیقی با عنوان ) 1385(علی خواه و خانی ملکوه 

    نفـر بـه روش نمونـه گیـري      1024سال ساکن شهر تهران انجام دادنـد کـه از بـین آنـان      20تا  15بین جوانان 

نشان داد که بیشتر نوجوانان و جوانان به موسیقی عالقمندند و  یاد شدهنتایج پژوهش . مرحله اي انتخاب شدند

درصـد   31بـه طـوري کـه     ؛روزانـه آنـان اسـت   ی از برنامـه هـاي ثابـت    ئگوش دادن به موسیقی جز ،در واقع

   .ساعت در روز به موسیقی گوش می دهند 4تا  2پاسخگویان بین 

تـا   15 مصرف موسیقایی با هدف بررسی گرایش شهروندان"تحقیقی با عنوان ) 1393(رضوي طوسی و یاهک 

 2/78یافتـه هـا نشـان داد     نفر بود و 804حجم نمونه . به صورت نظرسنجی تلفنی انجام دادند "ساله تهرانی 45

  . درصد بیشترین طرفدار را دارد 8/63شنونده انواع موسیقی هستند و موسیقی پاپ ایرانی با  ،درصد شهروندان

تفکیک اجتماعی الگوهاي ذائقـه موسـیقایی و ادبـی در    "عنوان  بادر پژوهشی که ) 2009(و همکاران  ١پرهانن

از نظر ذائقه در حـوزه ادبیـات   هم جام شد، تفاوت اجتماعی روشنی را که با استفاده از روش پیمایش ان "فنالند

س به اندازه تحصیالت در تبیین الگوهاي ذائقه ه ویژه جنسن و ب ،پژوهش فوق نشان داد که در فنالند. دریافتند

نکتـه اي کـه تحقیـق    . طور خاص اهمیت دارنده مصرف موسیقایی و ادبی به طور عام و الگوهاي متشخصانه ب

تمرکز بر مفهومی به نام جایگاه فرد در فضـاي اجتمـاعی اسـت کـه از      ،اضر را از کارهاي قبل متمایز می کندح

  .استنتاج شده است ٢نظریه کنش پیر بوردیو

                                                           
1 Semi Purhonen 
2 Pierre Bourdieu 
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انجـام   بـه  در پژوهشی که در زمینه اهمیت موسیقی در زندگی نوجوانان و جوانـان در نیوزلنـد  ) 2005( ١شوکر

بـه  ن موسیقی به عنوان جذاب تـرین فعالیـت تفریحـی دانـش آمـوزان متوسـطه       گوش دادکه نشان داد  رساند،

موسیقی موجب تشدید حاالت روحـی آنـان   در واقع، . ساله تبدیل شده است 24تا  16دختران براي خصوص 

موسیقی براي  -و موجب غلبه کردن آنان بر محافظه کاري شان می شود می دهدمی شود، شعارهایشان را شکل 

  )1384ترجمه الهامیان، . (فراتر از صرف وقت است آنان چیزي

  مبانی نظري پژوهش

جامعـه   .یکی از محوري ترین موضوعات پژوهش جامعه شـناختی اسـت   ،موسیقی به مثابه محصولی اجتماعی

 در قـالبی اجتمـاعی اسـت و   به مثابه مـتن یـا کـاال     ید، توزیع و مصرفمطالعه فرایندهاي تول ،٢شناسی موسیقی

سؤال بنیادي کـه  ).721: 1385 شفرد،(موسیقی و ساخت اجتماعی است  روابط متقابل بین  یافتن  صددهمواره در

اعی چگونـه بـر نــوع مــوسیقی     است که شرایط یک نظام اجتمـ   این  روست روبه  موسیقی با آن  شناسی جـامعه

صمیم و قاسمی، به نقل از  99 :1385 قاسمی و میرزایی،( گروه مؤثر است؟  یک  بر فـرهنگ یک جامعه یا  غالب

1387 :82(  

مصرف موسیقی بازگوکننده یکی از ابعاد مصرف و به تبع آن بیانگر منش ها و سبک هاي متفـاوت زنـدگی در   

شـکوري و غالمـزاده   (پایه الگوهاي مصرف بنا شده اسـت   از آنجا که سبک هاي زندگی بر. دنیاي جدید است

  .بط با سبک زندگی و الگوي مصرف ضروري استبررسی نظریات مرت )23: 1389نطنزي، 

  زنـدگی   ناپـذیر  امـروزه مـصرف فـرهنگی به دلیل گسترش فزاینده کاالهاي فرهنگی، بخش اساسـی و جـدایی  

هنـري    هـاي  سـلیقه   و محتـواي   این امر پرسش از عوامل اجتماعی مـوثر بـر نـوع مصـرف    . شده است  ها انـسان

  جامعـه   عرصـه   هاي نظري محققـان  ترین دغدغه بـه یکی از مـهم ـوانان راي مختلف جامعه و خاصه جها گروه

فرهنگـی    و مصرف  یابند به مـیزانی که مـحصوالت فرهنگی در جوامع رشد می. شناسی فرهنگ بدل کرده است

   )73: 1391ملکی و رفیعی، . (کند د فرهنگ ایفا میها و همچنین اقتصا تري در خلق هویت نقش مهم

هنگ و کاالهاي فرهنگی، فعالیتی اجتماعی و کرداري روزمره است و به واسطه همین کردارهایی کـه  مصرف فر

در مصرف فرهنگی است که هم خالقیت خود را . شودنامیم، فرهنگ تولید و بارور میمی "مصرف فرهنگی"ما 
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ن یمـا هادر بروز خالقیـت و هم شرایط ما در ساختن فرهنگ و هم تعلقات خود را به صنایع فرهنگی که ابزارها 

دهد، نیازها و تمایالت مـا را سـامان   مصرف فرهنگی سبک خاص زندگی ما را شکل می. دهیمهستند نشان می

هـا و تمـایزات   دهنـده تفـاوت  کنـد، نشـان  مان را فراهم مـی هايبخشد، مواد الزم براي تولید تخیالت و رویامی

بـه نقـل از    46: 1386اسـتوري،  . (کارگیري ابزارهاي موجود است اجتماعی و نمایانگر تولیدات ثانویه ما در به

  )96: 1394حاجی زاده و دینانی، 

و بازسازي فرهنگی خویشتن با   است  هویت  هاي جـهانی، مـصرف همیشه نوعی مصرف مـعطوف بـه در نظام

موجـب   ١"مصـرفی   فرهنـگ "  .شـود  مــی   پـذیر  کند، امـکان داري عرضه می هایی که بازار سرمایه منابع و امکان

هویت پیدا کند، ) ملیت(سیاسی   پیـوندهاي  یا) طبقه(شود تا فـرد بـه جاي ایـنکه از طـریق روابـط اقتصادي  می

: 1994فریـدمن،  (هویـت یابـد    "شـیوه زندگی"  عـبارتی،  به  با خوردن، نوشیدن، نحوه گذران اوقات فراغت یا

مجموعـه منسـجمی از رفتارهـاي     ،سبک زندگی فرهنگی ،همچنین .)107: 1386، محمدي به نـقل از گـل 104

مصرف و فعالیت فرهنگی است که روي هم داراي انسجام هستند و در گروه مشخصی از افراد قابـل تشـخیص   

و فعالیـت موسـیقایی    طبیعی است که گوش دادن به موسیقی، نوع ژانر موسیقایی که گوش داده می شود .است

با وجـودي کـه اندیشـه مصـرف و مصـرف       )31: 1384فاضلی، (زندگی فرهنگی خواهد بود  نیز متاثر از سبک

پیر بوردیو در بـین متفکـران از    نزدیکی پیدا کرده است، با این حال  ٣و زیمل ٢گرایی با صاحبنظرانی چون وبلن

و مصـرف   ٤جایگاه ویژه اي برخوردار شده است و منسجم ترین بحث و نظریه را درباره مفهوم سـبک زنـدگی  

. خود، مصرف را مهم ترین عنصر دنیاي مدرن در نظر می گیرد "تمایز"وي در کتاب . فرهنگی بیان نموده است

  )24: 1389شکوري و غالمزاده نطنزي، (

  مطـرح   اجتمـاعی   تمایز هاي خود درباره هاي مختلف در این حوزه را در تحلیل سبک زندگی و فعالیت بوردیو،

  هـاي  فعالیت  خود را در مـجموعه متنوعی از توانند به بهترین وجـه هاي زندگی می دیو سبکاز نظر بور .کند می

سـینما و سـایر    موسیقی، مطالعه، ها، شوند مانند ورزش مربوط می جمله اعمالی که به اوقات فراغت از  اجتماعی

 هاي سبک زنـدگی  و فعالیت دهد اگرچه مصرف عمده بوردیو این است که نشان می  کار .دهند  امور ذوقی نشان
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  نهـایی   در تحلیل اما ،باشند و در شکل دادن به این هویت نقش داشته باشند ١اجتماعی  هـویت  بـیانگر  توانند می

  تبیـین   هـا را در  توانـد تفـاوت   کـه مـی   هاي زندگی خانوادگی و اجتماعی است هاي طبقاتی و تجربه جایگاه  این

  )226: 1388انی و شیري، رب( .اجتماعی بیان کند  هویت

و اقتصادي موثر بر چگونگی دریافـت    سیاسی  عوامل  نقطه اوج مـطالعات و تحقیقات بوردیو درباره،  ٢تـشخص

آن در مشـروعیت بخشـیدن بـه جایگـاه       نقـش    دلیـل بوردیو فـرهنگ و هنر عالی را بـه   .و مصرف هـنر اسـت

؛ نامـد  می ٤"سرمایه فرهنگی" ،است  الزم  جـایگاه  کـسب ایـنو اعتباري که براي   ٣"فرهنگ مشروع" اجتماعی،

بـه سـرمایه     تـوان آن را  نمـی  اما بــا ایــن حـال    آورد، منافع مادي به همراه می سرمایه که براي دارندگانش این

ن تعیـی   لعــوام   او .کند فرهنگ مشروع محدود نـمی  بوردیو مطالعه خود را به قلمرو .اقتصادي صرف تقلیل داد

تـرین را نیـز    ترین تـا پیـش پا افتاده هاي فرهنگی مختلف از عالی کننده اجتماعی موثر بر سلیقه افراد در فعالیت

  )122: 1387لین، ( .کند تحلیل می

و ذائقه، امري است که از لحاظ اجتماعی تعیین می شود و مصرف فرهنگـی نیـز    تشخصاز نظر بوردیو، سلیقه 

وي  .)246: 1388صـمیم و قاسـمی،   به نقـل از   25: 1984بوردیو، (ئقه جهت می گیرد بر پایه همین سلیقه یا ذا

نان آروي این سوال متمرکز است که چطور فعالیت هاي عادي افراد، تحت تاثیر ساختار بیرونی دنیاي اجتماعی 

مـنش و میـدان    فهـوم این ساختارها موثرند؟ او با استفاده از مقدر این فعالیت ها در بازتولید قرار می گیرد و چ

  .پاسخ می دهد ، به این پرسش)عرصه(

نقشی که منش در انتخاب سبک هاي متفاوت زندگی دارد، می تواند در سبک موسیقی و نحوه تعامل بـا آن در  

نوع موسیقی در معنابخشی به زندگی افـراد و از ایـن طریـق، بـر سـاخت      . زندگی افراد، مورد مطالعه قرار گیرد

  در جامعه به طریقی اتفاق می افتد که گاهی اوقات افراد با موسیقی در زنـدگی خـود عجـین   منزلت و موقعیت 

  .می شوند و خودشان را با نوع موسیقی که گوش می دهند، تعریف می کنند

در اصل موسیقی نوعی کنش خالقانه با معنا تلقی می شود که قدرت انتقال بـین ذهنـی فراوانـی دارد و تجربـه     

  )87: 1389ایمان و همکاران، (م معناي کنشگران اجتماعی تفسیر می شود موسیقی در سیست
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زیرا به نظر  در یک موقعیت ویژه فراهم می کنند،منش ها، نقشه شناختی از دنیاي اجتماعی افراد و طبایع فردي 

قابل بوردیو، فکر بشر از لجاظ اجتماعی محدود شده و تعلیم و تربیت و آموزش، درون محدودیت هاي تجربه 

نان به طور اجتماعی به وسیله شرایط اما ادراك آ ،ط خودشان را بفهمندمردم قادرند شرای. تفسیر و توضیح است

منش بوردیو می گوید که ساختارهایی سـاختاریافته در جامعـه وجـود    . اجتماعی و اقتصادي شکل گرفته است

سـاختارهاي   ،در واقـع . بـدل مـی شـوند   دارند و پس از ورود به اذهان عمومی بـه سـاختارهاي سـاختاردهنده    

ساختاریافته از راه آموزش رسمی و تجربه هاي نخستین فرد، در ذهن او پایه ریزي شده و پایه و مبناي تفکر را 

  )12: 1393رضوي طوسی و یاهک، . (به گونه اي که افراد خود متوجه آن نیستند ؛براي فرد تشکیل می دهند

کی از جلوه هاي مصرف در نظر بگیریم، بنـا بـر گفتـه بوردیـو انتخـاب نـوع       اگر مصرف موسیقی را به منزله ی

بوردیو، افراد با توجه به  "منش" بنابر تعریف. موسیقی ناشی از آن چیزي است که تمایل افراد را شکل می دهد

ي از یـک  یا از چه قومیتی باشـند و در چـه منطقـه ا    ١اجتماعی –اینکه از چه جنسیتی، از کدام پایگاه اقتصادي 

سـبک   ،همچنین .نش آنها نشات گرفته استشهر زندگی کنند، مصرف موسیقی متفاوتی خواهند داشت که از م

که افـراد نـوع موسـیقی مصـرفی      چرازندگی فرهنگی و میزان سرمایه فرهنگی فرد در مصرف او اثرگذار است، 

  .موثر است... ، پایگاه وخود را آگاهانه انتخاب می کنند ولی در اولویت این انتخاب ها، جنسیت

به گمان بوردیو، وقتی منش ها، سبک زندگی را تولید می کنند، سبک هاي زندگی خـود بـه مثابـه سیسـتمی از     

این فعالیت ها شـامل اشـکال ویـژه    . فعالیت هاي طبقه بندي شده با ذائقه هاي متفاوت در نظر گرفته می شوند

هستند که همه آنان، تمایزهاي قومی، طبقـه اي و  ... ت فراغت ولباس پوشیدن، غذا خوردن، موسیقی، هنر، اوقا

دارند ... خوردن و پس طبقات متفاوت، انواع متفاوتی از سبک هاي ورزش کردن، غذا. جنسیتی را بیان می کنند

  )همان. (که بدان وسیله خودشان را تعریف می کنند

د اسـتفاده، ناشـی از آن چیـزي خواهـد بـود کـه       انتخاب نوع موسیقی مور ،بر گفته بوردیو پس به طور کلی بنا

مـی خواهنـد مصـرف کننـد     کـه  افراد آگاهانه نوع موسـیقی اي را   ،براي نمونه. تمایالت افراد را شکل می دهد

انتخاب می کنند، اما این انتخاب ناشی از اولویت هاي آنهاست که ایـن اولویـت هـا دیگـر آگاهانـه و عامدانـه       

است که بوردیو آنها را با نـام  ... اجتماعی، قومیت، جنس و -ملی مانند پایگاه اقتصاديبلکه ناشی از عوا، نیستند
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بنابراین طبق نظریـه بوردیـو در ایـن تحقیـق     . )25: 1389شکوري و غالمزاده نطنزي، (. معرفی می کند "منش"

و اثراتـی  هاي افراد به منزله منش و سن  جنسیت سرمایه فرهنگی،پایگاه اقتصادي و اجتماعی،  انندمتغیرهایی م

  .مورد بررسی قرار می گیرندکه بر روي مصرف موسیقی دارد، 

  

  ی تحقیقممدل مفهو

  ي پژوهشفرضیه ها

  .رابطه وجود دارد آنان با مصرف موسیقی جوانان بین پایگاه اجتماعی و اقتصادي .1

 . رابطه وجود دارد آنان سرمایه فرهنگی فرد با مصرف موسیقیمیزان بین  .2

 . مصرف موسیقی بین دو گروه زن و مرد تفاوت معنا داري داردمیانگین  .3

 .بین سن فرد با  مصرف موسیقی آنان رابطه وجود دارد .4

  

  شناسی پژوهشروش 

 ،شیوه نمونه گیري در این تحقیق. دیده استدر این پژوهش با توجه به اهداف آن از روش پیمایشی استفاده گر

ش گرد آوري داده ها به صورت پرسشنامه اي است که در آن براي نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي و رو
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جامعـه  . تکنیک طیف لیکرت استفاده شـده اسـت  اندازه گیري متغیرها از سوال و براي اندازه گیري سازه ها از 

سال ساکن شهر تهران بوده است که جمعیت آن هـا بـر اسـاس آخـرین      29تا  15 جواناندر این تحقیق  آماري

تعداد حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  .نفر بوده است 1937064، 1395کز آمار ایران در سال سرشماري مر

درصد مشخص گردید که با توجه بـه   95و سطح اطمینان  pq%=25، حداکثر واریانس  d/. =50با دقت برآورد 

ـ    384فرمول زیر حدود  ا برنگشـتن برخـی   نفر تعیین شد ، لیکن حجم نمونه را با توجه به مخـدوش بـودن و ی

  .پرسشنامه آن استخراج شد 400پرسشنامه در نظر گرفته شد و بر این اساس  430پرسشنامه ها ، 

N=  

  تعریف نظري و عملیاتی متغیرها

  متغیر سرمایه فرهنگی

ــومی  ــف مفه  و رتقد نیز و فرهنگی سملمو يکاالها مختلف اعنوا نباشتا و تمرکز به فرهنگی  سرمایۀ: تعری

ــائل ینا دبررکا و شناخت در دفر ظرفیت و ادستعدا همچنین و کاالها ینا گرفتن رختیاا در ناییاتو ــالق وس   اط

ا می تـوان  نهادینه ر -3 ؛عینی -2 ؛تجسم یافته -1 براي سرمایه فرهنگی سه بعد ،بر اساس نظر بوردیو. می شود

ــت  ــر گرف ــو،(در نظ ــیکه  ستاگفتنی .)139:1380بوردی ــرمایه فرهنگ ــبخ دو در س ــس شـ ــرمایۀ فرهنگـ  یـ

 سنجش ايبر .ستا مـد نظـر   دفر دخو فرهنگی و سـرمایه  )ستا مدنظر لدینوا فرهنگی رمایۀــ س (گیادانوـخ

ــی ،طیف یک :ستا هشد دهستفاا طیف دو از ،لدینوا فرهنگی سرمایۀ  اركمد شامل ( لدینوا فرهنگی يهادارای

مختلـف   فرهنگی يهارفتار ماــ نجا انزـمی ،رـیگد فـطی و )ها آن لزـمن در دوـموج ياـه باـکت و یلیـتحص

سرمایه فرهنگی والدین، با دو بعـد رفتـاري و دارایـی هـاي فرهنگـی سـرو کـار        در ارزیابی  .پدري در خانواده

  ).40:1384فاضلی،(داریم

 هشد نیاب باال در هــ ک یـفرهنگ  رمایۀـس سهگانۀد بعاا به توجه با ،پاسخگو دخو فرهنگی  سرمایۀ سنجش ايبر

 يها بکتا ادتعد:  نوــ چ ديدــ متع ياــ هاز شاخص ،) نهادینه شده -3عینی یافته  -2تجسم یافته  -1( ستا

 در لسا هر که هادخانو سیدر رـــغی يهاکتــاب متوسط ،نددار تعلق دفر دخو به که لمنز در دموجو سیدرغیر
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 انمیز ــ  یانهانوگر فرهنگی يهارفتار دـبع ـ تـپرمنزل یـفرهنگ دگیـنز سبک ،خانواده فرد خریداري می شود

  .ستا استفاده شده تتحصیال و يهنر فـمختل ياـه تهـشر اندـهنرمن شناخت انمیز ،هنر به عالقه

  )ESE(اجتماعی -پایگاه اقتصادي

نسبت هی وگر ماـمق و هـتبر اـی وهرـگ در دفر ممقا یا تبهر متضمن جتماعیا و ديقتصاا هپایگا: تعریف مفهومی

 دفر هر که ستا جایگاهی و تــ منزل اعیــ جتما -دياـقتصا هاـپایگ ،رت دیگرعبا به .هاي دیگر است وهگر به

عبـارت   اعیــ جتما ـ ديقتصاا هپایگا هاي مربوط بهمؤلفه  .جامعه از آن برخوردار است یا تصور آن را دارد در

  .تحصیالت پدر و مادرو  رپد شغلی تـمنزل ماهیانه خانواده، دـمدرآ :اند از

  متغیر مصرف موسیقی

ش دادن یا خرید محصوالت گو ايبر دفر ريفتار و یـحساسا ،شناختی گیدماآ و میزان تمایل: تعریف مفهومی

بـر روي  هـم  به گونه هاي مختلف موسـیقی  گرایش مصرف موسیقی پاسخگویان .نوع خاصی از موسیقی است

سنجیده شده و به منظور بررسی ترجیحـات   )اصالً، به ندرت، گاهی، بیشتر اوقات و همیشه(درجه اي  5طیفی 

به دلیل احتمال آشنا نبودن پاسخگویان با سبک ده که موسیقایی و عملیاتی کردن آن از سبک هاي زیر استفاده ش

  :ترین هنرمندان آن نوشته شده استها و ارزیابی درست از پاسخ ها، جلوي هر سبک نام مشهور

  ...)باخ، موتسارت، بتهوون، یانی، ونجلیس، کیتارو ومانند (موسیقی کالسیک، بی کالم خارجی  .1

  ...)مانند جواد معروفی، فریبرز الچینی، مجید انتظامی و(موسیقی بی کالم ایرانی  .2

  ....)عربی، استانبولی، ترکی، افغانی، هندي و(موسیقی خارجی با کالم شرقی  .3

جاستین  رانس با خوانندگانی مانندسبک هایی مانند جاز، هوي متال و ت(رجی باکالم غربی موسیقی خا .4

  ...)بیبر، سلنا گومز، کوئین، مایکل جکسون، راجر واترز، جنیفر لوپز، امینم و

  ...)ایرج، شجریان، ناظري، دلکش و با خوانندگانی مانند(سنتی آوازي موسیقی  .5

ربـانی، حجـت   ساالر عقیلی، همـایون شـجریان، علیرضـا ق    با خوانندگانی مانند(موسیقی سنتی تلفیقی  .6

  ...)اشرف زاده و

داریوش، هایده، مهستی، گوگوش، معین، ستار، لیال فروهر، منصور، انـدي   مانند(موسیقی لس آنجلسی  .7
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  ...)و

  ...)جواد یساري، عباس قادري، ایرج مهدیان، سوسن، عهدیه و مانند(قی کافه اي و کوچه بازاري موسی .8

خواجه امیري، علیرضا عصار، حمید حامی، امیر تاجیک، مانند محمد اصفهانی، (موسیقی پاپ نسل اول  .9

  ...)مانی رهنما، نیما مسیحا، قاسم افشار و

رضا صادقی، فرزاد فرزین، محسن یگانه، حمید عسکري، بنیامین، محسن  مانند(موسیقی پاپ نسل دوم .10

  ...)چاووشی، مازیار فالحی، حامد همایون و

  ....)فروغی، کورش یغمایی، رضا یزدانی، محسن نامجو و فرهاد مهراد، فریدون مانند(موسیقی راك  .11

  ...)یاس، تتلو، هیچکس، ساسی مانکن، علی بابا و با خوانندگانی مانند(موسیقی رپ  .12

  ...)کردي، لري، گیلکی، بلوچی، آذري و بختیاري و(موسیقی محلی  .13

  )آهنگران، کویتی پور و مداحی مانند(قی مذهبی موسی .14

  سشنامه اعتبار و پایایی پر

اعتبار محتوایی . اعتبار محتوایی استفاده شده است ، ازت برآورد اعتبار سواالت پرسشنامهدر این پژوهش به جه

بدین ترتیب در . ز طریق مراجعه به داوران می باشدبه معنی شناسایی اعتبار شاخص ها یا معرف هاي پژوهش ا

نظر خبرگان این حوزه به این نتیجه رسـیده انـد   پژوهش حاضر پژوهشگران از طریق بررسی ادبیات موضوع و 

بـراي   ،همچنین. که شاخص گنجانده شده درسوالت پرسشنامه معرف حوزه معنایی مفاهیم مورد مطالعه هستند

نفر  60به این صورت که تعداد  سشنامه مورد پیش آزمون قرار گرفت؛، پرنان از پایایی ابزار سنجشحصول اطمی

، پرسشنامه هاي مذکور کـد گـذاري و در   پس از تکمیل .تنظیم شده را تکمیل نمودندشنامه از پاسخگویان پرس

بر این اساس نتایج به دست  .ی گردیدوارد شدند و پایایی آن ها به وسیله آلفاي کرونباخ ارزیاب SPSSنرم افزار 

جـدول  ( .امه می باشددرصد بود که نشان دهنده پایایی و قابلیت اعتماد پرسشن 70آمده در غالب موارد بیش از 

عاملی انجام گرفت و سپس با اطمینان از اعتبار آن به  Amosبراي روایی سازه ها نیز با استفاده از نرم افزار ) 1

در دو سطح توصیفی و اسـتنباطی مـورد پـر دازش قـرار      spssداده ها با نرم افزار  .تحلیل داده ها اقدام گردید



١٤ 

 

اسـتفاده   1براي تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره و مدل سازي معادالت سـاختاري  ،همچنین .گرفته است

  .شده است

  ضریب آلفاي متغیرهاي تحقیق :1جدول 

  ضریب آلفاي کرونباخ  تعداد گویه  )سازه(متغیر 

  %83  14  مصرف موسیقی

  %74  5  )خانواده(سرمایه فرهنگی والدین

  %71  7  سرمایه فرهنگی فرد

  %73  5  اقتصادي -تماعی پایگاه اج

  

  پژوهشي یافته ها

در مورد سن . مرد بودند) نفر 197(درصد  2/49زن و ) نفر203(درصد  8/50 ،نفر پاسخگو 400میان از 

در . سال داشتند 29تا  25درصد  30سال و  24تا  20درصد  2/20سال،  19تا  15درصد  8/49 ،پاسخگویان

 ،فعالیت نوع به لحاظ. درصد مطلقه بودند 1/1درصد متاهل و  21درصد مجرد،  9/77 ،مورد وضعیت تاهل

 2/1درصد خانه دار و  3درصد شاغل،  8/25درصد سرباز،  2/4درصد دانشجو،  5/20درصد دانش آموز،  2/45

  .درصد بیکار بودند

یش دیپلم و پ درصد 2/9درصد زیر دیپلم،  5/44: بدین گونه بودنیز وضعیت تحصیلی و سواد پاسخگویان 

  .درصد دکترا 5/1درصد فوق لیسانس و  5/7درصد لیسانس،  23درصد کاردانی،  2/14دانشگاهی، 

درصد  8درصد تجربی،  5/13درصد ریاضی،  17درصد فنی،  8/18درصد انسانی،  31 ،به لحاظ رشته تحصیلی

که اول دبیرستان  دانش آموزان سال - درصد عمومی یا بدون رشته تحصیلی  8/9درصد زبان انگلیسی و  2هنر، 

  .به انتخاب رشته نرسیده بودند

  صرف وقت براي گوش دادن به موسیقی در طول شبانه روزعالقه به موسیقی و میزان 

                                                           
1Amos 
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درصـد   1درصد خیلـی کـم و    8/2درصد کم،  2/10درصد زیاد،  46درصد خیلی زیاد،  40 نتایج نشان می دهد

درصـد اصـال بـه     1درصد کم و  13درصد در حد زیاد،  86 ،به عبارت دیگر. اصالً به موسیقی عالقه اي ندارند

  .موسیقی عالقه ندارند که نشان دهنده میزان باالي عالقه جوانان به موسیقی است

درصـد بـین سـه تـا چهـار       8/22درصد بین یک تا دوسـاعت،   36درصد کمتر از یک ساعت،  8/23 ،همچنین

درصد نه ساعت و بیشتر از  4هفت تا هشت ساعت و درصد بین  8/3درصد بین پنج تا شش ساعت،  7ساعت، 

درصد پاسخگویان نیز اعالم کردند اصالً به موسـیقی   8/2 .وقت خود را صرف گوش دادن به موسیقی می کنند

  .گوش نمی کنند

  و عالقه به خوانندگی شرکت در کالس موسیقی، تماشاي کنسرت

درصد نرفته اند،  5/48چند بار کنسرت رفته اند که  سال اخیر در سوالی از پاسخگویان پرسیده شده در طی یک

درصد هـم   8/16. درصد بیش از سه بار رفته اند 5/6درصد سه بار و  5درصد دوبار،  5/10درصد یکبار،  8/12

  .اعالم کردند هیچ عالقه اي به رفتن به کنسرت ندارند

نکـرده انـد و در بـین سـازها     درصد شرکت  8/78درصد در کالس هاي آموزش موسیقی شرکت کرده و  2/21

 5/5(، ویـولن  )درصـد  2/6(سـنتور   ،)درصـد  2/17(پیـانو  ، )درصـد  2/32(گیتار: ترتیببیشترین عالقمندي به 

زیـر  (و سایر سازها  )درصد 8/1(،  و تنبک )درصد 8/1( ، دف)درصد 3(، تاروسه تار )درصد 5(، ارگ )درصد

 5/45 ،همچنـین  .نمودند که به هیچ سازي عالقـه ندارنـد  درصد اعالم  8/26ضمن اینکه  -بوده است) درصد 1

  .درصد عالقه اي ندارند 5/54درصد به خوانندگی عالقه دارند و 

  گرایش مصرف موسیقایی پاسخگویان 

  جوانان مربوط به گرایش مصرف موسیقی آماره هاي توصیفی :2جدول 

  اصالً  ندرتبه   گاهی  بیشتراوقات  همیشه  

مانند باخ، موتسارت، بتهوون، یانی، ( م خارجیموسیقی کالسیک، بی کال

  ...)ونجلیس، کیتارو و
8  5/13  26  2/21  2/31  

  8/44  27  8/19  2/6  2/2  ...)مانند جواد معروفی، فریبرز الچینی، مجید انتظامی و( موسیقی بی کالم ایرانی

  5/41  26  2/16  2/11  5  ....)عربی، استانبولی، ترکی، افغانی، هندي و( موسیقی خارجی با کالم شرقی

ي متال و ترانس با جاز، هو سبک هایی مانند(موسیقی خارجی باکالم غربی 

جاستین بیبر، سلنا گومز، کوئین، مایکل جکسون، راجر واترز،  خوانندگانی مانند
2/17  5/15  8/17  21  5/28  
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  ...)جنیفر لوپز، امینم و

  5/29  8/18  2/26  5/14  11  ...)ان، ناظري، دلکش وبا خوانندگانی مانند ایرج، شجری( موسیقی سنتی آوازي

با خوانندگانی مانند ساالر عقیلی، همایون شجریان، ( موسیقی سنتی تلفیقی

  ...)علیرضا قربانی، حجت اشرف زاده و
10  2/24  8/28  2/19  8/17  

مانند داریوش، هایده، مهستی، گوگوش، معین، ستار، لیال ( موسیقی لس آنجلسی

  ...)اندي و فروهر، منصور،
2/16  25  6/19  6/13  5/25  

جواد یساري، عباس قادري، ایرج مانند ( موسیقی کافه اي و کوچه بازاري

  ...)مهدیان، سوسن، عهدیه و
8/5  2/7  5/16  1/27  4/43  

مانند محمد اصفهانی، خواجه امیري، علیرضا عصار، ( موسیقی پاپ نسل اول

  ...)مسیحا، قاسم افشار و حمید حامی، امیر تاجیک، مانی رهنما، نیما
5/14  23  8/29  16  8/16  

رضا صادقی، فرزاد فرزین، محسن یگانه، حمید مانند (موسیقی پاپ نسل دوم

  ...)عسکري، بنیامین، محسن چاووشی، مازیار فالحی، حامد همایون و
2/30  2/31  2/21  2/7  10  

ضا یزدانی، فرهاد مهراد، فریدون فروغی، کورش یغمایی، رمانند (موسیقی راك 

  ....)محسن نامجو و
8/6  5/13  5/18  8/30  5/30  

یاس، تتلو، هیچکس، ساسی مانکن، علی بابا  مانند با خوانندگانی( موسیقی رپ

  ...)و
2/25  19  2/15  5/12  28  

  8/48  2/28  2/10  7  8/5  ...)کردي، لري، گیلکی، بلوچی، آذري و بختیاري و( موسیقی محلی

  8/43  5/23  2/17  5/9  6  )گران، کویتی پور و مداحیمانند آهن( موسیقی مذهبی

  

 در انتخاب نوع موسیقی تان، هرکدام از موارد زیر تا چه حد برایتان مهم است؟

 مربوط به انتخاب نوع موسیقی جوانان آماره هاي توصیفی :3جدول 

  اصالً  کم  زیاد  

  8/0  2/7  92  صداي خوب

  2  17  81  سبک و شیوه خواندن

  2/4  8/17  78  ترانهمحتواي شعر و 

  5/4  2/20  2/75  ملودي و ریتم

  29  8/36  2/34  معروف بودن خواننده

  2/50  8/26  23  تیپ خواننده
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  در خصوص محتواي ترانه، کدام یک از موارد زیر اهمیت بیشتري براي شما دارد؟

  مربوط به محتواي ترانه  در بین جوانان آماره هاي توصیفی :4جدول 

  اصالً  کم  زیاد  

  8/32  39  2/28  نام شاعر یا ترانه سرا

  5/6  26  5/67  قوي بودن ترانه

  8/17  8/34  5/47  رك و صریح بودن ترانه

  1/5  8/25  1/69  عاطفی و احساسی بودن

  5/13  42  5/44  توجه داشتن به مسائل روز

  

  میزان عالقه شما به محتواي ترانه در ژانرهاي زیر چه میزان است؟

 مربوط به محتواي ترانه در ژانرها در بین جوانان صیفیآماره هاي تو: 5جدول 

  اصالً  کم  زیاد  

  2/7  3/22  5/70  عاشقانه

  8/11  29  2/59  عاشقانه غمگین

  2/11  31  8/57  عاشقانه شاد

  5/4  2/21  2/74  آرامش بخش

  32  5/46  5/21  اجتماعی و اعتراضی

  8/30  3/47  22  مذهبی و عرفانی

  2/28  5/45  2/26  حماسی و وطنی

  

  میزان عالقه والدین به موسیقی هاي مورد پسند جوانان

در سوالی از پاسخگویان پرسیده شده میزان عالقه والدین تان به موسیقی هاي مورد پسندتان چه میزان است که 

موسـیقی هـاي   هیچ عالقـه اي بـه   الدین شان ودرصد هم اعالم کردند   3/6درصد کم و  63درصد زیاد،  7/30

  .ن ندارندمورد پسندشا

  ي پژوهشیافته ها 

 . بین پایگاه اجتماعی و اقتصادي با مصرف موسیقی رابطه وجود دارد) فرضیه اول
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  سرمایه فرهنگی فردو مصرف موسیقی  بین پیرسون ضریب همبستگی  :6جدول 

  مصرف موسیقی  متغیرها

پایگاه اقتصادي و 

  اجتماعی

  105/0  پیرسونضریب همبستگی 

  003/0  سطح معناداري

  400  تعداد

براي مطالعه رابطه بین پایگاه اجتماعی اقتصادي و مصرف موسیقی  از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شـده  

جتماعی و اقتصـادي و  بطه بین پایگاه اامی توان بیان کرد که ر 1با توجه به نتایج به دست آمده از جدول  .است

می باشد که به این  105/0زان همبستگی پیرسون برابر با می .معنی دار می باشد 003/0در سطح  مصرف موسیقی

 ؛ چنـان کـه  اقتصادي و مصرف موسیقی وجود دارد -معنی است که رابطه مثبت و معناداري بین پایگاه اجتماعی

مصرف موسیقی و گوش دادن به موسیقی هم بیشـتر خواهـد    ،هر چه قدر پایگاه اجتماعی اقتصادي باالتر باشد

  .می شود تایید )فرضیه پژوهش( 1Hو فرضیه  رد H0فرضیه ،گربه عبارت دی .شد

 .و مصرف موسیقی رابطه وجود داردفرهنگی فرد بین سرمایه  )فرضیه دوم

  سرمایه فرهنگی فردو مصرف موسیقی  بین پیرسون ضریب همبستگی :7جدول 

  مصرف موسیقی  متغیرها

سرمایه فرهنگی 

  جوانان

  237/0  پیرسونضریب همبستگی 

  000/0  معناداريسطح 

  400  تعداد

هر دو در سطح فاصله اي می باشند در نتیجه مصرف موسیقی سرمایه فرهنگی فرد  و  با توجه به اینکه دو متغیر

با توجه بـه نتـایج آزمـون در فاصـله     . پیرسون استفاده شده است آزمون براي آزمون همبستگی بین دو متغیر از

همبستگی معناداري بین دو متغیـر   ،به عبارت دیگر  .=000/0Sigا بر است بسطح معناداري آن برا%  95اطمینان 

بـین سـرمایه    ،بنـابراین . باشـد  مـی  قـوي   بیانگر رابطهمثبت  =237/0rدو متغیر  بین وجود دارد و میزان رابطه

 1Hو فرضـیه   رد H0فرضـیه  ،بـه عبـارت دیگـر    .فرهنگی فرد  با مصرف موسیقی رابطه معناداري وجـود دارد 

  ".می شود تایید )فرضیه پژوهش(

  . میانگین مصرف موسیقی بین دو گروه زن و مرد تفاوت معنا داري وجود داردبین ) فرضیه سوم 
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به منظور بررسی رابطه مصرف موسیقی با جنسیت پاسخگویان از آزمون مقایسه میانگین ها استفاده گردیـد کـه   

 نتایج این آزمون نشان مـی دهـد کـه میـان جنسـیت     . تسبراي بررسی تفاوت میانگین ها یسبآزمون آماري منا

  .تفاوت معنادار آماري وجود داردبا مصرف موسیقی جوانان ) زنان و مردان(

  جدول آماره هاي توصیفی دو گروه مردان و زنان  :8جدول 

  خطاي میانگین  انحراف معیار   میانگین   تعداد   جنسیت

  614/0 85284/9 8867/25  200  زن

  550/0    81514/9  6015/26  190  مرد

  

  در دو گروه مستقل مردان و زنانمصرف موسیقی ایسه میانگین قم :9جدول 

  

تست لیون براي 

  برابري واریانس ها
  براي برابري میانگین ها Tآزمون 

F  
سطح 

  معناداري
T  

درجه 

  آزادي

سطح 

  معناداري

تفاوت 

  میانگین

تفاوت در 

  خطاي معیار

کرانه 

  پایین

کرانه 

  باال

  هاي برابر فرض شده ریانسوا

  هاي برابر فرض نشده واریانس

382/2  

  

124/0  

  

309/0  

295/0  

398  

688/222  

758/0  

768/0  

714/0  

714/0  

889/0  

931/0  

023/0-  

109/2-  

474/1  

560/1  

از آنجا  . 124/0: دست آمده برابر است با ه در جدول فوق نتایج تست لیون نشان می دهد که سطح معناداري ب

بـه سـطر اول    tلذا همگنی واریانس ها مفروض شده و در تحلیـل آزمـون    ،می باشد 05/0عدد بیش از  که این

 t:  -309/0و  398درصـد ، بـا درجـه آزادي     95در فاصله اطمینان  tبا توجه به نتایج آزمون . مراجعه می شود

 مصـرف موسـیقی  نـاداري بـین   به این معنی که تفاوت مع ؛ 758/0: دست آمده برابر است با ه سطح معناداري ب

فرضـیه  ( 1Hتاییـد و فرضـیه    H0فرضـیه  ،بـه عبـارت دیگـر   . جوانان در دو گروه مجرد و متاهل وجود نـدارد 

  . رد می شود) پژوهش

 .بین سن فرد با  مصرف موسیقی آنان رابطه وجود دارد) مفرضیه چهار

  سن فرد با  مصرف موسیقی پیرسون ضریب همبستگی :10جدول 

  رف موسیقیمص  متغیرها

  118/0  پیرسونضریب همبستگی   سن پاسخگویان
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  000/0  سطح معناداري

  400  تعداد

   

ـ   پیرسون همانطور که نتایج آزمون و ضـریب   ، 000/0دسـت آمـده برابـر بـا     ه نشان می دهد سطح معنـاداري ب

جه گرفت که بین دو لذا می توان نتی ،است 05/0از  کمتر از آنجایی که سطح معناداري .است )118/0(همبستگی

 1Hو فرضـیه   رد H0 فرضـیه  ،به عبارت دیگر. داردجوانان رابطه معناداري وجودمصرف موسیقی  و سنمتغیر 

  .می شود تایید )فرضیه پژوهش(

  نتیجه گیريبحث و 

کـه در   انواع موسیقی بـود مصرف تبیین جامعه شناختی گرایش جوانان شهر تهران به  ،هدف اصلی این پژوهش

در قالـب سـواالتی پایگـاه     من تشریح مفاهیم مصرف، موسیقی و تقسیم بندي انواع ژانرهـاي موسـیقی  ابتدا ض

اجتماعی، میزان عالقه پاسخگویان به موسیقی، ساعات گوش دادن، شـرکت در کنسـرت، عالقـه بـه      -اقتصادي

  .  مورد سنجش قرار گرفت... خوانندگی، میزان عالقه والدین و

گستردگی تولیدات موسیقایی، میزان دسترسی جوانان هم آسان تر شده که در ایـن بـین   به موازات  ،بدون تردید

گسترش فضاي مجازي، سایت هاي اینترنتی و کمک موسیقی براي فرار از لحظات تنهایی و آسـان تـر نمـودن    

و باعث شـده میـزان عالقـه منـدي بـه موسـیقی       ...) پشت ترافیک، داخل مترو و اتوبوس و(ساعت هاي انتظار 

که در مقایسه با پژوهش علی خـواه و خـانی    ه طرز چشم گیري افزایش یابداستفاده از آن در طول شبانه روز ب

ـ  ،ست و افزایش اندکی یافتهو یاهک میزان عالقه همچنان باالملکوه و رضوي طوسی  ه اما ساعات گوش دادن ب

گوش دادن به موسیقی سهم زیادي  ،نبنابراین در سبک زندگی جوانا. است پیدا کردهموسیقی رشد چشم گیري 

  .همخوانی دارد) 1384(آنان دارد که با پژوهش شوکر  در گذران اوقات فراغت

درصد باالیی تاکنون امکان حضور حتـی یـک بـار در طـول      ،شرکت جوانان در کنسرت هاي موسیقی مورددر 

ن نشان مـی دهـد کـه    یل عدم حضورشاپیرامون دال آنان و پاسخسال را نداشته اند و نگاهی به پایگاه اقتصادي 

نگـاهی بـه    -اما گران بودن بلیط مانع از حضـور آنـان شـده    ،عالقمندي براي تماشاي موسیقی زنده زیاد است



٢١ 

 

و در  از شرایط مالی مناسبی برخوردارند شرایط اقتصادي کسانی که حضور یافته اند نشان می دهد که عمده آنها

  .مناطق باالي شهر سکونت دارند

و گران بودن ساز و هزینه کالس شرکت در کالس هاي موسیقی هم شرایط تقریباً به همین شکل است  مورد در

کمتر فرصت حضور در کالس هاي موسیقی را  ،هاي موسیقی باعث شده افراد قشر پایین تر علیرغم عالقه شان

  .داشته باشند

ارند که هردو از سازهاي غربـی هسـتند و نشـان    گیتار و پیانو بیشترین عالقمندي را د ،در بین سازهاي موسیقی

تولید کنند و گرایش کمتر به سازهاي ایرانی نشان  سازها و موسیقی است که دهنده گرایش باالي جوانان به این

  .دهنده فاصله گرفتن این نوع موسیقی با ذائقه جوانان است

رین عالقمندي ابتدا به سمت موسیقی پاپ بیشت ،میزان عالقه پاسخگویان به ژانرهاي مختلف موسیقایی مورددر 

در بین جوانان زیـر بیسـت سـال و در     به ویژهنسل دوم است و سپس موسیقی رپ است که این نوع موسیقی 

  .هاي اقتصادي و اجتماعی مختلف از محبوبیت خاصی برخوردار شده است همه افراد با پایگاه

، گرایش به موسیقی غربی بـاکالم  در سطح پایینی است )خارجی ایرانی و(گوش دادن به موسیقی هاي بی کالم 

موسیقی هاي لس آنجلسی و کافـه   . سنین عمومیت داردافزایش داشته و موسیقی پاپ نسل دوم تقریباً در همه 

ولی به طور کلی به نظر می رسد موسیقی پاپ نسل دوم تولید  ،در سنین باالتر عمومیت بیشتري داردهم بازاري 

اعطاي مجوز به برخی خوانندگان این نسل که قـبالً در زمـره   و اخیر با افزایش تولیدات  هاي لداخل که در سا

 بـا وجـود  . ي تولید خارج از کشور کاهش یابدخوانندگان غیرمجاز بودند، باعث شده که گرایش به موسیقی ها

جوانان قرار مـی گیـرد    موسیقی لس آنجلسی در رتبه سوم قرار گرفته و همچنان تا حدودي مورد استقبال این، 

که بخشی از آن ناشی از گسترش ماهواره در جامعه است که شبکه هـاي مـاهواره اي فارسـی زبـان ایـن نـوع       

  .موسیقی را بیشتر پخش می کنند

امـا رشـد    ،موسیقی سنتی آوازي به نسبت پژوهش هاي قبلی عالقمندي در سطح پـایینی قـرار گرفتـه    مورددر 

هاي اخیر باعث شده بخشی از جوانان به این موسیقی گرایش یافته و طبق نتـایج   الموسیقی سنتی تلفیقی در س

  .این پژوهش عالقمندي به موسیقی سنتی تلفیقی بیشتر از موسیقی آوازي است
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موسیقی هاي محلی و مذهبی به ترتیب پایین ترین میزان عالقمندي را در بین جوانان دارند کـه در مقایسـه بـا    

  .و یاهک افت چشمگیري یافته استپژوهش رضوي طوسی 

  و بـه نظـر    به طور کلی در مقایسه با پژوهش هاي قبلی رشد چشمگیر عالقه به موسیقی رپ قابل تامـل اسـت  

می رسد ویژگی هایی مانند رك و صریح بودن، اعتراضی بودن، شکستن ساختارهاي معمول موسیقی، استفاده از 

ز ویژگی هاي خاص کالمی که به شیوه اي همدالنه بـه حـرف هـا و    موسیقی و سازبندي تلفیقی و بهره گیري ا

جوانان زیر بیست سال به این  به ویژهدردل هاي نسل جوان نزدیک تر است موجب گرایش روزافزون این نسل 

  .نوع موسیقی است

اب معیارهاي پاسخ دهندگان بـراي انتخـ   ،یکی دیگر از موضوعاتی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت

صداي خوب، سبک و شیوه خواندن، محتواي شـعر و ترانـه و ملـودي ریـتم در     : نوع موسیقی بود که به ترتیب

  .داشتو معروف بودن و تیپ خواننده در حد پایین تري قرار باالتر سطح 

 محتواي ترانه، عاطفی و احساسی بودن و قوي بودن ترانه از اهمیت بیشتري برخوردار بـوده،  موردهمچنین در 

سپس رك و صریح بودن و توجه داشتن به مسائل روز و در نهایت نام شاعر و ترانـه سـرا کمتـرین اهمیـت را     

  .داشته است

یافته ها نشان می دهد که میزان عالقمندي والدین به موسیقی هاي موردپسند جوانان در حد پـایینی اسـت کـه    

ي رضوي طوسی و یاهک و همچنین ملکوه و نشان دهنده شکاف نسلی بین آنهاست و در مقایسه با پژوهش ها

  .یافته است این شکاف افزایشعلی خواه هم 

انتخاب آگاهانه نـوع موسـیقی ناشـی از تمایـل      ،همان طور که در مباحث نظري مطرح شد مطابق نظریه بوردیو

. قرار گرفـت  است که در این پژوهش مورد تایید -اجتماعی آنها -بر اساس منش آنها و پایگاه اقتصادي  -افراد

  .واقع شدفرضیه  مورد سنجش  منش ها قرار گرفت و در قالب دوهم در زمره جنسیت و سن  ،مچنینه

بـا نتیجـه پـژوهش پرهـانن و     وجـود دارد کـه   معنـاداري  مصرف موسیقی رابطـه  با نتایج نشان داد که بین سن 

طه معناداري مشاهده نشد کـه بـا   ولی بین جنسیت افراد و مصرف موسیقی راب ،همخوانی دارد) 2009(همکاران 

  .نتایج پژوهش آنها همخوانی نداشت
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یعنـی   ؛همچنین فرضیه میزان تاثیرگذاري سرمایه فرهنگی فرد بر مصرف موسیقی هم مورد تاییـد قـرار گرفـت   

فرهنگی آنان است که با نتایج  اشی از سرمایه فرهنگی و سبک زندگیاینکه بخشی از مصرف موسیقی جوانان ن

  . همخوانی داشت) 1384(اضلی پژوهش ف

به طور کلی نتایج تحقیق نشان می دهد که موسیقی در زندگی امروز جوانان نقش پررنگـی دارد و از آنجـا کـه    

     بخش زیادي از موسیقی مورد استفاده باکالم است و حاوي پیام هایی اسـت کـه بـر روي ذهـن آنـان اثرگـذار       

بنـابراین الزم اسـت    ،فکري شان به وسیله موسیقی تامین می شود و به نوعی بخش زیادي از خوراك می باشد

مسئوالن و متولیان بیش از همیشه موسیقی را جدي بگیرند و ضمن سرمایه گذاري بیشتر روي تولیدات خـوب  

با دقت و وسواس بیشتري در سیاست گذاري ها تالش کنند سهم بیشتري در برطرف  ،و مطابق با سلیقه جوانان

  .هاي موسیقایی جامعه داشته باشندنمودن نیاز

مرکز موسیقی و سرود صداوسیما به  عنوان متولی اصلی تولید در رسانه ملـی تولیـدات خـود را افـزایش و بـه      

شبکه هاي مختلف تلویزیونی هم تنها اکتفا به پخـش آهنـگ هـاي    . لحاظ کیفی به سلیقه جوانان نزدیک تر کند

  .نمایندبیشتر تالش و جوان پسند ی هاي عاشقانه و در زمینه پخش موسیق نندمناسبتی نک

با توجه به رشد چشمگیر عالقمندان به موسیقی رپ که عمدتاً موسیقی هـاي زیرزمینـی یـا غیرمجـاز هسـتند،      

نزدیک تر کردن فضاي موسیقی و کالم آنها وزارت ارشاد تالش کند تا با جذب برخی از خوانندگان این ژانر و 

بـر  زمینه انتشار و تولید موسیقی هاي رپ مجاز را فراهم کند تا از این طریق عرصـه را   ،به معیارهاي مورد نظر

و نتیجه مثبتی داشت که امروزه شد موسیقی پاپ اتخاذ  موردسیاستی که در  -آثار مخرب و غیرمجاز تنگ کنند

  .مخاطب خوانندگان پاپ مجاز بیش از موسیقی هاي پاپ غیرمجاز و لس آنجلسی است

، پیشنهاد می شود در پژوهش د روزافزون فضاي مجازي و تاثیرات این حوزه بر مصرف فرهنگیه به رشبا توج

 . بر روي مصرف موسیقی گذاشته است به صورت جدي کار شودکه هاي بعدي روي این حوزه و اثراتی 
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Music is one of the most versatile arts among youth. This research is to study the 
youth music consumption. It is a survey using researcher-made questionnaire. The 
population consists of 15 to 29 years old young people living in 22 districts of 
Tehran, out of which 400 were selected by multi-stage clustered method. 
The findings about interest in music showed that 86% of the subjects are highly 
interested in music, 13% low interest and only 1% are not interested in music;  
%23/8 less than 1 hours, %36 Between 1 to 2 hours, %22/8 Between 3 to 4 hours, 
%7 Between 5 to 6 hours, %3/8 Between 7 to 8 hours, %4 9 hours and more Their 
spent their time Listening Music and %2/8 States Do not listen to music that 
represents the position of the top music at active recreation Youth Indicating the 
high level of interest in music among the youth. Most interested in pop music 
Second generation then the music is rap. 

 
The results of this research also showed positive relationships between economic 
and social status, individual cultural capital and age with music consumption but 
there was no relation between gender and music consumption. 

Key words: Music Consumption, Life Style, Cultural Capital and Economic and 
Social Status 

 

 


