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چکیده
بعد از دهۀ  1970نوعي چرخش مطالعاتي از تمركز صرف بر وجوه توليد به وجوه مصرف بهويژه مصرف فرهنگي و نوعي چررخش تیيينري از
تأكيد بر متغيرهاي بهاصطالح «سخت» مانند طیقه ،به تأكيد و توجه به متغيرهاي به اصطالح «نرم» ماننرد هويرت اتقراف افتراد .برر اسراس اير ،
پژوهشگران به مصرف موسيقيايي كه يکي از مهمتري گونههاي مصرف فرهنگي است و تیيي آن بر اساس هويرت جمعري توجره كردنرد .برا
وجود اي  ،جامعهشناسان جامعۀ ما به هر دو واقعيت بررسي مصرف گونههاي موسيقيايي و تیيي آن بر اسراس عوامرف فرهنگري ،كمترر توجره
كردهاند .با درنظرگرفت محدوديتهاي باال ،مقالۀ حاضر نتيجۀ پژوهشي كمّي  -پيمايشي است كه دربارۀ رابطۀ مصرف گونههاي موسيقيايي برا
هويت جمعي انجام شده است .جامعۀ آماري پژوهش ،دانشجويان لر دانشگاه ياسوج بودهاند كه براي دسترسي بره آنران از شريوۀ نمونرهگيرري
طیقهاي چندمرحلهاي متناسب با حجم استقاده شد .بر اساس نتراي پرژوهش ،مصررف موسريقي پراو و موسريقي كالسريب ربري برهترتيرب
پرمصرفتري و كممصرفري گونههاي موسيقيايي دانشجويان بودهاند .رابطۀ هويت قومي با مصرف گونرههراي موسريقيايي محلري ،پراو و
مذهیي ،مثیت و معنادار و با موسيقي سنتي و ربي ،يرمعنادار بود .رابطۀ هويت ملي با مصرف گونههراي موسريقيايي ربري و پراو ،منقري و
معنادار ،با موسيقي مذهیي ،مثیت و معنادار و با ساير گونههاي موسيقي يرمعنادار بود .رابطۀ هويت جهاني برا مصررف گونرههراي موسريقيايي
ربي و پاو ،مثیت و با موسيقيهاي سنتي ،محلي و مذهیي ،منقي و معنادار بوده است .درنهايت ميتوان گقت ميزان برجستگي ،تعهد و تعلر
به هر يب از گونههاي هويت جمعي ،ذائقۀ مصرف موسيقيايي فرد را به سمت و سوي مصرف يب نوع موسريقي خراس سروف مريدهرد بره
عیارتي افراد منقعالنه موسيقي مصرف نميكنند ،بلکه فعاالنه متناسب با سرمايههاي هويتي خرود موسريقيهراي خاصري را انتخرا

و مصررف

ميكنند.
کلیدواژهها :مصرف فرهنگي ،مصرف موسيقايي ،هويت قومي ،هويت ملي ،هويت جهاني ،قوم لر ،دانشگاه ياسوج.
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جديد (اينترنت ،موبايف و يره) بره علرف زيرر اسرناد داده

مقدمه و بیان مسأله
در دوران جديد بحر

دربرارۀ مصررف ،9ضرم ارتیرا

مي شود :نخست ،مصرف فرهنگري ،ا لرب كمترر از بقيرۀ

داشت با فرايند توليد ،جهتگيري جديردي يافتره اسرت.

انواع فعاليتها مستلزم هزينهكردن است ،از اي رو قردر
افراد در اي زمينه زياد است .دوم ،قريحره كره از

برخالف گذشته كه مصرف تابع توليد بود ،امروزه مصرف

انتخا

و شيوههاي آن صورتي مستقف پيدا كرده و با امرور ديگرر

عناصر سازندۀ سیب زندگي است ،بيشرتر از هرر چيرز در

بهويژه فرهنگ و ويژگيهاي فرهنگي ،پيوستگي شرديدي

الگوي انجام فعاليرت و مصررف فرهنگري برروز مريكنرد
1

يافته است .اهميرت فرهنرگ و ويژگريهراي فرهنگري در

(فاضلي .)927 :9312 ،سوم ،رسانههاي عامهپسند  ،عالوه برر

عرام و

اينکرره از وجرروه اصررلي زنرردگي روزمررره و منیررع اصررلي

خراس ،ترا جرايي

در دورۀ مدرنيتۀ اخير هسرتند ،نقشري خطيرر در

تیيي و جهتدهي به رفتارهاي مصرفي بهصرور
رفتارهاي مصرف فرهنگي برهصرور

اطالعا

اسررت كررره از آن برررا عنررروان «چررررخش فرهنگررري» 2و

شکف دادن به پندارههاي افراد دربارۀ جهران پيرامرونشران

«جامعهشناسي فرهنگي» 3ياد ميشرود (.)Alexander, 2003

دارند (بنت .)991 :9316 ،چهارم ،بررخالف دوران مرارك

1

گذشته از اهميت «تیيي هاي میتني برر فرهنرگ» ،4بررسري

كه هويت طیقاتي ،برمینراي رابطره برا ابرزار توليرد انجرام

خود فعاليرتهرا و مصرارف فرهنگري ،در پرژوهشهراي

مريشرد ،امرروزه ،مصرررف ،مصررف فرهنگري و فرهنررگ

جامعهشناختي اهميتي دو چندان پيدا كرده است بهعیارتي

مصرفي ،به محور تحليفهراي اجتمراعي تیرديف شردهانرد

حوزۀ مصرف فرهنگي 5به يکي از مهرمترري موضروعا

(زاهد زاهداني و سروش.)9317 ،

پژوهشهاي جامعهشناختي تیديف شده و چشرمانردازهاي

از ميان كاالهاي فرهنگي مصرفي ،موسيقي 91جايگراه

پژوهشررري برررديعي را بررره روي پژوهشرررگران حررروزۀ

و اهميت ويژهاي دارد .موسريقي بخشري از فعاليرتهراي

(ملکري و رفيعري:9311 ،

هنري است كه انسانها از آن بيشتر از هر محصول هنرري

جامعه شناسي فرهنگ گشوده اسرت

ديگري براي ابرراز احساسرا

.)2

متنروع و مختلرف (عشر ،

اهميت مطالعۀ مصررف ،از آنرو اسرت كره مصررف،

دوستي ،حزن ،م و يره) ،ارسرال پيرام يرا تقويرت آن و

بهگونهاي فزايندهاي به تمام حروزههراي زنردگي امرروزي

ايجاد ح

همدلي و همیستگي استقاده ميكنند .انسانهرا

رخنه كرده و فرهنگ مصررف بره نظرم عمردۀ حراكم برر

همهروزه و همهجا در زندگي روزمره خود موسيقيهرايي

(Clark,

از انواع مختلف ميشنوند و نسیت به آنها واكرنش نشران

) .2003:26همچني مصرفگرايي بهشکف تازهاي از اقتردار

ميدهند (قاسمي .)9-2 :9312 ،رسرانه هرا نيرز هرر لحظره از

تیديف شده كه اهميت اشکال سرنتيترر اقتردار ،خصوصرا

موسيقي براي ارسال پيام و تقويرت تأیيرگرذاري و القراي

پيشينۀ طیقاتي و خانوادگي را تضعيف كررده و فضرايي را

پيامهاي خود استقاده ميكنند اما بهمثابه همۀ فعاليتهراي

براي گونههاي نوي هويت 7گشوده است.

فرهنگي ديگر ،امروزه ،عرضه ،تقاضرا ،ابزارهرا ،شريوههرا،

«شکفبندي اجتماعي» 6عصر ما تیديف شده اسرت

مربو به مصرف فرهنگي ،عالوه بر افزايش

زمان ،مکان و درنهايت توليد و مصرف موسريقي برهطرور

رو به رشد رسانههاي جمعري ،چراپي ،سرمعي ،بصرري و

اساسي متنوع و متحول شده است زيرا بررخالف گذشرته

1

كه مصرف موسيقي بيشتر در آيري هرا و مناسرب جمعري

مطالعا

Consumption
Cultural Turn
3
Cultural Sociology
4
Cultural Based Explanation
5
Cultural Consumption
6
Social Formation
7
Identity
2

خاس (بيشتر در مواقع شرادي ،حرزن يرا حماسرههرا) در
8

Popular Media
Marx
10
Music
9
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سطح محدود ،با ابزارهاي سنتي و زمرانهرا و مکرانهراي

رويکردي كه لذ هاي مصرف ،رؤياها و اميال مررتیط برا

ويژه انجام ميشد ،امروزه با پيشرفت تکنولوژي ،فراگيري

جهان كاالها را در كانون توجه و مطالعه قرار مريدهرد ،از

و جهررانيش ردن آن ،افررراد و گررروههرراي سررني و جنسرري

هم متمايز مريكنرد .ملکري و رفيعري ( )9311نيرز از سره

متقاو

در بيشتر مواقع و مکانهرا گونرههراي موسريقايي

نظريه براي پاسخگويي به پرسش چيستي میناي الگوهراي

مطلو

و مطیوع خود را از اينترنرت ،برا كمترري هزينرۀ

متمايز مصرف فرهنگي نرام مريبرنرد« :تطراب »  ،كره برر

ممک با حامفهاي صوتي مختلف و با حجرم زيراد روي

همسويي ميان سلسرلهمراترب اجتمراعي و سلسرلهمراترب

دستگاههاي بسيار كوچکي مريتواننرد مصررف كننرد كره

فرهنگي تأكيرد دارد .اير نظريره برر پايرۀ آراي بورديرو

7

هميشه و همه جرا دردسرترس هسرتند .حتري در راسرتاي

استوار است كه تأیيرگذارتري نظريه در حروزۀ مطالعرا

6

جهانيشدن تکنولوژي 9و بهتیع آن جهانيشدن فرهنرگ،2

فرهنگ و نابرابري محسو

از شکفگيري نوعي «بازار موسريقيايي» 3مريتروان سرخ

خوار– تبخوار» ، 1كه برر تکثريرافتگي سرليقۀ فرهنگري

گقت كه از سرطح محلري و محردود ترا سرطح جهراني و

اقشار باالي جامعه استوار است« .فرديشردن» ،1رهيرافتي

نامحدود امتداد دارد و افراد برهراحتري و سرهولت هرچره

كه میتني بر رهايي كنشگران از قيود و تعينا

سراختاري

بيشتر ،موسريقي دلخرواه خرود را در اير برازار گسرترده

است .فرديشدن نشان مي دهرد در جوامرع پساصرنعتي

ميتوانند «انتخا » 4كنند بنابراي امروزه ما با نوعي تنروع

كنرروني هرري گونرره ارتیررا نظرراممنررد و معنرراداري برري

در هر دو سروي عرضره (گونرههراي متنروع موسريقي) و

سلسلهمراتب فرهنگي و سلسلهمراتب اجتماعي بره چشرم

تقاضاي (ذائقهها ،تمايفهرا و گرروههراي سرني و جنسري

نميخورد.

متقاو

با وجود نظريا

و متنوع) توليد و مصرف موسيقي مواجه هستيم.

با متکثر و متنروعشردن جنیرههراي توليرد و مصررف

مريشرود .نظريرۀ «همرهچيرز

91

متنوعي كه در عرصۀ تیيي مصررف

فرهنگي به گونۀ عام و مصرف موسيقايي ،به گونۀ خراس

موسرريقيايي ،پرسررش و كنجکرراوي علمرري اساسرري ،اي ر

وجود دارد ،ميتوان گقت اير پرژوهش بره چنرد دليرف،

موضرروع را بررسرري مرريكنررد كرره چرره كسرراني ،بررا چرره

هويت جمعي 99دانشجويان را برهصرور

ويژگيهايي و بر چه اساسي ،كدام گونههاي موسيقيايي را
انتخا

و مصررف مريكننرد در پاسرخ بره چرايري اير

گونههاي موسيقيايي آنان بررسي و مطالعه

كرررده اسررت :اول اينکرره ،از اواخررر دهررۀ  1980و

پرسررش ،تنرروع رويکردهرراي علمرري یرراهر مرريشررود.
انديشمندان ،رويکردهاي مختلف تیيي كنندۀ انتخا

اساسي انتخا

مینراي مهرم و
1990

همزمان با افرول جوامرع «سوسياليسرت دولتري» 92بلرو

فوف

شرررقي و انتقرراد شررديد از نظريررههرراي فراگيررر و عمرردتا

را بررهصررور هرراي گونرراگوني از هررم متمررايز كررردهانررد.

ماديگرا( 93ماننرد ماركسيسرم) ،بره نروعي «چررخش بره

فيدرستون )9311( 5آنها را در قالب سه رويکرد مصررف

فرهنگ» در حلقههاي جامعهشناختي تأكيد شده است .اي

میتني بر توليد گستردۀ سرمايهدارانرۀ كراال (مصررف ترابع

توجرره برره «فرهنررگ» چنرران اهميترري دارد كرره برخرري

تقاضاي اقتصرادي) ،رويکرردي كره شريوههراي متقراو

انديشمندان معتقدند در زندگي اجتماعي معاصر همهچيرز

مصرف كاالها توسط افراد را به برجستهكردن مرزبنديهرا
و تمايزهاي اجتمراعي از سروي آنران نسریت مريدهرد و
1

Globalization of Technology
Globalization of Culture
3
Music Market
4
Choise
5
Featherstone
2

6

Homology
Bourdieu
8
Omnivore- Univore
9
Individualization
10
Post-Industrial
11
Collective Identity
12
Socialist state
13
Materialist
7
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«فرهنگي» است (بودريار .)9311 ،دوم ،در شررايط گسرترش

اقتصررادي و اجتمرراعي برره سررمت عالير و د د ررههرراي

رسانههاي جهاني ،جهاني شدن ،گسترش مدرنيته به نقرا

فرهنگرري اسررت .درنهايررت اينکرره بيشررتر پررژوهشهرراي

مختلف جهان ،كمرنگشدن مقهوم سررزمي و جغرافيرا و

انجامشده در حوزۀ مصرف موسيقيايي ،برر اسراس نظريرۀ

نسیي ناشي از آن ،نقوذپذيرشدن مرزهاي دولتهرا،9

بورديو ،كميت و كيقيت مصرف موسريقيايي را برر اسراس

شکفگيري و تکثرر جنریشهراي مرذهیي ،قرومي ،ملري و

نابرابريهاي اقتصادي ،جايگاههاي طیقراتي و يرا سررمايۀ

فراملي و نيز تأمليشدن زندگي روزمرره و بازانديشري در

فرهنگي مطالعه كردهانرد و كمترري تروجهي بره بررسري

پيرامرون هويرت و

مصرف موسيقيايي از منظر «جامعهشناسي فرهنگي» نشرده

و در خرور توجره روزافرزون

است .در صورتي كه امرروزه ،برا جهران – محلريشردن

فروف ،هويرت انسران

زمينههاي زندگي اجتماعي ،در جايگراههرايي كره هويرت

امروزي ،مركب ،چندمركزي ،چنداليه و متکثر شده است،

قومي وجود دارند ،حداقف از نظر تحليلي ،سه نوع هويت

تا جايي كه ميتوان گقت ما با نوعي پلوراليسم هويتي 2در

جمعي قومي ،ملري و جهراني را از هرم مريتروان متمرايز

سطح كالن جامعهاي و در درون اشخاس مواجه هسرتيم.

دانست كه با نام «سررمايههراي پيشريني هرويتي» جوانران

هر فرد به تناسرب نقرشهرا و موقعيرتهراي مختلرف در

(حيررردري و همکررراران )9312 ،كميرررت و كيقيرررت مصررررف

جامعه ،هويتهراي متنروعي دارد ،همچنران كره برهدليرف

موسيقيايي آنان را ميتوانند تحت تأیير قررار دهنرد زيررا

واقعرري يررا تصرروري

هرچند فراگيري تکنولوژيهايي با برد جهاني و گسرترش

گوناگون ،هويتهاي جمعري متعردد و چندسرطحي دارد

«صررنايع فرهنگرري» در دامنررهاي جهرراني– محلرري« ،تعرردد

به عیارتي انواع گوناگوني از منابع هويتبخش وجود دارد

امکانهاي موجرود برراي انتخرا

را پديرد آورده اسرت»

كه همگي با هم در شاكلۀ هويتي حضور دارند .هر فرردي

(گيدنز .)9371 ،خود اي انتخا ها نيز تحرت ترأیير عوامرف

ییا

هويتهاي سنتي (گيردنز )9371 ،بحر
روند آن را به بحثي جذا

تیديف كرده است .متأیر از تحروال

عضرويت در گررروههررا و اجتماعرا

بهصور

طیيعي ،ميان چندي گونۀ تعل قررار دارد .اير

3

اجتماعي ،فرهنگي صورتي نظاممند پيدا ميكنند .بره بيران

سطوح تعل ميتواند جهاني ،تمدني ،زباني ،دينري ،ملري،

فيسب ،در يب جامعۀ رسرانهايشرده ،مرردم هويرتهراي

قومي و منطقهاي باشد (حاجياني .)9311 ،نکتۀ مهمي كره در

فرهنگيشان را برحسب انتخا هاي متعلر بره خودشران

ارتیا با سياست معطوف بره هويرت وجرود دارد ،اتخراذ

نمرريسررازند ،بلکرره مررواد خررام – تصرراوير ،داسررتانهررا،

راهیردي هويتي است كه میيّ چرخش از مسائف سياسري،

شخصيت ها ،آوازها ،آيي ها و افسانهها – را به روشهايي
تغيير ميدهند كه متناسب با تجربرۀ زيسرته شران معنرادار

9

الیته به تعیير گيدنز ،جامعه را با دولت ملي نميتوان يکي دانست .وي

متقاو

از پارسونز ،مسألۀ «سامان» را بدي طري صور بندي ميكند كه

چگونه نظامهاي اجتماعي زمان و مکان را به هم «پيوند» ميدهد .در اينجا
مسألۀ سامان ،نوعي فاصلهگيري زماني

مکاني در نظر گرفته ميشود يعني

شرايطي كه تحت آن زمان و مکان چنان سازمان ميگيرند كه حضور و يیت
به هم وصف ميشوند .در جوامع پيش از مدرن ،مکان و محف الیا بر هم
منطی بودند اما پيدايش مدرنيت با تقويت روابط ميان ديگران « ايب» ،بيش
از پيش مکان را از محف جدا ساخت .در شرايط مدرنيت ،محف بيش از پيش
توهمي ميشود يعني موقعيتهاي محلي كامال تحت نقوذ و رخنۀ عوامف
اجتماعي دور از خودشان در ميآيند و با آنها شکف ميگيرند (گيدنز،

باشد (.)Fisk, 2011

در اي راستا ميتوان گقت متقاو

از گذشرته كره از

كف افراد  7ساله و باالتر استان كهگيلويره و بروير احمرد،
تنها  96/2درصد باسواد بودهاند و از اي تعرداد نيرز 61/5
درصد يکي از مدار اول تا پنجم ابتدايي داشتهاند و تنها
 9/1درصد ديپلم كامف متوسطه و فقط  ./4درصد يکري از
كالسهاي اول يا بيشتر مدارس عالي يا دانشکده را تمرام
كرده بودند و [اسریا

و ادوا

موسريقي بره دو دسرتگاه

.)23 -9311:91
Identity Ploralism

2

Glocalization

3
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963

«كرنا 9و ساز بادي» و حداكثر «ني» محدود برود] كره تنهرا

زمينۀ اجتماعي «لري» زنردگي مريكننرد .همچنري آنهرا

در هنگام عروسي و عزاداريها به كرار گرفتره مريشردند

بررهواسررطۀ حضررور در دانشررگاه ،تعامررف بررا دوسررتان و

(لمعه ،)9341 ،امروزه كره مراكرز متعردد آموزشري در تمرام

همکالسيهراي يرلرر ،حضرور در كرالسهراي درس و

سطوح آموزشي مقدماتي ترا دكترري و انرواع كانرالهراي

مطالعه و دسترسي به متون فرهنگي (مانند كتا  ،مجال ،

ارتیاطي اسرتاني ،ملري ترا جهراني در اير اسرتان نهادينره

سايتها و )..كه بيشتر ايدهها و انديشههاي ملي را منتشرر

شدهاند 79« ،درصد از مردم اي استان اعالم كردهانرد كره

ميكنند ،بيشتر از بقيۀ همقومهاي خود به فضاي گقتمراني

موسيقي گوش ميكنند» و ميزان مصرف موسريقي در بري

ملي دسترسري دارنرد .درنهايرت اينکره آنهرا برا مهرار

ديپلم و باالي ديپلم بهترتيرب ،بره

حداقلي كه در زبان انگليسي و استقاده از تکنولروژيهراي

افراد داراي «تحصيال

 17/1و  16درصررد مرريرسررد» و در برري اي ر افررراد «23

ارتیاطي جديد مانند اينترنت ،گوشيهاي همراه پيشرفته و

درصد» از «دو ترا چهرار سراعت» و « 92درصرد» «چهرار

دانلود فيلمهرا و موسريقيهراي ربري دارنرد ،بره فضراي

ساعت يا بيشتر از چهار ساعت» از وقرت خرود را صررف

گقتماني جهاني نيرز مريتواننرد دسترسري داشرته باشرند

گوشكردن به موسيقي ميكنند 2زمينه و بسرتر اجتمراعي

بنابراي بررسي رابطۀ انواع سهگانۀ هويت جمعري قرومي،

هويتيابي تغييرر يافتره و مصررف موسريقي نيرز يکري از

ملي و جهاني با كميت و كيقيت مصرف موسيقي در بري

فرا رت در اير اسرتان

دانشجوياني كه عالوه بر پيشينۀ هويت قومي (لر) به ساير

مهمتري زمينههاي گذران اوقا

شده اسرت .برا وجرود اير  ،ترا كنرون مطالعرهاي علمري

گقتمرانهرراي هرويتي (ملرري و جهراني) دسترسرري دارنررد،

درخصرروس شناسررايي وضررعيت گونررههرراي مصرررف

مناسرربتررري و منطقرريتررري زمينرره بررراي انجررام چنرري

موسيقيايي و رابطۀ آن با انواع هويت جمعي در اي استان

پژوهشهايي ميتواند باشد كه رابطرۀ انرواع هويرتهراي

انجام نشده است.

جمعي را با انواع مصرف موسيقي بررسي ميكند.

در اي راستا هدف مقالرۀ حاضرر ،بررسري وضرعيت

از اي رو پرسش اساسي اي پژوهش ،اي اسرت كره

مصرف موسيقي و گونههاي متنوع آن در بي دانشرجويان

رابطۀ بي گونههاي هويت جمعي (قومي ،ملي و جهراني)

لر دانشگاه ياسوج و رابطۀ آن با ميزان پايبندي آنان به هر

با گونه هاي مصرف موسريقيايي دانشرجويان لرر دانشرگاه

يب از انواع هويتهاي جمعي قومي ،ملي و جهاني بروده

ياسوج چگونه است

است .دانشجويان به داليف زير مناسبتري جامعۀ آمراري
براي اجراي پژوهش در نظر گرفته شدند .دانشجويان لرر،

پژوهشهای پیشین

همزمان در معرض ادبيا  ،آراء ،كردارهرا و انديشرههراي

در زمينرررۀ مصررررف موسررريقي و عوامررف مرررؤیر برررر آن

سه فضاي گقتمراني محلري ،ملري و جهراني قررار دارنرد.

پژوهش هاي داخلي و خارجي چندي انجرام شرده اسرت.

بدي ترتيب كه آنها با حضور در خانوادهها ،فضاي شرهر

ودادهير و همکاران ( )9311در پژوهشي با عنوان «بررسي

و تکلم با گويش لري با دوستان و همقرومهراي خرود در

جامعررهشررناختي عوامررف اجتمرراعي و فرهنگرري مرررتیط بررا
گرايش دانشجويان دانشگاه تربيت معلم به موسيقي پراو»

آلتي است بادي و بلند كه صداي آن بم اسرت و چرون سروراد نردارد ،برا

دريافتنررد ميرران سرررمايۀ فرهنگرري و پايگرراه اجتمرراعي-

انگشتان نواخته نميشود و از اي رو فقط براي دمدادن به كار ميرود (فرهنگ

اقتصادي با گرايش به موسيقي پراو ،رابطرهاي معنرادار و

فارسي معي ).

ميان دي داري و شاخص گرايش به موسيقي پاو ،رابطرۀ

9

2

طرح بررسي و سنجش شاخصهاي فرهنگ عمومي كشور ،استان كهگيلويه

و بوير احمد9319 ،

معنرراداري مشرراهده نمرريشررود .شررريعتپنرراه ( )9311در

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)65شماره اول ،بهار9316
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پژوهشي با عنوان «تحليف جامعرهشرناختي نحروۀ مصررف

موسيقي با چشمانداز قومي »4با به چالش كشيدن رويکررد

موسرريقي عامررهپسررند در ميرران جوانرران :مطالعررۀ مرروردي

سنتي مصرف موسيقي كه بر صنعت موسيقي میتني بود ،به

دانشجويان دانشگاه كردستان» چگونگي و چرايي مصررف

اي نتيجه رسيدند كه جوانان به روشهراي گونراگوني از

موسيقي ،بهخصوس موسيقي عامهپسند را در ميان جوانان

موسيقي براي ساخت و بقاي هويت خود استقاده ميكنند.

بررسي كرد .يافترههرا نشران داد موسريقي برراي جوانران،

همچني مصرف موسيقي ديگر میتني بر پايگاه اقتصادي و

ابزاري است كه با آن ،زنردگي خرود را معنرادار و هويرت

اجتماعي نيست ،بلکه ابزاري براي بازنمايي هويت اسرت.
5

خويش را ني ميكنند .محمدپور و همکراران ( )9312در

نتاي پژوهش كاكريف و همکاران ( )2011با نام «مصرف

پژوهشي با عنوان «تحليف جامعهشناختي شريوه برسراخت

موسرريقي :انتخررا

سرریب زنرردگي يررا اعتيرراد» نشرران داد

هويت از رهگذر مصررف موسريقي عامرهپسرند در ميران

ديجيتالي شدن ،به مصرفكنندگان امکان مري دهرد در هرر

جوانان» شيوۀ برسراخت هويرت را برا مصررف موسريقي

زمان و مکاني از موسيقي استقاده كنند و از آن لذ

بیرند.

عامهپسند در ميان جوانان بررسي كردنرد .يافترههرا نشران

همچني براي برخي افراد ،موسيقي ،اعتيادآور و همراه برا

ميدهد جوانان با مصرف موسيقي د د هها و مسائف خود

آیاري منقي بر زندگي شان است ،در حالي كه براي بيشرتر

وسريلهاي برراي برسراخت

يرب فعاليرت

را بيان كرده و از آن بهصور
هويت استقاده ميكنند.

مصرفكنندگان ،مصرف موسيقي به صور

زندگي افزايش يافته است .نتاي پژوهش كاكريرف و ليرو

6

نتاي پژوهش كاتزگرو 9و همکاران ( )2007با عنروان

( )2013با عنوان «مصرف موسريقي مرردمپسرند ربري برا

«طیقرره ،پايگرراه ،مشرراركت فرهنگرري و گررذار نسررلي در

مشاركت باالي طرفداران چيني موسيقي» نيز میتني برر آن

اسرائيف» نشان داد مصرف موسريقي افرراد بيشرتر از آنکره

بود كه بسياري از پاسرخگويان چينري در انتخرا

سریب

تررابع موقعيررت اجتمرراعي خودشرران باشررد ،برره موقعيررت

زندگي ،عميقا تحت تأیير مصرف موسيقي ربي بودنرد و

اجتماعي والدي آن ها وابسته است .الرسر  2و همکراران

بسياري از آن ها مترأیر از موسريقي ربري ،حتري تصرميم

( )2009در پژوهشي با نرام «مصررف موسريقي :بازنمرايي

كرده و خارج از كشور زنردگي

خود در تعامال

اجتماعي» بيان كردنرد اير نکتره كمترر

بررسي شده است كه موسيقي چگونه برهصرور

در

كنند.

ابرزاري

در بيشررتر پررژوهشهرراي پيشرري داخلرري و خ رارجي

اجتماعي مصرف ميشود.

هرچند پژوهش هراي انردكي برا محرور هويرت در زمينرۀ

مقهرومي ارتیرا بري مقهروم

مصرررف موسرريقي انجررام شررده بيشررتر آنهررا ،هويررت را

براي بازنمايي خود در تعامال
يافته ها نشان داد چارچو

گرفته بودند چي را تر

بهصور

از «خود» مصررفكننردگان ،خصيصرههراي نمرادي

فردي نگريستهاند تا جمعري بنرابراي آنچره در

موسرريقي و جايگرراه مصرررفكننررده را نشرران مرريدهررد.

اي پژوهشها بررسي نشده است ،بررسي رابطرۀ مصررف

مقهومي موسيقي براي بازنمايي خرود ،آشرکارا

موسيقي با هويرت جمعري و سره گونرۀ مهرم آن ،هويرت

تأیير جايگاه و نقش سيال و چندگانۀ مقهروم خرود

قومي ،ملري و جهراني اسرت بنرابراي پرژوهش پريشرو

را در مصرف نمادي موسيقي روشر مريكنرد .ناترال 3و

ميكوشد رابطۀ مصرف موسيقي را برا گونرههراي هويرت

همکاران ( )2011در پژوهشري برا عنروان «فهرم مصررف

جمعي (قومي ،ملي و جهاني) بررسي كند.

چارچو
قدر

1

Katz-Gerro
Larsen
3
Nutall
2

Tribal Lens
Cockrill
Liu

4
5
6
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مبانی نظری

تبچيزخوار ،ارتیا مسرتقيم ميران موقعيرت اجتمراعي و

وبل  9از نخستي جامعهشناساني است كه مقولرۀ مصررف

نوع مصرف فرهنگي (پيش فرض نظريۀ تطاب بورديرو) را

را بررسرري كرررده اسررت .وي مصرررف را بررر پايررۀ طیقرره

به چالش ميكشد و ميگويد ترجيحا

فرهنگري  -هنرري

اجتمرراعي تیيرري مرريكنررد ،برره اير ترتيررب كرره كوشررش

اقشررار برراالي جامعرره لزومررا برره گزينررههرراي مشخصررا

مصرفكننده را برراي مصررف كاالهرا ،نشرانهاي از طیقرۀ

نخیه گرايانه محدود نمي شرود ،بلکره همچنري مري توانرد

اجتماعي وي قلمداد ميكند .نظريۀ او در زمينۀ مصرف در

دربرگيرندۀ انواع ميانمايه و چه بسا عوامانره [موسريقيايي]

جامعۀ مدرن ،نظريۀ طیقۀ تر آسرا 2نرام دارد .او اسرتدالل

نيز باشد .بهنظر پيترسون مصرف فرهنگي اليههراي براالي

ميكند انگيزۀ مصررفكننرده ،كسرب تشرخص ،احتررام و

اجتماع ،متنوع شده و تکثر يافته اسرت امرا اقشرار پرايي

منزلت اجتماعي و نيز نمايش موقعيت اجتماعي و یررو

همچنان به مصرف فرهنرگ عامره يرا تروده عالقره نشران

خود با مصرف متظاهرانه است (وبل .)9313 ،

ميدهند (ملکي و رفيعي .)3 :9311 ،در شرايط كنروني جهران،

3

بورديو از ديگرر نظريرهپردازانري اسرت كره مصررف

الگوي قرارگرفت ذائقهها ،هرمي معکوس است .در براالي

فرهنگرري و زمينررههرراي سرراختاري و شررناختي مرررتیط بررا

هرم ،نخیگان قرار دارند كه حجم اجتماعي اندكي دارنرد

آن را تحليرف و بررسري كررده اسرت.

ولي تعداد و تنوع ژانرهاي هنري و فرهنگياي كه مصرف

رهيافررت وي میتنرري بررر هررمسررويي ميرران سلسررلهمراتررب

ميكنند زياد است .در پايي هرم نيز طیقا

پايي با تنروع

اجتماعي برا سلسرلهمراترب فرهنگري اسرت كره در ميران

محدود ژانرهاي مصرفي قرار گرفترهانرد برهعیرارتي نروع

صاحب نظران به رهيافرت تطراب شرناختهشرده اسرت .او

ژانرها و تمايز دقي ميان محتواي ژانرها نيست كره ذائقرۀ

معتقد اسرت موقعيرت عرامالن در سلسرلهمراترب توزيرع

طیقا

باال و پايي را از هم جدا مريكنرد ،بلکره تنروع و

سرمايه هاي اقتصادي و فرهنگي ،درون ميدان طیقا  ،هرر

تعدد ژانرها چني ميكند .در نظر وي ذائقۀ طیقرا

گونه هاي متقراو

كنش گري را به جانرب الگروي رفتراري خاصري متمايرف

التقاطي (همهچيزخوار) و ذائقۀ طیقا

ميكند (واكوانت .)337 :9371 ،به نظر او ،افراد داراي موقعيت

(تبچيزخوار) است (فاضلي.)1 :9312 ،

براال،

پرايي  ،ترببعردي

طیقاتي باال ،مصرف فرهنگي متعالي و نخیهگرايانه دارنرد،

گيدنز از ديگر نظريهپردازان معاصر است كه بهتقصيف

حال آنکره نروع مصررف فرهنگري افرراد داراي موقعيرت

كررده

در مورد شيوۀ زنردگي (مصررف) و هويرت بحر

(قاسرمي و صرميم،

است .در زندگي اجتماعي امروزي ،مقهوم شريوۀ زنردگي

 .)Chan & Goldthorpe, 2005: 2007 9317جروهرۀ ديردگاه

معناي خاصي به خود ميگيرد .هرچه نقوذ و كشش سنت

بورديو ،تأكيد بر سلسلهمراتب عمرودي ذائقرههرا برمینراي

كمتر ميشود و هرچره زنردگي روزمرره بيشرتر برحسرب

تمايز است .بر اساس اي  ،موجوديت اجتماعي ذائقه هراي

تأیيرا

متقابف عوامف محلي و جهاني بازسازي مريشرود،

فرهنگي ،يب استوانه اسرت كره در براالي آن نخیگران برا

افراد بيشتر ناچار ميشوند شيوۀ زنردگي خرود را از ميران

فرودسررتي بررا

كنند .به دليف «باز بودن» زندگي

طیقاتي پايي  ،عوامانه و تودهگرايانه است

ذائقررههرراي خررو

و در پررايي آن طیقررا

گزينههاي مختلف انتخا

اجتماعي امروزي و همچني بهعلت تکثريابي زمينرههراي

ذائقههاي عامهپسند قرار گرفتهاند.
پيترسرررون 4برررا طررررح ديررردگاه همرررهچيزخررروار-

عمف و تنوع «مراجع» ،انتخا

شيوۀ زندگي بيش از پريش

در سرراخت هويررت شخصرري و فعاليررت روزمررره اهميررت
1

Veblen
Liesure Class
3
Conspicuous Consumption
4
Peterson
2

مييابد (گيدنز .)29 :9371 ،شيوۀ زنردگي را بره مجموعرهاي
كم و بيش جامع از عملکردها ميتوان تعیير كرد كره فررد
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آن ها را به كار ميگيرد زيرا نه فقط نيازهاي جراري او را

مصرف موسيقي ،بر اساس نظر گيدنز ميتوان گقت تروان

بر آورده ميكنند ،بلکه روايت خاصي را هم كه وي برراي

بازانديشي عامالن به دو عامف بسرتگي دارد :اول ،از جنیرۀ

هويت شخصري خرود برگزيرده اسرت ،در برابرر ديگرران

عرضه ،رسانهها و تکنولوژيهاي عرضهكنندۀ موسريقيهرا

متجسم ميسازند .شيوۀ زندگي اصرطالحي اسرت كره در

در امتدادي محلي – جهاني گسترش و تکثير يافتهانرد كره

فرهنگ سنتي چندان كاربردي ندارد زيرا با نوعي انتخا

حوزههراي انتخرا

از ميان تعداد كثيري از امکانهاي موجود مرالزم اسرت و

دادهاند .دوم ،از جنیۀ تقاضا« ،انتخا » يرب يرا چندگونره

درعمف نه فقط از نسف گذشته «تحويف گرفته نمريشرود»

موسيقي در بي تنوع بي پايان عرضۀ موسيقيايي ،تصرادفي

بلکه «پذيرفته» مريشرود .شريوههراي زنردگي برهصرور

و منقعالنه نيست و تحت تأیير ميزان «بازانديشي» عرامالن

عملکردهاي روزمره در ميآيند ،عملکردهايي كه در نروع

در هويتهاي سنتيشان يا پايبندي آنران بره هرر يرب از

پوشش ،خرورا  ،طررز كرار و ..تجسرم مرييابنرد .همرۀ

هويتهاي اجتماعي قومي ،ملي و جهاني قرار دارد زيررا

اي گونه انتخا ها ،تصميمگيريهايي هستند كه ما نه فقط

در دوران جديد ،هويت شخصري ،چيرزي نيسرت كره در

دربارۀ چگونه عمفكردن بلکه دربارۀ چگونه بودن خويش

نتيجۀ تداوم كنشهاي اجتماعي به فرد تقويض شده باشد،

به مرحلۀ اجرا ميگذاريم .هرچه وضرع و حرال جامعره و

بلکه چيزي است كره فررد بايرد آن را برهطرور روزمرره و

محيطي كه فرد در آن به سر مي برد بيشتر به دنياي مابعرد

مداوم ايجاد كند و در فعاليتهراي بازترابي خرويش از آن

سنتي تعل داشته باشد ،شيوۀ زندگي او نيز بيشتر با هستۀ

حمايت و پشتيیاني كند (گيردنز .)94 :9371 ،وي معتقد است

واقعي هويت شخصياش و ساخت و همچني با تجديرد

مدرنيته ،تغييراتي را در هويت و تقسرير فررد از خرودش،

ساخت آن سر و كار خواهد داشت

(گيدنز.)921 :9371 ،

افرراد را بيشرتر از هميشره گسرترش

پديد آورده است ،بدي صور

كه هويت به امرري ترأملي

در نظام مابعد سنتي ،انتخا هاي گوناگوني در زمينرۀ

و روزمره تیديف شده اسرت و در انتخرا هرايي خرود را

شرريوۀ زنرردگي وجررود دارد .فعاليررت در دنيررايي كرره

نشان ميدهد كه سیبهاي زندگي 9را مريسرازند .مقهروم

انتخا هاي گوناگوني را ممک ميكند ،قیف از هر چيز به

هويت ،با انتخا

و گزينش همرراه اسرت و پرسرشهراي

معناي آن است كه فرد عامف در هر مورد بايد گزينشري از

چگونه زيست و چگونه بودن به ناچار با تصميمگيريهاي

به عمرف آورد

روزانرره دربررارۀ چگونرره رفتررار كررردن و چرره چيررزي

ميان راهحف هاي بديف و روشهاي متقاو

و علررت هررم اي ر اسررت كرره سرراختكارهررا و تابلوهرراي

مصرفكردن ،پاسخ داده ميشود (گيدنز.)993 :9371 ،

راهنمايي كه طرز كار و جهت حركت افراد را در جوامرع

ژان بودريار 2از ديگر نظريهپردازاني است كره دربرارۀ

سنتي تعيي مي كنند ،در جوامع امروزي وجود ندارند يرا

رابطۀ هويت و مصرف بح

كرده اسرت .بودريرار نقرش

سپيد ماندهاند و عالمت يا دستورالعملي روي آن ها نقرش

اصلي مصرف در جامعرۀ كنروني را بررسري مريكنرد كره

نیسررته اسررت .بررا وجررود اي ر نیايررد پنداشررت «درِ همررۀ

دگرگوني بنياديني حتري در زيسرت انسراني ايجراد كررده

يرب

است .او بيان ميكنرد ارزش نمرادي مصررف ،مهرمترر از

سیب زندگي تا حد زيادي به «تکثير دنياي زندگي»« ،تأیير

خود آن است .بدي ترتيرب برداشرت او از مصررفكننرده

وجودي ماهيت تقريیي باورهاي تضرمي شرده در حرال و

برداشتي فعال است .مصرفكننرده در نظرر وي ،مخاطرب

هواي دنياي تجدد»« ،رواج و اعتیار نسیي تجربۀ با واسطه

نيسرت .همچنري او مصررف را فراينردي

انتخا ها به روي همۀ افراد باز است» ،بلکه انتخا

منقعف تیليغا

و گسترش جهاني شردن» و درنهايرت ميرزان «بازانديشري
عامالن» بستگي دارد (گيدنز .)925 -922 :9371 ،درخصروس

Life Style
Budrilard

1
2
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متکي بر ارضاي نيازهاي از پريش موجرود نمريدانرد كره

زمانهاي متقاو  ،هويتهاي متقراو

ريشه در شرايط زيستي انسان داشته باشد .مصررفكننرده

) .227بهنظر او هويتيابي يب برساخته است ،فرايندي كه

عضوي از جامعره در

هي گاه تمام نميشود و هميشه در جريران اسرت .هويرت

آن مشاركت ميكند .افراد ديگر بر اساس هويت طیقاتي و

هرگز يکدست نميشود ،بلکهبه ويژه در دوران مدرن -به

جنسي خود مصرف نميكنند ،بلکه مصرف كردن را برراي

بخشهايي تقسيم ميشود و همچني برهطرور جداگانره و

(باكا :9319 ،

ا لب بهطور متقاطع و رقابتآميزي از خالل موقعيرتهرا،

در نظر بودريار با مصرف به صور

بيان هويتي كه دوست دارند ،به كار ميگيرند

كه مصرف را بايد فراينردي دانسرت

 .)963به اي صور

دارد

(Hall, 1996:

تجار

و گقتمانهراي مختلرف سراخته مريشرود

كه در آن ،خريدار يب قلرم كراال برا بره نمرايشگذاشرت

)16-17

 .2000:هال با ساخت اصطالح «چرخرۀ فرهنرگ»

كاالهاي خريداريشده برهصرورتي فعرال مشرغول ترالش

بيان ميكند كه معناها در چندي عرصۀ متقراو

براي خل و حقظ يب ح

با شماري فرايندها يا اعمال متقاو

هويت است .مصرف ،حر

(Hall,
2

توليرد و

پخش ميشرود .معنرا

هويت انسان را برميانگيزاند .اي هويت ميتواند فردي و

چيزي است كه دركي از هويتمان ،يعني دركري از اينکره

يا جمعي باشد .در فرايند ساخت هويت ،مصررف ،نقرش

م كيستم و به چه كساني شیاهت دارم ،بره مرا مريدهرد

كره

بنابراي با پرسشهايي دربرارۀ اينکره فرهنرگ چگونره در

هويت «چهكسيبودن» را برا آنچره مصررف

درون و ميان گرروه هرا ،هويرت مريسرازد و آن را حقرظ

محوري را بر عهرده گرفتره اسرت ،بره اير صرور
انسانها ح

ميكنند ،توليد ميكنند

ميكند ،پيوند تنگاتنگي دارد .معنا هنگامي توليد مريشرود

(باكا .)911-919 :9319 ،

بر اساس نظر بودريار ،مصرف به فرايند پويايي تیديف

كه از اقالم فرهنگي استقاده كنيم ،يرا بره خرود اختصراس

شده است كه متضرم ايجراد احسراس هويرت فرردي و

ميدهيم يعني هنگامي كه به شيوههاي مختلف ،آن چيزها

هويت را ديگر نیايرد چيرزي ديرد

و اعمال زندگي روزمرۀ خود ميكنريم و بره

جمعي است .اي ح

را وارد آدا

كه به دليف عضويت در يب طیقرۀ اقتصرادي خراس و يرا

اي طري به آنها ارزش و اهميت ميدهيم

گروه اجتماعي منزلتي و يرا برهطرور مسرتقيم برا جنسريت

 .)21 -مصرررف در نظررر هررال تحررت تررأیير چرررخش

كسب ميشود .هويتها بايد بره صرورتي فعرال برا تعرداد

نشانهشناختي در نظريۀ فرهنگي ،عملي از پيش تعيي شده،

هرچه بيشتري از مردم براي شخص خودشان بنا شود .در

تحت كنترل رسانهها ،تحميلي و يا نمود صررف خاسرتگاه

اي فرايند ساخت هويت فعال ،مصرف نقرش محروري را

اجتمررراعي-اقتصرررادي نيسررررت ،بلکررره در نظررررر او،

بر عهده گرفته است ،بدي گونه كره مرردم مريكوشرند برا

مصرفكنندگان ،فعاالنه ،اقالم مصرفي را تقسير ميكنند و

مصرفكردن كاالهايي كه تصور ميكنند نظرشان را دربارۀ

به آنها معنا ميدهند (سيدم .)913-919 :9319 ،

(هال91 :9319 ،

خودشان و تصوري كه از هويتشان دارند تأمي ميكنرد،

فيسب 3نيز در نظريهاي كه به نظريۀ دريافت 4معروف

(باكرا ،

است ،رابطۀ مصرف و هويت را بررسي كرده است .نظريۀ

به همان كسي تیديف شوند كه دوست دارند باشند
.)911 :9319

استوار

دريافت ،مخاطیان كاالهاي فرهنگري را مصررفكننردگاني

9

هال نيز از رويکردي چندبعدي و سيالترر،

فعال در نظر مريگيررد كره دربرارۀ چگرونگي مصررف و

و بررسي كرده اسرت .بره

اسررتقاده از كاالهرراي فرهنگرري (نرروع و ميررزان مصرررف

پيوند هويت و مصرف را بح

تعیير هال ،سوژۀ پسامدرن ،هي ماهيت یابرت بنيرادي يرا
مانرردگاري را بررراي انسرران قائررف نمرريشررود ،بلکرره او در
Hall

1

فرهنگي) فعاالنه تصميم مريگيرنرد و سرپ

بره انتخرا
2

Cycle of culture
3
Fiske
4
Reception Theory
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دست ميزنند (استيق  .)742 :9314 ،بر اسراس اير نظريره،

و نشررانهشررناختي دارد .در اينجررا نرروع موسرريقي ،الگرروي

پيامهراي رسرانهاي ،گشروده ،براز و چنردمعنايي 9هسرتند.

خاصي است كه مصرفكننده براي اعرالمكرردن خرود در

كاالهايي كه براي افراد لذ بخش و معنرادار باشرد ،افرراد

جهان ،آن را برميگزيند و در عي حال ،جزئري از جهران

آنهررا را مصرررف مرريكننررد امررا آن كاالهررايي كرره صرررفا

بزرگترشدن را تجربه ميكند به عیارتي مصرف موسيقي،

بيررانكننرردۀ عقايررد ايرردئولوژيب حرراكم هسررتند و بررراي

مرينشريند و

مصرفكننردگان لرذ بخرش نیاشرند ،از سروي آنهرا رد
ميشود .يکي از نکا

مهم نظريۀ فيسب اي است كره در

حالي كه عمف مصرف ،توليد دوبارۀ معنرا در نظرر گرفتره
ميشود و مصرفكننردگان فعاالنره بره مصررف كاالهراي
فرهنگي دست ميزنند ،اما نروع انتخرا

كراالي مصررفي

خاصي و تقسير آن در بي مصرفكننردگان مختلرف ،برر
اساس جايگاه اجتماعيشران متقراو

اسرت بره عیرارتي

مرحلهاي است كه جوان در آن بره قضراو
قضاو

ميشود .جوانان با مصرف موسيقي ،خود را خل

ميكنند و به واسطۀ موسيقي ،ح

جمعبودن و همتايي و

همسويي را توليد مريكننرد (بهرار 51 :9311 ،و  .)61فرري
) )1996: 124-125نيز در بح

4

درباره هويت ،ويژگيهاي

موسرريقي پرراو را بررسرري مرريكنررد و مقهرروم «هويررت
موسيقايي»  5را مطرح ميكند يعني موسيقي ح
ما را از رهگذر تجار

هويرت

مستقيمي برميسازد كره بره بردن،

ديگر برداشتهاي افراد از يب مت و كراالي فرهنگري برا

زمان و اجتماعيشدن اشاره دارد ،تجاربي كه به ما امکران

است .نوع مصررف و برداشرت و تقسرير

مي دهد خود را در روايتهاي تخيلري فرهنگري بازيرابيم.

مصرفكنندگان از كاالهاي مصرفي ،كامال آزادانره نيسرت،

موسيقي ،وجه مردمي به خود ميگيرد زيرا موسيقي مرا را

بلکه زمينهوند 2است .پيامهاي رسانهاي و فرهنگي ،مطاب

به يب اجتماع خاس ميبرد .تجربرۀ موسريقي پراو يرب

بررا بافررت و فرهنررگ دريافررتكننرردگان تقسررير مرريشررود.

تجربۀ هويت است .در پاسخ به آوازي خاس ،ما بره يرب

چندگانگي معنا و ابهام ذاتي كاالها و متون فرهنگي ،ناشي

جمع هيجاني ميپردازيم و با مجريان و اجراهاي متقراو

از چنردگانگي موقعيررتهرراي اجتمراعي مصرررفكننرردگان

آن ،بررا هررواداران ديگررر در مرريآميررزيم .موسرريقي نمررادي

مصرفكنندگان ،میتني بر همانندي

ميشود كه تجربرههراي هويرت جمعري مرا را مريسرازد.

ساختاري با روابط اجتماعي و هويت جمعريشران اسرت

ساخت موسيقي روش ساخت ايدهها نيست ،بلکه روشري

يکديگر متقاو

است زيرا نوع انتخا
(1991: 341

 )Fiske,بنابراي مخاطیران فعرال برا يراري از

كررو  (1998: 5) 6نيررز در زمينررۀ هويررت و مصرررف

راهیردهاي تأويلي گوناگون ،به اقتضاي مواضرع و عالير
ويژۀ خويشت و میتني بر تعلقا

براي زندگيكردن با آن است

(استوري.)931 :9316 ،

اجتماعي و هويتيشران،

موسيقي معتقد است در جهان امروز ،تصميمگيري دربرارۀ

به تقسير و خوانشهاي ويژۀ خود از رسانههرا و كاالهراي

اينکه چگونه به موسيقي گوش دهيم ،بخشي مهم از خرود

فرهنگي دست ميزنند.

تصميمگيري و اطالعرساني به افراد است يعنري نره تنهرا

برخي از صاحبنظران نيز مستقيما در مورد هويت و
مصرف موسيقايي بح

كرده اند .ديويد ريزم  3در بحر

كيستي ،بلکه چيستي شما را به خودتان يادآوري مريكنرد.
«موسيقي» واژهاي بسيار یريف است كه هر چيرزي را در

دربارۀ مصرف ،اسرتقادۀ خرردهفرهنرگهرا از موسريقي را

اشررکال متعرردد هويررتهرراي فرهنگرري يررا خررردهفرهنگرري

بررسي مريكنرد .در نظرر ريرزم جوانران هميشره گرروه

دربرميگيرد بنابراي با توجه به میاح

نظري مطرحشده

كوچکي را تشکيف ميدهند كه شورش آنها جنیۀ نمرادي

مي توان گقرت برا وجرودي كره در جهران امرروزي تنروع
1

4

2

5

Polysemy
Contextual
3
Riesman

Frith
Musical Identity
6
Cook
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دانشکده به تناسب جن

و مقطع تحصيلي ،نمونۀ مردّنظر

از اي «بازار موسيقيايي» تصادفي نيست و به ويژگي هراي

از ميان آنان انتخا

متنوع افراد «انتخرا » كننرده بسرتگي دارد .در اير مقالره

روزهاي فرد و زوج هقته تعداد پرسشنامههراي مردّنظر از

هويتي افرراد ميرزان و

هر گروه تکميف شدند .در ضم دانشجويان لر بدي دليف

نوع مصرف موسيقيايي آنها را تحت تأیير قرار مي دهرد.

انتخا

شدند كره نخسرت ،بيشرتري تعرداد دانشرجويان

بر اساس اي  ،فرضيههاي اساسي اي مقاله عیارتند از:

دانشگاه ،لر بوده اند ،دوم اينکره ،اير دانشرجويان ،ضرم

پژوهشگران فرض كرده اند تعلقا

شد .درنهايت بهصرور

تصرادفي در

 .9بي ميزان پايبندي پاسخگويان به هويت قرومي و

برخورداري و استقاده از هويت و موسيقي ايراني ،هويرت

مصرف موسيقيايي (ميزان و نوع) آنران ،رابطرهاي معنرادار

و موسيقي لري متمايز دارنرد بنرابراي برر اسراس فررض
مطالعه ،بايد دانشجوياني انتخرا

وجود دارد.
 .2بي ميزان پايبندي پاسخگويان به هويرت ملري و
مصرف موسيقيايي (ميزان و نوع) آنران ،رابطرهاي معنرادار
وجود دارد.

مريشردند كره هويرت

قومي متمايز و مشخصي داشته باشند.
ابزار گردآوري دادهها ،پرسشنامۀ محقر سراخته بروده
است .متغيرهاي مستقف و وابسته پژوهش بهترتيب هويت

 .3ميان ميزان پايبندي پاسخگويان به هويت جهراني

جمعي و مصرف موسيقيايي بودهاند .هويت جمعي (متغير

و مصرف موسيقيايي (ميزان و نوع) آنان ،رابطهاي معنرادار

مستقف) شناسۀ آن قلمرويي از حيا

اجتماعي اسرت كره

وجود دارد.

فرد با ضمير «ما» خود را بدان متعلر  ،منتسرب و مرديون
بداند و در برابر آن احساس تعهد و تکليرف كنرد .اينکره

روششناسی پژوهش

فرد در مرحلۀ اول خود را با كدام واحرد جمعري معرفري

پژوهش حاضر بره روش كمّري و پيمايشري( 9توصريقي-

كند و در برابر آن احساس تعهد و تکليرف كنرد ،هويرت

تیييني) انجام شرده اسرت .جامعرۀ آمراري اير پرژوهش،

جمعي او را نشان ميدهد .اي هويرتهراي جمعري را در

دانشجويان لر دانشگاه ياسوج با تعرداد  4هرزار و  915در

سطح ترتيیي از كوچب و خاس به بزرگ و عرام مرثال از

سال تحصيلي  14 -9313نقر 2بوده است .از تعداد فروف،

همفاميلي ،همطايقره يرا هرممحلره ،هرمروسرتا ،هرمقروم،

بر اساس جدول مورگان (حسر زاده )933:9316 ،و با ضريب

هم زبان ،هممذهب ،هموط و همنوع ميتوان دستهبنردي

اطمينان نمونهگيرري  15درصرد و ضرريب خطراي ،1/15

كرد (عیرداللهي .)9 :9374 ،در اي پژوهش ،سه سطح از اير

 311نقر براي حجم نمونه تعيي شرد كره برراي اطمينران

هويت بررسي شد :هويت قرومي ،هويرت ملري و هويرت

بيشررتر ،اي ر تعررداد برره  411نقررر افررزايش يافررت .روش

جهاني .هويت قومي يکي از انواع هويت جمعي است كره

نمونهگيري استقادهشرده برراي دسرتيابي بره پاسرخگويان،

به مجموعۀ ويژگريهرا و مشخصرا

فرهنگرياي اطرالف

طیقهاي چندمرحلهاي متناسب با حجم بوده است ،به اير

ميشود كه يب قوم را از اقوام ديگر متمايز ميكند و بري

كه نخست ،به جامعۀ آماري در راستاي رشته هاي

اعضاي يب قوم احساس تعل به يکديگر ايجراد كررده و

تحصيلي شان در چهار دانشکدۀ علوم انساني ،علروم پايره،

آنها را منسجم ميكند (احمردلو .)923 :9319 ،هويت ملي به

در هر

معناي احساس تعلر و وفراداري بره عناصرر و نمادهراي

صور

فني و مهندسي و علوم كشاورزي توجه شد سپ

مشتر در اجتماعي ملي است .اي عناصرر و نمادهرا كره
1

Surveying Reserch
2
گقتني است آمار مربو به تعداد دانشجويان از مركز تحصريال تکميلري
دانشگاه ياسوج گرفته شده است.

سیب شناسايي و تمايز ميشوند عیارتند از :بعد اجتماعي،
ترراريخي ،جغرافيررايي ،سياسرري ،دينرري ،فرهنگرري و زبرراني

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)65شماره اول ،بهار9316
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(توسلي و قاسمي .)9319 ،هويت جهاني نيز بره معنري نروعي
خررودفهمي انسرران در چررارچو

جهرراني و برره معنرري

زيادي بر اساس پژوهش هاي پيشي داخلي و مشور
اصحا

برا

موسيقي در ارتیا با ابعاد سه گانۀ هويت جمعري

شکفگيري احساس تعل فرد به نظام جهاني و تعهرد وي

و مصرررف موسرريقيايي آمرراده شررد و بعررد از مشررور

به مسائف جهاني است كه درنتيجۀ آن فرد خود را عضوي

استادان راهنما و مشراور و انجرام آزمرون مقردماتي برراي

(حاجيراني:9311 ،

اعتیاريابي اوليۀ آنها ،در بري تمرام گويرههرا ،گويرههراي

 .)479در اي پژوهش ،هويت جمعي بر اسراس دو معيرار

مناسب انتخا

شدند .براي ارزيابي ميزان پايايي گويههرا،

تعهد و تعل پاسخگو به هريب از سطوح سهگانۀ هرويتي

از آزمون آلقاي كرونیاد استقاده شد كه ميزان آلقاي همرۀ

قررومي ،ملرري و جهرراني ارزيررابي شررد .تعل ر  ،برره معنرراي

گويه هاي مربو بره همرۀ متغيرهرا و ابعراد آنران در حرد

دلیستگيداشت به مؤلقههاي هويتي است .منظور از تعهرد

مقیول بودهاند (جدول .)2

از جامعۀ جهاني تعريف و تصور ميكنرد

بررا

نيز پايبندي و عمف به مؤلقههراي هرويتي اسرت .هويرت
قومي با  92گويه ،هويت ملي با  92گويه و هويت جهاني
نيز با  92گويه و در طيف پن گزينهاي ليکرر

(از كرامال

مخالقم تا كامال موافقم) سنجيده شد.

گونههای موسیقایی
موسيقي محلي (قومي) :اي نوع موسيقي به گويش خاس
يب قوم نواخته و پرداخته ميشود .همچني موسريقي هرر

مصرف موسيقي (متغير وابسته) بهرهگيري از كاالها و

قوم ،مختص به همان قوم است و تنهرا در ميران مرردم آن

آن

قوم ،معنا و مقهروم دارد مرثال در ايرران ،موسريقي لرري،

محصوال
اسرت

مختلف موسيقايي در گونرههراي متقراو

)1996

 (Bryson,كره برره دو صرور

ميرزان و نرروع

كردي ،گيلکي و يره جزء موسيقيهاي محلي هستند.

مصرف سنجيده شده است .ميزان مصرف موسيقي با يرب

موسيقي ربي :نروعي از موسريقي اسرت كره شرامف

پرسش میني برر اينکره «در طرول شریانهروز چنرد دقيقره

موسيقي كالسيب ،2آلترناتيو ،3پاو و رقص ربري اسرت.

موسيقي گوش ميدهيد » ارزيابي شد امرا برراي ارزيرابي

زبان استقادهشده در اي موسيقي نيز زبان رسرمي جهراني

گونههاي مصرف موسيقيايي ،ابتدا بر اساس آزمون تحليف

يعني انگليسي است كه تحت ترأیير فراينرد جهرانيشردن،

عامررف اكتشررافي (جرردول  )9انررواع مختلررف مصرررف

حجم عظيمي از اي موسيقيها در نقا مختلف جهان بره

موسيقيايي به پن دسته با نامهاي موسريقي ربري ،سرنتي

فراواني يافت ميشود.

ايراني ،محلي ،پاو ايراني و مذهیي دستهبندي شد سپ

موسيقي پاو (همهپسند ايراني) :اي موسريقي بره آن

رابطۀ متغيرهاي مسرتقف برا ميرزان مصررف و گونرههراي

دسته از موسيقيهايي گقته ميشود كه برهوفرور در سرطح

مجرزا بررسري شرد .گقتنري

جامعه يافت ميشود و بهسادگي در دسترس همگان است

است براي ارزيابي انواع مصرف موسيقيايي از گويههرايي

همچني ويژگي مهم اي نروع موسريقي ،تجراريبرودن و

استقاده شد كه در دامنهاي از خيلي زياد تا

توليد آن در مقياسي گسترده است كه در آن ،خصرايص و

موسيقيايي مصرفي بهصور
با طيف ليکر

اصال تنظيم شده بودند.

9

اعتیار و پايايي گويه هاي مربو به متغيرها ،به ترتيرب

مؤلقههاي زيیراييشرناختي ،جايگراه و اهميرت در خرور
توجهي ندارد.

با روش هاي اعتیار صوري و تحليف عامف سازه و ضرريب

موسيقي سنتي ايراني :نوعي از موسيقي اسرت كره برا

آلقاي كرونیاد انجام شد .بدي ترتيب كه ابتردا گويرههراي

استقاده از سازهاي سنتي و اصيف ايراني و در سریبهرا و

9

پرسشنامه در پايان مقاله پيوست شده است.

Clasic
Alternative

2
3
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دستگاههاي اصيف ايراني نواخته ميشوند .بره آن موسريقي
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موسرريقي مررذهیي :موسرريقي مررذهیي ،موسرريقياي بررا

دستگاهي نيز گقته ميشود .بيشتر اشعار مورد اسرتقاده در

محتوايي مذهیي بوده و هدف از ارائه و ساخت آن تروي

اي موسيقي نيز اشعار كالسيب فارسي است.

عقايد و باورهاي مذهیي در سطح جامعه است.

جدول  -1نتایج آزمون تحلیل عامل اکتشافی مربوط به تعیین گونههای مصرف موسیقایی
گونهها

بار عاملی

گویهها

محلي

موسيقيهاي لري سنتي
موسيقي لري همراه
موسيقي شروه
لري با ويولون و ساز برنجي
آهنگ ساز و نقاره

بار عاملی

بار عاملی

بار عاملی

1/615
1/771
1/751
1/611
1/615

ربي
پاو
مذهیي
سنتي

موسيقي كالسيب ربي
موسيقي پاو ربي
موسيقي ربي رقص
موسيقي آلترناتيو ربي
پاو ربي بدون كالم
پاو ل آنجلسي
موسيقي پاو ايراني
موسيقي رو شاد
موسيقي رو اعتراضي
موسيقي شاد و رقص
موسيقي را فارسي
مداحي و روضهخواني
موسيقيهاي دفاع مقدس
سنتي ايراني با آواز
تركيیي سنتي و پاو

1/617
1/615
1/671
1/711
1/649
1/441
1/553
1/663
1/417
1/593
1/466
1/153
1/716
1/612
1/557
سطح معناداري1/111 :

KMO=111

خيدو514/3931 :

جدول  -2تعداد و ضریب پایایی گویههای متغیرهای مستقل و وابستۀ پژوهش به تفکیک ابعاد آنان
نام متغیر
انواع مصرف
موسيقي

هويت قومي
هوبت ملي
هويت جهاني

بار عاملی

ابعاد
موسيقي ربي
موسيقي سنتي ايراني
موسيقي محلي (لري)
موسيقي پاو
موسيقي مذهیي
تعل
تعهد
تعل
تعهد
تعل
تعهد

آلفای کرونباخ

تعداد گویهها
5
2
5
6
2
7
5
7
5
6
5

ابعاد
1/13
1/72
1/11
1/61
1/13
1/11
1/75
1/71
1/55
1/67
1/63

کل

1/12

1/11
1/19
1/71
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ویژگیهای نمونۀ مورد بررسی

علوم انساني 24/5 ،درصد در گروه تحصيلي علروم پايره،

نمونۀ مورد مطالعه شامف  53/3درصد زن و  46/7درصرد

 94/5درصد در گروه تحصيلي كشاورزي و  21/1درصرد

مرد بوده است .از لحاظ سني  71/9درصد از پاسرخگويان

در گروه تحصيلي فني و مهندسي قرار داشرتند .همچنري

در ردۀ سني  91-23سال 25/1 ،درصد در ردۀ سرني -21

 76/3درصررد پاسررخگويان در مقطررع كارشناسرري91/1 ،

 24سررال و  4/1درصررد در ردۀ سررني  31-35سررال قرررار

درصد در مقطع كارشناسي ارشد و  4/1درصد از آنها در

داشتند 32/3 .درصرد از پاسرخگويان در گرروه تحصريلي

مقطع دكتري مشغول به تحصيف بودند.

جدول  -3توزیع فراوانی و درصدی مشخصات توصیفی پاسخگویان
سن

جنس

مقطع تحصیلی

گروه تحصیلی

زن

مرد

11-23

22-22

33-33

درصد

53/3

46/1

71/9

25/1

4/1

32/3

24/5

94/5

21/1

76/3

91/1

4/1

انسانی

پایه

کشاورزی

فنی

کارشناسی

ارشد

دکتری

فراواني

293

917

219

913

96

921

11

51

995

315

76

91

متغیرها

یافتههای استنباطی

موسيقي پاو از آنرو كه موسيقياي همهپسرند اسرت ،در

اهمیت مصرف گونههای موسیقایی

ميان دانشجويان لر دانشرگاه ياسروج بيشرتري مصررف را

براي تعيي اينکره پاسرخگويان كردام يرب از گونرههراي

دارد.

چندگانۀ موسيقيايي را ترجيح ميدهند ،از آزمرون تقراو
ميانگي رتیههاي فريدم اسرتقاده شرد .برر اسراس نتراي

آزمون فرضیههای پژوهش

گونرههراي

بررراي بررسرري فرضرريههرراي پررژوهش از دو نرروع آزمررون

مصرف موسيقي و مقدار كاي اسکوئر ( )9492/71كره در

همیستگي دو سويه و رگرسيون چندمتغيره استقاده شد .بر

سطح خطاي كوچبتر از  1/19معنيدار اسرت ،مريتروان

اساس نتاي آزمون همیستگي (جدول  )5هويت قومي برا

گقت اهميت و مصرف گونههراي موسريقايي مختلرف در

گونههاي مصررف موسريقايي محلري ،پراو و مرذهیي در

نظر پاسخگويان يکسان نيست .بدي ترتيرب كره مصررف

سررطح معنرراداري برراالتر از  11درصررد ،ارتیررا مثیررت و

موسيقيهاي پاو ايراني با ميرانگي رتیرۀ  95/25در رتیرۀ

معناداري داشت اما با مصرف گونههاي موسيقايي ربري

اول ،موسيقي پاو ل آنجلسي با ميرانگي رتیرۀ 93/55در

و سنتي و نيز با ميزان مصرف موسيقي در طول شریانهروز

رتیۀ دوم و موسيقيهاي شاد و رقص بنردري برا ميرانگي

ارتیررا معنرراداري نداشررت .بررر اسرراس مقايسررۀ ميررزان

رتیۀ  93/33در رتیۀ سوم اهميت مصرفي پاسخگويان قرار

همیستگيها ،قويتري رابطۀ هويت قومي با مصرف گونۀ

دارند .كمترري ميرزان مصررفي نيرز برراي موسريقيهراي

موسيقايي محلي بوده است .برر اسراس اير  ،برا افرزايش

كالسرريب ربرري بررا ميررانگي رتیررۀ ( 6/27رتیررۀ بيسررتم)،

ميزان پراي بنردي افرراد بره هويرت قرومي ،نروع مصررف

آلترناتيو ربي با ميانگي رتیۀ  7/91رتیۀ نروزدهم و پراو

گونههاي موسيقيايي محلي آنان افزايش مييابد.

آزمون (جدول  )4با توجه به رتیههاي متقاو

ربي بدون كالم با ميانگي رتیۀ  7/41برودهانرد بنرابراي
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جدول  -2آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبۀ نوع مصرف موسیقی از دیدگاه پاسخگویان
میانگین رتبه

نوع مصرف موسیقی
موسيقي پاو ايراني مثف آیار محس يگانه ،مرتضي پاشايي ،بنيامي و يره
موسيقيهاي ل

آنجلسي مثف آیار گوگوش ،هايده ،مهستي ،داريوش و يره

95/25
93/55

موسيقي شاد و رقص مثف موسيقي بندري

93/32

موسيقي لري همراه با ارگ مثف آیار محس اسقندياري ،سجاد رزمجو و يره

93/25

موسيقيهاي لري سنتي مثف مسعود بختياري ،ديدار محمودي و يره

92/59

موسيقي سنتي ايراني همراه با آواز مثف آیار شجريان ،شهرام نایري و يره

92/47

موسيقيهاي تركيیي سنتي و پاو مثف آیار اصقهاني ،افتخاري و يره

99/61

آهنگ ساز و نقاره

99/22

مداحي و روضهخواني مثف آیار سيد جواد ذاكر ،عليمي ،محمود كريمي و يره

91/15

موسيقيهاي دفاع مقدس مثف آهنگران ،كويتيپور و يره.

91/49

موسيقي رو اعتراضي مثف آیار شاهي نجقي ،هيچک  ،ياس و يره

91/11

موسيقي رو شاد مثف آیار ساسي مانک  ،زدبازي و يره

1/71

موسيقي را فارسي مثف آیار متي دو حنجره ،رضا يزداني و يره

1/51

شروه مثف آیار مرتضي دستپا  ،منوچهر زنگنه و يره

1/22

موسيقي لري همراه با ويولون يا ساز برنجي مثف شکراهلل( شکوه) ،ناصر و يره

1/11

موسيقي ربي رقص مثف تکنو ،و يره

1/46

موسيقي پاو ربي مثف آیار مايکف جکسون ،جنيقر لوپز ،ريکي مارتي و يره

1/43

موسيقي ربي پاو بدون كالم مثف آیار ياني ،ساش و كيتارو و يره

7/41

موسيقيهاي آلترناتيو ربي مثف رو ،هوي متال ،ريگه ،سول ،سلسا و يره

7/91

موسيقي كالسيب ربي مثف آیار باد ،موتسار
كيدو9492/71 :

و بتهوون و يره

سطح معنيداري1/111 :

6/27
درجۀ آزادي91 :

هويت ملي با دو نوع مصرف موسيقايي ربي و پاو

هويت جهاني با مصرف دو گونۀ موسيقيايي ربري و

در سطح معناداري براالتر از  11درصرد ،ارتیرا منقري و

پاو در سطح معناداري باالتر از  11درصد و نيز با ميرزان

با مصرف گونرۀ موسريقايي مرذهیي در

مصرف موسريقي در سرطح معنراداري براالي  15درصرد،

سررطح معنرراداري برراالتر از  11درصررد ارتیررا مثیررت و

ارتیا مثیت و معنادار و با مصرف سره گونرۀ موسريقيايي

معناداري داشت اما همیستگي اي بعد از هويت جمعري،

سنتي و محلي در سطح معنراداري براالتر از  15درصرد و

با مصرف دو گونۀ موسيقيايي سنتي ايراني و محلي و نيرز

موسيقي مذهیي در سطح باالتر از  11درصد ،رابطۀ منقري

با ميزان مصرف موسريقي ارتیرا معنراداري نداشرت .برر

و معناداري داشت .هويت جهاني ،قويترري رابطره را برا

همیستگي ميتوان گقت با تشرديد

مصرف گونۀ موسيقايي ربي داشرت .هويرت جهراني در

ميزان هويت ملي پاسخگويان ،مصررف موسريقي مرذهیي

مقايسه با دو گونۀ هويت قومي و ملري ،برا مصررف همرۀ

آنان افزايش و مصرف موسيقيهاي جهاني ،ربي و پراو

گونههاي موسيقيايي و نيز ميرزان كلري مصررف موسريقي

آنان كاهش مييابد.

همیستگي معنيداري داشته است.

معنادار و برعک

اساس مقادير و جها
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جدول  -3آزمون رابطۀ مصرف موسیقی و گونههای هویت جمعی
آزمون همبستگی

هویت جمعی
قومی

دو سویه پیرسون

ملی

هويت جمعي

قومي

9

ملي

1/126

9

جهاني

**

**

-1/29

ربي

-1/134

**

-1/91

-1/95

مصرف موسیقی
جهانی

سنتی

غربی

پاپ

محلی

مذهبی

میزان

9
**

1/39

مصرف موسيقي

سنتي

-1/191

-1/137

*

-1/91

محلي

**

1/31

1/115

*

-1/91

پاو

**

1/91

**

-1/91

**

1/91

مذهیي

**

1/21

**

1/23

**

-1/21

ميزان

-.193

9
1/139

9

1/127

**

1/21

**

1/47

**

1/94

**

-.96

**

.27

9
**

1/25

**

.43

9
.115

9

*

*.92

* .92

**رابطه در سطح  11درصد معنادار است .

** 1/96

-1/91

-1/17

* 1/99

-1/17

9

*رابطه در سطح  15درصد معنادار است.

تبیین نوع و میزان مصرف موسیقی با توجه به مجموعه

نميتواند تیيي كند و شناسايي علرف مصررف آن مسرتلزم

متغیرهای مستقل

توجرره برره متغيرهرراي ديگررر اسررت .در مصرررف موسرريقي

براي ارزيابي ترأیير مجموعرۀ متغيرهراي مسرتقف (هويرت

مذهیي ،هويت جهراني در جهرت منقري و برا مقردار بترا

قومي ،هويت ملري و هويرت جهراني) برر متغيرر وابسرته

 ،-1/296هويت ملي در جهت مثیت و با مقدار بتا 1/917

(ميررزان و نرروع مصرررف موسرريقي) از تحليررف رگرسرريون

و هويت قومي نيز در جهت مثیت و برا مقردار بترا 1/963

چندمتغيره به روش گام به گام استقاده شرد ( جردول .)6

بررهترتيررب بيشررتري تررأیير را در تیيرري مصرررف موسرريقي

براساس نتاي آزمون در مصرف موسريقي ربري ،هويرت

مذهیي داشتند .درنهايت سه متغيرر مرذكور 93 ،درصرد از

جهاني در جهت مثیرت و برا مقردار بترا  1/316و سرپ

واريان

هويت ملي در جهت منقي و برا مقردار بتراي  -1/992در

كنند .در مصرف موسيقي پاو ايراني نيز هويت جهاني در

معادلۀ رگرسيوني براقي مانردهانرد .اير دو متغيرر برا هرم

جهت مثیت و با مقدار بتا  1/224و هويرت قرومي نيرز در

مصرف موسريقي ربري را مري تواننرد

جهت مثیت و با مقدار بتا  1/294وارد معادلره شردند كره

تیيي كنند .در گونۀ مصرف موسيقي محلي ،هويت قرومي

 1/7درصد از تغييرا

آن را توانستند تیيي كنند .درنهايت

در جهت مثیت و با مقدار بتراي  1/964 ،1/417تغييررا

در ميزان مصرف موسيقي نيز تنها هويت جهاني در جهت

مصرف موسيقي محلي را مري تواننرد تیيري كننرد .ديگرر

مثیت و با مقردار بتراي  1/922وارد معادلره شرد كره 1/9

گونههاي هويتي در تیيي مصرف موسيقي محلري ترأیيري

درصد از تغييرا

آن را توانسرت تیيري كنرد .برر اسراس

نداشررتند و از معادلرره خررارج شرردند .در گونررۀ مصرررف

نتاي رگرسيون ،هر سه گونۀ هويت جمعي در تیيي نروع

موسيقي سنتي ،تنها هويت جهراني در جهرت منقري و برا

و ميزان مصرف موسيقي نقش داشتند ولري هرر كردام از

مقدار بتا  -./917وارد معادله شد و تنها  1/111درصرد از

آن ها در تیيي يب يا چند گونۀ مصرف موسيقي و آن هم

آن را توانست تیيري كنرد .نتيجرۀ مرذكور نشران

در جهتهاي مختلف نقش داشتند مرثال هويرت جهراني

ميدهد پايبندي و تعل هويتي ،مصرف موسيقي سنتي را

عالوه بر آنکه در تیيي مصرف موسيقي ربري و پراو در

 1/994از تغييرا

تغييرا

مصرف موسيقي مذهیي افراد را توانسرتند تیيري

بررسي رابطۀ گونههاي هويت جمعي با مصرف گونههاي موسيقيايي ،نمونۀ مورد مطالعه :دانشجويان دانشگاه ياسوج

جهت مثیت نقش داشت ،در تیيي گونۀ مصرف موسريقي
مذهیي و سنتي بهصور

محدود ميكند به عیار
بهصور

منقي نيز تأیير داشت .اي مطلب

نشان مي دهد تعل و تعهد هويتي عالوه برر آنکره باعر
گرايش افراد به انتخا

گونههاي مصرفي خاصي ميشود،

در همرران حررال انتخررا

گونررههرراي مصرررفي ديگررري را

975

ديگر تعل و تعهد هرويتي هرم

ايجابي و هم بهصور

سرلیي در انتخرا هراي

مصرفي افراد نقش دارند ،هرچنرد شرد

و ميرزان آن در

بعضي گونهها زياد و در بعضي گونهها كم است.

جدول  -6نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیرۀ مصرف موسیقی با روش گام به گام
مصرف موسیقی

R

R2.adj

سنتي

محلي

ربي

یابت

9/135

هويت جهاني

1/321

1/915

1/911

316

6/146

هويت ملي

1/345

1/994

-1/166

-1/992

-2/215

24/911

9/726

یابت
1/417

هويت قومي

1/964

یابت

ميزان

1/211

9/741
1/417

5/652

هويت جهاني

1/912

1/111

-1/121

1/111

71/196

91/113
-1/917

2/519

-2/974

4/699

هويت جهاني

1/219

1/177

-1/179

-1/296

-4/411

هويت ملي

1/335

1/912

1/157

1/917

3/192

25/179

هويت قومي

1/372

1/931

1/137

1/963

3/451

29/962

3/416

هويت جهاني

1/919

1/134

1/941

1/224

4/517

هويت قومي

1/216

1/177

1/111

1/294

4/417

97/621

64/461

هويت جهاني

1/922

1/193

1/132

1/111

9/762
1/922

2/462

6/169

1/111

1/111
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ايجادشده در جامعۀ معاصر و

شيوههاي متقاو  ،بخشي از اوقا

روزانۀ هر فررد را بره

چرخش فرهنگي در علوم اجتمراعي و انسراني ،در مقابرف

خود اختصاس ميدهد .هرر عضروي از جامعرۀ امرروزي،

جامعۀ توليردمحور میتنري برر نظرام اقتصرادي ،از جامعرۀ

حتي اگر شنوندۀ یابت سیبهاي موسيقايي خاصي نیاشد،

مصرف محور میتني برر نظرام فرهنگري صرحیت بره ميران

بررا رسررانههررايي نظيررر تلويزيررون ،راديررو ،سررينما و حترري

ميآيد .مصرف و مصرف گرايي به اندازهاي گسترش يافته

بازيهاي ويدئويي ،خود را در معرض استقاده از موسيقي

و فراگير شده اسرت كره جامعرۀ سررمايهداري معاصرر را

قرار ميدهد .افزون بر اي  ،یهور فناوريهراي الکتريکري،

جامعۀ مصرفي ميگويند .با توجره بره چررخش فرهنگري

توسعۀ صنايع رسانهاي و جهانيشدن فرهنگي درمجمروع،

ايجادشده و فرهنگيشدن جامعۀ معاصر ،مصرف فرهنگي،

كيقيت و كميت بهرهمندي از موسيقي را وسعت بخشريده

اهميت دوچنداني يافته است .از ميان مقولههراي مصررف

است .همچني سهولت دسترسي ،چندمنظورهبودن ،هزينرۀ
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و تأیيرگذاري سريع موسيقي موجب شده است كره

جمعي با گونههرا و ميرزان مصررف موسريقايي ،رابطرهاي

اي كاالي فرهنگي در بخشهاي عمدهاي از زندگي انسان

معنادار داشتند .در مقايسه با نتاي پژوهشهاي محمردپور

امروز حضرور داشرته باشرد .از اير رو برهنظرر برخري از

و همکاران ( ،)9312الرس

2

پژوهشگران ،در زندگي امروزي ،مواجهه با موسيقي امري

و همکاران ( )2011كه گوياي ارتیا مصررف موسريقي و

ميشود .همچنري امرروزه هويرت

هويت بودند ،مري تروان گقرت جايگراه منطقري هويرت و

انسان ،پيوندي عمي با الگوي مصرف وي پيدا كرده است

مصرف موسيقي در اي پژوهش با آنهرا يکسران نيسرت

و انسانها در عصر حاضر تمايف دارند كيستي خرود را برا

زيرا در آن پژوهش ها ،تأیير مصررف موسريقي كره متغيرر

كاالها و خردماتي كره مصررف مري كننرد ،معرفري كننرد

مستقف است بر چگونگي برساخت هويت بررسي شد كره

بنابراي با توجه به جايگاه بالمنازع امرروزي مصررف ،در

متغير وابسته است اما در اي پژوهش ،مصرف موسريقي،

را نشرانۀ

متغير وابسته در نظر گرفته شد به عیارتي در اير مقالره،

هويررتهرراي متقرراوتي مرريترروان دانسررت كرره افررراد بررا

رابطۀ ميزان پايبندي به هر يب از انرواع مختلرف هويرت

انتخا هاي روزمره آن را براي خود برميسازند .بر اساس

جمعي با ميزان و گونرههراي متنروع مصررف موسريقيايي

اي  ،مصرف موسيقي پيوند نزديکي با هويت ،كيستي و يا

ارزيابي شد .بر اساس اي  ،نتراي اير پرژوهش برا نتراي

چيستي افراد يافته است .با توجه بره جايگراه موسريقي در

پررژوهشهرراي مررذكور ،مقايسررهكردنرري نيسررت .در اي ر

جامعۀ فرهنگي معاصر و اهميت هويت جمعري ،پرژوهش

پژوهش ،هويت قومي يکي از گونههاي هويتي اسرت ،برا

حاضر ،ارتیا گونرههراي هويرت جمعري قرومي ،ملري و

مصرف موسيقيهاي محلي ،مذهیي و پاو ارتیا مثیت و

جهاني ،با نوع و ميزان مصرف موسيقيايي دانشرجويان لرر

با مصررف موسريقي جهراني ،رابطرۀ منقري و معنريداري

دانشگاه ياسوج را بررسي كرده است.

داشت .هويت ملي نيز با مصرف موسيقي مرذهیي ،رابطرۀ

اجتنا ناپذير محسو

فرايند هويتسازي ،الگوهراي مصررف متقراو

9

و همکاران ( )2009و ناتال

نتاي پژوهش نشان داد دانشجويان گونههاي موسيقي

مثیت و با مصرف موسيقي ربي و پراو ،رابطرۀ منقري و

را به يب اندازه مصرف نميكنند .سه گونۀ موسيقايي پاو

معنيدار داشته است .درنهايت اينکه رابطۀ هويت جهراني

ايراني ،پاو ل آنجلسي و موسيقي شاد و رقص براالتري

با مصررف موسريقي ربري و پراو ،مثیرت و برا مصررف

گونههاي مصرف موسيقيايي افراد بودهانرد .درمقابرف ،سره

موسيقي هاي محلي ،سنتي و مذهیي ،منقي بوده اسرت .برر

گونۀ موسيقايي ربري پراو بردون كرالم ،موسريقيهراي

رابطرۀ انرواع هويرتهرا برا

اساس ميزان و جهت متقاو

مصرف موسيقيايي ميتوان گقت مطاب

آلترنرراتيو ربرري و موسرريقي كالسرريب ربرري كمتررري

گونههاي متقاو

گونههاي موسيقيايي مصرفي دانشجويان بودهاند .اي يافته

نظريۀ فيسب و گيدنز ،افراد فعاالنره و متناسرب برا منرابع

بررا نترراي پررژوهشهرراي ودادهيررر و همکرراران (،)9311

هويتي در دسترس شان به انتخرا

و مصررف گونرههراي

شررريعتپنرراه ( )9311و محمرردپور و همکرراران ()9312

موسيقيايي خراس اقردام مريكننرد بره عیرارتي انتخرا

همسو بود زيررا اير پرژوهشهرا همگري برر اهميرت و

موسيقي مصرفي خاس در بي مصرفكنندگان ،بر اسراس

فراگيرررري موسررريقي پررراو (همرررهپسرررند) در ميررران

ميزان پايبندي شان به انواع هويت هاي جمعي قومي ،ملي

مصرفكنندگان موسيقي تأكيد داشتند و نشران مري دادنرد

و جهاني متنوع و متقاو

است و اينکه مصرف گونههراي

موسيقي پاو ،بيشتري مصرف را نسیت به ساير گونههاي

موسيقايي ،مطاب با وضعيت هويتي دريافتكنندگان تنروع

موسيقايي دارد.
همچني بر اساس نتاي پژوهش ،انرواع هويرتهراي

Larsen
Nutall

1
2

بررسي رابطۀ گونههاي هويت جمعي با مصرف گونههاي موسيقيايي ،نمونۀ مورد مطالعه :دانشجويان دانشگاه ياسوج

مي پرذيرد بنرابراي مخاطیران فعاالنره متناسرب برا ميرزان
تعلقا

اجتماعي و هويتيشان ،موسيقيهايي را انتخا
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مصرف موسيقي ربري تحرت عرواملي چرون الرف و

و

باشد ،ممک است مصررف موسريقي سرنتي تحرت ترأیير

مصرف ميكننرد كره ترا حرد زيرادي مريتوانرد نمايرانگر

عواملي مانند جيم و دال باشد بنابراي پژوهشگران نیايرد

برجستگي هر يب از هويتهاي جمعي آنان باشد.

مصرف موسريقي را مقولرهاي واحرد و يکپارچره در نظرر

ميتوان گقت تعلقا
دو صور

هويتي در مصرف موسريقي بره

عمف ميكنند :نخست ،محركي مثیت است كره

بگيرند كه آن را با يب چارچو

نظري واحرد نمريتروان

تیيي كرد ،بلکه براي بررسي علمي گونرههراي متنروع آن

افراد را به سمت الگوي مصرف موسيقايي خاصي تشوي

توجه به رهيافتهاي نظري گوناگون امرري الزم بره نظرر

و تر يب ميكند .دوم ،عاملي بازدارنده است كه آنان را از

ميرسد.

مصرف گونههراي موسريقايي خاصري براز مريدارد مرثال
زماني كه افراد به گونۀ هويت جهاني ،تعل و تعهد داشرته

منابع

باشند ،تمايف بيشتري به مصرف گونههاي موسيقايي ربي

احمدلو ،ح« .)9319( .رابطۀ هويت ملري و هويرت قرومي

و پاو دارند و در مقابف ،تمايف آنان به مصرف گونههراي

در بي جوانان تیريز» ،فصلنامۀ مطالعرا

ملري،

موسيقايي مذهیي ،ملي و محلي كاهش مييابد.

س  ،4ش  ،93س .921-945

درنهايت بر اساس مقدار تیيي هراي متقراو

مربرو

استوري ،ج .)9316( .مطالعا

به هر يب از گونههراي مصررف موسريقيايي كره از 96/4
درصد تیيي براي مصرف موسيقي محلي ترا  1/11تیيري

فرهنگري دربرارۀ فرهنرگ

عامه ،ترجمۀ :پاينده ،ح ،.تهران :نشر آگه.
اسررتيق  ،ج .)9314( .نظريررههرراي ارتیاطررا  ،ترجمررۀ:

براي مصرف موسيقي سنتي امتداد مييابند ،ميتوان گقرت

نرروربخش ،م .و همکرراران ،تهررران :انتشررارا

در بررسي مصرف موسيقي توجه به گونههاي موسيقيايي،

جنگف.

اهميت زيادي دارد ،واقعيتري كره كمترر در پرژوهشهراي
پيشي به آن توجه شده است .همچني در بررسي مصرف

باكا  ،ر .)9319( .مصرف ،ترجمۀ :صریوري ،د ،.تهرران:
انتشارا

شيرازه.

هر يب از گونرههراي موسريقيايي ،عوامرف مختلقري بايرد

بنررت ،ا .)9316( .فرهنررگ و زنرردگي روزمررره ،ترجمررۀ:

و

چاوشرريان ،ح .و جوافشرراني ،ل ،.تهررران :نشررر

مدّنظر قرار گيرند و متغيرهاي يکسان و واحد ،واريان

تنوع مصرف موسيقيايي افراد را نميتوانند تیيي كنند .بره
نظر ميرسد ذائقرۀ موسريقيايي افرراد ،پديردهاي واحرد و
يکدست نيست كه تنها با تمركز بر نوع متغيرهاي مسرتقف

اختران.
بهررار ،م .)9311( .مصرررف و فرهنررگ ،تهررران :انتشررارا
سمت.

آن را بتوان تیيي كرد ،بلکه تحليف دقي آن مستلزم توجره

بودريررار ،ژ .)9311( .جامعررۀ مصرررفي :اسررطورههررا و

موسريقي

ساختارها ،ترجمۀ :ايرزدي ،و ،.تهرران :نشرر

به تنوع ويژگيها و محتواي گونههراي متقراو

است زيرا بر اساس نتاي پژوهش ميتوان گقت شرناخت
و تیيي علمي گرايش به مصرف هر يب از اي گونههراي

یال .
توسلي ،غ.ع .و قاسرمي ،ي« .)9319( .مناسریا

قرومي و

موسيقيايي مستلزم توجه به علف اجتماعي و فردي خراس

رابطۀ آن با تحول هويت جمعري (نمونرۀ مرورد

نظري واحد نميتوانرد

مطالعه :ايالم)» ،مجلۀ جامعهشناسي ايرران ،دوره

است .در اي راستا يب چارچو

جهتدهندۀ مطالعاتي باشد كه مصرف گونرههراي متنروع
موسرريقيايي را بخواهنررد بررسرري كننررد بررراي مثررال ،اگررر

 ،4ش  ،3س .3-25
حاجياني ،ا .)9311( .جامعهشناسي هويت ايرانري ،تهرران:

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)65شماره اول ،بهار9316
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پژوهشکدۀ تحقيقا

تهران» ،مجلۀ جامعهشناسي ايران ،دوره  ،1ش 9

استراتژيب.

حس زاده ،ر .)9316( .روشهاي تحقي در علوم رفتاري،

و  ،2س .11-911

گيرردنز ،آ .)9371( .تجرردد و تشررخص :جامعرره و هويررت

تهران :نشر ساواالن.

شخصي در عصر جديد ،ترجمرۀ :موفقيران ،ن،.

حيرردري ،آ .اكررواني ،س .ح .و كشررقي ،م.)9312( . .
«رسانهها و هويت فرهنگي :مطالعۀ دانشآموزان

متوسطۀ شهر ياسوج» ،فصلنامۀ مطالعرا

ملري،

تهران :نشر ني.
گيدنز ،آ .)9311( .پيامدهاي مدرنيتره ،ترجمرۀ :یالیري ،م،.
تهران :مركز ،چاو دوم.

س  ،94ش  ،3پياپي  ،55س .923-941
زاهد زاهداني ،س .و سروش ،م« .)9317( .الگوي مصرف

لمعه ،م .)9341( .فرهنگ عاميانرۀ عشراير بويراحمردي و
كهگيلويه ،تهران :كاويان.

و هويت دختران جوان شهري :مطالعهاي دربارۀ

دختررران جرروان شرريراز» ،فصررلنامۀ مطالعررا

ملکررري ،ا .و رفيعررري ،م« .)9311( .از هومولررروژي ترررا

فرهنگي و ارتیاطا  ،دوره  ،4ش  ،7س -911

فرررديشرردن ،رهيافررتهرراي عمررده در ارزيررابي

.77

جامعررهشررناختي مصرررف فرهنگرري» ،فصررلنامۀ
جامعه ،فرهنگ و رسانه ،س  ،9ش  ،9س -51

سيدم  ،ا .)9319( .كشاكش آرا در جامعهشناسي ،ترجمرۀ

.27

جليلي ،س .ه ،.تهران :نشر ني.

شررريعتپنرراه ،ا .)9311( .تحليررف جامعررهشررناختي نحرروۀ

محمدپور ،ا .شريعتپناه ،ا .و المي ،ا« .)9312( .تحليرف

مصرف موسريقي عامرهپسرند در ميران جوانران

جامعهشناختي شيوۀ برساخت هويت از رهگرذر

(مطالعۀ موردي :دانشجويان دانشگاه كردسرتان)،

مصرف موسيقي عامرهپسرند در ميران جوانران»،

و

اجتمراعي ايرران ،دوره  ،7ش ،4

پاياننامۀ كارشناسي ارشرد ،دانشرکدۀ ادبيرا

مجلۀ مطالعا

علوم انساني ،دانشگاه كردستان.
عیرررداللهي ،م« .)9374( .هويرررت جمعررري ،ديناميسرررم و

س .937-951
واكوانرت ،ل .)9371( .پررييررر بورديررو ،در اسررتونز ،رابررز،

مکانيسررم تحررول آن در ايررران» ،نامررۀ انجمرر

متقکرررران برررزرگ جامعرررهشناسررري ،ترجمرررۀ:

جامعهشناسي ايران ،س .63-19

ميردامادي ،م ،.تهران :نشر مركز.

فاضررلي ،م .)9312( .مصرررف و سرریب زنرردگي ،تهررران:
پژوهشررگاه فرهنررگ ،هنررر و ارتیاطررا  ،وزار
فرهنگ و ارشاد اسالمي.

وبل ،

 .)9313( .نظريۀ طیقۀ ت آسرا ،ترجمرۀ :ارشراد،
ف ،.تهران :نشر ني.

ودادهيررر ،ا .امينيرران ،ا .طیاطیررايي ،آ .و سررليماني ،م.ج.

فدرسررتون ،م« .)9311( .زيیرراييشررناختيكررردن زنرردگي

(« .)9311جوانرران و موسرريقي پرراو :بررسرري

روزمره» ،ترجمۀ :كرمپور ،م ،.مجلرۀ ار نرون ،ش  ،91س
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پیوستها
با سالم ،دانشجوي گرامي پرسشنامۀ حاضر براي انجام يب پژوهش دانشگاهي ،با موضوع بررسي مصرف موسيقي دانشجويان
و ارتیا آن با برخي عوامف اجتماعي تدوي شده است .لطقا با دقت پرسشها را مطالعه كرده و نظر خود را نسیت به هر يب
بيان كنيد .گقتني است كه اطالعا

شخصي شما نيز ناشناخته باقي خواهرد مانرد .برراي پريگيرري نتراي پرژوهش برا آدرس

الکترونيکي زير ميتوانيد ارتیا برقرار كنيد .از همکاري شما صميمانه سپاسگزارم.
با تشکر فراوان
Ehsan.kh@std.yu.ac.ir

 .9جن  .9 :آقا

 .2خانم

 .2س .................... :
 .3دانشکده .9 :علوم انساني
 .4مقطع تحصيلي .9 :كارشناسي

 .2علوم پايه

 .3فني و مهندسي

 .2كارشناسي ارشد

 .5آيا در طول شیانهروز ،موسيقي گوش ميدهيد

 .9بلي

 .4كشاورزي

 .3دكتري
 .2خير

اگر بله ،بهطور ميانگي در شیانهروز چه ميزان (لطقا به دقيقه بنويسيد) .........................
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موسيقي ربي پاو بدون كالم مثف آیار ياني ،ساش و كيتارو ......
موسيقي سنتي ايراني همراه با آواز مثف آیار شجريان ،شهرام نایري .....
موسيقي سنتي ايراني بدون كالم مثف آیار جليف شهناز ،فرامرز پايور .....
موسيقيهايي مثف آیار اصقهاني ،افتخاري .....
موسيقيهاي تركيیي مثف محس نامجو ......
موسيقيهاي لري سنتي مثف مسعود بختياري ،ديدار محمودي .....
آهنگ ساز و نقاره (مهتر).
موسيقي محلي همراه با ارگ مثف آیار محس اسقندياري ،سجاد رزمجو
شروه مثف آیار مرتضي دستپا  ،منوچهر زنگنه .....
موسيقي لري همراه با ويولون يا ساز برنجي مثف شکراهلل( شکوه) ،ناصر ..
موسيقيهاي ل

آنجلسي مثف آیار گوگوش ،هايده ،مهستي ،داريوش ....

موسيقي پاو ايراني مثف آیار محس يگانه ،مرتضي پاشايي ،بنيامي .....
موسيقي پاو بدون كالم مثف آیار ناصر چشمآذر ،جواد معروفي ....
موسيقي رو شاد ،مثف آیار ساسي مانک  ،زدبازي .....
موسيقي رو اعتراضي مثف آیار شاهي نجقي ،هيچک  ،ياس .....
مداحي و روضهخواني مثف آیار سيد جواد ذاكر ،عليمي ،محمود كريمي ..
موسيقيهاي دفاع مقدس مثف آهنگران ،كويتيپور .....
موسيقي شاد و رقص مثف موسيقي بندري
موسيقي را فارسي مثف آیار متي دو حنجره ،رضا يزداني ......

خیلی زیاد

موسيقيهاي آلترناتيو ربي مثف رو ،هوي متال ،ريگه ،سول ،سلسا ....

زیاد

موسيقي ربي رقص مثف تکنو ،و يره

کم

موسيقي پاو ربي مثف آیار مايکف جکسون ،جنيقرلوپز ،ريکي مارتي و...

خیلی کم

موسيقي كالسيب ربي مثف آیار باد ،موتسار

و بتهوون و يره

اصالً

لطفاً مشخص کنید به چه میزان به هر یک از موسیقیهای زیر گوش میدهید؟
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سعي ميكنم دوست ،همکار و يا همسايۀ خود را از ميان همقوميهايم انتخا

كنم.

اگر دوباره متولد ميشدم ،دوست داشتم عضو همي قوم لر باشم.
م بيشتر به فرهنگ قوم لر افتخار ميكنم تا فرهنگ ايراني.
برنامههاي تلويزيوني به زبان لري را به برنامههاي فارسيزبان ،ترجيح ميدهم.
اگر ح انتخا

داشتم ،ترجيح ميدادم در گروه قومي ديگري باشم.

ترجيح ميدهم بيشتر تعامالتم ،با افراد همقوم خودم باشد.
م از لربودن خودم ،احساس رور ميكنم.
بهنظرم ،خانوادههاي لر ،بايد از همان ابتدا با فرزندانشان لري صحیت كنند.
م قیف از همهچيز ،خود را يب ايراني ميدانم تا يب لر.
اگر قرار بود بار ديگر متولد شوم ،باز هم ترجيح ميدادم در فرهنگ ايراني متولد شوم.
حاضرم براي دفاع از ميهنم ،جانم را فدا كنم.
ممک است زندگي در كشورهاي ديگر ،راحتتر باشد ،اما ترجيح ميدهم در ايران زندگي كنم.
اگر فرزندي داشته باشم ،دوست دارم ابتدا به زبان فارسي صحیت كند.
ايراني بودن را به لربودن ترجيح ميدهم.
امروزه ديگر ،پايبندي شديد به ارزشها و فرهنگ ايراني معنايي ندارد.
م نسیت به ايرانيبودن خودم ،احساس رور ميكنم.
ترجيح مي دهم دوستانم را در ميان افراد ير لر انتخا
آدا

و رسوم و ارزشهاي ملي ،اهميت بيشتري از آدا

كنم.
و رسوم قوميام دارد.

كرد ،لر يا فارسبودن برايم اهميتي ندارد ،مهم اينست كه جزو يب ملت هستيم.

کامالً موافقم

از تماس ،ارتیا و صحیتكردن با همزبانانم لذ

ميبرم.

موافقم

م به فرهنگ قوم خودم بيشتر از ساير اقوام ايراني افتخار ميكنم.

بینظر

دوست دارم در محاورا

روزمرهام بيشتر به زبان لري صحیت كنم.

مخالفم

م قیف از هرچيز ،خود را يب لر ميدانم.

کامالًمخالفم

لطفاً عبارات زیر را خوانده و بنویسید تا چه اندازه با آن موافق هستید؟

بررسي رابطۀ گونههاي هويت جمعي با مصرف گونههاي موسيقيايي ،نمونۀ مورد مطالعه :دانشجويان دانشگاه ياسوج

دیدن برنامههای تلویزیونی به زبان فارسی را به برنامههای به زبان لری ،ترجیح میدهم.
قوانین کشور ،باید بر اساس قوانین جهانی باشد.
همه باید برای داشتن جهانی آرام و بدون جنگ تالش کنیم.
حاضر نیستم با هیچ غیرایرانیای دوست ،همسایه و یا همکار باشم.
مشکالت اجتماعی و فرهنگی در ایران به حدی است که آرزو میکنم در یکی از کشورهای
غربی زندگی میکردم.
دیدن برنامههای تلویزیونی به زبان انگلیسی را به برنامههای به فارسیزبان ترجیح میدهم.
هر کسی از من کمک بخواهد ،فارغ از ملیت و قومیت ،به او کمک خواهم رساند.
انسانبودن ،برای من مهمتر از قومیت و ملیت است.

کامالً موافقم

آگاهی از تاریخ جهان به اندازۀ تاریخ کشورم برایم اهمیت دارد.

موافقم

ترجیح میدهم در جایی غیر از ایران زندگی کنم.

بینظر

به فیلمهای غربی احساس نزدیکی بیشتری دارم.

مخالفم

همه انسانها ،صرف نظر از زبان ،مذهب و نژاد ،قابل احترام هستند.

کامالً ممخالفم

لطفاً عبارات زیر را خوانده و بنویسید تا چه اندازه با آنها موافق هستید ؟
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