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 -9دانشجوی مقطع دکتری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،تهران ،ایران.
 -8استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران.
 -6دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان)  ،اصفهان ،ایران.
 -4استادیار مرکز تحقیقات اسکلتی -عضالنی دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی نقش یادگیری اجتماعی و عرفی در تغییرات الگوهای حرکتیی
در هیپهاپکاران شهر تهران انجام شده است .روش این پیژوهش کمّیی و بیه شییوه پیمایشیی
انجام شیده اسیت .نمونیه پیژوهش شیام  36نفیر از هییپهیاپکیاران هسیتند کیه بیه صیورت
نمونهگیری گلوله برفی در شهر تهران انتخاب شدهاند .نتایج آماری این بررسی کمیی نشیان داد
که یادگیری از راه مشاهده ،یادگیری از راه تقلید ،یادگیری از راه الگوبرداری ،ییادگیری از راه
رسانهها و یادگیری از راه عرفاجتماعی بر تغییرات الگوهای حرکتی در هیپهاپکیاران تیاییر
دارد .بنابراین هیپ هاپ و موسیقی آن در ایران به واسطه ییادگیری اجتمیاعی و عرفیی جوانیان
ایران نیز باعث ایجاد تغییرات الگوهای حرکتی شده است.
واژههای کلیددی ییادگیری ،مشیاهده ،تقلیید ،الگیوبرداری ،رسیانه هیا عیرف اجتمیاعی،
تغییرات الگوهای حرکتی.
* نویسنده مسؤول

a_gh_m2003@yahoo.com
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مقدمه و بیان مسأله
یادگیری اساس رفتار آدمی است و انسان با یادگیری در جامعه رشد و پیشیرفت مییکنید و
اکثر رفتارهای آدمی حاص یادگیری است .انسان از طریی ییادگیری روی محییو خیود تیاییر
می گذارد و از آن تاییر میپذیرد (قلیپور .)31 :9663 ،فرآینید ییادگیری از آزیاز تولید انسیان
شروع میشود و تا پایان عمر او ادامه دارد و ساحتهای فراوانی از یاد گرفتن ،سیخن گفیتن تیا
رفتار اجتماعی و پرورش عقالنی ،عاطفی و روحی و اخالقی و  ...را شیام مییشیود .ییادگیری
اجتمیاعی ،فرآینییدی اسییت کییه طییی آن ،رفتارهییا -خییوب و بیید ،بهنجییار و نابهنجییار -آموختییه
میشوند .دانشمندان و اندیشمندان حوزه یادگیری سه عام شناختی ،انگیزشیی و ننتیکیی را در
فرایند ییادگیری میویر مییداننید .در ییادگیری شیناختی فیرد از طریی اجتمیاعی و زنیدگی در
گروههای اجتماعی فرایند یادگیری را می آموزد و به دلی نیازهایی که دارد ،انگییزش او بیرای
یادگیری بیشتر میشود ،در نهایت برخی مولفههای یادگیری ریشه در مسای زرییزی و ننتیکیی
فرد دارند .یادگیری اجتماعی در همه ابعاد زندگی ساری و جاری است.
یکی از مهمترین جنبههای یادگیری که هم زمینه ننتیکی و هیم زمینیه اجتمیاعی و فرهنگیی
دارد ،یادگیری حرکات هماهنگ است .حرکات هماهنگ ،دامنۀ وسیعی از مهارتهای روزانیه
و ورزشی را در بر میگیرد و درحقیقیت ،ززمیۀ اجیرای هیر مهیارتی ،هماهنیگکیردن اجیزای
متعدد حرکت در حازت مختلف است .عنوان شده است که هماهنگی از ویژگیهای الزامیی و
گریزناپذیر حرکت است (بک 9و همکاران .)566 :9115 ،برخی از مهارتها از قبیی راهرفیتن،
دویدن و حرکات نمایشی در ایروبییک ،نیازمنید همیاهنگی عضیالت انیدامهیای تحتیانی و تنیه
هستند و در مهارتهایی مانند درازکردن دست برای برداشتن یک مداد ،نواختن گیتیار و تاییپ
با صفحه کلید رایانه ،ایجاد هماهنگی بیشتر بیه عضیالت بازوهیا ،دسیتهیا و انگشیتان معطیوف
میشود (اسونین 8و همکاران98 :8222 ،؛ روزنبیاوم 6و همکیاران .)36 :8223 ،همچنیین تمایی
سیستم عصبی مرکزی جهت هماهنگ شدن دو اندام خواست عصبی ای است که موسیقیدانیان
و ورزشکاران در زندگی روزمره شان با آن سروکار دارند و بیرای موفی شیدن بیا آن دسیت و
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پنجه نرم می کنند .قابلیت افراد برای اجرای حرکیات هماهنیگ در ییک سیمت بیدن بیا ایجیاد
هماهنگی در اندام های دو عضوی متفاوت است .مطالعات قبلی نشان دادهاند وقتی دو عضیو بیه
صورت آینهای و متقارن حرکت میکنند ،تکالیف دو عضویِ هماهنگ ،با استواری اجیرا میی-
شوند ( .)5 ،94 -96ازسویدیگر ،بخش قاب توجهی از این فعالیتهای روزمرۀ انسیان از جملیه
راهرفتن ،نفسکشیدن و جویدن ،بهطور ذاتی ریتمیک بوده و اجرای آنها نیازمنید فیراهمشیدن
هماهنگیهای پیچیدۀ ریتمیک است (دسینگ 9و همکاران.)61 :8226 ،
برخی از مهمترین الگوهای حرکتی را میتوان در گروههیای موسییقیایی از جملیه موسییقی
هیییپهییاپ دییید .موسیییقی هیییپ هییاپ از دو بخییش اصییلی رپ ( )MCو ( DJترکیی

صییدا و

اسکرچ) تشکی شده است .این موارد به همراه رقص برک و گرافیتیی (ییا دیوارنویسیی) چهیار
بخش هیپ هاپ ،یک نهضت فرهنگی که توسو جوانیان شیهری بیه خصیو

توسیو سییاهان

آمریکا ایجاد شد ،را تشکی میدهد (مکماهون)36 :8226 ،8
موسیقی هیپ هاپ ،عموماً از یک یا چند خواننده رپ که داستانهای شبه خود زندگینامیه
تعریف میکنند ،تشکی شده است .این داستان هیا ازلی

مربیو بیه ییک همتیای خییالی ،و بیه

صورت اشعار بسیار ریتمیک پر از تکنیکهایی همچون همگونی مصوتهیا ،تجیانس آواییی و
حرکات هماهنگ است .موسیقی هیپ هاپ تا آزاز دهه  ،8222در صدر فهرست موسیقی هیای
محبوب قرار گرفت و به سبکهای مختلف در گوشه و کنار جهان نواخته میشد.
از طرفی نیز ،هیپ هاپ یک جنبش فرهنگی است که موسیقی بخشیی از آن اسیت .جیدای
از محبوبیت بسیار هیپ هاپ ،ایین نانیر از موسییقی تیثییر چشیمگیری بیر اکثیر انیواع موسییقی
مردمی داشت و با هنر برخی از هنرمندان درهم آمیخته شیده اسیت (ویکییپیدیا .)8293 ،حتیی
این سبک موسیقی به ابزاری برای انجام حرکات ورزشی ریتمیک تبدی شیده اسیت .موسییقی
هیپ هاپ قسمتی از یک نهضت فرهنگی به نام هیپ هاپ است که شام عناصری مانند رقص
برک و هنر دیوار نویسی به همیراه فهرسیت مرتبطیی از زبیان عامیانیه در موسییقی هییپ هیاپ،
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مدهای هیپ هاپ و دیگر عناصر است .محبوبیت موسیقی به محبوبیت فرهنیگ هییپ هیاپ در
ایازت متحده و دیگر کشورها کمک کرد.
موفقییت چشیمگیر هییپ هیاپ اییرات اجتمییاعی بسییاری نییز در طیرز رفتیار جیوان مییدرن
داشته است .رفتارهای خودخواهانه ای که معموزً در ززلیات و آیار ویدیویی برخی از هنرمنیدان
هیپ هاپ نمایش داده شده است ،بارها ایراتی منفیی بیر برخیی از طرفیداران اییده آلیسیت آنهیا
داشته است ،چنین جوانانی ازل

نقاب شخصیتی یک گانگسیتر را دارنید؛ در حیالی کیه عضیو

هیچ گروه تبهکاری نیستند .ازل چنین نقاب های شخصییتی موجی

رفتارهیای زییر اجتمیاعی

مانند کناره گیری از دوستان ،بی توجهی به تحصیالت ،عدم پذیرش قدرت ها و انجام جرم هیای
کوچک مانند خرابکاری می شود .در حالی که ازل شنوندگان می تواننید نکیات داسیتان هیای
مربو به رفتار اجتماعی را تشخیص دهند ،ییک گونیه فرهنیگ فرعیی در مییان جوانیان ایجیاد
شدهاست (نلسون.)6 :8223 ،9
در بسیاری از محاف موسیقیایی هیپ هاپ از وجهه بدی برخیوردار اسیت .بسییاری بیر ایین
باورند که این موسیقی در بر گیرنده الفاظ مستهجن ،خشن ،ضید سیفید پوسیت و تیوهین آمییز
نسبت به زنان اسیت .عیالوه بیر ایین در ایین سیبک از حرکیات ریتمییک و موسییقی حرکیات
زنندهای وجود دارد که بار معنایی بسیار بدی دارند (هازدی .)916 :8223 ،هیپ هاپ در اییران
در دهه  12میالدی متولد شد و جوانان ایرانی ابتدا با رقص هییپ هیاپ آشینا شیدن و سیسس بیا
موسیقی آن و بعد کم کم نقاشی گرافیتی نیز در ایران دیده شد ،اما پر رونی تیرین بخیش هییپ
هاپ در ایران هیپ هاپ سرایی است و در همان ابتدا سعی کردند ایین موسییقی را بیا فرهنیگ
ایرانی نزدیک کنند .محصول این تالش تغییرات الگوهای حرکتی در هیپ هیاپکیاران ایرانیی
است که به لحاظ پذیرش اجتماعی آن بسیار متفاوت از سبک زربی آن است .عوامی متعیددی
بر این تغییرات الگو تاییر داشتهاند که میتوان به سبکهیای جامعیهپیذیری ،فرهنیگ ،عیرف و
رسانه ها اشاره کرد .بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش یادگیری اجتمیاعی و عرفیی
در تغییرات الگوهای حرکتی در هیپهاپکاران است.
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ادبیات و مبانی نظری
تثییر رسانه های جمعی در زندگی روزانه شهروندان ،محدود به تقویت یا تغییر نگرش هیا و
رفتارها نیست ،بلکه میتواند منجر به کس

ارزش ها و نگرش ها و الگوهای رفتیاری شیود کیه

از آن به آیار اجتماعی رسانه ها تعبیر می کننید .یکیی از نررییههیای مربیو بیه آییار اجتمیاعی
رسانهها ،نرریه یادگیری اجتماعیِ آلبرت باندورا ( )9183است که به طور ویژه با ارتبا جمعی
در ارتبا است .بر اساس این نرریه ،انسان ها بیشیتر آن چیه را کیه بیرای راهنمیایی و عمی در
زندگی نیاز دارند ،صرفاً از تجربه و مشاهده مستقیم یاد نمیگیرند ،بلکیه عمیده آن هیا بیه طیور
زیرمستقیم و به ویژه از طری رسانههای جمعی آموختیه میی شیود (میک کوایی .)416:8223 ،
ادعای اصلی باندورا این است که بیشتر رفتارهای آدمی به صورت مشیاهده رفتیار دیگیران و از
طری الگوبرداری یاد گرفته میشود (مهدیزاده .)53 :9681 ،بندورا معتقد بود زال

رفتارهای

انسان از طری مشاهده و در طول فرآیند الگوسازی آموخته میشود ،بنابراین نرریه یادگیری از
راه مشاهده ،9تقلید 8و الگوبرداری 6انجام میشود و بیه عامی تقیویتی نییازی نیدارد .بیه عقییده
بندورا ،یادگیرنده باید بر توجه و عالقیه ،توانیایی تقلیید و الگیوبرداری را دارا باشید .ییادگیری
اجتماعی ،بنا بر مشاهده و تقلید ،به طور ناخودآگاه در بسیاری از افراد به صورت مثبت و منفیی
انجام می گیرد و پیامدهای یمربخش ،یا زیانبار خود را به دنبال خواهید داشیت (پارسیا:9686 ،
 .)896بندورا بر اساس پژوهش هیای گسیترده نتیجیه گرفیت کیه ازلی رفتارهیا -خیوب و بید،
بهنجار و نابهنجار -با تقلید کردن از رفتار دیگران آموختیه مییشیوند .از نریر او افیرادی کیه از
هنجارهای فرهنگی منحرف میشوند ،رفتار خود را مانند هر کس دیگری آموختیهانید .تفیاوت
در این است که افراد منحیرف از الگوهیایی پییروی کیردهانید کیه بیاقی افیراد جامعیه آنهیا را
نامطلوب میدانند (کدیور.)988 :9685 ،
نرریه یادگیری اجتماعی معتقد است که فرد از طری مطالعه و مشاهده نمونههای رسانه ای،
رفتارهای مناس

را فرا میگیرد ،یعنی در واقع می فهمد کدام دسته از رفتارها پاداش میگیرنید

و کدام یک کیفر می بینند .از این طری  ،مخاطبان میکوشند در زندگی واقعی پیاداش بگیرنید
1 Observation
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و بنابراین به تقلید و الگوبرداری از نمونه های رسانهای گرایش پیدا مییکننید (داینتیون و زلیی،
.)823:8225
همچنین رسانههای جمعی به خصو

رسانه های تصویری ،منبع اصلی ییادگیری اجتمیاعی

هستند .به اعتقاد باندورا رسانه ها اگر چه تنها منبع یادگیری اجتماعی نیستند و نفیوذ و تثییرشیان
به دیگر منابع یادگیری یعنی والیدین ،دوسیتان و معلمیان وابسیته اسیت ،ولیی روی میردم تیثییر
ی نفیوذ شخصیی ییا شیبکه هیای اجتمیاعی صیورت
مستقیم دارند و این تثییرگیذاری بیه مییانج ِ
نمیگیرد (باندورا.)942:8228 ،

نرریه یادگیری اجتماعی در مورد ایر جامعه پذیری رسانه ها و نیز اقتبیاس الگوهیای متعیدد
کنش توسو مخاطبان کاربرد دارد .نقش جامعه پذیری رسانه ها به ایین معناسیت کیه رسیانه هیا
ارزش ها و هنجارهای مقبول و جا افتاده اجتماعی را از رهگذر پاداش و تنبیه نمادین برای انواع
متفاوت رفتار به مردم یاد می دهند .جامعه پذیری فرایندی است که طی آن فیرد مییآمیوزد تیا
عضو یک جامعه و فرهنگ خا

شود و به این ترتی

به موجودی واقعیاً اجتمیاعی و فرهنگیی

بدل گردد .به عبارتی ،جامعه پذیری فرایند توسعه احساس پیوسیتگی فیرد بیا جهیان بیزر

تیر

اجتماعی از طری یادگیری و درونی سازیِ ارزش ها ،باورها و هنجارهای فرهنگیی و اجتمیاعی
است .رسانه ها در کنار دیگر نهادهای جامعه پیذیری ماننید خیانواده و مدرسیه ،مهمتیرین نهیاد
جامعه پذیری در جهان رسانه ای شده امروز هستند.

از نرر جامعه شناسان ،جامعه پذیری زالباً در دو مرحله کلی رخ می دهد که هر یک شیام
عوام و کارگزارانِ متفاوت جامعه پذیری است .کارگزاران جامعه پذیریِ اولیه عبیارت انید از
گروه یا زمینه های اجتماعی که فرایندهای مهم جامعه پیذیری در آن هیا بیه وقیوع مییپیونیدد.
جامعه پذیری اولیه در طفولیت و کودکی رخ میدهد و فشیرده تیرین دوره ییادگیری فرهنگیی
است .در همین ایام است که کودکان ،زبان و الگوهای اساسی رفتار را میی آموزنید کیه پاییه و
اساس آموزش های بعدی قرار می گیرد .خانواده اصلی ترین کیارگزار جامعیه پیذیری در ایین
مرحله است .جامعه پذیری یانویه در مراحی بعیدی کیودکی و تیا بلیوم رخ میی دهید .در ایین
مرحله ،سایر کارگزاران جامعه پذیری بخشی از مسئولیت هیای خیانواده را برعهیده مییگیرنید.
مدارس ،گروه های همسازن ،سازمان ها و رسانه ها از عوام ِ جامعه پذیری افراد بیه شیمار میی
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آیند .کنش های متقاب اجتماعی در این محیو ها به مردم کمک می کند تا ارزش ها ،هنجارها
و عقایدی را بیاموزند که الگوهای فرهنگ آنها را تشکی میدهد (گییدنز .)44:9683 ،بیر ایین
اساس برخی از تغییرات الگوهای حرکتی در هیپهیاپکیاران را مییتیوان در اییران بیر اسیاس
نرریات یادگیری تبیین کرد.
فرضیات پژوهش
یادگیری از راه مشاهده ،بر تغییرات الگوهای حرکتی در هیپهاپکاران تاییر دارد.
یادگیری از راه تقلید بر تغییرات الگوهای حرکتی در هیپهاپکاران تاییر دارد.
یادگیری از راه الگوبرداری بر تغییرات الگوهای حرکتی در هیپهاپکاران تاییر دارد.
یادگیری از راه رسانهها بر تغییرات الگوهای حرکتی در هیپهاپکاران تاییر دارد.
یادگیری از راه عرفاجتماعی بر تغییرات الگوهای حرکتی در هیپهاپکاران تاییر دارد.
روش پژوهش
این پژوهش با رویکرد کمّی و به شیوه پیمایشی انجام شیده اسیت .در ایین روش ضیمن بیه
کارگیری ادبیات نرری موجود ،متغیرهای اصلی پژوهش شیاخص سیازی شیده و در پرسشینامه
محق ساخته گویهها در طیف  5تایی لیکرت از پاسخگویان پرسش شده است .نمونیه پیژوهش
شام  36نفر از هیپهاپکاران هستند که به صورت نمونهگییری گلولیه برفیی در شیهر تهیران
انتخاب شدهاند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده و دادههای گردآوری شده بیه
کمک نرم افزار  Spssتحلی شد.
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یافتههای پژوهش
یافتههای استنباطی
 -9یادگیری از راه مشاهده ،بر تغییرات الگوهای حرکتی در هیپهاپکاران تاییر دارد.
جدول ( )1ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین یادگیری از راه مشاهده و تغییرات
الگوهای حرکتی

برآورد

جامعه آماری

ضری همبستگی

sig=2/229

N=36

r=2/611

با توجه به اعداد به دست آمیده؛ یعنیی سیطم معنیاداری کمتیر از  5درصید ( )sig=2/229و
ضری

همبستگی پیرسون مثبیت ( )r=2/611مییتیوان ایین نتیجیه گرفیت کیه رابطیه مسیتقیم و

معنیداری بین یادگیری از راه مشاهده و تغییرات الگوهای حرکتی در هیپ هیاپکیاران وجیود
دارد .به عبارت دیگر هرچقدر یادگیری از راه مشیاهده بیشیتر باشید ،مییزان تغیییرات الگوهیای
حرکتی در هیپهاپکاران بیشتر خواهد بود.
 -8یادگیری از راه تقلید بر تغییرات الگوهای حرکتی در هیپهاپکاران تاییر دارد.
جدول ( )2ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین یادگیری از راه تقلید و تغییرات
الگوهای حرکتی

برآورد

جامعه آماری

ضری همبستگی

sig=2/222

N=36

r=2/548

با توجه به اعداد به دست آمیده؛ یعنیی سیطم معنیاداری کمتیر از  5درصید ( )sig=2/222و
ضری

همبستگی پیرسون مثبیت ( )r=2/548مییتیوان ایین نتیجیه گرفیت کیه رابطیه مسیتقیم و

معنیداری بین یادگیری از راه تقلید و تغییرات الگوهیای حرکتیی در هییپ هیاپکیاران وجیود
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دارد .به عبارت دیگیر هرچقیدر ییادگیری از راه تقلیید بیشیتر باشید ،مییزان تغیییرات الگوهیای
حرکتی در هیپهاپکاران بیشتر خواهد بود.
 -6یادگیری از راه الگوبرداری بر تغییرات الگوهای حرکتی در هیپهاپکاران تاییر دارد.
جدول ( )3ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین یادگیری از راه الگوبرداری و تغییرات
الگوهای حرکتی

برآورد

جامعه آماری

ضری همبستگی

sig=2/222

N=36

r=2/331

با توجه به اعداد به دست آمیده؛ یعنیی سیطم معنیاداری کمتیر از  5درصید ( )sig=2/222و
ضری

همبستگی پیرسون مثبیت ( )r=2/331مییتیوان ایین نتیجیه گرفیت کیه رابطیه مسیتقیم و

معنیداری بین یادگیری از راه الگوبرداری و تغیییرات الگوهیای حرکتیی در هییپ هیاپکیاران
وجود دارد .به عبارت دیگر هرچقدر یادگیری از راه الگوبرداری بیشیتر باشید ،مییزان تغیییرات
الگوهای حرکتی در هیپهاپکاران بیشتر خواهد بود.
 -4یادگیری از راه رسانهها بر تغییرات الگوهای حرکتی در هیپهاپکاران تاییر دارد.
جدول ( )4ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین یادگیری از راه رسانهها و تغییرات
الگوهای حرکتی

برآورد

جامعه آماری

ضری همبستگی

sig=2/246

N=36

r=2/966

با توجه به اعداد به دست آمیده؛ یعنیی سیطم معنیاداری کمتیر از  5درصید ( )sig=2/246و
ضری

همبستگی پیرسون مثبیت ( )r=2/966مییتیوان ایین نتیجیه گرفیت کیه رابطیه مسیتقیم و

معنیداری بین یادگیری از راه رسانهها و تغییرات الگوهای حرکتی در هیپ هیاپکیاران وجیود
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دارد .به عبارت دیگر هرچقدر یادگیری از راه رسانههیا بیشیتر باشید ،مییزان تغیییرات الگوهیای
حرکتی در هیپهاپکاران بیشتر خواهد بود.
 -5یادگیری از راه عرفاجتماعی بر تغییرات الگوهای حرکتی در هیپهاپکاران تاییر دارد.
جدول ( )5ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین یادگیری از راه عرفاجتماعی و
تغییرات الگوهای حرکتی

برآورد

جامعه آماری

ضری همبستگی

sig=2/222

N=36

r=2/592

با توجه به اعداد به دست آمیده؛ یعنیی سیطم معنیاداری کمتیر از  5درصید ( )sig=2/222و
ضری

همبستگی پیرسون مثبیت ( )r=2/592مییتیوان ایین نتیجیه گرفیت کیه رابطیه مسیتقیم و

معنیداری بین یادگیری از راه عرفاجتماعی و تغییرات الگوهای حرکتی در هییپهیاپکیاران
وجود دارد .به عبارت دیگر هرچقدر یادگیری از راه عرفاجتماعی بیشتر باشد ،میزان تغیییرات
الگوهای حرکتی در هیپهاپکاران بیشتر خواهد بود.
بحث و نتیجهگیری
یادگیری بخش مهمی از زندگی انسان بوده و از آزاز تولد انسان شروع میشیود و تیا پاییان
عمر او ادامه دارد .یادگیری هم مییتوانید زرییزی و هیم مییتوانید اجتمیاعی باشید .در فراینید
یادگیری اجتماعی فرد رفتارها ،هنجارها و ارزشها را یاد میگیرد .یکی از مهمترین جنبیههیای
یییادگیری کییه هییم زمینییه ننتیکییی و هییم زمینییه اجتمییاعی و فرهنگییی دارد ،یییادگیری حرکییات
هماهنگ است .حرکات هماهنگ ،دامنۀ وسیعی از مهارتهای روزانه و ورزشی را در بیر میی-
گیرد و در حقیقت ،ززمۀ اجرای هر مهارتی ،هماهنگکردن اجزای متعدد حرکیت در حیازت
مختلف است .یکی از مهارتهای هماهنگ در هییپ هیاپ کیاران وجیود دارد .در بسییاری از
محاف موسیقیایی هیپ هاپ از وجهه بیدی برخیوردار اسیت .بسییاری بیر ایین باورنید کیه ایین
موسیقی در بر گیرنده الفاظ مستهجن ،خشن ،ضد سفید پوسیت و تیوهین آمییز نسیبت بیه زنیان
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است و عالوه بر این در این سبک از حرکات ریتمیک و موسیقی حرکات زنندهای وجود دارد
که بار معنایی بسیار بدی دارند .این سبک از موسییقی در زیرب و خاسیتگاه اصیلیاش تفیاوت
عمدهای با سایر مناط دارد و حتی سبکهای حرکتی متفاوتی نیز در آن مشاهده مییشیود .پیر
رون ترین بخش هیپ هاپ در ایران هیپ هاپ سرایی است و در همان ابتدا سیعی کردنید ایین
موسیقی را با فرهنگ ایرانی نزدیک کنند .محصول ایین تیالش تغیییرات الگوهیای حرکتیی در
هیپهاپکاران ایرانی است که به لحاظ پذیرش اجتماعی آن بسیار متفاوت از سبک زربیی آن
اسییت .عوامی متعییددی بییر اییین تغییییرات الگییو تییاییر داشییتهانیید کییه میییتییوان بییه سییبکهییای
جامعهپذیری ،فرهنگ ،عرف و رسانهها اشاره کرد .نتایج آماری این بررسی کمی نشان داد کیه
یادگیری از راه مشاهده ،ییادگیری از راه تقلیید ،ییادگیری از راه الگیوبرداری ،ییادگیری از راه
رسانهها و یادگیری از راه عرفاجتماعی بر تغییرات الگوهای حرکتی در هیپهاپکیاران تیاییر
دارد .چرا که با توجه به اعداد به دست آمیده و سیطم معنیاداری کمتیر از  5درصید بیرای همیه
فرضیات و ضری

همبستگی پیرسون مثبیت مییتیوان ایین نتیجیه گرفیت کیه رابطیه مسیتقیم و

معنیداری بین ییادگیری از راه مشیاهده ،ییادگیری از راه تقلیید ،ییادگیری از راه الگیوبرداری،
یییادگیری از راه رسییانههییا و یییادگیری از راه عییرفاجتمییاعی و تغییییرات الگوهییای حرکتییی در
هیپ هاپکاران وجود دارد .بنابراین هییپ هیاپ و موسییقی آن در اییران بیه واسیطه ییادگیری
اجتماعی و عرفی جوانان ایران نیز باعث ایجاد تغیییرات الگوهیای حرکتیی شیده اسیت .درایین
راستا رسانهها ازل

به عنوان پلی بین زندگی شخصی و جهان اجتماعی عم میکننید و عیاملی

قدرتمند در جامعهپذیری افراد هستند و افراد جایگاه خیود را در جامعیه را از طریی رسیانه هیا
فهم میکنند .برخی نرریه پردازان ،دو جنبه متفاوت جامعهپذیری رسانهها اشیاره مییکننید .اول
نرریه الگوبرداری است که طی آن مخاطبان ،الگوهای رفتاری به نمایش درآمده در رسانهها را
جال

و قاب تقلید تشخیص میدهند و دومین جنبه جامعیهپیذیری وسییع تیر اسیت و بیرخالف

الگوبرداری قبلی که متوجه رفتار فردی است ،نوعی رفتار اجتماعی اسیت و الگوهیایی را بیرای
رفتار فرد در یک گروه اجتماعی ارائه میدهید .از طرفیی دیگیر مشیاهده و تقلیید ،سیاز و کیار
شناختی دیگری است که بر تشکی نگرشهای افراد مؤیر است و بسیاری از هییپهیاپ کیاران
از این الگو متایرند.
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