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Abstract
In today's world of media and cyberspace, music is one of the most attractive
and the most widely used arts. The present study aims to evaluate the music
and media consumption of the youth in Tehran. The study is a survey. The
population consists of 15 to 29 years old young people of Tehran, out of
which 800 were selected by random sampling method. The findings about
interest in music showed that 86% of the subjects are highly interested in
music, 13% have low interest and only 1% are not interested in music; 45
percent have expressed their interest in singing. Regarding the respondents'
media consumption, the highest number of hours spent on media was
respectively related to Telegram, Internet, TV, Instagram, satellite,
Facebook, and the lowest one is related to the radio. 15.8% of people believe
that authorized domestic music tracks (television and albums) have been
able to meet their musical needs. 80% believe cyberspace makes it easier to
access their favorite music, have more variety in their choices, and become
familiar with new music singers and styles. 70% believed that cyberspace
has caused them to listen to music more and 50% argued that cyberspace has
made them listen to any available music. The present study analyzed 3
hypotheses and according to the inferential statistics, there is a significant
positive relationship between media consumption, the cultural capital of
parents, and the residential district with music consumption.
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مقاله پژوهشی
6550

مطالعاترسانههاينوين

فصلنامه


نقش رسانههای جدید در جهتدهی به مصرف موسیقی جوانان
حمید حیدرپناه



پژوهشگر مرکز موسیقی و سرود صدا و سیما ،تهران ،ایران.

فریدون وحیدا

استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.

چکیده
در دنیاي امروز که عصر رسانه و فضاي مجازي است ،موسیقی يکی از جذابترين و پرمصرفترين

تاریخ ارسال8930/70/70 :

شاپور بهیان

استادیار گروه جامعه شناسی واحد مبارکه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران.

هنرهاست.هدفازاينپژوهشبررسیمصرفرسانهايوموسیقايیجوانانشهرتهراناست.روشاين

پژوهشپیمايشیباابزارپرسشنامهاست،جامعهآماريجوانان51تا92سالشهرتهراناستکهازبینآن-
دادکه 68درصددرحدزياد 51،درصدکموتنها 5درصداصالًبهموسیقیعالقهندارند 01 .درصد
اند،درخصوصمصرفرسانهايپاسخگويان،بیشترينمیزان


هخوانندگیابرازداشته
عالقهمنديخودراب

ساعاتاستفادهبهترتیبمربوطبهتلگرام،اينترنت،تلويزيون،اينستاگرام،ماهواره،فیسبوکوکمترين

وآلبومها)

درصدمعتقدندموسیقیهايمجازتولیدداخل(صداوسیما

میزانمربوطبهراديوست .تنها 51/6

تاریخ پذیرش8933/78/81 :

يافتههادرخصوصعالقهبهموسیقینشان
ايانتخابشدهاند .


گیريخوشه

نفربهروشنمونه
هاتعداد044

توانسته نیازهاي موسیقايی آنها را برطرف کند .باالي  64درصد معتقدند که :فضايمجازي باعث شده
جازيباعثشدهمدتزمانبیشتريبه

درصدمعتقدندفضايم

وسبکهايموسیقیجديديآشناشوند04.

مجازيباعثشدههرگونهموسیقیکهدمدستشان


درصدمعتقدندفضاي
موسیقیگوشکنندوحدود 14
بیايد را گوشکنند .در اين پژوهش  1فرضیه موردسنجش قرارگرفت که بر اساس آمار استنباطی بین

ISSN: 2538-2209

باشند،تنوعبیشتريدرانتخابهايشانداشتهوباخوانندگان


تربهموسیقیدلخواهشاندسترسیداشته

راحت

مصرفرسانهاي،سرمايه فرهنگی والدين بامصرفموسیقی رابطهمثبتومعناداري وجوددارد،همچنین

بینمصرفرسانهاي(جديدوقديم)بامصرفموسیقیتفاوتمعناداريوجوددارد .


نويسندهمسئول hamidheydar2009@gmail.com:

eISSN: 2476-

کلیدواژهها :مصرف موسیقی ،مصرف رسانهای ،سرمایهگذاری و فضایمجازی .
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مقدمه
انسانهاستکهشايدبیشازهرمحصولهنريديگريدر
موسیقیبخشیازفعالیتهنري 
يخودباآندرگیرودرمعرضشنیدنشهستندومیتوانگفتبخش


زندگیروزمره
زيادياززمانافراددرطولروزصرفشنیدنموسیقیمیشود .
معتقداستنمیتوانکتمانکردکهموسیقیمحصول وزايیدهنوعانسان

فوکس 5
استيعنیهرجا که اوپاگـذاشتهمـوسیقیپديد آمدهاست.درشرايطاجتماعینوين
وکمترزمانهايیاستکههیچ

باشد
نیافته 
کهموسیقیبهآنراه 

دارد
وجود 

معدودنقاطی

اثرموسیقايیدرآنپديدنیامدهباشد(.وتسلروتسیرکر )16:5161،
توانديکیازمحورهايتعیینکننده


دهدکهچگونهموسیقیمی

نشانمی
ويلاسترا 9
سـن ،قـوم ،نژاد يا طبقه از
باشد .از نظر ويلاسترا ويژگیهايی نظیر  
ها  
دهفرهنگ 
خر 
مهمترينعواملتعیینمخاطبانانواعموسیقیاست(.استرا)049:5106،بهنقلاز(میرزايی

وديگران )501:5124،
جواناندرهرجامعهايپیشگاماستقبالازتغییراتفرهنگیهستندوبخشیازجامعه

فرهنگیوعدمبازآفرينیشیوههايسنتیزندگیرااز


آيندکهاستعدادگسست

بهشمارمی
ابزاربرايفاصلهگیريهرچهبیشترازيقینهايسنتیو

دهندودمدستترين


خودنشانمی
سبکزندگی »1است .باسرمن0

هنجارهاي الزامآور و نمايش استقالل شخصی ،انتخاب «
گیراالگويیازمصرفمیداندکهدربردارندهترجیحات،ذائقهوارزشهاست

سبکزند

آنراالگويیفرديازگزينشهاوفعالیتهاتعريفکردهاست(.ربانیورستگار،

وارل1
 )00:5160
زمانیمصرفپديده ايمخصوصجوامعپیشرفتۀصنعتیوغرببود؛امـاامـروزهبه

ترجوامعبرايمنافعنظامسـرمايهداري


جمعیکهدربیش
هاي ارتباط
مددگسترش رسانه 

1. Fuchs
2. Will Straw
3. Life Style
4. Bosserman
5. Eral
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شدهاست.رسانههايارتباطجمعیامروزهنقشبسیار

جهانی 

اي 
،پديده 

فـعالیتمـی 
کنند
مردم درجامعهدارند(.الیاسیو
ها وتمايالت  
مهمیدرشکلدادنبهارزشهاونـگرش 

ديگران )84:5124،
(رسانهها)تغییراتیدرساختارهايجامعهانسانی


سترشابزارهايارتباطی
پیدايشوگ
ايجاد کرده است .پیامدهاي فرهنگی و اجتماعی ناشی از گسترش و تحول فناوريهاي
ارتباطی ،بر بخشهاي مختلف زندگی فردي و اجتماعی قشرهاي مختلف جامعه تأثیر
گذاشتهاست .رسانههاي گروهی و رسانههاي نوين در جامعهمدرن نقشی بنیادي

گرفتهاند .مقصود از رسانههاي گروهی ،آن دسته از وسايل ارتباطی است که
برعهده 

دستانبوهمخاطبانمیرسندوتأثیرعمیقیبرزندگیمادارند(.بختیاري )88:5124،


به
نوينمیشودمنظورجديدترينرسانهاست.اگرچهدرايجاد


زمانیکهبحثازرسانه
هاينوين تغییراتاجتماعی و فرهنگی دخیل بوده ،اما رسانههاي رقومی يکی از
رسانه 
ملموسترين و تأثیرگذارترين رسانههاست که روي کلیه رسانهها تأثیرگذاشته است.

نبین يکی از فناوريهاي نوين و
(لیستر )9442 ،به نقل از (غیاثوند )66 :5120 ،و دراي 
هاياجتماعیمجازياستکهجذابیتخاصیاز

میتوانگفتعامهپسندترينآنها،رسانه

خودبرايهمهنشاندادهوتاحدزيادياقشارگوناگونمردمرابهسمتخودکشانده
هاياجتماعی،جهانیتازهراپیشرويانسانقراردادهاند؛(بیاتومنوچهري،

است.رسانه
 )911:5120
مجازيواشتراکگذاريآسان


بودن،ارتباطات

بودن،فرامتنی
چندرسانهاي،ديجیتالی

هايبارزاينشبکههاستکهبرمیزان

وسريعانواعفايلهايتصويريوموسیقیازويژگی

استقبال و نحوهي مصرف فرهنگی کاربران اثر گذاشتهاست( .شیخ و شامبیاتی:5120 ،
 )569
امروزهاينرسانههابهعنوانيکیاز اجزايفناوريهاينويناطالعاتیوارتباطیدر
هاياصلیپرمصرفبهويژهدر

معارضهجويیبارسانههايپیشینبهتدريج بهيکیازگونه

میانجوانانتبديلشدهاند(.بیچرانلووديگران )04:5120،
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مجازي،کاربرانرسانههاياجتماعیدرحالافزايشهستندو


باتوسعهورشدفضاي
نزديک به  9/1میلیارد نفر از اين رسانهها استفاده میکنند (کمپ( )9458 ،به نقل از
محمديومیرتقیانرودسري )941:5121،
بهموازات گسترش اين رسانهها در ايران ،استفادهي جوانان از موسیقی نیز شتاب

مجازيوسیلهيدريافتوانتشارانواعفايلهاي


روزافزونیگرفتهاست.اينترنتوفضاي
گونهاي که برخی از صاحبنظران مهمترين کاربرد آن را براي
موسیقی شده است؛ به 
تها ووبالگهايمخصوص
اند.کانالهايتلگرامی،ساي 


جوانان،دريافتموسیقیدانسته
انتشار موسیقی ،دايرکتوريها ،موتورهاي جستجو ،فهرستهاي موضوعی ،بانکهاي
اطالعات ،خبرخوانها و پادکستهاي مخصوص موسیقی تنها بخشی از فناوري و ابزار
انتشارموسیقیدرفضايمجازياست(.بنکدار )501:5124،
سازيياآگاهیبخشیو...باعثشده


کارکردهايگوناگونموسیقیاعمازسرگرم
استتابسیاريازصاحبنظراناز«رسانهموسیقی»سخنبهمیانآورندوآن رادرکنار

رسانههايتأثیرگذارديگرقراردهند .
هايیگوشمیدهندکهباشنیدنآنها

درحالحاضربسیاريازنوجوانانبهموسیقی
کننداينموسیقیهابهايندورهگذارنوجوانیبهجوانی


کنندوفکرمی

احساسهويتمی
بخشند.نوجوانانبراساسموسیقیهايیکهگوشمیکننددرباره


هاتعريفبهتريمی
آن
هايیکهگوشمیکنندبادوستانیکهدراطراف


کنند.اگرموسیقی

يکديگرقضاوتمی
خوددارند،يکسانباشند،احساسعضويتوپیوندباگروهیازهمساالنخوددرآنها

تقويتمیشودوباپذيرشبیشتريهمازجانباينهمساالنمواجهمیشوند(بیچرانلو،
 )549:5121
عموم مردم ،اين پديده يکی از
روزمره  

نظر از جايگاه موسیقی در زندگی 
صـرف 

عناصر مهم دوره جوانی است زيرا با نیاز آنان به نوگرايی ،هیجانجويی و تنوعطلبی
موسیقی موردعالقه جوانان و بزرگساالن اغـلب بـا يـکديگر

رو 
ن 
سازگار است .ازاي 
رد.بهايندلیلمطالعهگـرايشهايمـوسیقیايیجوانان،امکانمناسبیرابراي
تفاوت دا 
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واسطه اين قبیلمطالعات

آورد.به
شناختذائقهفرهنگیوجهاناجتماعیآنانفراهممی 

توانفهمیدکهجواناندربارهامـورپیـرامونخودچگونهمیانديشندواينتلقیچگونه


می
اننـسبتبهاعیاناجتماعیتأثیرمیگذارد(.جواهريوديگران )6:5125،

درسوگیريآنـ
اهمیتداردکهمیتواند

نجهت 
بنابراينمطالعهمصرفکنندگانجوانموسیقیازاي 

انعکاسی از وضعیت حوزه ي عمومی و واکنش جوانان به آن باشد (قاسمی و میرزايی،
)22:5161خصوصاًاينکهامروزهگوشدادنبهموسیقیبهبخشیازاوقاتفراغتجوانان
لشده و در بسیاري از موقعیتها در طول شبانهروز در حال گوشدادن به موسیقی
تبدي 
هستند .
شهرتهران که کانون اصلی تولیدات و پخش آثار است به دلیل ويژگیهاي
سلیقهاي ،جمعیتی ،قومی ،فکري و ...انتخابشده که میتواند
خاصجمعیتی ،پراکندگی 

برآيندمناسبیازوضعیتکلیجامعهارائهدهد .
نگاهی به سبکپوشش و آرايش جوانان تهرانی  -که عمدتاً در حال قدمزدن و
حضور در وسايل نقلیهعمومی هدفون به گوش ديده میشوند  -شباهت زيادي به
هابانوشتههاي


ولباس
هايجديدخالکوبیوکاله 

خوانندگانغربیدارد،خصوصاًمدل
هاوشکلهاي


هاکهسرشارازنوشته

کناربزرگراه
وارنوشتههاي 

بوغريب درکناردي
عجی 
نامفهوماستوبیشترنظیرآنرادرکلیپهايتصويريموسیقیهايرپوهیپهاپهاي
غربیديدهايم .

همچنین مناقشه سالهاي اخیر بین مراجعانتظامی و نهادهايدينی با برگزاري
هايموسیقیدرکنارجنجالهاوحاشیههايبهوجودآمدهدرحینکنسرتها،


کنسرت
نشاندهندهياهمیتاينپديدهدرجامعهامروزدارد .

ايجوانانصرفموسیقیمیشودواينکه


بدونشکبخشزياديازمصرفرسانه
آنهميک خواننده
يکیازپربازديدترينصفحاتشخصیکشورمتعلقبهيکخواننده  ،
میلیونفالوور)میتواندگويايجايگاهموسیقیدرمقايسهباساير

رپ(امیرتتلوباحدود0
پديدهها و حتی حوزه هاي پرطرفدار ديگر مانند فوتبال و سینما هم باشد .اين پديده در
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مراسم تشییعجنازه مرتضی پاشايی (خواننده پاپ) هم ديده شد و در عمدهي اين موارد
نمیتوانازنقشرسانهوخصوصاًرسانههاينوينوفضايمجازيگذشت .

بنابراينرشدروزافزونسبکهايجديدموسیقی،افزايشوسرعتپخشتولیدات

هايماهوارهايپخشموسیقی،فضايمجازيو


ترگسترششبکه

موسیقايیوازهمهمهم
سايتهاي اينترنتی دانلود موسیقی و ...بررسی و مطالعه سلیقه و نوع مصرف ،رسانههاي

نکننده موسیقیجوانانراضروريساختهتاآسیبشناسیعلمیدرخصوصاثرات
تأمی 
اجتماعیوفرهنگیآنصورتگیردکهدراينپژوهشبهآنپرداختهشدهتابهبررسی

زهها،
میزانوعواملمؤثربرسلیقهومصرفموسیقايیجوانانپرداختهوبهشناسايیانگی 
عواملاثرگذارودستیابیبهمیزانعالقهبهانواعموسیقیدربینآنان،مدتزمانگوش

دادنبهموسیقی،سبکوخوانندگانموردعالقه،منابعرسانهاي تأمین موسیقیوکسب
موسیقیو...پرداختوازهمهمهمتراينکهفضايمجازيورسانههاي

خبردربارهتازههاي

جديدتاچهحدبرذائقهومصرفموسیقیجواناناثرگذاربودهاند؟ 

پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی
در خصوص مصرف موسیقی در بین جوانان پژوهشهاي خوبی انجامشده که عمدتاً بر
اساس تئوريهاي مصرف و نظريه بورديو بوده ،اما پژوهشی که مبتنی بر اثرات فضاي
جديدباشدتاکنونانجامنشدهاست .

مجازيورسانههاي
حسینزاده و ديگران( )5129پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر میزان و نوع

مصرف موسیقی دانشجويان دانشگاه شهیدچمراناهواز که به روش پیمايشی با ابزار
پرسشنامه با جامعهآماري  044نفرازدانشجويانانجام دادهاندکه بر اساس آن مصرف
موسیقیجايگاهمناسبیدرگذراناوقاتفراغتدارد.همچنینبینسرمايه فرهنگی فردو
والدينبامصرفموسیقیهمبستگیضعیفیوجودداشتواينفرضیههاتأيیدنشد .

)درپژوهشیباعنوانرسانهومصرفگرايیبـهبررسـیرابطه

طالبی واکبري(5121
اسـتفاده از انـواع رسـانههـا بـا مصـرفگرايـی با استفاده از روش پیمايش پرداختهاند،
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جامعه آماري 116نفرازافراد باالي 56سـالشـهرتهرانبودندکه بر اساسنتايج اين
تحقیقازمیانانواعرسانه ها،تلويزيونباالترينمیزاناستفادهرادارد.بعدازآن،باالترين

میزان استفاده مربوط به روزنامه ،مجله ،اينترنت ،ماهواره و راديو است .همچنین در بین
داشتهاند .
انواعرسانههاوخصوصاًماهوارهواينترنتبیشترينتأثیررابرمصرفگرايی 

ب) تحقیقات خارجی
گرايیجهانی:تأثیررسانههاي


گسترشمصرف
)درمطالعهايباعنوان«

پیک5وپان9440(9
مصرفگرايانه در چین» به دنبال نشان دادن اين مسئله

جمعی و تبلیغات بر ارزشهاي 
هايارسانههاي بامنشأغربینقشیمهمدر

بودهاندکهچگونهتبلیغاتونوعمحتوايرسانه

تشکیلجهتگیريهاي مصرفگرايانهدرمیانساکنانشهريچیندارند.براساسنتايج

یشود.
اينتحقیققرارگرفتندرمعرضمحتوايرسانههاموجبافزايشبیشترمصرفم 
(الیاسیوديگران )85:5124،
کاتزرگروويائیش)9454( 1درپژوهشیبهمطالعهرابطهبینمنابعفرهنگیومنابع
اقتصاديمردمجامعهاسرايیلبانوعمصرففرهنگیآنانپرداختندوبهايننتايجرسیدند
کهمیزان تحصیالتوالدين ،منزلتشغلیوالدين و همچنین سرمايهفرهنگیوالدين به
نکنندهنوعمصرففرهنگی
دلیلتأثیرگذاريفزايندهبرمنشازجملهمهمترينعواملتعیی 

یباشند  .تحصیالت ،منزلت شغلی و سرمايه فرهنگی خود پاسخگو در درجه دوم
افراد م 
یگیرند .
اهمیتقرارم 
خوبیانجامشدهوهرکداماززاويهخاصیبه

شهاي 
بهطورکلی دراينحوزهپژوه 

آنپرداختهامادرسالهاياخیرکمترپژوهشجامعیصورتگرفتهوخصوصاًباورود

فضايمجازيوگسترشرسانههاي جديدتاکنونتغییراتمصرفموسیقايیواثراتاين
پديدهبرآنموردبررسیقرارنگرفتهاستکهدرپژوهشحاضرتالششدهازاينمنظر
ژهايبهآنصورتپذيرد .
توجهوي 
1. Paek
2. Pan
3. Yaish & Katz.Gerro
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مباحث نظری
دربیننظرياتجامعهشناسی،هفتنسلپژوهشدربارهجامعهشناسیموسیقیوجوددارد

اندودربینايننظريات،میتوانگفتکهنظريات


آنرابررسیکرده
کههرکدامبهنوعی

«پیر بورديو »5تأثیرگذارترين آنها میباشد که با طرح مفاهیمی مثل سبک زندگی و
وبازتولیدطبقاتیومهمترازهمهتمايز 1جنبهجديديرادرمطالعات

سرمايهفرهنگی 9
مصرففرهنگیگشودهاست(.امیرمظاهري )54:5129،
یشود،معنا
سرمايهيفرهنگی،بهخوديخود معنانم 

ازنظربورديوموسیقیبهمنزلهي 

یقینیست،بلکهمحصولمناسباتاجتماعیمیانهمهيعناصرمرتبطبامیدان

درذاتموس
يزيباشناختی،بهايننکتهتأکیدمیکندکه


موسیقیاست.ويباتوجهدادنبهتنوعذائقه
يکیازکارکردهاي ذائقه ايناستکه بهافراددرکیازجايگاهشاندر نظاماجتماعی
دهدوآنهايیراکهترجیحهمسانیدارندبههمنزديکمیکند(.ودادهیروديگران،


می
 )509:5124
است و
هويت  

در نظامهاي جـهانی ،مـصرف همیشه نوعی مصرف مـعطوف بـه 
بازسازي فرهنگی خويشتن با منابع و امکانهايی که بازار سرمايهداري عرضه میکند،
فرهنگ مصرفی» موجب میشود تا فـرد بهجاي ايـنکه از طـريق

شود» .
مـی 
پذير  
امـکان 

پیـوندهاي سیاسی(ملیت)هويتپیداکند،باخوردن،نوشیدن،

روابـطاقتصادي(طبقه)يا 
بهعـبارتی«،شـیوهزندگی»هويتيابد(فريدمن540:5220،
نحوهگذراناوقاتفراغتيا 

بهنـقلازگـلمحمدي )540:

ديـويد چنی 0در جـوامع جديد مطالعه سبک زندگی افراد معیار بسیار

به اعـتقاد 
افرادي است کهازکاالهايفرهنگیگوناگوناسـتفاده

مناسبی برايشناخت وارزيابی 
میکنند .استفاده از موسیقی ،کاالهاي ادبی ،رسانهاي ،تفريحی و تکنولوژيکی جهت


1. Pierre Bourdieu
2. Cultural Capital
3. Distinction
4. David D. Cheney
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شتهآشکارمیکند(.اديبی

پرکردنزمانفراغتاهمیتمحصوالتفرهنگیرابیشازگذ
سدهوشجاع )500:5160،
فـرهنگىدرجامعهرسانههاىجمعىاست .لزوم

يکىازمهمترين ابزارهاىتـولید 
توجهبهاينرسانههاازجانبافرادىچونآدورنو5ازلحاظتاريخىاستفادهازنازيستها

گردد .آدورنو در میان اجزاى
مى 
از رسانههاى جمعى بهعنوان ابزارهاى تبلیغاتى باز  
چهارگانهصنعتفـرهنگ(تـلويزيون،طالعبینى،ورزشوموسیقى)ايننگرهعمومىرا

بیشازهمهدرموردموسیقىبهکاربستهاست(.علیخواهورستمی )10:5124،
هاينوين،نقـشعمدهاي

ها،چهرسانههايجمعیوچهرسانه

درعصرحاضررسانه
رزندگیجمعی،تغییـراتفرهنگـی،اجتماعیشدن،هويتبخشی،آگاهسازي اعضاي

د
کنند،بههمیندلیل،مصرفوکاربردانواعرسانههاازجهاتگوناگون

جامعهو...ايفامی
عبارتديگر،

و در میان گروههـاي مختلـف اجتمـاعی مورد توجه قرار گرفته است؛ به
ايبارسانههـا

بنابرمتغیرهايمختلفاجتماعیفرهنگیبه 
گونه

گروههايمختلفاجتماعی

پیونـدخـوردهانـد؛(ببرانوغفوري )11:5129،

یشود،منظورجديدترينرسانهاست.اصطالح
زمانیکهازرسانههاي نوينبحثم 
یتوان نتیجهرشدوتوسعهفناوريهاي نوينارتباطاتواطالعاتو
رسانههاي نوينرام 
ديجیتالیشدنارتباطاتوظهوروتوسعهاينترنتورسانههاي اينترنتیدانستکهطیف

وسیعیازتغییراتدرتولید،بازتولید،توزيعوانتشارودريافتوارسالپیامواطالعاترا
دربرمیگیرد(.مککويل)5160،بهنقلازمراديونادري )504:5121،

هابـااينـکهفـراينديکسانسازى


هاىارتـباطىوماهواره
بافرايندجهانىشدن،شـبکه

تمايزات گوناگونمیان«نشان

مـوجبخلق 

فرهنگجهانىرادنبالمىکردنددرعینحال 
).اينسبکهاىزنـدگىجـديد-

دادنخودازديگرى»شدند(خواجهنورى8:5160و0
رسانههاى ارتـباطى و اطالعاتى در سرتاسر جهان
که مولود دوران مدرنیتهاند و بهوسیله  
اغلب با سبکهاى سنتى زنـدگى دچـار چالش مىشوند( .رستگار و
تـبلیغ مـىشوند -
ديگران )51:5125،
1. Theodor W. Adorno
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هاياخیر،پديدههايجديديدرچارچوبجامعه


بارشدوگسترشاينترنتدرسال
مجازي5بهوجودآمدهاست .
یهاي
کاستلز 9معتقداستکه اينترنتسببشدهاستموسیقیعصرجديدباويژگ 
جهانی تولید شود .به اعتقاد او موسیقی عصر جديد که ويژگی بارز متخصصان امروز
بعدبیزمانفرهنگدرحالظهوراستکهمديتیشنيا

دهندهي 


سراسرجهاناست،نشان
بودايی،نغمهپردازي الکترونیکو آهنگسازيپیچیدهوظريف

يشده 
تأملعرفانیبازساز 
کالیفرنیايیرابايکديگردرآمیختهاست(.آشنا )111:5165،
یشدنفرهنگاست،زيرا
رشدموسیقیدرقالباينترنتبدونشکجلوهايازجهان 

کنترلکشورهابراينپديدهياصنعتهرروزکمترمیشود واينافرادهستندکهتصمیم
نه،باچهکیفیتی،ازچهکانالیوباچهويژگیهايیدريافت

یگیرند چهچیزيراچگو
م 
کنند(.بنکدار )501:5124،
همچنینرشداينترنتموجبشکلگیرياجتماعاتشبکهاي 1وفضايمجازيشده

است.شبکههاي  اجتماعیمجازيمفهوم جديداست کهامروزه بههمانسادگیمفهوم

یرود .مفهوم اجتماعات مجازي ابتدا در سال  5221توسط
اجتماعات واقعی به کار م 
رينگلوند ،به عنوان گروه اجتماعی موجود در محیط اينترنت که مردم از طريق آن با
يکديگربحثمیکنند مطرحشد.درواقعاجتماعاتمجازيفضايیاستکهاعضايآن
یشود که
یآيند که در آن تالش م 
درباره يک موضوع از طريق ارسال پیام گردهم م 
کنندودرآنافرادنهفقطبه

ارتباطاترودررومدلسازي 

مکانهاي فیزيکیرابهخوبی 

اطالعات ،بلکه به ديگر افراد براي گفتگو ،بحث و تبادلنظر دسترسی دارند ( Burt,

)2005:16بهنقلازتوسلیوامانیکالريجانی)24:5125،
انهاي در
گسترده جهانی است که شبکههاي مختلف راي 

فضاي مجازي يک شبکه 
افزارهاونرمافزارهاي


شخصـیرابااستفادهازسخت
اندازههاي متعددوحتیرايانههاي 

1. Virtual Society
2. Manuel Castells
3. Network Community
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يهاي ارتبـاطراهدور
یکند.فناور 
وصل م 
گوناگونوبـاقراردادهايارتباطیبهيکديگر  

یدهند(.مزيديوحمدي )04:5121،
اساسفضايمجازيراتشکیلم 
همراههوشمندکهازتلفیقتلفنواينترنتهمراهبهوجودآمدهاند،

امروزهتلفنهاي 
نقشهاي زياديعالوهبرنقشهاي سنتیخوديعنیبرقراريتماسوارسالپیامبهخود
کهپیداکردهاند.

چندگانهاي

تهاي
گرفتهوباقابلی 
شتر موبايل بهعنوان ابزاري براي برقراري ارتباط دونفره و فردبهفرد بر اساس
پی 
.ايندرحالیاستکهتلفنهاي همراه

تماسهاي صوتیوارسالپیاممتنیشناختهمیشد

هوشمندامکاندسترسیبهاطالعاتآنالينرافراهمکردهوشیوههاي متنوعومصرف
محتوارابرايافرادجامعهفراهمکردهاند(.فرقانیوبديعی )511:5120،

تازهاي اسـتکـهدرتعارضبا
دنیاي  
 ،
مکلوهانودانیلبـلنـیزمعتقدنداينترنت 

(فضايسايبري)بهتدريججايگزيندنیايواقعی

مجازي

دنیايقديمیاستودرآندنیاي

خواهدشد(.فیضی )9:5169،
امروزهرسانههاياجتماعیوخصوصاًشبکههاياجتماعی،نسبتبـهرسانههايسنتی

جمعی ،يک پديده نـوظهور هـستند کـه ادبیات نظري و

یتري همچون رسانههاي 
قديم 
اندک


کهاندک
یبرد
تجربیپیرامونآنهانیزدروضعیتکودکیونونهالیخودبهسرم 
درحـالشکلگیرياست.بااينحال،نتايجبرخیتحقیقاتمربوطبهشبکههاياجـتماعی،


حـکايت ازابعادمختلفعملکردوپیامدگسترشاينشبکههاي مجازيدردرونجوامع
وفرهنگهايمختلفدارد(.مزيديوحمدي )04:5121،

اينترنتیاجتماعمحوروبرپايه

اجتماعیمجازيکهنسلینوازسامانههاي 

شبکههاي 
یباشند.
هنجارهايجوامعغربیهستنددرحالگسترشروزافزوندرتمامینقاطجهانم 
درايراننیزازبدوپیدايشاينشبکههامخاطبانآندرکشورپیوستهروبهفزونیبوده
یشود( .شیخ و شامبیاتی:5120 ،
است و روزبهروز بر آمار استفادهکنندگان آن افزوده م 
امرسان «تلگرام» است .در ژانويه  9458میالدي،
 )569يکی از پرکاربردترين آنها پی 
رسانههاي
امرسان تلگرام از میان ساير شبکههاي  
فايننشال تريبون اعالم کرد سرويس پی 
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اجتماعی،عنوانمحبوبترين رادرسراسرمنطقهبهخوداختصاصدادهاست.ازبینهمه

مردمیکهحداقلعضويکشبکهرسانهاجتماعیشدهاند؛05درصدجزءکاربرانتلگرام

یدهند وازکاربران
هستندکه 10/1درصداينجمعیتراافرادباالي 56سالتشکیلم 
فعالتلگرامهستند.همچنیندريکنظرسنجیکهتوسطخبرگزاريايسناگزارششد،
یها ازکاربرانتلگرامهستند.مسئوالنشرکتتلگراماعالم
حداقل 94میلیوننفرازايران 
کردند تقريباً ماهانه  94درصد از کاربران فعال اين پیامرسان ،ايرانی هستند .تحقیقها
یدهند که 09درصدازجمعیت بین 56تا 92سال ايرانی بهتلفنهاي
نباره نشانم 
دراي 
همراههوشمنددسترسیدارند(.اجاقومیرزايیموسوي )06:5120،
يکیازمفاهیمیکهمصرفدررسانههاراموردتوجهقراردادهمفهوماهلیسازي
وههاي راه يافتن تکنولوژيهاي ارتباطی و اطالعاتی به
است که تالشی جهت فهم شی 
زندگیروزمرهاست.اينمفهومبهنوعی ريشهدرفرايندمصرفتکنولوژيهاي ارتباطی

دارد.مفهومیکهاولینباردرمطالعاتبريتانیايیمورداستفادهقرارگرفتتاچارچوبی
برايفهمنحوهورودومصرفتکنولوژيهايارتباطیواطالعاتیباشد .
اينرويکردبرگرفتهازپارادايمخردجامعهشناسیاستوتوجهخودرامعطوفبه
شیوههاي  مصرفتکنولوژيدرزندگیروزمرهافرادکردهاستوبهدنبالفهمايناست
یکنند که
رسانهاي رابهخوداختصاصداده ودرونیم 
کهچگونهجوانانتکنولوژيهاي  
مفهوم محوري آن استعاره اهلی سازي است که بر فرايند تبديل نوآوري وحشی به
تکنولوژياهلیبهدنبالاستفادهکاربرانازتکنولوژيوورودآنبهساحتهاي زندگی
یکند(.فرقانیوبديعی )500-501:5120،
روزمرهوعاداتاجتماعی،داللتم 
باتوجهبهاينکهامروزهبخش زياديازجوانانبهاستفادهازرسانههاي نوينروي
گفتکهآناناينتکنولوژيرابهنوعیبرايخود

یتوان
آوردهاند،براساساينرويکردم 

کردهاند .
اهلیوبومیسازي 
هابرمصرفموسیقیداشتهاندمیزاناثراتاين


بنابراينباتوجهبهاثراتیکهرسانه
رسانههاخصوصاًفضايمجازيدرقالبيکفرضیهکلیمیزاناثراترسانههاي جديدبر
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مصرف موسیقی سنجیده میشود .همچنین بر اساس نظريات پیر بورديو اثرات سبک
زندگیواينکهانتخابموسیقیکهناشیازفضاياجتماعیومنشافراداست،سرمايه
یتواند بر مصرف فرهنگی افراد تأثیر
فرهنگی والدين يکی از اين عوامل است که م 
بگذارد .

فرضیهها
 )5بینمصرفرسانههايجديدبامصرفموسیقیرابطهوجوددارد.
 )9بینسرمايهفرهنگیوالدينبامصرفموسیقیرابطهوجوددارد.
بینمصرفرسانهاي(جديدوقديم)بامصرفموسیقیتفاوتمعناداريوجوددارد.

)1

روش تحقیق
باتو جه بهماهیت موضوع برايتبییندقیقمسئلهتحقیق ازروشپیمايشی( 5توصیفی –
تبیینی) با استفاده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .جامعهآماري اين پژوهش شامل
تـمامی جوانان بین  51تا  92سال سـاکن در شهر تهران است که بر اساس اطالعات
دستآمدهازمرکزآمارايراندرسال،5121تعداد5210480نفربودهوبراساسفرمول
به 

خوشهاي

نمونهگیري 
کوکران تعداد  044نفر بهعنوان حجم نمونه تعیین و به شیوه  
چندمرحلهاي و سپس تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه و

رمافزار SPSSدردوسطحآمار
وتحلیلدادههاازن 

واحدتحلیلفردبودهوجهتتجزيه
توصیفیواستنباطیاستفادهشدهاست .
متغیر سرمايه فرهنگی والدين که قدرت شناخت و قابلیت استفاده از کاالهاي
فرهنگیدرهرفرداستباعواملیچون:تحصیالت،میزانمطالعهکتاب،مطالعهروزنامهو
شهايعلمی
شگاههايهنري،شرکتدرسمینارهاوهماي 
مجالت،بازديدازموزههاونماي 

وفرهنگی،رفتنبهسینما،تماشايتئاترموردسنجشقرارگرفتهاست .

1. Survey
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یکند که طی آن فرد يا گروه از رسانهها
مصرف رسانهاي به فعالیتهايی اشاره م 
تهاشاملمیزان
برايکسباخبارواطالعاتوياسرگرمشدناستفادهمیکنند.اينفعالی 
تعامل با رسانههاي نوين (رسانههاي مبتنی بر اينترنت همچون رسانههاي اجتماعی و
و)...مطالعهکتاب،روزنامهها،نشرياتومجالت،تماشايتلويزيونو

شبکههاي شبکهاي 
یشود(.مککنزي5222،؛لويز)9449،بهنقلاز
فیلموگوشدادنبهراديوونظايرآنم 
(مراديونادري )505:5121،
رسـانههاي چـاپی (مطالعه کتاب ،مجله وروزنامه)،

عمدتاًرسانهها رادرسه سطح 
،گـوشدادنبـهراديوورفتنبهسـینما


تلويزيون
(تماشاي

شـنیداري

رسـانههايديـداري-

و ماهواره) و رسـانههاي الکترونیک (استفاده از اينترنت ،کامپیوتر و شبکههاي مجازي)
یکنند امادراينتحقیقچونبحثمصرفدرحوزهيشنیداريموسیقیاست،
تقسیمم 
یتوانست دراينحیطهقرارگیردو
رسانههاي چاپیحذفشدوازآنجاکهسینماهمنم 
همچنین تأکید بر روي تأثیرات رسانههاي مجازي جديد ،شبکههاي اجتماعی و ...بود،
مبنديشدندوازراديو،تلويزيونوماهوارهبهعنوان
رسانههابهدودستهقديموجديدتقسی 
منابع اصلی مخاطبان براي گوش دادن به موسیقی –که از سالها قبل وجود داشته – و
رسانهاي تلگرام و واتساپ ،اينستاگرام و فیسبوک)
رسانههاي جديد (اينترنت ،پیام 
استفادهشدهاستتامیزانتأثیرات آنهاومقايسهباگذشتهموردنظرقرارگیرد.ضمن
رسانهاي مختلف ،تلگرام به دلیل اينکه امروزه پرمخاطبترين و
اينکه از بین پیام 
هاهستندموردسنجشقرارگرفتهاند،خصوصاًتلگرام


افزارهادربینايرانی
محبوبترين 
نرم

لهايموسیقیصوتیو
تهايمتنوعترمانندداشتنکانالوامکانبارگذاريفاي 
کهباقابلی 
تصويريپرکاربردترومحبوبترشدهاست .
براي سنجش مصرف رسانهاي میزان ساعات استفاده از تلويزيون ،راديو ،ماهواره،
اينترنت ،فیسبوک ،تلگرام يا واتساپ و اينستاگرام در طول شبانهروز و همچنین میزان
استفادهازهرکدامبرايپیگیريودريافتموسیقیهايموردعالقهموردسنجشقرارگرفته
است.
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همچنیننگرشکلیپاسخگوياننسبتبهتغییراتیکهفضايمجازيدربارهنحوهي

مصرفموسیقیهمدرقالبگويههايیسنجیدهشدهاست .
ساعات گوش دادن به موسیقی در طول شبانهروز ،میزان عالقهمندي به موسیقی و
خوانندگی،نگرشکلینسبتبهموسیقیو...همموردپرسشقرارگرفتهاست .
گرايشمصرفموسیقیپاسخگويانبهگونههايمختلفموسیقیهمبررويطیفی
ندرت،گاهی،بیشتراوقاتوهمیشه)سنجیدهشدهوبهمنظوربررسی

درجهاي (اصالً،به
 1
زيراستفادهشدهکهبهدلیلاحتمال

ترجیحاتموسیقايیوعملیاتیکردنآنازسبکهاي

آشنا نبودن پاسخگويان با سبکها و ارزيابی درست از پاسخها ،جلوي هر سبک نام
مشهورترينهنرمندانآننوشتهشدهاست :
یکالم خارجی (مانند باخ ،موتسارت ،بتهوون ،يانی،
 -5موسیقی کالسیک ،ب 
ونجلیس،کیتاروو )...
 -9موسیقیبیکالمايرانی(مانندجوادمعروفی،فريبرزالچینی،مجیدانتظامیو )...
 -1موسیقیخارجیباکالمشرقی(عربی،استانبولی،ترکی،افغانی،هنديو )...
(سبکهايی مانند :جاز ،هوي متال ،ترانس،

 -0موسیقی خارجی باکالم غربی 
خوانندگانی مانند :جاستین بیبر ،سلنا گومز،کوئین ،مايکل جکسون ،راجر واترز،جنیفر
لوپز،اِمینِمو )...
 -1موسیقیسنتیآوازي(باخوانندگانیمانند:ايرج،شجريان،ناظري،دلکشو )...
 -8موسیقی سنتی تلفیقی (با خوانندگانی مانند :ساالر عقیلی ،همايون شجريان،
علیرضاقربانی،حجتاشرفزادهو )...
لسآنجلسی(مانند:داريوش ،هايده،مهستی،گوگوش،معین ،ستار،لیال
 -0موسیقی 
فروهر،منصور،انديو )...
کافهاي و کوچهبازاري (مانند :جواد يساري ،عباس قادري ،ايرج
 -6موسیقی  
مهديان،سوسن،عهديهو )...
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 -2موسیقی پاپ نسل اول (مانند محمد اصفهانی ،خواجه امیري ،علیرضا عصار،
حمیدحامی،امیرتاجیک،مانیرهنما،نیمامسیحا،قاسمافشارو )...
 -54موسیقی پاپنسلدوم(مانند:رضاصادقی ،فرزادفرزين ،محسنيگانه ،حمید
عسکري،بنیامین،محسنچاووشی،مازيارفالحی،حامدهمايونو )...
 -55موسیقی راک (مانند :فرهاد مهراد ،فريدون فروغی ،کورش يغمايی ،رضا
يزدانی،محسننامجوو )...
 -59موسیقیرپ(باخوانندگانیمانند:ياس،تتلو،هیچکس،ساسیمانکن،علیبابا
و )...
 -51موسیقیمحلی(کردي،لري،گیلکی،بلوچی،آذريوبختیاريو )...
 -50موسیقیمذهبی(مانند:آهنگران،کويتیپورومداحی) 
براي بررسی اعتبارپرسشنامهازروشصوري بهرهگرفته شدهاست.همچنین تالش
شدتاازطريق آزمونمقدماتی 5وانجاماصالحاتالزممیزان پايايی پرسشنامهافزايش
يابد وبراي سنجشپايايی ازضريب آلفاي کرونباخ 9استفادهشدکهبراي کلیه متغیرها
باالي04درصدبهدستآمد .

سیمای پاسخگویان
از 044نفرپاسخگو 14/6درصدزنو 02/9درصدمردبودند.درموردسنپاسخگويان
02/6درصد51تا52سال94/9،درصد94تا90سالو14درصد91تا92سالداشتند.
درموردوضعیتتأهل00/2درصدمجرد95،درصدمتأهلو5/5درصدمطلقهبودند.به
لحاظ فعالیت 01/9 :درصد دانشآموز 94/1 ،درصد دانشجو 0/9 ،درصد سرباز91/6 ،
درصدخانهدارو5/1درصدبیکاربودند .

درصدشاغل1،

1. Pre-Test
2. Cronbach's Alpha
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وضعیتتحصیلیوسوادپاسخگويانبدينگونهبود 00/1:درصدزيرديپلم2/9،
شدانشگاهی 50/1 ،درصد کاردانی 91 ،درصد لیسانس 0/1 ،درصد
درصدديپلم و پی 
فوقلیسانسو5/1درصددکترابودند .

به لحاظ رشته تحصیلی 15 :درصد انسانی 56/0 ،درصد فنی 50 ،درصد رياضی،
 51/1درصدتجربی 6،درصدهنر 9،درصدزبانانگلیسیو 2/6درصدعمومیيابدون
رشتهتحصیلیبودنکهدانشآموزانسالاولدبیرستانبودندکهبهانتخابرشتهنرسیده

بودند .

میزان عالقه به موسیقی و صرف وقت برای گوش دادن به موسیقی در طول
شبانهروز
یدهد  68درصدزيادوخیلیزياد 51،درصدکموخیلیکمو 5درصد
نتايجنشانم 
اصالًبهموسیقیعالقهايندارند .
همچنین 91/6درصدکمترازيکساعت 18،درصدبینيکتادوساعت99/6،
درصدبینسهتاچهارساعت 0،درصدبینپنجتاششساعت 1/8،درصدبینهفتتا
هشتساعتو  0درصدنهساعتوبیشترازوقتخودراصرفگوشدادنبهموسیقی
یکنند01/1.
یکنند 9/6.درصدپاسخگوياننیزاعالمکردنداصالًبهموسیقیگوشنم 
م 
درصدعالقهايندارند .

درصدبهخوانندگیعالقهدارندو10/1

سنجش نگرش کلی پاسخگویان در مورد موسیقی
برايسنجشنگرشپاسخگوياننسبتبهموسیقی،گويههايمنفیومثبتطراحیونظر
آنهادرخصوصشانپرسیدهشدکهنتايجبهشرحزيراست :
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جدول  .0نگرش کلی پاسخگویان نسبت به موسیقی
موافقم مخالفم مجموع درصد
08

90

544

چیزيبهاسمموسیقیمبتذلوجودنداردوهرکسیسلیقهايدرموسیقیدارد.
یشود.
گوشدادنبهموسیقیموجبآرامشروانوتمدداعصابم 

62/1

54/1

544

یدهم.
براياينکهازفشارهايزندگیروزمرهدورباشمبهموسیقیگوشم 

68/9

51/6

544

یهاحرامهستندونبايدآنهاراگوشداد.
برخیازموسیق 

91/6

00/9

544

گوشدادنبهصدايخوانندهزنحراماست.

50/9

69/6

544

در خصوص میزان استفاده پاسخگويان از ابزارهاي رسانهاي مختلف در طول شبانه روز
نتايجبهشرحزيربهدستآمد :
جدول  .2میزان استفاده پاسخگویان از رسانههای مختلف
کمتر از

بین  1تا  2بین  3تا  4بین  5تا  6بین  7تا  9ساعت

یک ساعت

ساعت

ساعت

ساعت

 8ساعت و بیشتر

اصالً

مجموع
درصد

تلويزيون

90/9

98/6

94

6 /9

0 /1

9 /1

55

544

راديو

50/1

0

4

4

4

4

06/1

100

ماهواره

50/1

50

54/0

1 /1

1 /1

9

00

100

اينترنت

94/6

90

56/2

55/6

54/1

0

54

100

فیسبوک


54

9 /6

5

4 /1

4 /1

4 /0

60/6

100

تلگرام

91/0

94/6

50/6

59/1

6

1

50/9

100

اينستاگرام

99/6

51

1 /0

9

8 /6

5 /6

08/9

100

میزاناستفادهپاسخگويانازرسانههاي مختلفبرايگوشدادنبهموسیقیبهشرحزير

بود :
جدول  .3میزان استفاده پاسخگویان از رسانهها برای گوش دادن به موسیقی
خیلی زیاد و زیاد

کم و خیلی کم

اصالً

مجموع درصد

ماهواره

96/6

98/1

00/0

544

تهاياينترنتی
ساي 

11/1

18/0

90/6

544

تلگرام

00/6

18

58/9

544

اپلیکیشنهايموسیقی

11/1

90/1

04

544
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باتوجهبهاينکهصداوسیماووزارتارشادمتولیاناصلیتولیدوپخشموسیقیدرکشور
میزاناستفادهوعالقهپاسخگويانبهصورتجداگانهموردبررسی

هستند،جهتسنجش
قرارگرفتند :
یکنید که
یهاي پخششدهازصداوسیماراگوشم 
درسؤالی پرسیدهشدآياموسیق 
یها
نبینمیزانجذابیتاينموسیق 
درپاسخ80/1درصدبلهو11/1درصدخیربودودراي 
ازنظرآنهابهشرحزيربود :
 96/1درصدزيادوخیلیزياد 06/9،درصدکموخیلیکمو 91/1درصداصالًبه
شدهعالقهايندارند .


پخش
یهاي
موسیق 
یهاي مجاز تولید داخل
در سؤال بعدي از پاسخگويان پرسیده شد که موسیق 
(صداوسیماوآلبومها)تاحدتوانستهاستنیازهايموسیقايیشمارابرطرفکندکهنتايج

بهشرحزيربود :
 90درصدزيادوخیلیزياد 10/1،درصدکموخیلیکمو 51/0درصدمعتقدند
اصالًنتوانستهنیازهايآنهارابرطرفنمايد.میزانموافقتپاسخگويانازپیشنهادتأسیس
يکشبکهيتلويزيونی90ساعتهپخشموسیقیهمبهشرحزيربود :

 85درصدزيادوخیلیزياد 91،درصدکموخیلیکمو 50درصداصالًموافق
نبودند .
تهیهآلبومهاي موسیقیمجازازپاسخگويانسؤالشد

همچنیندرخصوصنحوهي 

که06/1درصدازطريقدانلوددراينترنت50/9،درصدازطريقخريدسیدياورجینال
ازفروشگاههاومراکزمجاز 50/1،درصدازطريقفضايمجازي 0/6،درصدازطريق
درصدهماظهارداشتهاندهیچ

فروشهاومراکزکپیتهیهمیکنند51.


خريدکپیازدست
عالقهايبهتهیهاينآلبومهاندارند .

در خصوص پیگیري پاسخگويان درباره خبر انتشار موسیقیهاي جديد ،به ترتیب:
08/8درصدازطريقفضايمجازيوتلگرام94/1،درصداينترنت2/1،درصدماهواره8،
درصدازطريقدوستان 0،درصداينستاگرام 1،درصدصداوسیما 9/1،درصدمجالتو
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روزنامهها 5/9 ،درصد فیسبوک 4/9 ،درصد فروشگاههاي محصوالت فرهنگی و 8/1

یکنند .
درصدهماصالًپیگیرينم 
نکانالهاي تلگرامی

یهاي موردعالقه،بیشترينمیزا
درخصوصنحوهي تهیهموسیق 

درصدوپس ازآنبهترتیب:ارسالشخصیازطريقدوستان 99/9درصد،

استبا 05/0
درصد،گروههاي مجازي 8/1درصد،خريدسیدي 8درصدو

تهاي اينترنتی 56/1
ساي 
1/0درصدازطريقاپلیکیشنهايموسیقیقراردارد .
ضايمجازيدربارهنحوهي مصرف

نگرشکلیپاسخگوياننسبتبهتغییراتیکهف
یباشد :
موسیقیايجادکردهاستبهشکلزيرم 
جدول  .5نگرش کلی پاسخگویان نسبت به فضای مجازی و مصرف موسیقایی آنها
موافقم مخالفم

مجموع
درصد

فضايمجازيباعثشدهراحتتربهموسیقیدلخواهمدسترسیداشتهباشم.


60

51

544

ثشدهمدتزمانبیشتريبهموسیقیگوشکنم.

فضايمجازيباع

04

14

544

فضايمجازيباعثشدهتنوعبیشتريدرانتخابهايمداشتهباشم.

61

50

544

فضايمجازيباعثشدهباخوانندگانوسبکهايموسیقیجديديآشناشوم.


66

99

544

فضايمجازيباعثشدههرگونهموسیقیکهدمدستمبیايدراگوشکنم.

00

11

544

گرایش مصرف موسیقایی پاسخگویان
جدول  .0گرایش مصرف موسیقایی پاسخگویان
همیشه و

گاهی و

بیشتر اوقات بهندرت
موسیقی کالسیک ،بیکالم خارجی(مانندباخ،موتسارت،
بتهوون،يانی،ونجلیس،کیتاروو)...
موسیقی بیکالم ایرانی(مانندجوادمعروفی،فريبرزالچینی،مجید
انتظامیو)...
موسیقی خارجی با کالم شرقی(عربی،استانبولی،ترکی،افغانی،
هنديو)...

اصالً

مجموع
درصد

95/1

00/9

15/1

544

6 /0

08/6

00/6

544

58/9

09/1

05/1

544
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همیشه و

گاهی و

بیشتر اوقات بهندرت

اصالً

(سبکهايیمانند:جاز،هويمتال،

موسیقی خارجی باکالم غربی
ترانس،خوانندگانیمانند:جاستینبیبر،سلناگومز،کوئین،مايکل

19/0

16/6

96/1

مجموع
درصد
544

جکسون،راجرواترز،جنیفرلوپز،اِمینِمو)...
موسیقی سنتی آوازی(باخوانندگانیمانند:ايرج،شجريان،ناظري،
دلکشو)...
موسیقی سنتی تلفیقی(باخوانندگانیمانند:ساالرعقیلی،همايون
شجريان،علیرضاقربانی،حجتاشرفزادهو)...
موسیقی لس آنجلسی(مانندداريوش،هايده،مهستی،گوگوش،
معین،ستار،لیالفروهر،منصور،انديو)...
موسیقی کافهای و کوچه بازاری(جواديساري،عباسقادري،
ايرجمهديان،سوسن،عهديهو)...

91/1

01

92/1

10/9

06

50/6

05/9

11/9

91/1

51

01/0

01/0

موسیقی پاپ نسل اول(مانندمحمداصفهانی،خواجهامیري،
علیرضاعصار،حمیدحامی،امیرتاجیک،مانیرهنما،نیمامسیحا،قاسم

10/1

01/6

58/0

544
544
544
544

544

افشارو)...
موسیقی پاپ نسل دوم (رضاصادقی،فرزادفرزين،محسنيگانه،
حمیدعسکري،بنیامین،محسنچاووشی،مازيارفالحی،حامدهمايون

85/8

96/0

54

544

و)...
موسیقی راک (فرهادمهراد،فريدونفروغی،کورشيغمايی،رضا

544

94/9

02/1

14/1

00/1

90/0

96

موسیقی محلی(کردي،لري،گیلکی،بلوچی،آذريوبختیاريو)...

59/6

10/6

19/0

544

موسیقی مذهبی(مانندآهنگران،کويتیپورومداحی)

51/1

04/0

01/6

544

يزدانی،محسننامجوو)...
موسیقی رپ(باخوانندگانیياس،تتلو،هیچکس،ساسیمانکن،علی
باباو)...

آمار استنباطی
فرضیهاول)بینمصرفرسانهايبامصرفموسیقیرابطهوجوددارد .


544
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جدول  .6نتایج آزمون همبستگی بین مصرف رسانهای با مصرف موسیقی
مصرف موسیقی
مصرف رسانهای

ضريبپیرسون

4/522

سطحمعناداري

4/444

برايبررسیرابطهايندومتغیر(مصرفرسانهاي ومصرفموسیقی)ازضريبپیرسون

یتوانبیانکردکهرابطهبین
دستآمدهازجدولفوقم 
باتوجهبهنتايجبه 

یشود
استفادهم 
یباشد .میزان
یدار م 
مصرف رسانهاي و مصرف موسیقی ارتباطی در سطح  4/444معن 
یباشد که به اين معنا رابطه مثبتی بین مصرف
ضريب همبستگی پیرسون برابر  4/522م 
رسانهايومصرفموسیقیوجوددارد.

فرضیهدوم)بینسرمايهيفرهنگیوالدينومصرفموسیقیرابطهوجوددارد .
جدول  .7نتایج آزمون همبستگی بین سرمایه فرهنگی والدین با مصرف موسیقی
مصرف موسیقی
سرمایه فرهنگی والدین

ضريبپیرسون

4/591

سطحمعناداري

4/444

براي مطالعه رابطه بین سرمايه فرهنگی والدين و مصرف موسیقی از ضريب همبستگی
دستآمدهازجدولباالمیتوانبیانکردکه
شدهاست.باتوجهبهنتايجبه 

پیرسوناستفاده
یدار
رابطه بین سرمايه فرهنگی والدين و مصرف موسیقی ارتباطی در سطح  4/444معن 
یباشد کهبهاينمعنیاستکهرابطه
یباشد ومیزانهمبستگیپیرسونبرابربا 4/591م 
م 
مثبتومعناداريبینسرمايهفرهنگیوالدينومصرفموسیقیوجودداردوهر چهقدر
سرمايهفرهنگیوالدينباالترباشدمصرفموسیقیوگوشدادنبهموسیقیهمبهطبع
یشود.
بیشترخواهدشدواينفرضیهتأيیدم 
فرضیه سوم) بین مصرف رسانهاي رسانههاي جديد و رسانههاي قديم تفاوت معناداري
وجوددارد 
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جدول  .8مصرف رسانهای رسانههای جدید و رسانههای قدیم
جنسیت

میانگین

انحراف معیار

خطای میانگین

رسانههايجديد


92/6680

2/61911

4/066

رسانههايقديم


91/8451

0/64151

4/020

توصیفیمربوطبهمتغیرمصرفرسانهاي قديموجديدمقايسه

درجدولباال،آمارههاي 

سیقیبارسانههايجديدبرابربا

شدهاستباتوجهبهجدولفوقمقدارمیانگینمصرفمو
یباشد و
ومصرفموسیقیبارسانههاي قديم (راديو،ماهواره)...،برابربا 91.84م 

 92.66
انحرافمعیارمیزانمصرفموسیقیدربینرسانههايجديدوقديمبهترتیببرابربا2.61
یدهد کهامروزهمصرفموسیقیوگوشدادنآنو)...
یباشد؛وايننشانم 
و 0.64م 
تهاياينترنتی)بیشتر
(تلگرام،اينستاگرام،فیسبوکوساي 

بیشترازطريقرسانههايجديد

یگیردتارسانههايقديمیهمچون(راديووتلويزيونوماهواره) 
صورتم 
جدول  .3مقایسه میانگین مصرف رسانهای رسانههای جدید و رسانههای قدیم
تست لیون
آزمون  Tبرای برابری میانگینها

برای برابری
واریانسها

F

سطح معناداری

T

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگین

معیار

تفاوت در خطای

کرانه پایین

انسهايبرابرفرضشده 
واري 
4/890 4/091
4/444 80/562 54/149
انسهايبرابرفرضنشده
واري 

کرانه باال

 11/029 08/012 24/450  62/281  4/444  106  55/690
08/411 49/526 50/512 198/62

یداري  sig=000و مقدار  t=11.827و  df=587به دلیل آنکه t
با توجه به سطح معن 
یگیريم بین رسانههاي قديم و
محاسبهشده از  tجدول بزرگتر است؛ بنابراين نتیجه م 
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جديد تفاوت معناداري وجود دارد؛ يعنی میانگین رسانههاي جديد و قديم يکسان
یباشد؛بنابراينفرضیهتحقیقتأيیدمیشود .
نم 

نتیجهگیری
رشد رسانههاي ارتباطی جديد خصوصاً شبکههاي اجتماعی و فضاي مجازي در کنار
وخوانندههاي

موازاتافزايشتولیداتوظهورسبکهاي 


اينترنتیموسیقیبه
تهاي 
ساي 
گوناگون موجب گسترش بیشتر موسیقی در بین جوانان شده است .بر اساس نتايج اين
يهاي جواناندرجايگاهبااليیقرارگرفته ،همچنین
عالقهمند 
تحقیق موسیقیدرزمرهي  
ساعات استفاده از موسیقی در طول شبانهروز هم حاکی از جايگاه باالي آن در اوقات
فراغتآناناستکهالبتهبانتايجپژوهشهاي قبلیمانند حسینزادهوديگران()5121

همخوانیداشتهولینسبتبهآنهارشدبیشتريداشتهاست .
باتوجه به جايگاه موسیقیدرکشورماکه بیشازهمیشه موردتوجهقرارگرفتهو
یگیرد،میزانعالقهپاسخگويانبه
ازآنجاکهخوانندهبیشازسايرعواملموردتوجهقرارم 
خوانندگیسنجیدهشدهکهحدود01درصدپاسخگويانعالقهمنديخودرابهخوانندگی
ابرازداشته اند و نکته جالبايندرصددر بینزنان ومردانتقريباًمساوي بودهاست و

کهدرجامعهي امروزما

تهايی 
میزانعالقهمنديزنانبهخوانندگیباتوجهبهمحدودي 

وجوددارد،قابلتأملاست .

درصد)پاسخگويانکموبیش معتقدندچیزيبهاسمموسیقی

حدودسهچهارم( 08
قهاي درموسیقیدارد.حدود 24درصدآنهامعتقدند
مبتذلوجودنداردوهرکسی سلی 
گوشدادنبهموسیقیموجبآرامشروانوتمدداعصابمیشود68.درصدمیگويند
یدهیم.حدودسه
براي اينکهاز فشارهاي زندگیروزمره دور باشم بهموسیقی گوشم 
چهارمآنها( 00/9درصد)باحرامدانستنموسیقیمخالفهستندو 69/6درصدبااين
گويهکهگوشدادنبهصدايخوانندهزنحراماست،مخالفهستند.بهطورکلیمیتوان

يشان و همچنین
گفت که جايگاه موسیقی در بین جوانان ،میزان گرايش و عالقهمند 
نگرش کلی که نسبت به موسیقی دارند در سطح بااليی قرار دارد .ضمن اينکه شاهد
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هابايکسريازگزارههاي دينیدرخصوصحرامبودنموسیقیوصداي

فاصلهگیري آن

خوانندگانزنهستیم .
یهاي
درخصوصگرايشپاسخگويانبهژانرهاوگونههايمختلفموسیقی،موسیق 

یکالم،
نتريداردودربینموسیقیهايب 
یهايباکالمجايگاهپايی 
یکالمبهنسبتموسیق 
ب 
یهايخارجیبهنسبتايرانیبیشترموردتوجهومصرفجوانانقراردارد .
موسیق 
یهاي باکالم خارجی هم موسیقیهاي غربی در مقايسه با
در خصوص موسیق 
یهاي شرقی (عربی ،استانبولی ،ترکی ،افغانی ،هندي و )...از محبوبیت بیشتري
موسیق 
برخوردار هستند .موسیقی سنتی آوازي با توجه به ويژگیهاي خاص سازبندي ،کالم
تهاي جوانانامروز
سنگینوقديمی،کمتحرکی و...کهخیلیتناسبیباروحیاتوذهنی 

نداردازجايگاهمناسبیبرخوردارنیست،خصوصاًدربینجوانانباسنینزير 94سالو
البتهشکل گیريموسیقیسنتیتلفیقیکهعمدهخوانندگانآنراهنرمنداننسلجديدتر

یدهند توانسته است تا حدي اين خأل را جبران کند و بخش زيادي از اوقات
تشکیل م 
جوانانبرايشنیدنموسیقیراجذبکند .
موسیقیکافهبازاريکمترينمیزانمصرفراداراستومحبوبترين موسیقیدر

بینجوانانموسیقیپاپنسلدوماست .
نهاي پاسخگويان قرار دارد و اين نتیجه
موسیقی رپ در ردهي دوم محبوبتري 
یهايی مانندرکو
یرسد اينموسیقیباتوجهبهويژگ 
یتواند قابلتأملباشد،بهنظرم 
م 
صريحبودن،اعتراضیبودن،شکستنساختارهايمعمولموسیقی،استفاده ازموسیقیو
یهاي خاص کالمی که به شیوهاي همدالنه به
سازبندي تلفیقی و بهرهگیري از ويژگ 
حرفها و دردلهاي نسل جوان نزديکتر است موجب گرايش روزافزون اين نسل و

خصوصاًجوانانزيربیستسالبهايننوعموسیقیشدهاست.موسیقیلسآنجلسیدر
ماهوارهاي

یرسد استفاده از ماهواره و تعدد شبکههاي 
رتبهي سوم قرار دارد و به نظر م 

لسآنجلسی و باکالم غربی را پخش
یهاي  
فارسیزبان پخش موسیقی که بیشتر موسیق 
یکنندتأثیرزياديدرگرايشومصرفاينموسیقیهادارد .
م 
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موسیقی محلی و موسیقی مذهبی کمترين میزان استقبال و مصرف را در بین
،رشدمدرنیتهوگسترشسبکهاي جديد موسیقايی

پاسخگوياندارد وبهنظرمیرسد
بیشترينتأثیررابراينموسیقیهاداشتهاست .
در خصوص مصرف رسانهاي  پاسخگويان بیشترين میزان ساعات استفاده به ترتیب
مربوط به تلگرام ،اينترنت ،تلويزيون ،اينستاگرام ،ماهواره ،فیسبوک و کمترين میزان
مربوطبهراديواست .
نگاهی به میزان ساعات کلی استفاده از اين رسانهها در طول شبانهروز حاکی از
جايگاهبااليرسانههادرزندگیروزمره،گذراناوقاتفراغتومصرففرهنگیجوانان
استکهبانتايجتحقیقپیکوپان()9440کهقرارگرفتندرمعرضمحتوايرسانهها
موجبافزايشبیشترمصرفمیشود،همخوانیدارد .
تها و
یرسد ظهور فضاي مجازي و خصوصاً تلگرام با توجه به خاصی 
به نظر م 
یهايش  مانند همیشه همراه و دسترس بودن ،سهولت اتصال و ...همچنین امکانات
ويژگ 
ها،چندرسانهاي بودنو...موجبشدهکهنسبتبه


مجازي،کانال
مختلفیمانندگروههاي 

سايررسانههابیشترموردتوجهواستفادهقرارگیردوالبتهآمارهايجهانیازمیزاناستفاده

یتواندصحتاينيافتههاراتأيیدکند .
ايرانیانازتلگرامهمم 
درگذشتهتلويزيونفراگیرترينوپرمخاطبترين رسانهبودوبهنظرمیرسدبارشد
اينترنت و شبکههاي اجتماعی ،اين رسانه را بهموازات کاهش کیفیت محتوايیاش که
تاکنوننتوانستهبااينرسانههارقابتکندوروزبهروزشاهدکاهشمیزاناستفادهمخاطبان
ازاينرسانههستیم،خصوصاًباظهورشبکههاي تلويزيونیاينترنتیکهباپخشبرنامههاي
یشماري جذب و رقیب جدي براي
توانستهاند مخاطبان ب 

تولیدي جذاب و جوانپسند 
تلويزيونباشند؛کهايناتفاقدرمقايسهبانتايجتحقیقطالبیواکبري()5121کهازمیان
یرسد
انواعرسانهها،تلويزيونباالترينمیزاناستفادهرادارد،همخوانینداردوبهنظرم 
حوزهمصرفرسانهايجوانانهستیم .

امروزهشاهدافتجايگاهتلويزيوندر
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موازاتتلويزيونشاهدافتمخاطبانماهوارهوفیسبوکهمهستیمکهدر


البتهبه
یرسدايندورسانه
سالهايگذشتهتوانستهبودندمخاطبانبسیاريجذبکنندوبهنظرم 

قربانیظهورفضايمجازيشدهاند .

همبهنوعی

نبین اينستاگرام تا حدي توانسته جايگزين مناسبی براي فیسبوک باشد.
و دراي 
یرسد،ظاهراًاين
کاهششديدمیزاناستفادهازراديوهمبااينشرايط،طبیعیبهنظرم 
رسانه بیشتر در بین افراد سنین باالتر جايگاه دارد يا در ساعات حضور در خودرو .در
خصوصاستفادهازرسانههابرايتهیهوگوشدادنبهموسیقیهمتلگرامباالترينمیزان

تهاي اينترنتی،اپلیکیشنهايموسیقیوماهواره
استفادهراداردوپسازآنبهترتیب:ساي 

قراردارد .
برايپیگیريخبرانتشارموسیقیهايجديدهمفضايمجازيوتلگرامدرصدرقرار
دارندوپسازآناينترنتوماهوارهقراردارند .

یدهند و از بین
یهاي صداوسیما را گوش نم 
(حدود  01درصد) اصالً موسیق 
مخاطبانهممیزانرضايتپايیناست .
درصدبااليیازجوانانهممعتقدندکهموسیقیهايمجازتولیدداخل(صداوسیماو
دهندهيافتجايگاه


ها)نتوانستهاستنیازهايموسیقايیشمارابرطرفکندکهنشان

آلبوم
قههايجواناناستکهايننتیجهبانتايج
متولیاناصلیاينحوزهدربخشتولیدورفعسلی 
تحقیق طالبی و اکبري ( )5121کامالً متفاوت شده که در آنجا تلويزيون محبوبترين
رسانه و بیشترين مصرف رسانهاي را داشت و البته شايد آن زمان استفاده از رسانههاي
جديدايناندازهگسترشپیدانکردهبود .
يکی از راهکارهاي جذب مخاطبان تلويزيونی تأسیس يک شبکه تلويزيونی 90
ماهوارهايپخشموسیقی

ساعتهپخشموسیقیاستتابتواندرقیبجديبرايشبکههاي 
باشد که اين ايده تا حد زيادي مورد استقبال جوانان قرار گرفته و الزم است متولیان
رسانهيملیدراينخصوصاقداماتجديراانجامدهند .
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حدودسهچهارمازجوانانآلبومهاي موسیقیمجازراازطريقدانلوددراينترنتو

یکنند وتنها 50درصداز
فضايمجازيوخريدازدستفروشهاومراکزکپیتهیهم 

دهندهي


هنشان
یکنند ک
طريقخريدسیدياورجینالازفروشگاههاومراکزمجازتهیهم 
یرسد همچناناين
عدماجرايقانونکپیرايتوحقوقتولیدکنندگاناستوبهنظرم 
يهاهزينهکنند،درمیانجوانانجانیفتادهاست .
ید 
فرهنگکهبرايتهیهاينس 
فضايمجازيواينترنتبیشترينمصرفرسانهاي رادربین

یرسد 
بنابراينبهنظرم 
جوانان به خود اختصاص داده و اين پديده هم بهطورکلی از سوي پاسخگويان مورد
درصدمعتقدندکه:فضايمجازيباعثشدهراحتتربه

سنجشقرارگرفتهوباالي 64
موسیقیدلخواهشاندسترسیداشتهباشند،تنوعبیشتريدرانتخابهايشانداشتهباشندوبا

خوانندگانوسبکهاي موسیقیجديديآشناشوند 04.درصدمعتقدندفضايمجازي
باعث شده مدتزمان بیشتري به موسیقی گوش کنند و در تنها حدود نیمی از آنها
معتقدندفضايمجازيباعثشدههرگونهموسیقیکهدمدستشانبیايدراگوشکنند،
نیمیازآنهامخالفاينگويههستند .
یتوانگفتفضايمجازيدگرگونیوتحولبزرگیدر
درمجموعبهصورتکلیم 

خصوص مصرف موسیقیايی جوانان رقم زده است و اين گزاره در فرضیهي کلی بین
مصرفموسیقیومصرفرسانهاي همموردتأيید قرارگرفتکههرچقدرمیزانمصرف

یيابدکهبانتايجپژوهش
رسانهواستفادهازرسانههابیشترباشدمصرفموسیقیافزايشم 

پیکوپان()9440همخوانیدارد .
با توجه به اهمیت باالي نقش رسانههاي جديد و خصوصاً شبکههاي اجتماعی و
فضاي مجازي ،بر اساس نظريههاي ارتباطات ،اين فرض که استفاده از اين ابزارهاي
یگذارد درقالبيکفرضیهموردبررسیقرارگرفتو
رسانهاي برمصرفموسیقیاثرم 

موردتأيید قرارگرفت،يعنیهرچهمیزاناستفادهازرسانههاافزايشيابد،مصرفموسیقی
یيابد کهبانتايجتحقیقپیک 5وپان)9440( 5همخوانیداردکهبراساس
همافزايشم 
یشود .
نتايجشقرارگرفتندرمعرضمحتوايرسانههاموجبافزايشبیشترمصرفم 

1. Paek
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شرسانههاوتفاوتهايی کهبینکارکردگونههاي

ضمناينکهباتوجهبهاهمیتنق
مختلفآنهادرعصرحاضروجوددارد،اينرسانههارابهدودستهقديموجديدتقسیم
شدتامیزانتفاوتآنهادرمصرفموسیقیمشخصشودکهاينگزارهازطريقيک
فرضیهکه(بینمصرفرسانهايرسانههايجديدورسانههايقديمتفاوتمعناداريوجود
دارد).موردسنجشقرارگرفتوضمنتأيید معناداربودنتفاوت،نتايجنشاندادکهدر
مصرفرسانهايجوانان،رسانههايجديدجايگاهباالتريدارند .

فرضیهمیزانتأثیرگذاريسرمايهفرهنگیوالدينبرمصرفموسیقیهمموردتأيید
قرارگرفتيعنیاينکهبخشیازمصرفموسیقیجوانانناشیازسرمايهفرهنگیوالدينو
سبکزندگیفرهنگیآناناستکهبانتايجپژوهشحسینزادهوديگران()5121که
اينفرضیهراتأيید  نکردهبودند،همخوانینداشتوبانتايجپژوهشکاتزرگروويائیش9
یرسدجوانانیکهوالدينآنهادارايسرمايهفرهنگی
()9454همخوانیداشتوبهنظرم 
یشود .
باالتريهستند،مصرفموسیقايیآنهامتفاوتم 
بنابرنتايجاينپژوهشمصرفموسیقیدربینجوانانبهدرجهي بااليی

بهطورکلی 

رسیده و شاهد گرايش روزافزون جوانان به سمت موسیقی هستیم و بخش زيادي از
یشود .
فراغت،لحظاتتنهايیآنانباموسیقیپرم 
از طرفی بخش زيادي از مصرف موسیقايی آنان از خارج از چارچوب تولیدات
یدهد نهادهايرسمی
موسیقیايیرسمیمانندوزارتارشادوصداوسیماستکهنشانم 
تولیدوپخشموسیقینتوانستهاندتولیداتخودرابانیازهايامروزجوانانتطبیقدهندو

یرسدمیزانجذابیتهايموسیقیهايتولیدينتوانستهنگاهآنهاراجلبکند .
بهنظرم 
یهاي مناسبتیوهمچنین
بنابراينضرورياستصداوسیماازتولیدوپخشموسیق 
یهاي کمتحرک بهسوي تولید و پخش موسیقیهاي روز با محتواي عاشقانه گام
موسیق 
بردارد .

1. Pan
2. Yaish & Katz.Gerro
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ازآنجاکه بخش زيادي از مصرف رسانهاي جوانان به فضاي مجازي و اينترنت
معطوفشدهاست،الزماستمتولیاناينحوزهتمرکزونظارتبیشتريبرتولیداتو
هاداشتهباشندوالزماستدرخصوصآموزشسوادرسانهاياقدامات


محتواياينرسانه
سانهها
یکند تادرککنندر 
اساسیصورت گیرد.سوادرسانهاي بهشهروندانکمکم 
نشها و باورهاي مردم نفوذ میکنند ،افراد با داشتن سواد رسانهاي در برابر
چگونه به بی 
راکهبهمنظورتأثیرگذاري

امهايی
اطالعاترسانهايآگاهیبیشتريخواهندداشت؛زيراپی 

برايمخاطبانطراحیوارسالشدهرادرسطوحگوناگونموردشناسايیوتحلیلقرار
یزنند(نیازيوديگران )590:5121،
یدهندوسرانجامدستبهانتخابم 
م 
همچنین با توجه به گرايش باالي جوانان به موسیقی رپ و اينکه عمدهي
کهعمدهي

یشود 
مصرفیآنانازخوانندههاي غیرمجازوزيرزمینیتأمین م 

یهاي 
موسیق 
آنهادارايکالموموسیقیهاي مخربوياسآورهستند،ضرورياستصداوسیماو
وزارتارشاددرخصوصتولیدوپخشموسیقیهايی بافضايرپکهکالموملودي
آنها مورد تأيید کارشناسان باشد ،اقدام کنند تا شاهد گرايش کمتر آنان بهسوي
یهايغیرمجازباشیم .
موسیق 
یهاي
ضمناً بخش زيادي از تأمین موسیقی آلبومهاي مجاز از طريق دانلود و کپ 
غیرمجازاستوبهنوعیتضعیفحقوقتولیدکنندگاناستوضرورياستدرخصوص

تلگرامیانتشاردهندهياينموسیقی

وکانالهاي

اجرايقانونکپیرايتومقابلهباسايتها
یشود به روش کیفی و
اقدامات الزم صورت گیرد .به پژوهشگران اين حوزه توصیه م 
مصاحبههاي عمیق با مصرفکنندگان و همچنین استفاده از نظرات کارشناسان ،در

یهايیمانندرپپرداختهشود .
قترگرايشجوانانبهموسیق 
خصوصچرايیوعواملدقی 
باتوجهبهاهمیتروزافزونموسیقیدرجامعهوخصوصاًمحبوبیتشدربینجوانان،
استگذاران نگاهخودرابهاينحوزهتغییردادهو
درشرايطفعلیالزماستمتولیانوسی 
اينمقولهرانهيکتهديدويکفرصتتلقینمودهوازظرفیتهاي بااليموسیقیکه
یتواند  نقشمهمی درتوسعه فرهنگی،اقتصادي واجتماعی داشته باشد ،استفاده شود.
م 
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خصوصاًکشوريکهدارايظرفیتهاي غنیفرهنگیوبومیزياديدراينحوزهاست
رساختهاوابزارهايالزم،بهجايگاهوااليیدرسطحدنیارسید .

یتوانوبامهیاکردنزي
م 
توجهبهجايگاهبااليموسیقیدراوقاتفراغت،تولیدموسیقايیباتوجهبهسلیقه
جوانان،سرمايهگذاريرويموسیقیتلفیقی،تالشدرراستايافزايشسرمايهفرهنگیدر
خانواده ،بهروزرسانی و بازنگري در نگرشهاي فقهی به موسیقی ،جذب خوانندگان
یهاي بومی و سنتی ،نظارت بیشتر بر محتواي
زيرزمینی به فضاي رسمی ،احیاي موسیق 
فضاي مجازي و جهتدهی جوانان به مصرف رسانهاي و فرهنگی مناسب و ...از
استگذارانفرهنگیواجرايیاست .
راهکارهايیبرايسی 
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منابع
)تحلیلکنشهايارتباطیومديريتتأثیر

اجاق،سیدهزهراومیرزايیموسوي،سیدرسول(5121
فصلنامهمطالعاترسانههاينوين،سالدوم،بهار،شماره 1

درگروههايتلگرام،

اديبیسده،مهديوشجاع،زهرا()5166بررسیتأثیرپايگاهاقتصادي -اجتماعیدانشجويانبر
مصرفکاالهايفرهنگی،مجلهمطالعاتامنیتاجتماعی،زمستان،شماره .58

عنوانيکیازگونههايموسیقیراک،در


مثالبه
هوي 
هاي 
نگاهیبهويژگی 

استرا،ويل)5106(،

مطالعاتفرهنگی ،ويراسته سايمون دورينگ ،ترجمه حـمیرا مـشیر زاده ،تهران :موسسه
فرهنگیآيندهپويان .
آشنا ،حسامالدين ( )5165اينترنت و ثبات سیاسی و اجتماعی ايران ،مجموعه مقاالت همايش
رسانههاوثباتسیاسی–اجتماعیايران،پژوهشکدهمطالعاتراهبردي،تهران .

)نقشسرمايهفرهنگیوتمايزطبقاتیدرشکلگیريوتکوين

امیرمظاهري،امیر مسعود(5129

دگاههاي آدرنو ،پیترسون و پیربورديو ،مجله علوم
جامعهشناسی موسیقی با تأکید بر دي 

اجتماعی،مطالعاتجامعهشناسی،تابستان،شماره .52

الیاسی ،مجید  -خوشفر ،غالمرضا  -دنکو ،مجید  -پرده دار ،فاطمه و ترشیزي ،سوده ()5124

بررسی عوامل مؤثر بر مصرف کاالهاي فرهنگی در بین جوانان ،مجله جامعه پژوهی
فرهنگی،پايیزوزمستان،شماره .0
ببران،صديقهوغفوري،فريبا()5129بررسینقششبکهتلويزيونیاستانیکُردستاندربازتاب
هويتبومیکُردها،فصلنامهفرهنگارتباطات(علمیوترويجی)دوره،1تابستان،شماره
 .54
ارتباطجمعی (ماهواره ،راديو،

سانههاي 
بختیاري ،مهدي ( )5124بررسی رابطه بین مصرف ر 
نداري با تأکید بر مصرف راديو و تلويزيون
تلويزيون ،روزنامه ،اينترنت و ويدئو) و دي 
(مطالعهمورديشهرقم)،مجلهعلوماجتماعی،دينورسانه،تابستان،شماره 1
بنکدار،سیدسروش()5124بررسیالگوياستفادهازموسیقیدربینجوانانونوجوانان،تهران:
پژوهشگاهفرهنگوهنرارتباطاتاسالمی .
بیات ،محمدکريم و منوچهري ،روحاهلل ( )5120نقش رسانههاي اجتماعی در سبک زندگی

اعضاي کتابخانهها عمومی با تحلیل "سوات" (مطالعه موردي شهر شیراز) ،فصلنامه
مطالعاترسانههاينوين،سالاول،پايیز،شماره 1
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)بازنمايیحريمخصوصیدررسانههاي

بیچرانلو،عبداهلل–طالبیانحامدوزندوکیلی،سارا(5120
فصلنامهمطالعاترسانههاي نوين،سال

کاربرانايرانیفیسبوک،

اجتماعی:مردمنگاري 

اول،بهار،شماره 5
ونهاي
)رسانهي موسیقیوجوانانايرانی؛باتمرکز برموسیقیدرتلويزي 

بیچرانلو،عبداهلل(5121
یزبان،مجلهعلوماجتماعی،رسانه،شماره،21تابستان.
ماهوارهايفارس 

توسلی ،غالمعباس و امانی کالريجانی ،امراهلل ( )5125تحلیل و بررسی سرمايه اجتماعی در
فصلنامهمطالعاترسانهاي ،سال

شبکههاي اجتماعی مجازي (با تأکید بر تئوري شبکه) ،

هفتم،پايیز،شماره .56
سراجزاده ،سیدحسین و شکفته ،سمیه ( )5125مـوسیقی زيرزمینی؛ بازنماي
جواهري ،فاطمه   -
دغدغههاي اجتماعی جوانان ،فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات ،سال سیزدهم ،شماره

،14تابستان
حسینزاده،علیحسین–نواح،عبدالرضاوقاسمی،داريوش()5129بررسیعواملمؤثربرمیزان

ونوعمصرفموسیقیدانشجوياندانشگاهشهیدچمراناهواز،فصلنامهتوسعهاجتماعی
(توسعهانسانیسابق)دوره،6زمستان،شماره .9
خواجهنـورى،بـیژنوزاهد،سعید()5160جنبشزنـاندرايران،شـیراز:مرغسلیمان .
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