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چکیده
موسیقی پدیدهای اجتماعی است که با بیشتر عرصههای زندگی بشر امروز پیوند خورده است .در
سالهای اخیر موسیقیهایی در سطح جامعه ما رواج یافته است که خواستگاه بومی ندارند .در واقع این
دست از موسیقیها سبکهای جدیدی هستند که بخشی از ارزشهای فرهنگی جامعه را به چالش
کشیدهاند .در این میان جوانان به عنوان مصرفکنندگان اصلی این نوع موسیقیها شناخته میشوند .از
آنجا که در شهر تهران به عنوان پایتخت ایران ،بخش زیادی از جمعیت را جوانانی تشکیل میدهند که
مصرف موسیقی آنها در حد باالیی است و نیز در سالهای اخیر اقبال گستردهای به سبکهای جدید
موسیقی از جمله موسیقی زیرزمینی پیدا کردهاند ،در این تحقیق بر آن شدیم تا به تحلیل و تبیین این
موضوع بپردازیم .سؤال اصلی تحقیق عبارت بوده است از این که به چه دلیل این موسیقیها در سطح
جامعه رواج یافتهاند؟ و آیا وجود نیازهایی در سطح جامعه است که منجر به مصرف گسترده اینگونه
موسیقیها شده است؟
در این بررسی از رویکرد استفاده و خشنودی بهره بردهایم و با استفاده از نمونهگیری خوشهای،
تعداد  462نفر از دانشآموزان پایه سوم متوسطه را در دبیرستانهای دخترانه و پسرانه مناطق  8 ،3و
 88شهر تهران ،به عنوان نمونه تحقیق مورد مطالعه قرار دادیم .دادههای مورد نیاز به کمک پرسشنامه
گردآوری شدند .نتایج تحقیق نشان داد که :نیاز شناختی ،نیاز گریز از تنش ،نیاز انسجامبخش شخصی و
نیاز عاطفی به ترتیب بیشترین اثرگذاری را بر نوع مصرف موسیقی داشته و تأثیر نیاز انسجامبخش
اجتماعی در آزمون فرضیات مورد تأیید قرار نگرفت.
واژگان اصلی :موسیقی ،جوانان ،نیاز ،مصرف ،رویکرد استفاده و خشنودی.

دریافت8330/05/88 :
استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
کارشناس ارشد جامعهشناسی دانشگاه تهران

پذیرش8330/03/40:
zhashemi@ut.ac.ir
ahnatanzy@gmail.com
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مقدمه و طرح مسئله
موسیقی محصول هنری جذابی است که در اوقات مختلف توسط اقشار گوناگون مورد استفاده قرار
میگیرد .موسیقی بر خالف آنچه معموالًَ تصور میشود صرفا ابزاری جهت سرگرمی و شادی افراد
نیست ،بلکه مجموعه وسیعی از معانی را در بر میگیرد که میتواند انعکاسدهنده وضعیت زندگی
در یک جامعه یا یک گروه باشد .در واقع الیههای گستردهای از معانی و مفاهیم پنهان در موسیقی
وجود دارند که میتوانند بازتاب نیازهای مختلف زندگی باشند .در واقع «سبک ترانههای محبوب هر
فرهنگ بازتابدهنده و تقویتکنندهی آن نوع رفتاری است که در تالشهای عمده آن فرهنگ برای
بقا نقش اساسی دارد» (لمکس .)833: 8368 ،8موسیقی در سطح کنشهای اجتماعی در کنشهایی
چون مبارزه طبقاتی و امثال آن هم منعکس میشود .بنابراین باید گفت «موسیقیای که اعضای طبقه
فرادست گوش میدهند ،یا موسیقیای که طبقه فرودست بیشتر مصرف میکند و نیز معانی صریح و
ضمنی موسیقیها و مصرف آنها ،در جدایی طبقات ،تمایز آنها ،مبارزه طبقاتی یا روابط آنها مؤثر
است .مبارزه طبقاتی و نسلی نیز میتواند خودش را در موسیقی نشان دهد» (کوثری.)82 :8386 ،
محصوالت موسیقایی در بستر جامعه و توسط اعضای جامعه تولید مییشیود .بنیابراین مختصیات
هر جامعهای در این محصوالت منعکس میشود .در واقع «هنرمنید مییتوانید بیا جلیوهگیر سیاختن
موضوعی خاص ،به شیوه نوین و همراه با بیان کردن فردیت خود ،روندهای جدییدی را کیه در درون
جامعه صورت میگیرد ،تصویر کند» (فیشر .)65 :8385 ،آثار و کارکردهیای موسییقی هیم متنیوع و
هم گسترده است .نیزدر موقعیتهیای مختلیف از موسییقی اسیتفاده مییشیود ،میثالً برخیی پخیش
موسیقی را برای بهبود وضعیت بیماران قلبی و نیز برای کاهش استرسهای محیط کیار بسییار مفیید
میدانند (ایلمز 4و همکاران6 :4002 ،؛ به نقل از نورا .)4000 ،3بخش زیادی از تجربه روزمیرة زنیدگی
انسان با موسیقی شکل میگیرد و هیچ هنر دیگری به این اندازه در حاالت و موقعییتهیای مختلیف
مصرف ندارد (نتل33 :8384 ،؛ فاطمی .)65 :8385 ،از سوی دیگر ،از آنجیا کیه موسییقی و بیه طیور
کلی هنر وسیلهای برای برقراری ارتباط میان انسانهاست ،به رسانهای برای برقراری ارتبیاط و انتقیال
پیام تبدیل می شود .به ویژه در جایی که زبیان قیادر بیه بییان عقایید ،احساسیات ،نیازهیا ،ارزشهیا،
عواطف ،و  ...نباشد موسیقی میتواند به عنوان یک ابزار کارآمد ایفای نقیش کنید (مقتیدر سنگسیری،
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 85 :8325و نتل .)3 :8384 ،از دیگرسو هنگامی که موسیقیهای موجیود از عهیده پاسی گیویی بیه
نیازهای جاری جوانان برنیایند ،گرایش به آن دسته از موسیقیهیایی کیه بتواننید بیین آنیان ارتبیاط
برقرار کرده و ذهنیتهای آنها را بازتاب دهند ،مورد توجه قرار میگیرند.
نوجوانانی که در تحقیق حاضر مورد بررسیاند ،از انواع مختلف موسیقی اسیتفاده مییکننید
که ممکن است هیچ ربطی به یکدیگر نداشته باشند .این گوناگونی که در مقاله نتیل هیم میورد
تأیید قرار گرفته است (نتل ،)83:8384،احتماالً میتواند به دلیل وجود نیازهای متفیاوتی باشید
که در بین نوجوانان شکل گرفته و به نوعی آنان را به سمت موسیقیهای مختلف سوق میدهد.
بنابراین وضعیت موسیقی در میان این قشر و در جوامع مختلف از جمله در جامعه ایران بسییار
پیچیده و ارزیابی آن نیز دشوار است (کوثری.)805 :8386 ،
در سالهای اخیر ،سبکهایی از انواع موسیقی در میان جوانان و نوجوانیان ایرانیی میورد توجیه و
استقبال قرار گرفتهاند که وضعیت حساستری را ایجیاد کیردهانید .ایین موسییقیهیا جیدای از آنکیه
برخاسته از دل جامعهاند به دلیل قدرت تحریک جوانان توانستهاند جایگیاه وییژهای را در مقایسیه بیا
موسیقی سنتی ،در میان این قشر به دست آورند ..نمونه این امر را میتوان در مورد دو چهره جیوان و
جنجالی دید که در سال  8386کار خود را آغاز کردند و به سرعت جایگاه مهمی در مییان میردم بیه
دست آوردند .سبک موسیقی و لحین اعتراضیی و عامیانیه ترانیههیای «محسین نیامجو» و «محسین
چاوشی» البته به هیچ وجه با روی خوش مسئوالن رسمی در وزارت ارشاد مواجه نشید و همیانطیور
که انتظارش میرفت به گسترش شبکههای قاچاق موسیقی و تکثیر لوحهای فشیرده آثیار ایین دو در
بازار منتهی گردید( ».سایت روزنه .)8382،عالوه بر این دو ،گیروههیای موسییقی دیگیری نییز نظییر
رَپخوانها به بازار موسیقی وارد شدند که به نوعی بازار موسییقی مصیرفی جوانیان را بیه تسیخیر در
آوردند .این شرایط به وضوح در سبک مصرف موسیقی جوانانی که هیم اکنیون بیا اتومبییل شخصیی
خود در تهران رانندگی میکنند یا توسیط تلفین همیراه و ییا سیایر ابیزار و ادوات موسییقی اسیتفاده
میکنند  ،قابل مشاهده اسیت .نکتیه قابیل توجیه آن اسیت کیه ،محتیوای غنیی موسییقی ایرانیی در
سبکهای جدید مورد غفلت قرار گرفته است .این در حالی است که «میتوان ایران را به عنوان یکیی
از خاستگاههای موسیقی در جهان معرفیی نمیود» (مشیحون .)33 :8380 ،محتیوای غنیی موسییقی
ایرانی ،امروز کامالً اثبات شده است ولی آنچه از سوی جوانان مصرف میشود در عمل چییز دیگیری
را بیان میکند.
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بنابراین می توان نتیجه گرفت که احتماالً نیازهایی به مصرف انواع موسییقی جدیید در بیین
جوانان وجود دارد که باعث میشود آنها به سمت چنین موسیقیهیایی سیوق یابنید .درسیت
همین جاست که می توان دریافت انتخاب نوع موسییقی بیرای نسیل جیوان از اهمییت وییژهای
برخوردار است؛ بنابراین سنجش میزان گرایش جوانان بیه انیواع موسییقی و تبییین ابعیاد آن از
ضرورت علمی و کاربردی برخوردار بوده و میتوانید میا را در تصیمیمگییری و سیاسیتگیذاری
فرهنگی در جامعه یاری کند .بنابراین با توجیه بیه اهمییت مفیاهیم و سیو ههیای موسییقی در
انعکاس شرایط اجتماعی اقشار مختلف در جامعه ،سؤال محوری این مقاله را بدین گونیه مطیرح
میکنیم که «چرا جوانان با وجود اینکه موسیقی ایرانیی ییک موسییقی غنیی بیوده و در سیطح
جهان شناخته شده است ،بیشتر ترجیح میدهند که از موسیقیهای متنوع و جدییدی اسیتفاده
نمایند که با موسیقی بومی ایرانی و محتوای غنی آن بیگانه است؟»

مبانی نظری
در غالب پژوهشهای اجتماعی که درباره مصرفکننیدگان محصیوالت هنیری انجیام شیده ،بیه
ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی ،طبقه یا مشخصات جمعیتشناختی افراد توجه شده است .ایین
در حالی است که در واقع در میان افرادی که در فعالیتهای فرهنگی و هنیری شیرکت و انیواع
انرهای هنری را مصرف میکنند ،رویکردهای ارزشی و نگرشهای گوناگونی وجود دارد .اگرچه
مشارکت در مصرف و فعالیت هنری لزوماً موجد ارزشها و نگرشهای متمیایزی نیسیت و ایین
ارزشها به دالیل دیگری در افراد ایجاد شده است ،ولی بررسی جامعهشناختی اینکه چرا برخیی
ارزشها و نگرشها در افرادی وجود دارند که مصرفکننده محصیوالت هنیری خاصیی هسیتند،
حائز اهمیت است (ر.ک فاضلی.)53 :8386 ،
در این مقاله به منظور تحلیل ویژگیها و نیازهیای اجتمیاعی مصیرفکننیدگان موسییقی و
نسبت آنها با سبک مصرف موسیقی ،از رویکرد استفاده و خشنودی استفاده شده است .بر ایین
اساس در ادامه مقالیه ،ایین رویکیرد تئورییک و مفیاهیم محیوری میورد اسیتفاده توضییح داده
میشوند.
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رویکرد استفاده و خشنودی

1

در رویکرد استفاده و خشنودی مخاطب ییک رسیانه ،موجیودی منفعیل نیسیت ،بلکیه از قیدرت
انتخاب برخوردار است .این دیدگاه در تعارض با رویکرد مکتب فرانکفورت بیه وییژه آدورنیو قیرار دارد
که مصرف رسانه را فرآیندی منفعلکننده تلقی میکند .در واقع «از نظر آدرنیو ،رسیانه ابیزار کارآمید
صنعت فرهنگی است و در جوامع صنعتی و سرمایهداری است که هوییت ذهنیی طبقیه کیارگر را بیه
صورت یکنواخت و استاندارد شده شکل میدهید ،بیه گونیهای کیه اسیتثمار خودشیان توسیط نظیام
سرمایهداری را میپذیرند» (کورزینسکی .)456 :4002 ،این در حالی است که مطابق مفروضات رویکرد
استفاده و خشنودی مخاطب از میان مجاری ارتباطی و محتواهایی که به او عرضه میشود ،دسیت بیه
انتخابی آگاهانه و انگیزهدار میزند و فعاالنه مواد و مطالب رسانهای را با توجه به نیازهای خود پردازش
میکند (اینگلیس )426:8322،ا .این مدعا به زبانی دیگر توسط یکی دیگر از صاحب نظران مطرح شده
است« :اگر استفاده از رسانه انتخابی نبود ،نمیشد آن را ابزاری شایسته برای حل مسئله به شمار آورد،
یا حتی آن را واجد معنایی خاص برای استفاده کننده دانست» (مککوایل.)334 :8384 ،
رویکرد مخاطب-محور استفاده و خشنودی اولین بیار در مقالیهای از الیهیو کیاتز 4در سیال
 8353مطرح شد و بعدها توسط بالملر و مک کوایل در سال  8363مییالدی ،در ییک پیژوهش
رسمی در انگلستان به کار بسته شد .این رویکرد با این سؤال آغاز میشود که« :افراد از رسانهها
(از جمله موسیقی) چه استفادهای میخواهند بکنند؟» در واقع در پاس به این سیؤال بیود کیه
کاتز و همکارانش طرح تئوری طبقهبندی نیازها و استفادههیای افیراد از رسیانههیا را پییرییزی
کردند (سورین ،و تانکارد )248:8388،کاتز ،بالملر 3و گورویچ .)8322(2در مقالیهای بیا اتکیا بیه
رویکرد استفاده و خشنودی یادآوری کردند که کارهای انجامشده در این میورد بیه ریشیههیای
اجتماعی نیازهایی مربوط میشوند که انتظیارات از رسیانههیای جمعیی ییا منیابع دیگیر ایجیاد
میکنند و به الگوهای متمایز مواجهه با رسانهها (یا اشتغال به فعالیتهای دیگر) منجر میشیود
و در نتیجه آن خشنودی و رضایت ناشی از تأمین نیازها پدید میآید.
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در این رویکرد آن چه حایز اهمیت است ،الگوها و سبکهای رسانهای اسیت کیه در انیواع و
قالبهای خاص ظهور پیدا میکنند .در واقع «قالب» ،نحوه ظهور رسانه است .بیه عبیارت دیگیر
قالب ،قواعد و منطقی است که اطالعات را منتقل میکند و آن را در شیکل و انیدازهای معیین و
مناسب برای رسانهای خاص جای میدهد (ویندال ،سون و همکیاران .)464 :8326 ،بنیابراین از
آنجا که موسیقی به عنوان قالبی از رسانهها مد نظر قرار مییگییرد ،مخاطیب آن نییز موجیودی
«فعال» محسوب میشود که از روی آگاهی و شناخت ،موسیقی مورد نظر را انتخیاب مییکنید؛
بدین ترتیب انتخاب سبکها و انواع موسیقی نشان از یک جریان انتخاب آگاهانه دارد.
بر همین اساس است که کاتز ،گورویچ و هاس )8323( 8رسانهها را ابیزاری مییداننید کیه
افراد آنها را برای ارتباط خود با دیگران مورد استفاده قرار میدهند .آنهیا نیازهیای میرتبط بیا
کارکردهای اجتماعی و روانشناختی رسانههای جمعی را در پنج دسته زیر قرار دادهاند:
 .8نیازهای شناختی؛
 .4نیازهای عاطفی؛
 .3نیازهای انسجامبخش شخصی؛
 .2نیازهای انسجامبخش اجتماعی و
 .5نیازهای گریز از تنش.
بنابراین افراد مختلف بسته به این که چیه نییاز ییا نیازهیایی دارنید ،از انیواع و سیبکهیای
متفاوت موسیقی استفاده میی نماینید .همیین تنیوع نیازهیا و سیالیق اسیت کیه بیه رواج انیواع
موسیقیهای آشنا یا بیگانه با فرهنگ در هر جامعهای منجر میگردد.
تعریف مفاهیم
در این بخش به تعریف اجمالی مفاهیم محوری مقاله میپردازیم .چنانچه پیشتیر اشیاره شید ،هیدف
این مقاله بررسی نیازهای مؤثر بر مصرف موسیقی جوانان با استفاده از رویکیرد اسیتفاده و خشینودی
است .در اینجا مفهوم موسیقی مورد مصرف به هفت نوعِ کالسییک ،سینتی ،غربیی ،ترکیبیی ،پیاپ،
زیرزمینی و مذهبی اشاره دارد ،که به شرح مختصر آنها میپیردازیم .امیا الزم اسیت قبیل از توضییح

. H.Haas
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این انواع ،ابتدا تعریفی از مفهوم «مصرف موسیقی »1اراییه دهییم .اساسیاًَ ایین مفهیوم بیه اسیتفاده و
بهرهگیری از کاالها و محصوالت مختلف موسیقایی در گونههیای متفیاوت اطیالق مییشیود .مصیرف
موسیقایی را میتوان به دو بعد کمی و کیفی تقسیم کرد .در بعد کمی میزان و میدت زمیان مصیرف
موسیقی سنجیده میشود و در بعد کیفی نوع مصرف مورد توجه قرار دارد (بریسیون.)882 :8336 ،4
برای تعیین نوع مصرف موسیقی میتیوان شیاخ هیای گونیاگونی را در نظیر گرفیت .البتیه در ایین
خصوص دستهبندیهای زیادی وجود دارد که میتوان به دسیتهبنیدیهیای صیمیم (صیمیم:8386 ،
 ،)842کیانی (ن .گ ،سایت ایرانمیوزیک ،)3فاضلی (فاضیلی ،)28 :8386 ،کیوثری (کیوثری:8386 ،
 ،)803اشاره کرد .با توجه به انواع تقسیمبندیها در این تحقیق سعی شیده تیا ترکیبیی از همیه ایین
انواع مبنا قرار گیرد به گونهای که این تقسیمبندی تا حد امکان در برگیرنده تمام موارد مهم باشید .از
اینرو ،هفت نوع موسیقی به شرح زیر مدنظر قرار گرفتند:
 -8موسیقی کالسیک (کالسیک) نظیر آثار بتهوون ،باخ ،موتسارت و ...؛
 -4موسیقی غربی نظیر آثار مایکل جکسون ،جنیفر لوپز ،کریسدی برگ ،جیپسی کینگ،
متالیکا و موسیقیهای بدون کالم پاپ خارجی نظیر یانی ،کیتارو ،ساش و ...؛
 -3موسیقی سنتی شامل موسیقی سنتی ایرانی نظیر آثار شجریان ،ناظری و  ،...موسیقی
سنتی بدون کالم ایرانی نظیر آثار حسین تهرانی ،سیمین آقارضی ،فرامرز پایور ،جلیل شهناز ...
و موسیقیهای محلی نظیر موسیقی لری ،کردی ،ترکی و...؛
 -2موسیقی ترکیبی شامل بسیاری از موسیقیهایی که از صدا و سیما پخش میشود نظیر
آثار محمد اصفهانی ،علیرضا افتخاری و ...
 -5موسیقی پاپ شامل موسیقیهای لسآنجلسی نظیر لیال فروهر ،هایده ،حمیرا ،مهستی،
ستار ،منصور ،افشین ،معین و  ،...موسیقی پاپ ایرانی نظیر رضا صادقی ،بنیامین و ...موسیقی
پاپ بدون کالم ایرانی نظیر ناصر چشمآذر ،فریبرز الچینی ،جواد معروفی و ...؛
 -6موسیقی زیرزمینی شامل سه نوع موسیقیهای راک زیر زمینی مثل محسن نامجو ،گروه
کیوسک ،پژواک ،پارازیت ،اوهام و  ،...موسیقیهای رَپ زیرزمینی نظیر هیچکس ،زد بازی ،ساسی
مانکن و  ...و موسیقی پاپ زیرزمینی نظیر محسن چاووشی ،بهنام علمشاهی ،محسن یگانه و ...؛
1
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 -2موسیقی مذهبی نظیر مداحی و روضهخوانی.
دیگر مفهوم محوری این تحقیق مفهوم «نیاز» است .نیازهای انسانها بسیار متنوع و متعدد
است .در واقع نیازهای انسان محدود و مشخ

نیستند .نیازها بر حسب شرایط ،زمان ،مکان و

مراحلی از تمدن ،سطوح فرهنگی و غیره ،تنوع میپذیرند .عالوه بر این ،نیازها ماهیتی یکسان
ندارند و در یک سطح جای نمیگیرند ،برخی از آنان می توانند به رقابت با یکدیگر برخیزند و
تنازع آنان نیز جز از طریق جایگزینی برطرفشدنی نیست .برخی دیگر مکمل یکدیگرند و جز
به صورت طبیعی و آنی ارضاءشدنی نیستند .حتی در مواردی چند ،ارضای یک نیاز به پیدایش
نیازی دیگر میانجامد (بیرو .)423 :8380 ،در این تحقیق ارایه یک دستهبندی از انواع نیازها
برحسب نظریه کاتز و همکاران مد نظر قرار گرفته است .بر اساس این نظریه ،نیازها به پنج
دسته تقسیم میشوند که هرکدام نیز شامل چند قسمت هستند.

 )8نیازهای شناختی شامل:
 نیاز به کسب اطالعات -نیاز به آگاهی و شناخت

 )4نیازهای عاطفی شامل:
 کسب تجارب عاطفی -کسب تجارب لذت بخش و زیبایی شناسانه (تانکارد)234 :8384 ،

 )3نیازهای انسجامبخش شخصی شامل:
 تقویت اعتبار تقویت اعتماد -ایجاد ثبات و پایگاه (همان234 :؛ اسولیوان و همکاران)282 :8385 ،

 )2نیازهای انسجامبخش اجتماعی شامل:
 تقویت رابطه با خانواده -تقویت رابطه با دوستان

 )5نیازهای گریز از تنش شامل:
 -کسب فراغت و آسایش (تانکارد.)234 :8384 ،
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روش تحقیق
در این تحقیق ،با توجه به هدف پژوهش و ماهیت دادههای مورد نیاز ،از روش پیمایش استفاده
شده و اطالعات میدانی مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه به دست آمده است .جمعیت نمونه
شامل  462نفر از نوجوانان شاغل به تحصیل در پایه سوم دبیرستانهای مناطق  8 ،3و 88
شهر تهران است که به تناسب جمعیت دانشآموزان ،در این مناطق توزیع شده است .انتخاب
این مناطق بر مبنای تحقیقات صورت گرفته در خصوص شاخ های توسعهیافتگی مناطق
تهران است (ر .ک به آزاد ارمکی 8388،و فیروزآبادی .)8383 ،نمونههای تحقیق بر اساس
داده های آماری که توسط سازمان آموزش و پرورش شهر تهران 8در اختیار محقق قرار گرفت،
انتخاب شده است .طبق این دادهها جمعیت کل دانشآموزان دختر و پسر پایه سوم متوسطه
در شهر تهران  44202نفر بوده است که تعداد  462نفر از آنان به صورت تصادفی به عنوان
نمونه انتخاب شدهاند .برای جمعآوری اطالعات در خصوص مصرف انواع موسیقی و نیز انواع
نیازها ،با بهرهگیری از ادبیات موضوع ،شاخ هایی برای سنجش ابعاد مختلف این مفاهیم
طراحی شد و پس از آزمون اولیه و احراز روایی و پایایی آنها در قالب پرسشنامه مورد استفاده
قرار گرفتند .در پایان پرسشنامه نیز دو سؤال باز در این خصوص که خود پاسخگو به چه علت
از موسیقی مورد عالقهاش استفاده میکند ،مطرح شده است .در تحلیل دادهها نیز با توجه به
ماهیت متغیرها که در سطح رتبهای یا اسمی مورد سنجش قرار گرفتهاند ،از ضریب همبستگی
 vکرامر برای بررسی روابط بین متغیرها استفاده شده است.

یافتههای پژوهش
برای ارائه نتایج مطالعه ،ابتدا ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی جمعیت نمونه و متغیرهیای میورد
بررسی توصیف میشوند و پس از آن مهمترین نتایج پژوهش و تحلیل دادهها در پنج سطح نییاز
ارائه میشود.
 .8برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به آمار اجمالی عوامل آموزشی و اداری دورههای مختلف تحصیلی مناطق
نوزدهگانه شهر تهران42: 8386،و.45
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 -1ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی -اقتصادی جوانان مورد بررسی

طبق یافتههای تحقیق 50/8 3 ،درصد پاس گویان پسر و  23/4درصد دختر هسیتند .بیر حسیب
رشته تحصیلی  50/2درصد پاس گویان ،دانشآموز رشیته ریاضیی 32/8 ،درصید دانیشآمیوز رشیته
تجربی و  84/5درصد دانشآموز رشته انسانی میباشند .همچنیین  42/3درصید پاسی گوییان آذری،
 2/8درصد کرد 5 ،درصد لر و  52/8درصد فارس بوده و  3/5درصد از سایر اقوام هستند.
میزان تحصیالت پدر پاس گویان در منطقه  3بیشتر از دو منطقه  8و  88بوده است ،بیه گونیهای
که در منطقه  3هیچ یک از پدران بیسواد نبودهاند ،و نزدیک  80درصد آنها استاد دانشگاه هسیتند.
به طور کلی پدر  4/2درصد پاس گویان بیسواد 5/8 ،درصد در سطح ابتدایی 82/2 ،درصید در سیطح
راهنمایی و متوسطه 43/5 ،درصد دیپلم 30/3 ،درصد فیوق دییپلم و لیسیانس و نهایتیاً  83/2درصید
دارای تحصیالت فوق لیسانس و دکتری هستند .تحصیالت مادر پاس گویان نیز در منطقیه  3بیشیتر
از دو منطقه  8و  88بوده است .به طور کلی  2درصید میادران پاسی گوییان بییسیواد 80،درصید در
سطح ابتدایی 80/8 ،درصد در سطح راهنمیایی و متوسیطه 32/2 ،درصید دییپلم 46/8 ،درصید فیوق
دیپلم و لیسانس 5/2 ،درصد فوق لیسانس و  4/6درصد در سطح دکترا سواد داشتهاند.
حداقل میزان درآمد ماهیانه پدران دانشآموزان  880هیزار تومیان و حیداکثر سیی میلییون
تومان و میانه درآمد آنان برابر  200هزار تومان میباشد .به طور کلی درآمد ماهیانیه  34درصید
پدران پاس گویان کمتر از  200هزار تومان 42/6 ،درصد  208هزار تا  200هیزار تومیان82/8 ،
درصد  208هزار تا یک میلیون تومان و  46/3درصد بیش از یک میلیون تومان است.
 -2تحلیل یافتهها :موسیقی مورد مصرف و نیازهای جوانان

طبق یافتههای تحقیق میزان نیازهای پنجگانه در میان دانشآموزان مورد مطالعه چنین بوده است:
جدول شماره ( )1توزیع نیازهای دانشآموزان
میانگین نیازها
نوع نیازها

نیازهای شناختی
نیازهای عاطفی
نیازهای انسجامبخش شخصی
نیازهای انسجامبخش اجتماعی
نیازهای گریز از تنش

911

پایین

متوسط

باال

46
86
28
53
88

68
26
28
38
68

83
8
2
3
48

جمع
درصد فراوانی

800
800
800
800
800

462
423
438
463
460
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همچنان که مالحظه میشود توجه پاس گویان به نیازهای شناختی و عاطفی در حد
متوسط ،نیازهای انسجامبخش اجتماعی و شخصی در حد پایین و باالخره توجه آنان به نیاز
گریز از تنش در حد باالیی بوده است .به عبارت دیگر ،برجستهترین نیاز ،نیاز گریز از تنش
است.
جدول شماره ( )2توزیع نوع موسیقی مورد مصرف
نوع موسیقی مورد مصرف

درصد

فراوانی

کالسیک
غربی
سنتی
ترکیبی
پاپ
زیرزمینی راک
زیرزمینی پاپ
زیرزمینی رَپ

4/3
43/3
6/8
6/8
38/2
5/2
85/4
2/6

6
63
86
86
83
85
20
40

بر اساس داده های جدول فوق ،موسیقی پاپ بیشترین مصرف را در بین دانشآموزان دارد و
پس از آن به ترتیب موسیقیهای غربی ،زیرزمینی پاپ ،زیرزمینی رَپ ،سنتی و ترکیبی و در
نهایت کالسیک قرار میگیرند.
تحلیل روابط بین مصرف موسیقی و نیازهای جوانان:
جدول شماره ( )3رابطه میان نیاز شناختی جوانان و نوع موسیقی مورد مصرف آنان
میزان نیاز شناختی
نوع موسیقی مورد مصرف

منطقه 3

کالسیک
غربی
سنتی
ترکیبی
پاپ
زیرزمینی راک
زیرزمینی پاپ
زیرزمینی رَپ
درصد کل
مقدار  vکرامر0/313 :

پایین

متوسط

باال

درصد کل

25
38٫2
50
0
8
83٫3
0
0
43٫8

0
23
48٫6
66٫2
56
53٫3
52٫8
24٫3
22٫6

45
83٫6
48٫2
33٫3
36
33٫3
24٫3
52٫8
48٫6

800
800
800
800
800
800
800
800
800

سطح معناداری0/020 :
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ادامه جدول شماره ( )3رابطه میان نیاز شناختی جوانان و نوع موسیقی مورد مصرف آنان
میزان نیاز شناختی
نوع موسیقی مورد مصرف

منطقه 0

کالسیک
غربی
ترکیبی
پاپ
زیرزمینی پاپ
زیرزمینی رپ
درصد کل

مقدار  vکرامر0/441 :

منطقه
10

غربی
سنتی
ترکیبی
پاپ
زیرزمینی پاپ
زیرزمینی رپ
درصد کل

مقدار  vکرامر0/272 :

پایین

متوسط

باال

درصد کل

0
0
83٫3
40٫8
25٫5
80
30٫3

0
800
0
25٫8
88٫4
50
32٫5

800
0
86٫2
33٫3
36٫2
20
32٫5

800
800
800
800
800
800
800

0
0
50
80٫2
2٫8
0
3٫8

50
50
0
53٫6
62٫3
50
54٫3

50
50
50
35٫2
48٫6
50
32٫3

800
800
800
800
800
800
800

سطح معناداری0/040 :

سطح معناداری0/004 :

تحلیل یافته های تحقیق در خصوص رابطه بین نیاز شناختی جوانان و نوع موسیقی مورد
مصرف آنان ،رابطه معناداری را در دو منطقه  3و  8نشان میدهد .میتوان گفت که در منطقه 3
هرچه نیاز شناختی فرد باالتر باشد ،به ترتیب ،تمایل به سمت مصرف موسیقیهایی از نوع
زیرزمینی رَپ ،زیرزمینی پاپ ،پاپ و زیرزمینی راک بیشتر میشود .در منطقة  ،8نیز هرچه نیاز
شناختی افراد بیشتر باشد ،گرایش به سمت مصرف موسیقیهایی نظیر زیرزمینی رپ و پاپ
بیشتر میشود .همچنان که مشخ

است ،این رابطه در منطقة  88معنادار نیست.

جدول شماره ( )4رابطه میان نیاز عاطفی جوانان و نوع موسیقی مورد مصرف آنان
میزان نیاز عاطفی
نوع موسیقی مورد مصرف

منطقه 3

کالسیک
غربی
سنتی
ترکیبی
پاپ
زیرزمینی راک
زیرزمینی پاپ
زیرزمینی رپ
درصد کل

پایین

متوسط

باال

درصد کل

45
0
2٫2
0
0
2٫8
0
0
4٫2

45
24٫6
30٫8
50
40٫8
52٫8
24٫3
52٫8
33٫4

50
52٫2
68٫5
50
23٫4
35٫2
52٫8
24٫3
58٫2

800
800
800
800
800
800
800
800
800

مقدار  vکرامر0/233 :
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ادامه جدول شماره ( )4رابطه میان نیاز عاطفی جوانان و نوع موسیقی مورد مصرف آنان
میزان نیاز عاطفی
نوع موسیقی مورد مصرف

منطقه 0

علمی
غربی
ترکیبی
پاپ
زیرزمینی پاپ
زیرزمینی رَپ
مذهبی
درصد کل

مقدار  vکرامر0/473 :

منطقه 10

غربی
سنتی
ترکیبی
پاپ
زیرزمینی پاپ
زیرزمینی رپ
مذهبی
درصد کل

مقدار  vکرامر0/024 :

پایین

متوسط

باال

درصد کل

0
0
40
0
82٫3
0
25
88٫3

50
800
20
20٫3
52٫8
55٫6
45
58٫6

50
0
80
53٫8
48٫6
22٫2
0
32٫8

800
800
800
800
800
800
800
800

800
0
0
3٫8
2٫8
0
0
8٫4

0
0
50
26٫4
82٫3
0
0
30٫6

سطح معناداری0/000 :

0
800
50
50
28٫6
800
800
68٫4

800
800
800
800
800
800
800
800

سطح معناداری0/002 :

نتایج جدول فوق در ارتباط با نیاز عاطفی جوانان و نوع موسیقی مورد مصرف آنان بیانگر رابطه
نسبتاً قوی ( Vکرامر 0.223 :و  )0.562در دو منطقه  8و  88است .در منطقه  8نیاز عاطفی در حد
متوسط گرایش به سمت موسیقیهایی نظیر غربی ،ترکیبی و زیرزمینی پاپ را بیشتر میکند و
هرچه نیاز عاطفی فرد باالتر باشد تمایل به استفاده از موسیقیهای پاپ ،کالسیک و زیرزمینی رَپ
بیشتر میشود .این درحالیکه در منطقه  88هرچه نیاز عاطفی فرد باالتر باشد گرایش به سمت
موسیقیهایی نظیر مذهبی ،زیرزمینی رَپ و سنتی بیشتر میشود.
همچنان که جدول نیز نشان میدهد ،در منطقه  3این رابطه در سطح نسبتاً ضعیفی ()0.433
قرار دارد که به لحاظ آماری ( )Sig:0.030نیز در سطح اطمینان  35درصد معنادار نمیباشد.
در ادامه ارتباط بین دو متغیر نیاز انسجامبخش شخصی جوانان و نوع موسیقی مورد مصرف
آنان مورد بررسی قرار گرفت .چنانچه نتایج جدول شماره  2نشان میدهد ،این ارتباط به لحاظ
آماری تنها در منطقه  )Sig:0.000( 8مورد تأیید است که در حد نسبتاً قوی ( )0.534قرار
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دارد .بدین معنا که هرچه نیاز انسجامبخش شخصی جوانان پایین باشد ،به ترتیب گرایش به
سمت موسیقیهای ترکیبی و کالسیک بیشتر میشود؛ از این رو ،این فرضیه تنها در خصوص
پاس گویان منطقه  8قابل تأیید است.
جدول شماره ( )4رابطه میان نیاز انسجام بخش شخصی جوانان و نوع موسیقی مورد مصرف آنان
میزان نیاز انسجامبخش شخصی
نوع موسیقی مورد مصرف

منطقه 0

کالسیک
غربی
ترکیبی
پاپ
زیرزمینی پاپ
زیرزمینی رَپ
مذهبی
درصد کل

مقدار  vکرامر0/032 :

پایین

متوسط

باال

درصد کل

50
0
88٫8
8٫3
40
0
800
48٫8

50
800
88٫4
64٫5
26٫2
22٫8
0
50

0
0
0
43٫4
33٫3
44٫4
0
48٫4

800
800
800
800
800
800
800
800

سطح معناداری0/000 :

همچنین تحلیل دادهه ا در خصوص ارتباط بین نیاز گریز از تنش جوانان با نوع موسیقی
مورد مصرف آنان ،نشان داد که این نیاز تنها در منطقه  8مورد تایید قرار گرفته است (جدول
شماره .)5بدین ترتیب این متغیر ارتباط نسبتاً قوی ( ) 0.265با نوع موسیقی مورد مصرف
جوانان دارد .بدین صورت که هرچه نیاز گریز از تنش جوانان در منطقه  8بیشتر باشد ،گرایش
به سمت موسیقیهایی نظیر غربی ،پاپ و زیرزمینی پاپ بیشتر میشود و در دو منطقه دیگر
این رابطه معنادار نبوده است.
جدول شماره ( )0رابطه میان نیاز گریز از تنش جوانان و نوع موسیقی مورد مصرف آنان
میزان نیاز گریز از تنش
نوع موسیقی مورد مصرف شخصی

منطقه 0

کالسیک
غربی
ترکیبی
پاپ
زیرزمینی پاپ
زیرزمینی رپ
مذهبی
درصد کل

مقدار  vکرامر0/420 :

پایین

متوسط

باال

درصد کل

50
0
42٫3
0
6٫2
0
25
88٫3

0
0
36
43٫4
33٫3
50
45
34٫8

50
800
36٫2
20٫8
60
50
0
55٫4

800
800
800
800
800
800
800
800

سطح معناداری0/004 :

الزم به توضیح است نیاز انسجامبخش اجتماعی وابستگی معناداری با مصرف انواع موسیقی
نداشته است و به همین دلیل جداول مربوط به آن در اینجا گزارش نمیشود.
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نتیجهگیری
در این مقاله سعی شد تا بر مبنای شواهد تجربیی  ،تصیویری از انیواع متفیاوت موسییقی میورد
مصرف جوانان شهر تهران بر اساس نیازهای آنان ارائه شود .این مطالعه ،بر این باور مبتنی بیوده
که موسیقی فراتر از اینکه وسیلهای برای لیذتبیردن و پرکیردن اوقیات باشید ،وسییلهای بیرای
ارضای نیازها و احساسات فرد است و نیازهای مختلف شناختی ،عاطفی ،انسجامبخش اجتماعی،
انسجامبخش شخصی و گریز از تنش تا حدود زیادی به کمک موسییقی مرتفیع مییشیوند .هیر
شخ

یا گروهی میتواند به کمک موسیقی فضای ذهنی خود را شیکل دهید .در واقیع افیراد و

گروهها از طریق نوع موسیقی که مصرف میکنند به نوعی تمایز و ویژگیهای اجتماعی خیود را
بازتاب میدهند .تمایز ،خصوصیت فرهنگی گروههایی است که به لحاظ فضایی و نیوع سیلیقه و
مصرف ،از دیگیران متفاوتنید .در واقیع گیروههیای اجتمیاعی مختلیف ،از مینشهیای متفیاوتی
برخوردارند که در مصرف آنان از جمله مصرف موسیقی نمود مییابد.
از نتایج تحقیق اینگونه بر میآید که در منطقیه  3نییاز شیناختی و عیاطفی ،در منطقیه  8نییاز
انسجامبخش شخصی ،نیاز عاطفی ،نیاز گریز از تنش و نیاز شناختی و در نهاییت در منطقیه  88تنهیا
نیاز عاطفی به ترتیب بیشترین تیأثیر را بیر روی نیوع موسییقی میورد مصیرف جوانیان دارنید و نییاز
انسجامبخش اجتماعی به لحاظ آماری تأثیر معناداری بر روی نوع مصرف موسیقی نداشته است.
با توجه به نتایج تحقیق ،موسیقی پاپ ،موسیقی غربی و پاپ زیرزمینی بیشترین مصرف را در بین
جوانان دارند این موارد عمالًَ در تضاد کامل با موسیقیهایی اسیت کیه توسیط دفتیر موسییقی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز نشر گرفتهاند .از اینرو ،میتوان گفت که در فضای موسیقایی جامعه ما،
خردهفرهنگی در حال شکلگیری میباشد که معرّف تشدید فرآیندهای تفکییکپیذیری از راه تکثییر
گروهبندیهای جدید اجتماعی است و به نوبة خود بیانگر ایجاد زمینههای بالقوه اخیتالل نمیادی در
جامعه پذیری جوانان ،به ویژه از منظر سیاستهای فرهنگی رسمی ،میباشد.
شایان ذکر است به طور کلی ،جوامع ییا دولیتهیا دو نیوع اسیتراتژی فرهنگیی بیرای انسیجام و
وحدت نمادی اعمال مییکننید :الیف) کثیرتگراییی فرهنگیی :کیه در آن امکیان رشید و گسیترش
خردهفرهنگها در کنار هم و به صورت هم عرض فراهم میشود؛ ب) استراتژی یک شکلی فرهنگیی:
که در آن یگانهسازی در عرض جامعه تعقیب میشود .این استراتژی بر خالف استراتژی قبلیی امکیان
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توسعة سبکها و خرده فرهنگها را بسیار محدود میکند در نتیجه تعریفی خیاص و محیدود از نیوع
بهنجاری را برای کنشها و ذائقه های آحیاد جامعیه تعرییف مییکنید (شیکوری .)8382 :مشیکالت
سیاست تکثّرگرایی فرهنگی به ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله در ایران به علیت وضیعیت
انسجام اجتماعی در این کشورها که ریشه در نهادینهنشدن شاخ های پیوستگی اجتماعی آنهیا در
ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی دارد ،باعث شده تا در بیشتر موارد گزینیة یکسیانسیازی
یا یک شکلی فرهنگی برای نیل به وحدت نمیادی تعقییب شیود (چلبیی .)8325 ،سیاسیت یکسیان
سازی طی دهههای گذشته از طریق سیاز و کارهیای مختلفیی چیون تصیویب قیانون منیع اسیتفادة
شخصی از کانالهای ماهوارهای ،نظارت بر تولید و پخش فیلمهیای تلویزییونی و سیینمایی (بیه وییژه
تولیدشده در خارج از کشور) ،غیر مجاز تلقیکردن و اعمال محدودیتهای قانونی در توزیع کاستهیا
و ویدیو کاستهای موسیقی تولید شده در خارج از کشیور و امثیال آن ،بیه اجیرا گذاشیته اسیت کیه
بخش اعظمی از این کنترلها معطوف به امر جامعهپذیری جوانان بوده است .با این وجود ،نتیجه ایین
تحقیق گواه آن است که با وجود تالش همه دستاندرکاران امور جوانان در این امر ،نسل جیوان
تعریف خاص خود را از بهنجاری و نابهنجاری در حوزه موسیقی دارند و این امر امکان بروز شکاف
بین سیاستهای فرهنگی رسمی در حوزه جوانان و فعالیّتهای فرهنگی و خردهفرهنگی عدهای از
جوانان را نشان میدهد .از اینرو ،شاید بتوان گفت که امروزه با وجود تالشهیای دسیتگاههیای
دستاندرکار در طرح مسائل جوانان و جستوجوی راهحل برای مسایل دوره جوانی ،نمییتیوان
انکار کرد که بخشی از جامعه هنوز تصور دقیقی از مسایل و فرآیندهای جوانان و دوره جوانی به
عنوان پدیدههای اجتماعی جدید ندارد .به نظر میرسد گزینة یکسانسازی فرهنگی با وجیود جاذبیة
ظاهری برای برخی محافل رسمی ،به دالیلی چون کثرت قابل توجه جمعیت جیوان ،تفکییکپیذیری
فزاینده و پیدایش خرده فرهنگهای مختلف و متنوّع منیتج از آن ،توسیعة وسیایل ارتبیاط جمعیی و
گسترش غیر قابل کنترل بزرگراههای اطالعاتی ،ازدیاد سرعت انتقال اطالعات در حوزههای گونیاگون
در اثر توسعة علم و تکنولو ی و نسبت باالی پوییایی اجتمیاعی در مقایسیه بیا گذشیته چنیدان
نتیجهای در بر نداشته است .به همین سبب نیز توسل به سیاستها و اقدامات کنترلی مبتنی بر
اجبار و تحدید ،که ماهیتاً صبغة بیرونی (تا درونی) در فرایند تحقق سازگاری و انسجام اجتماعی
دارد ،قرین توفیق زیادی نخواهد شد.
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نتایج تحقیق «مقتدر سنگسری» و «اقبالی» نیز میتواند به نیوعی اعتبیاربخش ایین نتیایج
باشد .آنها مهمترین کارکرد موسیقی برای افراد را پیدا کردن حالت تعیادل روانیی و بعید از آن
کسب آگاهی و سپس پر کردن اوقات فراغت و حفظ سنت و فرهنگ و درک شعر نیام مییبرنید
(مقتییدر سنگسیری 858 :8328 ،و  ،853همچنییین ن .گ اقبییالی 42: 8326،و  .)28پییس اگییر
جوانان میزان زیادی از انواع مختلف موسیقی را مصرف میکنند بدین دلیل است که آنها قصد
دارند تا از این طریق نیازهای خود را ارضا کنند .جوانان موسیقی را به این دلییل مصیرف میی-
کنند که بازتاب احساسات آنهاست .نیازهای شخصی جوانان برای مصیرف موسییقی اساسیاً در
روحیاتشان ،نگرشهایشان و تجارب مربوط به موقعیت و مکانهای اطرافشان و معاشرت با سایر
افراد است .برای مثال «جوانان موسیقی متفاوتی را برای استراحت در اتاق یا برای فعالییتهیای
ورزشیشان یا برای سایر موقعیتها ،انتخاب میکنند» (ساریکالیو و ارکیال.)33 :4002 ،
اکنون با توجه به مطالب فوق میتوان دریافت که ،جوانان بدین دلیل موسیقیهای جدیید و
متنوع را به میزانهای متفاوت مصرف میکنند که ارزشها و نیازهای متفاوتی را در این زمینیه
دارا هستند .بنابراین سؤال اصلی تحقیق در خصوص اینکه آیا نیازهای جوانان در شیرایط فعلیی
نقشی در نوع موسیقی مورد مصرف جوانان دارند؟ بدین گونه پاس داده میشود کیه :مییتیوان
نیازها را به عنوان یکی از مؤلفههای مؤثر بر نوع موسیقی مورد مصرف تلقی و معرفی کرد.
در پایان این نکته قابل توجه است که گرچه همبستگی این متغیرها با نوع موسییقی میورد
مصرف جوانان در حد «تقریباً باال» و «متوسط» بود ،لیکن ایین امیر الجیرم نشیاندهنیده ایین
واقعیت است که عالوه بر متغیرهای مذکور که بر متغیر وابسته تحقیق مؤثر بودنید ،متغیرهیای
دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند که در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفتهاند .مطالعات
تکمیلی در خصوص مواردی چون ارزشها ،ذائقههای مختلف ،موقعیت افیراد و غییره مییتوانید
برخی از خألهای علمی موجود را پوشش دهد.
بر این اساس ،با توجه به اهمیت موسییقی و نقیش آن در ارضیای نیازهیا و تنظییم روحییه
جوانان ،پیشنهاد میشود تا امکان پخش موسیقیهای مناسب و مشروع در مکیانهیای عمیومی
نظیر بازارهیا ،مراکیز خریید ،و نییز هنگیام اسیتراحت در میدارس میورد بررسیی قیرار گییرد و
اطالعرسانی مناسب درباره این موضوع در مطالب درسی دانشآموزان گنجانده شود.

911

نياز و سبك مصرف موسيقي (مطالعه موردی دانشآموزان شهر تهران)

باید توجه داشت ،که با توجه به اینکه روش کمّی نواق

و کاستیهایی در شناخت و تبیین

مسایل فرهنگی دارد ،بنابراین پیشنهاد مییشیود تیا بیرای تحقیقیات آتیی از روشهیایی نظییر
مصاحبه عمیق ،مصاحبه گروهی ،8نظریه زمینهای 4و  ...با استفاده از تنظریههایی کیه بیه نقیش
ارزشها و سبکهای مختلف زنیدگی مییپردازنید ،اسیتفاده گیردد .در زمینیه ارزشهیا نظرییه
اینگلهارت ،و در زمینه سبک زندگی رویکرد سرمایة فرهنگی بوردیو میتوانند نتایج قابل قبیولی
را در این زمینه به دست دهند.
منابع
آزاد ارمکی ،تقی ( )8388بررسی تغییرات فرهنگی در شهر تهرران ،مؤسسیه مطالعیات اجتمیاعی
دانشگاه تهران ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران :تهران.
آمار اجمالی عوامل آموزشی و اداری دورههای مختلف تحصییلی منیاطق نیوزدهگانیه شیهر تهیران،
(.)8386
اسولیوان ،تام و همکاران ( )8385مفاهیم کلیدی ارتباطات ،ترجمه میر حسین رئییسزاده ،تهیران:
انتشارات فصل نو.
اقبالی ،بنفشه ( )8326-28مجموعه گزارشهای نظر سنجی از جوانران تهرران دربراره موسریقی،
تهران :مرکز سنجش افکار عمومی.
ببی ،ارل ( )8385روشهای تحقیق در علروم اجتمراعی ،ترجمیه رضیا فاضیل ،جلید اول ،تهیران:
انتشارات سمت.
بشیریه ،حسین ( )8323نظریههای فرهنگ در قرن بیستم ،تهران :مؤسسه فرهنگی آینده پویان.
بیرو ،آلن ( )8380فرهنگ علوم اجتماعی ،ترجمه باقر ساروخانی ،تهران :انتشارات کیهان.
پین ،مایکل ( )8384فرهنگ اندیشه انتقادی ،ترجمه پیام یزدانجو ،تهران :نشر مرکز.
تانکارد ،جیمز ،سوروین ،وارنر ( )8384نظریههای ارتباطات ،ترجمه علیرضا دهقان ،تهران :انتشارات
دانشگاه تهران.
رفیعپور ،فرامرز ( )8380کندوکاوها و پنداشتهها ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
سایت اینترنتی . www.roozna.com
شکوری ،علی ( )8382تهران تمایزپذیری و هویت اجتماعی مبتنی بر مصرف،
Htt://dcufs.ut.ac.ir/gmj/ ،Global Media
. Focus Groupe
. Granded Theory

941

1
2

جامعهشناسي هنر و ادبيات ،سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان 19
صمیم ،رضا (« )8386مطالعهای در باب تحصیالت و نوع مصرف موسیقایی (مطالعه موردی شهر

تهران)» ،فصلنامه موسیقی ماهور ،شماره  ،35سال نهم.
غالمزاده نطنزی ،امیرحسین (« )8382نقش ارزشها و نیازهای جوانان در نوع و میزان موسیقی
مورد مصرف» ،پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته جامعهشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه
تهران ،تهران.
فاضلی ،محمد ( )8386جامعهشناسی مصرف موسیقی ،تهران :انتشارات پژوهشگاه فرهنیگ هنیر و
ارتباطات.
فاطمی ،ساسان (« )8385سازمان اداری موسیقی و قشرهای فرهنگی در جامعه» ،نشیریه سیازمان
اداری هنر ،شماره  ،8مرکز تحقیقات و مطالعات هنری ،تهران.
فیروزآبادی ،سید احمد ( )8383عوامل اجتماعی مؤثر بر سرمایه اجتماعی ،دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران ،تهران.
فیشر ،ارنست ( )8358ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی ،ترجمه فیروز شیروانلو ،بیجا:
انتشارات توس.
کوثری ،مسعود (« )8386گفتمانهای موسیقی در ایران ،پژوهشنامه فرهنگستان هنر» ،ویژه نقد
جامعهشناسی هنر ،فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران ،شماره  ،4تهران.
کیانی ،مجید (بیتا) ،سایت خانه موسیقی .www.iranhmusic.com
گاالسووا ،ن (بیتا) مقدمهای بر شناخت موسیقی ،ترجمه علی چارالقی ،جلد اول( ،بیجا).
محمودی ،فرشاد (« )8323چگونه موسیقی گوش کنیم» ،فصلنامه موسیقی ماهور ،سال سوم،
شماره  ،80تهران.
مشحون ،حسن ( )8380تاریخ موسیقی ایران ،تهران :انتشارات فرهنگ نشر نو.
مقتدر سنگسری ،مژگان (« )8325جامعهشناسی موسیقی (بررسی مقوالت اجتماعی در موسریقی
ایران)» ،پایاننامه کارشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،تهران.
مقتدر سنگسری ،مژگان (« )8328نیاز جامعه به موسیقی (نتایج یک نظرر سرنجی)» ،فصیلنامیه
موسیقی ماهور ،سال سوم ،شماره ،6تهران.
مککوایل ،دنیس ( )8384درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی ،ترجمه پرویز اجاللی ،تهران :مرکز
مطالعات و تحقیقات رسانهها.
نتل ،برونو (« )8384نقش موسیقی در فرهنگ:ایران ،ملتی تازه توسعهیافته» ،ترجمه ناتالی
چوبینه ،فصلنامه موسیقی ماهور ،سال ششم ،شماره  ،48تهران.
ویندال ،سون و همکاران ( )8326کاربرد نظریههای ارتباطات ،ترجمه علیرضا دهقان ،تهران :مرکز
مطالعات و تحقیقات رسانهها.
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