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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. 

Keywords: Music Consumption, Media Consumption, Cultural Capital, 

Cyberspace. 
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 جوانان یقیبه مصرف موس یده در جهت دیجد یها نقش رسانه

 

 .رانیتهران، ا ،مایو سرود صدا و س یقیپژوهشگر مرکز موس   درپناهیح دیحم

 

 .رانی، اصفهان، ایدانشگاه آزاد اسالم ،واحد مبارکه یگروه جامعه شناس اریاستاد   انیشاپور به

 

 .رانیا ،دانشگاه اصفهان، اصفهان یاستاد گروه جامعه شناس   دایوح دونیفر

  چکیده
جذاب از يکی موسیقی است، مجازي فضاي و رسانه عصر که امروز دنیاي پرمصرفدر و ترينترين

ايوموسیقايیجوانانشهرتهراناست.روشاينهنرهاست.هدفازاينپژوهشبررسیمصرفرسانه

-سالشهرتهراناستکهازبینآن92تا51اريجوانانپژوهشپیمايشیباابزارپرسشنامهاست،جامعهآم

هادرخصوصعالقهبهموسیقینشانيافتهاند.ايانتخابشدهگیريخوشهنفربهروشنمونه044هاتعداد

68دادکه 51درصددرحدزياد، بهموسیقیعالقهندارند.5درصدکموتنها درصد01درصداصالً

ايپاسخگويان،بیشترينمیزاناند،درخصوصمصرفرسانههخوانندگیابرازداشتهمنديخودرابعالقه

اينستاگرام،ماهواره،فیس تلويزيون، اينترنت، بهترتیبمربوطبهتلگرام، بوکوکمترينساعاتاستفاده

ها(وآلبومهايمجازتولیدداخل)صداوسیمادرصدمعتقدندموسیقی6/51تنهامیزانمربوطبهراديوست.

نیازهايموسیقايیآن بااليتوانسته برطرفکند. را فضاي64ها مجازيباعثشدهدرصدمعتقدندکه:

هايشانداشتهوباخوانندگانباشند،تنوعبیشتريدرانتخابتربهموسیقیدلخواهشاندسترسیداشتهراحت

زمانبیشتريبهجازيباعثشدهمدتمدرصدمعتقدندفضاي04هايموسیقیجديديآشناشوند.وسبک

شدههرگونهموسیقیکهدمدستشانمجازيباعثدرصدمعتقدندفضاي14موسیقیگوشکنندوحدود

گوش را پژوهشکنند.بیايد اين بین1در استنباطی اساسآمار بر موردسنجشقرارگرفتکه فرضیه

وجوددارد،همچنینيرابطهمثبتومعناداریقیبامصرفموسنيوالدیفرهنگهياي،سرمامصرفرسانه

)جديدوقديم(بامصرفموسیقیتفاوتمعناداريوجوددارد.يابینمصرفرسانه

.یمجاز یو فضا یگذار هیسرما ،یا مصرف رسانه ،یقیمصرف موس :ها واژهکلید
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 مقدمه 

ديگريدرهاستکهشايدبیشازهرمحصولهنريانسانيهنرتیموسیقیبخشیازفعال

توانگفتبخشيخودباآندرگیرودرمعرضشنیدنشهستندومیزندگیروزمره

شود.زيادياززمانافراددرطولروزصرفشنیدنموسیقیمی

نوعانسانمعتقداستنمی5فوکس توانکتمانکردکهموسیقیمحصولوزايیده

 مـوسیقیپديدآمده گـذاشته پا او که شرايطاجتماعینويناستيعنیهرجا در است.

هايیاستکههیچوکمترزمانباشدنیافتهکهموسیقیبهآنراهداردوجودمعدودنقاطی

(5161:16تسیرکر،اثرموسیقايیدرآنپديدنیامدهباشد.)وتسلرو

کنندهتوانديکیازمحورهايتعییندهدکهچگونهموسیقیمینشانمی9ويلاسترا

ازباشدهافرهنگدهخر ويل. ويژگینظر نظیراسترا قـومسـنهايی از، طبقه يا نژاد ،

(بهنقلاز)میرزايی5106:049عواملتعیینمخاطبانانواعموسیقیاست.)استرا،نيترمهم

(5124:501وديگران،

یازجامعهايپیشگاماستقبالازتغییراتفرهنگیهستندوبخشجواناندرهرجامعه

هايسنتیزندگیراازفرهنگیوعدمبازآفرينیشیوهآيندکهاستعدادگسستبهشمارمی

هايسنتیوگیريهرچهبیشترازيقینابزاربرايفاصلهنيتردهندودمدستخودنشانمی

الزام شخصهنجارهاي نمايشاستقالل و انتخابیآور 1زندگیسبک»، باسرمن« 0است.

هاستداندکهدربردارندهترجیحات،ذائقهوارزشگیراالگويیازمصرفمیزندسبک

هاتعريفکردهاست.)ربانیورستگار،هاوفعالیتآنراالگويیفرديازگزينش1وارل

5160:00)

ايمخصوصجوامعپیشرفتۀصنعتیوغرببود؛امـاامـروزهبهزمانیمصرفپديده

داريترجوامعبرايمنافعنظامسـرمايهجمعیکهدربیشارتباطهايرسانهمددگسترش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Fuchs 

2. Will Straw 

3. Life Style 

4. Bosserman 

5. Eral 



 3411 زمستان|  38شمارة  |م هفتسال  |های نوین  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 143

جمعیامروزهنقشبسیارهايارتباطشدهاست.رسانهجهانیاي،پديدهکنندفـعالیتمـی

ونـگرشدادنبهارزشمهمیدرشکل )الیاسیومردموتمايالتهاها درجامعهدارند.

(5124:84ديگران،

ها(تغییراتیدرساختارهايجامعهانسانی)رسانهسترشابزارهايارتباطیپیدايشوگ

فناور تحول گسترشو اجتماعیناشیاز پیامدهايفرهنگیو است. کرده يهايايجاد

بخشیارتباط بر مختلفزندگ، تأثیريفردیهاي مختلفجامعه قشرهاي اجتماعی و

رسانهگذاشته رسانهاست. و گروهی جامعهنينويهاهاي بنیاديدر نقشی مدرن

رسانهگرفتهبرعهده از مقصود کهیگروهيهااند. است ارتباطی وسايل از دسته آن ،

(5124:88رسندوتأثیرعمیقیبرزندگیمادارند.)بختیاري،دستانبوهمخاطبانمیبه

ايجادشودمنظورجديدترينرسانهاست.اگرچهدرنوينمیزمانیکهبحثازرسانه

تغییراتهايرسانه رسانهنوين اما بوده، دخیل فرهنگی و ازاجتماعی يکی رقومی هاي

رسانهملموس تأثیرگذارترين و رسانهترين کلیه روي که است.هاست تأثیرگذاشته ها

 9442)لیستر، )غیاثوند، از نقل به )5120 درا66: و فناورينیبني( از ويکی هاينوين

مجازياستکهجذابیتخاصیازهاياجتماعیها،رسانهپسندترينآنهتوانگفتعاممی

بهسمتخودکشانده حدزيادياقشارگوناگونمردمرا وتا خودبرايهمهنشانداده

اند؛)بیاتومنوچهري،هاياجتماعی،جهانیتازهراپیشرويانسانقراردادهاست.رسانه

5120:911)

گذاريآسانمجازيواشتراکبودن،ارتباطاتبودن،فرامتنییتالیجياي،دچندرسانه

هاستکهبرمیزانهايبارزاينشبکههايتصويريوموسیقیازويژگیوسريعانواعفايل

نحوه و گذاشتهاستقبال اثر کاربران مصرففرهنگی ي و )شیخ است. :5120شامبیاتی،

569)

هاينويناطالعاتیوارتباطیدراجزايفناوريعنوانيکیازهابهامروزهاينرسانه

ويژهدرهاياصلیپرمصرفبهبهيکیازگونهجيتدرهايپیشینبهجويیبارسانهمعارضه

(5120:04اند.)بیچرانلووديگران،میانجوانانتبديلشده
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وهاياجتماعیدرحالافزايشهستندمجازي،کاربرانرسانهباتوسعهورشدفضاي

 رسانه1/9نزديکبه اين از نفر میمیلیارد استفاده ها )کمپ، از9458کنند نقل )به )

(5121:941محمديومیرتقیانرودسري،

رسانهبه اين گسترش استفادهموازات ايران، در شتابها نیز موسیقی از جوانان ي

اينترنتوفضاي هايشارانواعفايليدريافتوانتمجازيوسیلهروزافزونیگرفتهاست.

به است؛ شده صاحبگونهموسیقی از برخی که مهماي براينظران را آن کاربرد ترين

هايمخصوصووبالگهاتيهايتلگرامی،سااند.کانالجوانان،دريافتموسیقیدانسته

دايرکتوري موسیقی، فهرستانتشار جستجو، موتورهاي بانکها، موضوعی، هايهاي

خ پادکستبرخواناطالعات، و ابزارها فناوريو بخشیاز هايمخصوصموسیقیتنها

(5124:501انتشارموسیقیدرفضايمجازياست.)بنکدار،

بخشیو...باعثشدهسازيياآگاهیکارکردهايگوناگونموسیقیاعمازسرگرم

رادرکنارسخنبهمیانآورندوآن«رسانهموسیقی»نظرانازاستتابسیاريازصاحب

هايتأثیرگذارديگرقراردهند.رسانه

هادهندکهباشنیدنآنهايیگوشمیدرحالحاضربسیاريازنوجوانانبهموسیقی

هابهايندورهگذارنوجوانیبهجوانیکننداينموسیقیکنندوفکرمیاحساسهويتمی

کننددربارههايیکهگوشمیبخشند.نوجوانانبراساسموسیقیهاتعريفبهتريمیآن

اگرموسیقیيکديگرقضاوتمی کنندبادوستانیکهدراطرافهايیکهگوشمیکنند.

هاساالنخوددرآنخوددارند،يکسانباشند،احساسعضويتوپیوندباگروهیازهم

انلو،شوند)بیچرساالنمواجهمیشودوباپذيرشبیشتريهمازجانباينهمتقويتمی

5121:549)

زندگینظرصـرف موسیقیدر جايگاه ازعمومروزمرهاز يکی پديده اين مردم،

هیجان نوگرايی، به آنان نیاز با زيرا است جوانی دوره مهم تنوععناصر و طلبیجويی

ازا است. بزرگموسیقیرونيسازگار و جوانان يـکديگرموردعالقه بـا اغـلب ساالن

ايندلیلمطالعهگـرايشردداتفاوت به براي. امکانمناسبیرا هايمـوسیقیايیجوانان،
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بهآوردشناختذائقهفرهنگیوجهاناجتماعیآنانفراهممی قبیلمطالعاتاينواسطه.

انديشندواينتلقیچگونهچگونهمیتوانفهمیدکهجواناندربارهامـورپیـرامونخودمی

(5125:6گذارد.)جواهريوديگران،اننـسبتبهاعیاناجتماعیتأثیرمیدرسوگیريآنـ

توانداهمیتداردکهمیجهتنيکنندگانجوانموسیقیازابنابراينمطالعهمصرف

وضعیتحوزه میرزايی،انعکاسیاز )قاسمیو باشد آن به واکنشجوانان يعمومیو

بهموسیقیبهبخشیازاوقاتفراغتجوانان(خصوصاًاينکهامروزهگوشدادن5161:22

موقعیتشدهليتبد بسیارياز در طولشبانهو در حالگوشها در موسیقیروز به دادن

هستند.

ويژگی دلیل به است آثار پخش و تولیدات اصلی کانون که هايشهرتهران

پراکندگیخاص انتخابسلیقهجمعیتی، و... فکري قومی، جمعیتی، کاي، میشده توانده

برآيندمناسبیازوضعیتکلیجامعهارائهدهد.

سبک به نگاهی تهرانی آرايشجوانان قدم-پوششو حال در عمدتاً وکه زدن

نقلیه وسايل در میحضور ديده گوش به هدفون عمومی به-شوند زيادي شباهت

مدل نوشتهولباسهايجديدخالکوبیوکالهخوانندگانغربیدارد،خصوصاً با هايها

هايهاوشکلهاکهسرشارازنوشتهکناربزرگراهيهاوارنوشتهيدرکناردبيوغربیعج

هايهاپهايرپوهیپهايتصويريموسیقینامفهوماستوبیشترنظیرآنرادرکلیپ

ايم.غربیديده

سال مناقشه مراجعهمچنین بین اخیر نهادهايهاي و برانتظامی با گزاريدينی

وحاشیههايموسیقیدرکنارجنجالکنسرت ها،هايبهوجودآمدهدرحینکنسرتها

ياهمیتاينپديدهدرجامعهامروزدارد.نشاندهنده

شودواينکهايجوانانصرفموسیقیمیبدونشکبخشزياديازمصرفرسانه

خواننده هميکآنيکیازپربازديدترينصفحاتشخصیکشورمتعلقبهيکخواننده،

تواندگويايجايگاهموسیقیدرمقايسهباسايرمیلیونفالوور(می0رپ)امیرتتلوباحدود

حتیحوزهپديده و درها اينپديده باشد. هم سینما فوتبالو مانند ديگر هايپرطرفدار
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مرتضمراسمتشییع عمدهيیپاشایجنازه در شدو همديده پاپ( مواردياين)خواننده

هاينوينوفضايمجازيگذشت.توانازنقشرسانهوخصوصاًرسانهنمی

هايجديدموسیقی،افزايشوسرعتپخشتولیداتبنابراينرشدروزافزونسبک

ايپخشموسیقی،فضايمجازيوهايماهوارهترگسترششبکهموسیقايیوازهمهمهم

بررسايت موسیقیو... رسانههاياينترنتیدانلود نوعمصرف، و سلیقه مطالعه يهاسیو

آسیبکنندهنیتأم تا ضروريساخته شناسیعلمیدرخصوصاثراتموسیقیجوانانرا

شدهتابهبررسیاجتماعیوفرهنگیآنصورتگیردکهدراينپژوهشبهآنپرداخته

،هازهیاسايیانگمیزانوعواملمؤثربرسلیقهومصرفموسیقايیجوانانپرداختهوبهشن

زمانگوشعواملاثرگذارودستیابیبهمیزانعالقهبهانواعموسیقیدربینآنان،مدت

منابعرسانه سبکوخوانندگانموردعالقه، موسیقیوکسبنیتأميادادنبهموسیقی،

ايهتراينکهفضايمجازيورسانهموسیقیو...پرداختوازهمهمهميهاخبردربارهتازه

اند؟جديدتاچهحدبرذائقهومصرفموسیقیجواناناثرگذاربوده

 پژوهش نهیشیپ

 یداخل قاتیالف( تحق

بینجوانانپژوهش برهايخوبیانجامدرخصوصمصرفموسیقیدر عمدتاً که شده

اثراتفضاياساستئوري بر مبتنی پژوهشیکه اما بوده، بورديو نظريه هايمصرفو

است.جديدباشدتاکنونانجامنشدهيهاهمجازيورسان

ديگرانحسین و نوع5129)زاده و میزان بر بررسیعواملمؤثر عنوان پژوهشیبا )

شهیدچمران دانشگاه دانشجويان موسیقی پمصرف روش به که ابزاریشيمایاهواز با

آمار جامعه با داده044يپرسشنامه دانشجويانانجام از اساسنفر بر آنمصرفاندکه

فردویفرهنگهيموسیقیجايگاهمناسبیدرگذراناوقاتفراغتدارد.همچنینبینسرما

نشد.ديیهاتأوالدينبامصرفموسیقیهمبستگیضعیفیوجودداشتواينفرضیه

گرايیبـهبررسـیرابطه(درپژوهشیباعنوانرسانهومصرف5121)يواکبریطالب

رسـا انـواع از مصـرفنهاسـتفاده بـا روشپیمايشپرداختههـا از استفاده با اند،گرايـی
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آماري باالي116جامعه افراد از اساسنتايجاين56نفر بر تهرانبودندکه سـالشـهر

ها،تلويزيونباالترينمیزاناستفادهرادارد.بعدازآن،باالترينتحقیقازمیانانواعرسانه

مربوطبه استفاده بینمیزان همچنیندر است. راديو و ماهواره اينترنت، مجله، روزنامه،

اند.داشتهيیگراهاوخصوصاًماهوارهواينترنتبیشترينتأثیررابرمصرفانواعرسانه

 ب( تحقیقات خارجی

يهاگرايیجهانی:تأثیررسانهگسترشمصرف»باعنوانيا(درمطالعه9440)9وپان5پیک

تبلیغا و ارزشجمعی بر چینمصرفيهات در گرايانه مسئله« اين دادن نشان دنبال به

بامنشأغربینقشیمهمدريهاهايارسانهاندکهچگونهتبلیغاتونوعمحتوايرسانهبوده

گرايانهدرمیانساکنانشهريچیندارند.براساسنتايجمصرفيهايریگتشکیلجهت

.شودیهاموجبافزايشبیشترمصرفممحتوايرسانهاينتحقیققرارگرفتندرمعرض

(5124:85)الیاسیوديگران،

(درپژوهشیبهمطالعهرابطهبینمنابعفرهنگیومنابع9454)1کاتزرگروويائیش

اقتصاديمردمجامعهاسرايیلبانوعمصرففرهنگیآنانپرداختندوبهايننتايجرسیدند

میزانتحصیالتوالدين فرهنگیوالدينبهکه همچنینسرمايه منزلتشغلیوالدينو ،

نوعمصرففرهنگیکنندهنییعواملتعنيتردلیلتأثیرگذاريفزايندهبرمنشازجملهمهم

م دومباشندیافراد درجه در پاسخگو فرهنگیخود سرمايه منزلتشغلیو تحصیالت، .

.رندیگیاهمیتقرارم

شدهوهرکداماززاويهخاصیبهخوبیانجاميهاشدراينحوزهپژوهیطورکلبه

باورودآنپرداختهامادرسال هاياخیرکمترپژوهشجامعیصورتگرفتهوخصوصاً

جديدتاکنونتغییراتمصرفموسیقايیواثراتاينيهافضايمجازيوگسترشرسانه

ششدهازاينمنظرپديدهبرآنموردبررسیقرارنگرفتهاستکهدرپژوهشحاضرتال

بهآنصورتپذيرد.ياژهيتوجهو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Paek 

2. Pan 

3. Yaish & Katz.Gerro 
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 مباحث نظری

شناسیموسیقیوجودداردشناسی،هفتنسلپژوهشدربارهجامعهدربیننظرياتجامعه

توانگفتکهنظرياتاندودربینايننظريات،میآنرابررسیکردهینوعکههرکدامبه

بورديو» 5پیر آن« میتأثیرگذارترين وها سبکزندگی مثل مفاهیمی طرح با که باشد

بازتولیدطبقاتیومهم9سرمايهفرهنگی تمايزو درمطالعات1ترازهمه جنبهجديديرا

(5129:54مصرففرهنگیگشودهاست.)امیرمظاهري،

،معناشودیمعنانمخوديخوديفرهنگی،بهسرمايهيمنزلهازنظربورديوموسیقیبه

يعناصرمرتبطبامیدانیقینیست،بلکهمحصولمناسباتاجتماعیمیانهمهدرذاتموس

کندکهيزيباشناختی،بهايننکتهتأکیدمیموسیقیاست.ويباتوجهدادنبهتنوعذائقه

اجتماعی نظام افراددرکیازجايگاهشاندر به ايناستکه يکیازکارکردهايذائقه

کند.)ودادهیروديگران،یحهمسانیدارندبههمنزديکمیراکهترجيیهادهدوآنمی

5124:509)

نظام بـهدر مـعطوف مصرف نوعی همیشه مـصرف جـهانی، واستهويتهاي

امکان و منابع با خويشتن فرهنگی سرمايهيیهابازسازي بازار میکه عرضه کند،داري

مصرفیفرهنگ«شود.مـیپذيرامـکان بهموجبمی« فـرد تا طـريقيجاشود از ايـنکه

سیاسی)ملیت(هويتپیداکند،باخوردن،نوشیدن،پیـوندهايروابـطاقتصادي)طبقه(يا

5220:540هويتيابد)فريدمن،«شـیوهزندگی»عـبارتی،بهنحوهگذراناوقاتفراغتيا

(540محمدي:بهنـقلازگـل

اعـتقاد بسیاردر0چنیديـويدبه معیار افراد سبکزندگی مطالعه جديد جـوامع

ارزيابی ازکاالهايفرهنگیگوناگوناسـتفادهافراديمناسبیبرايشناختو استکه

رسانهمی ادبی، کاالهاي موسیقی، از استفاده جهتکنند. تکنولوژيکی و تفريحی اي،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Pierre Bourdieu 

2. Cultural Capital 

3. Distinction 
4. David D. Cheney 
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)اديبیکند.میشتهآشکاررابیشازگذفرهنگیپرکردنزمانفراغتاهمیتمحصوالت

(5160:500سدهوشجاع،

مهم رسانهترينابزارهاىتـولیديکىاز جامعه لزومفـرهنگىدر هاىجمعىاست.

هاازلحاظتاريخىاستفادهازنازيست5هاازجانبافرادىچونآدورنوتوجهبهاينرسانه

رسانه بهاز جمعى بازهاى تبلیغاتى ابزارهاى اجزاىگرددمىعنوان میان در آدورنو .

طالع ايننگرهعمومىراچهارگانهصنعتفـرهنگ)تـلويزيون، ورزشوموسیقى( بینى،

(5124:10بیشازهمهدرموردموسیقىبهکاربستهاست.)علیخواهورستمی،

ياهاينوين،نقـشعمدههايجمعیوچهرسانهها،چهرسانهدرعصرحاضررسانه

تغییـراتفرهنگـی،اجتماعیشدن،هويتبخشی،آگاهد اعضاييسازرزندگیجمعی،

هاازجهاتگوناگونکنند،بههمیندلیل،مصرفوکاربردانواعرسانهجامعهو...ايفامی

گروه میان در بهو است؛ گرفته قرار توجه مورد مختلـفاجتمـاعی ،گريدعبارتهـاي

هـاايبارسانهگونهبنابرمتغیرهايمختلفاجتماعیفرهنگیبههايمختلفاجتماعیگروه

(5129:11انـد؛)ببرانوغفوري،پیونـدخـورده

اصطالحشودینوينبحثميهازمانیکهازرسانه ،منظورجديدترينرسانهاست.

ميهارسانه تونوينارتباطاتواطالعايهاينتیجهرشدوتوسعهفناورتوانینوينرا

اينترنتیدانستکهطیفيهاديجیتالیشدنارتباطاتوظهوروتوسعهاينترنتورسانه

وسیعیازتغییراتدرتولید،بازتولید،توزيعوانتشارودريافتوارسالپیامواطالعاترا

(5121:504(بهنقلازمراديونادري،5160گیرد.)مککويل،دربرمی

سازىهابـااينـکهفـراينديکسانهاىارتـباطىوماهواره،شـبکهشدنبافرايندجهانى

نشان»گوناگونمیانتمايزاتمـوجبخلقحالنیکردنددرعفرهنگجهانىرادنبالمى

-هاىزنـدگىجـديد(.اينسبک0و5160:8شدند)خواجهنورى«دادنخودازديگرى

دورانمدرنیته مولود بهکه و جهانرسانهلهیوساند سرتاسر اطالعاتىدر هاىارتـباطىو

مـى سبکاغلب-شوندتـبلیغ مىبا چالش دچـار زنـدگى سنتى وهاى )رستگار شوند.

(5125:51ديگران،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Theodor W. Adorno 
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هايجديديدرچارچوبجامعههاياخیر،پديدهبارشدوگسترشاينترنتدرسال

بهوجودآمدهاست.5مجازي

يهایژگياينترنتسببشدهاستموسیقیعصرجديدباومعتقداستکه9کاستلز

امروز متخصصان بارز ويژگی که جديد عصر موسیقی او اعتقاد به شود. تولید جهانی

زمانفرهنگدرحالظهوراستکهمديتیشنيابعدبیيدهندهسراسرجهاناست،نشان

آهنگسازيپیچیدهوظريفالکترونیکويپردازبودايی،نغمهشدهيتأملعرفانیبازساز

(5165:111کالیفرنیايیرابايکديگردرآمیختهاست.)آشنا،

فرهنگاست،زيراشدنیازجهانيارشدموسیقیدرقالباينترنتبدونشکجلوه

واينافرادهستندکهتصمیمشودیکنترلکشورهابراينپديدهياصنعتهرروزکمترم

باچهکیفیتی،ازچهکانالیوباچهويژگیچهچیزيراچگورندیگیم هايیدريافتنه،

(5124:501کنند.)بنکدار،

وفضايمجازيشده1ياگیرياجتماعاتشبکههمچنینرشداينترنتموجبشکل

شبکه همانسادگیمفهوميهااست. به امروزه جديداستکه اجتماعیمجازيمفهوم

م کار به واقعی مفرودیاجتماعات . سال در ابتدا مجازي اجتماعات توسط5221هوم

به بارينگلوند، آن طريق از مردم که اينترنت محیط در موجود اجتماعی گروه عنوان

مطرحشد.درواقعاجتماعاتمجازيفضايیاستکهاعضايآنکنندیيکديگربحثم

م گردهم پیام ارسال طريق از يکموضوع تالشمنديآیدرباره آن در کهشودیکه

بهيهامکان نهيسازارتباطاترودررومدلیخوبفیزيکیرا فقطبهکنندودرآنافراد

تبادل و بحث گفتگو، براي افراد ديگر به بلکه )اطالعات، دارند دسترسی  ,Burtنظر

 (5125:24(بهنقلازتوسلیوامانیکالريجانی،2005:16

شبکهجهانیاستگستردهفضايمجازييکشبکه درياانهيمختلفرايهاکه

ازسختيهاانهيمتعددوحتیرايهااندازه استفاده با نرمشخصـیرا و افزارهايافزارها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Virtual Society 

2. Manuel Castells 

3. Network Community 
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ارتبـاطراهدوريهاي.فناورکندیموصلگوناگونوبـاقراردادهايارتباطیبهيکديگر

(5121:04.)مزيديوحمدي،دهندیاساسفضايمجازيراتشکیلم

اند،همراههوشمندکهازتلفیقتلفنواينترنتهمراهبهوجودآمدهيهاامروزهتلفن

سنتیخوديعنیبرقراريتماسوارسالپیامبهخوديهازياديعالوهبرنقشيهانقش

 اند.کهپیداکردهياچندگانهيهاتیگرفتهوباقابل

بهترشیپ ارموبايل برقراري براي ابزاري فردبهعنوان و دونفره اساستباط بر فرد

همراهيها.ايندرحالیاستکهتلفنشدیصوتیوارسالپیاممتنیشناختهميهاتماس

وش فراهمکرده متنوعومصرفيهاوهیهوشمندامکاندسترسیبهاطالعاتآنالينرا

(5120:511اند.)فرقانیوبديعی،محتوارابرايافرادجامعهفراهمکرده

اسـتکـهدرتعارضباياتازهدنیاي،مکلوهانودانیلبـلنـیزمعتقدنداينترنت

جايگزيندنیايواقعیجيتدرسايبري(به)فضايمجازيدنیايقديمیاستودرآندنیاي

(5169:9خواهدشد.)فیضی،

سنتیيهانهاجتماعی،نسبتبـهرسايهااجتماعیوخصوصاًشبکهيهاامروزهرسانه

رسانهيتریميقد يکجمعیيهاهمچون ادبیاتنظريو، کـه هـستند نـوظهور پديده

اندککهاندکبردیهانیزدروضعیتکودکیونونهالیخودبهسرمتجربیپیرامونآن

اجـتماعی،يها،نتايجبرخیتحقیقاتمربوطبهشبکهحالنيگیرياست.باادرحـالشکل

مجازيدردرونجوامعيهاازابعادمختلفعملکردوپیامدگسترشاينشبکهحـکايت

(5121:04مختلفدارد.)مزيديوحمدي،يهاوفرهنگ

محوروبرپايهاينترنتیاجتماعيهااجتماعیمجازيکهنسلینوازسامانهيهاشبکه

.باشندیقاطجهانمهنجارهايجوامعغربیهستنددرحالگسترشروزافزوندرتمامین

مخاطبانآندرکشورپیوستهروبهفزونیبودهدرايراننیزازبدوپیدايشاينشبکه ها

روزبه استفادهاستو آمار بر مروز افزوده شودیکنندگانآن شامبیاتی، )شیخو .5120:

آن569 پرکاربردترين از يکی پ( تلگرام»رسانامیها » ژانويه در دي،میال9458است.

سرويسپ کرد اعالم تريبون شبکهرسانامیفايننشال ساير میان از يهارسانهيهاتلگرام
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رادرسراسرمنطقهبهخوداختصاصدادهاست.ازبینهمهنيتراجتماعی،عنوانمحبوب

درصدجزءکاربرانتلگرام05اند؛مردمیکهحداقلعضويکشبکهرسانهاجتماعیشده

افرادبااليد1/10هستندکه وازکاربراندهندیسالتشکیلم56رصداينجمعیترا

گزارششد، همچنیندريکنظرسنجیکهتوسطخبرگزاريايسنا فعالتلگرامهستند.

ازکاربرانتلگرامهستند.مسئوالنشرکتتلگراماعالمهایرانيمیلیوننفرازا94حداقل

 ماهانه تقريباً کارب94کردند از پیامدرصد اين فعال تحقران هستند. ايرانی هاقیرسان،

دهندینشانمبارهنيدرا 56درصدازجمعیتبین09که تلفن92تا يهاسالايرانیبه

(5120:06همراههوشمنددسترسیدارند.)اجاقومیرزايیموسوي،

موردتوجهقراردادهمفهوماهلیسيکیازمفاهیمیکهمصرفدررسانه را ازيها

ش فهم جهت تالشی تکنولوژيهاوهیاستکه يافتن بهيهايراه اطالعاتی و ارتباطی

اينمفهومبه ارتباطیيهايريشهدرفرايندمصرفتکنولوژینوعزندگیروزمرهاست.

چارچوبی قرارگرفتتا استفاده مفهومیکهاولینباردرمطالعاتبريتانیايیمورد دارد.

ارتباطیواطالعاتیباشد.يهايومصرفتکنولوژبرايفهمنحوهورود

شناسیاستوتوجهخودرامعطوفبهاينرويکردبرگرفتهازپارادايمخردجامعه

مصرفتکنولوژيدرزندگیروزمرهافرادکردهاستوبهدنبالفهمايناستيهاوهیش

کهکنندیودرونیمرابهخوداختصاصدادهيارسانهيهايکهچگونهجوانانتکنولوژ

نوآور تبديل فرايند بر که است سازي اهلی استعاره آن محوري بهيمفهوم وحشی

زندگیيهاتکنولوژياهلیبهدنبالاستفادهکاربرانازتکنولوژيوورودآنبهساحت

(500-5120:501.)فرقانیوبديعی،کندیروزمرهوعاداتاجتماعی،داللتم

اينک به توجه رسانهبا از استفاده بخشزياديازجوانانبه امروزه نوينروييهاه

برايخودینوعگفتکهآناناينتکنولوژيرابهتوانیاند،براساساينرويکردمآورده

اند.کردهيسازیاهلیوبوم

رسانه اثراتیکه به توجه برمصرفموسیقیداشتهبنابراينبا اندمیزاناثراتاينها

جديدبريهاهاخصوصاًفضايمجازيدرقالبيکفرضیهکلیمیزاناثراترسانههرسان
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م سنجیده موسیقی سبکشودیمصرف اثرات بورديو پیر نظريات اساس بر همچنین .

انتخابموسیقیکهناشیازفضاياجتماعیومنشافراداست،سرمايه زندگیواينکه

ک است عوامل اين از يکی والدين مفرهنگی تأثیرتواندیه افراد فرهنگی مصرف بر

بگذارد.

 ها هیفرض

 جديدبامصرفموسیقیرابطهوجوددارد.يهابینمصرفرسانه (5

 بینسرمايهفرهنگیوالدينبامصرفموسیقیرابطهوجوددارد. (9

 )جديدوقديم(بامصرفموسیقیتفاوتمعناداريوجوددارد.يابینمصرفرسانه (1

 روش تحقیق

تو تحقیقازروشپیمايشیبا ماهیتموضوعبرايتبییندقیقمسئله به –)توصیفی5جه

جامعه است. شده استفاده پرسشنامه ابزار از استفاده با پژوهششاملتبیینی( اين آماري

 بین جوانان 51تـمامی تهران92تا شهر در سـاکن اساساطالعاتسال بر استکه

نفربودهوبراساسفرمول5210480،تعداد5121درسالنآمدهازمرکزآمارايرادستبه

 تعداد به044کوکران نفر شیوه به و تعیین نمونه حجم ياخوشهيریگنمونهعنوان

انتخابشدند.ياچندمرحله ساده سپستصادفی دادهو گردآوري وابزار پرسشنامه ها

ازنوتحلیلدادهواحدتحلیلفردبودهوجهتتجزيه دردوسطحآمارSPSSافزاررمها

توصیفیواستنباطیاستفادهشدهاست.

کاالهاي از استفاده قابلیت و شناخت قدرت که والدين فرهنگی سرمايه متغیر

فرهنگیدرهرفرداستباعواملیچون:تحصیالت،میزانمطالعهکتاب،مطالعهروزنامهو

علمیيهاشيري،شرکتدرسمینارهاوهماهنيهاشگاهيهاونمامجالت،بازديدازموزه

وفرهنگی،رفتنبهسینما،تماشايتئاترموردسنجشقرارگرفتهاست.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Survey 
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فعالمصرفرسانه ميیهاتیايبه رسانهکندیاشاره از گروه يا فرد طیآن هاکه

نشاملمیزاهاتی.اينفعالکنندیبرايکسباخبارواطالعاتوياسرگرمشدناستفادهم

رسانه با )رسانهيهاتعامل رسانهيهانوين همچون اينترنت بر ويهامبتنی اجتماعی

ها،نشرياتومجالت،تماشايتلويزيونوو...(مطالعهکتاب،روزنامهياشبکهيهاشبکه

(بهنقلاز9449؛لويز،5222.)مککنزي،شودیفیلموگوشدادنبهراديوونظايرآنم

(5121:505ري،)مراديوناد

رسانه درسهسطحعمدتاً را وروزنامههايرسـانهها مجله کتاب، (،چـاپی)مطالعه

سـینما،گـوشدادنبـهراديوورفتنبهتلويزيون)تماشايشـنیداري-ديـداريهايرسـانه

ماهواره رسـانهو و شبکه( و کامپیوتر اينترنت، از هايمجازي(هايالکترونیک)استفاده

يشنیداريموسیقیاست،امادراينتحقیقچونبحثمصرفدرحوزهکنندیتقسیمم

همنميهارسانه دراينحیطهقرارگیردوتوانستیچاپیحذفشدوازآنجاکهسینما

تأثیراترسانه روي بر تأکید شبکههمچنین بود،يهاهايمجازيجديد، و... اجتماعی

عنوانشدندوازراديو،تلويزيونوماهوارهبهيبندمیهقديموجديدتقسهابهدودسترسانه

موسیقی به برايگوشدادن اصلیمخاطبان سال–منابع از که داشته قبلوجود و–ها

پیامرسانه )اينترنت، جديد فیسرسانهاي و اينستاگرام واتساپ، و تلگرام بوک(هاي

میزانتأثیرات استتا شده ضمنآناستفاده نظرقرارگیرد. گذشتهمورد با ومقايسه ها

پیام بین از پرمخاطبيهارساناينکه امروزه اينکه دلیل به تلگرام ونيترمختلف،

اند،خصوصاًتلگرامهاهستندموردسنجشقرارگرفتهافزارهادربینايرانینرمنيترمحبوب

موسیقیصوتیويهاليامکانبارگذاريفاترمانندداشتنکانالومتنوعيهاتیکهباقابل

ترشدهاست.تصويريپرکاربردترومحبوب

ماهواره،يابرايسنجشمصرفرسانه راديو، تلويزيون، از ساعاتاستفاده میزان

فیس شبانهاينترنت، طول در اينستاگرام واتساپو يا تلگرام همچنینمیزانبوک، و روز

موردعالقهموردسنجشقرارگرفتهيهایقییريودريافتموساستفادهازهرکدامبرايپیگ

 است.
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يهمچنیننگرشکلیپاسخگوياننسبتبهتغییراتیکهفضايمجازيدربارهنحوه

هايیسنجیدهشدهاست.مصرفموسیقیهمدرقالبگويه

طولشبانه موسیقیدر به میزانعالقهساعاتگوشدادن موسیقیويمندروز، به

دگی،نگرشکلینسبتبهموسیقیو...همموردپرسشقرارگرفتهاست.خوانن

مختلفموسیقیهمبررويطیفیيهاگرايشمصرفموسیقیپاسخگويانبهگونه

منظوربررسیندرت،گاهی،بیشتراوقاتوهمیشه(سنجیدهشدهوبه)اصالً،بهيادرجه1

شدهکهبهدلیلاحتمالزيراستفادهياهترجیحاتموسیقايیوعملیاتیکردنآنازسبک

سبک با پاسخگويان نبودن پاسخآشنا از درست ارزيابی و سبکنامها هر جلوي ها،

مشهورترينهنرمندانآننوشتهشدهاست:

یخارجکالمیبک،یکالسیقیموس-5 بتهوون، موتسارت، باخ، ،یاني)مانند

و...(تارویکس،یونجل

و...(یانتظامدیمج،ینیالچبرزيفر،ی)مانندجوادمعروفیرانياکالمیبیقیموس-9

و...(يهند،یافغان،یترک،یاستانبول،ی)عربیباکالمشرقیخارجیقیموس-1

غربیخارجیقیموس-0 هويیها)سبکیباکالم جاز، ترانس،يمانند: متال،

جاستیخوانندگان کوئبر،یبنیمانند: گومز، جنجککليمان،یسلنا واترز، راجر فریسون،

و...(نِمیلوپز،اِم

دلکشو...(،يناظران،يشجررج،يمانند:ای)باخوانندگانيآوازیسنتیقیموس-1

خوانندگانیقیتلفیسنتیقیموس-8 عقی)با ساالر ان،يشجرونيهما،یلیمانند:

حجتاشرفزادهو...(،یقربانرضایعل

الیستار،لن،یگوگوش،مع،یمهستده،يهاوش،ي)مانند:داریآنجلسلسیقیموس-0

و...(يفروهر،منصور،اند

کوچهياکافهیقیموس-6 يبازارو جواد قادر،يساري)مانند: رجيا،يعباس

و...(هيسوسن،عهدان،يمهد
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اصفهانیقیموس-2 محمد )مانند اول نسل ام،یپاپ عصار،رضایعل،يریخواجه

قاسمافشارو...(حا،یمسمایرهنما،نیانمک،یتاجریام،یحامدیحم

دیحمگانه،يمحسنن،يفرزادفرز،یپاپنسلدوم)مانند:رضاصادقیقیموس-54

و...(ونيحامدهما،یفالحاريماز،یمحسنچاووشن،یامیبن،يعسکر

فریقیموس-55 مهراد، فرهاد )مانند: ،یفروغدونيراک رضا،يیغمايکورش

جوو...(محسننام،یزداني

بابایمانکن،علیساسچکس،یتتلو،هاس،يمانند:یرپ)باخوانندگانیقیموس-59

و...(

و...(ياریوبختيآذر،یبلوچ،یلکیگ،يلر،ي)کردیمحلیقیموس-51

(یپورومداحیتي)مانند:آهنگران،کویمذهبیقیموس-50

تالشنیشدهاست.همچنبهرهگرفتهياعتبارپرسشنامهازروشصوریبررسيبرا

ازطر 5یآزمونمقدماتقيشدتا م انجاماصالحاتالزم افزايیايپازانیو شيپرسشنامه

9کرونباخيآلفابيازضريیايسنجشپايوبراابدي رهایمتغهیکلياستفادهشدکهبرا

درصدبهدستآمد.04يباال

 سیمای پاسخگویان

درصدمردبودند.درموردسنپاسخگويان9/02ودرصدزن6/14نفرپاسخگو044از

سالداشتند.92تا91درصد14سالو90تا94درصد9/94سال،52تا51درصد6/02

درصدمطلقهبودند.به5/5درصدمتأهلو95درصدمجرد،2/00درموردوضعیتتأهل

 فعالیت: دانش9/01لحاظ درصد 1/94آموز، دانشجو، در9/0درصد سرباز، 6/91صد

درصدبیکاربودند.1/5دارودرصدخانه1درصدشاغل،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Pre-Test 

2. Cronbach's Alpha 
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 بود: 1/00وضعیتتحصیلیوسوادپاسخگويانبدينگونه 9/2درصدزيرديپلم،

پ و یدانشگاهشیدرصدديپلم ،1/50 کاردانی، 91درصد لیسانس، درصد1/0درصد

درصددکترابودند.1/5وسانسیلفوق

تح لحاظرشته به 15صیلی: انسانی، 0/56درصد فنی، رياضی،50درصد درصد

درصدعمومیيابدون6/2درصدزبانانگلیسیو9درصدهنر،6درصدتجربی،1/51

آموزانسالاولدبیرستانبودندکهبهانتخابرشتهنرسیدهرشتهتحصیلیبودنکهدانش

بودند.

دن به موسیقی در طول میزان عالقه به موسیقی و صرف وقت برای گوش دا

 روز شبانه

68دهدینتايجنشانم درصد5درصدکموخیلیکمو51درصدزيادوخیلیزياد،

ندارند.يااصالًبهموسیقیعالقه

6/99درصدبینيکتادوساعت،18درصدکمترازيکساعت،6/91همچنین

 درصدبینهفتتا8/1درصدبینپنجتاششساعت،0درصدبینسهتاچهارساعت،

درصدنهساعتوبیشترازوقتخودراصرفگوشدادنبهموسیقی0هشتساعتو

بهموسیقیگوشنم6/9.کنندیم 1/01.کنندیدرصدپاسخگوياننیزاعالمکردنداصالً

ندارند.يادرصدعالقه1/10درصدبهخوانندگیعالقهدارندو

 ورد موسیقیسنجش نگرش کلی پاسخگویان در م

هايمنفیومثبتطراحیونظربرايسنجشنگرشپاسخگوياننسبتبهموسیقی،گويه

هادرخصوصشانپرسیدهشدکهنتايجبهشرحزيراست:آن
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 نگرش کلی پاسخگویان نسبت به موسیقی .0جدول 

 مجموع درصد مخالفم موافقم 

 544 90 08 درموسیقیدارد.ياهقیسلیچیزيبهاسمموسیقیمبتذلوجودنداردوهرکس

 544 1/54 1/62 .شودیگوشدادنبهموسیقیموجبآرامشروانوتمدداعصابم

 544 6/51 9/68 .دهمیبراياينکهازفشارهايزندگیروزمرهدورباشمبهموسیقیگوشم

 544 9/00 6/91 هاراگوشداد.حرامهستندونبايدآنهایقیبرخیازموس

 544 6/69 9/50 شدادنبهصدايخوانندهزنحراماست.گو

ابزارهايرسانه از پاسخگويان استفاده روزيادرخصوصمیزان شبانه طول مختلفدر

نتايجبهشرحزيربهدستآمد:

 مختلف یها میزان استفاده پاسخگویان از رسانه .2جدول 

 
کمتر از 

 یک ساعت

 2تا  1بین 

 ساعت

 4تا  3بین 

 ساعت

 6تا  5بین 

 ساعت

تا  7بین 

 ساعت 8

ساعت  9

 و بیشتر
 اصالً

مجموع 

 درصد

 544 55 1/9 1/0 9/6 94 6/98 9/90 تلويزيون

 100 1/06 4 4 4 4 0 1/50 راديو

 100 00 9 1/1 1/1 0/54 50 1/50 ماهواره

 100 54 0 1/54 6/55 2/56 90 6/94 اينترنت

 100 6/60 0/4 1/4 1/4 5 6/9 54 بوکفیس

 100 9/50 1 6 1/59 6/50 6/94 0/91 تلگرام

 100 9/08 6/5 6/8 9 0/1 51 6/99 اينستاگرام

مختلفبرايگوشدادنبهموسیقیبهشرحزيريهامیزاناستفادهپاسخگويانازرسانه

بود:

 ها برای گوش دادن به موسیقی میزان استفاده پاسخگویان از رسانه. 3ول جد

 مجموع درصد اصالً کم و خیلی کم خیلی زیاد و زیاد 

 544 0/00 1/98 6/96 ماهواره

 544 6/90 0/18 1/11 اينترنتیيهاتيسا

 544 9/58 18 6/00 تلگرام

 544 04 1/90 1/11 هايموسیقیاپلیکیشن
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باتوجهبهاينکهصداوسیماووزارتارشادمتولیاناصلیتولیدوپخشموسیقیدرکشور

جهتسنجش پاسخگويانبههستند، وعالقه صورتجداگانهموردبررسیمیزاناستفاده

قرارگرفتند:

کهدیکنیشدهازصداوسیماراگوشمپخشيهایقیپرسیدهشدآياموسیدرسؤال

هایقیمیزانجذابیتاينموسنیبنيدرصدخیربودودرا1/11درصدبلهو1/80درپاسخ

هابهشرحزيربود:ازنظرآن

به1/91درصدکموخیلیکمو9/06درصدزيادوخیلیزياد،1/96 درصداصالً

ندارند.ياشدهعالقهپخشيهایقیموس

موس که شد پرسیده پاسخگويان از بعدي سؤال داخليهایقیدر تولید مجاز

ها(تاحدتوانستهاستنیازهايموسیقايیشمارابرطرفکندکهنتايج)صداوسیماوآلبوم

شرحزيربود:به

درصدمعتقدند0/51درصدکموخیلیکمو1/10درصدزيادوخیلیزياد،90

نتوانستهنیازهايآن سیهارابرطرفنمايد.میزانموافقتپاسخگويانازپیشنهادتأساصالً

ساعتهپخشموسیقیهمبهشرحزيربود:90تلويزيونیييکشبکه

85 موافق50رصدکموخیلیکمود91درصدزيادوخیلیزياد، درصداصالً

نبودند.

موسیقیمجازازپاسخگويانسؤالشديهاتهیهآلبوميهمچنیندرخصوصنحوه

درصدازطريقخريدسیدياورجینال9/50درصدازطريقدانلوددراينترنت،1/06که

ازفروشگاه ومراکزمجاز، 1/50ها درصدازطريق6/0درصدازطريقفضايمجازي،

اندهیچدرصدهماظهارداشته51.کنندیهاومراکزکپیتهیهمفروشخريدکپیازدست

هاندارند.بهتهیهاينآلبومياعالقه

موس انتشار خبر درباره خصوصپیگیريپاسخگويان ترتیب:يهایقیدر به جديد،

8درصدماهواره،1/2رنت،درصداينت1/94درصدازطريقفضايمجازيوتلگرام،8/08

درصدمجالتو1/9درصدصداوسیما،1درصداينستاگرام،0درصدازطريقدوستان،
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روزنامه فیس9/5ها، درصد فروشگاه9/4بوک، درصد و 1/8هايمحصوالتفرهنگی

.کنندیدرصدهماصالًپیگیرينم

تلگرامیيهانکانالموردعالقه،بیشترينمیزايهایقیتهیهموسيدرخصوصنحوه

درصد،9/99ازآنبهترتیب:ارسالشخصیازطريقدوستاندرصدوپس0/05استبا

درصدو8درصد،خريدسیدي1/8مجازييهادرصد،گروه1/56اينترنتیيهاتيسا

هايموسیقیقراردارد.درصدازطريقاپلیکیشن0/1

مصرفيضايمجازيدربارهنحوهنگرشکلیپاسخگوياننسبتبهتغییراتیکهف

:باشدیموسیقیايجادکردهاستبهشکلزيرم

 ها نگرش کلی پاسخگویان نسبت به فضای مجازی و مصرف موسیقایی آن .5جدول 

 گرایش مصرف موسیقایی پاسخگویان

 گرایش مصرف موسیقایی پاسخگویان .0جدول 

 
همیشه و 

 اوقات شتریب

گاهی و 

 ندرت به
 اصالً

مجموع 

 درصد

)مانندباخ،موتسارت،خارجی کالم یموسیقی کالسیک، ب

 بتهوون،يانی،ونجلیس،کیتاروو...(
1/95 9/00 1/15 544 

)مانندجوادمعروفی،فريبرزالچینی،مجیدایرانی مکال یموسیقی ب

 انتظامیو...(
0/6 6/08 6/00 

544 

)عربی،استانبولی،ترکی،افغانی،موسیقی خارجی با کالم شرقی

 هنديو...(
9/58 1/09 1/05 

544 

 مخالفم موافقم 
مجموع 

 درصد

 544 51 60 تربهموسیقیدلخواهمدسترسیداشتهباشم.فضايمجازيباعثشدهراحت

 544 14 04 زمانبیشتريبهموسیقیگوشکنم.ثشدهمدتفضايمجازيباع

 544 50 61 داشتهباشم.ميهافضايمجازيباعثشدهتنوعبیشتريدرانتخاب

 544 99 66 موسیقیجديديآشناشوم.يهافضايمجازيباعثشدهباخوانندگانوسبک

 544 11 00 کنم.فضايمجازيباعثشدههرگونهموسیقیکهدمدستمبیايدراگوش
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همیشه و 

 اوقات شتریب

گاهی و 

 ندرت به
 اصالً

مجموع 

 درصد

مانند:جاز،هويمتال،يیها)سبکموسیقی خارجی باکالم غربی 

ستینبیبر،سلناگومز،کوئین،مايکلترانس،خوانندگانیمانند:جا

 جکسون،راجرواترز،جنیفرلوپز،اِمینِمو...(

0/19 6/16 1/96 
544 

)باخوانندگانیمانند:ايرج،شجريان،ناظري،موسیقی سنتی آوازی

 دلکشو...(
1/91 01 1/92 

544 

)باخوانندگانیمانند:ساالرعقیلی،همايونموسیقی سنتی تلفیقی

 ن،علیرضاقربانی،حجتاشرفزادهو...(شجريا
9/10 06 6/50 

544 

)مانندداريوش،هايده،مهستی،گوگوش،موسیقی لس آنجلسی

 معین،ستار،لیالفروهر،منصور،انديو...(
9/05 9/11 1/91 

544 

)جواديساري،عباسقادري،و کوچه بازاری یا موسیقی کافه

 ايرجمهديان،سوسن،عهديهو...(
51 0/01 0/01 

544 

)مانندمحمداصفهانی،خواجهامیري،موسیقی پاپ نسل اول

علیرضاعصار،حمیدحامی،امیرتاجیک،مانیرهنما،نیمامسیحا،قاسم

 افشارو...(

1/10 6/01 0/58 
544 

رضاصادقی،فرزادفرزين،محسنيگانه،موسیقی پاپ نسل دوم )

،مازيارفالحی،حامدهمايونحمیدعسکري،بنیامین،محسنچاووشی

 و...(

8/85 0/96 54 
544 

)فرهادمهراد،فريدونفروغی،کورشيغمايی،رضاموسیقی راک 

 يزدانی،محسننامجوو...(
9/94 1/02 1/14 

544 

)باخوانندگانیياس،تتلو،هیچکس،ساسیمانکن،علیموسیقی رپ

 باباو...(
1/00 0/90 96 

544 

 0/19 6/10 6/59 دي،لري،گیلکی،بلوچی،آذريوبختیاريو...()کرموسیقی محلی
544 

 544 6/01 0/04 1/51 )مانندآهنگران،کويتیپورومداحی(موسیقی مذهبی

 

 آمار استنباطی

بامصرفموسیقیرابطهوجوددارد.يافرضیهاول(بینمصرفرسانه
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 با مصرف موسیقی یا نتایج آزمون همبستگی بین مصرف رسانه .6جدول 

  مصرف موسیقی

 ضريبپیرسون 522/4
 یا مصرف رسانه

 سطحمعناداري 444/4

ومصرفموسیقی(ازضريبپیرسونيابرايبررسیرابطهايندومتغیر)مصرفرسانه

بیانکردکهرابطهبینتوانیآمدهازجدولفوقمدستباتوجهبهنتايجبهشودیاستفادهم

رسانه يامصرف سطح در ارتباطی موسیقی مصرف میزانباشدیمداریمعن444/4و .

 برابر پیرسون بینمصرفباشدیم522/4ضريبهمبستگی مثبتی رابطه معنا اين به که

 ومصرفموسیقیوجوددارد.يارسانه

فرهنگیوالدينومصرفموسیقیرابطهوجوددارد.يهيفرضیهدوم(بینسرما

 مون همبستگی بین سرمایه فرهنگی والدین با مصرف موسیقینتایج آز .7جدول 

  مصرف موسیقی

 ضريبپیرسون 591/4
 نیوالد یفرهنگ هیسرما

 سطحمعناداري 444/4

ضريبهمبستگی از مصرفموسیقی و والدين فرهنگی سرمايه بین رابطه مطالعه براي

بیانکردکهتوانیجدولباالمآمدهازدستشدهاست.باتوجهبهنتايجبهپیرسوناستفاده

سطح مصرفموسیقیارتباطیدر فرهنگیوالدينو بینسرمايه داریمعن444/4رابطه

کهبهاينمعنیاستکهرابطهباشدیم591/4ومیزانهمبستگیپیرسونبرابرباباشدیم

چهقدرمثبتومعناداريبینسرمايهفرهنگیوالدينومصرفموسیقیوجودداردوهر

سرمايهفرهنگیوالدينباالترباشدمصرفموسیقیوگوشدادنبهموسیقیهمبهطبع

 .شودیمديیبیشترخواهدشدواينفرضیهتأ

مصرفرسانه بین سوم( رسانهيهارسانهيافرضیه و تفاوتمعنادارييهاجديد قديم

وجوددارد
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 قدیم یها هجدید و رسان یها رسانه یا مصرف رسانه .8جدول 

 خطای میانگین انحراف معیار میانگین جنسیت

 066/4 61911/2 6680/92 جديديهارسانه

 020/4 64151/0 8451/91 قديميهارسانه

قديموجديدمقايسهياتوصیفیمربوطبهمتغیرمصرفرسانهيهادرجدولباال،آماره

جديدبرابربايهاسیقیبارسانهشدهاستباتوجهبهجدولفوقمقدارمیانگینمصرفمو

وباشدیم91.84)راديو،ماهواره،...(برابرباميقديهاومصرفموسیقیبارسانه92.66

2.61جديدوقديمبهترتیببرابربايهاانحرافمعیارمیزانمصرفموسیقیدربینرسانه

وايننشانمباشدیم0.64و وگوشدادنآنو...(کهامروزهمصرفموسیقیدهدی؛

اينترنتی(بیشتريهاتيبوکوسا)تلگرام،اينستاگرام،فیسديجديهابیشترازطريقرسانه

قديمیهمچون)راديووتلويزيونوماهواره(يهاتارسانهردیگیصورتم

 قدیم یها جدید و رسانه یها رسانه یا مقایسه میانگین مصرف رسانه. 3جدول 
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برابرفرضشدهيهاانسيوار

 برابرفرضنشدهيهاانسيوار
091/4 890/4 

690/55

149/54 

106

562/80 

444/4

444/4 

281/62

62/198 

450/24

512/50 

012/08

526/49 

029/11

411/08 

معن سطح به توجه sig=000يداریبا مقدار t=11.827و df=587و آنکه دلیل tبه

محاسبه از بزرگtشده مجدول نتیجه بنابراين است؛ رسانهميریگیتر ويهابین قديم
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 دارد؛ وجود معناداري تفاوت رسانهیعنيجديد يکسانيهامیانگین قديم و جديد

.شودیمديی؛بنابراينفرضیهتحقیقتأباشدینم

 یریگ جهینت

رسانه شبکهيهارشد خصوصاً جديد کناريهاارتباطی در مجازي فضاي و اجتماعی

يهاوخوانندهيهاموازاتافزايشتولیداتوظهورسبکاينترنتیموسیقیبهيهاتيسا

مو موجبگسترشبیشتر اساسنتايجاينگوناگون بر است. شده بینجوانان سیقیدر

زمره همچنینيهايمندعالقهيتحقیقموسیقیدر بااليیقرارگرفته، جايگاه جواناندر

شبانه طول موسیقیدر از اوقاتساعاتاستفاده در بااليآن جايگاه همحاکیاز روز

نتايجپژوهش با البته وديگران)قبلیماننديهافراغتآناناستکه (5121حسینزاده

هارشدبیشتريداشتهاست.همخوانیداشتهولینسبتبهآن

و قرارگرفته موردتوجه همیشه بیشاز که ما موسیقیدرکشور جايگاه به توجه با

،میزانعالقهپاسخگويانبهردیگیازآنجاکهخوانندهبیشازسايرعواملموردتوجهقرارم

خودرابهخوانندگیيمنددرصدپاسخگويانعالقه01کهحدودخوانندگیسنجیدهشده

داشته استوابراز مساويبوده مردانتقريباً بینزنانو جالبايندرصددر نکته اندو

توجهبهمحدودمیزانعالقه امروزمايکهدرجامعهيیهاتيمنديزنانبهخوانندگیبا

تأملاست.وجوددارد،قابل

معتقدندچیزيبهاسمموسیقیشیوبدرصد(پاسخگويانکم08ارم)حدودسهچه

معتقدنددرصدآن24درموسیقیدارد.حدودياقهیسلیمبتذلوجودنداردوهرکس ها

گوينددرصدمی68.شودیگوشدادنبهموسیقیموجبآرامشروانوتمدداعصابم

باشمبه دور فشارهايزندگیروزمره از سهمیدهیموسیقیگوشمبراياينکه حدود .

)چهارمآن باحرامدانستنموسیقیمخالفهستندو9/00ها اين6/69درصد( درصدبا

توانیمیطورکلگويهکهگوشدادنبهصدايخوانندهزنحراماست،مخالفهستند.به

عالقه گرايشو میزان جوانان، بین در موسیقی جايگاه همچنینشانيمندگفتکه و

شاهد اينکه ضمن دارد. قرار بااليی سطح در دارند موسیقی نسبتبه که نگرشکلی
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دينیدرخصوصحرامبودنموسیقیوصداييهاهابايکسريازگزارهآنيریگفاصله

خوانندگانزنهستیم.

يهایقیمختلفموسیقی،موسيهادرخصوصگرايشپاسخگويانبهژانرهاوگونه

،کالمیبيهایقیداردودربینموسيترنيیباکالمجايگاهپايهایقیوسبهنسبتمکالمیب

خارجیبهنسبتايرانیبیشترموردتوجهومصرفجوانانقراردارد.يهایقیموس

موس خصوص موسيهایقیدر هم خارجی بايهایقیباکالم مقايسه در غربی

هنديهایقیموس افغانی، ترکی، استانبولی، )عربی، بیشتريشرقی محبوبیت از و...( ي

و به توجه با آوازي سنتی موسیقی هستند. کالميهایژگيبرخوردار خاصسازبندي،

جوانانامروزيهاتیو...کهخیلیتناسبیباروحیاتوذهنیتحرکسنگینوقديمی،کم

دربینجوانانباسنینزير وسال94نداردازجايگاهمناسبیبرخوردارنیست،خصوصاً

گیريموسیقیسنتیتلفیقیکهعمدهخوانندگانآنراهنرمنداننسلجديدترالبتهشکل

اوقاتدهندیتشکیلم بخشزيادياز جبرانکندو حدياينخألرا استتا توانسته

جوانانبرايشنیدنموسیقیراجذبکند.

داراستومحبوب قیدرموسینيترموسیقیکافهبازاريکمترينمیزانمصرفرا

بینجوانانموسیقیپاپنسلدوماست.

رده در رپ محبوبيموسیقی نتیجهيهانيتردوم اين و دارد قرار پاسخگويان

مانندرکويیهایژگياينموسیقیباتوجهبهورسدیقابلتأملباشد،بهنظرمتواندیم

استفاده شکستنساختارهايمعمولموسیقی، اعتراضیبودن، ازموسیقیوصريحبودن،

بهره و تلفیقی ويریگسازبندي شيهایژگياز به که بهياوهیخاصکالمی همدالنه

دردلحرف و نزديکها جوان نسل وهاي نسل اين استموجبگرايشروزافزون تر

موسیقیلس است. ايننوعموسیقیشده جوانانزيربیستسالبه نجلسیدرآخصوصاً

بيرتبه و دارد قرار مسوم نظر شبکهرسدیه تعدد و ماهواره از ياماهوارهيهااستفاده

موسزبانیفارس بیشتر که پخشیآنجلسلسيهایقیپخشموسیقی را غربی باکالم و

دارد.هایقیتأثیرزياديدرگرايشومصرفاينموسکنندیم
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بین در را مصرف و استقبال میزان کمترين مذهبی موسیقی و محلی موسیقی

مپاس نظر به و وگسترشسبکرسدیخگوياندارد رشدمدرنیته جديدموسیقايیيها،

داشتهاست.هایقیبیشترينتأثیررابراينموس

ترتیبيادرخصوصمصرفرسانه به بیشترينمیزانساعاتاستفاده پاسخگويان

فیس ماهواره، اينستاگرام، تلويزيون، اينترنت، تلگرام، به کمترمربوط میزانبوکو ين

مربوطبهراديواست.

رسانه اين از استفاده ساعاتکلی میزان به شبانهنگاهی طول در ازها حاکی روز

هادرزندگیروزمره،گذراناوقاتفراغتومصرففرهنگیجوانانجايگاهبااليرسانه

نتايجتحقیقپیکوپان) با اه(کهقرارگرفتندرمعرضمحتوايرسانه9440استکه

،همخوانیدارد.شودیموجبافزايشبیشترمصرفم

م نظر خاصرسدیبه به توجه با تلگرام خصوصاً و مجازي فضاي وهاتیظهور

امکاناتشيهایژگيو همچنین و... سهولتاتصال دسترسبودن، و همراه همیشه مانند

شدهکهنسبتبهبودنو...موجبياها،چندرسانهمجازي،کاناليهامختلفیمانندگروه

هابیشترموردتوجهواستفادهقرارگیردوالبتهآمارهايجهانیازمیزاناستفادهسايررسانه

کند.ديیراتأهاافتهيصحتاينتواندیايرانیانازتلگرامهمم

بارشدرسدیرسانهبودوبهنظرمنيتردرگذشتهتلويزيونفراگیرترينوپرمخاطب

شبکه و بهيهااينترنت را رسانه اين محتوااجتماعی، کاهشکیفیت کهاشيیموازات

روزشاهدکاهشمیزاناستفادهمخاطبانهارقابتکندوروزبهتاکنوننتوانستهبااينرسانه

باظهورشبکه يهاتلويزيونیاينترنتیکهباپخشبرنامهيهاازاينرسانههستیم،خصوصاً

جوان و جذاب تولیدي بتوانستهپسند مخاطبان براييشماریاند رقیبجدي و جذب

(کهازمیان5121تلويزيونباشند؛کهايناتفاقدرمقايسهبانتايجتحقیقطالبیواکبري)

همخوانینداردوبهنظرمانواعرسانه دارد، تلويزيونباالترينمیزاناستفادهرا رسدیها،

جوانانهستیم.ياحوزهمصرفرسانهامروزهشاهدافتجايگاهتلويزيوندر
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وفیسالبتهبه بوکهمهستیمکهدرموازاتتلويزيونشاهدافتمخاطبانماهواره

ايندورسانهرسدیهايگذشتهتوانستهبودندمخاطبانبسیاريجذبکنندوبهنظرمسال

اند.قربانیظهورفضايمجازيشدهینوعهمبه

درا نیبنيو فیساينستاگرام براي مناسبی جايگزين توانسته حدي باشد.تا بوک

طبیعیبهنظرم اينشرايط، ازراديوهمبا اينرسدیکاهششديدمیزاناستفاده ظاهراً ،

در خودرو. در ساعاتحضور در يا دارد جايگاه باالتر سنین افراد بین در بیشتر رسانه

بهموسیقیهمتلگرامباالترينمیزانهابرايتهیهوگوشدادنخصوصاستفادهازرسانه

هايموسیقیوماهوارهاينترنتی،اپلیکیشنيهاتيازآنبهترتیب:سااستفادهراداردوپس

قراردارد.

جديدهمفضايمجازيوتلگرامدرصدرقراريهایقیبرايپیگیريخبرانتشارموس

ازآناينترنتوماهوارهقراردارند.دارندوپس

)حدو موس01د اصالً نميهایقیدرصد( گوش را بیندهندیصداوسیما از و

مخاطبانهممیزانرضايتپايیناست.

مجازتولیدداخل)صداوسیماويهایقیدرصدبااليیازجوانانهممعتقدندکهموس

افتجايگاهيدهندهها(نتوانستهاستنیازهايموسیقايیشمارابرطرفکندکهنشانآلبوم

جواناناستکهايننتیجهبانتايجيهاقهیتولیاناصلیاينحوزهدربخشتولیدورفعسلم

( اکبري و طالبی محبوب5121تحقیق تلويزيون آنجا در که متفاوتشده کامالً نيتر(

بیشترينمصرفرسانه و رسانهيارسانه از استفاده زمان آن شايد البته داشتو يهارا

سترشپیدانکردهبود.جديدايناندازهگ

تأس تلويزيونی مخاطبان جذب راهکارهاي از سیيکی تلويزيونی 90يکشبکه

پخشموسیقیياماهوارهيهاساعتهپخشموسیقیاستتابتواندرقیبجديبرايشبکه

استمتولیان الزم و گرفته قرار جوانان استقبال مورد زيادي حد تا ايده اين که باشد

اينخصوصاقداماتجديراانجامدهند.ملیدريرسانه
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موسیقیمجازراازطريقدانلوددراينترنتويهاحدودسهچهارمازجوانانآلبوم

ومراکزکپیتهیهمفضايمجازيوخريدازدستفروش کنندیها درصداز50وتنها

يدهندههنشانککنندیهاومراکزمجازتهیهمطريقخريدسیدياورجینالازفروشگاه

همچناناينرسدیعدماجرايقانونکپیرايتوحقوقتولیدکنندگاناستوبهنظرم

هزينهکنند،درمیانجوانانجانیفتادهاست.هايدیفرهنگکهبرايتهیهاينس

رادربینيافضايمجازيواينترنتبیشترينمصرفرسانهرسدیبنابراينبهنظرم

خود به بهجوانان هم پديده اين و موردیطورکلاختصاصداده پاسخگويان سوي از

فضايمجازيباعثشدهراحت64سنجشقرارگرفتهوباالي تربهدرصدمعتقدندکه:

داشتهباشندوباشانيهاموسیقیدلخواهشاندسترسیداشتهباشند،تنوعبیشتريدرانتخاب

شيهاخوانندگانوسبک موسیقیجديديآشنا درصدمعتقدندفضايمجازي04وند.

مدت شده آنباعث از نیمی حدود تنها در و کنند گوش موسیقی به بیشتري هازمان

گوشکنند، دستشانبیايدرا هرگونهموسیقیکهدم معتقدندفضايمجازيباعثشده

هامخالفاينگويههستند.نیمیازآن

يدگرگونیوتحولبزرگیدرگفتفضايمجازتوانیصورتکلیمدرمجموعبه

فرض در گزاره اين استو زده رقم جوانان بینيهیخصوصمصرفموسیقیايی کلی

قرارگرفتکههرچقدرمیزانمصرفديیهمموردتأيامصرفموسیقیومصرفرسانه

کهبانتايجپژوهشابديیهابیشترباشدمصرفموسیقیافزايشمرسانهواستفادهازرسانه

(همخوانیدارد.9440وپان)پیک

نقشرسانه اهمیتباالي به توجه شبکهيهابا خصوصاً و ويهاجديد اجتماعی

نظر اساس بر مجازي، ابزارهاييهاهيفضاي اين از استفاده که فرض اين ارتباطات،

درقالبيکفرضیهموردبررسیقرارگرفتوگذاردیبرمصرفموسیقیاثرميارسانه

هاافزايشيابد،مصرفموسیقیقرارگرفت،يعنیهرچهمیزاناستفادهازرسانهديیموردتأ

نتايجتحقیقپیکابديیهمافزايشم با (همخوانیداردکهبراساس9440)5وپان5که

.شودیهاموجبافزايشبیشترمصرفمنتايجشقرارگرفتندرمعرضمحتوايرسانه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Paek 
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يهاکهبینکارکردگونهيیهاهاوتفاوتشرسانهضمناينکهباتوجهبهاهمیتنق

هارابهدودستهقديموجديدتقسیمهادرعصرحاضروجوددارد،اينرسانهمختلفآن

میزانتفاوتآن ازطريقيکشدتا درمصرفموسیقیمشخصشودکهاينگزاره ها

يمتفاوتمعناداريوجودقديهاجديدورسانهيهارسانهيافرضیهکه)بینمصرفرسانه

معناداربودنتفاوت،نتايجنشاندادکهدرديیدارد.(موردسنجشقرارگرفتوضمنتأ

جديدجايگاهباالتريدارند.يهاجوانان،رسانهيامصرفرسانه

ديیفرضیهمیزانتأثیرگذاريسرمايهفرهنگیوالدينبرمصرفموسیقیهمموردتأ

خشیازمصرفموسیقیجوانانناشیازسرمايهفرهنگیوالدينوقرارگرفتيعنیاينکهب

وديگران) نتايجپژوهشحسینزاده با (که5121سبکزندگیفرهنگیآناناستکه

9نکردهبودند،همخوانینداشتوبانتايجپژوهشکاتزرگروويائیشديیاينفرضیهراتأ

هادارايسرمايهفرهنگیهوالدينآنجوانانیکرسدی(همخوانیداشتوبهنظرم9454)

.شودیهامتفاوتمباالتريهستند،مصرفموسیقايیآن

بااليیيبنابرنتايجاينپژوهشمصرفموسیقیدربینجوانانبهدرجهیطورکلبه

از بخشزيادي و هستیم موسیقی سمت به جوانان گرايشروزافزون شاهد و رسیده

.شودیباموسیقیپرمفراغت،لحظاتتنهايیآنان

تولیدات چارچوب از خارج از آنان مصرفموسیقايی از بخشزيادي طرفی از

نشانم نهادهايرسمیدهدیموسیقیايیرسمیمانندوزارتارشادوصداوسیماستکه

اندتولیداتخودرابانیازهايامروزجوانانتطبیقدهندوتولیدوپخشموسیقینتوانسته

هاراجلبکند.تولیدينتوانستهنگاهآنيهایقیموسيهاتیمیزانجذابسدریبهنظرم

ازتولیدوپخشموس مناسبتیوهمچنینيهایقیبنابراينضرورياستصداوسیما

پخشموسيسوتحرکبهکميهایقیموس گاميهایقیتولیدو محتوايعاشقانه با روز

بردارد.

                                                                                                                                        
1. Pan 

2. Yaish & Katz.Gerro 
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رسانه مصرف از زيادي بخش اينترنتياازآنجاکه و مجازي فضاي به جوانان

نظارتبیشتريبرتولیداتو تمرکزو الزماستمتولیاناينحوزه است، معطوفشده

اقداماتياهاداشتهباشندوالزماستدرخصوصآموزشسوادرسانهمحتواياينرسانه

رسانه سواد درککنندرکندیبهشهروندانکمکميااساسیصورتگیرد. هاسانهتا

ب به مهانشیچگونه نفوذ باورهايمردم رسانهکنندیو داشتنسواد با افراد برابريا، در

منظورتأثیرگذاريراکهبهيیهاامیآگاهیبیشتريخواهندداشت؛زيراپيااطالعاترسانه

درسطوحگوناگونموردشناسايیوتحلیلقرار برايمخاطبانطراحیوارسالشدهرا

(5121:590)نیازيوديگران،زنندیوسرانجامدستبهانتخابمهنددیم

عمده اينکه و رپ موسیقی به جوانان باالي گرايش به توجه با يهمچنین

يکهعمدهشودیمنیغیرمجازوزيرزمینیتأميهامصرفیآنانازخوانندهيهایقیموس

دارايکالموموسآن ومخربوياسآورهستيهایقیها ضرورياستصداوسیما ند،

وملودييیهایقیوزارتارشاددرخصوصتولیدوپخشموس فضايرپکهکالم با

تأآن مورد بهديیها آنان کمتر گرايش شاهد تا کنند اقدام باشد، يسوکارشناسان

غیرمجازباشیم.يهایقیموس

تأم از بخشزيادي آلبومنیضمناً دانليهاموسیقی طريق از کپمجاز و يهایود

تضعیفحقوقتولیدکنندگاناستوضرورياستدرخصوصینوعغیرمجازاستوبه

اينموسیقیيتلگرامیانتشاردهندهيهاوکانالهاتيومقابلهباساتيرایاجرايقانونکپ

م توصیه اينحوزه پژوهشگران به صورتگیرد. روشکیفیوشودیاقداماتالزم به

مصرفعمیيهامصاحبه با درق کارشناسان، نظرات از استفاده همچنین و کنندگان

مانندرپپرداختهشود.يیهایقیگرايشجوانانبهموسترقیخصوصچرايیوعواملدق

باتوجهبهاهمیتروزافزونموسیقیدرجامعهوخصوصاًمحبوبیتشدربینجوانان،

نگاهخودرابهاينحوزهتغییردادهوگذاراناستیدرشرايطفعلیالزماستمتولیانوس

بااليموسیقیکهيهاتیاينمقولهرانهيکتهديدويکفرصتتلقینمودهوازظرف

شود.تواندیم استفاده باشد، اجتماعیداشته اقتصاديو فرهنگی، توسعه نقشمهمیدر
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کشوريکهدارايظرف وزهاستغنیفرهنگیوبومیزياديدراينحيهاتیخصوصاً

وابزارهايالزم،بهجايگاهوااليیدرسطحدنیارسید.هارساختيوبامهیاکردنزتوانیم

توجهبهسلیقه تولیدموسیقايیبا بااليموسیقیدراوقاتفراغت، توجهبهجايگاه

رويموسیقیتلفیقی،تالشدرراستايافزايشسرمايهفرهنگیدريگذارهيجوانان،سرما

بهخانواده نگرشیروزرسان، در بازنگري خوانندگانيهاو جذب موسیقی، به فقهی

موس احیاي فضايرسمی، به محتواييهایقیزيرزمینی بر نظارتبیشتر سنتی، و بومی

جهت و مجازي رسانهیدهفضاي مصرف به ازياجوانان و... مناسب فرهنگی و

ت.فرهنگیواجرايیاسگذاراناستیراهکارهايیبرايس
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 منابع
ارتباطیومديريتتأثیريها(تحلیلکنش5121اجاق،سیدهزهراومیرزايیموسوي،سیدرسول)

1،سالدوم،بهار،شمارههاينوينفصلنامهمطالعاترسانهتلگرام،يهادرگروه

اجتماعیدانشجويانبر-(بررسیتأثیرپايگاهاقتصادي5166اديبیسده،مهديوشجاع،زهرا)

.58،زمستان،شمارهمجلهمطالعاتامنیتاجتماعیمصرفکاالهايفرهنگی،

هايموسیقیراک،درعنوانيکیازگونهمثالبههويهاينگاهیبهويژگی(5106ويل،)استرا،
سايموندورينگمطالعاتفرهنگی، موسسهويراسته تهران: زاده، مـشیر حـمیرا ترجمه ،

فرهنگیآيندهپويان.

حسام 5165)نيالدآشنا، ايران( اجتماعی و ثباتسیاسی مقاالتهمايشاينترنتو مجموعه ،

اجتماعیايران،پژوهشکدهمطالعاتراهبردي،تهران.–هاوثباتسیاسیرسانه

ام نقشسرمايهفرهنگیوتمايزطبقاتیدرشکل5129مسعود)ریامیرمظاهري، گیريوتکوين(

موسیقیجامعه دشناسی بر تأکید يهادگاهيبا پیربورديو، و پیترسون علومآدرنو، مجله
.52،تابستان،شمارهشناسیاجتماعی،مطالعاتجامعه

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

 جوانان، بین در فرهنگی کاالهاي مصرف بر مؤثر عوامل جابررسی پژوهیمجله معه
.0،پايیزوزمستان،شمارهفرهنگی

( (بررسینقششبکهتلويزيونیاستانیکُردستاندربازتاب5129ببران،صديقهوغفوري،فريبا

،تابستان،شماره1دورهفصلنامهفرهنگارتباطات)علمیوترويجی(هويتبومیکُردها،

54.

( مهدي ر5124بختیاري، مصرف بین رابطه بررسی راديو،یجمعارتباطيهاسانه( )ماهواره،

د و ويدئو( اينترنتو روزنامه، تلويزيونيدارنيتلويزيون، و مصرفراديو تأکیدبر با

1،دينورسانه،تابستان،شمارهمجلهعلوماجتماعی)مطالعهمورديشهرقم(،

،تهران:نونوجوانانبررسیالگوياستفادهازموسیقیدربینجوانا(5124بنکدار،سیدسروش)

پژوهشگاهفرهنگوهنرارتباطاتاسالمی.

روح منوچهري، و محمدکريم )بیات، رسانه5120اهلل نقش زندگیيها( سبک در اجتماعی

کتابخانه اعضاي تحلیل با عمومی "سوات"ها شیراز(، شهر موردي فصلنامه)مطالعه
1،سالاول،پايیز،شمارهنوينيهامطالعاترسانه
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يها(بازنمايیحريمخصوصیدررسانه5120طالبیانحامدوزندوکیلی،سارا)–بیچرانلو،عبداهلل

مردم کاربرانايرانیفیسينگاراجتماعی: سالنوينيهافصلنامهمطالعاترسانهبوک، ،

5اول،بهار،شماره

يهاونيزيبرموسیقیدرتلوموسیقیوجوانانايرانی؛باتمرکزي(رسانه5121بیچرانلو،عبداهلل)

 ،تابستان.21،رسانه،شمارهمجلهعلوماجتماعی،زبانیفارسياماهواره

( امراهلل کالريجانی، امانی و غالمعباس در5125توسلی، اجتماعی سرمايه بررسی و تحلیل )

يهاشبکه تئوريشبکه(، تأکیدبر مطالعاترسانهاجتماعیمجازي)با ساليافصلنامه ،

.56هفتم،پايیز،شماره

 فاطمه )سراج-جواهري، سمیه شکفته، و سیدحسین مـوسیقی5125زاده، بازنماي( زيرزمینی؛

دغدغه مطالعاتفرهنگارتباطاتهاياجتماعیجوانان، شمارهفصلنامه سالسیزدهم، ،

 ،تابستان14

رسیعواملمؤثربرمیزان(بر5129نواح،عبدالرضاوقاسمی،داريوش)–حسینزاده،علیحسین

 فصلنامهتوسعهاجتماعیونوعمصرفموسیقیدانشجوياندانشگاهشهیدچمراناهواز،
.9،زمستان،شماره6دوره)توسعهانسانیسابق(

(جنبشزنـاندرايران،شـیراز:مرغسلیمان.5160خواجهنـورى،بـیژنوزاهد،سعید)

( ياسر رستگار، و رسول 5160ربانی، فرهنگمصرفی، و سبکزندگی جوان، علوم( مجله
90و91،زمستان،شمارهمهندسیفرهنگی–اجتماعی

اجتماعیزنانودختراننسبتبهحجابويها(کنش5125رستگارخالد،امیرومحمدي،میثم)

.18،تابستان،شمارهمجلهمطالعاتراهبرديزنانرابطهآنبامصرفاينترنتوماهواره،

( هانیه شامبیاتی، و رضا شبکه5120شیخ، محتواي تحلیل رويکرديها( با مجازي اجتماعی

،سالاول،زمستان،نوينيهافصلنامهمطالعاترسانهنتنوگرافیبراساساطالعاتناقص،

0شماره

حسین) اکبري، و معصومه 5121طالبیدلیر، انسانیوگرايیرسانهومصرف( علوم پژوهشگاه ،

لعاتفرهنگی،سالچهارم،پايیزوزمستان،شمارهدوم.مطا

( الناز رستمی، و فردين مصرفرسانه5124علیخواه، سبکزندگيا( بینيا)مطالعهیو در

.5،شماره0،بهار،دورهفصلنامهمطالعاتعلوماجتماعیايرانشهروندانشهرتنکابن(
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( احمد 5120غیاثوند، بین در اينترنتی مطالعه ) آن، بر مؤثر عوامل و تهران شهر فصلنامهمردم
 9،سالاول،تابستان،شمارهنوينيهامطالعاترسانه

( بهار بديعی، محمدمهديو فراينداهلیسازيتکنولوژيرسانه5120فرقانی، تجربهزيستهيا( :

 هوشمند، همراه پذيرشتلفن ايرانیدر مطالعاترسانهجوانان سالنوينيهافصلنامه ،

0اول،زمستان،شماره

ايرج) 5169فیضی، پیامدهايارتباطیآن)درونشبکهبررسی»(؛ اينترنتو («ياساختار مجله،
8،شمارهارتباطات

(جوانانوهنجارهايرسمیوغیررسمیموسیقی5161اهلل)قاسمی،وحیدومیرزايی،سیدآيت

 .96،پايیز،شمارهنامهعلوماجتماعیپاپ،

تهران:نشرنی.شدن)فرهنگوهويت(،جهانی(،5165مدي،احمد)محگل

يها(نگرشگردشگرانبهنقشرسانه5121محمدي،مصطفیومیرتقیانرودسري،سیدمحمد)

 سفر، ريزي برنامه فرآيند در رسانهاجتماعی مطالعات دوم،نوينيهافصلنامه سال ،

6زمستان،شماره

( نادر نادري و شیوا رسانه5121مرادي، مصرف تأثیر بررسی کارآفرينانهيها( قصد بر نوين

 تهران( سالدوم،نوينيهافصلنامهمطالعاترسانهدانشجويان)مطالعهمورديدانشگاه ،

 1بهار،شماره

سیامک) پايگاهومصرفرسانه5121مزيدي،محمدعلیوحمدي، ارتباطی، تعیینجايگاه يا(

يهافصلنامهمطالعاتماهوارهورسانهاجتماعی،يهادهازشبکهشهروندانتهرانیدراستفا
19تا10،ص55و54،شمارهجديد

انتشاراتدرآمديبرنظريهارتباطاتجمعی(5160مککوايل،دنیس) پرويزاجاللی، ترجمه: ،

هاوزارتفرهنگوارشاداسالمی،مرکزمطالعاتوتحقیقاترسانه

 حسین سادات-میرزايی، انسیه -ی، راحله )-کاردوانی، لیال فتحی، و مهدي (5124اکبريان،

خرده بررسی پاپ، موسیقی اشعار محتوي در ايران جامعهفرهنگجوانان شناسیمجله
.9تابستان،شمارهمطالعاتجوانان،

يا(تأثیرآموزشسوادرسانه5121،خديجه)يآبادیزارعیزوارکی،اسماعیلوعل–نیازي،لیال

آگاهیدانش میزان فناوريبر بر مطالعاترسانه، آموزانمبتنی سالنوينيهافصلنامه ،

0دوم،پايیز،شماره
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( فیلیپ تسیرکر، و الئونورا جامعه5161وتسلر، بر درآمدي حاتمی،( ترجمه: موسیقی، شناسی

.18،اسفند،شمارهمجلهمقامموسیقايیآزاده،

(جوانـان5124احسان،طباطبائی،آسیهالساداتوسلمانی،محمدجواد)ودادهیر،ابوعلی،امینیان،

 اجتماعی عوامل در بررسی پاپ: موسیقی گـرايشدانشـجويان–و با مرتبط فرهنگی

تابستان،دورهدومفصلنامهمسائلاجتماعیايراندانشـگاهتربیتمعلمبهموسیقیپاپ، ،
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