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 چکیده
های زندگی بشر امروز پیوند خورده است. در ای اجتماعی است که با بیشتر عرصهموسیقی پدیده

 ینا د. در واقعاستگاه بومی ندارندر سطح جامعه ما رواج یافته است که خو هایی یقیموساخیر  یها سال

فرهنگی جامعه را به چالش  یها ارزشجدیدی هستند که بخشی از  یها سبک هادست از موسیقی

شوند. از ها شناخته میکنندگان اصلی این نوع موسیقی مصرفاند. در این میان جوانان به عنوان کشیده

دهند که زیادی از جمعیت را جوانانی تشکیل میبخش  ،آنجا که در شهر تهران به عنوان پایتخت ایران

جدید  یها سبکای به اخیر اقبال گسترده یها سالدر  نیز و  ها در حد باالیی استآنمصرف موسیقی 

شدیم تا به تحلیل و تبیین این  بر آناند، در این تحقیق موسیقی از جمله موسیقی زیرزمینی پیدا کرده

ها در سطح یق عبارت بوده است از این که به چه دلیل این موسیقیاصلی تحق سؤالموضوع بپردازیم. 

 گونه یناآیا وجود نیازهایی در سطح جامعه است که منجر به مصرف گسترده  ؟ واند یافتهجامعه رواج 

 ها شده است؟موسیقی

ای، گیری خوشه نمونهایم و با استفاده از در این بررسی از رویکرد استفاده و خشنودی بهره برده 

 و 8 ،3مناطق  و پسرانههای دخترانه آموزان پایه سوم متوسطه را در دبیرستان دانشز نفر ا 462تعداد 

نامه  های مورد نیاز به کمک پرسششهر تهران، به عنوان نمونه تحقیق مورد مطالعه قرار دادیم. داده 88

بخش شخصی و  انسجاماز تنش، نیاز  یزگر یازنشناختی،  گردآوری شدند. نتایج تحقیق نشان داد که: نیاز

بخش  انسجامنیاز  یرتأثنیاز عاطفی به ترتیب بیشترین اثرگذاری را بر نوع مصرف موسیقی داشته و 

 قرار نگرفت.یید أتاجتماعی در آزمون فرضیات مورد 

 کرد استفاده و خشنودی. صرف، روی، مموسیقی، جوانان، نیاز واژگان اصلی:
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 طرح مسئلهمقدمه و 

موسیقی محصول هنری جذابی است که در اوقات مختلف توسط اقشار گوناگون مورد استفاده قرار 

 افراد سرگرمی و شادی ی جهتابزار صرفاشود تصور می معموالًَآنچه خالف گیرد. موسیقی بر می

دهنده وضعیت زندگی  انعکاستواند گیرد که میرا در بر مینیست، بلکه مجموعه وسیعی از معانی 

ای از معانی و مفاهیم پنهان در موسیقی های گسترده الیه. در واقع در یک جامعه یا یک گروه باشد

های محبوب هر بک ترانهس» در واقع د.های مختلف زندگی باشنتوانند بازتاب نیازمی دارند کهوجود 

فرهنگ برای  آن عمدههای آن نوع رفتاری است که در تالش یکننده تقویتدهنده و  بازتابفرهنگ 

 ییها کنشهای اجتماعی در موسیقی در سطح کنش(. 833: 8368، 8)لمکس« بقا نقش اساسی دارد

طبقه اعضای ای که موسیقی» بنابراین باید گفت .شودامثال آن هم منعکس میمبارزه طبقاتی و چون 

عانی صریح و منیز کند و ای که طبقه فرودست بیشتر مصرف میموسیقییا ، دهند میفرادست گوش 

مؤثر  ها آن، مبارزه طبقاتی یا روابط ها آن، در جدایی طبقات، تمایز ها آنها و مصرف ضمنی موسیقی

 (. 82: 8386، کوثری« )دخودش را در موسیقی نشان ده تواند یماست. مبارزه طبقاتی و نسلی نیز 

نیابراین مختصیات   شیود. ب محصوالت موسیقایی در بستر جامعه و توسط اعضای جامعه تولید میی 

گیر سیاختن   بیا جلیوه   توانید  یمی هنرمنید  » در واقعشود. ای در این محصوالت منعکس میهر جامعه

همراه با بیان کردن فردیت خود، روندهای جدییدی را کیه در درون    شیوه نوین وموضوعی خاص، به 

هیم متنیوع و   موسییقی  آثار و کارکردهیای  (. 65: 8385، فیشر« )د، تصویر کنگیرد یمجامعه صورت 

میثالً برخیی پخیش    ، شیود اسیتفاده میی  موسییقی   از هیای مختلیف  در موقعیتنیز .است  گستردههم 

های محیط کیار بسییار مفیید    موسیقی را برای بهبود وضعیت بیماران قلبی و نیز برای کاهش استرس

زنیدگی   ةروزمیر  تجربه(. بخش زیادی از 4000 ،3به نقل از نورا ؛6: 4002، همکارانو  4ایلمزد )داننمی

مختلیف   هیای  ییت موقعهیچ هنر دیگری به این اندازه در حاالت و  د وگیرمیبا موسیقی شکل  انسان

از سوی دیگر، از آنجیا کیه موسییقی و بیه طیور       .(65: 8385فاطمی،  ؛33: 8384نتل، د )مصرف ندار

برقراری ارتبیاط و انتقیال   برای  ایرسانه، به هاست انسانای برای برقراری ارتباط میان کلی هنر وسیله

، هیا  ارزششود. به ویژه در جایی که زبیان قیادر بیه بییان عقایید، احساسیات، نیازهیا،        پیام تبدیل می

 مقتیدر سنگسیری،  د )تواند به عنوان یک ابزار کارآمد ایفای نقیش کنی  عواطف، و ... نباشد موسیقی می
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گیویی بیه    موجیود از عهیده پاسی    ای ه موسیقیهنگامی که از دیگرسو  .(3: 8384، و نتل 85: 8325

کیه بتواننید بیین آنیان ارتبیاط       هیایی  یقیموسنیازهای جاری جوانان برنیایند، گرایش به آن دسته از 

 گیرند.را بازتاب دهند، مورد توجه قرار می ها آن های یتذهنبرقرار کرده و 

کننید  سیتفاده میی  اند، از انواع مختلف موسیقی اکه در تحقیق حاضر مورد بررسی ینوجوانان

یکدیگر نداشته باشند. این گوناگونی که در مقاله نتیل هیم میورد     هکه ممکن است هیچ ربطی ب

تواند به دلیل وجود نیازهای متفیاوتی باشید   (، احتماالً می83:8384نتل،ت )قرار گرفته اسیید أت

دهد. سوق میهای مختلف که در بین نوجوانان شکل گرفته و به نوعی آنان را به سمت موسیقی

بسییار   بنابراین وضعیت موسیقی در میان این قشر و در جوامع مختلف از جمله در جامعه ایران

 .(805: 8386، کوثریت )پیچیده و ارزیابی آن نیز دشوار اس

توجیه و  میورد   و نوجوانیان ایرانیی   انواع موسیقی در میان جواناناز  ییها سبکاخیر،  یها سالدر 

جیدای از آنکیه    هیا  یقیموسی ایین  انید.  ایجیاد کیرده  را  یتر حساسوضعیت که اند استقبال قرار گرفته

ای را در مقایسیه بیا   جایگیاه وییژه   نداتحریک جوانان توانستهقدرت به دلیل اند برخاسته از دل جامعه

دو چهره جیوان و  توان در مورد نمونه این امر را مید.. نقشر به دست آور این موسیقی سنتی، در میان

کار خود را آغاز کردند و به سرعت جایگاه مهمی در مییان میردم بیه     8386دید که در سال الی جنج

محسین  »و  «حسین نیامجو  م» یهیا  ترانیه   سبک موسیقی و لحین اعتراضیی و عامیانیه    دست آوردند.

طیور   نشید و همیان   مواجهارشاد  رسمی در وزارتن  والئمسوجه با روی خوش   هیچ به البته« چاوشی

های فشیرده آثیار ایین دو در     های قاچاق موسیقی و تکثیر لوح رفت به گسترش شبکه می رشکه انتظا

موسییقی دیگیری نییز نظییر      یهیا  گیروه عالوه بر این دو،  .(8382سایت روزنه،) «گردید.منتهی ر بازا

ها به بازار موسیقی وارد شدند که به نوعی بازار موسییقی مصیرفی جوانیان را بیه تسیخیر در      خوان رَپ

وردند. این شرایط به وضوح در سبک مصرف موسیقی جوانانی که هیم اکنیون بیا اتومبییل شخصیی      آ

یا توسیط تلفین همیراه و ییا سیایر ابیزار و ادوات موسییقی اسیتفاده          کنند یمخود در تهران رانندگی 

، قابل مشاهده اسیت. نکتیه قابیل توجیه آن اسیت کیه، محتیوای غنیی موسییقی ایرانیی در           کنند یم

توان ایران را به عنوان یکیی  می»دید مورد غفلت قرار گرفته است. این در حالی است که ج یها سبک

(. محتیوای غنیی موسییقی    33: 8380، مشیحون « )دهای موسیقی در جهان معرفیی نمیو  از خاستگاه

در عمل چییز دیگیری    شود یمچه از سوی جوانان مصرف ایرانی، امروز کامالً اثبات شده است ولی آن

 کند.یرا بیان م
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توان نتیجه گرفت که احتماالً نیازهایی به مصرف انواع موسییقی جدیید در بیین    بنابراین می

. درسیت  یابنید سیوق   هیایی  یقیموسبه سمت چنین   ها آنشود جوانان وجود دارد که باعث می

ای توان دریافت انتخاب نوع موسییقی بیرای نسیل جیوان از اهمییت وییژه      همین جاست که می

ابعیاد آن از   ییین و تبسنجش میزان گرایش جوانان بیه انیواع موسییقی     بنابراین؛ تبرخوردار اس

گیذاری  گییری و سیاسیت  توانید میا را در تصیمیم   ضرورت علمی و کاربردی برخوردار بوده و می

هیای موسییقی در   فرهنگی در جامعه یاری کند. بنابراین با توجیه بیه اهمییت مفیاهیم و سیو ه     

محوری این مقاله را بدین گونیه مطیرح    سؤالار مختلف در جامعه، انعکاس شرایط اجتماعی اقش

و در سیطح   بیوده  اینکه موسیقی ایرانیی ییک موسییقی غنیی     با وجودچرا جوانان »کنیم که می

های متنوع و جدییدی اسیتفاده   دهند که از موسیقیجهان شناخته شده است، بیشتر ترجیح می

 «  ی غنی آن بیگانه است؟نمایند که با موسیقی بومی ایرانی و محتوا

 

 

 نظری مبانی

انجیام شیده، بیه     محصیوالت هنیری  کننیدگان   مصرفاجتماعی که درباره  یها پژوهشدر غالب 

ایین   شناختی افراد توجه شده است. جمعیتاجتماعی، طبقه یا مشخصات  -اقتصادی های یژگیو

هنیری شیرکت و انیواع    فرهنگی و  های یتفعالافرادی که در  در میان در واقعدر حالی است که 

گوناگونی وجود دارد. اگرچه  یها نگرشردهای ارزشی و یکرو، کنند می انرهای هنری را مصرف 

ایین   و نیسیت  متمیایزی  یها نگرشو  ها ارزشموجد  لزوماً مشارکت در مصرف و فعالیت هنری

برخیی  چرا شناختی اینکه لی بررسی جامعهوبه دالیل دیگری در افراد ایجاد شده است،  ها ارزش

سیتند،  محصیوالت هنیری خاصیی ه   کننده  مصرفدر افرادی وجود دارند که  ها نگرشو  ها ارزش

 .(53: 8386، فاضلیر.ک ت )حائز اهمیت اس

کننیدگان موسییقی و    مصیرف و نیازهیای اجتمیاعی    ها یژگیودر این مقاله به منظور تحلیل 

ودی استفاده شده است. بر ایین  استفاده و خشنرویکرد با سبک مصرف موسیقی، از  ها آننسبت 

اساس در ادامه مقالیه، ایین رویکیرد تئورییک و مفیاهیم محیوری میورد اسیتفاده توضییح داده          

 .شوند می
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   1استفاده و خشنودی رویکرد

بلکیه از قیدرت   منفعیل نیسیت،   موجیودی  استفاده و خشنودی مخاطب ییک رسیانه،    رویکرددر 

رنیو قیرار دارد   وآد ییژه بیه و ض با رویکرد مکتب فرانکفورت انتخاب برخوردار است. این دیدگاه در تعار

کارآمید  از نظر آدرنیو، رسیانه ابیزار    » در واقع د.کنکننده تلقی میکه مصرف رسانه را فرآیندی منفعل

داری است که هوییت ذهنیی طبقیه کیارگر را بیه      فرهنگی است و در جوامع صنعتی و سرمایه صنعت

ای کیه اسیتثمار خودشیان توسیط نظیام      دهید، بیه گونیه   ل میصورت یکنواخت و استاندارد شده شک

در حالی است که مطابق مفروضات رویکرد این  .(456: 4002، )کورزینسکی «پذیرندرا میداری  سرمایه

، دسیت بیه   شود یممخاطب از میان مجاری ارتباطی و محتواهایی که به او عرضه استفاده و خشنودی 

ای را با توجه به نیازهای خود پردازش زند و فعاالنه مواد و مطالب رسانهیدار مانتخابی آگاهانه و انگیزه

ین مدعا به زبانی دیگر توسط یکی دیگر از صاحب نظران مطرح شده . ا( ا426:8322اینگلیس،د )کنمی

 شد آن را ابزاری شایسته برای حل مسئله به شمار آورد،اگر استفاده از رسانه انتخابی نبود، نمی»: است

 .(334: 8384، کوایل مک) «یا حتی آن را واجد معنایی خاص برای استفاده کننده دانست

در سیال   4ای از الیهیو کیاتز  اولین بیار در مقالیه   محور استفاده و خشنودی-رویکرد مخاطب 

در ییک پیژوهش   مییالدی،   8363یل در سال اشد و بعدها توسط بالملر و مک کو مطرح 8353

ا هافراد از رسانه»که:  شود یمآغاز  سؤالبا این  رویکرد. این ار بسته شدبه کرسمی در انگلستان 

بیود کیه    سیؤال در واقع در پاس  به این « بکنند؟خواهند  میای چه استفاده از جمله موسیقی()

رییزی  هیا را پیی  هیای افیراد از رسیانه   بندی نیازها و استفاده طبقهکاتز و همکارانش طرح تئوری 

 بیا اتکیا بیه   ای  مقالیه در  .(8322)2و گورویچ 3کاتز، بالملر (248:8388،تانکارد ، وسوریند )کردن

هیای  شده در این میورد بیه ریشیه   استفاده و خشنودی یادآوری کردند که کارهای انجام رویکرد

هیای جمعیی ییا منیابع دیگیر ایجیاد       که انتظیارات از رسیانه  شوند مربوط میاجتماعی نیازهایی 

 شیود  یمدیگر( منجر  های یتفعال)یا اشتغال به  ها رسانهمتمایز مواجهه با  به الگوهایو  کنند می

  آید.نیازها پدید می ینتأمو رضایت ناشی از  نتیجه آن خشنودی و در
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و ع انیو ادر کیه   ای اسیت های رسانهآن چه حایز اهمیت است، الگوها و سبک رویکرددر این 

. بیه عبیارت دیگیر    است نحوه ظهور رسانه ،«البق» در واقع کنند.ظهور پیدا می خاص هایقالب

ای معیین و  کند و آن را در شیکل و انیدازه  قالب، قواعد و منطقی است که اطالعات را منتقل می

بنیابراین از   .(464: 8326، ون و همکیاران ، سویندالد )دهای خاص جای میمناسب برای رسانه

 یموجیود ، مخاطیب آن نییز   گییرد میی ظر قرار ها مد نقالبی از رسانهبه عنوان موسیقی  آنجا که

کنید؛  موسیقی مورد نظر را انتخیاب میی   ،از روی آگاهی و شناختشود که محسوب می« فعال»

 انتخاب آگاهانه دارد. جریانموسیقی نشان از یک ع ها و انواسبک انتخاب بدین ترتیب

داننید کیه   زاری میی را ابی  ها رسانه( 8323) 8کاتز، گورویچ و هاس بر همین اساس است که 

 هیای میرتبط بیا   نیاز هیا  آندهند. برای ارتباط خود با دیگران مورد استفاده قرار میها را آنافراد 

 :نداهقرار داد زیر های جمعی را در پنج دسته رسانهشناختی  روانکارکردهای اجتماعی و 

 ؛نیازهای شناختی .8

 ؛نیازهای عاطفی .4

 ؛بخش شخصی انسجامنیازهای  .3

 اجتماعی وبخش  جامانسنیازهای  .2

 نیازهای گریز از تنش. .5

 یهیا  و سیبک بنابراین افراد مختلف بسته به این که چیه نییاز ییا نیازهیایی دارنید، از انیواع       

نماینید. همیین تنیوع نیازهیا و سیالیق اسیت کیه بیه رواج انیواع          متفاوت موسیقی استفاده میی 

 گردد. یای منجر مبیگانه با فرهنگ در هر جامعها های آشنا یموسیقی

 

 تعریف مفاهیم

اشیاره شید، هیدف     تیر  شیپپردازیم. چنانچه در این بخش به تعریف اجمالی مفاهیم محوری مقاله می

اسیتفاده و خشینودی    رویکیرد بر مصرف موسیقی جوانان با استفاده از  مؤثرهای این مقاله بررسی نیاز

سینتی، غربیی، ترکیبیی، پیاپ،      کالسییک،  جا مفهوم موسیقی مورد مصرف به هفت نوعِاست. در این

پیردازیم. امیا الزم اسیت قبیل از توضییح      می ها آن مختصرزیرزمینی و مذهبی اشاره دارد، که به شرح 

                                                             
1
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اسیتفاده و  ایین مفهیوم بیه     اساسیاًَ  اراییه دهییم.  « 1مصرف موسیقی»این انواع، ابتدا تعریفی از مفهوم 

. مصیرف  شیود  اطیالق میی  هیای متفیاوت    نهگیری از کاالها و محصوالت مختلف موسیقایی در گو بهره

مصیرف  و میدت زمیان   توان به دو بعد کمی و کیفی تقسیم کرد. در بعد کمی میزان موسیقایی را می

(. 882: 8336، 4بریسیون د )و در بعد کیفی نوع مصرف مورد توجه قرار دار شود یمموسیقی سنجیده 

البتیه در ایین   را در نظیر گرفیت.    هیای گونیاگونی  تیوان شیاخ   برای تعیین نوع مصرف موسیقی می

: 8386، )صیمیم هیای صیمیم    بنیدی  توان به دسیته  های زیادی وجود دارد که میبندی دستهخصوص 

: 8386، کیوثری )، کیوثری  (28: 8386، فاضیلی )، فاضلی (3میوزیکایران ایتن. گ، س)، کیانی (842

تیا ترکیبیی از همیه ایین      سعی شیده  در این تحقیق ها بندی ، اشاره کرد. با توجه به انواع تقسیم(803

از مهم باشید.   موارددر برگیرنده تمام  تا حد امکانبندی  تقسیمای که این  به گونه مبنا قرار گیردانواع 

 به شرح زیر مدنظر قرار گرفتند:موسیقی  رو، هفت نوعاین

 ؛نظیر آثار بتهوون، باخ، موتسارت و ... (کالسیککالسیک )موسیقی  -8

سی کینگ،  جیپدی برگ،  کریسمایکل جکسون، جنیفر لوپز،  آثار ربی نظیرموسیقی غ -4

 ؛و ...نظیر یانی، کیتارو، ساش  های بدون کالم پاپ خارجیا و موسیقیمتالیک

موسیقی  ،موسیقی سنتی شامل موسیقی سنتی ایرانی نظیر آثار شجریان، ناظری و ... -3

 ، سیمین آقارضی، فرامرز پایور، جلیل شهناز ...حسین تهرانیآثار سنتی بدون کالم ایرانی نظیر 

 ؛و... محلی نظیر موسیقی لری، کردی، ترکی های یقیموس و

نظیر  شود یمهایی که از صدا و سیما پخش موسیقیبسیاری از موسیقی ترکیبی شامل  -2

 و ... آثار محمد اصفهانی، علیرضا افتخاری

یر لیال فروهر، هایده، حمیرا، مهستی، نظ یآنجلس لسهای موسیقی پاپ شامل موسیقی -5

موسیقی  بنیامین و... ،ایرانی نظیر رضا صادقی ستار، منصور، افشین، معین و ...، موسیقی پاپ

 ؛و ...آذر، فریبرز الچینی، جواد معروفی  چشمبدون کالم ایرانی نظیر ناصر  پاپ

محسن نامجو، گروه راک زیر زمینی مثل  های یقیموس سه نوع شاملزیرزمینی موسیقی  -6

، زد بازی، ساسی کس یچهپ زیرزمینی نظیر رَ های یقیموسکیوسک، پژواک، پارازیت، اوهام و ...، 

 ؛و ...حسن یگانه ، مشاهی هنام علم، بو موسیقی پاپ زیرزمینی نظیر محسن چاووشی مانکن و ...
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 خوانی.موسیقی مذهبی نظیر مداحی و روضه -2

بسیار متنوع و متعدد  ها انساناست. نیازهای « نیاز»مفهوم   قدیگر مفهوم محوری این تحقی

نیازهای انسان محدود و مشخ  نیستند. نیازها بر حسب شرایط، زمان، مکان و در واقع است. 

پذیرند. عالوه بر این، نیازها ماهیتی یکسان مراحلی از تمدن، سطوح فرهنگی و غیره، تنوع می

توانند به رقابت با یکدیگر برخیزند و ند، برخی از آنان میگیرندارند و در یک سطح جای نمی

یگرند و جز کدشدنی نیست. برخی دیگر مکمل ی برطرفگزینی  تنازع آنان نیز جز از طریق جای

 شدر مواردی چند، ارضای یک نیاز به پیدای یشدنی نیستند. حت ارضاءبه صورت طبیعی و آنی 

بندی از انواع نیازها  دستهدر این تحقیق ارایه یک  .(423: 8380، بیرود )انجام یمنیازی دیگر 

، نیازها به پنج بر اساس این نظریهکاتز و همکاران مد نظر قرار گرفته است.  نظریهبرحسب 

 که هرکدام نیز شامل چند قسمت هستند.  شونددسته تقسیم می

 شامل:  نیازهای شناختی (8

 کسب اطالعاتنیاز به  -

  ناختآگاهی و ش نیاز به -

 شامل: نیازهای عاطفی (4

 فیتجارب عاطکسب  -

 (234: 8384، تانکارده )لذت بخش و زیبایی شناسانکسب تجارب  -

 شامل:  بخش شخصی انسجامنیازهای  (3

 تقویت اعتبار -

 تقویت اعتماد -

 (282: 8385، اسولیوان و همکاران ؛234: همانه )ثبات و پایگا ایجاد -

 شامل:  اجتماعیبخش  انسجامنیازهای  (2

 تقویت رابطه با خانواده -

 دوستانتقویت رابطه با  -

 شامل:  نیازهای گریز از تنش (5

 .(234: 8384، تانکاردش )فراغت و آسای کسب -
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 روش تحقیق

های مورد نیاز، از روش پیمایش استفاده در این تحقیق، با توجه به هدف پژوهش و ماهیت داده

نامه به دست آمده است. جمعیت نمونه  د نیاز با استفاده از پرسششده و اطالعات میدانی مور

 88و  8، 3مناطق  های یرستاندبنفر از نوجوانان شاغل به تحصیل در پایه سوم  462شامل 

آموزان، در این مناطق توزیع شده است. انتخاب شهر تهران است که به تناسب جمعیت دانش

مناطق  یافتگی توسعههای ه در خصوص شاخ مبنای تحقیقات صورت گرفت براین مناطق 

های تحقیق بر اساس (. نمونه8383 ،و فیروزآبادی 8388،به آزاد ارمکی ت )ر. کتهران اس

در اختیار محقق قرار گرفت،  8های آماری که توسط سازمان آموزش و پرورش شهر تهرانداده

و پسر پایه سوم متوسطه  آموزان دخترها جمعیت کل دانشانتخاب شده است. طبق این داده

نفر از آنان به صورت تصادفی به عنوان  462تعداد نفر بوده است که  44202تهران در شهر 

آوری اطالعات در خصوص مصرف انواع موسیقی و نیز انواع  جمعاند. برای نمونه انتخاب شده

این مفاهیم برای سنجش ابعاد مختلف  ییها شاخ گیری از ادبیات موضوع، نیازها، با بهره

در قالب پرسشنامه مورد استفاده  ها آنطراحی شد و پس از آزمون اولیه و احراز روایی و پایایی 

باز در این خصوص که خود پاسخگو به چه علت  سؤالقرار گرفتند. در پایان پرسشنامه نیز دو 

با توجه به  ها نیزر تحلیل دادهت. دکند، مطرح شده اساش استفاده میاز موسیقی مورد عالقه

اند، از ضریب همبستگی ای یا اسمی مورد سنجش قرار گرفتهماهیت متغیرها که در سطح رتبه

v  .کرامر برای بررسی روابط بین متغیرها استفاده شده است 

 

 

 ی پژوهشهایافته

اجتماعی جمعیت نمونه و متغیرهیای میورد    -های اقتصادی برای ارائه نتایج مطالعه، ابتدا ویژگی

ها در پنج سطح نییاز  نتایج پژوهش و تحلیل داده ینتر مهمشوند و پس از آن سی توصیف میبرر

 شود.ارائه می

                                                             
8
های مختلف تحصیلی مناطق  دورهآمار اجمالی عوامل آموزشی و اداری برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به  . 

 .45و42: 8386گانه شهر تهران، نوزده
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 اقتصادی جوانان مورد بررسی -های جمعیتی و اجتماعی ویژگی -1

 بیر حسیب  ند. هسیت  درصد دختر 4/23گویان پسر و  درصد پاس  8/50 3های تحقیق، طبق یافته

آمیوز رشیته    دانیش درصید   8/32آموز رشیته ریاضیی،   گویان، دانش  درصد پاس 2/50 یرشته تحصیل

گوییان آذری،   درصید پاسی    3/42باشند. همچنیین  آموز رشته انسانی میدرصد دانش 5/84تجربی و 

 اقوام هستند.   یراز سادرصد  5/3درصد فارس بوده و  8/52درصد لر و  5درصد کرد،  8/2

ای  گونیه بوده است، بیه   88و  8بیشتر از دو منطقه  3 گویان در منطقه میزان تحصیالت پدر پاس 

استاد دانشگاه هسیتند.   هاآن درصد 80اند، و نزدیک نبوده سواد یبهیچ یک از پدران  3که در منطقه 

درصید در سیطح    2/82درصد در سطح ابتدایی،  8/5، سواد یبگویان  درصد پاس  2/4کلی پدر  به طور

درصید   2/83درصد فیوق دییپلم و لیسیانس و نهایتیاً      3/30دیپلم، درصد  5/43راهنمایی و متوسطه، 

بیشیتر   3گویان نیز در منطقیه   دارای تحصیالت فوق لیسانس و دکتری هستند. تحصیالت مادر پاس 

درصید در   80،سیواد  یبی گوییان   درصید میادران پاسی     2کلی  به طوربوده است.  88و  8از دو منطقه 

درصید فیوق    8/46درصید دییپلم،    2/32اهنمیایی و متوسیطه،   درصد در سطح ر 8/80سطح ابتدایی، 

 اند.درصد در سطح دکترا سواد داشته 6/4درصد فوق لیسانس و  2/5دیپلم و لیسانس، 

هیزار تومیان و حیداکثر سیی میلییون       880آموزان حداقل میزان درآمد ماهیانه پدران دانش

درصید   34کلی درآمد ماهیانیه   به طور. باشدهزار تومان می 200برابر ن تومان و میانه درآمد آنا

 8/82هیزار تومیان،    200هزار تا  208درصد  6/42هزار تومان،  200گویان کمتر از  پدران پاس 

 تومان است. درصد بیش از یک میلیون 3/46و تومان  یک میلیونهزار تا  208درصد 

 

 ها: موسیقی مورد مصرف و نیازهای جوانانتحلیل یافته -2

 :آموزان مورد مطالعه چنین بوده استگانه در میان دانشمیزان نیازهای پنج های تحقیقطبق یافته

 آموزان( توزیع نیازهای دانش1ه )جدول شمار
 میانگین نیازها                             

 باال متوسط پایین نوع نیازها 
 جمع

 فراوانی درصد
 462 800 83 68 46 نیازهای شناختی

 423 800 8 26 86 ی عاطفینیازها
 438 800 2 28 28 بخش شخصی انسجامنیازهای 
 463 800 3 38 53 بخش اجتماعی انسجامنیازهای 

 460 800 48 68 88 نیازهای گریز از تنش
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گویان به نیازهای شناختی و عاطفی در حد  شود توجه پاس مالحظه می همچنان که

شخصی در حد پایین و باالخره توجه آنان به نیاز بخش اجتماعی و  انسجاممتوسط، نیازهای 

ترین نیاز، نیاز گریز از تنش گریز از تنش در حد باالیی بوده است. به عبارت دیگر، برجسته

 است.    

 ( توزیع نوع موسیقی مورد مصرف2ه )جدول شمار

 فراوانی درصد نوع موسیقی مورد مصرف
 6 3/4 کالسیک
 63 3/43 غربی
 86 8/6 سنتی
 86 8/6 ترکیبی
 83 2/38 پاپ

 85 2/5 زیرزمینی راک
 20 4/85 زیرزمینی پاپ
 40 6/2 زیرزمینی رَپ

 

آموزان دارد و های جدول فوق، موسیقی پاپ بیشترین مصرف را در بین دانشدادهبر اساس 

پ، سنتی و ترکیبی و در های غربی، زیرزمینی پاپ، زیرزمینی رَپس از آن به ترتیب موسیقی

 .گیرند یمنهایت کالسیک قرار 

 

 تحلیل روابط بین مصرف موسیقی و نیازهای جوانان:
 

 رابطه میان نیاز شناختی جوانان و نوع موسیقی مورد مصرف آنان (3ه )جدول شمار

 میزان نیاز شناختی                            
 درصد کل باال متوسط پایین نوع موسیقی مورد مصرف

 3منطقه 

 800 45 0 25  کالسیک
 800 83٫6 23 38٫2 غربی
 800 48٫2 48٫6 50 سنتی
 800 33٫3 66٫2 0 ترکیبی
 800 36 56 8 پاپ

 800 33٫3 53٫3 83٫3 زیرزمینی راک
 800 24٫3 52٫8 0 زیرزمینی پاپ
 800 52٫8 24٫3 0 پزیرزمینی رَ
 800 48٫6 22٫6 43٫8 درصد کل

 020/0 سطح معناداری:                                               313/0: کرامر vمقدار 
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 رابطه میان نیاز شناختی جوانان و نوع موسیقی مورد مصرف آنان (3ه )جدول شمارادامه 

 میزان نیاز شناختی                           
 درصد کل باال متوسط پایین نوع موسیقی مورد مصرف

 0منطقه 

 800 800 0 0 کالسیک
 800 0 800 0 غربی
 800 86٫2 0 83٫3 ترکیبی
 800 33٫3 25٫8 40٫8 پاپ

 800 36٫2 88٫4 25٫5 زیرزمینی پاپ
 800 20 50 80 زیرزمینی رپ
 800 32٫5 32٫5 30٫3 درصد کل
 040/0 سطح معناداری:                                               441/0: کرامر vمقدار 

نطقه م
10 

 800 50 50 0 غربی
 800 50 50 0 سنتی
 800 50 0 50 ترکیبی
 800 35٫2 53٫6 80٫2 پاپ

 800 48٫6 62٫3 2٫8 زیرزمینی پاپ
 800 50 50 0 زیرزمینی رپ
 800 32٫3 54٫3 3٫8 درصد کل

 004/0 داری:سطح معنا                                                 272/0: کرامر v مقدار
 

های تحقیق در خصوص رابطه بین نیاز شناختی جوانان و نوع موسیقی مورد  یافتهتحلیل 

 3توان گفت که در منطقه دهد. مینشان می 8و  3مصرف آنان، رابطه معناداری را در دو منطقه 

ع از نو هایی یقیموسهرچه نیاز شناختی فرد باالتر باشد، به ترتیب، تمایل به سمت مصرف 

، نیز هرچه نیاز 8منطقة شود. در پ، زیرزمینی پاپ، پاپ و زیرزمینی راک بیشتر میزیرزمینی رَ

نظیر زیرزمینی رپ و پاپ  هایی یقیموسشناختی افراد بیشتر باشد، گرایش به سمت مصرف 

 معنادار نیست.  88منطقة مشخ  است، این رابطه در  همچنان کهشود. بیشتر می

 طه میان نیاز عاطفی جوانان و نوع موسیقی مورد مصرف آنانراب (4ه )جدول شمار
  عاطفیمیزان نیاز                                 
 درصد کل باال متوسط پایین نوع موسیقی مورد مصرف

 3منطقه 

 800 50 45 45 کالسیک
 800 52٫2 24٫6 0 غربی
 800 68٫5 30٫8 2٫2 سنتی
 800 50 50 0 ترکیبی
 800 23٫4 40٫8 0 پاپ

 800 35٫2 52٫8 2٫8 زیرزمینی راک
 800 52٫8 24٫3 0 زیرزمینی پاپ
 800 24٫3 52٫8 0 زیرزمینی رپ
 800 58٫2 33٫4 4٫2 درصد کل

 030/0 سطح معناداری:                                  233/0: کرامر vر مقدا
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 جوانان و نوع موسیقی مورد مصرف آنانرابطه میان نیاز عاطفی  (4ه )جدول شمارادامه 
  عاطفیمیزان نیاز                                  

 درصد کل باال متوسط پایین نوع موسیقی مورد مصرف

 0منطقه 

 800 50 50 0 علمی
 800 0 800 0 غربی
 800 80 20 40 ترکیبی
 800 53٫8 20٫3 0 پاپ

 800 48٫6 52٫8 82٫3 زیرزمینی پاپ
 800 22٫2 55٫6 0 رَپزیرزمینی 
 800 0 45 25 مذهبی
 800 32٫8 58٫6 88٫3 درصد کل
 000/0 سطح معناداری:                                                 473/0: کرامر vمقدار 

      

 10منطقه 

 800 0 0 800 غربی
 800 800 0 0 سنتی
 800 50 50 0 ترکیبی
 800 50 26٫4 3٫8 پاپ

 800 28٫6 82٫3 2٫8 زیرزمینی پاپ
 800 800 0 0 زیرزمینی رپ
 800 800 0 0 مذهبی
 800 68٫4 30٫6 8٫4 درصد کل

 002/0 سطح معناداری:                                                 024/0: کرامر v مقدار

 

گر رابطه  و نوع موسیقی مورد مصرف آنان بیاننتایج جدول فوق در ارتباط با نیاز عاطفی جوانان 

نیاز عاطفی در حد  8است. در منطقه  88و  8( در دو منطقه 0.562 و 0.223: کرامر V) نسبتاً قوی

کند و نظیر غربی، ترکیبی و زیرزمینی پاپ را بیشتر می هایی یقیموسمتوسط گرایش به سمت 

پ های پاپ، کالسیک و زیرزمینی رَفاده از موسیقیهرچه نیاز عاطفی فرد باالتر باشد تمایل به است

هرچه نیاز عاطفی فرد باالتر باشد گرایش به سمت  88که در منطقه  شود. این درحالیبیشتر می

 شود.پ و سنتی بیشتر مینظیر مذهبی، زیرزمینی رَ هایی یقیموس

( 0.433) یضعیفاین رابطه در سطح نسبتاً  3دهد، در منطقه جدول نیز نشان می همچنان که

 باشد.درصد معنادار نمی 35( نیز در سطح اطمینان :0.030Sig) یقرار دارد که به لحاظ آمار

بخش شخصی جوانان و نوع موسیقی مورد مصرف  انسجامدر ادامه ارتباط بین دو متغیر نیاز 

ه لحاظ دهد، این ارتباط بنشان می 2آنان مورد بررسی قرار گرفت. چنانچه نتایج جدول شماره 

( قرار 0.534) یاست که در حد نسبتاً قویید أت( مورد :0.000Sig) 8آماری تنها در منطقه 
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بخش شخصی جوانان پایین باشد، به ترتیب گرایش به  انسجامدارد. بدین معنا که هرچه نیاز 

این فرضیه تنها در خصوص  از این رو،؛ شودهای ترکیبی و کالسیک بیشتر میسمت موسیقی

 است.یید أتقابل  8ویان منطقه گ پاس 
 رابطه میان نیاز انسجام بخش شخصی جوانان و نوع موسیقی مورد مصرف آنان (4) جدول شماره

 بخش شخصی انسجاممیزان نیاز                         
 درصد کل باال متوسط پایین  نوع موسیقی مورد مصرف

 0منطقه 

 800 0 50 50 کالسیک
 800 0 800 0 غربی
 800 0 88٫4 88٫8 ترکیبی
 800 43٫4 64٫5 8٫3 پاپ

 800 33٫3 26٫2 40 زیرزمینی پاپ
 800 44٫4 22٫8 0 پزیرزمینی رَ
 800 0 0 800 مذهبی
 800 48٫4 50 48٫8 درصد کل

 000/0 سطح معناداری:                                  032/0: کرامر vر مقدا
 

ا در خصوص ارتباط بین نیاز گریز از تنش جوانان با نوع موسیقی ههمچنین تحلیل داده

جدول ت )اس قرار گرفته مورد تایید 8مورد مصرف آنان، نشان داد که این نیاز تنها در منطقه 

( با نوع موسیقی مورد مصرف 0.265) ی(. بدین ترتیب این متغیر ارتباط نسبتاً قو5شماره

بیشتر باشد، گرایش  8یاز گریز از تنش جوانان در منطقه جوانان دارد. بدین صورت که هرچه ن

شود و در دو منطقه دیگر نظیر غربی، پاپ و زیرزمینی پاپ بیشتر می هایی یقیموسبه سمت 

 این رابطه معنادار نبوده است.

 رابطه میان نیاز گریز از تنش جوانان و نوع موسیقی مورد مصرف آنان( 0ه )جدول شمار
 گریز از تنشمیزان نیاز                                       

 درصد کل باال متوسط پایین شخصی نوع موسیقی مورد مصرف

 0منطقه 

 800 50 0 50 کالسیک
 800 800 0 0 غربی
 800 36٫2 36 42٫3 ترکیبی
 800 20٫8 43٫4 0 پاپ

 800 60 33٫3 6٫2 زیرزمینی پاپ
 800 50 50 0 زیرزمینی رپ
 800 0 45 25 مذهبی
 800 55٫4 34٫8 88٫3 درصد کل

 004/0 سطح معناداری:                                  420/0: کرامر vر مقدا

بخش اجتماعی وابستگی معناداری با مصرف انواع موسیقی الزم به توضیح است نیاز انسجام

 شود.نمی نداشته است و به همین دلیل جداول مربوط به آن در اینجا گزارش
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 گیری نتیجه

موسییقی میورد   ت انیواع متفیاو   تصیویری از  تجربیی ، مبنای شواهد  بر تا در این مقاله سعی شد

نیازهای آنان ارائه شود. این مطالعه، بر این باور مبتنی بیوده   بر اساس شهر تهران مصرف جوانان

 ای بیرای  اشید، وسییله  برکیردن اوقیات   بیردن و پ   لیذت ای برای وسیلهاینکه از  فراترموسیقی که 

اجتماعی، بخش انسجام، عاطفی ،شناختیهای مختلف نیازو  است فرداحساسات و  ارضای نیازها

. هیر  شیوند  میی مرتفیع  به کمک موسییقی   و گریز از تنش تا حدود زیادی بخش شخصیانسجام

در واقیع افیراد و   خود را شیکل دهید.   فضای ذهنی  به کمک موسیقیتواند  می یگروهشخ  یا 

های اجتماعی خیود را   کنند به نوعی تمایز و ویژگیاز طریق نوع موسیقی که مصرف می ها روهگ

و است که به لحاظ فضایی و نیوع سیلیقه    ییها گروهدهند. تمایز، خصوصیت فرهنگی بازتاب می

هیای متفیاوتی    ، از مینش  هیای اجتمیاعی مختلیف    گیروه  در واقیع ، از دیگیران متفاوتنید.   مصرف

 یابد.  در مصرف آنان از جمله مصرف موسیقی نمود می برخوردارند که

نییاز   8نییاز شیناختی و عیاطفی، در منطقیه      3آید که در منطقیه  بر می گونه ینااز نتایج تحقیق 

تنهیا   88در نهاییت در منطقیه   و بخش شخصی، نیاز عاطفی، نیاز گریز از تنش و نیاز شناختی  انسجام

را بیر روی نیوع موسییقی میورد مصیرف جوانیان دارنید و نییاز          یرتیأث نیاز عاطفی به ترتیب بیشترین 

   معناداری بر روی نوع مصرف موسیقی نداشته است.یر تأثبخش اجتماعی به لحاظ آماری  انسجام

با توجه به نتایج تحقیق، موسیقی پاپ، موسیقی غربی و پاپ زیرزمینی بیشترین مصرف را در بین 

اسیت کیه توسیط دفتیر موسییقی وزارت       هایی یقیموساد کامل با در تض عمالًَجوانان دارند این موارد 

 ما،جامعه فضای موسیقایی در توان گفت که  رو، می اند. از اینفرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز نشر گرفته

پیذیری از راه تکثییر    که معرّف تشدید فرآیندهای تفکییک  باشد  گیری می شکلفرهنگی در حال  خرده

های بالقوه اخیتالل نمیادی در    گر ایجاد زمینه نوبة خود بیان  به و ماعی استاجت جدید های یبند گروه

 باشد. های فرهنگی رسمی، می از منظر سیاست یژهبه وپذیری جوانان،  جامعه 

هیا دو نیوع اسیتراتژی فرهنگیی بیرای انسیجام و        ییا دولیت   وامع، جیطور کلشایان ذکر است به  

گراییی فرهنگیی: کیه در آن امکیان رشید و گسیترش        کثیرت  (الیف : کننید  وحدت نمادی اعمال میی 

استراتژی یک شکلی فرهنگیی:  ( ب ؛شود ها در کنار هم و به صورت هم عرض فراهم می فرهنگ خرده

شود. این استراتژی بر خالف استراتژی قبلیی امکیان    سازی در عرض جامعه تعقیب می که در آن یگانه
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خیاص و محیدود از نیوع     یکند در نتیجه تعریف ود میها را بسیار محد فرهنگ  ها و خرده توسعة سبک

 مشیکالت  .(8382شیکوری:  د )کنی  های آحیاد جامعیه تعرییف میی      ها و ذائقه بهنجاری را برای کنش

وضیعیت  سیاست تکثّرگرایی فرهنگی به ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله در ایران به علیت  

در  هیا  آنپیوستگی اجتماعی  یها شاخ نشدن  دینهنهاانسجام اجتماعی در این کشورها که ریشه در 

سیازی   ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد، باعث شده تا در بیشتر موارد گزینیة یکسیان  

یکسیان    (. سیاسیت 8325چلبیی،  د )فرهنگی برای نیل به وحدت نمیادی تعقییب شیو    یشکل یکیا 

تلفیی چیون تصیویب قیانون منیع اسیتفادة       های گذشته از طریق سیاز و کارهیای مخ   طی دهه سازی

هیای تلویزییونی و سیینمایی )بیه وییژه       فیلم پخش ای، نظارت بر تولید و  ماهوارههای  شخصی از کانال

هیا   قانونی در توزیع کاست های یتمحدودکردن و اعمال  تلقیتولیدشده در خارج از کشور(، غیر مجاز 

بیه اجیرا گذاشیته اسیت کیه       آن، امثیال ز کشیور و  های موسیقی تولید شده در خارج ا کاست و ویدیو

پذیری جوانان بوده است. با این وجود، نتیجه ایین   ها معطوف به امر جامعه بخش اعظمی از این کنترل

نسل جیوان   ،امور جوانان در این امر اندرکاران دستتحقیق گواه آن است که با وجود تالش همه 

شکاف امکان بروز دارند و این امر  در حوزه موسیقی از بهنجاری و نابهنجاری خاص خود راتعریف 

ای از  فرهنگی عده خردههای فرهنگی و  فرهنگی رسمی در حوزه جوانان و فعالیّت های یاستسبین 

هیای   هیای دسیتگاه   تالش با وجودرو، شاید بتوان گفت که امروزه  دهد. از این جوانان را نشان می

تیوان   دوره جوانی، نمیی مسایل حل برای  راهجوی و جستاندرکار در طرح مسائل جوانان و  دست

جوانی به دوره ن و نافرآیندهای جوامسایل و از  دقیقیجامعه هنوز تصور  بخشی از انکار کرد که

جاذبیة   با وجیود سازی فرهنگی  رسد گزینة یکسان های اجتماعی جدید ندارد. به نظر می پدیده عنوان

پیذیری   یلی چون کثرت قابل توجه جمعیت جیوان، تفکییک  ظاهری برای برخی محافل رسمی، به دال

تج از آن، توسیعة وسیایل ارتبیاط جمعیی و     نی مختلف و متنوّع م یها فرهنگ و پیدایش خرده  هفزایند

های گونیاگون   های اطالعاتی، ازدیاد سرعت انتقال اطالعات در حوزه گسترش غیر قابل کنترل بزرگراه

بت باالی پوییایی اجتمیاعی در مقایسیه بیا گذشیته چنیدان       نس و علم و تکنولو یدر اثر توسعة 

ها و اقدامات کنترلی مبتنی بر  به همین سبب نیز توسل به سیاست .نداشته است در بر ای نتیجه

سازگاری و انسجام اجتماعی  در فرایند تحقق اجبار و تحدید، که ماهیتاً صبغة بیرونی )تا درونی(

 .قرین توفیق زیادی نخواهد شد، دارد
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تواند به نیوعی اعتبیاربخش ایین نتیایج     نیز می «اقبالی»و  «مقتدر سنگسری»نتایج تحقیق 

کارکرد موسیقی برای افراد را پیدا کردن حالت تعیادل روانیی و بعید از آن     ینتر مهم ها آنباشد. 

د برنی کسب آگاهی و سپس پر کردن اوقات فراغت و حفظ سنت و فرهنگ و درک شعر نیام میی  

اگییر (. پییس 28و  42: 8326اقبییالی، ن. گمچنییین ، ه853و  858: 8328، یر)مقتییدر سنگسیی

قصد  ها آنکنند بدین دلیل است که جوانان میزان زیادی از انواع مختلف موسیقی را مصرف می

-جوانان موسیقی را به این دلییل مصیرف میی    دارند تا از این طریق نیازهای خود را ارضا کنند.

یازهای شخصی جوانان برای مصیرف موسییقی اساسیاً در    هاست. ن آنکنند که بازتاب احساسات 

های اطرافشان و معاشرت با سایر و تجارب مربوط به موقعیت و مکان یشانها نگرشروحیاتشان، 

هیای  جوانان موسیقی متفاوتی را برای استراحت در اتاق یا برای فعالییت »افراد است. برای مثال 

 .(33: 4002، ساریکالیو و ارکیال) «کنند، انتخاب میها یتموقعورزشیشان یا برای سایر 

و جدیید   های یقیموستوان دریافت که، جوانان بدین دلیل اکنون با توجه به مطالب فوق می

و نیازهای متفاوتی را در این زمینیه   ها ارزشکنند که متفاوت مصرف می های یزانمرا به  متنوع

ر خصوص اینکه آیا نیازهای جوانان در شیرایط فعلیی   اصلی تحقیق د سؤالدارا هستند. بنابراین 

تیوان  شود کیه: میی  نقشی در نوع موسیقی مورد مصرف جوانان دارند؟ بدین گونه پاس  داده می

  بر نوع موسیقی مورد مصرف تلقی و معرفی کرد. مؤثر یها مؤلفهنیازها را به عنوان یکی از 

تگی این متغیرها با نوع موسییقی میورد   در پایان این نکته قابل توجه است که گرچه همبس

دهنیده ایین    نشیان بود، لیکن ایین امیر الجیرم    « متوسط»و « تقریباً باال»مصرف جوانان در حد 

بودنید، متغیرهیای    مؤثرواقعیت است که عالوه بر متغیرهای مذکور که بر متغیر وابسته تحقیق 

اند. مطالعات  بررسی قرار نگرفته ند که در این مطالعه موردهست دیگری نیز در این زمینه دخیل

توانید   های مختلف، موقعیت افیراد و غییره میی   ، ذائقهها ارزشتکمیلی در خصوص مواردی چون 

 علمی موجود را پوشش دهد. های خألبرخی از 

بر این اساس، با توجه به اهمیت موسییقی و نقیش آن در ارضیای نیازهیا و تنظییم روحییه       

هیای عمیومی   های مناسب و مشروع در مکیان مکان پخش موسیقیشود تا اجوانان، پیشنهاد می

و نییز هنگیام اسیتراحت در میدارس میورد بررسیی قیرار گییرد و         ، نظیر بازارهیا، مراکیز خریید   

 آموزان گنجانده شود.رسانی مناسب درباره این موضوع در مطالب درسی دانش اطالع
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در شناخت و تبیین  هایی یکاست ی نواق  وباید توجه داشت، که با توجه به اینکه روش کمّ

هیایی نظییر   شیود تیا بیرای تحقیقیات آتیی از روش     پیشنهاد میی  بنابراینمسایل فرهنگی دارد، 

کیه بیه نقیش     ییهانظریهتو ... با استفاده از  4اینظریه زمینه، 8مصاحبه گروهی ،مصاحبه عمیق

 نظرییه  هیا  ارزشینیه  پردازنید، اسیتفاده گیردد. در زم   مختلف زنیدگی میی   یها سبکو  ها ارزش

توانند نتایج قابل قبیولی  فرهنگی بوردیو می ةسرمای رویکرداینگلهارت، و در زمینه سبک زندگی 

 در این زمینه به دست دهند.ا ر
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