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گرایش به مصرف گونههای موسیقی مردمپسند و میزان پرخاشگری
در میان دانشجویان؛
مطالعه موردی :دانشجویان دانشگاه اصفهان
رضا صمیم
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دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه اصفهان و مدیرگروه مطالعات فرهنگی ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

وحید قاسمی
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استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان
چکیده

مقالة حاضر رابطة گرایش به مصرف گونههای موس��یقی مردمپسند ایرانی و غربی و میزان
پرخاش��گری در بین دانش��جویان را مورد مطالعه قرار میدهد .مش��اهدة برخی نشانههای
پرخاش��گری در میان دانشجویانی که تمایل بسیار زیادی به گونههای موسیقی مردمپسند ـ
بهخصوص گونههای غیربومی آن ـ دارند انگیزة اصلی انجام این پژوهش است .هدف اصلی
تحقیق نشان دادن وجود رابطه معنادار میان مصرف موسیقی مردمپسند و میزان پرخاشگری
اس��ت .برای نیل به این هدف ،تعداد  410نفر از دانشجویان دانشکدههای دانشگاه اصفهان
به کمک پرسشنامة محققساختة سنجش گرایش موسیقایی و پرسشنامه پرخاشگری ،مورد
آزمون قرار گرفتند .بر اس��اس یافتههای حاصل از پیمایش مش��خص ش��د میان گرایش به
مصرف موسیقی مردمپسند و میزان پرخاشگری رابطه معناداری وجود دارد .در مورد گرایش
به مصرف موسیقی مردمپسند ایرانی بعد از انقالب ،جهت رابطه منفی و در مورد گرایش به
مصرف انواع دیگر موس��یقی مردمپسند ،جهت رابطه مثبت بود .کمترین و بیشترین گرایش
به مصرف گونههای موس��یقایی مورد بررسی ،به ترتیب متعلق به موسیقی مردمپسند ایرانی
بعد از انقالب و موس��یقی مردمپس��ند غربی (رپ ،راک و هوی متال) بود که دوس��تداران
موسیقی اخیر دارای بیشترین اختالل پرخاشگری بودند .در انتها به این نتیجه رسیدهایم که
اگر بپذیریم موس��یقی مردمپس��ند به علت ویژگیهای خاص موسیقیشناسانهای که دارد با
ویژگیهای روحی جوانان س��ازگارتر اس��ت و نمیتوان آن را از سبک زندگی مصرفی این
قش��ر حذف کرد ،باید به فکر گونهای از این موس��یقی بود که کمترین پیامدهای رفتاری و
اجتماع��ی را برای مصرفکنن��دگان آن به بار آورد .در میان این ان��واع ،گونة ایرانی بعد از
انقالب بهترین به نظر میرسد.

كليدواژهها :مصرف فرهنگی ،مصرف موسیقایی ،موسیقی مردمپسند ،میزان پرخاشگری.
1.reza.samim@gmail.com
2.vaghasemi@yahoo.com

مقدمه و طرح مسئله

همواره و در میان همه قش��رها و همه س��نین و در محیطهای متفاوت ،هس��تند کسانی که

به علت بروز رفتارهای پرخاش��گرانه ،محیط ناامنی را برای اطرافیان میس��ازند .نمیتوان
پرخاش��گری 1را بهطور خاص مربوط به یک س��ن و دورة ویژه دانس��ت .پرخاش��گری و
خش��ونت از سنین خردسالی وجود داش��ته ،در طول زمان تدوام یافته (مک فارلین ،آلن و

هونزیک1956 ،؛ توماس و چس 1976 ،به نقل از نلسون و ایزراییل )1376 ،و در نوجوانی
و بزرگسالی ادامه مییابد؛ بااینحال میتوان بیشترین بروز و ظهور پرخاشگری را به دوران
نوجوانی و جوانی نس��بت داد (کاپالن و سادوک .)1375 ،نوجوانی و جوانی دورانی است

که انسانها تجربههای حساس و ابتدایی عضویت در گروههای ثانویه و نهادهای اجتماعی

غی��ر از خانواده را تجربه میکنند و از نگاه جامعهشناس��انه ،اثرات نامطلوب و اثباتش��دة
پرخاشگری و رفتار پرخاشگرانه بر کنش متقابل اجتماعی و اثرات ناخوشایند آن بر جامعه
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پذی��ری جوان��ان (صادقی و دیگران )53 :1381 ،میتواند تا ح��دود زیادی کارکرد و ثبات
این نهادها و کیفیت روابط بین فردی جوانان عضو را به چالش بکش��د .از جمله نهادهایی

که بیش��ترین اعضای آن را جوانان تشکیل میدهند و بروز مرضی 2رفتار پرخاشگرانة اعضا

میتواند کارکردهای بنیادین آن را مختل س��ازد ،دانشگاه است .برای جلوگیری از هر گونه

اختالل در کارکردهای دانش��گاه ـ ناش��ی از بروز رفتارهای پرخاش��گرانه ـ پژوهشگران به
بررس��ی علل و عوامل مؤثر بر بروز و ش��دت رفتارهای پرخاش��گرانه در میان دانشجویان

پرداختهان��د (منطقی و دیگران .)1383 ،بهرغم آنکه واژة «پرخاش��گری» از مفاهیم فنی 3در

حوزة مطالعات روانش��ناختی به حساب میآید ،میتوان اذعان کرد علل و عوامل مؤثر در
ِ
محقق
ظهور و بروز یا بس��امد و فراوانی این متغیر نمیتواند در حوزة مذکور باقی بماند و
4
عالقمند به تحقیق پیرامو ِن این مفهوم را ناگزیر میس��ازد به س��طوح تحلیل میانرش��تهای
قدم گذارد.

در این مقاله هدف آن است تا رابطة گرایش به مصرف 5گونه6های موسیقی مردمپسند

7

1. Aggression
2. Pathologic
3. Technical Term
4. Interdisciplinaric
5. Consumption
6. Genre
7. Popular Music

را به عنوان متغیری در حوزة جامعهشناس��ی فرهنگی ،با میزان پرخاشگری به عنوان عاملی
روانش��ناختی مورد تحلیل و بررس��ی قرار دهیم .مشاهدة برخی نشانههای پرخاشگری در

میان دانشجویان جوانی که تمایل بسیار زیادی به گونههای موسیقی مردمپسند بهخصوص
گونههای غیربومی آن دارند ،انگیزة ابتدایی انجام این پژوهش به شمار میآید .در این مقاله
در ابتدا نش��ان داده میش��ود که گرایش به مصرف گونههای موس��یقی مردمپسند با میزان

بروز رفتارهای پرخاش��گرانه ارتباط معنادار دارد .سپس با پذیرش این نکته که مصرف این
نوع موس��یقی به سبب برخی ویژگیهای ساختاری آن از الگوهای غیر قابل چشمپوشی و
ِ
محبوب گذرا ِن اوقات فراغت در جوانان و دانش��جویان به حساب میآید ،این مسئله مورد

بررسی قرار میگیرد که همه انواع و گونههای موسیقی مردمپسند نمیتوانند به یک میزان در
بروز رفتارهای پرخاشگرانة جوانان و دانشجویان مؤثر باشند .میتوان فرض کرد گونههایی

که در داخل تولید میشوند و به طور طبیعی بیش از گونههای تولیدشده در خارج ،با هویت
ملی و مذهبی ما منطبق اس��ت ،در افزایش احتمال بروز رفتارهای پرخاشگرانه اثری ندارد.

در صورت اثبات این فرض میتوان این راهکار را به سیاس��تگذاران فرهنگی ارائه داد که
تبلیغ ،تش��ویق و حمایت از تولید این گونهها میتواند در کنترل غیرمستقیم سلیقة 1جوانان

و دانش��جویان در راس��تای جلوگیری از بروز رفتارهای انحرافی و پرخاشگرانه و رهایی از
پیامدهای مخرب آن ،نقش اساس��ی ایفا کند و نهادهای اجتماعی تأثیرگذاری چون دانشگاه

را به سمت ایجاد فضایی به دور از تنش رهنمون سازد.

س��ؤالهایی که این پژوهش به منظور پاسخگویی به آنها تدارک دیده شده به شرح زیر

است:

 .1آیا تمایل دانش��جویان به گونههای موس��یقی مردمپس��ند ،ارتباطی با بروز رفتارهای

پرخاشگرانه در آنها دارد؟

 .2آیا دانشجویان عالقهمند به گونههای موسیقی مردمپسند ایرانی ،نسبت به عالقهمندان

به گونههای غربی ،تمایل کمتری به بروز رفتارهای پرخاشگرانه دارند؟

1. Taste
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چارچوب نظری و پیشینة تجربی

مصرف موس��یقایی 1از اشکال مهم گذران اوقات فراغت جوانان به شمار میآید (قاسمی و

میرزایی1385 ،؛ قاس��می و صمیم1385 ،؛ صمی��م1386 ،؛ رابرتز 2و دیگران.)a, b 1999 ،
در میان انواع گونههای موس��یقایی ،3به علت وجود برخی عوامل خاص شامل برخورداری

از صبغهای اعتراضآمیز و محتوایی پرتحرک ،موس��یقی مردمپسند 4در میان جوانان با اقبال

بیش��تری مواجه اس��ت( 5قاس��می و میرزایی1385 ،؛ قاس��می و صمیم .)1385 ،تحقیق در
مورد مصرف موس��یقایی بیش��تر در تحقیقاتی به چش��م میخورد که دغدغة پژوهشی آنها

ش��ناخت الگوهای مصرف فرهنگی 6اس��ت (برای نمونه ر .ک به صمیم و فاطمی1387 ،؛

فاضل��ی1384 ،؛ چان و گلدثروپ2007 ،7؛ وان آیک2001 ،8؛ برایس��ون 1997 ،9و 1996؛
پترس��ون و سیمکوس .)1992 ،10غالب ًا هسته نظریای که در این پژوهشها به عنوان کانون
اصلی اس��تخراج فرضیهها مورد استفاده قرار میگیرد ،نظریههای پیر بوردیو 11است .از نظر

فصلنامهعلمی-پژوهشی

246

دوره دوم
شماره 8
زمستان 1388

بوردیو سلیقه امری است که از لحاظ اجتماعی متعین میشود و مصرف فرهنگی نیز بر پایة
همین س��لیقه یا ذائقه که از نظر اجتماعی ش��کل یافته ،سوق مییابد (بوردیو.)25 :1984 ،
در این تحقیق نیز به عنوان پیشفرض و متأثر از چهارچوب نظری و دس��تگاه مفهومی پیر

بوردیو ،مصرف موسیقی مردمپسند ـ به عنوان نمونهای از مصرف فرهنگی ـ به مثابه عاملی
اجتماعی در نظر گرفته ش��ده و بر همین اس��اس ،پیامدهای مصرف موسیقی مردمپسند در

میان دانش��جویان بهخصوص در حوزه برخی رفتارهای انحرافی مورد پژوهش قرار گرفته
است.

بس��یاری از پژوهشگرانی که مصرف موس��یقی مردمپسند را در ارتباط با بروز رفتارهای

انحرافی مورد مطالعه قرار دادهاند ،به این نکته اذعان دارند که گونههای موسیقی مردمپسند
1. Musical Consumption
2. Roberts
3. Musical Genres
4. Popular Music

 .5اینکه چرا موسیقی مردمپسند در میان جوانان با اقبال بیشتری مواجه است ،مسئله این تحقیق نیست و میتواند
دستاویز پژوهشهای دیگری هم در حوزه علوم اجتماعی ـ فرهنگی و هم در حوزه موسیقیشناسی باشد.
6. Cultural Consumption
7. Chan & Goldthrope
8. Van Eijck
9. Bryson
10 Peterson & Simkus
11. Bourdieu, P.

در زمین��ه بروز رفتارهای انحرافی آثار متفاوتی بر مصرفکنندگان بر جای میگذارند (برای

نمونه ر .ک به هیتس��لر .)2002 ،1در این پژوهشها ،موس��یقی به مثابه گونهای رسانهای 2در

نظر گرفته میش��ود .این پژوهشها مانند پژوهش حاضر بیش��تر نظریههایی را که در حوزه
خش��ونت رس��انهای مطرح اس��ت ،به عنوان چهارچوب نظری برمیگزینند .در این دست
ِ
خش��ونت بازنماییشده توسط رسانهها و گونههای
نظریهها ،این ایدة کلی مطرح اس��ت که
رس��انهای ،افکار ،احساس��ات و رفتار پرخاش��گرانه را افزایش میدهد (بوش��من 1998 ،3و

اندرس��ون ،برکویتس 4و همکاران .)2003 ،برخی گونههای موسیقی مردمپسند خود زاییدة

شرایط اجتماعی خاصی هستند و صبغهای ضد فرهنگی دارند.
برخی مطالعات نشان میدهد جوانا ِن متمایل به آن دسته از موسیقی مردمپسند که دارای

صبغهای ضد اجتماعی و فرهنگی اس��ت ،نس��بت به کس��انی که به این موسیقیها عالقهای
ندارند ،بیش��تر رفتار پرخاشگرانه از خود بروز میدهند (وینگود 5و همکاران.)437 :2003 ،

برای پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال که کدام یک از گونههای موسیقی مردمپسند دارای
صبغه ضد اجتماعی و فرهنگی است ،نقشی اساسی ایفا میکند.

از جمعبن��دی نتایج و یافتهه��ای برخی پژوهشهای کلیدی ک��ه در این حوزه صورت

گرفته میتوان به این نتیجه رس��ید که سه گونة موس��یقی رپ ،6راک 7و هوی متال 8بیش از
دیگ��ر گونهها دارای صبغهای ضد اجتماعی و فرهنگی اس��ت و مصرفکنندگان آن بیش از
مصرفکنندگان انواع دیگ ِر موس��یقی مردمپس��ند از خود رفتارهای انحرافی و پرخاشگرانه

بروز میدهند (برای نمونه ر .ک به اندرسون 9و دیگران2003 ،؛ جانسون 10و دیگران1995 ،؛

آرنت 1991 ،11و 1992؛ هانسن .)1990 ،12در پژوهشی پیرامون تمایل بزرگساالن به موسیقی
مردمپس��ند در آمریکا نش��ان داده شد در حدود نیمی از گونههای موسیقی مردمپسند ،بیشتر
1. Hitzler
2. Media Genre
3. Bushman
4. Anderson & Berkowitz
5. Wingood
6. Rap
7. Rock
8. Heavy Metal
9 Anderson
10. Johnson
11. Arnett
12. Hansen
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به وس��یلة الکلیها مصرف میشوند (میراندا 1و دیگران ،2004 ،رابرتز و دیگران.)1999a ،
پژوهشگران دیگر نیز نشان دادند عالقهمندان به موسیقیهای مردمپسند بهخصوص گونههای

رپ ،راک و ه��وی متال تمایل بیش��تری به مص��رف مواد مخدر دارند (ه��رد .)2005 ،2در
پژوهشی که روی محتوای نماهنگهای موسیقایی 3صورت گرفت ،نشان داده شد مخاطبا ِن

نماهنگهای موسیقیهای رپ ،راک و هوی متال دو برابر عالقهمندان به دیگر نماهنگها به
ابراز رفتارهای خشونتآمیز و پرخاشگرانه تمایل دارند (دورانت 4و دیگران .)1997 ،در تبیین

یافته پژوهش مذکور عنوان ش��ده بود به دلیل به تصویر کش��یدن صحنههای خشونتآمیزی
چون حمل اسلحه ،این نماهنگها ،عالقهمندان را به بروز رفتارهای خشونتآمیز و انحرافی

ترغی��ب میکنند .نتای��ج این پژوهشها بار دیگ��ر اهمیت پرداختن به این س��ؤال را که آیا
موس��یقیای که جوانان گوش میدهند ،میتواند بر تمایل آنها به بروز رفتارهای انحرافی و

پرخاش��گرانه تأثیر داشته باشد ،روشن میسازد و نش��اندهندة این نکته است که پیامدهای
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ناگوار این گونههای موس��یقایی ،بیش��تر در غرب مورد پژوهش قرار گرفته است .با تصور
اینکه این گونهها به مثابه پدیدههایی فرهنگی 5و در فرایند اشاعه 6و فرهنگپذیری 7میتوانند
به بس��تر غیربومی خود منتقل شوند ،این سؤال مهم مطرح میشود که برای مصرفکنندگان

غریبه غیرغربی چه پیامدهایی به بار خواهند آورد؟ طرح این س��ؤال برای محققان غیرغربی

که در این حوزه به پژوهش میپردازند ،اهمیتی بیش از سؤال پیشین دارد .با در نظر گرفتن
این نکته که این موس��یقیها پس از اشاعه و در جریان فرهنگپذیری ،ماهیت ضد اجتماعی
و فرهنگی نخستین خود را حفظ میکنند و به سبب غیربومی بودن ،خصوصیت عدم تطبیق
ِ
فرهنگ میزبان را نیز مییابند ،میتوان گمان
س��اختاری و محتوایی با هویت ملی و مذهبی

ب��رد که پیامدهای مخربتری برای مصرفکنندگان غیربومی خود به ارمغان میآورند .برای
ما در این تحقیق نیز گونههای غیربومی موس��یقی مردمپس��ند هم به سبب ویژگی نخست و
هم به علت برخورداری از ویژگی دوم یعنی عدم تطبیق با هویت ملی و مذهبی ،بیشتر سبب
1. Miranda
2. Herd
3. Musical Clips
4. Durant
5. Cultural Phenomena
6. Diffusion
7. Acculturation

برانگیختن رفتارهای انحرافی و نابهنجاری چون پرخاشگری در مصرفکنندگان میشود.

همانطور که پیشتر اش��اره ش��د ،با پذیرش این واقعیت که برخی ویژگیهای موسیقی

مردمپس��ند مانند تحرک و پویایی با خصوصیات روحی جوانان س��ازگار است و نمیتوان
جایگزین��ی برای آن در س��بک زندگیِ  1مصرفی جوانان یافت ،س��عی داریم پس از نش��ان

دادن تجرب��یِ ای��ن نکته که میان گرایش به مصرف گونههای موس��یقی مردمپس��ند و میزان
پرخاش��گری در میان دانش��جویان رابطة معناداری وجود دارد ،نش��ان دهیم گونههای بومی

موسیقی مردمپسند به دلیل سازگاری بیشتر با خصوصیات فرهنگی ما ،اثر چندانی بر افزایش

میزان پرخاش��گری دانشجویان نداشته و تشویق دانش��جویان به مصرف این انواع نسبت به
تولیدات خارجی بهخصوص گونههایی که ماهیتی ضد اجتماعی و فرهنگی دارند ،میتواند

در کاهش تمایل به رفتارهای پرخاشگرانه و انحرافی مؤثر باشد.

برای نیل به هدف اصلی پژوهش ،الزم بود انواع موس��یقی مردمپسند مصرفی مشخص

ش��ود .بر اساس پژوهش صورتگرفته به وسیله صمیم ( )1386انواع موسیقی مردمپسند در

 3مرحله ،نخس��ت به  2گونه کلی ایرانی و غربی ،دوم به  5گونه جزئی موس��یقی مردمپسند

ایرانی تولید داخلیِ قبل از انقالب اس�لامی ،موسیقی مردمپس��ند ایرانی تولید داخل بعد از

انقالب ،موس��یقی مردمپس��ند ایرانی تولید خارج ،موسیقی مردمپس��ند غربی جریان اصلی
( )MTVو موس��یقی مردمپس��ند غربی جریان خاص (رپ ،راک و هوی متال) و سوم به 9

گونه جزئیتر تقسیم شده که به تفصیل و به همراه مصادیق آنها در جدول زیر آمده است:

1. Life Style

فصلنامهعلمی-پژوهشی
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جدول شماره  .1انواع موسیقی مردمپسند مصرفی
گونههای کلی

گونههای جزئی

تولید داخلی قبل از
انقالب اسالمی

موسیقی
مردمپسند ایرانی

فصلنامهعلمی-پژوهشی

تولید داخلی بعد از
انقالب اسالمی

گونههای جزئیتر

مصادیق

کافهای

قاسم جبلی ،جواد یساری،
آغاسی و...

با صبغه موسیقی
سنتی

گلپا ،ایرج و...

با صبغه موسیقی
مردمپسند غربی

فرهاد ،فریدون فروغی و...

با صبغه موسیقی
مردمپسند غربی

تاجیک ،چاوشی ،بنیامین
و...

با صبغه موسیقی
سنتی

محمد اصفهانی ،علیرضا
افتخاری

جریان اصلی

موسیقی مشهور به
لسآنجلسی

تولید خارج
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موسیقی

هر اثر موسیقی مردمپسند
ایرانی تولید خارج که
در مجموعه موسیقی
لسآنجلسی نمیگنجد

جریان اصلی

موسیقیهای مردمپسند
تولیدشده برای شبکههای
موسیقی ماهواره ()MTV

جریان خاص

تمامی موسیقیهای رپ،
راک و هوی متال

مردمپسند غربی

در ای��ن تحقیق ،ب��ا صرفنظر از گونههای جزئیتر 5 ،گونه جزئی ،مالک عمل قرار گرفت

(برای اطالعات بیش��تر پیرامون تعریف دقیقتر این گونهها ر .ک به صمیم62-74 :1386 ،؛

فاطمی 27-40 :1382 ،و فاطمی .)2005 ،بر اس��اس مطالب پیشگفته و سؤاالت طرحشدة

تحقیق ،فرضیههایی که در این مقاله آزمون خواهد شد ،به قرار زیر است:

 .1گرایش به مصرف گونههای موسیقی مردمپسند ،رابطه معناداری با میزان پرخاشگری دارد.

 .2اندازه همبس��تگی میان گرایش به موس��یقی مردمپس��ند ایرانی و میزان پرخاشگری

تفاوت معناداری با اندازة همبس��تگی میان گرایش به موس��یقی مردمپس��ند غربی و میزان

پرخاشگری دارد.

روش پژوهش

پژوه��ش حاض��ر از نوع پژوهشهای توصیفی و همبس��تگی محس��وب میش��ود .در این
پژوهش پس از گزارش برخی دادههای توصیفی ،رابطة میان تمایل جوانان به انواع موسیقی

مردمپسند ایرانی و غربی و میزان پرخاشگری آنها بررسی خواهد شد .سپس تفاوت رابطه

میان دو متغیر مستقل و میزان پرخاشگری با مدد جستن از «آمارة  zفیشر» 1مقایسه میشود
تا فرضیههای اول و دوم پژوهش ،آزمون گردند.

جامعة آماری این پژوهش تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان در سال 1387

بودهاند که تعداد آنها به تفکیک دانشکدههای موجود در پردیس مرکزی دانشگاه 2در جدول
 2آمده است .با توجه به آنکه کل جامعه آماری پژوهش  10083نفر بوده ،بر اساس فرمول

کوک��ران ،حجم نمونه مقتضی به ازای  5درصد خطای برآورد 400 ،نفر محاس��به ش��د که

ِ
تناس��ب سهم هر دانش��کده از جمعیت کل ،میان دانشکدههای مختلف تقسیم گردید .با
به
برآورد احتمال بیپاس��خ ماندن برخی پرسشنامهها 430 ،پرسشنامه توزیع شد که در نهایت
دادههای  410پرسشنامة عودت دادهشده مورد تحلیل قرار گرفت.
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جدول .2تعداد جامعه آماری و حجم نمونه به تفکیک دانشکدهها
نام دانشکده

تعداد کل جمعیت

درصد از کل

ادبیات و علوم انسانی

1797

17/8

71

تربیت بدنی و علوم ورزشی

459

4/5

18

روانشناسی و علوم تربیتی

1222

12/1

48

زبانهای خارجی

1120

11/1

44

علوم

1996

19/8

79

3
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تعداد حجم نمونه

 Z .1فیشر آمارهای است برای مقایسه میان همبستگی متغیرها (گالس )35 :1372 ،برای انجام این مقایسه Z ،فیشر مربوط
به هرکدام از ضرایب همبستگی و پس از آن تفاضل  Zr1از  Zr2محاسبهشده و در نسبت محاسبه  Zکل قرار میگیرد Z .کل
یک انحراف منحنی نرمال واحد است و میتوان آن را اینگونه تفسیر کرد (فرگوسن و تاکانه.)218 :1382 ،
 .2تمامی دانشکدههای دانشگاه اصفهان به جز دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر خوانسار در پردیس مرکزی قرار
دارند.
.3رقم اعشار درصدها گرد شده است.

گرایش به مصرف
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علوم اداری و اقتصاد

1890

18/8

75

فنی و مهندسی

1599

15/9

65

جمع کل

10083

100

400

ابزارهای جمعآوری اطالعات

 .1س�نجش گرایش موسیقایی دانش�جویان :در راستای سنجش گرایش موسیقایی دانشجویان

مورد مطالعه از پرسشنامهای محققساخته استفاده شد .نویسندگان مقالة حاضر در ساخت این
پرسش��نامه از دو ابزار دیگر س��نجش گرایش موسیقایی که در دو پژوهش قاسمی ( )1381و

صمیم ( )1386استفاده ش��ده بود ،بهره بردهاند .پرسشنامة سنجش گرایش موسیقایی در این

پژوهش ،گرایش نمونه مورد مطالعه به گونههای موس��یقی مردمپسند را بر طیفی پنجقسمتی
فصلنامهعلمی-پژوهشی
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میسنجد .گویههای این طیف عبارتند از :متنفرم ،متنفر نیستم ولی گوش هم نمیدهم ،عالقة
خاصی ندارم ولی اگر باشد گوش میدهم ،دوست دارم و گاهی گوش میدهم ،همیشه گوش

میدهم .اعتبار این پرسشنامه با استفاده از تکنیک ضریب آلفای کرونباخ  0/82به دست آمد.

 .2س�نجش میزان پرخاش�گری دانش�جویان :برای تعیین میزان پرخاشگری دانشجویان مورد
مطالعه ،پرسش��نامه پرخاشگری ( )AGQمورد اس��تفاده قرار گرفت .این پرسشنامه دارای 30

س��ؤال اس��ت که  14سؤال آن خشم 8 ،سؤال تهاجم و  8سؤال عامل کینهتوزی را میسنجد.
هر سؤال پرسشنامه دارای گزینههای هرگز ،بهندرت ،گاهی اوقات و همیشه است و به ترتیب

وزن نمره  2 ،1 ،0و  3برای آنها در نظر گرفته میش��ود .هرچه نمره فرد در این آزمون بیشتر

و از میانگین  42/5باالتر باش��د ،میزان پرخاش��گری او باالتر است .پرسشنامة مذکور توسط
اللهیاری ( )1380برای نوجوانان و توس��ط احمدی و صادق��ی ( )1380برای کودکان ایرانی

هنجاریاب��ی ش��ده بود که اعتبار آن در هردو پژوهش بر مبن��ای ضریب آلفای کرونباخ 0/85
گزارش ش��ده اس��ت .ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در اعتباریابی مجدد توسط گروه

پژوهش 0/79 ،به دست آمد.
یافتهها

در این بخش ،یافتههای پژوهش در س��ه قس��مت جدولهای تقاطعی (دادههای توصیفی)،
ضرایب همبس��تگی و مقایس��ة میان اندازة همبس��تگی متغیرها با اس��تفاده از آماره  zفیشر

(دادههای استنباطی) ارائه میشود .در بخش نخست ،جوانان مورد مطالعه به دو گروه دارای
اختالل پرخاش��گری (نمرات باالت��ر از  42/5از  )90و فاقد اختالل پرخاش��گری (نمرات
پایینتر از  42/5از  )90تقسیم شدهاند و فراوانی آنها درون هر یک از این گروهها و برحسب

گرایش به یکی از گونههای موس��یقی مردمپسند ،گزارش شده است .در قسمت دوم رابطة
میان متغیرهای گرایش به انواع موسیقی مردمپسند تولید داخل و خارج و میزان پرخاشگری

جوانان به وسیلة «ضریب همبستگی اسپیرمن» محاسبه شده و در قسمت سوم جدولی آمده

که نشاندهندة نتیجه مقایسه آماری میان ضرایب همبستگی میان متغیرهاست.

جدول  .3گرایش جوانان به موسیقی مردمپسند ایرانی تولید داخل بعد از انقالب
برحسب وجود اختالل پرخاشگری در آنها
تمایل به گونة موسیقایی مورد مطالعه

اختالل پرخاشگری

کل

ندارد

دارد

متنفرم

37

110

148

متنفر نیستم ولی گوش هم نمیدهم

28

82

110

عالقة خاصی ندارم ولی اگر باشد گوش
میدهم

54

28

82

دوست دارم و گاهی گوش میدهم

50

4

54

همیشه گوش میدهم

27

1

28

کل

196

214

410

همانگون��ه که در جدول باال مش��اهده میکنید  110نفر از کس��انی که گرایشش��ان را

به موس��یقی مردمپس��ند ایرانیِ تولید داخلِ بعد از انقالب با گویه «متنفرم» نش��ان دادهاند

دارای اختالل پرخاش��گری تش��خیص داده شدهاند .این درحالی اس��ت که تنها  26نفر از
پاس��خگویانی که از این گونة موس��یقایی متنفر بودهاند پرخاش��گر تشخیص داده نشدهاند.

بیشتر دوستداران این نوع موسیقی (پاسخگویانی که گویههای «دوست دارم و گاهی گوش
میدهم» و «همیشه گوش میدهم» را برگزیدهاند) اختالل پرخاشگری نداشتهاند.
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اختالل پرخاشگری

کل

ندارد

دارد

متنفرم

54

28

82

متنفر نیستم ولی گوش هم نمیدهم

108

55

163

عالقة خاصی ندارم ولی اگر باشد گوش میدهم

6

130

136

دوست دارم و گاهی گوش میدهم

28

1

29

همیشه گوش میدهم

0

0

0

کل

196

214

410

بر اساس نتایج جدول  4بیشتر پاسخگویان عالقه خاصی به گونه موسیقایی مورد سؤال

نش��ان ندادهاند 28 .نفری هم که میتوانند در زمره عالقمندان موس��یقی مردمپس��ند ایرانیِ
تولید داخل قبل از انقالب قرار گیرند ،اختالل پرخاشگری نداشتهاند.

جدول  .5گرایش جوانان به موسیقی مردمپسند ایرانی تولید خارج برحسب
وجود اختالل پرخاشگری در آنها
تمایل به گونة موسیقایی مورد مطالعه

اختالل پرخاشگری

کل

ندارد

دارد

متنفرم

84

35

119

متنفر نیستم ولی گوش هم نمیدهم

50

28

78

عالقة خاصی ندارم ولی اگر باشد گوش میدهم

14

98

112

دوست دارم و گاهی گوش میدهم

28

52

80

همیشه گوش میدهم

20

5

25

کل

196

214

410

بیشینة پاسخگویانی که تمایل خود را به موسیقی مردمپسند ایرانی تولید خارج با گویههای

«متنف��رم» و «متنفر نیس��تم ول��ی گوش هم نمیدهم» نش��ان دادهاند ،اختالل پرخاش��گری
نداشتند.

جدول  .6گرایش جوانان به موسیقی مردمپسند غربی جریان اصلی ( )MTVبرحسب وجود اختالل
پرخاشگری در آنها
تمایل به گونة موسیقایی مورد مطالعه

اختالل پرخاشگری

کل

ندارد

دارد

متنفرم

38

36

74

متنفر نیستم ولی گوش هم نمیدهم

64

50

114

عالقة خاصی ندارم ولی اگر باشد گوش میدهم

38

54

92

دوست دارم و گاهی گوش میدهم

19

20

39

همیشه گوش میدهم

37

54

91

کل

196

214

410

با نگاه به ارقام جدول  6میتوان گمان برد گرایش یا عدم گرایش به موسیقی مردمپسند

غربیِ جریان اصلی نمیتواند چندان در تبیین میزان پرخاش��گری مصرفکنندگان آن موفق
باشد .فراوانی پاسخگویان دارای اختالل پرخاشگری یا فاقد آن ،نسبت به گویههای متفاوت

تفاوت معناداری را نشان نمیدهند.

جدول  .7گرایش جوانان به موسیقی مردمپسند غربی (رپ ،راک و هوی متال) برحسب وجود اختالل
پرخاشگری در آنها
تمایل به گونة موسیقایی مورد مطالعه

اختالل پرخاشگری

کل

ندارد

دارد

متنفرم

133

57

190

متنفر نیستم ولی گوش هم نمیدهم

0

0

0
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عالقة خاصی ندارم ولی اگر باشد گوش میدهم

0

27

27

دوست دارم و گاهی گوش میدهم

8

20

28

همیشه گوش میدهم

55

110

166

کل

196

214

410

با توجه به آمار باال میتوان دریافت بیش��ینة دوس��تداران این گونة موس��یقایی ،دارای

اختالل پرخاشگری هستند.

در مجموع و با نگاه به تمامی جداول دادههای توصیفی مش��خص میش��ود  47/8دصد

( 196نفر) از کل پاس��خگویان فاقد اختالل پرخاش��گری و  52/2درصد ( 214نفر) از آنها
دارای اختالل پرخاش��گری تشخیص داده شدهاند .دانشجویان مورد مطالعه بیشترین تمایل

را به موس��یقی مردمپس��ند غربی رپ ،راک و هوی متال و کمترین تمایل را به موس��یقی
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مردمپسند ایرانی تولید داخل بعد از انقالب نشان دادهاند.

1

جدول  .8ضرایب همبستگی میان میزان پرخاشگری و تمایل به گونههای موسیقایی مردمپسند
ایرانی بعد از
انقالب
میزان
پرخاشگری

-0/269

ایرانی قبل
از انقالب

0/334

ایرانی تولید
خارج

0/291

غربی جریان
اصلی

0/271

رپ ،راک و
هوی متال

0/508

**P<0/01

دادهه��ای جدول  8نش��اندهندة میزان همبس��تگی میان گرایش ب��ه مصرف هر یک از

گونههای پنجگانة موس��یقی مردمپسند و میزان پرخاشگری در دانشجویان است .بر اساس
دادهه��ای مذکور میت��وان نتیجه گرفت رابطة می��ان گرایش به مص��رف تمامی گونههای
موس��یقی مردمپسند و میزان پرخاشگری در دانشجویان ،رابطهای معنادار در سطح اطمینان
 99درصد است .جهت این رابطه در مورد میزان پرخاشگری و تمایل به موسیقی مردمپسند

 .1بیشترین و کمترین تمایل موسیقایی براساس مجموع فراوانی پاسخگویانی که به ترتیب دو گویه «دوست دارم
و گاهی گوش میدهم» و «همیشه گوش میدهم» و دو گویه «متنفرم» و «متنفر نیستم ولی گوش هم نمیدهم» را
برگزیدهاند ،محاسبه شده است.

ایرانیِ تولید داخل بعد از انقالب منفی و در مورد رابطة میزان پرخاشگری با دیگر گونههای
موسیقایی مردمپسند مثبت است.

جدول شماره  .9مقایسة ضرایب همبستگی میان میزان پرخاشگری و تمایل به گونههای موسیقایی
مردمپسند ایرانی و غربی
ایرانی
جریان
اصلی

رپ ،راک و
هوی متال

ضریب همبستگی

 Zفیشر

ضریب
همبستگی

 Zفیشر

Zr1-Zr2

-0/189

0/192

0/532

0/590

0/398

بعد از انقالب

میزان
پرخاشگری

قبل از
انقالب

غربی
تولید
خارج

Z

5/68

**P<0/01
*P<0/05

برای مقایس��ة ضرایب همبستگی میان متغیرها ،همانطور که پیشتر گفته شد از آماره z

فیش��ر بهره بردهایم .ابتدا تمام گونههای موس��یقی مردمپسند ایرانی را به عنوان یک متغیر و
زیر همین نام ،و تمام گونههای موسیقی مردمپسند غربی را به عنوان متغیری دیگر و تحت

همین عنوان در نظر گرفتیم .پس از محاس��بة ضرایب همبس��تگی متغیرهای جدید با میزان

پرخاش��گری و به دست آوردن  zفیشر هر کدام از آنها Z ،کل  5/68به دست آمد .میدانیم

درصورتیکه  Zبهدس��تآمده بزرگتر از میزان  2/58باشد ،تفاوت میان ضرایب همبستگی
در س��طح اطمینان  99درصد و اگر میان دو عدد  2/58و  1/96باش��د ،این تفاوت در سطح

اطمینان  95درصد معنادار اس��ت .با توجه به یافته های بهدس��تآمده میتوان چنین نتیجه

گرفت که تفاوت میان ضرایب همبس��تگی متغیرها در این تحقیق و در س��طح اطمینان 99
درصد معنادار اس��ت .در این حالت متغیر مس��تقلی که دارای ضریب همبستگی بزرگتری
است ،رابطه قویتری با متغیر وابسته دارد (فرگوسن و تاکاته .)218 :1382 ،به بیان سادهتر

میتوان گفت گرایش به مصرف موس��یقی مردمپسند غربی در مقایسه با گرایش به مصرف
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موسیقی مردمپسند ایرانی ،رابطة قویتری با میزان پرخاشگری دانشجویان دارد و این متغیر

(میزان پرخاشگری) را بهتر تبیین میکند.
نتیجهگیری

هدف از انجام این پژوهش همانطور که در ابتدای این مقاله به آن اشاره شد بررسی رابطة

گرایش به مصرف گونههای موسیقی مردمپسند ایرانی و غربی با میزان پرخاشگری در میان
دانشجویان دانشگاه اصفهان بود .مشاهدة برخی نشانههای پرخاشگری در میان دانشجویان
جوانی که تمایل بس��یار زیادی به گونههای موس��یقی مردمپس��ند ـ بهخصوص گونههای
غیربومی آن ـ دارند انگیزة ابتدایی انجام این پژوهش به ش��مار میآمد .برای نیل به هدف

پیشگفته و بر اس��اس پژوهشهای صورتگرفته ،در ابتدا گونههای موسیقی مردمپسند به
 5گونه موسیقی تقسیم شد .گرایش دانشجویان به این گونهها با پرسشنامهای محققساخته
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سنجیده شد .برای سنجش میزان پرخاشگری نیز پرسشنامة پرخاشگری ( )AGQکه حاوی

 30س��ؤال بود ،انتخاب شد .نتایج نشان داد بهطورکلی گونه موسیقی مردمپسند ایرانی بعد
از انقالب اس�لامی کمترین طرفدار و گونه موس��یقی مردمپسند غربی ـ رپ ،راک و هوی

متال ـ بیشترین طرفدار را در میان دانشجویان دارد .بیشترین میزان پرخاشگری نیز در میان
دوس��تداران گونه موس��یقایی رپ ،راک و هوی متال دیده میش��د .اگر این گونه را دارای

ارزشهای ضد فرهنگی بدانیم میتوانیم علت درصد باالتر وجود اختالل پرخاش��گری در

دوس��تداران این گونه را تبیین کنیم .این نتیجه با بس��یاری از پژوهشهای صورتگرفته در

غرب بر روی مصرفکنندگان غربیِ گونة مذکور همخوان است.
ِ
آماری تف��اوت میان ضرایب همبس��تگی متغیرهای مس��تقل با میزان
پ��س از محاس��بة

پرخاشگری نیز مشخص شد موسیقی مردمپسند غربی قویتر از موسیقی مردمپسند ایرانی
تبیینکنندة میزان پرخاش��گری در دانش��جویان اس��ت .جهت منفی ضریب همبستگی میان

گرایش به مصرف گونه موس��یقیِ مردمپس��ند ایرانی بعد از انقالب و میزان پرخاشگری در
دانشجویان نش��ان میدهد این گونه موسیقایی فرصتی است که پیش روی سیاستگذاران

فرهنگی کش��ور قرار دارد .اگر بپذیریم موس��یقی مردمپس��ند به عل��ت ویژگیهای خاص
موسیقیشناس��انهای که دارد با ویژگیهای روحی جوانان س��ازگارتر است و نمیتوان آن
را از س��بک زندگی مصرفی این قش��ر حذف کرد ،باید به فکر گونهای از این موسیقی بود

که پیامده��ای منفی رفتاری و اجتماعی کمتری را برای مصرفکنندگان بهبارآورد .در میان
این انواع ،گونة ایرانی بعد از انقالب بهترین به نظر میرس��د .لیکن در حال حاضر س��لیقه

مصرفکنندگان جوان و دانشجویان با توجه به نتایج همین پژوهش ،گرایشی به مصرف این

گون��ه ندارد .با توجه به پذیرش چهارچ��وب نظری و مفهومی بوردیو در ابتدای این مقاله،
میتوان گفت ترغیب دانشجویان و جوانان به مصرف آن گونههای موسیقی مردمپسندی که

کمتری��ن میزان پیامدهای رفتاری و اجتماعی را به بار میآورد ،پیش و بیش از همه نیازمند
تغییر شرایط اجتماعی و عادتوارهای است که این سلیقه درون آن شکل گرفته و البته این
کاری اس��ت سخت و طاقتفرسا و به سیاستگذاریهای فرهنگی و اجتماعی بلندمدت و

مستدام نیاز دارد .در کنار این سیاستگذاریها برخی اقدامات ضربتی در حمایت ،تشویق

و ترغیب گونههای مذکور برای تولید بیش��تر و باکیفیتت��ر ،میتواند نتایج مثبتی به همراه
داشته باشد.
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