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محمدسعید ذکایی... [و دیگران]؛ ویراستار ناصر احمدزاده.
تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات  ، ١٣٩٩. : مشخصات نشر

  ۴۴۴ص. : مشخصات ظاهری
طرح های ملی.: فروست
     ٢-٢۶٣-۴۵٢-۶٠٠-٩٧٨  : شابک
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رئیس شورای سیاست گذاری
سید عباس صالحی

شورای سیاست گذاری
حسن ملکی (مدیر محترم شبکه چهار صدا و سیما)، عبدالهادی فقهی  زاده (معاون محترم قرآن و عترت)، محمدمهدی حیدریان (معاون محترم 
وزیر و رئیس سازمان سینمایی)، امیرحسین دوایی (معاون محترم فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات)، سید مهدی خاموشی (رئیس 

محترم سازمان تبلیغات اسالمی)، جمشید جعفرپور (رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی)
مدیر طرح
محمد سلگی
مدیر علمی 
سعید معیدفر
مدیر اجرایی
علیرضا کرمانی
ناظر علمی 

عباس وریج کاظمی
اعضای شورای علمی

محمد سعید ذکایی، محمد فاضلی، فاطمه جواهری، علی اصغر سیدآبادی، فاطمه فالح مین  باشی، داریوش مطلبی و هامون شریفی 
تدوین طرح فنی نمونه  گیری 

محمد باقر حقیقی انارکی
جمع آوری و ورود اطالعات

علی خراسانی  زاده
امور پژوهش، انتشار و توزیع

خاطره بخشنده، سعیده زادقناد، مصطفی اسدزاده، فهیمه ابراهیمی



گروه اجرایی گردآوری اطالعات

ناظران میدانی

شیما خدادادی، فاطمه جعفری، هنگامه فالحتی، محمدرضا باقرپور، پیروز قادری، سعید نوریان، شیرین داروغه، اکبر امیدی، احترام امین پور، مصطفی فیروزی، 
حسین علی اسماعیل  زاده، سمیه مقدسی، زهرا مرادی، مونا عسکری، مهین زرنگ، مریم قاضی، ایرانه حیدری، زهرا خان  محمدی، علی مشهدی، بهروز مرامی 

جدیدی، کبری بدرحصاری، مسیح علی پور، فرهاد پرموز، سید جواد اوحدی، محمد ضیغمیان، مسعود رضایی  بیاره، ابوالفضل نجف  زاده، کاظم فالحی، 
حسین نورانی، ناصر دولتشاه، عرفان قادری، نسرین درویش، محمد میردادی و مریم عاقلی بافقی

آذربایجان شرقی

مدیر اجرایی: سعید غریب

پرسشگران: اکبر شیرزاد، سمیرا عبدی، کوثر کریمی، شهال تاری زاده، نگار فرخی، اکرم خدابخش، داود خدابخش و زینب جعفری

آذربایجان غربی

مدیر اجرایی: زهرا محبوبی
پرسشگران: ثریا اسماعیلی آذر، سامان اسمعیلی آذر، فاطمه خضری، الناز ملک  زاده، الناز نصیری، کمال کریمی، هالله محمدنژاد و سیما پامیر

استان اردبیل 

مدیر اجرایی: داوود عبداللهی
پرسشگران: میرمصطفی سیدرنجبر، بابک کسب کار، عاطفه خدادادی، لطیف شایسته، رباب جوانمرد، کلثوم محمدی، الهام احمدزاده، فاطمه آزادی، 

اباسلط تابش و آمنه محمدی



استان اصفهان

مدیر اجرایی:  عارف وکیلی

پرسشگران : فرزانه رستمی، محمد رستمی، سجاد جمال پور، محمد جمال پور، عطیه اصالن بیگی، حکیمه رحمانی، منصوره رحمانی، محبوبه 
جدیدی، عارف وکیلی، مهدی زیدی، فاطمه جدیدی و عاطفه رحمانی

استان ایالم

مدیر اجرایی:  خلیل کمربیگی

پرسشگران: فاطمه کریمی، زینب خوشرو، زهرا کریمی، فرشته تشویقی، صفورا تشویقی، مینا جعفری طلب، محمد کیانی، سیده صدیقه حسینی، 
سیده شهین حسینی، نسرین جعفری طلب، فرهاد باقریان، سید مجتبی حسینی و سید امین رحمتی

استان البرز
مدیر اجرایی:  بهزاد مقصودی

پرسشگران : علی سلمانی، زهرا طاووسی، سجاد الوندی، سید احمد حضیر یزدی، محمد کنعانی، حیدر عبدالهی پور، یاسین ایامی، کیمیا مجیدی، 
ورنا ابراهیمی، ادریس رستمی، زینب قاسمی، جواد قنبری زاده، عمران ساسانی، سینا، مهرناز محمدی، رویا خیر، مجتبی یاری، مجید بیات و امید قادری

استان بوشهر
مدیر اجرایی: راضیه کللی

پرسشگران: سید علی مرتضوی، حبیب شیخ، فاطمه جعفری، علیرضا روشن پور، مجتبی کمالی، نرجس شیبندی و زهرا تاج الدینی 

استان تهران
مدیر اجرایی: علی خراسانی  زاده

پرسشگران: مریم جعفری، عالیه یوسفی، محمد شجاعی، طیبه پایداری، فرح افشاری، صادقی، فهیمه حصاری، سکینه آتشکار، مریم امینی اعالء، 
محمودخانی، الهام خانی، رقیه گل حسنی، علیرضا غفارزاده و لیال سهرابی



استان چهارمحال و بختیاری
مدیر اجرایی:  بیژن خلیلی مقدم

پرسشگران: کریم بیاتی، بهاره تحقیقی، امیرحسین کوهی، حسین میرزایی، مریم باقری، الناز عظیمی فر، حدیث صفری، آرمان میرابوالقاسمی، 
ویدا عزیزی، مریم شریفی، سکینه شیخ، کمال خلیل دوست و بهروز خلیلی مقدم

استان خراسان رضوی
مدیر اجرایی:  علیرضا ابوالفتحی

پرسشگران: میترا کوثری، خدیجه هژیری، لیال میرزایی، زرین تاج طیرانی، محمدعلی نوری، ریحانه حبیبی دانا، سمیرا ایمانی، سعید حیاتی، علی کوشک، 
حسین جعفرزاده، افسانه سادات احمدی، احسان گلزاری مقدم، اعظم میرزایی، اکرم میرزایی، عفت داوری، محمد آقابیگی و علیرضا ابوالفتحی

استان خراسان شمالی

مدیر اجرایی:  نسرین وکیلی
پرسشگران: الهام حشمتی، جواد وکیلی، مصطفی مرادی، سمیه وحیدی زاده، گلناز محمدی و اسماعیل پورمعین

استان خراسان جنوبی

مدیر اجرایی: وصال روشن روان

پرسشگران: ناصر محمودی، سمیه حسن زاده، وحید رحمانی، محمد امین کریم زاده، حجت مظاهری فر، محمد معصومی مفرد، مصطفی 
فروزان نژاد، ملیحه یزدان شناس و نرجس گل زاده

استان خوزستان

مدیر اجرایی:  پویا طوافی
پرسشگران: خدیجه افشارزاده، صبریه عبیداوی، مجید جمال پور، حبیب الله زرگانی، فاطمه طرفی، معصومه طرفی، جمعه عبیداوی، حمیده خرسانی، 

حمزه خرسانی، محمد علی رضایی پور، مهدی فربیات، سعید ممبینی، سلیمه حمیدی و سیدجواد فاضلی



استان زنجان

مدیر اجرایی: محمدرضا یارقلی

پرسشگران : علی دستواره، مریم اوجاقلو،  معصومه عباسی، پریسا اوجاقلو، اکرم نوری، سارا شکوری، میثم خدابنده لو و مهدی کرمی

استان سمنان

مدیر اجرایی:  نیره پیراهری
پرسشگران : مریم میرآخورلی، دنیا باهو، ملیحه ابراهیمی، فاطمه نواب صفوی، فاطمه ایزد پور، نبوی، مرجان همتیان، اسماء خبازی، معصومه حضیری، 
سوسن پارسا، مرضیه خراسانی، ام  البنین رستمی، سمیرا رهبر، لیال شاه حسینی، الهام رهبری، مهدیه بیتائیان، زهرا کاشفی، جمشید حیدریان، زهرا پور و رضوانی

استان سیستان و بلوچستان

مدیر اجرایی:  غالم  حیدر رحمانی

پرسشگران : مهدی کوهکن، پرویز ریگی، ناصر ریگی، قدیر راهداری، علیرضا راهداری، ملک ملک زاده، محمود اسماعیل  زهی و حامداسماعیل زهی

استان فارس

مدیر اجرایی:  سیدرحمت  اله ستوده

پرسشگران : فاطمه بانشی، محمدرضا صالحی، مهناز قوقی، آیدا گودرزی، فاطمه گودرزی، مریم اشرف، حمیده فروهر، مریم ساعتی، محسن رضایی فر، 
مریم احمدی منش، مسعود سلطان پور، آزیتا حیدری، مسعود زینعلی، ساره فرد، فاطمه فرد، صدیقه اشرف، عبدالرزاق قجرپور، اشکان محمدی و 

محمدهاشم کاظمی

استان قم

مدیر اجرایی:  حسن امید

پرسشگران: رضا جارچی، سمانه خلج، محمد جعفری، زهرا زند، ناهید جعفری، سحر رحیمی موحد و مریم افشار



استان قزوین

مدیر اجرایی:  طاهره عظیمیان

پرسشگران : علیرضا ایمانی، مریم قنبری، زینب رسول پور، رقیه قنبری، فاطمه اصفهانی، زهرا عظیمیان، محمد بابایی نژاد، معصومه چگینی، 
میالد شریف زاده، حسین بختیاری، سعید شریف زاده، حسین شفیعی، اعظم حسینی، فرشته موالیی و داوود وارسته نسب

استان کردستان

مدیر اجرایی:  حسین محمدزاده

پرسشگران : ندا احمدی، فرید شاه  محمدی، شادی شافعی، مهنازخانی، حبیب عبدی، خالدخانی، محمدجوانمردی، سامان رحیم زاده و بهنام محمدی

استان کرمان

مدیر اجرایی:  زهرا قاسم  زاده
پرسشگران : محمدحسین محمدی، امیرحسین فردوسی، راضیه کریمی، شجاع شهابی، مائده قهرمان، نرجس پردلی، فاطمه اسدی، زهرا خواجوئی، 

مهالدل زنده، راحله اثنی عشری، ابوالفضل رحمتی، مهرناز عسگرزاده، علی صفی نژاد و محمدصادق آقایی

استان کرمانشاه

مدیر اجرایی:  فرانک کرمیان
پرسشگران : زینب کرمی، سیده فرشته سامره، زهراکرمی، آذرکرمی، زهره رستمیان مطلق، بیتاکرمی، صدیقه فرهادی، فرانک فرهادی و صبا سامره

استان کهگیلویه و بویراحمد

مدیر اجرایی:  مریم گشتاسب

پرسشگران: علیرضا بهشتی نیا، محبوبه حیدرپور و علی گندمی



استان گیالن

مدیر اجرایی:  لیال شعبانی
پرسشگران : آوا عظیمیان مقدم، منوچهر زینعلی، فاطمه حسینی، سمیه قنبرپور، معصومه گلستانی نژاد و مریم معارفی

استان گلستان

مدیر اجرایی: حسین جعفری

پرسشگران : بهنام امیری نیا، فاطمه صفری، رضا معقولی، میثم محمدپور، رضا محمدی، مائده جوادی راد، محمد خسروی و سعید خسروی

استان لرستان
مدیر اجرایی:  علیرضا طهماسبیان

پرسشگران : محمد علیپور، امیر زاهدی، برزو جعفری، مهدی رجبی و مهدی طاهری

استان مازندران
مدیر اجرایی:  علی مسگری

پرسشگران : فرشته حاجیان، زهرا تقوی، فیروزه نجفی، رضوان عظیمی، زهرا میرزایی، میالد اسماعیلی، مجتبی اعتمادی راد، محدثه عباس کاکویی و 
ایرج اکراقنبری

استان مرکزی
مدیر اجرایی:  سید احمد میرحسینی

پرسشگران : زهرا اراده ی، الهه دلبرنسب، مرضیه چاپاری، محمد احمدلو، علی احمدی و میترا کریمی



استان هرمزگان
مدیر اجرایی:  سحر رفیعی

پرسشگران: محمد امین معصومی، سعید شب خیز، هانیه معصومی، محمدرضا نوروزی، معصومه زبیری، سیده زهراحسینی و فاطمه شرف

استان همدان
مدیر اجرایی:  یاسر زارع

پرسشگران: ایمان رادیان، کیوان ملکی، وحید موفی کیا، مرتضی عبدالحسینی، حسین جعفری و رضا مختاری پور

استان یزد
مدیر اجرایی: منوچهر علی  نژاد

پرسشگران: فاطمه رضایی، مهیا سلیمی، معصومه اخترنسب، مسلم دهقان، لیال آقاخانی، آزاده رستگار، اعظم قانعی، رقیه جعفری و فاطمه نوبرانی
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پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات از پیشــینه ای نســبتاً طوالنــی در اجــرای پیمایش هــای ملــی برخــوردار اســت. پیمایش هــای ملــی «ســنجش ارزش هــا و 
نگرش هــای ایرانیــان»، «ســرمایۀ اجتماعــی کشــور»، «وضعیــت فرهنگــی، اجتماعــی و اخالقــی جامعــه ایــران» و «ســنجش وضعیــت مصرف کاالهــای فرهنگی 
در ایــران» از جملــه آنهاســت. ایــن پژوهش هــا و تحلیل هــای مبتنــی بــر آنهــا در کنــار دیگــر شــکل های پژوهــش و تحلیــل ‑ پژوهش هــای کیفــی و اتنوگرافیــک، 
ــد در مســیر شــناخت و بررســی جنبه هــای گوناگــون  ــن مجموعــۀ مقــاالت تحلیلی‑جملگــی تالش هایــی بوده ان ــی و سیاســتی و تدوی گزارش هــای تحلیل
دگردیســی ها و تحــوالت فرهنگی‑اجتماعــی جامعــۀ ایــران در ســالیان و دهه هــای اخیــر. پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات در چارچــوب ایــن رویکــرد، 
اجــرای مــوج ســوم «پیمایــش ملــی ســنجش وضعیــت مصــرف کاالهــای فرهنگــی در ایــران» را در دســتور کار خــود قــرار داد کــه پــس از طــی مراحــل مختلــف، 
ســرانجام در فروردیــن و اردیبهشــت ١٣٩٨ بــه مرحلــۀ اجــرا رســید. پیمایــش مصــرف کاالهــای فرهنگــی، مبتنــی بــر چشمداشــت های علمــی و سیاســتِی زیــر 

طراحــی و اجــرا شــده اســت:
گــردآوری داده هــا در ســطح ملــی در جهــت شــناخت عالمانــۀ مصــرف فرهنگــی؛ جزئیــات، الگوهــای اصلــی و روندهــای نوپدید؛گامــی در راســتای 
بازنگــری و بررســی ذائقــۀ فرهنگــی مــردم ایــران، بــه منزلــۀ یکــی از نشــانگرهای تحــوالت فرهنگــی و اجتماعــی کالن و به عنــوان منبعــی موثــق در تحلیــل 

تمایــزات و نابرابری هــا در دسترســی بــه تولیــدات فرهنگــی و نیــز معیــاری بــرای ســنجش کارآمــدی و اثربخشــی سیاســت های فرهنگــی.
در همیــن نمونــۀ آخــر، «نقشــۀ مهندســی فرهنگــی کشــور» یکــی از مهم ترین اســناد نهادهای سیاســتگذار به شــمار می آیــد. نهمیــن «راهبرد کالن» این ســند 
بــه موضــوع هنــر اختصــاص یافتــه و «راهبردهــای ملــی» و «اقدامــات ملــی» بــرای آن پیش بینــی شــده اســت.١ هرگونــه ارزیابــی جــدی از محتــوای ایــن راهبرد، 
امــکان تحقــق آن، و مســیری کــه تاکنــون طــی شــده اســت، مســتلزم درکــی جامــع و فراگیــر از ذائقۀ فرهنگی مــردم و عوامــل و زمینه هــای پدیدآورندۀ آن اســت. 

یافته هــای پیمایــش مصــرف فرهنگــی را بایــد همچــون منبعــی غنی بــرای چنیــن تحلیل هایی تلقــی کرد.

١. نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور(١٣٩٣)، تهران: دبیرخانۀ شورای عالی انقالب فرهنگی: ٧۵‑٧١.
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در ایــن مقدمــه، هــدف مــا گــزارش داده هــای مهــم یــا تحلیــل جامــع یافته هــای ایــن پیمایــش نیســت و تنهــا بــا نگاهــی گــذرا بــه ذکــر چنــد ســرفصل 
عمــده دربــاره یــا در حاشــیۀ ایــن پیمایــش بســنده می کنیــم. 

فرهنگ و مصرف
ــا ایــن  ــه عالقه منــدان عرضــه می شــود، در آغــاز دهــۀ هشــتاد خورشــیدی ب پیمایــش مصــرف کاالهــای فرهنگــی کــه اکنــون گــزارش مــوج ســوم آن ب
هــدف در دســتور کار پژوهشــگاه قــرار گرفــت کــه داده هایــی فراگیــر در ســطح ملــی دربــارۀ «فعالیت هــای فرهنگــی» و «مصــرف کاالهــای فرهنگــی» در 
ایــران زیــر عنــوان کلی تــر «رفتارهــای فرهنگــی ایرانیــان» فراهــم آورد. شــاید برخــی از موضوعــات یادشــده، تعریــف دقیقــی در علــوم اجتماعــی نداشــته 
باشــند، امــا هــدف کلــی پژوهشــگران کــه در قالــب عملیاتی ســازی ایــن مفاهیــم دنبــال شــد، فراهــم ســاختن مجموعــه ای از داده هــا دربــارۀ شــیوۀ گــذران 
زمــان فراغــت مــردم در شــهرها و روســتاهای ایــران و «مصــرف فرهنگــی» آنــان (تلویزیــون، ســینما،کتاب، موســیقی، ورزش، مســافرت، آیین هــا و 
مناســک مذهبــی و اجتماعــی و ...) بــود. اگــر مفهــوم ســبک زندگــی١ را مطابــق تعاریــف رایــج بــا شــاخص های «گــذران فراغــت»٢، «مصــرف فرهنگی» 
و «ذائقه هــای فرهنگــی٣ مرتبــط بــا لبــاس و غــذا و موســیقی و مطالعــه و شــیوۀ ســپری کــردن تعطیــالت» تعریــف کنیــم۴، بــه واقــع ایــن پیمایش هــای 

مصــرف فرهنگــی تاحدزیــادی (گرچــه نــه کامــًال و بــه شــکل نظام منــد) معطــوف بــه ســنجش مفهــوم ســبک زندگــی بوده انــد.
در قلمــرو معناشناســی فرهنــگ، همــواره ایــن جملــۀ ریمونــد ویلیامــز۵‑ نویســنده و منتقــد فرهنگــی مشــهور انگلیســی‑نقل می شــود کــه «فرهنگ» یکی 
از دو یــا ســه واژۀ پیچیــده در زبــان انگلیســی اســت. بــه همیــن اعتبــار، اصطــالح «مصــرف فرهنگــی»۶ نیــز خالــی از ابهــام و پیچیدگــی نیســت. امــا کاربــرد این 
مفهــوم در مطالعــات جهانــی نســبتاً رایــج اســت و مؤلفه هــا و شــاخص هایی نیــز بــرای آن در نظــر گرفتــه می شــود. پژوهشــگران ایرانــی نیز کمابیــش و پس از 
جــرح و تعدیل هــای ضــروری متناســب بــا وضعیــت فرهنگــی و اجتماعــی کشــورمان، بــه شــاخص های مشــابهی دســت یافته انــد. بــرای نمونه، شــاخص های 

بررســی شــده در ایــن پیمایــش، بــا شــاخص های مؤسســۀ معتبــر «یــورو بارومتــر» در ســنجش مصــرف فرهنگــی تفاوت اساســی نــدارد.٧ 
امــا چــرا در جوامــع معاصــر مصــرف فرهنگــی تــا بدیــن پایــه اهمیــت یافته اســت؟ گســترش و اهمیت مقولۀ مصــرف فرهنگــی در متن «جامعــۀ مصرفی» 

1. Lifestyle
2. leisure pastimes
3. cultural tastes
4. Katz-Gerro, T(2004) Cultural consumption research: review of methodology, theory, and consequence, International Review of Sociology: Revue Internationale de Sociologie, 14:1, 
11-29.
5. Williams, R
6. Cultural consumption
7.Eurobarometer (2013) Cultural Access and Participation, Special Report 399. https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf.
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ممکــن شــده اســت. جامعــۀ مصرفــی کــه پیشــینۀ آن گاهــی حتــی تــا قــرن شــانزدهم و پیــش از آن هــم عقــب بــرده می شــود، مفهومــی پرکاربــرد در تحلیــل 
دگردیســی های جامعــۀ ســرمایه داری در دهه هــای اخیــر و به ویــژه پــس از جنــگ جهانــی دوم اســت. 

ــد  ــی عبارتن ــۀ مصرف ــن ویژگی هــای جامع ــری و مهم تری ــن زمینه هــای شــکل گی ــر جامعه شناســی، عمده تری ــه نقــل از یکــی از فرهنگ هــای معتب ب
ــی می گذاشــت، گســترش  ــردم باق ــح م ــرای فراغــت وتفری ــان بیشــتری ب ــی دوم، کاهــش ســاعات کار کــه زم ــاه پــس از جنــگ جهان از: گســترش رف
فرهنــگ مصرفــی کــه بیــش از پیــش هویــت افــراد را بــه کنش هــای آنــان در مقــام مصرف کننــده گــره مــی زد، زیبا شناسانه شــدن زندگــی روزه و اهمیــت 
ــای  ــی زد، کنش ه ــن م ــراد دام ــالت اف ــا و تخی ــن رویاه ــا برانگیخت ــه ب ــا، بلک ــر حســب نیازه ــه ب ــا، ن ــد و مصــرف کااله ــه خری ــه ب «ســبک زندگی»ک
مرتبــط بــا مصــرف و تصاحــب کاالهــای مشــخص کــه بــه شــکل فزاینــده ای بیانگــر موقعیــت اجتماعــی و عضویــت در گروه هــای اجتماعــی خــاص 
و تمایــز از دیگــر گروه هــا تلقــی شــد، اهمیــت روزافــزون الگوهــای مصرفــی در تعییــن شــکاف ها و تمایزهــای اجتماعــی، ارتقــای منزلــت مصــرف 
و «مصرف کننــده»، تــا آن حــد کــه مصــرف بــه بدیلــی بــرای حقــوق و وظایــف سیاســی بــدل گشــت و مصرف کننــده جایگزیــن شــهروند شــد، و در 
نهایــت کاالیی شــدن و قابــل فــروش شــدن شــمار هرچــه بیشــتری از کاالهــا و خدمــات و حتــی تجــارب انســانی و پهنه هــای مختلــف زندگــی روزمــره 
و تجــاوز بــازار بــه همــۀ عرصه هــای حیــات انســانی و اجتماعــی.١ در ایــن چارچــوب، «فرهنــگ» و «مصــرف» پیونــدی ناگسســتنی یافته انــد و مصــرف، 
هــر نــوع مصرفــی، پدیــده ای عمیقــاً فرهنگــی اســت زیــرا بــا معنــا و نمــاد و نشــانه و هویــت و بیانگــری٢ و البتــه بــا رســانه و تبلیغــات گــره خــورده اســت. 

تغییر الگوهای تولید، توزیع و مصرف «کاالهای فرهنگی»
«مصــرف فرهنگــی» گســتره ای پهنــاور از کنش هــای روزمــره؛ از خــوردن و آشــامیدن و تفریــح و مســافرت تــا تأمــل و اندیشــیدن دربــارۀ آثــار هنــری 
بــزرگ جهــان را شــامل می شــود. تمرکــز ایــن پیمایــش بــر دو مقولــۀ محدودتــر «فعالیــت فرهنگــی» (آیین هــا و مراســم مذهبــی، مســافرت، ورزش، 
ــش  ــن پیمای ــی در ای ــق کاالی فرهنگ ــی» اســت. مصادی ــای فرهنگ ــی) و «مصــرف کااله ــای ورزش ــری و فعالیت ه ــی و هن ــع علم ــرکت در مجام ش
عبــارت اســت از کتــاب، نشــریه، فیلــم، ســریال تلویزیونــی، آثــار شــبکه نمایــش خانگــی، آثــار موســیقایی، ســینما و تئاتــر. در مقایســه بــا زمــان اجــرای 
موج هــای پیشــین ایــن پیمایــش، اکنــون تغییــر بزرگــی در شــیوه های تولیــد و توزیــع و الگوهــای مصــرف تولیــدات فرهنگــی رخ داده اســت. محققــان 
در موج هــای قبلــی بــه ســنجش و تحلیــل مصــرف فرهنگــی در ســطح خانــوار توجهــی خــاص داشــتند، زیــرا فــرض آنهــا بــر ایــن بــود کــه کردارهــای 
فرهنگــی در خانه هــا ‑ مثــًال تماشــای تلویزیون‑خصلتــی جمعــی و گروهــی دارد. آن زمــان گفتــه می شــد کــه تلویزیــون، ســاختار روابــط و مناســبات 
ســنتی خانــواده را بــر هــم زده، زیــرا اعضــای خانــواده بــه جــای آنکــه دور هــم جمــع شــوند و مثــًال بــه حرف هــای بزرگتــر خانــواده گــوش بســپارند، گــرد 
1. Abercrombie et al(eds) (2006) The Penguin Dictionary of Sociology, Harmondsworth, Penguin Books: 80.
2. expression
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محــوری بــه نــام تلویزیــون حلقــه می زننــد و بــر ایــن اســاس کردارهایشــان را تنظیــم می کننــد؛ گویــی تلویزیــون کانــون گــرم خانــواده را تصاحــب کــرده 
بــود.١ امــروزه بــا همه گیرشــدن تکنولوژی هــای ارتباطــی و به ویــژه گوشــی های هوشــمند، مصــرف از بســیاری جهــات فردگرایانه تــر شــده اســت. حتــی 
در مهمانی هــای خانوادگــی، ایــن دیــداری عــادی اســت کــه هــر کــس در گوشــی همــراه خــود ســر فــرو بــرده باشــد و موضــوع موردعالقــه اش را دنبــال 
کنــد. مطابــق یافته هــای پیمایــش حاضــر، بیــش از ٩٠ درصــد پاســخگویان از گوشــی همــراه اســتفاده می کننــد و بیــش از ٧۵ درصــد ایــن گــروه نیــز 
گوشــی هوشــمند دارنــد. بــه ایــن ترتیــب، گوشــی تلفــن هوشــمند بــه زندگــی نزدیــک بــه ٧٠ درصــد جمعیــت مــورد بررســی راه یافتــه اســت. ایــن پدیــده، 
انقالبــی در مصــرف فرهنگــی بــه پــا کــرده اســت. مصــرف، فردگرایانه تــر، متنوع تــر و منعطف تــر شــده و کنتــرل و نظــارت، اعــم از رســمی و غیررســمی 
نیــز دشــوارتر شــده اســت؛ امــا ایــن امــر را نبایــد به معنــای فقــدان هرگونــه الگــو یــا رونــد قابــل تشــخیص و یــا از میــان رفتــن کانون هــای شــکل دهنده 
بــه افــکار و ذائقــۀ عمومــی در ســطح ملــی و جهانــی تلقــی کــرد. ایــن بــر عهــدۀ پژوهشــگران اســت کــه ایــن روندهــا و الگوهــا را بررســی و تحلیــل کننــد.  

مصرف فرهنگی و سرگرمی
مطابــق یافته هــای مــوج ســوم پیمایــش مصــرف کاالهــای فرهنگــی، بخــش زیــادی از «مصــرف کاالهــای فرهنگــی» بــه مقولــۀ ســرگرمی ختــم می شــود. 
ســرگرمی، امــر تــازه و ناشــناخته ای نیســت و در جوامــع مــدرن همیشــه بخشــی جدایی ناپذیــر از تولیــد فرهنگــی بــوده اســت. حتــی آثــار مهــم و جریان ســاز 
ــادی توجــه مــردم را  ــر، فیلم هــا و ســریال های زی ــز در دهه هــای اخی ــران نی ــز معمــوًال از خصیصــۀ «ســرگرم کنندگی» بی بهــره نیســتند. در ای فرهنگــی نی
برانگیختــه و تــا مدتــی نقــل محافــل و معابــر بوده انــد، امــا آنچــه در ســال های اخیــر رخ داده اگــر آغــاز «عصــری جدیــد» نباشــد دســتکم تغییــری عمیــق و 
کیفــی در ایــن رونــد اســت. بی تردیــد تحــول ابزارهــای ارتباطــی و آنچــه «جهانی شــدن فرهنــگ» خوانــده می شــود‑ کــه بــر ســبک زندگــی و ذائقــۀ عمومــی 

اثــر گذاشــته‑محرک ایــن تغییــر بــوده اســت. 
در ایــن پیمایــش داده هایــی وجــود دارد کــه نشــان می دهــد ســرگرمی تــا چــه حــد در زندگــی ایرانیان‑همچــون بســیاری از مردمــان دیگــر‑ ریشــه 
دوانــده اســت، مثــًال جمعیــت زیــادی کــه مطابــق یافته هــای پیمایــش بــه دســتگاه های شــنیداری و دیــداری دسترســی دارنــد و بدیــن واســطه عمدتــاً 
فیلــم و ســریال ایرانــی و خارجــی و از جملــه ســریال های شــبکه نمایــش خانگــی را تماشــا می کننــد؛ و یــا قرارگرفتــن ســه شــبکۀ ماهــواره ایِ مرتبــط بــا 
مقولــۀ ســرگرمی در میــان ۴ شــبکه ای کــه مــردم بیشــتر بــه آنهــا رجــوع می کننــد. بــه ایــن شــواهد، بایــد دانلــود موســیقی و فیلــم به واســطۀ گوشــی های 
هوشــمند را هــم بیفزاییــم؛ نتیجــه آنکــه مســئلۀ ســرگرمی ابعــاد حیــرت آوری یافتــه اســت. تــالش رســانه های داخلــی مــا بــر آن بــوده کــه ضمــن پایبنــدی 

١. در این موج پیمایش فرهنگی نیز بیش از ٩٢ درصد پاسخگویان گفته اند که تلویزیون تماشا می کنند و بیش از ٨۴ درصد از این گروه نیز به همراه خانواده تلویزیون می بینند. اما همزمان بیش از ۶٨ درصد کل 
جمعیت آماری از تلفن همراه هوشمند استفاده می کنند. گوش دادن به موسیقی و تماشای فیلم و برنامه های تلویزیون های داخلی یا خارجی از جمله استفاده های کاربران از گوشی های هوشمند است.
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بــه ضوابــط و ارزش هــای داخلــی، برخــورد فعاالنــه ای بــا ایــن پدیــده داشــته باشــند. صدا و ســیما بــا پخــش برنامه هــای ســرگرم کننــدۀ مختلــف از جملــه 
نمایش هــای اســتعدادیابی١ در ایــن وادی فعــال اســت. ایــن برنامه هــا تــالش می کننــد محتــوای مــورد تأییــد را بــا ســاختار و فــرم ایــن برنامه هــا درهــم 
آمیزنــد و مخاطبــان را ســرگرم ســازند؛ بی آنکــه گزنــدی بــه ارزش هــا وارد شــود، امــا پرسشــی را کــه پیشــتر دربــارۀ تکنولوژی هــای مــدرن مطــرح بــود، 
اکنــون نیــز می تــوان طــرح کــرد: آیــا ایــن برنامه هــای ســرگرم کننده، صرفــاً فرم هایــی هســتند کــه به راحتــی پذیــرای هرگونــه محتوایــی خواهنــد بــود؟ 
پیامدهــای فرهنگــی و اجتماعــی گســترش روزافــزون مقولــۀ ســرگرمی در رســانه های رســمی و غیررســمی فارســی زبان چــه خواهــد بــود؟ سیاســتگذاران 

در برابــر ایــن پدیــده چــه بایــد کننــد؟ 
یافته هــای ایــن پیمایــش، دیــداری کلــی و فراگیــر از وضعیــت مصــرف فرهنگــی ایرانیــان از جملــه برنامه هــای ســرگرم کننده ارائــه می دهــد. ایــن 
ــا  ــا ب ــن یافته ه ــب ای ــق و ترکی ــد. تطبی ــت یابن ــوع دس ــن موض ــر و کالن از ای ــم اندازی فراگی ــه چش ــه ب ــد ک ــک می کن ــگران کم ــه پژوهش ــا ب یافته ه
پژوهش هــای دیگر‑ماننــد تحلیــل محتــوای آثــار یــا پژوهش هــای اتنوگرافیک‑می توانــد شــناخت مــا را از مصــرف فرهنگــی در ایــران عمیق تــر کنــد. 
مثــًال مطابــق یافته هــای ایــن پیمایــش، ده درصــد کل جمعیــت آمــاری بــه ســریال شــهرزاد به عنــوان اولویــت اول یــا دوم ابــراز عالقــه کرده انــد. ایــن 
عــدد بــرای ســریالی کــه بــه میانجــی شــبکۀ نمایــش خانگــی توزیــع شــده قابــل توجــه اســت. تحلیل هــای کیفــی از چنیــن آثــاری کــه هــر روز بــر شــمار آنهــا 

افــزوده می شــود، می توانــد مکمــل آمــار و ارقــام منــدرج در جــداول ایــن پیمایــش باشــد. 

عوامل تعیین کنندۀ مصرف کاالهای فرهنگی
ــرون اســت. بی تردیــد  ــۀ ایــن مقدمــه بی ــا دورگه شــدن مصــرف فرهنگــی از حوصل ــارۀ مفاهیمــی همچــون همه چیزخوارگــی٢ ی بحــث تخصصــی درب
پژوهشــگران پــس از انتشــار عمومــی ایــن اثــر بــا تفســیر و تحلیــل داده هــا دربــارۀ چنیــن مقوالتــی داوری خواهنــد کــرد. امــا گاهــی در متــون علمــی یــا 
ژورنالیســتی، ایــن گرایــش بــه چشــم می خــورد کــه بــا برجســته ســاختن برخــی رویدادهــا یــا خبرهــا دربــارۀ مصــرف فرهنگــی در ایــران داوری هــای 
یکســویه نگرانه ای دربــارۀ ذائقــۀ فرهنگــی مــردم انجــام می شــود. بــرای نمونــه، وقتــی در روزهــای پایانــی ســال ٩٨ آهنــگ جدیــد یکــی از خواننــدگان 
ایرانــی خــارج از کشــور کــه مطابــق بــا عــرف جــاری در کشــور نبــود، در عــرض فقــط ۴٨ ســاعت چهــار میلیــون بــار «پلــی» شــد، دوبــاره ایــن بحــث بــه 
میــان آمــد کــه در زیــر پوســت جامعــه چــه می گــذرد؟ و چــه تعــداد از مــردم بــه آنچــه «فرهنــگ غیررســمی» خوانــده می شــود گرایــش دارنــد؟ نمی تــوان 
ســهم «فرهنــگ غیررســمی» را انــکار کــرد، ولــی نبایــد هــم دربــارۀ آن اغــراق کــرد. دربــارۀ زمینه هــا، گرایش هــا و تنوعــات درونــی و پیامدهــای گســترش 
ــم کــه مصــرف فرهنگــی  ــه یافته هــای پیمایــش حاضــر درمی یابی ــا نگاهــی گــذرا ب ــد پژوهش هــای دقیقــی انجــام شــود. امــا ب فرهنــگ غیررســمی بای
1. talent show
2. omnivorousness
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ایرانیــان در مســیرهای متنوعــی جریــان دارد. برخــی ســریال های تلویزیــون پرمخاطــب اســت، همان طــور کــه شــماری از محصــوالت شــبکۀ نمایــش 
خانگــی نســبتاً پرطرفدارنــد؛ برنامه هــای ســرگرم کنندۀ تلویزیــون مخاطــب زیــادی دارنــد و شــبکه های ماهــواره ای مرتبــط بــا ســرگرمی نیــز مخاطــب 
نســبتاً گســترده ای دارنــد (هرچنــد بی تردیــد نــه در حــد تلویزیــون داخلــی)؛ در حالــی کــه موســیقی در زندگــی ٣٠ درصــد از ایرانیــان هیــچ جایگاهــی 
نــدارد، موســیقی ســنتی (یــا در واقــع آنچــه از دیــد پاســخگویان ســنتی تلقــی می شــود) هــوادار بســیار زیــادی دارد و موســیقی پــاپ ایرانــی (کــه می توانــد 

شــامل نوازنــدگان خــارج از کشــور هــم بشــود) نســبتاً بــا توجــه مخاطــب روبه روســت.
در گزارشــی کــه پیشــتر از ایــن پیمایــش ارائــه شــد، برخــی حضــار دربــارۀ دقــت ایــن گــزاره کــه: «٩٢/٧ درصــد پاســخگویان گفته انــد کــه تلویزیــون ایــران را 
تماشــا می کننــد» ابــراز تردیــد می کردنــد. ایــن احتمــال منتفــی نیســت کــه بــه دالیــل مختلــف، بــرآورد پیمایش هــا از افــکار یــا نگرش هــای اجتماعــی، کمتــر 
یــا بیش تــر از واقعیــت باشــد، امــا در ایــن نمونــۀ مشــخص بایــد در نظــر داشــت کــه بیشــتر مــردم بــه هــر حــال بــه تلویزیــون داخلــی نــگاه می کننــد، چــه بــرای 
دنبال کــردن مســابقات فوتبــال، چــه تماشــای ســریال ها و شــوهای ســرگرم کننده و چــه حتــی اخبــار و برنامه هــای سیاســی. بایــد توجــه داشــت، تماشــای رســانۀ 

رســمی به معنــای تأثیرگــذاری آن رســانه به ویــژه بــر نگرش هــای سیاســی عمــوم مــردم نیســت و نســبت میــان ایــن دو محتــاج پژوهش هــای مــوردی اســت. 
تحلیــل تنــوع نســبی عالقه هــا و ســلیقه های فرهنگــی، از اولویت هــای پژوهــش در حــوزۀ مصــرف فرهنگــی اســت. در ایــن پیمایــش رابطــۀ ســن، 
ــارۀ  ــا مصــرف فرهنگــی ســنجیده شــده اســت. یکــی از پرســش های عمــده درب جنســیت، تحصیــالت، وضعیــت شــغلی، دیــن و پایــگاه اقتصــادی ب
مصــرف فرهنگــی، نســبت آن بــا نظــام قشــربندی اجتماعــی یــا ســاختار طبقاتــی جامعــه اســت. پاســخ های متفاوتــی بــه ایــن پرســش داده شــده اســت، 
از کم اهمیــت شــمردن مفهــوم طبقــه در «ســرمایه داری متأخــر» در کار جامعه شناســانی ماننــد اولریــش بــک و آنتونــی گیدنــز کــه گمــان می کننــد نقــش 
طبقــه و منزلــت اجتماعــی در شــکل دادن بــه کنش هــا و الگوهــای مصــرفِ مــادی و فرهنگــی افــراد رو بــه زوال اســت تــا تحلیــل طبقاتــی کامــًال متفــاوت 
پیــر بوردیــو؛ و رویکــرد وبــریِ گــروه دیگــری از پژوهشــگران کــه پژوهــش دربــارۀ مصــرف فرهنگــی را بــا ارجــاع بــه مفهــوم منزلــت اجتماعــی و ســاختن 
مقیاس هایــی بــر مبنــای ایــن مفهــوم پیــش برده انــد.١ در نظریــۀ بوردیــو، مصــرف سرشــتی اساســاً طبقاتــی دارد و مرزهــای طبقــات اجتماعــی را تعییــن 
می کننــد. مصــرف فرهنگــی در خدمــت خلــق و بازتولیــد تمایــزات اجتماعــی و ســلطۀ طبقاتــی اســت. در پیمایــش حاضــر، متغیــر پایــگاه اقتصــادی 
«بــر اســاس ارزش محــل ســکونت و نیــز مخــارج ماهیانــۀ خانــواده» ســاخته شــده اســت. ایــن متغیــر مســلماً طبقــه یــا منزلــت اجتماعــی را نمی ســنجد، 
امــا اگــر نگاهــی گــذرا بــه رابطــۀ همیــن متغیــر بــا مصــرف کاالهــای فرهنگــی بیندازیــم، نتیجــه جالــب اســت: مصــرف فرهنگــی در ایــران، از تأثیــر نظــام 
قشــربندی اجتماعــی بــه دور نیســت. مثــًال نــه فقــط مطابــق انتظــار، کنســرت رفتــن و گالــری رفتــن و مســجدرفتن بــه موقعیــت افــراد در نظــام قشــربندی 
اجتماعــی مرتبــط اســت، بلکــه مطالعــه کتــاب، تماشــاکردن تلویزیــون و «تولــد گرفتــن» هــم تاحــدی بــه سلســله مراتب اجتماعــی گــره خــورده اســت. 

1. Chan, T. W & goldthorpe, J.H(2010) Social status and cultural consumption in Chan, T. W (ed) Social Status and Cultural Consumption. New York: Cambridge University Press:1-27
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در ایــن مــوارد، تمایــز گاه معنــاداری میــان «اقشــار فرادســت» و «اقشــار فرودســت» جامعــه مشــاهده می شــود. بررســی ایــن موضــوِع پیچیــده بــه دقتــی 
ویــژه در ابزارهــای مفهومــی و روش شــناختی نیازمنــد اســت، امــا در مــرور اولیــۀ داده هــای ایــن پیمایــش، مقولــۀ مهــم «نابرابــری فرهنگــی» توجــه را بــه 
خــود جلــب می کنــد. ایــن نابرابــری کــه دســتگاه های فرهنگــی در هــر دو ســطح سیاســت گــذاری و اجــرا بایــد بــه آن توجــه کننــد؛ هــم در دسترســی 
بــه «کاالهــای فرهنگــی» تجلــی می یابــد و هــم در تمایــز ذائقــۀ فرهنگــی میــان گروه هــای اجتماعــی کــه خــود متقابــًال خاســتگاه نابرابری هــای جدیــد 
خواهــد بــود. در کشــورهای مختلــف، سیاســت های فرهنگــی متفاوتــی بــرای برخــورد بــا ایــن ســاختار نابرابــر طراحــی و اجــرا شــده اســت. درس آمــوزی 

از تجربــۀ دیگران‑چــه شکســت خورده و چــه موفق‑می توانــد مــا را در گزینــش سیاســت های صحیــح و کارآمــد یــاری رســاند. 
مهم تریــن ســرفصل فرهنــگ در برنامــۀ ششــم توســعه و یکــی از اولویت هــای سیاســت فرهنگــی «کاهــش تصدی گــری دولــت» در حــوزۀ فرهنــگ اســت.١ 
در عیــن حــال، وظایفــی ماننــد «توســعۀ فرهنــگ کتابخوانــی» نیــز بــه دولــت و دیگــر نهادهــا محــول شــده اســت. ایــن سیاســت در مجمــوع بــه معنــای واگــذاری 
برخــی امــور بــه بخــش خصوصــی و به عبارتــی بــازار اســت. چنیــن سیاســتی تأثیــر عمیقــی بــر مصــرف فرهنگــی و ســلیقۀ عمومــی خواهــد گذاشــت. در همیــن 
پیمایــش می تــوان پیامدهــای ایــن رویکــرد را مشــاهده کــرد. نقــش دولــت و سیاســت گــذاران فرهنگــی و حــدود و ثغــور مداخلــۀ دولــت و بــازار در شــکل 
دادن بــه مصــرف فرهنگــی موضوعــی اســت کــه همچنــان مناقشــه انگیز باقــی مانــده است.٢شــاید اساســاً بایــد ایــن دوگانــه را کنــار بگذاریــم و بــه شــیوه های 
بدیــل و جایگزیــن بیندیشــیم. در هــر حــال، یافته هــای ایــن پیمایــش، زمینــه ای مناســب فراهــم می کنــد تــا پژوهشــگران و سیاســت گذاران بــه ارزیابــی مجــدد 

سیاســت ها و رویه هــای فرهنگــی جــاری بپردازنــد و نســبت آنهــا بــا بافــت اجتماعــی و بازتــاب آنهــا در ذائقــۀ فرهنگــی مــردم را بازنگــری کننــد. 
طــرح مصــرف کاالهــا و فعالیت هــای فرهنگــی از نخســتین پژوهش هــای ملــی در عرصــۀ فرهنــگ اســت کــه مطالعــات مقدماتــی آن در ســال ١٣٧٢ آغــاز و در 
ســال ١٣٧۴ در چهــار اســتان اجــرا شــد. پــس از آن مقــرر شــد کــه ایــن پژوهــش بــه شــکل ملــی اجــرا شــود. بدین ترتیــب، مــوج اول پیمایــش در ســال ١٣٧٨ در 
کل کشــور (همــۀ اســتان ها) و در ســطح شــهری بــا واحــد تحلیــل خانــوار‑١۶ هــزار خانــوار (حــدود ۶٠ هــزار فــرد)‑ اجــرا شــد. در ســال ١٣٧٩ ایــن پیمایــش 
در روســتاهای کشــور نیــز بــا حــدود ١۵ هــزار خانــوار تکــرار شــد. براســاس برنامــه ســوم توســعه ایــن طــرح بایــد هــر دو ســال یــک بــار اجــرا می شــد. بدیــن ترتیــب، 
مــوج دوم آن در ســال ١٣٨٢ در پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات بــه انجــام رســید، امــا انتشــار آن بــر عهــدۀ ســازمان تبلیغــات اســالمی گذاشــته شــد. پــس از 
آن، طــرح مصــرف کاالهــای فرهنگــی بــه فراموشــی ســپرده شــد. ســرانجام پــس از وقفــه ای شــانزده ســاله، مــوج ســوم ایــن طــرح در ســال ١٣٩٨ اجــرا شــد. ایــن 
پیمایــش بــا تأخیــر زیــادی نســبت بــه مــوج قبلــی اجــرا شــده اســت. ایــن تأخیر زیــاد وقتــی در کنــار تغییر ســریع روندهــا و مدیوم هــای مصــرف فرهنگی قــرار گیرد، 
مانعــی در برابــر تحلیل هــای علمــی دقیــق خواهــد بــود. بایــد امیــدوار باشــیم کــه موج هــای بعــدی ایــن پیمایــش در فاصلــۀ زمانــی کوتاه تــری اجــرا شــود تــا به لحــاظ 

١. قانون برنامۀ پنج سالۀ ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران (١۴٠٠‑١٣٩۶)، نشر دوران، ١٧٨‑١٧٧.
2. Bell,D & and Oakley,K ( 2015) Cultural policy, London: Routledge: 35-37.
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دسترســی بــه شــواهد متقــن، دســت پژوهشــگران بــرای تحلیــل و بررســی روندهــا و تغییــرات بازتــر باشــد. از همــۀ اندیشــمندان و پژوهشــگران دعــوت می کنیم در 
تحلیــل و بررســی داده هــا و یافته هــای ایــن پیمایــش مشــارکت کننــد و نواقــص احتمالــی آن را گوشــزد نماینــد. 

در پایــان بایــد قــدردان وزیــر محتــرم وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، دکتــر ســید عبــاس صالحــی، بــه ســبب حمایــت اثرگذارشــان از اجــرای ایــن طــرح 
ــم  ــر علیرضــا کرمانــی و خان ــرم شــورای علمــی طــرح، دکت ــق، اعضــای محت ــر علمــی ایــن تحقی ــر، مدی ــر ســعید معیدف ــد از دکت ملــی باشــم. همیــن طــور بای
فاطمــه فــالح مدیــران دفتــر طرح هــای ملــِی پژوهشــگاه، و همــۀ پژوهشــگران و پرسشــگرانی کــه در فراینــد دشــوار اجــرای ایــن طــرح ملــی ســهیم بودنــد، عمیقــاً 

سپاســگزاری کنــم. 

محمد سلگی
رئیس پژوهشگاه



ایــن نوشــتار، گزارشــی پژوهشــی دربــارۀ فعالیت هــا و مصــرف کاالهــای فرهنگــی شــهروندان ایرانــی اســت. در پیشــگفتار دربــارۀ پرســش های پژوهــش 
و چارچــوب مفهومــی  و روشــی شــامل: تعاریــف و مفاهیــم نظــری و عملیاتــی، مقــوالت مــورد بررســی، نــوع پژوهــش، جمعیــت آمــاری، انــدازه نمونه، 

زمــان جمــع آوری داده هــا و شــیوۀ ارائــۀ یافته هــای توصیفــی و تحلیلــی نکاتــی ارائــه خواهــد شــد.

پرسش های پژوهش
١. شهروندان ایرانی چه فعالیت های فرهنگی را انجام می دهند و به چه میزان؟
٢. شهروندان ایرانی چه كاالهای فرهنگی را مصرف می كنند و به چه میزان؟

٣. شهروندان ایرانی در روزهای عادی و تعطیل، چه میزان اوقات فراغت دارند و عموماً آن  را چگونه می گذرانند؟





   

مفاهیم و تعاریف
١. حیات فرهنگی 

فرهنــگ در بســتر حیــات بشــری و در پیونــدی تنگاتنــگ بــا وجــود و زیســتِ درونــی و روحــی انســان ها شــکل می گیــرد و پیوســته نیــز دگرگــون می شــود. 
فرهنــگ را از دیدگاه هــای مختلــف می تــوان دیــد؛ گاه بــه عنــوان حــوزه نمادیــن حیــات بشــری موضــوع تحلیــل منطقــی قــرار می گیــرد و پیونــد میــان 
عقایــد، ارزش هــای گوناگــون، قواعــد حاكــم بــر ســاخت ، تحــول و تغییــر و رابطــۀ آنهــا بــا حیات اجتماعــی و تعامل افــراد، نهادهــا و تأثیر دوســویۀ فرهنگ 
و حیــات اجتماعــی بررســی می شــود. رابطــۀ فرهنــگ و فــرد، بحــث در چگونگــی تأثیــر فرهنــگ در شــکل دادن به شــخصیت و از ســوی دیگــر، تأثیرپذیری 

فرهنــگ از خالقیــت و اســتعدادها و نیازهــای افــراد، ارتبــاط و رســانه ها و انتقــال فرهنــگ ، ابعــاد دیگــری از مباحــث مربــوط بــه فرهنــگ اســت .
اگــر فرهنــگ را در كلیــتِ زیســته و متحــول آن در تعامــل بــا همــۀ اجزایــی كــه بــر آن اثــر می گذارنــد و از آن تأثیــر می پذیرنــد در نظــر بگیریــم ، بــرای 

مفهومــی نمــودن آن می تــوان از مفهــوم حیــات فرهنگــی در برابــر حیــات سیاســی ، اجتماعــی و اقتصــادی ســود جســت .
برخــالف مفهــوم فرهنــگ كــه بــر صورت هــای شــکل گرفته و تثبیت شــده (تولیــد شــده) اطــالق می گــردد (هنــر، اخــالق و ...)، حیــات فرهنگــی 

ضمــن در نظــر گرفتــن ایــن صورت هــا، بــه جریــان تولیــد فرهنــگ و پیونــد آن بــا حیــات معنــوی آحــاد بشــر اشــاره دارد.
ــا در انتقــال  ــر رشــد و توســعۀ صورت هــای مشــخصی از فرهنــگ ، نابســندگی آنه ــر رســانه ها ب ــق رســانه ها، تأثی امــروزه انتقــال فرهنــگ از طری
بعضــی از شــکل های فرهنگــی ، محدودیت هــای ناخواســته  و تأثیرپذیــری خالقیــت فرهنگــی در عصــر توســعۀ صنعــت فرهنگــی، از عوامــل دســت انــدر 
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كار آن وجــوه دیگــری از حیــات فرهنگــی جوامــع اســت . حیــات فرهنگــی ، فعالیــت فرهنگــی افــراد و مشــاركت آنهــا، نهادهــا، ســازمان ها، تشــکل ها، 
انگاره هــا، روندهــا و تســهیالت فرهنگــی را هــم شــامل می شــود.

بــا توجــه بــه ایــن نــكات ، پیرامــون فرهنــگ اجتماعــات مختلــف ، مفهــوم حیــات فرهنگــی در توصیــف ابعــاد گوناگــون مرتبــط بــا فرهنــگ ، رســایی 
بیشــتری دارد تــا مفهــوم فرهنــگ ، از ایــن رو در توصیــف وضعیــت فرهنــگ در یــك شــهر، روســتا و یــك جامعــه ، مفهومــی اســت رســا كــه گســترۀ 

ــا آن را دربــر می گیــرد. وســیعی از شــکل های نمادیــن ، انگاره هــا، فعالیت هــا و روندهــای مرتبــط ب
٢. فعالیت های فرهنگی 

فعالیــت فرهنگــی یکــی از مفاهیــم كلیــدی مرتبــط بــا حیــات فرهنگــی اســت . ایــن مفهــوم در برابــر مفهــوم فعالیــت سیاســی ، فعالیــت اقتصــادی و تــا 
حــدی فعالیــت اجتماعــی قــرار دارد. فعالیــت فرهنگــی پیرامــون تولیــد، بــه كارگیــری،  انتقــال ، اســتفاده و مصــرف معانــی و نمادهــا و شــکل دادن ، تغییــر 

و ارتقــای حیــات روحــی و معنــوی افــراد شــکل می گیــرد.
اگــر آن را از نگاهــی ســلبی تعریــف كنیــم ، می تــوان آن را فعالیتــی غیر اقتصــادی و سیاســی دانســت؛ چنــان كــه در درك معمــول هــم چنیــن تلقــی ای وجــود 
دارد و بــه طــور ضمنــی فعالیــت اجتماعــی اختیــاری را هــم شــامل می شــود. مفهــوم زمــان فراغــت هــم كه بــا فعالیت فرهنگی همبســته اســت ، به زمانی اشــاره 
دارد كــه فــرد درگیــر فعالیــت اقتصــادی و رســمی در نظــام تقســیم كار نیســت . ایــن فعالیــت در شــکل های نــاب و نوآورانــۀ آن بــه آفرینــش فرهنگــی می انجامد؛ 
كاری كــه هنرمنــدان ، شــاعران، فیلســوفان ، اندیشــمندان و پدیدآورنــدگان فرم هــای مکتــوب ، شــنیداری و دیــداری انجــام می دهنــد. امــا در شــکل های معمــول 
و مرســوم آن، فعالیتــی را شــامل می شــود كــه هنرمنــد در آن بــا مصــرف و اســتفاده از آنچــه پدیــد آمــده اســت ، بــا امــر فرهنگــی آشــنا می شــود و بــا اســتفاده از آن 
بــه رشــد و شــکوفایی وجــود خــود یــاری می رســاند. آنچــه بــه عنــوان فرهیختگــی از آن یــاد می شــود، می توانــد دســتاورد فعالیــت فرهنگــی از ایــن نــوع باشــد 
و آنچــه در اینجــا بررســی می شــود، همیــن بعــد از فعالیــت فرهنگــی اســت (یعنــی بعــد مصرفــی آن اســت تــا تولیــدی  و ایجــادی آن ). ایــن شــکل از فعالیــت ، 

پیونــد تنگاتنگــی بــا زمــان فراغــت و امکانــات فرهنگــی دارد؛ از ایــن رو می تــوان آن را بــه شــکل «بررســی اوقــات فراغــت و نحــوۀ گذرانــدن آن » هــم دیــد.
٣. مصرف كاالهای فرهنگی 

مصــرف كاالهــای فرهنگــی ، بعــدی اســت از حیــات فرهنگــی كــه عمدتــاً بــا توســعۀ صنعــت فرهنــگ مرتبــط اســت و در خصــوص جوامــع جدید بیشــتر 
كاربــرد دارد تــا جوامــع ســنتی و بــر اســتفاده از رســانه ها و وســایل فرهنگــی (وســایلی كــه بــا آن فعالیتــی فرهنگــی انجــام می شــود) متمركــز می شــود.

۴. اوقات فراغت 

در فعالیــت فرهنگــی از هــر نــوع آن ، یکــی از عوامــل عمــده ، زمــان فراغــت اســت . بــه بیــان دیگــر، تنهــا بــا فــرض وجــود زمــان فراغــت، فعالیت فرهنگــی امکان پذیر 
اســت . فعالیتی كه اعضای جامعه فارغ از اجبارهای محیط كار و الزامات زندگی ، از طریق آن اســتعدادهای خود را توســعه بخشــیده و در واقع شــخصیت خود را 
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گســترش می دهنــد. فعالیت هایــی كــه هــدف اقتصــادی ندارنــد و بیشــتر در راســتای پیونــد بــا دیگــران (رابطۀ اجتماعــی )، تحقق امــری اخالقی ، هنــری ، عام المنفعه  
و یــا دینــی بــه صــورت اختیــاری انجــام می شــود. اوقــات فراغــت در برابــر زمانــی قــرار می گیــرد كــه انســان در الزامــات اجتماعی نظام تقســیم كار درگیر اســت .

مفاهیم و تعاریف عملیاتی
این پژوهش با توجه به مفاهیم پیشگفته سازمان یافته و مفهوم فعالیت ، با تعریفی که در پی می آید، بررسی شده است.

١. فعالیت های مذهبی 

یکــی از ابعــاد وجــود انســان، گرایــش بــه امــر مقــدس و ماورایــی اســت كــه او را بــه ســوی کنش هــا و فعالیت هــای دینــی و مذهبــی می كشــاند. از ایــن 
رو یکــی از انــواع فعالیــت زمــان فراغــت را می تــوان فعالیــت مذهبــی دانســت . ایــن نــوع فعالیــت شــاخصی اســت كــه بــا آن می تــوان عرصــۀ رفتــاری 
دینــداری و بــه عبــارت دیگــر مناســکی دیــن را تــا حــد زیــادی ســنجید. فعالیــت مذهبــی در چنــد مقولــه پرســش می شــود از جملــه شــركت در مجالــس 
مذهبــی، شــركت در نمــاز جماعــت مســجد و حســینیه و میــزان انجــام هــر یــك از فعالیت هــای مذهبــی. انجــام اعمــال مذهبــی و شــرکت در مجامــع 
مذهبــی ماننــد مولــودی و عــزاداری، شــرکت در مجالــس ســخنرانی دینــی، شــرکت در جلســات دعــا و ذکــر، رفتــن بــه جلســۀ قــرآن، شــرکت در نمــاز 
جماعــت، زیــارت اهــل قبــور، رفتــن بــه زیارتگاه هــا، قــرآن خوانــدن و شــرکت در مراســم و مجالــس مذهبــی کــه در منــزل مذهبی هــا برگــزار می شــود.

٢. فعالیت های اجتماعی

گرایــش بــه دیگــران و اجتمــاع، وجــه دیگــری از حیــات انســانی اســت كــه در برابــر نیازهــای مــادی و اقتصــادی ، برقــراری رابطــه بــا دیگــران را بــه عنــوان 
هــدف رابطــه در پــی دارد و آنچــه را از آن بــه عنــوان «اجتمــاع جامعــه ای » یــاد می شــود قــوام می بخشــد. ایــن نــوع فعالیــت را كــه محــور آن تمــاس و 
رابطــه بــا دیگــران بــا هــدف برقــراری و توســعۀ روابــط اجتماعــی اســت، فعالیــت اجتماعــی می نامیــم . فعالیت هــای اجتماعــی در ســه ســاحت بررســی 

شــده اســت. نخســت شــرکت در مجامــع عمومــی، دوم مشــارکت در امــور اجتماعــی و ســوم معاشــرت اجتماعــی. 
‑ منظــور از مجامــع فرهنگــی، هنــری و علمــی: کنســرت موســیقی، مراســم بزرگداشــت شــخصیت های فرهنگــی و علمــی، برگــزاری جشــن های 
ملــی و مذهبــی، ســمینارها و همایش هــای علمــی و تخصصــی، جشــنواره های فیلــم و فعالیت هــای هنــری، مراســم و جشــن های کمــک بــه نیازمنــدان 
و امــور خیریــه، همایــش بزرگداشــت و بزرگداشــت از خدمتگــزاران جامعــه، برگــزاری نمایشــگاه های کتــاب و مطبوعــات و صنایــع دســتی و بازدیــد از 

گالری هــای آثــار هنــری (ماننــد نقاشــی و عکــس) و موزه هــا یــا مراکــز تاریخــی و باســتانی اســت.
ــه کانون هــا، انجمن هــا، احــزاب،  ــی اســت، از جمل ــرد در اجتماعــات مدن ‑ منظــور از مشــارکت در امــور اجتماعــی، عضویــت و مشــارکت ف

ــی، علمــی، صنفــی و سیاســی. تشــکل ها، شــوراها و امــور فرهنگــی، مذهب
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‑ منظور از معاشرت اجتماعی، برگزاری جشن تولد و رفت و آمد با خویشاوندان، همسایگان، دوستان و همکاران است.
٣. فعالیت  های ورزشی

ورزش یکــی دیگــر از فعالیت هــای زمــان فراغــت اســت . ایــن فعالیــت را از دو زاویــه می تــوان دیــد و بررســی کــرد. نخســت بــه عنــوان نوعــی فعالیــت 
فــردی و در خدمــت بازتولیــد انــرژی هــدر رفتــه در زمــان كار و ضامــن ســالمتی جســم و روان ، دوم بــه عنــوان نوعــی فعالیــت كــه در آن مجموعــه ای از 
روابــط و تعامل هــا شــکل می گیــرد. فعالیــت ورزشــی در پرســش از نــوع و میــزان ورزش اعضــا در خــارج و داخــل منــزل، عضویــت فــرد در كلوپ هــا 

و  تماشــای ورزش از تلویزیــون و در اماكــن ورزشــی شــهر بررســی می شــود.
۴. فعالیت های تفریحی 

هــر گونــه فعالیــت جســمی و ذهنــی بــرای دســتیابی بــه شــادابی جســم و روان و سرگرم ســازی کــه فــرد در اوقــات فراغــت خــود انجــام می دهــد، بخشــی 
از فعالیت هــای تفریحــی بــه شــمار مــی رود. زمانــی كــه از اوقــات فراغــت صحبــت می شــود، نخســتین فعالیتــی كــه بــه ذهــن متبــادر می شــود، اســتراحت 
و تفریــح و گــردش اســت . در ایــن زمینــه : ١)رفتــن بــه قهوه خانــه، کافی شــاپ، پــارك و مركــز تفریحــی  شــهر و ٢)قــدم زدن و گــردش در بــازار و خیابــان، 

کــوه و طبیعــت، مراکــز بــزرگ خریــد، شــهربازی مــورد پرســش واقــع می شــود.
۵. بازی 

بــازی فعالیتــی اســت كــه گرچــه می تــوان آن را در زیرمجموعــۀ فعالیت هــای تفریحــی آورد، اما مقوله ای اســت كــه به دلیل پیامدهــای روانــی و جامعه پذیرانۀ 
آن ، در خــور توجــه جداگانــه ای اســت ؛ زیــرا بــازی به ویــژه در ســنین كودكــی و نوجوانــی از مؤلفه هــای عمــدۀ شــکل دهندۀ شــخصیت انســان می باشــد. 

بــازی بــا پرســش های زیــر مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت: بازی هــای جدیــد بــا وســایل بــازی، انــواع بازی هــای محلــی و ســنتی و میــزان انجــام آنهــا. 
۶. فعالیت های هنری و دستی 

گرایــش بــه هنــر بعــد دیگــری از حیــات روحــی انســان اســت كــه در فعالیت هــای هنــری پــرورش می یابــد. منظــور از فعالیت هــای هنــری، هــر کاری 
اســت کــه تخیــل و تجســم، خمیرمایــۀ اصلــی آن باشــد. محصــول ایــن نــوع فعالیــت، پــرورش اســتعدادهای هنــری و شــکوفایی ذوقــی اســت. ایــن نــوع 

فعالیــت بــا ســؤال از مــوارد فعالیــت هنــری و دســتی  و زمــان صــرف شــده بــرای انجــام فعالیت هــا مــورد پرســش قــرار گرفتــه اســت .
٧. مصرف كاالهای فرهنگی

ــون، مطبوعــات،  ــو، تلویزی ــد رادی ــداری و نوشــتاری مانن ــدی از رســانه ها و برنامه هــای شــنیداری و دی ــع بهره من مصــرف كاالهــای فرهنگــی، در واق
ــن ابزارهــا و رســانه های اجتماعــی اســت.  ــر و خدمــات ارائه شــده توســط همی ــاب، موســیقی، ســینما و تئات کت

‑ كتاب و كتابخوانی: زیرمجموعۀ عنوان كتاب، از مطالعۀ انواع كتاب، میزان مطالۀ كتاب، امانت كتاب، خرید کتاب و داشتن آن در منزل پرسش می شود.
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ــداری آن  ــه، مــکان مطالعــه و خری ــزان مطالعــۀ روزنامــه و مجل ــه و روزنامــه، می ــوع مجل ــارۀ ن ــه درب ‑ روزنامــه و مجله خوانــی: از اعضــای نمون
ــود. پرســش می ش

‑ رادیــو و تلویزیــون و ماهــواره: در ایــن عنــوان، از شــنیدن یــا دیــدن رادیوهــای داخلــی و خارجــی، تلویزیــون، ماهــواره، تلویزیــون خارجــی اینترنتــی و 
میــزان اختصــاص وقــت بــرای هــر یــك و امــواج، شــبکه ها و برنامه هــای مــورد عالقــه در هــر كــدام و ســریال های خارجــی مــورد اســتفاده پرســش می  شــود.
‑ دســتگاه های شــنیداری و دیــداری: در ایــن عنــوان، اســتفاده از ســینمای خانگــی، ســی دی، دی وی دی، ام پی تــری، ام پی فور، ســتاپ باکس، بلندگوهای 

بلوتوثــی، میــزان بهره منــدی از آنهــا، نــوع برنامه هــای مــورد اســتفاده از آنهــا، ســریال های خانگــی و چگونگــی تهیۀ محصوالت فرهنگی پرســش می شــود.
‑ رایانه، اینترنت، تلفن همراه و تبلت: استفاده از هریک از این لوازم و نوع استفاده و میزان آن مورد پرسش قرار می گیرد.

‑ موسیقی: شنیدن موسیقی، میزان و مکان آن، سبک های مورد عالقه و محل تهیۀ آلبوم های آن در این عنوان پرسش می شود.
‑ سینما و تئاتر: رفتن به سینما و تئاتر، میزان آنها و فیلم های مورد عالقه بررسی می شد.

٨. زمان فراغت 

زمان فراغت افراد در روزهای معمول هفته یا روزهای كاری و روزهای تعطیل مورد پرسش قرار گرفته می گیرد. 
٩. منزلت شغلی 

بــرای ســنجش منزلــت شــغلی، از شــغل افــراد پرســیده می شــود و ســپس بــا اســتفاده از رتبه بنــدی مشــاغل، کــه در چندیــن گــزارش تحقیــق بــه دســت 
آمــده اســت، نخســت مشــاغل بــه هشــت رتبــه و ســپس شــش رتبــه تقســیم بندی می شــوند. رتبــۀ یــك باالتریــن و رتبــه شــش پایین تریــن مشــاغل از 

نظــر منزلــت اجتماعــی می باشــند.
١٠. پایگاه اقتصادی 

بــرای ســنجش پایــگاه اقتصــادی، از دو روش اســتفاده شــده اســت. ١) بــا توجــه بــه میانگین قیمت ملك در مراکز شــهری هر اســتان در بهــار ١٣٩٨ که از ســایت 
مرکــز آمــار ایــران به دســت آمــده اســت، قیمــت ملــك مســکونی افــراد از ضــرب متــراژ محــل ســکونت و قیمــت هــر متــر مربــع زمیــن محاســبه شــده اســت. ٢) از 
ســوی دیگــر، مخــارج ماهانــۀ خانــواده در ســال گذشــته نیــز پرســش شــده اســت. بــا ترکیــب مخــارج ماهانــۀ خانــواده با قیمــت ملک مســکونی، پایــگاه اقتصادی 

افــراد در شــش گــروه طبقه بنــدی شــده اســت. قشــر پاییــن پاییــن، قشــر پاییــن، قشــر متوســط رو بــه پایین، قشــر متوســط، قشــر متوســط رو به بــاال، قشــر باال.

چهارچوب روشی
ایــن پژوهــش در پــی بررســی رفتارهــای فرهنگــی شــهروندان ایرانــی و شناســایی نیازهــای فرهنگــی و بــه عبــارت دقیق تــر میــزان مصــرف كاالهــای 
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ــوع پهنانگــر می باشــد. در ایــن  ــوع مقطعــی می باشــد. از نظــر گســتره، از ن ــی، از ن ــوده و از نظــر زمان ــردی ب فرهنگــی آنهاســت. از نظــر هــدف، کارب
ــه شــده اســت. ــم مطــرح در چهارچــوب نظــری، یافته هــای به دســت آمده ارائ ــری از پارادای ــا بهره گی ــی و ب ــی و تحلیل پژوهــش در دو ســطح توصیف
داده هــای ایــن پژوهــش بــه شــیوۀ پیمایــش گــردآوری شــده اســت. به عبــارت دیگــر، اطالعــات مربــوط بــه شــهروندان ایرانــی از طریــق پرسشــنامۀ 

ــۀ رودرو، جمــع آوری شــده اســت. ســاختاریافته به صــورت مصاحب
پرسشــنامۀ مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش، از ایــن بخش هــای اصلــی تشــکیل شــده اســت: مشــخصات پاســخگو، میــزان اوقــات فراغــت، مصــرف 

كاالهــای فرهنگــی، هزینه هــای اختصــاص یافتــه در بهره منــدی از امکانــات فرهنگــی و كاالهــای فرهنگــی و رفتار هــا و فعالیت هــای فرهنگــی١.
١. جمعیت آماری و اندازه نمونه

جمعیــت آمــاری ایــن پژوهــش، شــامل تمامــی افــراد ١۵ ســال بــه بــاالی ســاكن شــهر و روســتاهای کشــور می شــود. در ایــن پیمایــش از یــک نمونه گیــری 
دو مرحلــه ای اســتفاده شــده اســت. واحــد نمونــۀ مرحلــۀ اول یــک یــا چنــد بلــوک شــهری یــا یــک آبــادی اســت و واحــد نمونــۀ مرحلــۀ دوم، واحــد آمــاری 
یــا افــراد واجــد شــرایط می باشــد. واحدهــای نمونــه مرحلــۀ نخســت در هــر یــک از ســطوح جغرافیایــی مــورد نظــر بــه روش احتمــال متناســب بــا بزرگــی 
واحــد (p.p.s) بــه روش نظام منــد و سیســتماتیك خطــی انتخــاب شــده اند. تعــداد نمونــه نیــز متناســب بــا جمعیــت اســت. مثــًال در شــهر های مرکــز 
اســتان کــه جمعیــت بیشــتری دارنــد بایــد بــه نســبت شــهرهای مرکــز اســتان بــا جمعیــت کمتــر، نمونــه بیشــتری اختصــاص یابــد.٢ تعــداد نمونــه در ایــن 

بررســی ١۵۶٠۶ نفر در ٣١ اســتان کشــور هســتند.
٢. جمع آوری داده ها

جمع آوری داده ها به مدت یك ماه در نیمۀ دوم فروردین و نیمۀ نخست اردیبهشت ١٣٩٨ با مراجعه به درِ منزل واحدهای نمونه انجام شده است.
٣. توصیف و تحلیل داده ها 

 بــرای توصیــف داده هــا از فراوانــی، درصــد و میانگیــن و بــرای تحلیــل داده هــا از جدول هــای تقاطعــی٣ در متغیرهــای اســمی و مقایســۀ میانگیــن۴ در 
متغیرهــای فاصلــه ای اســتفاده شــده و طــی آن متغیرهــای ســن، جنــس، تحصیــالت، وضــع فعالیــت، منزلت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی با انــواع فعالیت 

و مصــرف کاالهــای فرهنگــی ارتبــاط داده شــده اســت.

١. . نمونۀ کامل پرسشنامه در پیوست شماره ٣

٢. . مراجعه شود به طرح تفصیلی نمونه گیری در پیوست شماره ١. 
3.  Crosstabs
4. Oneway- anova
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واژگان جدول های توصیفی و تحلیلی 
ــر جدول هــای تحلیلــی دو واژۀ «درصــد  ــر جدول هــای توصیفــی دو واژۀ «درصــد کل» (٪ کل) و «درصــد خــاص» (٪ خــاص) آمــده و در تیت در تیت

مطلــق» و «درصــد نســبی». در اینجــا توضیحــی دربــارۀ ایــن واژه هــا داده می شــود.
درصــد کل و درصــد خــاص: منظــور از درصــد کل، همــان درصــد پارامتــر در جمعیــت نمونــه اســت و منظــور از درصــد خــاص هم  درصــد پارامتر 
در کســانی کــه فعالیتــی را انجــام می دهنــد یــا کاالیــی فرهنگــی را مصــرف می کننــد. بــرای نمونــه، نخســت پرســش شــده کــه «آیــا کتــاب می خوانیــد؟» 
در پرســش دوم آمــده کــه «هفتــه ای چنــد ســاعت کتــاب می خوانیــد؟» در ایــن پرســش، یک بــار درصــد بــرای کتابخوان هــا (درصــد خــاص) منظــور شــده 
و یک بــار درصــد بــه نســبت کل جمعیــت نمونــه (درصــد کل). بــا توجــه بــه محدودیــت فضــای جدول هــا و شــکیل شــدن آنهــا بــه جــای "درصــد در 

میــان کتابخوان هــا" گفتــه شــده «درصــد خــاص» و بــه جــای درصــد بــه «نســبت کل جمعیــت نمونــه» گفتــه شــده «درصــد کل». 
درصــد مطلــق و درصــد نســبی: درصــد مطلــق، همــان درصــد ســتونی و درصــد نســبی همــان درصــد ســطری اســت کــه بــرای درک بهتــر مخاطبــان، 
ایــن دو واژه جایگزیــن شــده اند. بدیهــی اســت کارشناســان آمــاری در نخســتین نــگاه ایــن دو درصــد را از یکدیگــر تشــخیص می دهنــد، امــا تأکیــد بــر 

درصــد نســبی می توانــد بــرای عمــوم مخاطبــان، در مقایســۀ داده هــا راهنمــا باشــد. 
ــا  ــر داده ه ــری ب ــر تأثی ــن ام ــه ای ــا حــذف شــده اند ک ــای جدول ه ــا، بی پاســخ ها از انته ــی شــدن جدول ه ــری از طوالن ــرای جلوگی بی پاســخ ها: ب
نمی گــذارد. بــا ایــن وصــف، همان طــور کــه مالحظــه می شــود، در بیشــتر جدول هــای فراوانــی، جمــع مــوارد، کمتــر از ١٠٠ اســت کــه مقــدار باقیمانــده 

ــا ١٠٠ همــان نســبت بی پاسخ هاســت. ت





   :  

ی، جنســی، تحصیلــی، منزلتــی، همچنیــن وضــع تأهــل، دیــن و مذهــب، زبــان،  در ایــن فصــل، ویژگی هــای فــردی و منزلتــی افــراد، شــامل ترکیــب ســنّ
قومیــت، وضــع فعالیــت، محــل تولــد و مــدت اقامــت در محــل و شــهر یــا آبــادی محــل ســکونت و ویژگی هــای خانوادگــی فــرد، شــامل نــوع ملــک، 

مالکیــت، مقــدار عرصــه و اعیــان ملــک محــل ســکونت، هزینــه ماهانــه زندگــی، پایــگاه اقتصــادی افــراد مــورد پرســش قــرار گرفتــه اســت.

ویژگی های فردی
ترکیــب ســنّی: جمعیــت نمونــه از نظــر ســنّی بــه چهــار گــروه تقســیم شــده اســت. ٢٢/١ درصــد در گــروه ســنی ١۵ تــا ٢۵، ٣۶/١ درصــد ٢۶ تــا۴٠، ٣/٣۴ 
درصــد ۴١ تــا ۶۴ و ٧/۵ درصــد بیشــتر از ۶۴ ســال دارنــد. میانگیــن ســن در جمعیــت نمونــه نیــز ٣٨/٩ و حداقــل ســن ١۵ و حداکثــر آن ٩۵ ســال اســت.

ترکیب جنسی: ۴٩/۶ درصد افراد مرد و ۵٠/۴ درصد زن هستند.
وضع تأهل: ۶٧/۵ درصد جمعیت نمونه دارای همسر، ۵/٣ درصد بدون همسر بر اثر فوت یا جدایی و ٢۶/٨ درصد مجرد (هرگز ازدواج نکرده) هستند.
ســطح تحصیــالت: در پرسشــنامه ســطح تحصیــالت در ١٠ مقولــه پرســش شــده اســت: بی ســواد، ســواد خوانــدن و نوشــتن، ابتدایی تــا راهنمایی، 
تــا دیپلــم، تــا کارشناســی، تــا کارشناســی ارشــد، دکتــری و تحصیــالت حــوزوی ســطح و خــارج. ایــن مقــوالت در یــک طبقه بنــدی محدودتــر بــه پنــج 

طبقــه تقســیم شــده اســت: بی ســواد، ابتدایــی، متوســطه، عالــی و تحصیــالت حــوزوی.
١٠/٣ درصــد جمعیــت نمونــه بی ســواد، ١۶/۵ درصــد دارای تحصیــالت ابتدایــی، ۴٨ درصــد متوســطه، ٢۴/۴ درصــد دارای تحصیــالت عالــی 
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هســتند. ۵٠ نفــر هــم دارای تحصیــالت حــوزوی هســتند.
 مقایســۀ ســطح تحصیــالت زنــان و مــردان نشــان می دهــد زنــان و مــردان در ســواد و ســطح تحصیــالت ابتدایــی، متوســطه و عالــی بــا یکدیگــر 
تفــاوت دارنــد. تفــاوت نســبت ها در ســطح تحصیــالت عالــی ۵/١ درصــد، در ســطح تحصیــالت متوســطه ۵/٩ درصــد بــه نفــع مــردان و در ســطح 

تحصیــالت ابتدایــی ۴/۶ درصــد بــه نفــع زنــان اســت. نســبت بی ســوادی زنــان و مــردان هــم بــه ترتیــب ١٣/۶و ٧ درصــد اســت.
ــا دانشــجو، ٣٣/٩ درصــد  ــوز ی ــای کار، ١٢/٩ درصــد دانش آم ــکار جوی ــه شــاغل، ٧/٨ درصــد بی وضــع فعالیــت: ٣۴/۵ درصــد جمعیــت نمون

ــدون کار و ٠/۵ درصــد ســرباز هســتند.  ــه دار، ٨/۴ درصــد دارای درآمــد ب خان
دین و مذهب: ٩٠/٣ درصد جمعیت نمونۀ شیعه، ٨/٩ درصد سنی و ٠/٣ درصد نیز پیرو دیگر ادیان هستند.

محــل تولــد: محــل تولــد در چهــار مقولــه پرســش شــده اســت: در همیــن شــهر یــا آبــادی، شــهر دیگــر، آبــادی دیگــر و خــارج از کشــور. محــل 
تولــد ۶۵ درصــد جمعیــت نمونــۀ همیــن شــهر یــا آبــادی محــل زندگــی، ٩/۶ درصــد آبــادی، ٢٣/٨ درصــد شــهر و ٠/١ درصــد خــارج از کشــور اســت.

مــدت اقامــت در شــهر یــا آبــادی محــل زندگــی: مــدت اقامــت بــرای افــراد از ١ تــا ١٠٠ ســال در نوســان اســت. ١١/١ درصــد افــراد بیــن ١‑١٠ 
ســال، ٢٠/۶ درصــد بیــن ١١‑٢٠ ســال، ٢٣/٨ درصــد ٢١‑٣٠ ســال، ١٩/١ درصــد ٣١‑۴٠ ســال، ١٢/۴ درصــد ۴١‑۵٠ ســال و ١٠/٩ ســال 

بیــش از ۵٠ ســال در محــل زندگی شــان اقامــت دارنــد. میانگیــن اقامــت جمعیــت نمونــه در شــهر یــا آبــادی محــل زندگــی ٣٠/۴ ســال اســت.
مــدت اقامــت در محلــه: مــدت اقامــت بــرای افــراد از ١ تــا ٩۴ ســال در نوســان اســت. ١۴/۴ درصــد افــراد بیــن ١‑٣ ســال، ٢۴ درصــد بیــن 
۴‑١٠ ســال، ٢۴/٠ درصــد ١١‑٢٠ ســال، ١۶/٣ درصــد ٢١‑٣٠ ســال، ١۴/٧ درصــد ٣١‑۵٠ ســال و ۴/٢ ســال بیــش از ۵٠ ســال در محله شــان 

اقامــت دارنــد. میانگیــن اقامــت جمعیــت نمونــه در محلــه ١٩/١٨ ســال اســت.
جدول ١‑١. ویژگی های فردی جمعیت نمونه

درصدتعداد متغیر زمینه ای

سن

١۵٣۴۵۴٢٢/١‑٢۵سال

٢۶۵۶٣٧٣۶/١‑۴٠ سال

۴١۵٣۴٨٣۴/٣‑۶۴سال

١١۶٧٧/۵باالتر از ۶۴ سال

١۵۶٠۶١٠٠/٠جمع
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درصدتعداد متغیر زمینه ای

جنس

٧٧۴٧۴٩/۶مرد

٧٨۵٩۵٠/۴زن

١۵۶٠۶١٠٠/٠جمع

وضع تأهل

۴١٨٨٢۶/٨مجرد

١٠۵٣۵۶٧/۵متأهل

٨٢١۵/٣بی همسر بر اثر فوت یا طالق

۵٠/٠دیگر موارد

١۵۵۴٩٩٩/۶جمع

 تحصیالت

١۶٠۶١٠/٣بی سواد

٢۵٨٠١۶/۵ابتدایی

٧۴٩١۴٨/٠متوسطه

٣٨٠٣٢۴/۴عالی

۵٠٠/٣حوزوی

١۵۵٣٠٩٩/۵جمع

وضع فعالیت

۵۴٧١٣۴/۵شاغل

١٢٣٩٧/٨بیکار

٢٠۴٢١٢/٩محصل و دانشجو

۵٣٨١٣٣/٩خانه دار

١٣٢٩٨/۴دارای درآمد بدون کار

٧۵٠/۵سرباز

١۵۵٣٧٩٧/٩جمع
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درصدتعداد متغیر زمینه ای

دین و مذهب

١۴٠٩۵٩٠/٣شیعه
١٣٨۶٨/٩سنی

۵٣٠/٣دیگر ادیان
١۵۵٣۴٩٩/۵جمع

محل تولد

١٠١۴٨۶۵/٠همین شهر / آبادی
٣٧٢٢٢٣/٨شهر دیگر
١۴٩٩٩/۶آبادی

١۶٠/١خارج از کشور
١۵٣٨۵٩٨/۶جمع

مدت اقامت در این شهر 
/ آبادی

١١٧٣٧١١/١‑١٠ سال
١١٣٢١٣٢٠/۶‑٢٠ سال
٢١٣٧١٢٢٣/٨‑٣٠سال
٣١٢٩٧٩١٩/١‑۴٠ سال
۴١١٩٣۴١٢/۴‑۵٠سال

١۶٩۴١٠/٩باالتر از ۵٠ سال
١۵٢۶٩٩٧/٨جمع

مدت اقامت در محله

١٢٢۴٨١۴/۴‑٣سال
۴٣٧۴٠٢۴/٠‑١٠سال
١١٣٧۴۴٢۴/٠‑٢٠سال
٢١٢۵۴٧١۶/٣‑٣٠ سال
٣١٢٢٨٨١۴/٧‑۵٠ سال
۶۵٢۴/٢باالتر از ۵٠ سال

١۵٢١٩٩٧/۵جمع
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جدول ١‑٢. جنس و سطح تحصیالت

جنس پاسخگو

زنمرد

 تحصیالت

٧/٠١٣/۶بی سواد
١۴/٣١٨/٩ابتدایی
۵١/٢۴۵/٣متوسطه
٢٧/١٢٢/٠عالی
٠/۵٠/٢حوزوی

١٠٠/٠١٠٠/٠جمع

زبــان: در مــورد زبــان ســه پرســش مطــرح شــده اســت: فهــم زبــان و لهجــه، صحبت کــردن بــا یــک زبــان و لهجــه و زبــان مــادری کــه قومیــت فــرد را 
تعییــن می کنــد. پرســش های مربــوط بــه فهــم و صحبت کــردن از آن روی مطــرح شــده کــه مهم تریــن ابــزار در عرصــۀ فرهنــگ و مصــرف آن زبــان اســت؛ بــه 
همیــن دلیــل در اســتفاده از کاالهــای مختلــف می توانــد نقــش داشــته باشــد. از زبــان مــادری بــه دو دلیــل پرســش شــده اســت: از نظــر اهمیــت آن در درک 
بهتــر فرهنــگ مرتبــط بــا یــک زبــان و هــم بــه عنــوان شــاخصی بــرای شــناخت خرده فرهنگ هــای قومــی و محلــی و گروه بندی هــای فرهنگــی و اجتماعــی 
کــه در یــک شــهر وجــود دارد؛ زیــرا زبــان بــه عنــوان مؤلفــۀ اصلــی هــر فرهنــگ، افــزون بــر اینکــه امــکان تعامــل و تفاهــم را فراهــم مــی آورد، در شــکل دادن 

بــه هویت هــای خــاص هــم نقــش دارد. بنابرایــن می تــوان بــه عنــوان شــاخصی بــرای شــناخت گروه هایــی کــه پایــۀ فرهنگــی دارنــد از آن ســود جســت.
فهــم زبــان: در ایــن مــورد افــراد می توانســتند تــا ســه مــورد زبان هایــی را کــه قــادر بــه فهــم آن بوده انــد برشــمارند. ٩۴/٣ درصــد جمعیــت بررســی شــده،  
قــادر بــه فهــم زبــان فارســی، ٢۵/٣ درصــد ترکــی، ١٣/٣ درصــد کــردی، ١٣/٢ درصــد لــری و لکــی، ۵/۶ درصــد گیلکــی، ۴/٨ درصــد عربــی، ٣/٣ درصــد 

بنــدری، ٣ درصــد بلوچــی و ۶/۶ درصد انگلیســی هســتند.
صحبت کردن: در این مورد هم افراد می توانسـتند تا سـه مورد را ذکر کنند. ٩١/٧ درصد جمعیت نمونه قادرند به زبان فارسـی صحبت کنند، ٢٢/٩ درصد 

ترکی، ١٢درصد لری و لکی، ١١/۶ درصد کردی، ۴/٨ درصد گیلکی، ٣/٣ درصد عربی، ٢/٧ درصد بلوچی، ٢/٨ درصد بندری و ۴/٢ درصد انگلیسی.
زبـان مـادری: زبـان مـادری ۴٧/٣ درصـد افراد فارسـی، ٢٠/۴ درصد ترکـی، ١٠/١ درصد کـردی، ١٠/٧ درصد لری و لکی، ۴/٢ درصد گیلکی، ٢/۴ درصد 

بلوچی، ٢/٣ درصد بندری و ٢/٢ درصد عربی اسـت. بر این اسـاس می توان گفت بعد از اکثریت فارس زبانان، بیشـترین نسـبت مربوط به زبان ترکی اسـت.
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جدول١‑٣. زبان جمعیت نمونه

 زبان
زبان مادریصحبت کردنفهم زبان

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

١۴٧١٣٩۴/٣١۴٣١۶٩١/٧٧٣٨۶۴٧/٣فارسی

٣٩۵٠٢۵/٣٣۵٧۶٢٢/٩٣١٨٩٢٠/۴ترکی

٧۵۴۴/٨۵١۵٣/٣٣۴٢٢/٢عربی

٢٠٨٣١٣/٣١٨١٨١١/۶١۵٨١١٠/١کردی

۴٧۴٣/٠۴٢١٢/٧٣٧٣٢/۴بلوچی

٢٠۶۶١٣/٢١٨٧٧١٢/٠١۶۶۴١٠/٧لری و لکی

٨٧٧۵/۶٧۵۵۴/٨۶۶٢۴/٢گیلکی

۵٠٩٣/٣۴۴٣٢/٨٣۶١٢/٣بندری

١٠٢۵۶/۶۶۶١۴/٢٢٠/٠التین

ویژگی های خانواده
مالکیــت محــل ســکونت: در پرسشــی از خانــواده دربــارۀ مالکیــت محــل ســکونت ســؤال شــده اســت، در پنــج مقولــه، ١)ملکــی،  ٢) اجــاره ای، ٣) رهنی، 
۴) رهنی‑اجــاره ای ۵) ســازمانی و رایــگان کــه بعــداً بــه ســه مقولــه تقلیــل یافته اســت: ١) ملکــی، ٢) اجــاره ای، رهنی ٣) ســازمانی و رایــگان. ٧۴/٢ درصد 

واحدهــای مســکونی جمعیــت نمونــه ملکــی، ٢١/٨ درصــد رهنــی، اجــاره ای و ١/۵ درصد ســازمانی و رایگان اســت.
نــوع ملــک: در پرســش دیگــری از آپارتمانــی یــا ویالیی بــودن محــل مســکونی ســؤال شــده اســت. ٢٩/۶ درصــد واحدهــا آپارتمانــی و ۶٩/۶ درصــد 

حیــاط دار یــا ویالیی اســت.
عرصه و اعیان محل سکونت: دربارۀ واحدهای مسکونی ویالیی از عرصه و اعیان و در مورد واحدهای آپارتمانی از اعیان آن پرسش شده است. از مجموع 
۶٩/۶ درصد واحد مسـکونی حیاط دار که مقدار عرصۀ آنها ذکر شـده ٩/۵ درصد آنها عرصه ای در حد ١‑١٠٠ متر، و ١۵/١ درصد ١٠١‑١۵٠ متر، ١٧/١ 
درصد ١۵١‑٢٠٠ متر، ٨/٩ درصد ٢٠١‑٢۵٠ متر، ٧/۵ درصد ٢۵١‑٣٠٠ متر و ١٠ درصد آنها بیش از ٣٠٠ متر دارند. میانگین عرصۀ واحدهای نامبرده 
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٢٣٩/۵٨ متـر می باشـد. دربـارۀ واحـد مسـکونی که مقدار اعیان آنها مشـخص اسـت ١۴/١ درصـد دارای اعیانی بین ١‑٧۵ متـر، ٣١/۶ درصـد ٧۶‑١٠٠ متر، 
٢٩/١ درصد ١٠١‑١۵٠ متر، ١٣/١ درصد ١۵١‑٢٠٠ متر و ۵/۵ درصد دارای اعیانی بیش از ٢٠٠ متر هستند. میانگین مقدار اعیان ١٢۴/۵٢ متر است.

ارزش محــل ســکونت: در مراجعــه بــه ســایت مرکــز آمــار ایــران، قیمــت هــر متــر مربــع آپارتمــان و زمیــن در شــهرهای اســتان های کشــور در بهــار 
١٣٩٨، معیــن شــده اســت. از حاصل ضــرب متــراژ محــل ســکونت و قیمــت هــر متــر مربــع زمیــن و آپارتمــان در شــهرهای اســتان های کشــور، ارزش 
تقریبــی محــل ســکونت جمعیــت نمونــه تعییــن شــد. البتــه از آنجــا کــه قیمــت هــر متــر مربــع زمیــن و آپارتمــان در روســتاها محاســبه نشــده اســت، 
ــه، زیــر ١٠٠ میلیــون و ٨/٨ درصــد بــاالی ۵٠٠ میلیــون  بنابرایــن در ایــن متغیــر روســتاها وارد نشــده اند. ارزش ملــک ١٩/١ درصــد جمعیــت نمون

تومــان ارزیابــی شــده اســت. میانگیــن ارزش ملــک جمعیــت نمونــه نیــز حــدود ٢٣۴ میلیــون بــرآورد شــده اســت.

جدول ١‑۴. وضعیت محل مسکونی

درصدتعدادوضعیت ملک

نوع مالکیت محل 
مسکونی

١١۵٨٧٧۴/٢ملکی
٣٣٩٨٢١/٨رهنی ــ اجاره ای
٢٢٨١/۵سازمانی و رایگان

١۵٢١٣٩٧/۵جمع

نوع ملک

۴۶٢۵٢٩/۶آپارتمانی
١٠٨۵٩۶٩/۶منزل حیاط دار (ویالیی)

١۵۴٨۴٩٩/٢جمع

متراژ زمین منازل 
ویالیی(متر)

١١‑١٠٠۴٨٠٩/۵
١۵١٠١٢٣‑٠۵٢١۵/١
١‑٢٠٠۵١٢۶۶٧١٧/١
٢۵٢٠١١٣٨٨٨/٩‑٠
٢‑٣٠٠۵١١١۶٣٧/۵
١۵۶٣١٠/٠بیش از ٣٠٠

١٠۶١٣۶٨/٠جمع
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درصدتعدادوضعیت ملک

متراژ زیربنا (اعیان)(متر)

٧۵‑١٢٢٠٨١۴/١

٧‑١٠٠۶۴٩٢٨٣١/۶

١۵١٠١‑٠۴۵٣۴٢٩/١

١‑٢٠٠۵١٢٠۴٠١٣/١

٨۶٠۵/۵بیش از ٢٠٠

١۵٣٨۵٩٨/۶جمع

هزینــۀ ماهیانــه زندگــی: متوســط مخــارج ســاالنه خانــواده در ٧ مقولــه طبقه بنــدی شــده اســت. هزینه هــای ٣/١ درصــد جمعیــت نمونــه ماهیانــه 
کمتــر از ۵٠٠ هــزار تومــان در مــاه، ١۴/١ درصــد نیــم تــا یــک میلیــون، ١۴/۴ درصــد یــک تــا یــک و نیــم میلیــون، ١٩/٩ درصــد یــک و نیــم تــا دو 
میلیــون، ١٧/٧ درصــد دو تــا ســه میلیــون، ٨/۶ درصــد ســه تــا پنــج میلیــون و ١/۶ درصــد بیــش از پنــج میلیــون در مــاه هزینــه دارنــد. میانگیــن هزینــۀ 

ماهیانــۀ خانــوادۀ جمعیــت نمونــه ٢/١٧١/١٩٠ تومــان می باشــد.
جدول ١‑۵. متوسط مخارج ماهیانۀ خانواده در سال گذشته

درصدتعدادمتوسط مخارج ماهیانه خانواده در سال گذشته (تومان)

۴٩٨٣/١کمتر از ۵٠٠ هزار
٢٢٣۵١۴/١نیم تا یک میلیون

٢٢٨٩١۴/۴یک تا یک و نیم میلیون
٣١۶٣١٩/٩یک و نیم تا دو میلیون
٢٨٠۴١٧/٧دو تا سه میلیون
١٣۶١٨/۶سه تا پنج میلیون
٢۵۴١/۶بیشتر از پنج میلیون

١٢۶٠۴٧٩/۴جمع

پایــگاه اقتصــادی: بــر اســاس ارزش محــل ســکونت و نیــز مخــارج ماهیانۀ خانواده یک متغیر دیگر ســاخته شــده اســت به نــام پایگاه اقتصــادی فــرد. در واقع، 
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از حاصــل ضــرب ارزش محــل ســکونت و مخــارج ماهیانــه، ایــن متغیــر ســاخته شــده و ســپس در ۶ مقوله طبقه بندی شــده اســت: قشــر پایین پایین، قشــر پایین، 
قشــر متوســط پایین، قشــر متوســط، قشــر متوســط باال و قشــر باال. ١ درصد جمعیت نمونه در قشــر پایین پایین، ١١/٣ درصد در قشــر پایین، ٢٣/٢ درصد در 

قشــر متوســط پاییــن، ٢۴/٧ درصــد در قشــر متوســط، ١١/۴ درصــد در قشــر متوســط بــاال و ٢/٢ درصــد در قشــر بــاال از نظر اقتصــادی ارزیابی شــده اند.
جدول ١‑۶. پایگاه اقتصادی

درصدتعدادپایگاه اقتصادی

١۶٢١/٠قشر پایین پایین
١٧٩٩١١/٣قشر پایین

٣۶٨٢٢٣/٢قشر متوسط پایین
٣٩١٧٢۴/٧قشر متوسط 
١٨٠٧١١/۴قشر متوسط باال

٣۵٣٢/٢قشر باال
١١٧٢٠٧٣/٩جمع

منزلــت شــغلی (اجتماعــی): در بحــث از پایــگاه اقتصــادی و اجتماعــی افــراد و خانواده هــا، یکــی از مؤلفه هایــی کــه مــورد توجــه قــرار می گیــرد، 
منزلــت شــغلی فــرد یــا سرپرســت خانــواده اســت. منزلــت شــغلی اشــاره دارد بــه میــزان اهمیــت و احترامــی کــه شــاغل در جامعــه دارد. منزلــت شــغلی 
بــه عنــوان امــری ذهنــی از طریــق ارزیابــی مشــاغل از ســوی نمونــه ای از افــراد در جامعــه انجــام می شــود. در ایــران، تاکنــون چنــد پژوهــش در ایــن بــاره 
انجــام شــده اســت. از طریــق ایــن پژوهش هــا بــه نمونــه ای از افــراد، فهرســتی از مشــاغل، عرضــه شــده و از آنهــا خواســته شــده تــا نظــر خــود را در بــارۀ 
هــر یــک از مشــاغل روی طیفــی مشــخص کننــد. ســپس میانگیــن عــددی آنهــا را محاســبه و بــه عنــوان نمــرۀ منزلــت مشــخص شــده اســت. یکــی از 
ایــن تحقیقــات رســالۀ دکتــرای جامعه شناســی شــهال کاظمــی پــور بــه "عنــوان تحــّرک اجتماعــی و مهاجــرت در شــهر تهــران" اســت. دیگــری تحقیقــی 
اســت کــه از ســوی علــی اصغــر مقــدس در شــیراز و همچنیــن تحقیــق دیگــری کــه توســط هوشــنگ نایبــی در تهــران انجــام شــده اســت. در طبقه بنــدی 

مشــاغل در اینجــا از هــر ســه پژوهــش انجــام شــده اســتفاده شــده اســت. بــر اســاس ایــن طبقه بنــدی؛
رتبه اول: استاد دانشگاه و پزشک متخصص. 

رتبه دوم: مشاغل مهندسی، دندانپزشکی و پزشکی عمومی و وکالت. 
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رتبۀ سوم: روان شناسی، داروسازی و مهندسی کشاورزی. 
رتبــۀ چهــارم: مشــاغل بــازاری، بــازرس، تكنیســین ســاختمان، تكنیســین كامپیوتــر، خبرنــگار، دبیــر، دندانســاز تجربــی، فرهنگــی، کتاب فروشــی 
کارخانــه دار، مامــا، متخصــص آی تــی، مترجــم، مدیــر آموزشــگاه، مدیــر بانــک، مدیــر کارخانــه، مدیرعامــل، مدیــر دبیرســتان، مدیــر شــركت، مدیــر 

مهدكــودك، مدیریــت باشــگاه ورزشــی، مربــی ورزشــی، معــاون دبیرســتان، معلــم، تاجــرِ فــرش، طــال فــروش و طــال ســاز. 
رتبۀ پنجم: برخی از مشاغل فروشندگی، کارمندی و اداری.

رتبۀ ششم: مشاغل فنی، تعمیرکار، تولیدی ساختمانی و برخی دیگر از مشاغل فروشندگی و کاسبی
رتبــه هفتــم: مشــاور امــالک، اپراتــوری و منشــی گری، رانندگــی وســایل نقلیــۀ ســبک و ســنگین، حمــل و نقــل و باربــری، ســرایداری، آبدارچــی، 

کارگــری کارخانــه، کشــاورزی، ضایعاتــی و تعمیراتــی جزئــی ســاختمانی. 
رتبه هشتم: کارگر ساده، دست فروش و نظافت چی منزل.

بــا ایــن همــه، بــر اســاس ایــن طبقه بنــدی، جــدول منزلــت شــغلی هشــت تایی از خیلــی بــاال تــا پاییــن تنظیــم شــده اســت. در تحلیــل و بررســی، ایــن 
رتبه بنــدی شــغلی بــه شــش طبقــه کاهــش یافتــه اســت. 

جدول ١‑٧. منزلت شغلی

درصدتعدادمنزلت شغلی

٣٩٠/٢خیلی باال
٧۶٠/۵باال

۵٠/٠نسبتاً باال
۴۶٩٣/٠متوسط باال
١٠٨۴۶/٩متوسط

١٨٩٣١٢/١متوسط پایین
١۶٣٨١٠/۵نسبتاً پایین
۴٩٠/٣پایین
۵٢۵٣٣٣/٧جمع

١٠٠۵۴۶۴/۴غیر شاغل



  :  

چنانچــه در مقدمــه بــه آن اشــاره شــد، زمــان فراغــت بــه زمانــی گفتــه می شــود کــه فــرد نــه بــه شــغل یــا فعالیتــی چــون تحصیــل و خانــه داری مشــغول 
اســت، نــه در حــال رفــت و آمــد بــه محــل کار اســت و نــه می خوابــد و می توانــد فعالیــت فرهنگــی داشــته باشــد. در ایــن پژوهــش، بــا ایــن توضیــح از 
پاســخگو خواســته شــده تــا زمــان فراغــت خــود را مشــخص نمایــد. در پرسشــنامه زمــان فراغــت ایــام هفتــه و تعطیــالت آخــر هفتــه ســؤال شــده اســت.

 مــدت زمــان فراغــت در روزهــای غیرتعطیــل: زمــان فراغــت افــراد در روزهــای معمــول هفتــه بیــن ٠/٢۵ تــا حــدود ١۶ ســاعت در نوســان و 
میانگیــن آن ۴/٢٨ ســاعت اســت. زمــان فراغــت ١١/٧ درصــد افــراد یــک ســاعت، ١٩/٢ درصــد ٢ ســاعت، ١٧/٣ درصــد ٣، ١۴/٨ درصــد ۴، ١١/٩ 

درصــد ۵، ٧/١ درصــد ۶، ٩/١ درصــد ۶ تــا ٨ و ٨/٨ درصــد بیــش از ٨ ســاعت اســت.
مــدت زمــان فراغــت در روزهــای تعطیــل: زمــان فراغــت افــراد در روزهــای تعطیــل هفتــه بیــن ٠/٢٠ تــا حــدود ٣٢ ســاعت در نوســان و میانگیــن 
آن ۶/۴۴ ســاعت اســت. زمــان فراغــت ٧/٧ درصــد افــراد یــک ســاعت، ٨/٨ درصــد ٢ ســاعت، ٩/۵ درصــد ٣، ١٠/٧ درصــد ۴، ١٢/۶ درصــد ۵، 

٩/۴ درصــد ۶، ١۵/٩ درصــد ۶ تــا ٨ و ٢۵/٢ درصــد بیــش از ٨ ســاعت اســت.
مــدت زمــان فراغــت روزهــای تعطیــل و غیــر تعطیــل افــراد باالتــر از ۶۴ ســال بیشــتر از افــراد در فاصلــه ســنی ٢۶ تــا ۶۴ ســال اســت. مــدت زمــان 
فراغــت بیــکاران و افــراد دارای درآمــد بــدون کار در روزهــای تعطیــل نیــز بیشــتر از افــراد شــاغل و خانــه دار اســت. در روزهــای غیرتعطیــل نیــز مــدت 

زمــان فراغــت شــاغالن و در حــال تحصیــل، کمتــر از بیــکاران و افــراد دارای درآمــد بــدون کار اســت.
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جدول ٢‑١. وقت آزاد و فراغت جمعیت نمونه در روزهای غیر تعطیل و تعطیل هفته

زمان فراغت
روزهای تعطیلروزهای غیرتعطیل

درصدتعداددرصدتعداد

١٨٢٧١١/٧١٢٠١٧/٧تا ١ ساعت

٣٠٠٠١٩/٢١٣٧۵٨/٨تا ٢ ساعت

٢۶٩۴١٧/٣١۴٨٣٩/۵تا ٣ ساعت

٢٣٠٨١۴/٨١۶٧١١٠/٧تا ۴ ساعت

١٨۵٠١١/٩١٩٧٢١٢/۶تا ۵ ساعت

١١١۴٧/١١۴۶۵٩/۴تا ۶ ساعت

۶١۴٢١٩/١٢۴٨٨١۵/٩ تا ٨ ساعت

١٣۶٩٨/٨٣٩٣٠٢۵/٢بیش از ٨ ساعت

١۵۵٨٣٩٩/٩١۵۵٨۵٩٩/٩جمع

جدول ٢‑٢. متوسط زمان فراغت در روزهای غیر تعطیل و تعطیل هفته به تفکیک ویژگی های فردی

متغیر زمینه ای
میانگین مدت زمان فراغت (ساعت)

روزهای تعطیلروزهای غیر تعطیل

سن

١۵۴/٠۵/۶‑٢۵ سال

٢۶٣/٧۵/١‑۴٠ سال

۴١٣/٩۵/١‑۶۴ سال

۵/٣۵/٩باالتر از ۶۴ سال

٣/٩۵/٣جمع
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متغیر زمینه ای
میانگین مدت زمان فراغت (ساعت)

روزهای تعطیلروزهای غیر تعطیل

جنس

٣/٩۵/۴مرد

۴/٠۵/١زن

٣/٩۵/٣جمع

وضع تاهل

۴/٠۵/۶مجرد

٣/٨۵/١متأهل

۴/٩۵/۶بی همسر براثر فوت یا طالق

۴/٢۶/٠دیگر موارد

٣/٩۵/٣جمع

 تحصیالت

۴/۵۵/٣بی سواد

۴/١۵/٠ابتدایی

٣/٩۵/٢متوسطه

٣/٧۵/۵عالی

٣/٧۵/۴حوزوی

٣/٩۵/٣جمع

وضع فعالیت

٣/٢۵/٠شاغل

۵/٢۶/٢بیکار جویای کار

٣/٨۵/۶محصل و دانشجو

۴/١۴/٩خانه دار

۵/٢۶/١دارای درآمد بدون کار

٣/٢۴/۵سرباز

٣/٩۵/٣جمع



ادامه جدول ٢‑٢. متوسط زمان فراغت در روزهای غیرتعطیل و تعطیل هفته به تفکیک ویژگی های فردی

در شبانه روز چند ساعت وقت آزاد و فراغت دارید؟

 Sum of SquaresdfMean SquareFSig

۶٠٣۶/٧٢٨٣٢٠١٢/٢۴٣٢۴٢/٣۶٧٠/٠٠٠سن

٠/١۵٢١٠/١۵٢٠/٠١٨٠/٨٩۵جنس

١٨٧٧/٧٧۶٣۶٢۵/٩٢۵٧٣/٠٢٣٠/٠٠٠وضع تاهل

١٨٨٩/٩٠۶۴۴٧٢/۴٧۶۵۵/١٧٩٠/٠٠٠سطح تحصیالت

١٣١٨٩/٧٧۵۴٣٢٩٧/۴۴۴۴٢٠/١٢٨٠/٠٠٠وضع فعالیت

 در روزهای تعطیل و آخر هفته چند ساعت وقت آزاد و فراغت دارید؟

 Sum of SquaresdfMean SquareFSig

٣۶٩٣/١٨٧٣١٢٣١/٠۶٢۶۴/۴۴١٠/٠٠٠سن

٢١٧٧/٣٣۶١٢١٧٧/٣٣۶١١٣/۴١٢٠/٠٠٠جنس

٣۵١٧/٠٠۵٣١١٧٢/٣٣۵۶١/٢٨٢٠/٠٠٠وضع تاهل

١١٣۴/٢۶٧۴٢٨٣/۵۶٧١۴/٧١٧٠/٠٠٠سطح تحصیالت

٩۵٧٧/٩۵٧۴٢٣٩۴/۴٨٩١٢٨/١٠٠٠/٠٠٠وضع فعالیت



    :  

در ایــن فصــل، مطالعــۀ کتــاب اعــم از کاغــذی یــا الکترونیکــی، انــواع و میــزان آن، امانــت گرفتــن کتــاب، میــزان، دوره زمانــی و محــل امانــت گرفتــن 
کتــاب، همچنیــن، موجــودی کتاب هــای غیردرســی در منــزل و خریــداری کتــاب مــورد پرســش قــرار گرفتــه اســت.

مطالعۀ کتاب و میزان و انواع آن
ــه صــورت الکترونیکــی نیــز  مطالعــه کتــاب: در موضــوع کتــاب، نخســت پرســیده شــده اســت «کتــاب می خوانیــد؟» ســپس ســؤال شــده "کتــاب را ب
می خوانیــد؟» و اگــر بلــی، " بیشــتر کتاب هــای الکترونیکــی می خوانیــد یــا کاغــذی ؟" در پاســخ بــه ایــن پرســش ها، ۴۶/۶ درصــد جمعیــت نمونــه گفته انــد 
ــد. از ایــن  ــز می خوانن ــه صــورت الکترونیکــی نی ــاب را ب ــد کت ــه و ۴٢/۴ درصــد کتاب خوان هــا گفته ان ــد. ١٩/٢ درصــد جمعیــت نمون ــاب می خوانن کت
مقــدار، ١٠/٢ درصــد جمعیــت نمونــه و ۵۴/٧ درصــد کســانی که کتــاب را به صــورت الکترونیکــی می خواننــد گفته انــد کتاب هــای الکترونیکــی را بیشــتر 
از کاغــذی و ٨/۵ درصــد جمعیــت نمونــه و ۴۵/٣ درصــد کســانی که کتــاب را به صــورت الکترونیکــی می خواننــد گفته انــد کتاب هــای  الکترونیکــی را 

کمتــر از کاغــذی می خواننــد.
ــد کــه کتاب هــای غیردرســی  ــا غیردرســی؟" ٧۴/۵ درصــد کتاب خوان هــا گفته ان ــد ی ــه ایــن پرســش کــه "کتاب هــای درســی می خوانی در پاســخ ب
را می خواننــد و ٢۵/۵ درصــد نیــز کتاب هــای درســی. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه عبــارت اســت از: ٣٢/٨ درصــد کتاب هــای غیردرســی و ١١/٢ 

درصــد کتاب هــای درســی.
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جدول ٣‑١. مطالعۀ کتاب و میزان آن در هفته

٪خاص٪کلتعداد

مطالعۀ کتاب

ـــ٧٢۶۵۴۶/۶بلی
ـــ٨٣٢٠۵٣/٣خیر
ـــ١۵۵٨۵٩٩/٩جمع

مطالعۀ کتاب های 
الکترونیکی

٢٩٩۵١٩/٢۴٢/۴بلی
۴٠۶١٢۶/٠۵٧/۶خیر
٧٠۵۶۴۵/٢١٠٠/٠جمع

میزان مطالعۀ کتاب های 
الکترونیکی

١٣٢١٨/۵۴۵/٣کمتر از کاغذی
١۵٩۴١٠/٢۵۴/٧بیشتر از کاغذی

٢٩١۵١٨/٧١٠٠/٠جمع

مطالعة کتاب های درسی یا 
غیردرسی

١٧۵٠١١/٢٢۵/۵کتاب های درسی
۵١١٣٣٢/٨٧۴/۵کتاب های غیر درسی

۶٨۶٣۴۴/٠١٠٠/٠جمع

متوسط ساعات مطالعۀ 
کتاب در هفته

۵٩٠٣/٨٩/۴تا نیم ساعت
١٢٣٧٧/٩١٩/٧تا یک ساعت
١۵٧٣١٠/١٢۵/٠تا دو ساعت
٩۵٠۶/١١۵/١تا سه ساعت

٨٩٧۵/٧١۴/٣بین سه تا پنج ساعت
١٠۴۶۶/٧١۶/۶بیش از پنج ساعت

۶٢٩٣۴٠/٣١٠٠/٠جمع

با افزایش سواد و سطح تحصیالت، منزلت شغلی و پایگاه اقتصادی افراد، کتاب خوانی نیز افزایش می یابد و متقابًال با افزایش سن افراد، کتاب خوانی کاهش 
می یابد. دانش آموزان و دانشجویان بیشتر از افراد شاغل و بیکار و این گروه ها نیز بیشتر از خانه دارها و افراد دارای درآمد بدون کار کتاب می خوانند.
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جدول ٣‑٢. مطالعۀ کتاب و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵٢۴٣٣٣٣/۵٧٠/۵‑٢۵ سال
٢۶٢٧٣۵٣٧/۶۴٨/۶‑۴٠ سال
۴١١٨٣۶٢۵/٣٣۴/۴‑۶۴سال

٢۶١٣/۶٢٢/۴باالتر از ۶۴ سال

جنس
٣۵١۴۴٨/۴۴۵/۴مرد
٣٧۵١۵١/۶۴٧/٨زن

تحصیالت

۶٢۶٨/٧٢۴/٣ابتدایی
٣٧٧١۵٢/۶۵٠/۴متوسطه
٢٧٣۶٣٨/١٧٢/١عالی
۴٢٠/۶٨۴/٠حوزوی

وضع فعالیت

٢٣٨٠٣٣/١۴٣/۵شاغل
۵٧٧٨/٠۴۶/٨بیکار

١٨٣۴٢۵/۵٨٩/٩محصل و دانشجو
١٩٣٢٢۶/٨٣۶/٠خانه دار

۴٧۴۶/۶٣۵/٨دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

٩٧۴/٣٨۴/٣باال
٣۵۶١۵/٨٧۵/۴متوسط باال
۶٨٨٣٠/۴۶٣/۶متوسط

۶٨٠٣٠/١٣۵/٩متوسط پایین
۴٢٨١٨/٩٢۶/٢نسبتاً پایین
١١٠/۵٢٢/۴پایین
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درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

پایگاه اقتصادی

٣١٠/٧١٩/١قشر پایین
۵۶۶١٢/٣٣١/۵قشر متوسط رو به پایین

١٣٩۴٣٠/٣٣٧/٩قشر متوسط
١۶٣٩٣۵/۶۴١/٩قشر متوسط رو به باال

٨٠٣١٧/۵۴۴/۵قشر باال
١۶٧٣/۶۴٧/٣قشر باالی باال

ادامه جدول ٣‑٢. مطالعه کتاب و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSig 

١٣٩١٫۵٧٧a٠/٠٠٠سن
٨٫٧۶١a٠/٠٠٣جنس

٢٨٢٩٫٩٣١٠/٠٠٠سطح تحصیالت
١٨٧٠٫٠٩٣٠/٠٠٠وضع فعالیت
٧٠۶٫۴۴١a٠/٠٠٠منزلت شغلی
١١٧٫۶۴٩a٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی

مــدت زمــان مطالعــه کتــاب: دربــارۀ مــدت زمــان مطالعــه کتــاب، از پاســخ گویان پرســیده شــده اســت: "بــه طــور متوســط در هفتــه چنــد ســاعت 
ــا یــک ســاعت، ٠/٢۵  ــم ســاعت، ١٩/٧ درصــد ت ــا نی ــن ســؤال، ٩/۴ درصــد کتاب خوان هــا ت ــه ای ــد؟" در پاســخ ب کتاب هــای غیردرســی می خوانن
درصــد تــا دو ســاعت، ١۵/١ درصــد تــا ســه ســاعت، ١۴/٣ درصــد بیــن ســه تــا پنــج ســاعت و ١۶/۶ درصــد بیــش از پنــج ســاعت در هفتــه کتــاب 
می خواننــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه عبارتنــد از: ٣/٨ درصــد تــا نیــم ســاعت، ٧/٩ درصــد تــا یــک ســاعت، ١٠/١ درصــد تــا دو ســاعت، ١/۶ 

درصــد تــا ســه ســاعت، ۵/٧ درصــد بیــن ســه تــا پنــج ســاعت و ۶/٧ درصــد بیــش از پنــج ســاعت.
 میانگیــن مطالعــه کتــاب در جمعیــت نمونــه نیــز ١/۵ ســاعت در هفتــه اســت. ایــن میــزان بــرای کســانی کــه اهــل مطالعــه کتــاب هســتند، ٣/٧ 

ســاعت در هفتــه اســت. 
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چنانچــه در جــدول هــم دیــده می شــود، بــا افزایــش ســطح ســواد، تحصیــالت و منزلــت شــغلی یــا اجتماعــی افــراد، میــزان مطالعــۀ کتــاب افــراد در 
هفتــه نیــز افزایــش می یابــد. قشــر پاییــن از نظــر اقتصــادی نســبت بــه قشــر بــاال، خانــه دار نســبت بــه دیگــر افــراد و زنــان تــا حــدودی نســبت بــه مــردان 

کمتــر در هفتــه وقــت بــرای مطالعــه کتــاب می گذارنــد.

جدول ٣‑٣. متوسط صرف وقت برای مطالعه کتاب در هفته (به ساعت) و ویژگی های فردی و پایگاهی

SDمیانگینتعداد

سن

١۵١٨٨٢٣/٩۵/٩‑٢۵سال

٢۶٢۵۴۶٣/۶۵/٨‑۴٠ سال

۴١١۶۴٠٣/۵۴/۴‑۶۴ سال

٢٢۵۴/٠۴/٣باالتر از ۶۴ سال

جنس
٢٩۶٢۴/٠۶/٠مرد

٣٣٣١٣/۵۴/٩زن

تحصیالت

۵٢٠٢/۴٢/٩ابتدایی

٣٢٠٩٣/۵۴/٧متوسطه

٢۴٨۶۴/٢۶/۵عالی

۴٢٧/٩٩/۶حوزوی

وضع فعالیت

٢١٧۶٣/٨۶/١شاغل

۵٢٩۴/۶۶/٢بیکار

١٣٣٢٣/٩۶/٢محصل و دانشجو

١٧٧٢٣/٠٣/۵خانه دار

۴٢٣۴/١۴/۶دارای درآمد بدون کار
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SDمیانگینتعداد

منزلت شغلی

٩٠۵/٣۶/٢باال

٣٣۴۴/۵۴/۶متوسط باال

۶۴٠٣/٧۶/۴متوسط

۶١٩٣/٨٧/۶متوسط پایین

٣٨٢٣/٠٣/٩نسبتاً پایین

١١١/۵٠/٨پایین

پایگاه اقتصادی

٢٨٣/٠٢/٨قشر پایین

۵١٢٣/۵۴/١قشر متوسط رو به پایین

١٢٩٢٣/۵۶/١قشر متوسط

١۵٢٨٣/٧۵/۵قشر متوسط رو به باال

٧۶۴۴/٠۴/٣قشر باال

١۶٠٣/۶۴/٣قشر باالی باال

ادامه جدول ٣‑٣. متوسط صرف وقت برای مطالعه کتاب در هفته (به ساعت) و ویژگی های فردی و پایگاهی

به طور متوسط در هفته چند ساعت کتاب های غیر درسی می خوانید

 Sum of SquaresdfMean SquareFSig

١٧٨/٠٧۶٣۵٩/٣۵٩٢/٠٠۴٠/١١١سن

٣٩۵/١۴٨١٣٩۵/١۴٨١٣/٣۶٢٠/٠٠٠جنس

٢۴٠٣/٠٩١٣٨٠١/٠٣٠٢٧/٢٧۴٠/٠٠٠سطح تحصیالت

١۴٠۶/١٣۴۴٣۵١/۵٣۴١١/٩۶٢٠/٠٠٠وضع فعالیت

۶٧٨/۶۶٠۵١٣۵/٧٣٢٣/۵٨۵٠/٠٠٣منزلت شغلی

١٣٣/٧٠٣۵٢۶/٧۴١٠/٩۴٧٠/۴۴٩پایگاه اقتصادی
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نــوع کتــاب: پرســش بعــدی در مــورد نــوع کتــاب غیــر درســی مــورد مطالعــه و اعضایــی اســت کــه کتــاب می خواننــد. در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
١۴ گزینــه مشــخص شــده اســت کــه پاســخگو  بایــد از بیــن آنهــا انتخــاب کنــد. انــواع کتاب هــای مــورد پرســش عبارتنــد از ١) کــودکان و نوجوانــان ٢) 
ادبیــات شــعر ٣) رمــان و داســتان ۴) تاریخــی ۵) معــارف دینــی ۶) مرجــع ٧) هنــر و حرفــه ٨) تخصصــی ٩) روان شناســی و تربیتــی ١٠) اجتماعــی 
و سیاســی ١١) زندگینامــه ١٢) علــوم غریبــه (شــامل هیپنوتیــزم، احضــار ارواح، طالــع بینــی و ...) ١٣) بهداشــت و ســالمت ١۴) دیگــر کتاب هــا. 

جــدول، تعــداد و نســبت مطالعــۀ انــواع کتــاب را در جمعیــت نمونــه نشــان می دهــد. 
ارقــام جــدول نشــان می دهــد کــه رمــان و داســتان بــا ٣۵/۴ درصــد در جمعیــت کتاب خــوان و ١۶/۵ درصــد در جمعیــت نمونــه، باالتریــن نســبت 
خواننــده را دارد. در مرتبــۀ بعــد بایــد از کتاب هــای دینــی و تخصصــی و روان شناســی و تربیتــی بــا ٢١/۶، ٢٠/٢ و ١٩/٨ درصــد در جمعیــت کتاب خــوان و 
١٠/١، ٩/۴ و ٩/٢ درصــد در جمعیــت نمونــه یــاد کــرد. در مرتبــه ســوم کتاب هــای تاریخــی، ادبیــات و شــعر و اجتماعــی‑ سیاســی قــرار دارنــد بــا ١٩/٢، 
١۶/١ و ١٢/۵ درصــد در جمعیــت کتاب خــوان و ٨/٩، ٧/۵ و ۵/٨ درصــد در جمعیــت نمونــه. مطالعــه دیگــر انــواع کتــاب نیــز در مرتبه هــای آخــر هســتند.
در پرسشــی دیگــر در همیــن زمینــه آمــده اســت کــه "کــدام نــوع از ایــن کتاب هــا را بیشــتر می خوانیــد؟ تــا دو گزینــه بــه ترتیــب اولویــت ذکــر کنیــد." در 
اولویــت اول مجــدداً رمــان و داســتان، نخســتین انتخــاب و کتاب هــای تخصصــی و دینــی در مرتبــۀ بعــد و پــس از آنهــا کتاب هــای تاریخــی، ادبیات و شــعر 
و روان شناســی قــرار دارد. امــا در اولویــت دوم، کتاب هــای رمــان و داســتان و روان شناســی و تربیتــی بــه ترتیــب در مرتبــۀ نخســت و کتاب هــای تاریخــی، 

دینــی، اجتماعــی، سیاســی و ادبیــات و شــعر بــه ترتیــب در مرتبــۀ بعــدی مطالعــه قــرار دارنــد. مطالعــه دیگــر انــواع کتــاب نیــز در مرتبه هــای آخــر هســتند.
جدول ٣‑۴. نوع کتاب های مورد مطالعه

اولویت دوماولویت اولنوع کتاب های مطالعه شده

٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد

‑٨٣٢٠۵٣/٣‑٨٣٢٠۵٣/٣‑٨٣٢٠۵٣/٣كتاب نمی خواند
۴٣١٢/٨۵/٩٢٢٣١/۴٣/۶١٠٢٠/٧٢/٧کودکان و نوجوانان
١١٧١٧/۵١۶/١۵۶٢٣/۶٩/٠٣٢۵٢/١٨/۶ادبیات و شعر
٢۵٧۴١۶/۵٣۵/۴١۶٠٣١٠/٣٢۵/٨۵٨٧٣/٨١۵/۵رمان و داستان

١٣٩۵٨/٩١٩/٢۶٣٧۴/١١٠/٢۴۴١٢/٨١١/٧تاریخی
١۵٧٠١٠/١٢١/۶٨٧٨۵/۶١۴/١۴٠٢٢/۶١٠/۶معارف دینی

١۵٩١/٠٢/٢۴٢٠/٣٠/٧٧٠٠/۴١/٩مرجع
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اولویت دوماولویت اولنوع کتاب های مطالعه شده

٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد

۴٣٧٢/٨۶/٠١۶۴١/١٢/۶١۴۵/٩٣/٨هنر و حرفه
١۴٧٠٩/۴٢٠/٢٩۵٨۶/١١۵/۴٢۵٩١/٧۶/٩تخصصی

١۴٣٩٩/٢١٩/٨۵۶٣٣/۶٩/٠۵١۵٣/٣١٣/۶روان شناسی و تربیتی
٩٠۶۵/٨١٢/۵٢۶۴١/٧۴/٢٣٨٠٢/۴١٠/١اجتماعی و سیاسی

۴٧٨٣/١۶/۶١٠۴٠/٧١/٧٢٢٨١/۵۶/٠زندگی نامه
١١٠٠/٧١/۵١٧٠/١٠/٣٣٩٠/٢١/٠علوم غریبه

۶۵٩۴/٢٩/١٢٠۵١/٣٣/٣٢٧٧١/٨٧/٣بهداشت و سالمت
١٠٠/١٠/١۵٠/٠٠/١۶٠/٠٠/٢سایر
۶٢٢۵١٠٠/٠١٠٠/٠٣٧٧۶١٠٠/٠١٠٠/٠‑‑‑جمع

بــا افزایــش ســن، خوانــدن کتاب هــای تاریخــی، معــارف دینــی و زندگینامــه افزایــش یافتــه و در برابــر آن، خوانــدن کتاب هــای رمــان و داســتان و 
هنــر، تخصصــی و حرفــه کاهــش می یابــد. مــردان کمتــر از زنــان کتاب هــای کــودکان و نوجوانــان، رمــان و داســتان، روان شناســی و تربیتــی و بهداشــت 
و ســالمت و بیشــتر از زنــان کتاب هــای تاریخــی، مرجــع، تخصصــی و اجتماعــی سیاســی می خواننــد. بــا افزایــش ســطح تحصیــالت، خوانــدن همــۀ 

انــواع کتــاب بــه اســتثنای کتابهــای دینــی، علــوم غریبــه و زندگینامــه و کــودکان افزایــش می یابــد. 
 خانه دارهــا بیشــتر از دیگــر گروه هــای فعالیــت، کتاب هــای کــودکان و نوجوانــان، رمــان و داســتان و بهداشــت و ســالمت مطالعــه می کننــد و کمتــر از 
دیگــران، کتاب هــای ادبیــات و شــعر، تاریخــی، مرجــع، تخصصــی و اجتماعــی سیاســی می خواننــد. افــراد دارای درآمد بدون کار بیشــتر از دیگــران، کتاب های 
تاریخــی، معــارف دینــی و مرجــع و کمتــر از دیگــران کتاب هــای کــودکان و نوجوانــان، رمــان و داســتان، هنــر و حرفــه و علــوم غریبــه می خواننــد. دانش آمــوزان 
و دانشــجویان نیــز بیشــتر از دیگــران کتاب هــای تخصصــی و کمتــر از دیگــران کتاب هــای زندگینامــه، بهداشــت و ســالمت و معــارف دینــی می خواننــد. بــا 
افزایــش منزلــت شــغلی خوانــدن کتاب هــای دینــی کاهــش و در مقابــل خوانــدن کتاب هــای تخصصــی و روان شناســی و تربیتــی افزایــش می یابــد. بــا افزایــش 
پایــگاه اقتصــادی خوانــدن کتاب هــای تخصصــی و روان شناســی و تربیتــی، اجتماعی‑سیاســی و تاریخــی افزایــش می یابد (البتــه در مورد اخیر، قشــر پایین و 
بــاالی بــاال از ایــن رونــد تبعیــت نمی کنــد) قشــر بــاالی بــاالی اقتصــادی نیــز کمتــر از دیگــر اقشــار کتاب هــای دینــی، کــودکان و نوجوانــان، زندگینامــه و علوم 

غریبــه می خوانــد. قشــر پاییــن اقتصــادی نیــز کمتــر از دیگــر اقشــار اقتصــادی، کتاب هــای اجتماعــی، سیاســی، زندگینامــه و علــوم غریبــه می خوانــد.
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جدول ٣‑۵. انواع کتاب و ویژگی های فردی و پایگاهی

هنر و حرفهمرجعمعارف دینیتاریخیرمان و داستانادبیات و شعرکودکان و نوجوانان

سن

١۵۶/٢١۵/٧۴١/٧١٣/۴١٠/۵١/٩۶/٣‑٢۵سال

٢۶٧/٨١۶/۶٣٨/٩١٩/٣١٩/٢٢/٢٧/٣‑۴٠ سال

۴١٣/۶١۵/٧٢۵/۴٢۵/۴٣۶/١٢/۵۴/۴‑۶۴سال

٠/٠١٧/۶١١/١٢٩/١۴٨/٧٢/٧١/١باالتراز۶۴سال

جنس

٣/٨١۶/٨٢٣/٠٢۶/٢٢١/٨٢/۶۵/۶مرد

٧/٩١۵/۴۴٧/١١٢/٧٢١/۴١/٨۶/۴زن

٣/۵١١/٨٢٢/٧١٣/١۴٧/٩١/٣٣/٠ابتدایی

تحصیالت

٧/٠١۴/٧٣٨/۵١٧/٩٢١/٠١/٧۵/٧متوسطه

۵/٠١٩/۶٣۵/٣٢٢/٧١۵/٩٢/٩٧/٣عالی

٧/١١١/٩١١/٩٢١/۴٨١/٠١۶/٧٢/۴حوزوی

وضع فعالیت

۴/۵١٨/٧٢٧/۶٢۶/٩٢٢/٢٢/۶۶/۴شاغل

٣/۵١٩/٢۴٠/٢١٩/٨١۶/١٢/١٨/۵بیکار

۶/۵١۵/۶٣۶/٧١٣/٧٨/۴٢/٢۶/٠محصل، دانشجو

٩/٣١٢/۶۴۶/٧١١/۵٣٠/٠١/۵۵/۶خانه دار

٠/۶١۶/٠١٧/٣٣۴/۴۴٣/٠٣/۴٢/١درآمدبدون کار

منزلت شغلی

٣/١٢٠/۶١٩/۶٢۵/٨٨/٢٣/١۵/٢باال

١١/٨٢٣/٠٢٧/٨٢٨/٩١٩/٧٣/۴٨/۴متوسط باال

٣/١١٧/۶٢٧/٩٢٧/۶١٧/٩٣/۶۶/۴متوسط

٣/٢١٨/۵٣٠/٧٢۶/٠٢٣/۴١/٩٧/١متوسط پایین

٢/٣١۶/١٢٣/۶٢۵/٧٣٣/٩١/۶٣/٧نسبتاً پایین

٠/٠٩/١٩/١١٨/٢۴۵/۵٠/٠٠/٠پایین
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هنر و حرفهمرجعمعارف دینیتاریخیرمان و داستانادبیات و شعرکودکان و نوجوانان

پایگاه اقتصادی

۶/۵٩/٧۴١٫٩٢٢/۶٢٩/٠٣/٢۶/۵پایین
۶/۵١۵/٢٣۴٫٣١٧/١٢٩/٣٢/٧۴/٩متوسط پایین
۶/٢١٧/۴٣۶٫٣١٩/٢٢٨/٨١/٧۶/۴متوسط

۴/۶١۵/٩٣٣٫۶٢٣/٨٢۵/٧٢/١۵/۶متوسط رو به باال
۶/۵١٧/۶۴٠٫۵٢۶/۵٢۶/۴٢/٧٧/۶باال

٣/٠١۵/۶٣۴٫٧١٩/٨١٨/٠١/٨٧/٨باالی باال

ادامه جدول ٣‑۵. انواع کتاب و ویژگی های فردی و پایگاهی

بهداشت و سالمتعلوم غریبهزندگینامهاجتماعی سیاسیروان شناسی تربیتیتخصصی

سن

١۵٢٨/۵١۵/۶٧/٨۵/٨١/٨۵/۴‑٢۵ سال
٢۶١٩/٣٢٧/٣١۴/٢۶/۵١/٨١١/٧‑۴٠ سال
۴١١٢/٧١۶/٢١۶/٢٧/۶٠/٩١٠/٧‑۶۴ سال
۵/٧۵/۴١١/٩٨/٠٠/۴٣/٨باالتراز۶۴سال

جنس

٢۵/۶١۴/٠١٧/١۶/۵١/٣۵/۶مرد
١۵/٢٢۵/٣٨/١۶/۶١/٧١٢/٣زن

١/٩۶/٧۴/٣٨/١٠/٨٧/٧ابتدایی
١۵/٢١۵/٢٨/٧۶/٢١/٧٩/٢متوسطه

تحصیالت
٣١/۵٢٩/٨١٩/٨۶/٨١/۵٩/۵عالی
٣٣/٣٩/۵١۶/٧٩/۵٢/۴٢/۴حوزوی

وضع فعالیت

٢۴/٢٢١/٩١٩/٣۶/۶١/٣٨/٧شاغل
٢٢/٩٢۶/٢١٨/۴٧/١١/٧٨/۵بیکار

٣٣/١١٣/۵٧/٧۵/۵٢/١۴/٠محصل، دانشجو
۵/٢٢٣/٧۵/۵٧/١١/٣١۵/١خانه دار

٨/۴٩/٣١٨/١٧/٨٠/٨٧درآمد بدون کار



فصل سوم: کتاب و کتاب خوانی | ۴٣

بهداشت و سالمتعلوم غریبهزندگینامهاجتماعی سیاسیروان شناسی تربیتیتخصصی

منزلت شغلی

۶٠/٨٢٢/٧٢٢/٧٣/١٢/١١٠/٣باال
٣٧/١٣٣/٧٢٢/٨٩/٣٠/٨٩/٨متوسط باال
٢٩/٢٢٧/٠٢٣/١۵/٨١/۵١٠/٨متوسط

١٧/۵١٧/۴١٧/۶۵/۶١/٢۶/۶متوسط پایین
٩/٨١١/٢١٢/۶٧/٧١/۶۶/٣نسبتاً پایین
٩/١٩/١٢٧/٣٩/١٠/٠٠/٠پایین

پایگاه اقتصادی

١٢/٩١۶/١٠/٠٠/٠٠/٠٩/٧پایین
١٢/٩١۵/۵١٠/٨۶/٧١/٢١٢/۵متوسط پایین
١٣/٢١٩/۴١٢/١٨/٢١/٨١١/۶متوسط

١۶/٨٢٣/٢١۶/٢۶/۵١/٢١٠/۶متوسط رو به باال
٢٠/۴٢٧/٣١٨/١۶/٢١/۴١٠/١باال

٢۴/٠٢٧/۵١۶/٨٣/٠٠/۶٩/٠باالی باال

تنــوع مقــوالت مــورد مطالعــه: افــراد حداکثــر بــه مطالعــۀ ١٢ نــوع کتــاب می پردازنــد. ٣۴/٩ درصــد کتاب خوان هــا یــک نــوع، ٣۶/٩ درصــد دو 
نــوع و ١٩/٠ درصــد بیــش از دو نــوع کتــاب مطالعــه می کننــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه عبارتنــد از: ١۶/٢ درصــد یــک نــوع، ١٧/٢ درصــد دو 

نــوع و ٨/٩ درصــد بیــش از دو نــوع. میانگیــن مطالعــۀ انــواع کتــاب در جمعیــت اهــل مطالعــه نیــز ١/٩۴ اســت.
جدول ٣‑۵‑١. تنوع مطالعۀ کتاب

٪خاص٪کلتعداد

تتوع کتاب های مورد 
مطالعه

۶٧٠۴/٣٩/٢هیچ نوع
٢۵٣٢١۶/٢٣۴/٩یک نوع
٢۶٨٠١٧/٢٣۶/٩دو نوع

١٣٨٣٨/٩١٩/٠بیش از دو نوع
٧٢۶۵۴۶/۶١٠٠/٠جمع
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امانت گرفتن کتاب
بخشــی از فعالیت هــا در موضــوع کتــاب، امانــت گرفتــن کتــاب اســت. از کســانی که اهــل مطالعــه هســتند، چنــد پرســش در مــورد امانــت گرفتــن کتــاب 
مطــرح شــده اســت. ۵٢/۴ درصــد اهــل مطالعــۀ کتــاب در پاســخ بــه پرســش "از بیــرون منــزل هــم کتــاب بــه امانــت می گیریــد؟" گفته انــد بلــی و ۶/۴٧ 

درصــد گفته انــد کتــاب امانــت نمی گیرنــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه ٢٢/٧ درصــد بلــی و ٢٠/٧ درصــد خیــر اســت.
محــل امانــت گرفتــن کتــاب: از پاســخ گویان پرســش شــده "بیشــتر از کجــا کتاب امانــت می گیریــد؟" در جمعیــت کتاب خــوان ۴١/۵ درصــد از کتابخانۀ عمومی، 
٢٨/٧ درصــد از دوســتان و آشــنایان و ١۶ درصــد از کتابخانــۀ محــل تحصیــل کتــاب بــه امانــت می گیرنــد و در جمعیــت نمونــه  ٩/٢ درصــد از کتابخانــۀ عمومــی، 
۶/٣ درصــد از دوســتان و آشــنایان و ٣/۵ درصــد از کتابخانــۀ محــل تحصیــل، کتــاب امانــت می گیرنــد. ۵/٧، ۴/٠، ٣/٧ و ٠/٣ درصــد اهــل مطالعــه نیــز بــه ترتیــب از 
کتاب فروشــی، مســجد و حســینیه، کتابخانــۀ محــل کار و دیگــر محل هــا کتــاب امانــت می گیرند. درصدها نشــانۀ  آن اســت که هنــوز مراجع غیررســمی در زمینۀ امانت 

کتــاب ماننــد دوســتان و آشــنایان، نســبت بــه مراجــع رســمی امانــت دادن کتــاب ماننــد کتابخانه هــای عمومــی و محــل تحصیل نقش مهمــی در امانــت کتــاب دارند.

جدول ٣‑۶. امانت  گرفتن کتاب

٪خاص٪کلتعداد

امانت گرفتن کتاب از 
بیرون

٣۵۴۴٢٢/٧۵٢/۴بلی

٣٢٢٣٢٠/٧۴٧/۶خیر

۶٧۶٧۴٣/۴١٠٠/٠جمع

محل امانت گرفتن کتاب

١۴٣٠٩/٢۴١/۵کتابخانۀ عمومی

۵۵١٣/۵١۶/٠کتابخانه محل تحصیل

١٢۶٠/٨٣/٧کتابخانه محل کار

١٣٩٠/٩۴/٠مسجد، حسینیه و مانند آن

١٩٧١/٣۵/٧کتاب فروشی

٩٨٩۶/٣٢٨/٧دوستان و آشنایان

١١٠/١٠/٣دیگر محل ها

٣۴۴٣٢٢/١١٠٠/٠جمع
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٪خاص٪کلتعداد

میزان امانت گرفتن کتاب

٢٢٧١/۵۶/٧هر هفته

٧٩۵۵/١٢٣/۵هر ماه

١٢۵۴٨/٠٣٧/٠هر دو سه ماه

۵۶٧٣/۶١۶/٧شش ماه یکبار

٣٨٢٢/۴١١/٣سالی یک بار

١۶۵١/١۴/٩چند سال یک بار

٣٣٩٠٢١/٧١٠٠/٠جمع

تعداد جلد امانت کتاب 
گرفته شده در سال

٨۶۴۵/۵٢۶/۴یک تا دو جلد

١١٧۵٧/۵٣۵/٩سه تا پنج جلد

۶٢٧۴/٠١٩/٢شش تا ده جلد

۶٠۶٣/٩١٨/۵بیشتر از ده جلد

٣٢٧٢٢١/٠١٠٠/٠جمع

ــۀ محــل کار، مســجد،  ــان از کتابخان ــر از آن ــۀ محــل تحصیــل و کمت ــا ٢۵ ســال، بیشــتر از دیگــر گروه هــای ســنی از کتابخان افــراد در ســن ١۵ ت
کتاب فروشــی و دوســتان و آشــنایان و افــراد باالتــر از ۶۴ ســال، بیشــتر از دیگــر گروه هــای ســنی از مســجد و کتاب فروشــی و افــراد میان ســال نســبت 
بــه دیگــر گروه هــای ســنی بیشــتر از کتابخانــۀ محــل کار کتــاب امانــت می گیرنــد. زنــان نســبت بــه مــردان بیشــتر از کتابخانــۀ عمومــی و کمتــر از آنــان 

از کتابخانــۀ محــل کار کتــاب امانــت می گیرنــد.
  بــا افزایــش ســطح تحصیــالت و نیــز منزلــت شــغلی، امانــت کتــاب از کتابخانــۀ محــل تحصیــل و کار بیشــتر و از مســجد و دوســتان و آشــنایان 
کمتــر می شــود. دانش آمــوزان و دانشــجویان نســبت بــه دیگــر گروه هــای فعالیــت، بیشــتر از کتابخانــۀ محــل تحصیــل و کمتــر از دیگــران از کتابخانــۀ 
مســجد، کتاب فروشــی، دوســتان و آشــنایان و کتابخانــۀ عمومــی کتــاب بــه امانــت می گیرنــد. شــاغالن نیــز بیشــتر از دیگــر گروه هــای فعالیــت از محــل 

کار و افــراد دارای درآمــد بــدون کار، بیشــتر از دیگــران از کتاب فروشــی کتــاب بــه امانــت می گیرنــد.
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جدول ٣‑٧. محل امانت گرفتن کتاب و ویژگی های فردی و پایگاهی

دوستان و آشنایانکتاب فروشیمسجد، حسینیهکتابخانه محل کارکتابخانه محل تحصیلکتابخانه عمومی

   سن

١۵۴٠/٨٣٣/٣٠/۵١/۶۴/۴١٩/٢‑٢۵ سال

٢۶۴٢/۴۶/۶۴/٧۴/۴۶/٨٣۴/۶‑۴٠ سال

۴١۴١/٠۵/٧٧/٠۶/۶۵/٧٣٣/٨‑۶۴سال

۴٣/٩٣/٠٣/٠١٢/١٩/١٢٨/٨باالتر از ۶۴سال

   جنس
٣٩/٣١۶/٠۵/٣۴/٣۵/٨٢٨/٩مرد

۴٣/٣١۶/٠٢/٣٣/٨۵/۶٢٨/۵زن

     تحصیالت

٣۶/۴٣/۴٠/۵١۶/۵۴/٩٣٧/۴ابتدایی

۴١/٩١۶/٣١/۶۴/٣۵/٢٣٠/٣متوسطه

۴١/٨١٧/٠۶/۶١/٨۶/۶٢۵/٨عالی

٣٢/٠٣٢/٠٨/٠٨/٠۴/٠١۶/٠حوزوی

   وضع فعالیت

۴٠/۴۶/٩١٠/٠۴/٨۶/٢٣١/٣شاغل

۴٩/١٨/٧٠/٣۴/۵۴/٩٣٢/۴بیکار

٣٧/٨۴٢/٣٠/۴٠/۶۴/٣١۴/٣محصل و دانشجو

۴۴/٠٣/۴٠/٨۶/٣۶/٢٣٨/٨خانه دار

۴٢/١۴/٧٢/٣۶/۴٨/٨٣۵/٧درآمدبدون کار

   منزلت شغلی   

٣٠/٢٢٨/٣١٨/٩٠/٠۵/٧١٧/٠باال

۵٠/٧١۴/٧١٣/٧٠/٠۶/۶١٣/٧متوسط باال

٣٨/١۴/١١٣/٧٢/٢٧/٠٣۴/٣متوسط

٣٩/۴٣/٨۴/۵۵/١۵/٨۴١/۴متوسط پایین

٣٧/١١/١۶/٣١٣/٧۵/١٣۶/٠نسبتاً پایین

٠/٠٣٣/٣٠/٠٣٣/٣٠/٠٣٣/٣پایین
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دوستان و آشنایانکتاب فروشیمسجد، حسینیهکتابخانه محل کارکتابخانه محل تحصیلکتابخانه عمومی

پایگاه اقتصادی

٣۶/۴٠/٠٠/٠٢٢/٧۴/۵٣۶/۴  پایین

۴۴/٠۵/٢١/۵٧/۵۴/٩٣۶/٢  متوسط پایین

۴۴/٣۴/٧۴/٧۶/٣٧/٢٣٢/۶  متوسط

۴٣/٠۶/٢۶/۶٣/٩۶/١٣٣/٨  متوسط باال

۴۴/١۵/٧۴/٣۴/۶۴/۶٣۶/٨  باال

٢۶/٨٧/١١۴/٣٠/٠١/٨۴٨/٢  باالی باال

فاصلــۀ زمانــی امانــت گرفتــن کتــاب: در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه "چنــد وقــت یک بــار کتــاب بــه امانــت می گیریــد؟" بیشــترین فاصلــۀ زمانــی امانــت 
کتــاب مربــوط اســت بــه هــر دو ســه مــاه یک بــار (٨ درصــد جمعیــت نمونــه و ٣٧ درصــد در جمعیــت کتاب خــوان). در میــان اهــل مطالعــۀ کتــاب بــه 
ترتیــب، ٢٣/۵ درصــد، ١۶/٧ درصــد، ١١/٣ درصــد، ۶/٧ درصــد و ۴/٩ درصــد نیــز گفته انــد هــر مــاه، هــر شــش مــاه یک بــار، ســالی یک بــار، هــر هفتــه 

و چنــد ســال یک بــار کتــاب بــه امانــت می گیرنــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه عبــارت اســت از: ۵/١، ٣/۶، ٢/۴، ١/۵ و ١/١ درصــد.
میــزان امانــت کتــاب: تعــداد جلــد کتــاب امانــت گرفتــه شــده نیــز در بــه ایــن صــورت پرســیده شــده اســت. "در هــر ســال حــدوداً چنــد جلــد کتــاب 
بــه امانــت می گیریــد؟" در پاســخ بــه ایــن پرســش، ٢۶/۴ درصــد جمعیــت کتاب خــوان و ۵/۵ درصــد جمعیــت نمونــه گفته انــد یــک تــا دو جلــد در 
ســال، ٣۵/٩ درصــد جمعیــت کتابخــوان ســه تــا پنــج جلــد در ســال، ١٩/٢ درصــد شــش تــا ده جلــد در ســال و ١٨/۵ درصــد بیــش از ده جلــد کتــاب 
در ســال بــه امانــت می گیرنــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه عبــارت اســت از: ٧/۵ درصــد ســه تــا پنــج جلــد در ســال، ۴ درصــد شــش تــا ده جلــد در 
ســال و ٣/٩ درصــد بیــش از ده جلــد کتــاب. میانگیــن تعــداد جلــد کتــاب امانــت گرفتــه شــده در ســال در میــان افــرادی کــه کتــاب بــه امانــت می گیرنــد 

نیــز ٨/٢٨ و در میــان جمعیــت نمونــه ١/٧۴ کتــاب اســت. 
بــا افزایــش ســواد و ســطح تحصیــالت و نیــز منزلــت شــغلی افــراد، میــزان امانــت کتــاب افــراد نیــز افزایــش می یابــد. اقشــار متوســط رو بــه بــاال و 
بــاال نیــز نســبت بــه اقشــار پاییــن و متوســط پاییــن میــزان بیشــتری کتــاب امانــت می گیرنــد. خانه دارهــا نیــز از دیگــر گروه هــای فعالیــت میــزان کمتــری 

کتــاب امانــت می گیرنــد.
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جدول ٣‑٨. تعداد جلد کتاب امانت گرفته شده در سال و ویژگی های فردی و پایگاهی

SDمیانگینتعداد

سن

١۵١١٩٩٨/٧١۶/٩‑٢۵ سال

٢۶١٢۶٨٧/٧١٠/۶‑۴٠سال

۴١٧۴٧٨/۶٢۶/۶‑۶۴سال

۵٨٧/٢٩/۶باالتر از ۶۴ سال

جنس
١۴٧٠٨/۴١٩/٩مرد

١٨٠٢٨/٢١۵/۵زن

تحصیالت

١٩٠٧/٠١۵/٣ابتدایی

١۶٩٨٧/٨١٢/١متوسطه

١٣۴۴٩/١٢٣/١عالی

٢۴١١/۵١١/١حوزوی

وضع فعالیت

١٠۴٨٩/٠٢٣/۴شاغل

٢٧٠٨/۵١١/۴بیکار

٩٢٧٩/٠١٧/٧محصل و دانشجو

٨٣٨۶/٩١٠/٨خانه دار

منزلت شغلی

١۵٩٧/١٨/٧دارای درآمد بدون کار

۴٩١٢/۴١۵/٩باال

١٩٩١٢/۶٢٣/٢متوسط باال

٣٠۵٩/٣٣۶/٧متوسط

٢٨٣٧/١٨/۵متوسط پایین

١۶٣۶/١٧/۴نسبتاً پایین

٢٣/۵٢/١پایین
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SDمیانگینتعداد

پایگاه اقتصادی

٢٢۵/۴۶/۴قشر پایین
٢۵٣۶/١۶/٨قشر متوسط رو به پایین

۶١٧٧/٨١١/٨قشر متوسط
٧٢٣٩/٢٢٧/٣قشر متوسط رو به باال

٣۵٢٨/۵١١/٧قشر باال
۵۴٧/٣٩/۶قشر باالی باال

ادامه جدول ٣‑٨. تعداد جلد کتاب امانت گرفته شده در سال و ویژگی های فردی و پایگاهی

در هر سال حدودا چند تا کتاب امانت می گیرید ؟ 

 Sum of SquaresdfMean SquareFSig

٨٢۴/٣۵٧٣٢٧۴/٧٨۶٠/٨٨۵٠/۴۴٨سن
٢٢/٣٢٢١٢٢/٣٢٢٠/٠٧٢٠/٧٨٩جنس

٢٠٠٨/٨۶۵٣۶۶٩/۶٢٢٢/١۵٠٠/٠٩٢سطح تحصیالت
٢٧٧٩/٣٩١۴۶٩۴/٨۴٨٢/٢٢۴٠/٠۶۴وضع فعالیت
۵۵٩٣/٠۴٨۵١١١٨/۶١٠١/٩٩٩٠/٠٧۶منزلت شغلی
٢٢۴۴/١۵٩۵۴۴٨/٨٣٢١/٣١١٠/٢۵۶پایگاه اقتصادی

خریداری و موجودی کتاب
خریــد کتــاب: در پرســش دیگــری در موضــوع کتــاب، پرســیده شــده کــه "در ســال حــدوداً چنــد جلــد کتــاب (شــامل کاغــذی و الکترونیکــی) می خرید؟" 
٣۴/۵ درصــد و ٣۵/۶ درصــد کتاب خوان هــا بــه ترتیــب گفته انــد کــه یــک تــا دو جلــد و ســه تــا پنــج جلــد کتــاب در ســال می خرنــد. ایــن ارقــام در 
جمعیــت نمونــه ١١/۴ درصــد و ١١/٨ درصــد اســت. ١٨/٣ درصــد کتاب خوان هــا نیــز پنــج تــا ده جلــد و ١١/۶ درصــد نیــز بیشــتر از ده جلــد کتــاب 
در ســال می خرنــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه عبــارت اســت از: ۶/١ درصــد پنــج تــا ده جلــد و ٣/٨ درصــد بیشــتر از ده جلــد کتــاب. میانگیــن 

تعــداد جلــد خریــد کتــاب در ســال در جمعیــت کتاب خــوان ۶/۴۴ درصــد و در جمعیــت نمونــه ٢/١۴ درصــد اســت.
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بــا افزایــش ســواد و ســطح تحصیــالت و نیــز منزلــت شــغلی افــراد، تعــداد جلــد خریــد کتــاب نیــز افزایــش می یابــد. همچنیــن اقشــار بــاال از نظــر 
اقتصــادی نیــز تعــداد بیشــتر از دیگــر اقشــار، مــردان تــا حــدودی بیشــتر از زنــان و برعکــس خانه دارهــا تعــداد کمتــر از دیگــر گروه هــای فعالیــت و افــراد 

میان ســال تعــداد کمتــر از دیگــر افــراد در گروه هــای ســنی کتــاب می خرنــد.
موجــودی کتــاب:  در پرســش دیگــری از جمعیــت نمونــه پرســیده شــده کــه "در منــزل حــدوداً چنــد جلــد کتــاب غیــر درســی (به جــز قــرآن، دعاهــا و کتب 
آســمانی) وجــود دارد؟" ١۵/٣ درصــد و ١۵/١ درصــد بــه ترتیــب گفته انــد ســه تــا پنــج جلــد و شــش تــا ده جلــد کتــاب غیردرســی در منــزل دارنــد. ١٣ درصــد 
نیــز گفته انــد ١١ تــا ٢٠ جلــد، ٩ درصــد یــک تــا دو جلــد، ٨/۶ درصــد ٢٠ تــا ۵٠ و ١٠/٢ درصــد بیشــتر از ۵٠ جلــد کتــاب غیــر درســی در منــزل دارنــد. ایــن 
ارقــام در میــان اهــل مطالعــه کتــاب عبــارت اســت از: ١٢/۶ درصــد یــک تــا دو جلــد، ٢١/۵ درصــد ســه تــا پنــج جلــد، ٢١/٢ درصــد شــش تــا ده جلــد، ١٨/٣ 
درصــد ١١ تــا ٢٠ جلــد، ١٢/١ درصــد ٢١ تــا ۵٠ جلــد و ١۴/٣ درصــد بیــش از ۵٠ جلــد کتــاب. بــر اســاس پاســخ افــراد بــه تعــداد موجــودی کتــاب غیــر 

درســی در منــزل، میانگیــن کتــاب غیــر درســی موجــود در منــزل افــراد اهــل مطالعــه ٣٣/۶٧ جلــد و در جمعیــت نمونــه ٢٣/٩٩ جلــد کتاب اســت.

جدول ٣‑٩. تعداد جلد خرید کتاب و کتاب موجود در منزل

٪خاص٪کلتعداد

تعداد جلد خرید کتاب 
در سال

١٧٨۵١١/۴٣۴/۵یک تا دو جلد
١٨۴۴١١/٨٣۵/۶سه تا پنج جلد
٩۵٠۶/١١٨/٣پنج تا ده جلد
۶٠٠٣/٨١١/۶بیشتر از ده جلد

۵١٧٩٣٣/٢١٠٠/٠جمع

تعداد جلد کتاب 
غیردرسی موجود در منزل

١۴٠١٩/٠١٢/۶یک تا دو جلد
٢٣٩٣١۵/٣٢١/۵سه تا پنج جلد
٢٣۶۴١۵/١٢١/٢شش تا ده جلد

٢٠٣۶١٣/٠١٨/٣یازده تا بیست جلد
١٣۴۴٨/۶١٢/١بیست و یک تا پنجاه جلد

١۵٨٩١٠/٢١۴/٣بیشتر از پنجاه جلد
١١١٢٧٧١/٣١٠٠/٠جمع
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جدول ٣‑١٠. تعداد جلد کتاب خریداری شده در سال و ویژگی های فردی و پایگاهی

SDمیانگینتعداد

سن

١۵١٧۵٧٧/٠١١/۴‑٢۵سال

٢۶٢٠۵٢۶/٣١٠/٠‑۴٠ سال

۴١١٢٣۵۵/٨١٠/٠‑۶۴ سال

١٣۵۶/۵١٧/۵باالتر از ۶۴ سال

جنس
٢۵١١۶/٩١١/١مرد

٢۶۶٨۶/٠١٠/۴زن

تحصیالت

٢٨٧۴/۴١٢/۶ابتدایی

٢۵٩۵۵/٨١٠/٠متوسطه

٢٢٣۶٧/۴١١/٢عالی

٣۴١٣/۶١٢/٢حوزوی

وضع فعالیت

١٧٨٩٧/١١٢/۴شاغل

۴٣١۶/١٨/١بیکار

١٣۴٧٧/۵١١/٢محصل و دانشجو

١٢۶۶۴/۶۶/٨خانه دار

٢٩٧۶/٢١٣/٩دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

٨٨١۵/١٢٨/۶باال

٣٠٠٨/٧١٠/٨متوسط باال

۵۵۴٧/٣١٣/۵متوسط

۴٩۴۶/٠٩/٧متوسط پایین

٢۶۶۴/۴۵/٨نسبتاً پایین

٨٢/۴١/١پایین
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SDمیانگینتعداد

پایگاه اقتصادی

١٩۵/٣۵/۴قشر پایین

٣۴۴۶/٠١۴/٢قشر متوسط رو به پایین

٩۵٧۵/۴٧/۴قشر متوسط

١٢۴٢۵/٧٧/۵قشر متوسط رو به باال

۶٣٨٧/۵١٢/٨قشر باال

١١۶٨/٨٢٣/٠قشر باالی باال

ادامۀ جدول ٣‑١٠. تعداد جلد کتاب خریداری شده در سال و ویژگی های فردی و پایگاهی

در سال حدودا چند جلد کتاب می خرید (کتاب های کاغذی و الکترونیکی) ؟  

 Sum of SquaresdfMean SquareF.Sig

١٠٢٧/٨۵۴٣٣۴٢/۶١٨٢/٩٧٢٠/٠٣١سن

٩٢٣/٨۶۵١٩٢٣/٨۶۵٨/٠١۵٠/٠٠۵جنس

۶٠٠٠/۵٣۴٣٢٠٠٠/١٧٨١٧/۴٣٢٠/٠٠٠سطح تحصیالت

۶٧۴۴/۵٧٢۴١۶٨۶/١۴٣١۴/۶۴۶٠/٠٠٠وضع فعالیت

٩١٠٣/٧٢٨۵١٨٢٠/٧۴۶١١/٨۴۵٠/٠٠٠منزلت شغلی

٢٧۵٢/٢٩۶۵۵۵٠/۴۵٩۵/١٠٨٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی



    :  

در ایــن فصــل، از مطالعــه روزنامــه و مجلــه اعــم از کاغــذی یــا الکترونیکــی، فاصلــۀ زمانــی و میــزان مطالعــۀ آنهــا، انــواع نشــریات و بیشــترین صفحــات 
مــورد مطالعــۀ آنهــا، مــکان مطالعــه روزنامــه و مجلــه و هزینــه بــرای خریــداری آن پرســیده شــده اســت.

مطالعه روزنامه و مجله و میزان آن
مطالعــه روزنامــه و مجلــه: "در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا شــما روزنامــه و مجلــه می خوانیــد؟" ٢٨/٣ درصــد گفته انــد کــه روزنامــه و مجلــه می خواننــد 
ــه  ــد، ب ــه می خوانی ــه و مجل ــد. در ســؤال بعــدی پرســیده شــده کــه "اگــر روزنام ــه نمی خوانن ــه و مجل ــد کــه روزنام ــز اذعــان کرده ان و ٧١/٣ درصــد نی
ــز می خواننــد. در  ــه صــورت الکترونیکــی نی ــز آن  را می خوانیــد؟" ۴٣/٠ درصــد روزنامــه و مجله خوان هــا گفته انــد کــه آن  را ب صــورت الکترونیکــی نی
جمعیــت نمونــه ١١/٩ درصــد بــه صــورت الکترونیکــی آن  را می خواننــد. از ایــن میــان، ۴٣/١ درصــد روزنامــه و مجله خوان هــا گفته انــد کــه روزنامه هــا 
و مجــالت الکترونیکــی را کمتــر از کاغــذی و ۵۶/٩ درصــد بیشــتر از کاغــذی می خواننــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه ۵ درصــد کمتــر از کاغــذی 

و ۶/۶ درصــد بیشــتر از کاغــذی اســت.
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جدول ۴‑١. مطالعه روزنامه و مجله و میزان آن

٪خاص٪کلتعداد

مطالعه روزنامه یا مجله

‑۴۴١٢٢٨/٣بلی
‑١١١٢۶٧١/٣خیر
‑١۵۵٣٨٩٩/۶جمع

مطالعه روزنامه یا مجله 
الکترونیکی

١٨۵٧١١/٩۴٣/٠بلی
٢۴۶٠١۵/٨۵٧/٠خیر
۴٣١٧٢٧/٧١٠٠/٠جمع

میزان مطالعه نشریات 
الکترونیکی

٧٨١۵/٠۴٣/١کمتر از کاغذی
١٠٣١۶/۶۵۶/٩بیشتر از کاغذی

١٨١٢١١/۶١٠٠/٠جمع

فاصلۀ زمانی مطالعه 
روزنامه و مجله

٨٠٧۵/٢٢٠/١هر روز
٩۵۶۶/١٢٣/٨هفته ای دو سه بار
٨۵٨۵/۵٢١/٣هفته ای یک بار
۶۶١۴/٢١۶/۴ماهی دو سه بار
۴١۴٢/٧١٠/٣ماهی یک بار

١۵٩١/٠۴/٠دو سه ماه یک  بار
٨٢٠/۵٢/٠شش ماه یک بار
٨۴٠/۵٢/١سالی یک بار

۴٠٢١٢۵/٨١٠٠/٠جمع

مدت زمان مطالعه 
روزنامه و مجله در هفته

١٠١٢۶/۵٢۵/۶تا نیم ساعت
١٢۶٨٨/١٣٢/١تا یک ساعت
٨۴٩۵/۴٢١/۵تا دو ساعت

٨١٩۵/٢٢٠/٧بیش از دو ساعت
٣٩۴٨٢۵/٣١٠٠/٠جمع
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بــا بــاال رفتــن ســواد و ســطح تحصیــالت و منزلــت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی افــراد، روزنامــه و مجله خوانــی نیــز بیشــتر می شــود. افــراد باالتــر از ســن ۶۴ 
ســال کمتــر از دیگــر گروه هــای ســنی، زنــان کمتــر از مــردان و خانه دارهــا و افــراد در حــال تحصیــل کمتــر از دیگــر گروه هــای فعالیــت روزنامه و مجلــه می خوانند.

جدول ۴‑٢. مطالعه روزنامه و مجله و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵٨۶٩١٩/٧٢۵/٣‑٢۵سال

٢۶١٨۶٠۴٢/٢٣٣/١‑۴٠سال

۴١١۵٠٠٣۴/٠٢٨/٢‑۶۴ سال

١٨٣۴/١١۵/٨باالتر از ۶۴ سال

جنس
٢۴۴١۵۵/٣٣١/۶مرد

١٩٧١۴۴/٧٢۵/٢زن

تحصیالت

۴٠٨٩/٣١۵/٩ابتدایی

٢٢٨٧۵٢/۴٣٠/٧متوسطه

١۶۴٩٣٧/٨۴٣/۵عالی

٢٣٠/۵۴۶/٠حوزوی

وضع فعالیت

١٩١٣۴٣/٧٣۵/٠شاغل

٣۶۶٨/۴٢٩/٨بیکار

۵٠۴١١/۵٢۴/٨محصل و دانشجو

١١٧١٢۶/٨٢١/٩خانه دار

۴٢١٩/۶٣١/٩دارای درآمد بدون کار
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درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

منزلت شغلی

۵٩٣/٣۵٢/٢باال

٢٣٢١٢/٩۴٩/٢متوسط باال

۴٨٨٢٧/٢۴۵/٢متوسط

۶٣٢٣۵/٢٣٣/۵متوسط پایین

٣٧۴٢٠/٨٢٢/٩نسبتاً پایین

١١٠/۶٢٢/۴پایین

پایگاه اقتصادی

١١٠/٣۶/٨قشر پایین

٣٨٨١١/٧٢١/۶قشر متوسط رو به پایین

٩٩٠٣٠/٠٢٧/٠قشر متوسط

١١٨٠٣۵/٧٣٠/٢قشر متوسط رو به باال

۶٠٣١٨/٢٣٣/۵قشر باال

١٣٣۴/٠٣٧/٧قشر باالی باال

ادامه جدول ۴‑٢. مطالعه روزنامه و مجله و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSigویژگی های فردی و پایگاهی

١۶٩٫٩۵١a٠/٠٠٠سن

٧٨٫٢٧١a٠/٠٠٠جنس

١٢١۴٫۶٠۶a٠/٠٠٠سطح تحصیالت

٢۵٢٫٧۶۵a٠/٠٠٠وضع فعالیت

٢١٧٫٧٩۶a٠/٠٠٠منزلت شغلی

١٢۵٫٣٩۵a٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی
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فاصلــۀ زمانــی مطالعــه: پرســیده شــده اســت کــه "چنــد وقــت یک بــار روزنامــه و مجلــه می خوانیــد؟" در پاســخ بــه ایــن ســؤال، ٢٠/١ درصد جمعیــت روزنامه 
و مجله خوان هــا گفته انــد کــه هــر روز، ٢٣/٨ درصــد هفتــه ای دو ســه بــار، ٢١/٣ درصــد هفتــه ای یک بــار، ١۶/۴ درصــد ماهــی دو ســه بــار و ١٠/٣ درصــد ماهــی 
یکبــار و ٨/١ درصــد نیــز بــا فاصلــۀ زمانــی بیشــتر روزنامــه و مجلــه می خواننــد. ایــن ارقــام در جمعیت نمونــه ۵/٢ درصــد هــر روز، ۶/١ درصــد هفته ای دو ســه بار، 
۵/۵ درصــد هفتــه ای یک بــار، ۴/٢ درصــد ماهــی دو ســه بــار، ٢/٧ درصــد ماهــی یک بــار و ٢ درصــد نیــز دو ســه مــاه یک بــار یــا شــش مــاه یــا ســالی یک بــار اســت.
بــا افزایــش ســن، کســانی کــه در فاصلــۀ زمانــی کمتــر ماننــد هــرروز و هفتــه ای دو ســه بــار روزنامــه و مجلــه می خواننــد بیشــتر، و کســانی کــه در فاصلــۀ 
زمانــی بیشــتر ماننــد هفتــه ای یــا ماهــی یک بــار روزنامــه و مجلــه می خواننــد کمتــر می شــود. در واقــع، بــا افزایــش ســن، نظــم زمانــی مطالعــه روزنامــه و 
مجلــه بیشــتر می شــود. نظــم زمانــی در مطالعــه روزنامــه و مجلــه در مــورد مــردان نیــز بیشــتر از زنــان اســت. مــردان بیشــتر از زنــان هــرروز یــا هفتــه ای دو 
ســه بــار روزنامــه و مجلــه می خواننــد. نظــم زمانــی مطالعــه روزنامــه و مجلــه بــا افزایــش ســطح تحصیــالت و منزلــت شــغلی به ویــژه در گزینــۀ هــر روز نیــز 
بیشــتر اســت. ۴٢/١ درصــد افــراد دارای منزلــت بــاالی شــغلی هــرروز روزنامــه و مجلــه می خواننــد. شــاغالن و افــراد دارای درآمــد بــدون کار، بیشــتر از 
دیگــر گروه هــای فعالیــت و خانه دارهــا کمتــر از دیگــران، هــرروز روزنامــه و مجلــه می خواننــد. اقشــار بــاالی بــاالی اقتصــادی بیشــتر و اقشــار متوســط رو 

بــه پاییــن کمتــر از دیگــران هــرروز روزنامــه و مجلــه می خواننــد. در واقــع، ۴٨/٨ درصــد اقشــار بــاالی بــاال هــرروز روزنامــه و مجلــه می خواننــد.

جدول ۴‑٣. فاصلۀ زمانی مطالعه روزنامه و مجله و ویژگی های فردی و پایگاهی

سالی یکبارشش ماه یکباردو سه ماه یکبارماهی یکبارماهی دو سه بارهفته ای یکبارهفته ای دو سه بارهر روز

سن

١۵١٧/۴١٩/۴٢٢/۶١٩/٧١٢/٠٣/٩٢/۶٢/۵‑٢۵ سال
٢۶١٩/٩٢٣/٢٢١/۴١۶/٢١١/۵٣/۵٢/١٢/١‑۴٠سال
۴١٢١/۶٢۵/٨٢٠/٩١۵/٢٨/٣۴/۵١/۶٢/٠‑۶۴ سال
٢١/٢٣۴/٩١٧/٨١٣/٧۴/٨۴/٨٢/١٠/٧باالتراز۶۴سال

جنس
٢۶/٣٢۶/۶٢١/١١٣/٩۶/۶٢/٧١/٢١/۶مرد
١٢/٢٢٠/١٢١/٧١٩/٧١۵/٠۵/۶٣/١٢/٧زن

تحصیالت

١٠/٢٢٢/۶٢۵/٣١٨/۴٩/٩٧/٢٣/٠٣/٣ابتدایی
١۶/١٢۴/٢٢٠/٧١٨/۴١١/٧۴/۴٢/٣٢/٢متوسطه
٢٧/٣٢٣/٣٢١/٣١٣/۶٨/٨٢/۶١/۵١/٧عالی
٣١/٨٢٧/٣٢٧/٣۴/۵٠/٠۴/۵٠/٠۴/۵حوزوی
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سالی یکبارشش ماه یکباردو سه ماه یکبارماهی یکبارماهی دو سه بارهفته ای یکبارهفته ای دو سه بارهر روز

وضع فعالیت

٢۶/٣٢۵/٩٢٠/٨١٣/٩٧/۶٢/٨١/٣١/۴شاغل
١۶/٧٢۵/٢٢١/۵١٧/٣١٠/٩۴/۵١/۵٢/۴بیکار

١٨/٣١٩/٨٢٢/٩١٧/۶١٠/٩۴/٩٢/٧٢/٩محصل و دانشجو
١٠/٠١٩/۵٢١/٩٢٠/١١۶/٠۶/٠٣/٣٣/١خانه دار

٢٣/٩٢٨/٨٢١/٢١۴/٩۶/٠٢/٢١/٩١/١درآمدبدون کار

منزلت شغلی

۴٢/١١٩/٣١۵/٨٨/٨٧/٠١/٨٠/٠۵/٣باال
٢۵/۴٢۵/٩٢١/٩١٢/۵٨/۵۴/٠٠/۴١/٣متوسط باال
٣٠/٠٢٨/١٢٠/۵١٠/٨۶/۵٢/٨١/١٠/٢متوسط

٢۶/١٢۶/٧٢٠/١١۴/٧٧/۴٢/٧١/۴٠/٨متوسط پایین
٢٠/٠٢٣/٧٢٣/۴١۶/٩٨/۶٢/۶٢/٠٢/٩نسبتاً پایین
٢٢/٢۴۴/۴٢٢/٢٠/٠٠/٠١١/١٠/٠٠/٠پایین

پایگاه اقتصادی

٢٢/٢٢٢/٢٣٣/٣١١/١١١/١٠/٠٠/٠٠/٠پایین
١۵/۴٢٠/٨٢۴/٢١۶/٨١١/١۵/٧٢/٨٣/١متوسط پایین
١٧/٠٢٣/١٢١/۶١٧/١١٢/٧۴/٣١/٨٢/٣متوسط

١٩/٨٢٣/٢٢٣/٨١۵/٨٩/۴٣/٨٢/٣١/٩متوسط باال
٢۵/٧٢۶/۴١٨/۵١۵/٣٨/٧٢/٧١/۴١/٢باال

۴٨/٨٢٩/۵٧/٠۴/٧٧/٠١/۶٠/٨٠/٨باالی باال

مــدت زمــان مطالعــۀ روزنامــه و مجلــه: در ســؤال دیگــری از افــراد پرســیده شــده کــه "چنــد ســاعت از وقــت خــود را در هفتــه صــرف مطالعــه 
روزنامــه و مجلــه می کنیــد؟" در جمعیــت روزنامــه و مجله خــوان، ٢۵/۶ درصــد تــا نیــم ســاعت، ٣٢/١ درصــد تــا یــک ســاعت، ٢١/۵ درصــد تــا دو 
ســاعت و ٢٠/٧ درصــد بیشــتر از دو ســاعت در هفتــه روزنامــه و مجلــه می خواننــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه عبــارت اســت از: ۶/۵ درصــد تــا نیــم 
ســاعت، ٨/١ درصــد تــا یــک ســاعت، ۵/۴ درصــد تــا دو ســاعت و ۵/٢ درصــد نیــز بیــش از دو ســاعت. امــا میانگیــن مــدت زمــان مطالعــه روزنامــه 

و مجلــه در میــان روزنامــه و مجله خوان هــا ١/٨٨ و در میــان جمعیــت نمونــه نیــز ٠/۴٩ ســاعت در هفتــه اســت. 
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بــا افزایــش ســن، ســواد و تحصیــالت و منزلــت اجتماعــی افــراد مــدت زمــان مطالعــه روزنامه و مجله نیــز افزایش می یابد. قشــر بــاالی باال از نظــر اقتصادی 
و افــراد دارای درآمــد بــدون کار نســبت بــه دیگــر اقشــار و گروه هــای فعالیــت و تاحــدودی مــردان نســبت به زنــان مدت زمان بیشــتری روزنامه و مجلــه می خوانند.

جدول ۴‑۴. متوسط صرف وقت برای مطالعه روزنامه و مجله در هفته (به ساعت) و ویژگی های فردی و پایگاهی

SDمیانگینتعداد

سن

١۵٧۵۶١/٧٢/٣‑٢۵ سال
٢۶١٧١٣١/٨٢/۴‑۴٠ سال
۴١١٣۴١٢/٠٢/٨‑۶۴سال

١٣٨٢/۵۴/۵باالتر از ۶۴ سال

جنس
٢٢٢٩٢/٠٢/۶مرد
١٧١٩١/٨٢/۶زن

تحصیالت

٣٢۴١/۶٢/١ابتدایی
٢٠۴٨١/٨٢/۶متوسطه
١۵۴۴٢/١٢/٨عالی
١٩١/۴١/٢حوزوی

وضع فعالیت

١٧٧٨٢/٠٢/۶شاغل
٣٢٨٢/٠٢/٨بیکار

۴٣۵١/٧٢/۴محصل و دانشجو
١٠١٢١/۶٢/٢خانه دار

٣۶٣٢/۵٣/٨دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

۵۶٢/۴٣/٣باال
٢٢٣٢/٢٢/۵متوسط باال
۴۶٠١/٩٢/۴متوسط

۵٨٣٢/٠٣/٠متوسط پایین
٣۴٧١/٨٢/١نسبتاً پایین
٩١/۴١/١پایین
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SDمیانگینتعداد

پایگاه اقتصادی

٩٢/١٢/۴قشر پایین
٣۴٢١/٩٢/٣قشر متوسط رو به پایین

٨٨٩١/٧٢/٣قشر متوسط
١١٠٢٢/٠٣/٠قشر متوسط رو به باال

۵٧٢٢/٠٢/١قشر باال
١٢٨٢/٨۵/۴قشر باالی باال

ادامه جدول ۴‑۴. متوسط صرف وقت برای مطالعه روزنامه و مجله در هفته (به ساعت) و ویژگی های فردی و پایگاهی

چند ساعت از وقت خود را در هفته صرف مطالعه روزنامه ها یا مجالت می کنید

 Sum of SquaresdfMean SquareFSig

٩۶/٧٣٣٣٣٢/٢۴۴۴/۶٧٨٠/٠٠٣سن

۴١/٣٨٣١۴١/٣٨٣۵/٩٩۴٠/٠١۴جنس

٩١/٣٣۶٣٣٠/۴۴۵۴/۴٢٩٠/٠٠۴سطح تحصیالت

٢٢٩/۶١٣۴۵٧/۴٠٣٨/٣٣٩٠/٠٠٠وضع فعالیت

۴٠/۶٠١۵٨/١٢٠١/٢٠١٠/٣٠۶منزلت شغلی

١٣٣/٣۵٨۵٢۶/۶٧٢٣/۶٠٠٠/٠٠٣پایگاه اقتصادی

نشریات مورد مطالعه
ــام  ــه ترتیــب اولویــت ن ــد؟" پاســخ گویان می توانســته اند دو نشــریه را ب ــا مجالتــی را می خوانی ــاً چــه روزنامه هــا ی ــه ایــن پرســش که"عمدت در پاســخ ب
ــه ترتیــب داشــتن بیشــترین  ــرده شــده اســت، در اولویــت اول و ب ــام ب ــه ای کــه توســط پاســخ گویان ن ــد. از مجمــوع تعــداد ٣٨٨ روزنامــه و مجل ببرن
خواننــده، روزنامــه همشــهری قــرار دارد بــا ١١/٢ درصــد در میــان افــراد روزنامــه و مجله خــوان و ٢/٧ درصــد در میــان جمعیــت نمونــه. پــس از روزنامــۀ 
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همشــهری، بــه ترتیــب داشــتن بیشــترین خواننــده، نشــریات ورزشــی، روزنامه هــای محلــی، خراســان، جــام جــم، مجلــه خانــواده و خانــواده ســبز و 
ــا ٢/۴ درصــد، ٢/٢ درصــد، ١/۴ درصــد،  ــا و ب ــه و مجله خوان ه ــان روزنام ــا ٩/٨، ٩/٢، ۵/٧، ۵/٣، ۵/١، ۴/٢ و ۴ درصــد در می ــتند ب ــان هس کیه
١/٣ درصــد ١/٢ درصــد و ١ درصــد در جمعیــت نمونــه. روزنامه هــا و مجــالت اطالعــات، حــوادث، جــدول، ایــران، روزهــای زندگــی، آشــپزی، خبــر 
ــا و ٠/٩  ــه و مجله خوان ه ــان روزنام ــا ٠/٨ درصــد در می ــده از ٣/٨ درصــد ت ــه ترتیــب داشــتن بیشــترین خوانن ورزشــی، جــوان، موفقیــت و رشــد ب
درصــد تــا ٠/٢ درصــد در جمعیــت نمونــه و دیگــر نشــریات زیــر ٠/٨ درصــد در میــان نشــریه خوان ها و ٠/١ درصــد جمعیــت نمونــه خواننــده دارنــد.

در اولویــت دوم نیــز روزنامــۀ همشــهری در صــدر نشــریاتی اســت کــه بیشــترین خواننــده را بــا ١٠/۶ درصــد در میــان افــراد روزنامــه و مجله خــوان و 
١/۵ درصــد در میــان جمعیــت نمونــه دارد. دیگــر نشــریات در اولویــت دوم کــه زیــر ده درصــد تــا ١/٠ درصــد در نشــریه خوان ها و زیــر یــک درصــد تــا ٠/١ 
درصــد در جمعیــت نمونــه خواننــده دارنــد کــه بــه ترتیــبِ داشــتن بیشــترین خواننــده عبارتنــد از: ورزشــی، محلــی، جــام جــم، اطالعــات، کیهان، حــوادث، 
ــواده ســبز، خراســان، روزهــای زندگــی و موفقیــت. دیگــر نشــریات نیــز زیــر ٠/٨ درصــد در میــان نشــریه خوان ها و ٠/١  ــواده، خان ایــران، جــدول، خان
درصــد خواننــده در جمعیــت نمونــه دارنــد. نشــریاتی کــه در جمعیــت نمونــه، کمتــر از ۵ نفــر در هــر دو اولویــت خواننــده دارنــد نیــز در جدول نیامده اســت.

جدول ۴‑۵. روزنامه و مجالت مورد مطالعه

نام نشریه
اولویت دوماولویت اول

نام نشریه
اولویت دوماولویت اول

٪خاص٪کل٪خاص٪کل٪خاص٪کل٪خاص٪کل

٠/١٠/۴٠/١٠/۴نود٢/٧١١/٢١/۵١٠/۶همشهری

٠/١٠/۴٠/١٠/۶دانستنیها٢/۴٩/٨٠/٩۶/۴ورزشی

٠/١٠/٣٠/٠٠/٣دنیای اقتصاد٢/٢٩/٢٠/٨۵/۶روزنامه محلی

٠/١٠/٣٠/١٠/۴اعتماد١/۴۵/٧٠/٣١/٩خراسان

٠/١٠/٣٠/١٠/۴آرمان١/٣۵/٣١/٠٧/٠جام جم

٠/١٠/٣٠/١٠/۵اقتصاد١/٢۵/١٠/۴٢/٧خانواده

٠/١٠/٣٠/٠٠/٢کیهان ورزشی١/٠۴/٢٠/٣٢/٣خانواده سبز

٠/١٠/٢٠/٠٠/١زن روز١/٠۴/٠٠/٧۴/٨کیهان

٠/١٠/٢٠/١٠/۵پزشکی٠/٩٣/٨٠/٧۵/٢اطالعات
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نام نشریه
اولویت دوماولویت اول

نام نشریه
اولویت دوماولویت اول

٪خاص٪کل٪خاص٪کل٪خاص٪کل٪خاص٪کل

٠/١٠/٢٠/١٠/۴شرق٠/٨٣/٢٠/۵٣/٣حوادث

٠/١٠/٢٠/٢١/١قدس٠/٧٢/٩٠/۴٢/٧جدول

٠/١٠/٢٠/٠٠/٢ابتکار٠/۶٢/۴٠/۴٢/۶ایران

٠/٠٠/٢٠/٠٠/٠اطالعات هفتگی٠/٣١/١٠/٢١/۶روزهای زندگی

٠/٠٠/٢٠/١٠/۵ایران ورزشی٠/٢١/٠٠/١٠/٨آشپزی

٠/٠٠/٢٠/٠٠/٠کودک٠/٢١/٠٠/١٠/۶ورزشی، خبرورزشی

٠/٠٠/٢٠/٠٠/١ماشین٠/٢٠/٨٠/١١/٠جوان

٠/٠٠/٢٠/٠٠/١مجله هفتگی٠/٢٠/٨٠/٢١/٢موفقیت

٠/٠٠/٢٠/٠٠/١هفت صبح٠/٢٠/٨٠/٠٠/٢رشد

٠/٠٠/٢٠/٠٠/٢پیروزی٠/١٠/۵٠/١٠/۶جمهوری اسالمی

٠/٠٠/٢٠/٠٠/٠شهروند٠/١٠/۴٠/١٠/٧سالمت

٠/٠٠/١٠/٠٠/٢روان شناسی هنر٠/٠٠/٢٠/٠٠/١کلبه

٠/٠٠/١٠/٠٠/٠طنز٠/٠٠/٢٠/٠٠/٣کوالک

٠/٠٠/١٠/٠٠/١فارس٠/٠٠/١٠/٠٠/١ایدئال

٠/٠٠/١٠/١٠/۶ابرار٠/٠٠/١٠/٠٠/٢آفتاب یزد

٠/٠٠/١٠/١٠/۴سروش٠/٠٠/١٠/٠٠/١بهداشت

٠/٠٠/١٠/١٠/۵ابرار ورزشی٠/٠٠/١٠/٠٠/١پیوند

٠/٠٠/١٠/٠٠/٣بازار کار٠/٠٠/١٠/٠٠/٠تابناک

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢ابرار اقتصادی٠/٠٠/١٠/٠٠/١جوانان

٠/٠٠/١٠/٠٠/١اقتصادنو٠/٠٠/١٠/٠٠/٣رازی

٠/٠٠/١٠/٠٠/١تصویرسازی٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢انتخاب
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نام نشریه
اولویت دوماولویت اول

نام نشریه
اولویت دوماولویت اول

٪خاص٪کل٪خاص٪کل٪خاص٪کل٪خاص٪کل

٠/٠٠/١٠/٠٠/١راه زندگی٠/٠٠/١٠/٠٠/١خیاطی

٠/٠٠/١٠/٠٠/١سبز٠/٠٠/١٠/٠٠/٠رشد کودک

٠/٠٠/١٠/٠٠/١صبح٠/٠٠/١٠/٠٠/١سینمایی

٠/٠٠/١٠/٠٠/٠فیلم٠/٠٠/١٠/٠٠/١فرهیختگان

٠/٠٠/١٠/٠٠/١هنرمندان٠/٠٠/١٠/٠٠/١هم وطن

٠/٠٠/٠٠/٠٢/٠مردم ساالری٠/٠٠/١٠/٠٠/١نسیم

روزنامه ها و مجالت دیگری نیز خوانده می شود که چون تعداد آنها از پنج نفر کمتر است، در این جدول نیامده است.
صفحــات مــورد مطالعــه: در ســؤال دیگــری از افــراد در مــورد صفحــۀ روزنامــه پرســش شــده اســت: "معمــوًال کــدام صفحــۀ روزنامــه را می خوانید؟ 
بــه ترتیــب تــا ســه گزینــه را ذکــر کنیــد" در پاســخ بــه ایــن پرســش و در اولویــت اول، ٣٠/۶ درصــد افــراد روزنامــه و مجله خــوان صفحــۀ اول روزنامــه 
را می خواننــد و جمعــاً در هــر ســه اولویــت ٣١/٧ درصــد افــراد روزنامــه و مجله خــوان تنهــا صفحــۀ اول روزنامــه را می خواننــد. ٣٠/۶ درصــد روزنامــه 
ــت اول، صفحــه اول، ٢٢/٧ درصــد صفحــۀ حــوادث، ٢٠/٢ درصــد صفحــه سیاســی، ١٢/٣ درصــد صفحــۀ اجتماعــی  ــا در اولوی و مجله خوان ه
را معمــوًال می خواننــد. ۵/۵ درصــد نیــز صفحــه ورزشــی، ۴/٣ درصــد صفحــۀ فرهنگــی، ١/٩ درصــد صفحــۀ اقتصــادی و ١/۴ درصــد نیــز صفحــه 
گهی هــا را می خواننــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه عبــارت اســت از: ٧/٨ درصــد صفحــه اول، ۵/٨ درصــد صفحــۀ حــوادث، ۵/١ درصــد صفحــۀ  آ
سیاســی، ٣/١ درصــد صفحــۀ اجتماعــی، ١/۴ درصــد صفحــۀ ورزشــی، ١/١ درصــد صفحــۀ فرهنگــی، ٠/۵ درصــد صفحــۀ اقتصــادی و ٠/۴ درصــد 
نیــز صفحــۀ آگهی هــا. امــا در اولویــت دوم و بــه ترتیــب بیشــترین خواننــده، صفحــۀ حــوادث و اجتماعــی قــرار دارنــد بــا ٢٣/۵ و ٢٣/١ درصــد در میــان 
نشــریه خوان ها و ۴/٣ و ۴/٢ درصــد در جمعیــت نمونــه. صفحــات بعــدی در ایــن اولویــت نیــز بــه ترتیــب بیشــترین خواننــده عبارتنــد از: صفحــات 
فرهنگــی، سیاســی، اقتصــادی و ورزشــی بــا ١۵/٧، ١٢/۶، ١٠/٨ و ٩/٢ درصــد در میــان نشــریه خوان ها و ٢/٩، ٢/٣، ٢ و ١/٧ درصــد در جمعیــت 
نمونــه. در اولویــت ســوم نیــز صفحــه اقتصــادی، ورزشــی، فرهنگــی و اجتماعــی بــا ٣٠ درصــد، ٢٢/٢ درصــد، ١۶/۴ درصــد و ١٣/۴ درصــد در میــان 

نشــریه خوان ها و ٣/٢ درصــد، ٢/۴ درصــد، ١/٨ درصــد و ١/۴ درصــد در جمعیــت نمونــه بــه ترتیــب بیشــترین خواننــده را دارنــد. 
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جدول ۴‑۶. مطالعه صفحۀ روزنامه

صفحۀ روزنامه
اولویت سوماولویت دوماولویت اول

٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد

١٢١١٧/٨٣٠/۶١٠٠/١٠/۴١٢٠/١٠/٧صفحۀ اول

٧٩٧۵/١٢٠/٢٣۶٠٢/٣١٢/۶۶٠/٠٠/۴سیاسی

٨٩٨۵/٨٢٢/٧۶۵٨۴/٢٢٣/١١٠٢٠/٧۶/١حوادث

۴٨۵٣/١١٢/٣۶٧٠۴/٣٢٣/۵٢٢۵١/۴١٣/۴اجتماعی

١٧٠١/١۴/٣۴۴٩٢/٩١۵/٧٢٧۶١/٨١۶/۴فرهنگی

٧٧٠/۵١/٩٣٠٧٢/٠١٠/٨۵٠۵٣/٢٣٠/٠اقتصادی

۵۶٠/۴١/۴١١٧٠/٧۴/١١۵٩١/٠٩/۴آگهی

٢١٩١/۴۵/۵٢۶٢١/٧٩/٢٣٧۴٢/۴٢٢/٢ورزشی

۴١٠/٣١/٠١٩٠/١٠/٧٢۵٠/٢١/۵دیگر موارد

٣٩۵۴٢۵/٣١٠٠/٠٢٨۵٢١٨/٣١٠٠/٠١۶٨۴١٠/٨١٠٠/٠جمع

مــردان بیشــتر از زنــان صفحــات اول، سیاســی، ورزشــی و اقتصــادی و زنــان بیشــتر از مــردان صفحــات حــوادث، اجتماعــی و فرهنگــی را می خواننــد. 
افــراد در ســن ١۵ تــا ٢۵ ســال نســبت بــه دیگــر گروه هــای ســنی، بیشــتر صفحــۀ ورزشــی و کمتــر صفحــۀ اول و سیاســی را می خواننــد. افــراد باالتــر از ۶۴ 

ســال بیشــتر از دیگــر گروه هــای ســنی، صفحــۀ سیاســی و اجتماعــی و کمتــر از دیگــران صفحــۀ ورزشــی، حــوادث و آگهــی را می خواننــد. 
با افزایش سطح تحصیالت، مطالعه صفحات اول، سیاسی و اقتصادی روزنامه نیز افزایش پیدا می کند و مطالعه صفحۀ حوادث کاهش می یابد. با افزایش 
منزلت اجتماعی مطالعه صفحات اول، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افزایش و صفحات ورزشی و آگهی کاهش می یابد (البته این منطق در منزلت باال در مورد 
صفحات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی متفاوت است). با افزایش پایگاه اقتصادی خوانندگان، مطالعه صفحات سیاسی و اجتماعی نیز افزایش می یابد. 

همچنین، افراد دارای پایگاه اقتصادی پایین، بیشتر از دیگران صفحات اول و اقتصادی و کمتر از دیگران صفحات اجتماعی، فرهنگی و ورزشی را می خوانند. 
شــاغالن و افــراد دارای درآمــد بــدون کار، بیشــتر از دیگــر گروه هــای فعالیــت، صفحــۀ اول و صفحــۀ سیاســی را می خواننــد. خانه دارهــا نیــز کمتــر 
از دیگــر گروه هــای فعالیــت، صفحــۀ سیاســی و ورزشــی و بیشــتر از دیگــران صفحــۀ حــوادث و اجتماعــی را می خواننــد. دانش آمــوزان و دانشــجویان 
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نیــز بیشــتر از دیگــر گروه هــای فعالیــت، صفحــۀ ورزشــی و بیــکاران نیــز بیشــتر از بقیــه، صفحــۀ آگهــی را می خواننــد.

جدول ۴‑٧. مطالعه صفحۀ روزنامه و ویژگی های فردی و پایگاهی

ورزشیآگهیاقتصادیفرهنگیاجتماعیحوادثسیاسیصفحۀ اول

   سن

١۵٢۵/٨١۴/٢٢٣/٨١۴/١۵/۵١/٩١/٩١٠/٩‑٢۵سال
٢۶٣١/٧٢٠/٠٢٢/۵١١/٨۴/٢١/٧١/٧۵/۴‑۴٠ سال
۴١٣٢/١٢٢/۵٢٢/٧١١/۶۴/٢٢/٢٠/٨٣/٢‑۶۴سال
٢٨/٧٣٠/٨١٨/٩١۵/۴٠/٠٢/١٠/٧١/۴باالتراز۶۴سال

   جنس
٣٣/۶٢۵/٩١٧/٠٨/٠٢/٣٢/۶١/٢٨/٧مرد
٢۶/٨١٢/۶٣٠/١١٧/٨۶/٩١/١١/٧١/۵زن

     تحصیالت

٢٨/٨١۶/۴٣٢/۴١١/٢۴/۵١/٢١/٢٣/٣ابتدایی
٢٩/٠١٧/۴٢۵/۴١٢/۶۴/٣١/٨١/۶۶/۵متوسطه
٣٣/۴٢۴/٢١٧/۵١٢/٠۴/١٢/٣١/٢۴/٨عالی
٢٧/٣۴۵/۵٠/٠١٣/۶٩/١٠/٠٠/٠۴/۵حوزوی

   وضع فعالیت

٣٣/۵٢۴/٩١٧/٣١٠/٢٣/١٢/۴١/٠۶/٨شاغل
٣٢/١١٨/۵٢٣/۵٧/۴۴/٩٢/٢٣/۴٧/٧بیکار 

٢۵/٨١۴/١٢٣/٧١٢/۴۶/٣١/۴١/۴١٢/٩محصل و دانشجو
٢۵/٧١٠/۶٣٣/۶١٨/٢۶/٣١/۵١/٩٠/٧خانه دار

٣۴/٩٣١/٣١۶/٩١٠/۴١/۶١/١٠/۵٢/٧درآمدبدون کار
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ورزشیآگهیاقتصادیفرهنگیاجتماعیحوادثسیاسیصفحۀ اول

   منزلت شغلی   

۴٠/۴٢١/١١٢/٣١٠/۵٠/٠۵/٣٠/٠١٠/۵باال

٣۶/٢٢۴/٠١١/٨١٧/٢۴/۵١/۴٠/٠۴/۵متوسط باال

٣۴/٣٢٧/٨١۵/٨١٠/٨٣/٠٢/۴١/٣۴/١متوسط

٣٢/۵٢۵/٣١٨/۵٨/۴٢/٩٢/١١/٠٨/٠متوسط پایین

٣٢/٧٢١/۵٢١/٨٨/۶٢/٩٣/٢١/۴٧/٢نسبتاً پایین

٣٣/٣٣٣/٣١١/١٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٢٢/٢پایین

پایگاه اقتصادی

۴۴/۴٢٢/٢٢٢/٢٠/٠٠/٠١١/١٠/٠٠/٠  پایین

٢٨/۶١٧/۵٢٨/۶١١/۴٣/٨١/٢٢/٣۶/١  متوسط پایین

٣٢/۴١٨/٨٢۵/١٩/۵۴/٧٢/٠١/٢۵/٣  متوسط

٣١/۴٢٠/١٢۴/٠١٣/١۴/٣٢/٠٠/٩٣/٣  متوسط باال

٣٠/٢٢۴/٨١٧/١١۴/٢٣/٨٢/١١/٧۴/٧  باال

٣۴/٩٢٧/٨١١/١١۵/١١/۶٣/٢٣/٢٣/٢  باالی باال

مکان مطالعه روزنامه و مجله
در پاســخ بــه پرســش "روزنامــه و مجلــه را بیشــتر در کجــا مطالعــه می کنید؟(تنهــا یــک گزینــه نــام ببرید)"بیشــترین مــکان مطالعــه روزنامــه و مجلــه، خانه 
اســت بــا ٧۵/٢ درصــد در میــان روزنامــه و مجله خوان هــا و ١٩/۴ درصــد در جمعیــت نمونــه. محــل کار نیــز دومیــن مکانــی اســت کــه بــا ١٧ درصــد در 
میــان نشــریه خوان ها و ۴/۴ درصــد در جمعیــت نمونــه، بیشــتر افــراد در آن روزنامــه می خواننــد. ۴/۴ درصــد نشــریه خوان ها و ١/١ درصــد جمعیــت 
نمونــه نیــز بیشــتر در کیوســک روزنامه فروشــی ها، نشــریات را می خواننــد. اماکــن عمومــی و کتابخانه هــا نیــز از نظــر مــکان مطالعــۀ نشــریات، بــا ٢ و 

١/٢ درصــد در میــان نشــریه خوان ها و ٠/۵ درصــد و ٠/٣ درصــد در جمعیــت نمونــه پــس از آن قــرار دارنــد.

خریداری روزنامه و مجله
از افــراد پرســیده شــده "بــرای روزنامــه و مجلــه (شــامل کاغــذی و الکترونیکی)حــدوداً چقــدر در مــاه هزینــه می کنیــد؟" میانگیــن هزینــۀ ماهانــه بــرای 
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نشــریات در میــان روزنامــه و مجله خوان هــا ١٧١٧٠ تومــان اســت و در جمعیــت نمونــه ٣۵٧٨ تومــان اســت. ٢٧/۵ درصــد نشــریه خوان ها ۵ تــا ١٠ 
هــزار تومــان در مــاه، ٢۴/٨ درصــد ٣ تــا ۵ هــزار تومــان، ٢٢/١ درصــد ١٠ تــا ٢٠ هــزار تومــان، ١٣/٩ درصــد ٢٠ تــا ۵٠ هــزار تومــان، ٣/١ درصــد 
بیــش از ۵٠ هــزار تومــان و ٨/۶ درصــد ١ تــا ٢ هــزار تومــان در مــاه بــرای خریــد روزنامــه و مجلــه هزینــه می کننــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه ٧/۵ 
درصــد پنــج تــا ده هــزار، ۵/٢ درصــد ســه تــا پنــج هــزار ۴/۶ درصــد ده تــا بیســت هــزار، ٢/٩ درصــد ٢٠ تــا ۵٠ هــزار، ١/٨ درصــد یــک تــا دو هــزار 

و ٠/۶ درصــد بیــش از ۵٠ هــزار تومــان اســت.

جدول ۴‑٨. مکان مطالعه روزنامه و مجله و میزان هزینۀ ماهانه خرید آن

٪خاص٪کلتعدادهزینۀ ماهانۀ خرید روزنامه و مجله٪خاص٪کلتعدادمحل مطالعۀ روزنامه و مجله

٢٧٩١/٨٨/۶یک تا دو هزار تومان٣٠٣٢١٩/۴٧۵/٢خانه

٨٠٧۵/٢٢۴/٨سه تا پنج هزار تومان۶٨۵۴/۴١٧/٠محل کار

٨٩۴۵/٧٢٧/۵پنج تا ده هزار تومان۵٠٠/٣١/٢کتابخانه

٧١٩۴/۶٢٢/١ده تا بیست هزار تومان١٧٧١/١۴/۴کیوسک های روزنامه فروشی

۴۵٢٢/٩١٣/٩بیست تا پنجاه هزار تومان٨٢٠/۵٢/٠اماکن عمومی

١٠١٠/۶٣/١بیشتر از پنجاه هزار تومان٨٠/١٠/٢دیگر موارد

٣٢۵٢٢٠/٨١٠٠/٠جمع۴٠٣۴٢۵/٨١٠٠/٠جمع

بــا افزایــش ســواد و ســطح تحصیــالت، منزلــت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی افــراد، میــزان هزینــۀ ماهانــۀ بــرای خریــد روزنامــه و مجلــه نیــز افزایــش 
ی، زنــان نســبت بــه مــردان، خانه دارهــا، افــراد در حــالِ تحصیــل و بیــکاران  می یابــد. افــراد در ســن ١۵ تــا ٢۵ ســال نســبت بــه دیگــر گروه هــای ســنّ
نســبت بــه دیگــر گروه هــای فعالیــت، کمتــر بــرای خریــد روزنامــه و مجلــه در مــاه هزینــه می کننــد. افــراد دارای درآمــد بــدون کار نیــز به مراتــب بیــش از 

دیگــر گروه هــای فعالیــت هزینــۀ ماهانــه بــرای خریــد نشــریات دارنــد.
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جدول ۴‑٩. میزان هزینۀ برای خرید روزنامه و مجله در هفته (به تومان) و ویژگی های فردی و پایگاهی

SDمیانگینتعداد

سن

١۵۶٠۴١۵٨٠٣/٠٣٢٠۴۶/١‑٢۵ سال

٢۶١۴٢۵١٧۵٠٧/۴٣۵٨٠٩/٩‑۴٠سال

۴١١١١١١٧٣۶٣/۶٣۴۴٠١/٩‑۶۴ سال

١١٢١٨٣٣٩/٣١٩۵٧٧/٨باالتر از ۶۴ سال

جنس
١٨۴٧١٧٩٢١/۵٣۴١٠٠/۴مرد

١۴٠۵١۶١٨٢/٩٣۴٣٢٣/١زن

تحصیالت

٢۴٨١٢١٣٧/١١٣١۴٧/٨ابتدایی

١٧١٨١۵۵٠۴/١٢٩٩٢٧/٢متوسطه

١٢۶٢٢٠٠۴٩/٩٣٩۴۴٨/٧عالی

١١۶٢۴۵۴/۵١۴۵٩١۴/۶حوزوی

وضع فعالیت

١۴۴٣١٨٧۶۵/١٣۵٩٧٨/٧شاغل

٢٩٨١۵١٠٠/٧١۴٧٣٣/٩بیکار

٣۴١١۵٠٠٢/٩٢٢٧١١/٧محصل و دانشجو

٨٢۶١٣٩٩۶/۴٣١٢٣٩/٧خانه دار

٣٢٠٢٢٩۶۵/۶۵١٩٨۴/٨دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

۴۴٢۴٨١٨/٢٢٢۴۶۵/٨باال

١٨۴٢۴٢٩٨/٩۵٣١١۶/٠متوسط باال

٣۴٢١٩٧۵١/۵٣۴۴٠٨/۵متوسط

۴٩۵١٨٣٣۵/۴٣٩۵٩٣/٩متوسط پایین

٢٩٨١۴۶۵۴/۴١۶٩٩٣/٧نسبتاً پایین

٨٨٠٠٠/٠۴٨۶٩/٧پایین



فصل چهارم: روزنامه و مجله خوانی | ۶٩

SDمیانگینتعداد

پایگاه اقتصادی

٧١٠١۴٢/٩٧۶۶٨/٧قشر پایین

٢٨٣١۴۵۵٨/٣٢٢۵٠۴/٨قشر متوسط رو به پایین

٧٣۵١۴١۵٢/۴١٧٧۵١/٨قشر متوسط

٩٠٨٢٠۶٢۵/۶۴٧١٢۴/٣قشر متوسط رو به باال

۴٨٩١٧۶٩٧/٣٢٨۵٨۶/٨قشر باال

٩٩٢٣٧٧٧/٨٣٢٩٧٧/۶قشر باالی باال

ادامه جدول ۴‑٩. میزان هزینه برای خرید روزنامه و مجله در هفته (به تومان) و ویژگی های فردی و پایگاهی

برای خرید روزنامه و مجله (شامل کاغذی و الکترونیکی) حدودا چقدر در هر ماه هزینه می کنید ؟

 Sum of SquaresdfMean SquareFSig

١۴٨۵۶٩٧٠۶۶/٩٣۵٣۴٩۵٢٣٢٣۵۵/۶۴۵٠/۴٢٣٠/٧٣۶سن

٢۴١٢٠١۵۶٧۴/٩۴۶١٢۴١٢٠١۵۶٧۴/٩۴۶٢/٠۶٣٠/١۵١جنس

۴۴٠٧۴٢۴٠١۴٩/٧١١٣١۴۶٩١۴١٣٣٨٣/٢٣٧١٢/۶۵۴٠/٠٠٠سطح تحصیالت

٢۵۶٠۶٨۶٩٠٢۵/٠١٢۴۶۴٠١٧١٧٢۵۶/٢۵٣۵/۴۶٨٠/٠٠٠وضع فعالیت

١٣۶٢۶۶٩١٧۴٨/٢٧۶۵٢٧٢۵٣٣٨٣۴٩/۶۵۵٢/٠۶۴٠/٠۶٧منزلت شغلی

٢٣٨٣٧٩٢٢٨٠۶/۵۵٠۵۴٧۶٧۵٨۴۵۶١/٣١٠۴/١۴٣٠/٠٠١پایگاه اقتصادی





 :  

در ایــن فصــل، اســتفاده از رادیوهــای داخلــی و خارجــی، مــدت زمــان اســتفاده از هــر یــک و انــواع ایســتگاه ها یــا شــبکه های داخلــی و خارجــی رادیــو 
کــه مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد، مــورد پرســش قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن در مــورد اســتفاده از رادیــو از طریــق اینترنــت نیــز پرســش شــده اســت.

رادیوهای داخلی
ــان  ــه اذع ــت نمون ــد؟» ٢٩/٧ درصــد جمعی ــران گــوش می دهی ــوی ای ــه رادی ــا ب ــه «آی ــو: از پاســخ گویان پرســیده شــده اســت ک ــه رادی گــوش دادن ب

ــد.  ــن پرســش داده ان ــه ای ــی ب ــر، ٧٠/١ درصــد پاســخ منف ــد و در براب ــران گــوش می دهن ــای ای ــه رادیوه ــه ب داشــته اند ک

جدول ۵‑١. گوش دادن به رادیوهای ایران و میزان و مکان آن

٪خاص٪کلتعداد

گوش دادن به رادیوهای 
ایران

ـــ۴۶٣۶٢٩/٧بلی

ــــ١٠٩۴٧٧٠/١خیر

ــــ١۵۵٨٣٩٩/٩جمع
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٪خاص٪کلتعداد

میزان گوش دادن به 
رادیوهای ایران در 

شبانه روز

١٠٩٨٧/٠٢۴/١تا نیم ساعت

١۴۵۴٩/٣٣٢/٠تا یک ساعت

٩٨۵۶/٣٢١/٧تا دو ساعت

١٠١٢۶/۵٢٢/٢بیش از دو ساعت

۴۵۴٩٢٩/١١٠٠/٠جمع

مکان گوش دادن به رادیو

١٧٩١١١/۵۵٠/۵در خانه

٣۵٩٢/٣١٠/١در محل کار

١٣٨٨٨/٩٣٩/١در وسیلۀ نقلیه

١١٠/١٠/٣دیگر موارد

٣۵۴٩٢٢/٧١٠٠/٠جمع

بــا افزایــش ســن، افــراد بیشــتر بــه رادیوهــای ایــران گــوش می دهنــد. مــردان نیــز نســبت بــه زنــان بیشــتر رادیوهــای ایــران را گــوش می دهنــد. افراد در ســطح 
تحصیــل ابتدایــی، بیشــتر از افــراد بی ســواد و دارای ســواد متوســطه رادیوهــای ایــران را گــوش می دهنــد. افــراد دارای درآمــد بدون کار، بیشــتر از شــاغالن و این 
دو بیشــتر از بیــکاران و خانه دارهــا رادیوهــای ایــران را گــوش می دهنــد و متقابــًال دانش آمــوزان و دانشــجویان کمتــر از دیگــر گروه هــای فعالیــت رادیــو گــوش 
می دهنــد. افــراد دارای منزلــت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی پاییــن، از افــراد در منزلت هــای شــغلی و پایگاهــی دیگــر کمتــر بــه رادیوهــای ایــران گــوش می دهند. 

جدول ۵‑٢. گوش دادن به رادیوهای ایران و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵۵۴٩١١/٨١۵/٩‑٢۵ سال

٢۶١۶١٨٣۴/٩٢٨/٧‑۴٠سال

۴١٢٠٠١۴٣/٢٣٧/۵‑۶۴ سال

۴۶٨١٠/١۴٠/١باالتر از ۶۴ سال



فصل پنجم: رادیو | ٧٣

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

جنس
٢٨٢٠۶٠/٨٣۶/۵مرد
١٨١۶٣٩/٢٢٣/١زن

تحصیالت

۴۴٠٩/۵٢٧/۴بی سواد
٨٨٧١٩/٢٣۴/۴ابتدایی
٢٠٩۶۴۵/٣٢٨متوسطه
١١٧۶٢۵/۴٣٠/٩عالی
٢٣٠/۵۴۶/١حوزوی

وضع فعالیت

٢١٣۴۴۶/۴٣٨/٩شاغل
٢۵٨۵/۶٢٠/٩بیکار

٢۶٢۵/٧١٢/٩محصل و دانشجو
١٣٣٨٢٩/١٢۴/٩خانه دار

۶٠٩١٣/٢۴۶/٠دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

۴۴٢/٢٣٨/٣باال
١٨٣٩/٠٣٨/۶متوسط باال
۴٣٨٢١/۶۴٠/۴متوسط

۶۶۴٣٢/٨٣۵/١متوسط پایین
۶٨۵٣٣/٨۴١/٨نسبتاً پایین
١٢٠/۶٢۴/۵پایین

پایگاه اقتصادی

٢٩٠/٨١٧/٩قشر پایین
۴٨١١٢/٨٢۶/٨قشر متوسط رو به پایین

١٢١١٣٢/٣٣٢/٩قشر متوسط
١٣٣۴٣۵/۶٣۴/١قشر متوسط رو به باال

۵٩٢١۵/٨٣٢/٨قشر باال
١٠۵٢/٨٢٩/٧قشر باالی باال
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ادامه جدول ۵‑٢. گوش دادن به رادیوهای ایران و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSigویژگی های فردی و پایگاهی

۵٢٩٫۶٢٨٠/٠٠٠سن

٣٣٠٫٩٨۶a٠/٠٠٠جنس

۵٠٫٢۶٩a٠/٠٠٠سطح تحصیالت

٧٧۶٫٣۶۵a٠/٠٠٠وضع فعالیت

٢٢٫۶۴۵a٠/٠٠٠منزلت شغلی

۴٧٫٧٣٧a٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی

مدت زمان استفاده از رادیوهای ایران: در پاسخ به این پرسش که "به طور متوسط در شبانه روز چند ساعت به رادیوهای ایران گوش می دهید؟" ٢۴/١ درصد 
گوش دهندگان به رادیوگفته اند تا نیم ساعت، ٣٢ درصد تا یک ساعت، ٢١/٧ درصد تا دو ساعت و ٢٢/٢درصد نیز بیش از دو ساعت در شبانه روز رادیوهای ایران 
را گوش می دهند. این ارقام در جمعیت نمونه عبارت است از: ٧ درصد تا نیم ساعت، ٩/٣ درصد تا یک ساعت، ۶/٣ درصد تا دو ساعت و ۶/۵ درصد بیش از دو 

ساعت. میانگین گوش دادن به رادیوهای ایران در میان کسانی که رادیو گوش می دهند ١/٨٧ ساعت و در جمعیت نمونه برابر ٠/۵۵ ساعت است. 
ــا افزایــش ســن، میــزان گــوش دادن بــه رادیوهــای ایــران نیــز افزایــش می یابــد. افــراد دارای تحصیــالت ابتدایــی و متوســطه نســبت بــه افــراد    ب
بی ســواد و دارای تحصیــالت عالــی میــزان بیشــتری بــه رادیوهــای ایــران گــوش می دهنــد. شــاغالن بیشــتر از دیگــر گروه هــای فعالیــت٬ رادیوهــای ایــران 

را گــوش می کننــد. افــراد دارای منزلــت شــغلی متوســط پاییــن و نســبتاً پاییــن بیشــتر از دیگــر گروه هــای منزلتــی رادیوهــای ایــران را گــوش می کننــد.

جدول ۵‑٣. متوسط صرف وقت برای گوش دادن رادیوهای ایران در شبانه روز (به ساعت) و ویژگی های فردی و پایگاهی

SDمیانگینتعداد

سن

١۵۵٣٣١/۴١/٧‑٢۵ سال

٢۶١۵٩٢١/۶١/٨‑۴٠سال

۴١١٩۶۶٢/١٢/٢‑۶۴سال

۴۵٨٢/٢٢/٠باالتر از ۶۴ سال



فصل پنجم: رادیو | ٧۵

SDمیانگینتعداد

جنس
٢٧٧۴١/٩٢/٠مرد
١٧٧۵١/٨٢/٠زن

تحصیالت

۴٣٢٢/١١/٧بی سواد
٨۶٨٢/٣٢/٣ابتدایی
٢٠۵٨١/٩٢/١متوسطه
١١۵۴١/۴١/٧عالی
٢٣١/٧١/٩حوزوی

وضع فعالیت

٢١٠۵١/٩٢/٢شاغل
٢۵۴١/۶١/٧بیکار

٢۵۴١/٢١/٨محصل و دانشجو
١٣٠۴١/٩١/٩خانه دار

۵٩٧٢/١١/٨دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

۴٢١/۵١/٧باال
١٨٢١/۴١/۵متوسط باال
۴٣٧١/٢١/٢متوسط

۶۵٠٢/١٢/۵متوسط پایین
۶٧۵٢/۴٢/۴نسبتاً پایین
١٢١/٠٠/٧پایین

پایگاه اقتصادی

٢٨٢/۴١/٩قشر پایین
۴٧٢٢/٠٢/٢قشر متوسط رو به پایین

١١٩٣١/٩٢/١قشر متوسط
١٣١٢١/٨١/٩قشر متوسط رو به باال

۵٨۴١/٩٢/٠قشر باال
١٠١١/٨٢/١قشر باالی باال
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ادامۀ جدول ۵‑٣. متوسط صرف وقت برای گوش دادن رادیوهای ایران در شبانه روز (به ساعت) و ویژگی های فردی و پایگاهی

به طور متوسط در شبانه روز چند ساعت به رادیوهای ایران گوش می دهید ؟

 Sum of SquaresdfMean SquareF.Sig

٣٨۵/١٠٣٣١٢٨/٣۶٨٣٢/٣٠٣٠/٠٠٠سن

۵/١۵۵١۵/١۵۵١/٢٧١٠/٢۶٠جنس

۴٧٣/١۵٠۴١١٨/٢٨٧٢٩/٨۴٣٠/٠٠٠سطح تحصیالت

١۶۴/٩٣۴۴۴١/٢٣۴١٠/١٩٩٠/٠٠٠وضع فعالیت

۴۵۵/۵٩٢۵٩١/١١٨١٩/٩٠۶٠/٠٠٠منزلت شغلی

٢١/١٨۴۵۴/٢٣٧١/٠۴٩٠/٣٨٧پایگاه اقتصادی

مــکان گــوش دادن بــه رادیــو: از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه "بیشــتر، کجــا رادیــو گــوش می دهیــد؟" بیــش از ۵٠ درصــد (۵٠/۵ درصــد) کســانی 
ــه رادیــو گــوش  ــه رادیــو گــوش می دهنــد. ٣٩/١ درصــد نیــز بیشــتر در خــودروی خــود ب ــد، گفته انــد کــه بیشــتر در خان ــه رادیــو گــوش می دهن کــه ب

می دهنــد و تنهــا ١٠/١ درصــد در محــل کار بــه رادیــو گــوش می دهنــد.
ایســتگاه های رادیویــی ایــران: از کســانی کــه رادیوهــای ایــران را گــوش می کننــد پرســیده شــده کــه "چــه شــبکه ها یــا ایســتگاه های رادیویــی ایــران 
را گــوش می کنیــد؟ (دو مــورد بــه ترتیــب اولویــت نــام ببریــد)" بیشــترین رادیوهــای مــورد اســتقبال در هــر دو اولویــت، رادیوهــای اســتانی اســت بــا  
٣۶/۴ و ١٩ درصــد در میــان افــرادی کــه رادیــو گــوش می دهنــد و ١٠/٢ درصــد و ٢/۵ درصــد در جمعیــت نمونــه. پــس از آن، در میــان افــرادی کــه 
رادیــو گــوش می دهنــد؛ در اولویــت اول ١۶/٣ درصــد رادیــو جــوان، ١۵/۶ درصــد رادیــو پیــام و ١١/١ درصــد رادیــو آوا و در اولویــت دوم بــه ترتیــب 
١۴/٧، ١٧/١، ١۵/٩ درصــد ایــن رادیوهــا را گــوش می دهنــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه عبــارت اســت از: رادیوهــای جــوان، پیــام و آوا بــه ترتیــب 

در اولویــت اول بــا ۴/۶ درصــد، ۴/۴ درصــد و ٣/١ درصــد و در اولویــت دوم بــا ١/٩ درصــد، ٢/٣ درصــد و ٢/١ درصــد.
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جدول ۵‑۴. شبکه های مورد استفاده رادیویی ایران

شبکه های رادیو ایران
اولویت دوماولویت اول

٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد

١۵٩١١٠/٢٣۶/۴٣٩٢٢/۵١٩/٠استانی
٧١٢۴/۶١۶/٣٣٠٣١/٩١۴/٧جوان
۶٨٢۴/۴١۵/۶٣۵٣٢/٣١٧/١پیام
۴٨٧٣/١١١/١٣٢٩٢/١١۵/٩آوا
٢٧۶١/٨۶/٣١۶١١/٠٧/٨ایران
١٨٠١/٢۴/١١٢٠٠/٨۵/٨ورزش
١٣۶٠/٩٣/١٨٧٠/۶۴/٢معارف
١٠۴٠/٧٢/۴١٠٠٠/۶۴/٨قرآن
٩٢٠/۶٢/١٧۶٠/۵٣/٧فرهنگ
٣۵٠/٢٠/٨۴٩٠/٣٢/۴تهران
٣١٠/٢٠/٧٣۴٠/٢١/۶سالمت
١۴٠/١٠/٣٩٠/١٠/۴اقتصاد
١٣٠/١٠/٣٢۶٠/٢١/٣صبا
٩٠/١٠/٢۵٠/٠٠/٢نمایش
۴٠/٠٠/١١۵٠/١٠/٧افق

٣٠/٠٠/١١٠/٠٠/٠تالوت
٢٠/٠٠/٠١٠/٠٠/٠زیارت
١٠/٠٠/٠٠٠/٠٠/٠انگلیسی
٠٠/٠٠/٠٢٠/٠٠/١نما آوا
٠٠/٠٠/٠١٠/٠٠/٠گفت وگو
‑٢٠۶۵١٣/٢‑۴٣٧٢٢٨/٠جمع
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افــراد در ســن ١۵ تــا ۴٠ ســال نســبت بــه دیگــر گروه هــای ســنی، بیشــتر رادیوهــای جــوان، آوا و ورزش و کمتــر رادیوهــای اســتانی، معــارف، پیــام 
و فرهنــگ را گــوش می دهنــد. زنــان نســبت مــردان، بیشــتر رادیوهــای اســتانی، معــارف، قــرآن و کمتــر رادیوهــای پیــام، ایــران، ورزش و فرهنــگ را 

ــد. گــوش می دهن
بــا افزایــش ســطح تحصیــالت، گــوش دادن بــه رادیوهــای اســتانی، معــارف و قــرآن کمتــر شــده و گــوش دادن بــه رادیوهای جــوان، آوا و ورزش بیشــتر 
می شــود. بــا افزایــش منزلــت شــغلی، گــوش دادن بــه رادیــوی اســتانی کمتــر و رادیــوی جــوان بیشــتر می شــود. افــراد طبقــۀ متوســط، بیشــتر از دیگــر 
گروه هــای منزلتــی رادیــو آوا گــوش می دهنــد. بــا افزایــش پایــگاه اقتصــادی، گــوش دادن بــه رادیوهــای اســتانی و معــارف کمتــر شــده و گــوش ســپردن 
بــه رادیــو ایــران بیشــتر می شــود. خانه دارهــا بیشــتر از دیگــر گروه هــای فعالیــت، بــه رادیوهــای اســتانی و قــرآن و کمتــر از دیگــران، رادیــوی ورزش را 

گــوش می دهنــد. افــراد دارای درآمــد بــدون کار بیشــتر از دیگــران، رادیوهــای ایــران، معــارف و پیــام و کمتــر از دیگــران، رادیــو آوا گــوش می دهنــد.

جدول ۵‑۵. گوش دادن به شبکه ها یا ایستگاه های رادیویی ایران و ویژگی های فردی و پایگاهی

تهرانفرهنگقرآنمعارفورزشایرانآواپیامجواناستانی

   سن

١۵٢٩/٧٢٩/۵١٠/٢١۴/٣۵/٠۶/۴٢/٨١/٠٠/۶٠/۴‑٢۵ سال

٢۶٢٩/٨٢١/٣١۴/۶١۵/۴۵/۶۶/۴٢/٣٢/١٢/١٠/٣‑۴٠ سال

۴١۴١/٧١٢/١١٨/٠٨/٩۶/٨٢/۶٣/۶٢/٨٢/۴١/١‑۶۴سال

۵٠/٣۴/٣١٧/٨۴/١٩/٢٠/٩۵/٠٣/۴٣/٠١/٨باالتراز۶۴سال

   جنس
٣٢/٧١۶/۶١٨/٨١٠/٢٧/۶۶/١٢/۵١/۶٣/٠٠/٧مرد

۴٣/٩١۶/۵١١/٢١٣/١۴/۶١/١۴/١٣/٧٠/٨١/٠زن

   تحصیالت

۶۴/٩۴/۴١١/۶۵/٨۴/٨٠/٢٢/۴٣/۶١/۵٠/٧بی سواد

۴٨/٢٧/٧١٧/١٧/٠٧/٢١/٨۴/٢٣/٨٢/٣٠/٧ابتدایی

٣۴/۶١٨/٢١۵/٨١٢/٨۵/٧۴/۶٣/٣١/٧٢/٢١/١متوسطه

٢٢/۴٢۵/٢١٧/٠١۴/٣٨/٠۶/٧٢/٠١/٧٢/١٠/۵عالی

٣١/٨١٣/۶٠/٠٠/٠٠/٠۴/۵٢٢/٧٢٧/٣٠/٠٠/٠حوزوی
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تهرانفرهنگقرآنمعارفورزشایرانآواپیامجواناستانی

   وضع فعالیت

٣١/۴١٨/٩١٩/٢١٢/٢۶/۶۵/۵١/٨١/۵٢/٣٠/۶شاغل

٣٠/٨٢١/۴١٧/٩٩/۴۶/٨٧/٧٣/٠١/٣١/٧٠/٠بیکار 

٢٧/١٣٣/١۶/٨١٢/٧۵/٩٨/١٣/۴٠/٨٠/٨١/٣محصل و دانشجو

۴٧/٩١٣/٧٩/٨١٢/٧۴/٣١/٠۴/٣۴/۴٠/٩١/٠خانه دار

٣٩/۶۶/٠٢٠/٢۵/۶١٠/۶٣/٢۵/٨٢/۵۵/٣١/٢درآمدبدون کار

   منزلت شغلی   

١۴/۶٢۶/٨٢٢/٠٧/٣١۴/۶٧/٣٢/۴٢/۴٠/٠٢/۴باال

٢٢/٣٢٠/۶١٨/٣١٧/١٩/١۴/۶٠/۶٢/٩۴/۶٠/٠متوسط باال

٢٣/٧٢۵/٧٢٠/٨١٣/۶۵/٨۶/٨١/٠١/۵١/٠٠/٢متوسط

٣٠/٨١۵/٨١٩/٣١۵/١۵/۶۶/٣٢/۶١/٣٢/۴٠/٨متوسط پایین

۴٠/٩١۵/٩١٨/٧٨/١٧/٠٣/۴١/۶١/٢٢/۵٠/۶نسبتاً پایین

۴١/٧٨/٣٢۵/٠٨/٣٠/٠٨/٣٠/٠٠/٠٨/٣٠/٠پایین

پایگاه اقتصادی

۶٠/٧١٧/٩٣/۶١٠/٧٠/٠٠/٠٠/٠٣/۶٠/٠٣/۶  پایین

۵٠/١١٢/١١١/۴٨/٩۵/٠٣/٢۴/٣٢/٢٢/۶٠/٢  متوسط پایین

۴٢/٨١۶/٧١٢/٨١١/۴۴/٧٣/٧٣/٧٢/۴١/٣٠/۵  متوسط

٣۶/۴١٧/٣١۶/١١١/١٧/١٣/٣٣/٠٢/٨٢/٠٠/٧  متوسط باال

٢۴/٢١۵/٢٢١/٨١٣/٩٩/٠٣/٨٣/١٢/۵۴/٩١/۶  باال

١٢/۶١۵/٨٢٨/۴١٢/۶١٢/۶٨/۴١/١١/١۵/٣٢/١  باالی باال

رادیوهای خارجی
گــوش دادن بــه رادیوهــای خارجــی: در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا "بــه رادیوهــای خارجــی گــوش می دهیــد؟" تنهــا ١/٩ درصــد جمعیــت نمونــه 
گفته انــد کــه بــه رادیوهــای خارجــی گــوش می کننــد. ٣٩/۵ درصــد از کســانی کــه بــه رادیوهــای خارجــی گــوش می دهنــد، حداکثــر نیــم ســاعت در 
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شــبانه روز، ٣۵/۴ درصــد تــا یــک ســاعت، ١۵/١ درصــد تــا دو ســاعت و ١٠ درصــد بیــش از دو ســاعت بــه آن گــوش می ســپارند. ایــن ارقــام در میــان 
جمعیــت نمونــه بســیار کوچــک اســت (بــه ترتیــب: ٧/، ۶/، ٣/ و ٢/ درصــد). میانگیــن مــدت زمــان گــوش دادن بــه رادیوهــای خارجــی در مخاطبــان 

آن ١/٣٠ ســاعت در شــبانه روز اســت.

جدول ۵‑۶. گوش دادن به رادیوهای خارجی و میزان آن

٪خاص٪کلتعداد

گوش دادن به رادیوهای 
خارجی

٢٩۵٩/١٠/٠بلی

١۴۵٣۵١/٩٣٠/٠خیر

١۴٨٣٠٠/٩۵٠/٠جمع

میزان گوش دادن به 
رادیوهای خارجی در 

شبانه روز (ساعت)

١٠٧٠/٧٠۵/٣٩تا نیم ساعت

٩۶٠/۶٠۴/٣۵تا یک ساعت

۴١٠/٣٠١/١۵تا دو ساعت

٢٧٠/٢٠٠/١٠بیش از دو ساعت

٢٧١١/٧١٠٠جمع

گوش دادن به رادیوهای 
اینترنتی خارجی

١۴٢٠/٩٠٠/٠بلی

١۴٣۶٧٩٢/١٠/٠خیر

١۴۵٠٩٩٣/٠٠/٠جمع

بــا افزایــش ســن، تحصیــالت، منزلــت شــغلی و پایگاهــی گــوش دادن بــه رادیوهــای خارجــی نیــز افزایــش می یابــد. مردان بیــش از زنــان، افــراد دارای 
درآمــد بــدون کار و بیــش از دیگــر گروه هــای فعالیــت و خانه دارهــا کمتــر از دیگــران بــه رادیوهــای خارجــی گــوش می دهنــد.
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جدول ۵‑٧. گوش دادن به رادیوهای خارجی و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵۴٨١۶/٣١/۵‑٢۵ سال
٢۶١١٠٣٧/٣٢/١‑۴٠ سال
۴١١٠۶٣۵/٩٢/١‑۶۴سال

٣١١٠/۵٢/٨باالتر از ۶۴ سال

جنس
٢١۴٧٢/۵٢/٩مرد
٨١٢٧/۵١/١زن

تحصیالت

١٠٣/۴٠/۶بی سواد
۴٠١٣/۶١/۶ابتدایی
١۴٣۴٨/۶٢/٠متوسطه
١٠٠٣۴/٠٢/٨عالی
١٠/٣٢/١حوزوی

وضع فعالیت

١٣۶۴۶/٩٢/۶شاغل
٣۵١٢/١٣/٠بیکار

٢٣٧/٩١/٢محصل و دانشجو
۴١١۴/١٠/٨خانه دار

۵۵١٩/٠۴/٣دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

٧۵/۶۶/۵باال
٢٠١۵/٩۴/۵متوسط باال
٢۶٢٠/۶٢/۵متوسط

۴٢٣٣/٣٢/٣متوسط پایین
٣١٢۴/۶١/٩نسبتاً پایین
٠٠/٠٠/٠پایین
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درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

پایگاه اقتصادی

٢٠٫٩١٫۴   پایین
٢٢٩٫٧١٫٣   متوسط   پایین
۵١٢٢٫۶١٫۵   متوسط

٩١۴٠٫٣٢٫۴   متوسط   باال
۴٠١٧٫٧٢٫٣   باال

٢٠٨٫٨۵٫٧   باالی باال

ادامه جدول ۵‑٧. گوش دادن به رادیوهای خارجی و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSig

٨٫١٩۶a٠/٠۴٢سن

۶١٫۵٨٣a٠/٠٠٠جنس

٢٧٫٢۶١a٠/٠٠٠سطح تحصیالت

٩۴٫١٣۵a٠/٠٠٠وضع فعالیت

١٧٫٧٩٢a٠/٠٠٣منزلت شغلی

٣٧٫٨٠۵a٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی

ــد؟"  ــا ایســتگاه های رادیویــی خارجــی را بیشــتر گــوش می دهی ــه ایــن پرســش کــه "چــه شــبکه ها ی ایســتگاه های رادیویــی خارجــی: در پاســخ ب
۴٨ درصــد کســانی کــه بــه رادیوهــای خارجــی گــوش می دهنــد، بــه رادیــوی بی بی ســی١ و ٣۶/۴ درصــد آنــان بــه رادیــو فــردا گــوش می دهنــد. رادیــو 
وی. او. ای آمریــکا٢ ٣/۶ درصــد و بــا فاصلــۀ زیــاد در ردۀ ســوم و ســپس دیگــر رادیوهــا هســتند. در اولویــت دوم، ابتــدا رادیــو فــردا بــا ٣٣/٩ درصــد و 
ســپس رادیــو بی بی ســی و وی.او.ای  بــه ترتیــب بــا ٣٢/٣ و ١٧/٧ درصــد بیشــترین مخاطبــان رادیوهــای خارجــی هســتند. البتــه ایــن ارقــام در جمعیــت 

نمونــه بســیار کوچــک اســت. در اولویــت اول، ٠/٨، ٠/۶ ٠/١ درصــد بــرای بی بی ســی، رادیــو فــردا و وی. او. ای.
1. BBC
2. VOA



فصل پنجم: رادیو | ٨٣

جدول ۵‑٨. آمارِ شنیدن شبکه های رادیویی خارجی 

شبکه های رادیو خارجی
اولویت دوماولویت اول

٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد

BBC١٢٠٠/٨۴٨/٠٢٠٠/١٣٢/٣

٩١٠/۶٣۶/۴٢١٠/١٣٣/٩رادیو فردا

VOA٩٠/١٣/۶١١٠/١١٧/٧

۵٠/٠٢/٠٠٠/٠٠/٠اروپا

۵٠/٠٢/٠٢٠/٠٣/٢خبری

FM۴٠/٠١/۶۴٠/٠۶/۵

۴٠/٠١/۶٠٠/٠٠/٠ترکیه

٣٠/٠١/٢٠٠/٠٠/٠عربی

ITN٢٠/٠٠/٨٠٠/٠٠/٠

٢٠/٠٠/٨٠٠/٠٠/٠کردی

٢٠/٠٠/٨٢٠/٠٣/٢رادیوجوان

RTL١٠/٠٠/۴٠٠/٠٠/٠

١٠/٠٠/۴٠٠/٠٠/٠اخبار

١٠/٠٠/۴٠٠/٠٠/٠ایرانی

٠٠/٠٠/٠٢٠/٠٣/٢ایران اینترنشنال

‑٢٠۶۵١٣/٢‑٢۵٠١/۶جمع

رادیوهای اینترنتی
اســتفاده از رادیوهــای اینترنتــی: در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه «آیــا بــه رادیوهــای اینترنتــی خارجــی گــوش می کنیــد؟» تنهــا ٠/٩ درصــد جمعیت نمونــه به آن 
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پاســخ مثبــت داده انــد کــه بســیار انــدک اســت. بــا کاهــش ســن و افزایــش ســطح تحصیــالت و منزلت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی، گــوش دادن بــه رادیوهای 
اینترنتــی افزایــش می یابــد. زنــان نســبت بــه مــردان و خانه دارهــا نســبت بــه دیگــر گروه هــای فعالیــت کمتــر از رادیوهــای اینترنتــی اســتفاده می کننــد.

جدول ۵‑٩. گوش دادن به رادیوهای اینترنتی خارجی و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵۴١٢٨/٩١/٣‑٢۵ سال

٢۶۵۵٣٨/٧١/٠‑۴٠ سال

۴١۴١٢٨/٩٠/٨‑۶۴ سال

۵٣/۵٠/۵باالتر از ۶۴ سال

جنس
٩٠۶٣/۴١/٢مرد

۵٢٣۶/۶٠/٧زن

تحصیالت

٢١/۴٠/١بی سواد

١٢٨/۵٠/۵ابتدایی

۵٩۴١/٨٠/٨متوسطه

۶٨۴٨/٢١/٩عالی

٠٠/٠٠/٠حوزوی

وضع فعالیت

۶٣۴۵/٣١/٢شاغل

٢١١۵/١١/٨بیکار

٢٠١۴/۴١/١محصل و دانشجو

١٨١٢/٩٠/۴خانه دار

١٧١٢/٢١/۴دارای درآمد بدون کار



فصل پنجم: رادیو | ٨۵

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

منزلت شغلی

٨١۴/۵٧/۵باال

٧١٢/٧١/۶متوسط باال

١٠١٨/٢١/٠متوسط

٢٢۴٠/٠١/٢متوسط پایین

٨١۴/۵٠/۵نسبتاً پایین

٠٠/٠٠/٠پایین

پایگاه اقتصادی

٠٠/٠٠/٠   پایین

٨٨/٠٠/۵   متوسط   پایین

٢٨٢٨/٠٠/٨   متوسط

۴۵۴۵/٠١/٢   متوسط   باال

١٧١٧/٠١/٠   باال

٢٢/٠٠/۶   باالی باال

ادامه جدول ۵‑٩. گوش دادن به رادیوهای اینترنتی خارجی و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSig

٧٫۴٨۶a٠/٠۵٨سن

١٠٫۶٧٠a٠/٠٠١جنس

۵٢٫١۶٧a٠/٠٠٠سطح تحصیالت

٣۴٫٢٣٠٠/٠٠٠وضع فعالیت

۴۶٫۴٩۴a٠/٠٠٠منزلت شغلی

٩٫٢١۴a٠/١٠١پایگاه اقتصادی





 :  

ــواع  ــواره ای و ان ــای ماه ــای تلویزیون ه ــتفاده آن، تماش ــورد اس ــبکه های م ــا و ش ــواع کانال ه ــران و ان ــون ای ــای تلویزی ــاره تماش ــل، درب ــن فص در ای
ــت و  ــق اینترن ــای خارجــی از طری ــی و خارجــی، تماشــای تلویزیون ه ــون داخل ــواع تلویزی ــان تماشــای ان ــدت زم ــا، م ــورد اســتفاده آنه شــبکه های م

بهره منــدی از ســریال های خارجــی پرســش شــده اســت.

تلویزیون ایران
تماشــای تلویزیــون ایــران: از افــراد پرســیده شــده کــه «آیــا شــما تلویزیــون ایــران را تماشــا می کنیــد؟» ٩٢/٧ درصــد گفته انــد کــه تلویزیــون ایــران را 

ــد.  تماشــا می کنن

جدول ۶‑١. تماشای تلویزیون ایران و میزان آن

٪خاص٪کلتعداد

تماشای تلویزیون ایران

ـــ١۴۴۵٩٩٢/٧بلی

ـــ١١٣٣٧/٣خیر

ـــ١۵۵٩٢٩٩/٩جمع
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٪خاص٪کلتعداد

میزان تماشای تلویزیون  
ایران در شبانه روز

۵١۵٣/٣٣/۶تا نیم ساعت

٢١٧۶١٣/٩١۵/٣تا یک ساعت

۴٠۶۵٢۶/٠٢٨/٧تا دو ساعت

٣١٠١١٩/٩٢١/٩تا سه ساعت

٣٠٣۴١٩/۴٢١/۴بین سه تا پنج ساعت

١٢٨٧٨/٢٩/١بیش از پنج ساعت

١۴١٧٨٩٠/٨١٠٠/٠جمع

همراهی در تماشای 
تلویزیون

١٩٠۶١٢/٢١٣/۵به تنهایی

١٢٠١٧٧٧/٠٨۵/۴با اعضای خانواده

١۵١١/٠١/١با دوستان و آشنایان

١٠/٠٠/٠دیگر موارد

١۴٠٧۵٩٠/٢١٠٠/٠جمع

ــی و  ــالت ابتدای ــراد در ســطح تحصی ــد. اف ــران اســتفاده می کنن ــون ای ــا ۶۴ ســال بیشــتر از دیگــر گروه هــای ســنی از تلویزی ــراد در ســن ۴١ ت اف
ــۀ منزلــت  ــا دارای تحصیــالت عالــی، خانه دارهــا بیشــتر از دیگــر گروه هــای فعالیــت، افــراد در پایین تریــن رتب متوســطه بیشــتر از افــراد بی ســواد و ی

شــغلی و در قشــر متوســط اقتصــادی بیشــتر از دیگــران از تلویزیــون اســتفاده می کننــد. 

جدول ۶‑٢. تماشای تلویزیون ایران و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵٣١۵٠٢١/٨٩١/٣‑٢۵ سال

٢۶۵١٨٧٣۵/٩٩٢/١‑۴٠ سال

۴١۵٠۵٨٣۵/٠٩۴/۶‑۶۴ سال

١٠۶۴٧/۴٩١/٣باالتر از ۶۴ سال
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درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

جنس
٧١٣٠۴٩/٣٩٢/١مرد
٧٣٢٩۵٠/٧٩٣/۴زن

تحصیالت

١۴٣٨١٠/٠٨٩/۶بی سواد
٢۴۶۵١٧/١٩۵/۵ابتدایی
٧٠٠۵۴٨/٧٩٣/۶متوسطه
٣۴٣٠٢٣/٨٩٠/٣عالی
۴٩٠/٣٩٨/٠حوزوی

وضع فعالیت

۵٠٢١٣۵/٠٩١/۶شاغل
١١٢٣٧/٨٩٠/٩بیکار

١٨٧۶١٣/١٩٢/١محصل و دانشجو
۵٠٧٩٣۵/۵٩۴/۶خانه دار

١٢٢٧٨/۶٩٢/۶دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

٩٨٢/٠٨۵/٢باال
۴٣۵٩/٠٩١/٨متوسط باال
٩٧٧٢٠/٣٩٠/١متوسط

١٧١٢٣۵/۶٩٠/۵متوسط پایین
١۵۴۵٣٢/١٩۴/۴نسبتاً پایین
۴٨١/٠٩٨/٠پایین

پایگاه اقتصادی

١۴۵١/٣٨٩/۵   پایین
١۶٩٠١۵/۵٩٣/٩   متوسط   پایین
٣۴۵٣٣١/٧٩٣/٨   متوسط

٣۶۵۶٣٣/۶٩٣/۵   متوسط   باال
١۶٢٣١۴/٩٨٩/٩   باال

٣١۴٢/٩٨٩/٠   باالی باال
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ادامه جدول ۶‑٢. تماشای تلویزیون ایران و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSig

۴۵٫٣٠٢a٠/٠٠٠سن

٩٫٣٠٠a٠/٠٠٢جنس

٩٨٫٧۶٢a٠/٠٠٠سطح تحصیالت

۴۴٫٩٧٧a٠/٠٠٠وضع فعالیت

٣١٫٢۶٢a٠/٠٠٠منزلت شغلی

۴۵٫٢٢۶a٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی

ــا  ــران را تماش ــون ای ــد ســاعت تلویزی ــه "به طــور متوســط در شــبانه روز چن ــدی پرســیده شــده ک ــون: در ســؤال بع ــان تماشــای تلویزی ــدت زم م
می کنیــد؟" پاســخ ها در شــش دســته از نیــم ســاعت تــا بیــش از پنــج ســاعت طبقه بنــدی شــده اســت. بیشــترین مــدت زمــان تماشــای تلویزیــون ایــران 
در شــبانه روز در ایــن دســته بندی، حــدود دو ســاعت اســت. ٣/۶ درصــد تــا نیــم ســاعت، ١۵/٣ درصــد تــا یــک ســاعت، ٢٨/٧ درصــد تــا دو ســاعت، 
٢١/٩ درصــد تــا ســه ســاعت، ٢١/۴ درصــد ســه تــا پنــج ســاعت و ٩/١ درصــد نیــز بیــش از پنــج ســاعت در شــبانه روز تلویزیــون ایــران را تماشــا 

می کننــد. میانگیــن تماشــای تلویزیــون ایــران در شــبانه روز ٢/٩٨ ســاعت اســت.
بــا کاهــش ســن، افزایــش تحصیــالت، منزلــت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی مــدت زمــان اســتفاده از تلویزیــون ایــران کمتــر می شــود. زنــان بیشــتر از مــردان، 
خانه دارهــا بیشــتر از دیگــر گروه هــای فعالیــت و متقابــًال افــراد در حــال تحصیــل و شــاغالن، کمتــر از دیگــران زمــان برای تماشــای تلویزیــون ایران صــرف می کنند.

جدول ۶‑٣. متوسط صرف وقت برای تماشای تلویزیون ایران در شبانه روز (به ساعت) و ویژگی های فردی و پایگاهی

SDمیانگینتعداد

سن

١۵٣٠٨٣٢/٩١/٩‑٢۵ سال

٢۶۵٠٧٣٢/٩٢/٠‑۴٠ سال

۴١۴٩٧٩٣/١٢/١‑۶۴ سال

١٠۴٣٣/١٢/٣باالتر از ۶۴ سال
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SDمیانگینتعداد

جنس
۶٩٩٠٢/٨١/٩مرد
٧١٨٨٣/٢٢/٢زن

تحصیالت

١۴١۵٣/٠٢/٢بی سواد
٢۴٢۴٣/٢٢/١ابتدایی
۶٨٧٢٣/١٢/١متوسطه
٣٣۵٠٢/٧١/٨عالی
۴٩٢/٠١/٢حوزوی

وضع فعالیت

۴٩١۵٢/۶١/٨شاغل
١٠٩۵٣/٢٢/٠بیکار

١٨۴٠٢/٧١/٧محصل و دانشجو
۴٩٩٣٣/۴٢/٣خانه دار

١٢٠٩٣/٣٢/٢دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

٩٧٢/٢١/۶باال
۴٢٧٢/۵١/٧متوسط باال
٩۴٩٢/۴١/۵متوسط

١۶٧١٢/۶١/٩متوسط پایین
١۵٢۵٢/٧١/٨نسبتاً پایین
۴٧٢/٨١/٧پایین

پایگاه اقتصادی

١۴۴٣/۴٢/١قشر پایین
١۶۶۵٣/٢٢/١قشر متوسط رو به پایین

٣٣٨۶٣/١٢/٠قشر متوسط
٣۵٨۵٢/٩٢/٠قشر متوسط رو به باال

١۵٩٨٢/٨٢/٠قشر باال
٣٠٩٢/٣١/٨قشر باالی باال
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ادامه جدول ۶‑٣. متوسط صرف وقت برای تماشای تلویزیون ایران در شبانه روز (به ساعت) و ویژگی های فردی و پایگاهی

به طور متوسط در شبانه روز چند ساعت تلویزیون ایران را تماشا می کنید?

 Sum of SquaresdfMean SquareFSig

٩٢/٣٧۴٣٣٠/٧٩١٧/۴۵۵٠/٠٠٠سن

۴٨٢/٣۶۴١۴٨٢/٣۶۴١١٧/۵٨٩٠/٠٠٠جنس

۵۴٨/۶٩٠۴١٣٧/١٧٢٣٣/۴۴٩٠/٠٠٠سطح تحصیالت

١٨٨٨/٢٢٧۴۴٧٢/٠۵٧١١٧/۵٨٣٠/٠٠٠وضع فعالیت

٧۴/٧١۴۵١۴/٩۴٣۴/٨۵٩٠/٠٠٠منزلت شغلی

٣۵٢/٩١٨۵٧٠/۵٨۴١٧/۴٨٨٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی

همراهــی در تماشــای تلویزیــون: از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه "برنامه هــای تلویزیونــی را بیشــتر بــا چــه کســانی تماشــا می کنیــد؟" در پاســخ 
بــه ایــن ســؤال، ٨۵/۴ درصــد مخاطبــان تلویزیــون، گفته انــد بــه همــراه خانــواده تلویزیــون تماشــا می کننــد. ١٣/۵ درصــد مخاطبــان هــم بــه تنهایــی 

تلویزیــون تماشــا می کننــد. ١/١ درصــد نیــز گفته انــد کــه برنامه هــای تلویزیونــی را بــه همــراه دوســتان و آشــنایان نــگاه می کننــد.
کانال هــا و شــبکه های تلویزیــون ایــران: از کســانی کــه از تلویزیــون ایــران اســتفاده می کننــد پرســیده شــده کــه "چــه کانال هــا یــا شــبکه های داخلــی 
را بیشــتر تماشــا می کنیــد؟ (تــا دو گزینــه بــه ترتیــب نــام ببریــد)" بیشــترین بیننــدۀ شــبکۀ تلویزیونــی هــم در اولویــت اول و هــم دوم بــا ٢٣/١ و ۴/٢١ 
درصــد مربــوط می شــود بــه شــبکۀ ســه و پــس از آن آی فیلــم قــرار دارد بــا ١۴/٩ و ١٢/٧ درصــد بیننــده بــه ترتیــب در اولویــت اول و دوم. در اولویــت 
اول، پــس از ایــن دو شــبکه، شــبکه خبــر بــا ١۴ درصــد، شــبکه ١ بــا ٩/۴ درصــد، شــبکه های اســتانی بــا ٩/١ درصــد، نســیم بــا ٨/٨ درصــد، ورزش بــا 
۶ درصــد، شــبکه دو بــا ٣/۵ درصــد، نمایــش بــا ٣/١ درصــد، تماشــا بــا ٢/۵ درصــد، مســتند بــا ١/٩ درصــد و پویــا و نهــال بــا ١/۴ درصــد بیشــترین 
بیننــده را دارنــد. در اولویــت دوم، شــبکۀ نســیم بــا ١١/۵ درصــد، خبــر بــا ٩ درصــد، شــبکه دو بــا ٧/۶ درصــد، شــبکه ١ بــا ٧/۵ درصــد، شــبکه های 
اســتانی بــا ٧/١ درصــد، ورزش بــا ۶/٣ درصــد، نمایــش بــا ۴/۶ درصــد، تماشــا بــا ۴/۴ درصــد، مســتند بــا ٣ درصــد و پویــا و نهــال و قــرآن هــر کــدام 

بــا ١/٢ درصــد بیشــترین بیننــده را دارنــد. دیگــر شــبکه ها نیــز کمتــر از ١ درصــد بیننــده را دارنــد.
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جدول ۶‑۴.  تماشای شبکه های تلویزیونی ایران

شبکه های تلویزیونی ایران
اولویت دوماولویت اول

٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد

٣٢٨٩٢١/١٢٣/١٢۵٠٩١۶/١٢١/۴شبکه ٣

٢١٢٠١٣/۶١۴/٩١۴٨٢٩/۵١٢/٧آی فیلم

١٩٩١١٢/٨١۴/٠١٠۵٢۶/٧٩/٠خبر

١٣٣٨٨/۶٩/۴٨٨١۵/۶٧/۵شبکه ١

١٢٩۴٨/٣٩/١٨٣٣۵/٣٧/١استانی

١٢۴٧٨/٠٨/٨١٣۴٨٨/۶١١/۵نسیم

٨۵١۵/۵۶/٠٧۴٠۴/٧۶/٣ورزش

۴٩۵٣/٢٣/۵٨٩٠۵/٧٧/۶شبکه ٢

۴۴٠٢/٨٣/١۵۴١٣/۵۴/۶نمایش

٣۵١٢/٢٢/۵۵١۵٣/٣۴/۴تماشا

٢٧٧١/٨١/٩٣۵٠٢/٢٣/٠مستند

١٩٢١/٢١/۴١۴٠٠/٩١/٢پویا و نهال

١٢۴٠/٨٠/٩١٣٩٠/٩١/٢قرآن

٧٧٠/۵٠/۵٩١٠/۶٠/٨سالمت

۵٣٠/٣٠/۴٨۶٠/۶٠/٧آموزش

٣١٠/٢٠/٢٣٣٠/٢٠/٣افق

٢۵٠/٢٠/٢٣٩٠/٢٠/٣شبکه ۴

١١٠/١٠/١٨٠/١٠/١شما

٣٠/٠٠/٠٣٠/٠٠/٠ایران کاال
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شبکه های تلویزیونی ایران
اولویت دوماولویت اول

٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد

٢٠/٠٠/٠٩٠/١٠/١امید
٢٠/٠٠/٠٢٠/٠٠/٠سحر

١٠/٠٠/٠٣٠/٠٠/٠پرس تی وی
١٠/٠٠/٠٠٠/٠٠/٠العالم
١٠/٠٠/٠۶٠/٠٠/١جام جم
١۴٢١٧٩١/١١٠٠١١٧٠٢٧۵/٠١٠٠جمع

بــا افزایــش ســن، افــراد بیشــتر شــبکه های یــک، خبــر، اســتانی و دو را می بیننــد و بــا کاهــش ســن، افــراد بیشــتر شــبکۀ ســه، آی فیلــم، نســیم، ورزش 
و نمایــش را تماشــا می کننــد. 

زنــان بیشــتر از مــردان، شــبکه های آی فیلــم، اســتانی و نســیم و کمتــر از مــردان، شــبکه های خبــر و ورزش را تماشــا می کننــد. بــا افزایــش تحصیالت، 
افــراد بیشــتر شــبکه های ســه، نســیم، ورزش و نمایــش و کمتــر شــبکه های یــک و اســتانی را تماشــا می کننــد. بــا افزایــش منزلــت شــغلی، افــراد بیشــتر 
شــبکه های ســه و خبــر و کمتــر شــبکه های یــک، آی فیلــم و اســتانی را تماشــا می کننــد. بــا افزایــش پایــگاه اقتصــادی، افــراد بیشــتر شــبکۀ ســه، نســیم و 

ورزش را می بیننــد و کمتــر شــبکه های یــک، آی فیلــم و اســتانی را تماشــا می کننــد.
جدول ۶‑۵. تماشای شبکه های تلویزیونی ایران و ویژگی های فردی و پایگاهی

نمایششبکه ٢ورزشنسیماستانیشبکه ١خبرآی فیلمشبکه ٣

سن

   ۴/٩   ٢/٩   ١٠/۶   ١۴/١   ۴/٠   ۴/٠   ٣/٧   ١۶/٢   ١۵٣١/٨‑٢۵ سال

   ٣/٢   ٣/٢   ۶/۶   ١٠/٠   ۶/٢   ٧/٩   ١١/٨   ١٧/۵   ٢۶٢۴/١‑۴٠ سال

   ٢/٣   ۴/٢   ٣/۴   ۵/۴   ١٣/٢   ١٢/۴   ١٩/٨   ١٢/٧   ۴١١٩/١‑۶۴سال

   ١/١   ٣/۴   ١/٧   ٣/٣   ١٨/٨   ١٨/۵   ٢٧/٣   ٨/٩   ١٢/٣باالتراز۶۴سال

جنس
   ٣/٣   ٣/۵   ١١/۴   ۶/١   ۶/٩   ٩/٧   ٢٠/۴   ٨/٧   ٢٣/۵مرد

   ٢/٩   ٣/۵   ٠/٨   ١١/۴   ١١/٢   ٩/٢   ٧/٨   ٢٠/٩   ٢٢/٨زن
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نمایششبکه ٢ورزشنسیماستانیشبکه ١خبرآی فیلمشبکه ٣

تحصیالت

   ١/٨   ٣/۵   ٠/٧   ٢/٩   ٢٨/٨   ١۶/٩   ١۵/٨   ١٣/۵   ١١/٨بی سواد

   ٢/١   ٣/۵   ٢/٢   ۴/۶   ١۵/۵   ١٣/١   ١٧/٧   ١۶/۶   ١۶/٩ابتدایی

   ٣/٨   ٣/۴   ٧/۶   ١٠/٠   ۶/٠   ٧/٧   ١٢/٣   ١۶/٠   ٢۴/٧متوسطه

   ٢/٩   ٣/٧   ٧/۶   ١١/٧   ٢/٩   ٧/٠   ١۴/٣   ١٢/١   ٢٩/۵عالی

   ٢/١   ٠/٠٠/٠٢/١   ۴/٢   ٢٢/٩   ١٨/٨   ٨/٣   ٢٠/٨حوزوی

وضع فعالیت

   ٣/١   ٣/۶   ٩/٢   ٧/١   ۶/٨   ٩/۵   ١٩/٨   ١٠/٩   ٢٢/٩شاغل

   ٣/٢   ٣/٢   ١٠/٠   ٩/٩   ۶/٢   ٨/۶   ١٢/۵   ١١/٠   ٢۶/٩بیکار

   ۵/٠   ٢/٧   ١١/۴   ١۶/٢   ٢/۶   ٣/٩   ٣/١   ١۴/٢   ٣٣/١محصل ودانشجو

   ٢/٩   ٣/۵   ٠/۴   ٨/٧   ١۴/٢   ١٠/٢   ٧/۵   ٢١/٩   ٢١/١خانه دار

   ١/٢   ۴/٢   ٣/١   ٣/۶   ١٠/١   ١۵/۴   ٣۵/٩   ٧/۶   ١٣/۵درآمدبدون کار

منزلت شغلی

   ۴/٢   ٢/١   ١٢/۵   ٨/٣   ٢/١   ۶/٣   ٢۴/٠   ۶/٣   ٢٧/١باال

   ٣/١   ۴/۵   ٧/۵   ٨/٠   ٣/٨   ۶/٨   ٢٢/٢   ٩/٠   ٢۴/١متوسط باال

   ٢/٣   ۴/٧   ٨/۶   ٩/۶   ٣/۴   ٩/۶   ١٩/٢   ١٠/٢   ٢۵/٢متوسط

   ٣/۶   ٣/۵   ١٠/۵   ٧/٣   ۵/۶   ٧/٣   ١٩/۴   ١١/۵   ٢۴/٣متوسط پایین

   ٣/١   ٣/٢   ٨/۴   ۵/٠   ١١/٣   ١٢/۵   ٢٠/٣   ١١/۴   ١٨/٨نسبتاً پایین

٠/٠٠/٠   ١٠/۶   ۶/۴   ١٠/۶   ١٩/١   ١٠/۶   ٨/۵   ٢٣/۴پایین

پایگاه اقتصادی

٠/٠   ۴/٩   ٣/۵   ٢/٨   ١۵/۴   ١۴/٠   ١۶/٨   ٢١/٧   ١۴/٠پایین

   ٢/٨   ۴/١   ٣/٧   ۴/۴   ١۴/٨   ١١/٣   ١۵/١   ١٧/٠   ١٩/۵متوسط   پایین

   ٢/٨   ٢/۶   ۵/۴   ۵/٧   ١١/٧   ١٠/١   ١۵/٠   ١٧/۵   ٢١/٢متوسط

   ٣/٠   ٣/٣   ۵/۶   ٨/۵   ٨/٩   ١٠/۶   ١۶/٠   ١٣/٢   ٢٣/٢متوسط   باال

   ٢/٩   ۵/۵   ۴/٩   ١١/٢   ۵/٨   ١١/٢   ١۴/١   ١٢/۴   ٢٣/١باال

   ٣/۶   ۶/٢   ٩/٨   ١۵/٠   ۵/٢   ٧/٢   ١٧/٣   ٩/٨   ١٩/٠باالی باال
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ادامه جدول ۶‑۵. تماشای شبکه های تلویزیونی ایران و ویژگی های فردی و پایگاهی

شماشبکه ۴افقآموزشسالمتقرآنپویا و نهالمستندتماشا

سن

٠/٠   ٠/١   ٠/۴   ٠/۵   ٠/٢   ٠/٣   ١/۴   ١/۶   ١۵٣/٢‑٢۵سال
   ٠/١   ٠/٢   ٠/١   ٠/۵   ٠/۶   ٠/۴   ٢/۵   ٢/٢   ٢۶٢/٨‑۴٠سال
   ٠/١   ٠/٢   ٠/٣   ٠/٣   ٠/٧   ١/۴   ٠/۵   ٢/١   ۴١٢/٠‑۶۴سال
   ٠/١   ٠٠/١   ٠/٢   ٠/۵   ٢/٠   ٠/١   ٠/٨   ٠/٩باالتراز۶۴سال

جنس
   ٠/٠   ٠/٢   ٠/٣   ٠/٢   ٠/٢   ٠/۵   ٠/۵   ٢/٨   ١/٩مرد
   ٠/١   ٠/٢   ٠/٢   ٠/۵   ٠/٩   ١/٣   ٢/٢   ١/٢   ٣/٠زن

تحصیالت

   ٠/٠٠/١   ٠/١   ٠/١   ٠/۴   ١/٢   ٠/١   ١/١   ١/٣بی سواد
   ٠/٠   ٠/٠   ٠/١   ٠/٢   ١/٠   ١/٨   ٠/٨   ١/۴   ٢/۵ابتدایی
   ٠/١   ٠/٢   ٠/٣   ٠/۴   ٠/۵   ٠/۶   ١/٧   ١/٩   ٢/٩متوسطه
   ٠/١   ٠/۴   ٠/٢   ٠/۵   ٠/۴   ٠/۶   ١/۵   ٢/٧   ٢/٠عالی
٠/٠٠/٠   ۴/٢   ٠/٠٢/١   ٠/٠٠/٠١٢/۵   ٢/١حوزوی

وضع فعالیت

   ٠/٠   ٠/٣   ٠/٢   ٠/۴   ٠/٣   ٠/۴   ٠/٩   ٢/٨   ١/٩شاغل
   ٠/١   ٠/١   ٠/١   ٠/۵   ٠/۴   ٠/۶   ٠/۴   ٢/۵   ٣/٩بیکار

٠/٠   ٠/١   ٠/۴   ٠/۴   ٠/١   ٠/٣   ١/۵   ١/۵   ٣/۴محصل ودانشجو
   ٠/١   ٠/١   ٠/١   ٠/۴   ١/٠   ١/۵   ٢/٣   ١/١   ٢/٨خانه دار

   ٠/١   ٠/٢   ٠/٣   ٠/١   ٠/٣   ١/٣   ٠/١   ٢/١   ٠/٨درآمدبدون کار

منزلت شغلی

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠   ٠/٠٢/١   ١/٠   ٢/١   ٢/١باال
   ٠/٢   ١/٧   ٠/٧   ٠/٧   ٠/٧   ٠/٧   ٢/۴   ٢/١   ١/٩متوسط باال
٠/٠   ٠/١   ٠/٣   ٠/۵   ٠/٣   ٠/٣   ٠/٨   ٢/٩   ١/٩متوسط

٠/٠   ٠/١   ٠/٢   ٠/۴   ٠/٢   ٠/۴   ٠/٨   ٢/٨   ٢/٣متوسط پایین
   ٠/١   ٠/١   ٠/٢   ٠/٣   ٠/١   ٠/۴   ٠/۶   ٢/٩   ١/۴نسبتاً پایین
٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠   ٠/٠٠/٠٢/١   ۴/٣   ۴/٣پایین
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شماشبکه ۴افقآموزشسالمتقرآنپویا و نهالمستندتماشا

پایگاه اقتصادی

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠   ١/۴   ١/۴   ٠/٧   ٣/۵پایین

٠/٠   ٠/١   ٠/١   ٠/٢   ٠/۴   ١/١   ١/٣   ١/۵   ٢/٨متوسط   پایین

   ٠/١   ٠/٣   ٠/١   ٠/۴   ٠/۶   ٠/٩   ١/۴   ١/٩   ٢/٣متوسط

   ٠/١   ٠/٢   ٠/٢   ٠/٣   ٠/۶   ٠/٨   ١/٢   ٢/١   ٢/١متوسط   باال

٠/٠   ٠/٣   ٠/٢   ٠/۴   ٠/۶   ٠/٩   ١/٣   ٢/۶   ٢/٨باال

٠/٠   ٠/٠٠/٠٠/٠٠/٣   ١/٠   ٠/٧   ١/۶   ٣/٣باالی باال

تلویزیون های خارجی
ــد؟» ٢٢ درصــد  ــا شــبکه های ماهــواره ای را تماشــا می کنی ــارۀ اســتفاده از ماهــواره ســؤال شــده اســت: «آی اســتفاده از ماهــواره: از پاســخ گویان درب

ــد.  ــتفاده می کنن ــواره ای اس ــبکه های ماه ــه از ش ــد ک گفته ان

جدول ۶‑۶. تماشای ماهواره و میزان آن

٪خاص٪کلتعداد

تماشای ماهواره

‑٣۴۴١٢٢/٠بلی

‑١٢٠٠٢٧۶/٩خیر

‑١۵۴۴٣٩٩/٠جمع

میزان تماشای ماهواره در 
شبانه روز 

٢٢٨١/۵۶/٧تا نیم ساعت

٨٨۴۵/٧٢۶/١تا یک ساعت

١١٠١٧/١٣٢/۵تا دو ساعت

١١٧٢٧/۵٣۴/۶بیش از دو ساعت

٣٣٨۵٢١/٧١٠٠/٠جمع
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٪خاص٪کلتعداد

تماشای تلویزیون خارجی 
از طریق اینترنت 

‑٣۴١٢/٢بلی
‑١٣۴۶۵٨۶/٣خیر
‑١٣٨٠۶٨٨/۵جمع

بــا افزایــش ســن، تحصیــالت، منزلــت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی افــراد، اســتفاده از شــبکه های ماهــواره ای نیــز بیشــتر می شــود. بیــکاران بیشــترین 
و افــراد دارای درآمــد بــدون کار کمتریــن اســتفاده را در مقایســه بــا دیگــر گروه هــای فعالیــت دارنــد.

جدول ۶‑٧. تماشای شبکه های ماهواره ای و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵٩٢۴٢۶/٩٢٧/٠‑٢۵ سال
٢۶١۴٢٨۴١/۵٢۵/۶‑۴٠ سال
۴١٩۵١٢٧/۶١٨/٠‑۶۴ سال
١٣٨۴/٠١١/٩باالتر از ۶۴ سال

جنس
١٧٣٧۵٠/۵٢٢/٧مرد
١٧٠۴۴٩/۵٢١/٩زن

تحصیالت

١۶۴۴/٨١٠/٣بی سواد
٣۶٨١٠/٧١۴/۴ابتدایی
١٨۵۴۵۴/١٢۵/٠متوسطه
١٠٣٧٣٠/٣٢٧/۵عالی
١٠/٠٢/٠حوزوی

وضع فعالیت

١٢۴٩٣۶/۶٢٣/٠شاغل
٣۵٣١٠/٣٢٨/٨بیکار

۵٠٣١۴/٧٢۴/٩محصل و دانشجو
١٠٩۵٣٢/١٢٠/۶خانه دار

٢١٣۶/٢١۶/١دارای درآمد بدون کار
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درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

منزلت شغلی

٣۵٢/٩٣٠/۴باال

٨٩٧/۴١٨/٩متوسط باال

٢٧۴٢٢/٨٢۵/۵متوسط

۴٧٧٣٩/٧٢۵/۵متوسط پایین

٣١٨٢۶/۵١٩/٧نسبتاً پایین

٩٠/٧١٨/۴پایین

پایگاه اقتصادی

۶٠/٢٣/٨   پایین

٢۴٨٩/٧١٣/٩   متوسط   پایین

۶۵٣٢۵/۶١٧/٩   متوسط

٨٩١٣۴/٩٢٢/٨   متوسط   باال

۵۵٧٢١/٨٣٠/٩   باال

١٩٧٧/٧۵۶/٠   باالی باال

ادامه جدول ۶‑٧. تماشای شبکه های ماهواره ای و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSig

٢٠٧٫٨۶١a٠/٠٠٠سن

١٫٢۶۶a٠/٢۶١جنس

٣٢۶٫٩٩٠a٠/٠٠٠سطح تحصیالت

٧٨٫٢٧۵a٠/٠٠٠وضع فعالیت

٢٨٫۶٢۴a٠/٠٠٠منزلت شغلی

۴۵٨٫۴٣١a٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی

ــد ســاعت  ــد ســؤال شــده کــه "به طــور متوســط در شــبانه روز چن مــدت زمــان اســتفاده: از کســانی کــه از شــبکه های ماهــواره ای اســتفاده می کنن
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ماهــواره تماشــا می کنیــد؟" ۶/٧ درصــد آنــان حداکثــر نیــم ســاعت، ٢۶/١ درصــد آنــان تــا یــک ســاعت، ٣٢/۵ درصــد تــا دو ســاعت و ٣۴/۶ درصــد 
آنــان بیــش از دو ســاعت در شــبانه روز از ماهــواره اســتفاده می کننــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه عبــارت اســت از: ١/۵ درصــد تــا نیــم ســاعت، ٧/۵ 
درصــد تــا یــک ســاعت، ٧/١ درصــد تــا دو ســاعت و ٧/۵ درصــد بیــش از دو ســاعت. میانگیــن مــدت زمــان تماشــای ماهــواره در میــان مخاطبــان آن 

٢/٣۶ ســاعت و در جمعیــت نمونــه ٠/۵١ ســاعت اســت.
مــدت زمــان اســتفاده مخاطبــان ماهــواره از حیــث ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی بــا یکدیگر مقایســه شــده اســت. بــا افزایــش تحصیالت، مــدت زمان 
تماشــای ماهــواره کمتــر می شــود. افــراد دارای منزلــت پاییــن مــدت زمــان بیشــتری از ماهــواره اســتفاده می کننــد و متقابــًال افــراد دارای منزلــت بــاال مــدت 
زمــان کمتــری برنامه هــای ماهــواره را تماشــا می کننــد. افــراد از نظــر پایــگاه اقتصــادی تفــاوت چندانــی از نظــر مــدت زمــان اســتفاده از ماهــواره ندارنــد. 
افــراد شــاغل کمتریــن و افــراد بیــکار و ســپس خانــه دار، بیشــترین زمــان اســتفاده از ماهــواره را دارنــد. زنــان، کمــی بیشــتر از مــردان ماهــواره تماشــا می کنند.

جدول ۶‑٨. متوسط صرف وقت برای تماشای ماهواره در شبانه روز (به ساعت) و ویژگی های فردی و پایگاهی

SDمیانگینتعداد

سن

١۵٩٠٩٢/۴١/٨‑٢۵ سال

٢۶١۴٠۶٢/٣١/٨‑۴٠ سال

۴١٩٣۴٢/٣١/٨‑۶۴ سال

١٣۶٢/۴١/٧باالتر از ۶۴ سال

جنس
١٧٠۵٢/٢١/٧مرد

١۶٨٠٢/۵١/٩زن

تحصیالت

١۶٣٢/۵٢/٠بی سواد

٣۵٩٢/٣١/٩ابتدایی

١٨٢٨٢/۵١/٨متوسطه

١٠١٨٢/٢١/٧عالی

١١/٠٠/٠حوزوی
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SDمیانگینتعداد

وضع فعالیت

١٢٢٣٢/٠١/۵شاغل

٣۴۶٣/٠٢/٢بیکار

۴٩۶٢/٢١/٧محصل و دانشجو

١٠٨٠٢/۶٢/٠خانه دار

٢١٢٢/۵١/٨دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

٣٣١/۵١/١باال

٨٨١/۶٠/٩متوسط باال

٢٧٠٢/٠١/۵متوسط

۴۶۵٢/١١/۶متوسط پایین

٣١٣٢/٠١/۴نسبتاً پایین

٩٢/٨٢/٣پایین

پایگاه اقتصادی

۵٢/٣١/٨قشر پایین

٢۴١٢/۶١/٩قشر متوسط رو به پایین

۶۴٣٢/۴١/٨قشر متوسط

٨٧٧٢/٣١/٨قشر متوسط رو به باال

۵۵٣٢/٣١/۶قشر باال

١٩۶٢/٣١/٨قشر باالی باال
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ادامه جدول ۶‑٨. متوسط صرف وقت برای تماشای ماهواره در شبانه روز (به ساعت) و ویژگی های فردی و پایگاهی

به طور متوسط در شبانه روز چند ساعت ماهواره تماشا می کنید؟

 Sum of SquaresdfMean SquareFSig

١٢/٧٧٢٣۴/٢۵٧١/٣٠٢٠/٢٧٢سن

۵٠/٩٨٢١۵٠/٩٨٢١۵/۶۵٧٠/٠٠٠جنس

۵۴/٧٩١۴١٣/۶٩٨۴/٢١٣٠/٠٠٢سطح تحصیالت

٣۵٢/٠۴٢۴٨٨/٠١٠٢٧/٨۶١٠/٠٠٠وضع فعالیت

٣١/۵٢١۵۶/٣٠۴٢/٩۶٩٠/٠١١منزلت شغلی

٢۴/٧٣٨۵۴/٩۴٨١/۵۴٣٠/١٧٣پایگاه اقتصادی

ــاً کــدام شــبکه های ماهــواره ای را تماشــا می کنیــد؟ (تــا دو اولویــت)" در  انــواع شــبکه های ماهــواره ای: از مخاطبــان ماهــواره ســؤال شــده کــه "عمدت
اولویــت اول، شــبکه های ماهــواره ای از نظــر بیشــترین مخاطــب عبارتنــد از: شــبکۀ جــم بــا ٣٣/٩ درصــد، مــن و تــو بــا ١۶/۵ درصــد، بی بی ســی بــا ١٣ 
درصــد، پی ام ســی بــا ۵/۶ درصــد و شــبکه های ترکیــه بــا ٣/٩ درصــد. در اولویــت دوم، بیشــترین مخاطبــان شــبکه های ماهــواره ای در میــان بیننــدگان ماهــواره 
ــا  ــکا ب ــا ١٠/٩، وی او ای آمری ــا ١٣/۶ درصــد، پی ام ســی ب ــا ١٧/٣ درصــد، بی بی ســی ب ــا ١٩/١ درصــد، جــم ب ــو ب ــد از: مــن و ت به ترتیــب اهمیــت عبارتن
٣/١ درصــد و شــبکه های ترکیــه بــا ٣ درصــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه ٧/١ درصــد بــرای شــبکه جــم، ٣/۴ درصــد بــرای مــن و تــو، ٢/٧ درصــد بــرای 
بی بی ســی، ١/٢ درصــد بــرای پی ام ســی و ٠/٨ درصــد بــرای شــبکه های ترکیــه ای در اولویــت اول و ١/٨ درصــد بــرای شــبکه جــم، ٢ درصــد بــرای مــن و تــو، 

١/۴ درصــد بــرای بی بی ســی، ١/١ درصــد بــرای پی ام ســی و ٠/٣ درصــد بــرای شــبکه های ترکیــه ای و وی. او. ای آمریــکا در اولویــت دوم اســت.
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جدول ۶‑٩. تماشای شبکه های ماهواره ای

شبکه های ماهواره
اولویت دوماولویت اول

٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد

١١٠۴٧/١٣٣/٩٢٨٣١/٨١٧/٣جم

۵٣٧٣/۴١۶/۵٣١٢٢/٠١٩/١من و تو

۴٢٢٢/٧١٣/٠٢٢٣١/۴١٣/۶بی بی سی

١٨١١/٢۵/۶١٧٩١/١١٠/٩پی ام سی

١٢٧٠/٨٣/٩۴٩٠/٣٣/٠ترکیه

٩٨٠/۶٣/٠۴۴٠/٣٢/٧کردی

٨٨٠/۶٢/٧۶۴٠/۴٣/٩ایرانی

٨٣٠/۵٢/۶۴۴٠/٣٢/٧خبری

٨٠٠/۵٢/۵۶۴٠/۴٣/٩فیلم

۵۵٠/۴١/٧۵٠٠/٣٣/١وی او ای

۵١٠/٣١/۶۵۵٠/۴٣/۴موسیقی

۴٩٠/٣١/۵١۶٠/١١/٠عربی

۴۴٠/٣١/۴٢۴٠/٢١/۵مستندها

۴٢٠/٣١/٣۶٠/٠٠/۴شبکه های استانی

۴١٠/٣١/٣١٨٠/١١/١ورزشی

٢۶٠/٢٠/٨١٠٠/١٠/۶کارتون

٢۴٠/٢٠/٧١۵٠/١٠/٩فارسی استار

٢۴٠/٢٠/٧٣٢٠/٢٢/٠تی وی فارسی

١٨٠/١٠/۶٩٠/١٠/۶ام بی سی پرشیا
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شبکه های ماهواره
اولویت دوماولویت اول

٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد

١٧٠/١٠/۵۶٠/٠٠/۴ام بی سی

١٣٠/١٠/۴٨٠/١٠/۵رادیوجوان

١٢٠/١٠/۴٢٢٠/١١/٣ایران اینترنشنال

١١٠/١٠/٣١٢٠/١٠/٧آی تی ان

١١٠/١٠/٣١۵٠/١٠/٩خاطره

٨٠/١٠/٢١٠/٠٠/١اروپا

٧٠/٠٠/٢٨٠/١٠/۵ووکس

٧٠/٠٠/٢۵٠/٠٠/٣کلمه

٧٠/٠٠/٢٩٠/١٠/۶نشنال جیوگرافیک

٧٠/٠٠/٢١٠/٠٠/١تلویزیون آذربایجان

۶٠/٠٠/٢٠٠/٠٠/٠خانوادگی

۶٠/٠٠/٢٣٠/٠٠/٢خانه هنرمندان

۵٠/٠٠/٢١٠٠/١٠/۶آی سی سی

۵٠/٠٠/٢٠٠/٠٠/٠تی وی پرشیا

۵٠/٠٠/٢١۵٠/١٠/٩فور یو

۴٠/٠٠/١١٠/٠٠/١شبکۀ امام حسین

٣٠/٠٠/١۵٠/٠٠/٣اف ام

٣٠/٠٠/١١٠/٠٠/١آوا فامیلی موزیک

٣٠/٠٠/١٠٠/٠٠/٠پرشین وان

٣٠/٠٠/١٠٠/٠٠/٠تی وی آرمینا

٢٠/٠٠/١٠٠/٠٠/٠آر تی ال
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شبکه های ماهواره
اولویت دوماولویت اول

٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد

٢٠/٠٠/١٠٠/٠٠/٠جام جم

٢٠/٠٠/١٠٠/٠٠/٠شبکۀ قرآن

٢٠/٠٠/١۶٠/٠٠/۴رادیو فردا

٢٠/٠٠/١١٠/٠٠/١ان آر تی

١٠/٠٠/٠١٠/٠٠/١ایران

١٠/٠٠/٠٠٠/٠٠/٠ام تی وی

١٠/٠٠/٠٣٠/٠٠/٢العربیه

١٠/٠٠/٠٠٠/٠٠/٠ایران موزیک

١٠/٠٠/٠١٠/٠٠/١تری پرشیا

١٠/٠٠/٠٢٠/٠٠/١تپش

٠٠/٠٠/٠٣٠/٠٠/٢شانت

١٠/٠٠/٠٠٠/٠٠/٠والیت

٣٢۵۴٢٠/٩١٠٠/٠١۶٣۶١٠/۵١٠٠/٠جمع

ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی افــراد مخاطــب ماهــواره در ارتبــاط بــا چهــار شــبکۀ پرمخاطــب بررســی شــده اســت. بــا افزایــش ســن، بیننــدگان 
شــبکۀ جــم، پی ام ســی و مــن و تــو کاهــش یافتــه و بیننــدگان شــبکۀ بی بی ســی بیشــتر می شــود. بــا توجــه بــه محتــوای شــبکه های یادشــده، ایــن امــر 
احتمــاًال ناشــی از تغییــر رویکردهــای سیاســی و اولویــت یافتــن رویکردهــای تفریحــی، اجتماعــی در میــان گروه هــای ســنی پاییــن اســت. همچنیــن، 
ــالت،  ــا کاهــش ســطح ســواد و تحصی ــان بیشــتر از مــردان مخاطــب شــبکه های جــم و مــردان بیشــتر مخاطــب شــبکه های بی بی ســی هســتند. ب زن
ــر می شــود. افــراد بی ســواد و دارای تحصیــالت متوســطه  ــو و پی ام ســی کمت ــان شــبکه های مــن و ت ــان شــبکه های جــم بیشــتر شــده و مخاطب مخاطب
نیــز کمتــر از افــراد دارای ســواد ابتدایــی و عالــی مخاطــب بی بی ســی هســتند. بــا کاهــش منزلــت شــغلی، مخاطبــان شــبکه های جــم و پی ام ســی بیشــتر 
و مخاطبــان شــبکه های بی بی ســی و مــن و تــو کمتــر می شــود. بــا کاهــش پایــگاه اقتصــادی افــراد نیــز مخاطبــان شــبکه های جــم بیشــتر و مخاطبــان 
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بی بی ســی کمتــر می شــوند.
ــر گروه هــای  ــا دیگ ــران شــبکه بی بی ســی و در مقایســه ب ــر از دیگ ــد و کمت ــت، شــبکۀ جــم می بینن ــر گروه هــای فعالی ــا بیشــتر از دیگ   خانه داره
فعالیــت، افــراد در حــال تحصیــل، بیشــتر شــبکۀ مــن و تــو، افــراد دارای درآمــد بــدون کار بیشــتر شــبکۀ بی بی ســی و افــراد بیــکار هــم بیشــتر شــبکۀ 

پی ام ســی را تماشــا می کننــد. 

جدول ۶‑١٠. شبکه های ماهواره ای و ویژگی های فردی و پایگاهی

پی ام سیبی بی سیمن و توجم

سن

١۵۵۴/٣٢٧/١٧/٣١١/٣‑٢۵ سال

٢۶۵١/۵٢٣/٣١۶/٧٨/۵‑۴٠ سال

۴١۴٢/١٢٢/۵٣٠/٩۴/۵‑۶۴ سال

٣۴/۵١٨/۴۴٣/٧٣/۴باالتراز۶۴سال

جنس
٣۶/٢٢۵/٧٢٩/٠٩/٠مرد

۶٠/٩٢٢/٣٩/۶٧/٢زن

تحصیالت

۶٧/٩١۴/٨١۶/٠١/٢بی سواد

۵۵/٨١۴/٣٢۵/٣۴/۶ابتدایی

۵١/٩٢٣/٩١۵/١٩/٢متوسطه

۴٠/۵٢٨/٢٢٣/٣٨/٠عالی

٠/٠٠/٠١٠٠/٠٠/٠حوزوی

وضع فعالیت

٣٨/٢٢۴/٧٢٩/١٨/١شاغل

۴٩/۶٢۴/٨١٢/٢١٣/۴بیکار

۴٨/٣٣٢/٨٩/١٩/٧محصل و دانشجو

۶۵/٢١٩/٨٨/١۶/٨خانه دار

٢۴/٣١٧/١۵۶/۴٢/١درآمدبدون کار
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پی ام سیبی بی سیمن و توجم

منزلت شغلی

٢۵/٠٣٠/٠۴٠/٠۵/٠باال

٢۵/٩٢٩/٣۴١/۴٣/۴متوسط باال

٣٩/٩٢۵/٧٢٧/٣٧/١متوسط

۴٠/٨٢٣/٧٢۶/٨٨/٧متوسط پایین

٣٧/۴٢٢/۵٢٩/٩١٠/٢نسبتاً پایین

۵٠/٠٢۵/٠٢۵/٠٠/٠پایین

پایگاه اقتصادی

٨٣/٣٠/٠٠/٠١۶/٧پایین

۶٣/٠١٣/٣٢٠/٨٢/٩متوسط   پایین

۵۶/۵١٧/٣١٨/١٨/١متوسط

۴٩/٠٢٠/٧٢١/۶٨/٧متوسط   باال

۴٠/٨٢٨/٢٢١/١١٠/٠باال

٣۴/٨٣٢/٩٢۶/۶۵/٧باالی باال

اســتفاده از تلویزیون هــای خارجــی از طریــق اینترنــت: از افــراد پرســیده شــده کــه «تلویزیون هــای خارجــی را از طریــق اینترنــت تماشــا می کنیــد؟» 
تنهــا ٢/٢ درصــد جمعیــت نمونــه از ایــن طریــق تلویزیــون تماشــا می کننــد.

بــا کاهــش ســن، افزایــش ســطح تحصیــالت، منزلــت شــغلی و پایگاه اقتصــادی افــراد اســتفاده از تلویزیون هــای خارجی از طریــق اینترنت نیــز افزایش 
می یابــد. مــردان بیشــتر از زنــان، دانش آمــوزان و دانشــجویان بیشــتر از دیگــر گروه هــای فعالیــت از طریــق اینترنــت تلویزیون هــای خارجــی تماشــا می کننــد.
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جدول ۶‑١١. تماشای تلویزیون های خارجی را از طریق اینترنت و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵١۶١۴٧/٢۵/٢‑٢۵ سال
٢۶١٢٩٣٧/٨٢/۶‑۴٠سال
۴١۴۶١٣/۵١/٠‑۶۴سال

۵١/۵٠/۵باالتر از ۶۴ سال

جنس
١٩٧۵٧/٨٢/٩مرد
١۴۴۴٢/٢٢/١زن

تحصیالت

٣٠/٩٠/٢بی سواد
١٨۵/٣٠/٨ابتدایی
١٧۴۵١/۵٢/۶متوسطه
١۴٢۴٢۴/٢عالی
١٠/٣٢/٢حوزوی

وضع فعالیت

١٢٩٣٨/۴٢/٧شاغل
۴۴١٣/١۴/٠بیکار

١٠۶٣١/۵۵/٨محصل و دانشجو
۴١١٢/٢٠/٩خانه دار

١۶۴/٨١/۴دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

١٢١٠١١/۵باال
١٧١۴/٢۴/١متوسط باال
٢٣١٩/٢٢/۴متوسط

۴٩۴٠/٨٢/٩متوسط پایین
١٩١۵/٨١/٣نسبتاً پایین
٠٠/٠٠/٠پایین
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درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

پایگاه اقتصادی

٠٠/٠٠/٠   پایین

١٨٩/۴١/١   متوسط   پایین

۵٢٢٧/١١/۶   متوسط

٧٣٣٨/٠٢/٠   متوسط   باال

٣٩٢٠/٣٢/٣   باال

١٠۵/٢٣/٢   باالی باال

ادامه جدول ۶‑١١. تماشای تلویزیون های خارجی را از طریق اینترنت و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSig

١۵۶٫۶٩۵a٠/٠٠٠سن

٩٫٣٠٢a٠/٠٠٢جنس

١٠٠٫٩۶٨a٠/٠٠٠سطح تحصیالت

١۵٢٫٨۶٣a٠/٠٠٠وضع فعالیت

۴٩٫٠۵۴a٠/٠٠٠منزلت شغلی

١٣٫٧٢۶a٠/٠١٧پایگاه اقتصادی

سریال های خارجی
اســتفاده از ســریال های خارجــی: از افــراد پرســیده شــده کــه «آیــا ســریال های خارجــی (ماننــد گیم آو ترونــز، بریکینگ بــد) را تماشــا می کنیــد؟» تنهــا 

۵/١ درصــد جمعیــت نمونــه پاســخ مثبــت داده انــد. 
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جدول ۶‑١٢. تماشای سریال های خارجی از طریق اینترنت

درصدتعداد

تماشای سریال های 
خارجی

٧٩٢۵/١بلی

١٣۶٢٠٨٧/٣خیر

١۴۴١٢٩٢/٣جمع

بــا کاهــش ســن، افزایــش ســطح تحصیــالت، افزایــش منزلــت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی افــراد تماشــای ســریال های خارجــی نیــز افزایــش می یابــد. 
مــردان بیشــتر از زنــان، دانش آمــوزان و دانشــجویان و ســپس افــراد بیــکار نیــز بیشــتر از دیگــر گروه هــای فعالیــت ســریال های خارجــی تماشــا می کننــد.

جدول ۶‑١٣. تماشای سریال های خارجی و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵٣٨٣۴٨/۴١١/٩‑٢۵ سال

٢۶٣٠٣٣٨/٣۵/٨‑۴٠ سال

۴١٩۴١١/٩١/٩‑۶۴ سال

١٢١/۵١/١باالتر از ۶۴ سال

جنس
۴۴۴۵۶/١۶/٢مرد

٣۴٨۴٣/٩۴/٨زن

تحصیالت

١۵١/٩١/٠بی سواد

٣٣۴/٢١/۴ابتدایی

٣٩۴۴٩/٩۵/٧متوسطه

٣۴٧۴٣/٩٩/٩عالی

١٠/١٢/١حوزوی
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درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

وضع فعالیت

٢٣٩٣٠/۶۴/٧شاغل

١١٩١۵/٢١٠/۴بیکار

٢۴٧٣١/۶١٣/٠محصل و دانشجو

١۶١٢٠/۶٣/٣خانه دار

١۵١/٩١/٢دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

١٨٨/٠١۶/٨باال

٢۴١٠/۶۵/۶متوسط باال

۴٢١٨/۶۴/٢متوسط

١٠۴۴۶۵/٩متوسط پایین

٣٨١۶/٨٢/۵نسبتاً پایین

٠٠/٠٠/٠پایین

پایگاه اقتصادی

١٠/٢٠/٧   پایین

۴۵٩/۶٢/٧   متوسط   پایین

١١١٢٣/۶٣/٣   متوسط

١۵٠٣١/٩۴/٠   متوسط   باال

١٢٨٢٧/٢٧/٣   باال

٣۵٧/۴١٠/۴   باالی باال
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ادامه جدول ۶‑١٣. تماشای سریال های خارجی و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSig

۴١٧٫٣٢۶a٠/٠٠٠سن

١٣٫۵۵۶a٠/٠٠٠جنس

٢۶٣٫۵٧٨a٠/٠٠٠سطح تحصیالت

٣۵٩٫٣٧٧a٠/٠٠٠وضع فعالیت

۶١٫٩٩۵a٠/٠٠٠منزلت شغلی

٩٣٫٠۴۴a٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی

ســریال های خارجــی مــورد عالقــه: از کســانی که ســریال های خارجــی می بیننــد ســؤال شــده کــه «کدام یــک از ایــن ســریال ها بیشــتر مــورد عالقــۀ شــما 
هســتند؟ (بــه ترتیــب تــا دو اولویــت نــام ببریــد)» ســریال گیم آو ترونــز در هــر دو اولویــت، بــا ۴۶ درصــد و ٢٠ درصــد در میــان مخاطبــان ســریال های خارجــی 
بیشــترین بیننــده را دارد. در اولویــت اول، ســریال های ترکیــه ای بــا ١٧/۶ درصــد، فــرار از زنــدان بــا ۶ درصــد، برکینــگ بــد بــا ۵/۶ درصــد، فضیلــت خانــم بــا ٣/٩ 
درصــد، وایکینگ هــا بــا ٢/٢ درصــد و واکینــگ  دد بــا ٢ درصــد پــس از ســریال گیم آو ترونــز بیشــترین مخاطــب را دارد. در اولویــت دوم نیــز، ســریال های ترکیــه ای 
بــا ١٨/١ درصــد، برکینگ بــد بــا ١١/۴ درصــد، وایکینگ هــا بــا ١٠/۵ درصــد، واکینــگ دد بــا ٨/١ درصــد، فــرار از زنــدان بــا ٧/١ درصــد، فضیلت خانــم بــا ٣/٨ 
درصــد و بــالک لیســت بــا ٢/٩ درصــد بیشــترین بیننــده را در میــان مخاطبــان ســریال های خارجــی دارنــد. این ارقــام در جمعیت نمونــه از ٢/١ درصد برای ســریال 
گیم اف ترونــز تــا ٠/١ درصــد بــرای واکینــگ  دد در اولویــت اول و ٠/٣ درصــد بــرای ســریال گیم اف ترونــز تــا ٠/١ درصــد بــرای واکینــگ  دد در اولویــت دوم اســت.

جدول ۶‑١۴. تماشای سریال های خارجی

سریال های خارجی
اولویت دوماولویت اول

٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد

٣٢٠٢/١۴۶/٠۴٢٠/٣٢٠/٠گیم آف ترونز

١٢٢٠/٨١٧/۶٣٨٠/٢١٨/١ترکیه ای

۴٢٠/٣۶/٠١۵٠/١٧/١فرار از زندان
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سریال های خارجی
اولویت دوماولویت اول

٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد

٣٩٠/٢۵/۶٢۴٠/٢١١/۴برکینگ بد

٢٧٠/٢٣/٩٨٠/١٣/٨فضیلت خانم

١۵٠/١٢/٢٢٢٠/١١٠/۵وایکینگها

١۴٠/١٢/٠١٧٠/١٨/١واکینگ دد

١٣٠/١١/٩٢٠/٠١/٠عروس استانبول

١٢٠/١١/٧٣٠/٠١/۴کرهای

١١٠/١١/۶۶٠/٠٢/٩بالک لیست

١٠٠/١١/۴١٠/٠٠/۵غنچه های زخمی

٩٠/١١/٣٢٠/٠١/٠خاطرات یک خون آشام

۶٠/٠٠/٩٢٠/٠١/٠عشق ممنوع

۵٠/٠٠/٧١٠/٠٠/۵سریع و خشن

۴٠/٠٠/۶١٠/٠٠/۵فرندز

۴٠/٠٠/۶١٠/٠٠/۵خانۀ کوچک

۴٠/٠٠/۶٢٠/٠١/٠اسپاتاکوس

۴٠/٠٠/۶٢٠/٠١/٠سوپر نچرال

٣٠/٠٠/۴۴٠/٠١/٩پیکی بالیندر

٣٠/٠٠/۴٠٠/٠٠/٠شرلوک

٢٠/٠٠/٣٣٠/٠١/۴کماندار

٢٠/٠٠/٣٠٠/٠٠/٠سریال های جم

٢٠/٠٠/٣١٠٠/۵وست ورد

٢٠/٠٠/٣٠٠/٠٠/٠دونگ یی
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سریال های خارجی
اولویت دوماولویت اول

٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد

٢٠/٠٠/٣٠٠/٠٠/٠جومونگ
٢٠/٠٠/٣٢٠/٠١/٠الست
١٠/٠٠/١١٠/٠٠/۵تگزاس

١٠/٠٠/١٠٠/٠٠/٠تی ویلیقت
١٠/٠٠/١٠٠/٠٠/٠شایدز

١٠/٠٠/١٠٠/٠٠/٠قصه های جزیره
١٠/٠٠/١٢٠/٠١/٠آونجرز

١٠/٠٠/١١٠/٠٠/۵فورست کامپ
١٠/٠٠/١٠٠/٠٠/٠دکستر

١٠/٠٠/١١٠/٠٠/۵عشق اجارهای
١٠/٠٠/١١٠/٠٠/۵مسابقۀ مرگ
١٠/٠٠/١٠٠/٠٠/٠آن شرلی
١٠/٠٠/١٠٠/٠٠/٠دایورجنت
١٠/٠٠/١١٠/٠٠/۵ریزن وای
١٠/٠٠/١٠٠/٠٠/٠دکستر

١٠/٠٠/١١٠/٠٠/۵نبرد رومانی ها
١٠/٠٠/١٠٠/٠٠/٠تابو
١٠/٠٠/١٠٠/٠٠/٠راهبه
٠٠/٠٠/٠١٠/٠٠/۵هالک
٠٠/٠٠/٠١٠/٠٠/۵زیرگنبد

٠٠/٠٠/٠١٠/٠٠/۵هاست آو کاردز
۶٩۵۴/۵١٠٠٢١٠١/٣١٠٠/٠جمع



     :  

ــو و تلویزیــون، نــوع برنامه هــای شــنیداری و دیــداری مــورد  ــر از رادی ــواع دســتگاه های شــنیداری و دیــداری غی ــارۀ اســتفاده از ان در ایــن فصــل، درب
اســتفاده افــراد، میــزان بهره منــدی از ایــن دســتگاه ها، تماشــای فیلم هــای ایرانــی یــا خارجــی، تماشــای ســریال های خانگــی ایرانــی، انــواع ســریال های 

خانگــی مــورد عالقــه و مــکان تهیــۀ محصــوالت شــنیداری، دیــداری پرســش شــده اســت.

دستگاه های شنیداری و دیداری
اســتفاده از دســتگاه های شــنیداری و دیــداری: از پاســخگویان، پرســیده شــده کــه "شــما از کدام یــک از دســتگاه های صوتــی و تصویــری١ اســتفاده 
می کنیــد؟" ٢٣/١ درصــد گفته انــد کــه از رایانــه اســتفاده می کننــد. پــس از آن ١٩/٧ درصــد گفته انــد از ســینمای خانگــی، ١۵/۶ درصــد ســی دی یــا 
دی وی دی پلیــر، ٣/۶ درصــد ســتاپ باکــس، ۵ درصــد ام پی تــری پلیــر، ٣/۶ درصــد بلندگوهــای بلوتوثــی و ٢/۶ درصــد دســتگاه ام پی فــور پلیــر اســتفاده 

می کننــد. ۵۴/١ درصــد هــم گفته انــد کــه از هیــچ یــک از ایــن دســتگاه ها اســتفاده نمی کننــد.
ــز پرســش شــده اســت کــه در اولویــت اول، ٣۶/٣ درصــد اســتفاده کنندگان از ایــن  ــداری نی اولویــت در اســتفاده از دســتگاه های شــنیداری و دی
ــر، ۵/٠ درصــد از ســتاپ باکس  ــا دی وی دی پلی ــر ی ــی، ١۵/٢ درصــد از ســی دی پلی ــه، ٣٣/٩ درصــد از ســینمای خانگ ــد از رایان دســتگاه ها، گفته ان
و ســپس حــدود ٠/۶ تــا ١/۶ درصــد از ام پی تــری پلیــر و بلندگــوی بلوتوثــی و ام پی فــور پلیــر اســتفاده می کننــد. امــا در اولویــت دوم، ٢٩/٣ درصــد 

١. در پرسشنامه از واژه دستگاه های صوتی و تصویری استفاده شده  که برای پاسخگویان آشناتر و در تداول عام رایج تر است
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ــر، ۶/٨ درصــد  ــر، ١۶/٣ درصــد از ســینمای خانگــی و ســپس ٩ درصــد از ام پی تــری پلی ــا دی وی دی پلی ــر  ی ــه، ٢٨/۵ درصــد از ســی دی پلی از رایان
از بلندگوهــای بلوتوثــی، ۴/۶ درصــد از ســتاپ باکس و ۴/۴ درصــد از ام پی فــور پلیــر اســتفاده می کننــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه در اولویــت اول 
عبــارت اســت از: ١۴/۴ درصــد از رایانــه، ١٣/۴ درصــد از ســینمای خانگــی، ۶ درصــد از ســی دی پلیــر یــا دی وی دی پلیــر، ٢/٠ درصــد از ســتاپ باکس، 
١/۶ درصــد از ام پی تــری پلیــر و ٠/۶ درصــد از ام پی فــور پلیــر و در اولویــت دوم عبــارت اســت از:  ۵/٧ درصــد از رایانــه، ۵/۵ درصــد از ســی دی پلیــر یــا 

دی وی دی پلیــر، ٣/١ درصــد از ســینمای خانگــی،١/٧ درصــد از ام پی تــری پلیــر،  ٠/٩ درصــد از ســتاپ باکس و ٠/٨ درصــد از ام پی فــور پلیــر.

جدول ٧‑١. استفاده از دستگاه های شنیداری و دیداری

اولویت دوماولویت اولاستفاده از دستگاه

٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد٪کلتعداد

٣٠٧١١٩/٧٢٠٩٨١٣/۴٣٣/٩۴٩٠٣/١١۶/٣سینمای خانگی

٢۴٢٧١۵/۶٩۴٢۶/٠١۵/٢٨۵۶۵/۵٢٨/۵سی دی یا دی وی دی پلیر

٧٧۶۵/٠٢۴٢١/۶٣/٩٢٧٠١/٧٩/٠ام پی تری پلیر

۴٠٢٢/۶٩٠٠/۶١/۵١٣١٠/٨۴/۴ام پی فور پلیر

٣۶١٢٢٣/١٢٢۵١١۴/۴٣۶/٣٨٨٢۵/٧٢٩/٣رایانه

۵۶۵٣/۶٣٠٨٢/٠۵/٠١٣٧٠/٩۴/۶ستاپ باکس

۵۵۵٣/۶١۴٩١/٠٢/۴٢٠۴١/٣۶/٨بلندگو های بلوتوثی

١٧٩١/١١١۴٠/٧١/٨٣٨٠/٢١/٣دیگر موارد

‑‑‑‑‑‑٨۴۴۵۵۴/١هیچ نوعی

١۵۶٠۶١٠٠/٠۶١٩۴٣٩/٧١٠٠/٠٣٠٠٨١٩/٣١٠٠/٠جمع

 تعــداد دســتگاه های شــنیداری و دیــداری مــورد اســتفاده: بــا توجــه بــه انتخــاب گزینه هــای ایــن ســؤال از ســوی افــراد، تعــداد دســتگاه هایی کــه هــر فــرد از آن 
اســتفاده می کنــد بــه دســت آمــده اســت. ٢٢/۴ درصــد جمعیــت نمونــه از یــک نــوع، ١۶/١ درصــد از دو نــوع و ۶/۴ درصــد از بیش از دو نوع دســتگاه شــنیداری، 
دیــداری غیــر از رادیــو و تلویزیــون اســتفاده می کننــد. ایــن ارقــام در میــان دارنــدگان دســتگاه های شــنیداری و دیــداری ۴٨/٨ درصــد یــک نــوع، ٣۵/١ درصــد دو 

نــوع و ١۴ درصــد بیــش از دو نــوع اســت. میانگیــن تعــداد دســتگاه های شــنیداری و دیــداری مــورد اســتفاده نیز ١/٧ دســتگاه اســت.
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جدول ٧‑٢. تنوع دستگاه های شنیداری و دیداری مورد استفاده

٪خاص٪کلتعداد

تنوع دستگاه های 
شنیداری و دیداری مورد 

استفاده

١۴۵٠/٩٠/٢هیچ نوع
٣۴٩٧٢٢/۴٨/۴٨یک نوع
٢۵١۵١۶/١١/٣۵دو نوع

١٠٠۴۶/۴٠/١۴بیش از دو نوع
٧١۶١۴۵/١١٠٠جمع

نوع برنامه های مورد استفاده از دستگاه های شنیداری: از کسانی که از دستگاه های شنیداری و دیداری استفاده می کنند سؤال شده که «از دستگاه های شنیداری، 
معمـوًال چـه برنامه هایـی را گـوش می کنیـد؟ (تـا دو اولویـت را نـام ببرید)» در اولویت اول، ٧٩/٣ درصد اسـتفاده کنندگان از دسـتگاه های شـنیداری، از این دسـتگاه ها، 
موسـیقی گـوش می کننـد. برنامه هـای آموزشـی، قـرآن، برنامه های سـرگرمی و صداهای مذهبی بـا بـه ترتیـب ۵/۴، ۴/٩، ٣/٨، ٣/۵ درصد در ردیف های بعدی شـنیدن 
برنامه های شنیداری هستند. اما در اولویت دوم، برنامه های آموزشی با ٢٩/٩ درصد و برنامه های سرگرمی با ٢١/۵ درصد بیشترین شنونده و سپس صداهای مذهبی 

بـا ١٧/٣ درصـد، قـرآن بـا ١٠/٩ درصـد، سـخنرانی بـا ٨/٨ درصد و قصه و داسـتان با ٨ درصد در ردیف های بعدی برنامه های شـنیداری پر مخاطب هسـتند.
جدول ٧‑٣. نوع برنامه های مورد استفاده از دستگاه های شنیداری

اولویت دوماولویت اول

٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد

نوع برنامه های مورد استفاده از 
دستگاه های شنیداری

۴٨٢۶٣٠/٩٧٩/٣٨١٠/۵٣/٠موسیقی
٢٣١١/۵٣/٨۵٧٣٣/٧٢١/۵جوک و برنامه های سرگرمی

١١٧٠/٧١/٩٢١٣١/۴٨/٠قصه و داستان
٢٩٨١/٩۴/٩٢٩١١/٩١٠/٩قرآن

٢١٠١/٣٣/۵۴۶١٣/٠١٧/٣دعا، نوحه، مداحی و عزاداری
٣٢۶٢/١۵/۴٧٩۴۵/١٢٩/٩آموزشی
۶٧٠/۴١/١٢٣۴١/۵٨/٨سخنرانی
٨٠/١٠/١١٢٠/١٠/۵دیگر موارد
۶٠٨٣٣٩/٠١٠٠/٠٢۶۵٩١٧/٠١٠٠/٠جمع
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گــوش دادن بــه انــواع برنامه هــا از دســتگاه های شــنیداری و ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی بــا یکدیگــر بررســی شــده اند. با کاهش ســن، شــنیدن موســیقی و 
بــا افزایــش ســن شــنیدن قــرآن و نواهــای مذهبــی، ســخنرانی، جــوک و برنامه های ســرگرمی، قصه و داســتان، افزایــش می یابد. مردان بیشــتر از زنان، موســیقی 
و ســخنرانی می شــنوند و زنــان بیشــتر از مــردان، قــرآن گــوش می دهنــد. بــا افزایــش ســطح تحصیــالت، شــنیدن موســیقی و برنامه هــای آموزشــی افزایــش و 
شــنیدن قــرآن، نواهــای مذهبــی، جــوک و برنامه هــای ســرگرمی کاهــش می یابــد. بــا افزایــش منزلــت شــغلی، شــنیدن برنامه هــای آموزشــی افزایش پیــدا می کند 
و شــنیدن موســیقی و جــوک و برنامه هــای ســرگرمی کاهــش می یابــد. بــا افزایــش پایــگاه اقتصــادی، شــنیدن موســیقی و برنامه هــای آموزشــی افزایش و شــنیدن 
قصــه و داســتان، قــرآن و نواهــای مذهبــی کاهــش می یابــد. خانه دارهــا نســبت بــه دیگــر گروه هــای فعالیــت، برنامه هــای جــوک و ســرگرمی و قصــه و داســتان 
را بیشــتر می شــنوند. افــراد دارای درآمــد بــدون کار بیشــتر از دیگــران، قــرآن و نواهــای مذهبــی و کمتــر از دیگــران، موســیقی گــوش می کننــد. افــراد در حــال 

تحصیــل و بیــکاران، بیشــتر از دیگــران موســیقی می شــنوند و کمتــر از دیگــران، قــرآن، نواهــای مذهبــی و ســخنرانی گــوش می دهنــد.

 جدول ٧‑۴. نوع استفاده از دستگاه های شنیداری و ویژگی های فردی و پایگاهی

سخنرانیآموزشیدعا، نوحه، مداحی و عزاداریقرآنقصه و داستانجوک و برنامه های سرگرمیموسیقی

   سن

١۵٨٧/٠٣/٢١/۵١/٨١/٣۴/٩٠/٣‑٢۵ سال

٢۶٨٢/۶٣/٧١/٨٣/٢٢/۶۵/٠١/٠‑۴٠سال

۴١۶۶/٣۴/۵٢/۵١٠/٣٧/۵۶/٧١/٨‑۶۴ سال

۵٣/۵۶/٣٣/١١٨/٩۶/٣۴/۴۶/٩باالتر از ۶۴ سال

   جنس
٨١/٢٣/۵١/۶٣/٣٣/۴۵/۵١/۴مرد

٧٧/٣۴/١٢/٣۶/۶٣/۵۵/٣٠/٨زن

     تحصیالت

۵۴/٠١٠/٣١/١٢٠/٧٧/۵٣/۴٢/٣بی سواد

۶٣/٧۴/٩۴/٢١۴/۴٧/۴٣/۴١/٧ابتدایی

٨٢/۵۴/٠١/٧٣/٨٢/٩۴/٢٠/٩متوسطه

٨١/٢٢/٨١/٨٢/۵٢/٩٧/۴١/١عالی

١٣/۶۴/۵٠/٠۵/٠١٣/۶١٣/۶۴/۵حوزوی
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سخنرانیآموزشیدعا، نوحه، مداحی و عزاداریقرآنقصه و داستانجوک و برنامه های سرگرمیموسیقی

   وضع فعالیت

٧٨/۶۴/١٢/٣٣/٣٣/٧۶/۵١/۵شاغل

٨٧/٢٢/٩٠/٩٣/١٢/۴٢/٧٠/۵بیکار

٨۶/٩٢/٨١/٠١/٧١/١۶/٣٠/٢محصل دانشجو

٧٣/۶۴/٧٢/۶٩/۴۴/٧۴/٠٠/٩خانه دار

۶۶/٩٣/١٢/١١١/٠٨/٣۴/١۴/۵درآمدبدون کار

   منزلت شغلی   

٧٠/٨٣/۴٢/٢٢/٢۴/۵١۵/٧١/١باال

۶٧/٠۴/٧٢/۵۵/٠۵/٠١۴/٧١/١متوسط باال

٧٨/۵٣/٢١/٩٣/٢٢/۵٨/٣٢/۴متوسط

٨٢/۴۴/١٢/٢٢/٧٣/٨٣/۴١/١متوسط پایین

٨١/٢۴/٧٢/٧٣/۴۴/٠٢/٧١/٣نسبتاً پایین

٨٨/٩٠/٠١١/١٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠پایین

پایگاه اقتصادی

٧٣/٩۴/٣۴/٣۴/٣۴/٣۴/٣٠/٠  پایین

٧١/۵٣/٧٣/٠٩/۴۵/١۵/٣١/٨  متوسط پایین

٧۶/١۴/۴٢/۶۶/٩۴/۴۴/٣١/٣  متوسط

٧٧/١۴/۵٢/٠۵/٣۴/١۵/۶١/٣  متوسط باال

٨١/٧٣/٢١/٧٣/٧٣/٢۴/۵٢/١  باال

٨٢/١١/٣١/٣٢/٠٢/۶٩/٣١/٣  باالی باال

ــد پرســیده شــده  ــداری اســتفاده می کنن ــداری: از کســانی که از دســتگاه های شــنیداری و دی ــورد اســتفاده از دســتگاه های دی ــوع برنامه هــای م ن
ــت اول، ٧٨/٠ درصــد اســتفاده کنندگان از  ــت)" در اولوی ــا دو اولوی ــد؟ (ت ــی را تماشــا می کنی ــوًال چــه برنامه های ــداری، معم ــه "از دســتگاه های دی ک
دســتگاههای دیــداری، از ایــن دســتگاه ها، فیلم هــای ســینمایی و ســریال تماشــا می کننــد. موســیقی و شــو، برنامه هــای آموزشــی، برنامه هــای مذهبــی 
و مســتند بــه ترتیــب بــا ٩/٧، ۴/٧، ٣/۵ و ٢/٧ درصــد در ردیف هــای بعــدی تماشــای برنامه هــای دیــداری هســتند. امــا در اولویــت دوم، موســیقی و 
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شــو بــا ٣۴/۴ درصــد و برنامه هــای آموزشــی بــا ٢٢/٢ درصــد بیشــترین بیننــده و ســپس برنامه هــای مســتند بــا ١٧/٨ درصــد، برنامه هــای مذهبــی بــا 
١٢/٩ درصــد، کارتــون بــا ٨/٠ درصــد و فیلــم ســینمایی و ســریال بــا ۴/١ درصــد در ردیف هــای بعــدی برنامه هــای دیــداری پــر مخاطــب هســتند.

جدول ٧‑۵. نوع برنامه های مورد استفاده از دستگاه های دیداری

اولویت دوماولویت اول

٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد

نوع برنامه های مورد استفاده از 
دستگاه های دیداری

۵٢۵٨٣٣/٧٧٨/٠١٣٩٠/٩۴/١فیلم های سینمایی و سریال
۶۵۶۴/٢٩/٧١١۶٣٧/۵٣۴/۴موسیقی و شو

٢٣۴١/۵٣/۵۴٣۵٢/٨١٢/٩برنامه های مذهبی
٨٢٠/۵١/٢٢٧١١/٧٨/٠کارتون
١٨٠١/٢٢/٧۶٠٣٣/٩١٧/٨مستند

٣١۴٢/٠۴/٧٧۵٠۴/٨٢٢/٢برنامه های آموزشی
١٣٠/١٠/٢١٩٠/١٠/۶دیگر برنامه ها

۶٧٣٧۴٣/٢١٠٠/٠٣٣٨٠٢١/٧١٠٠/٠جمع

تماشــای انــواع برنامه هــا از دســتگاه های دیــداری و ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی بــا یکدیگــر بررســی شــده اند. بــا کاهــش ســن، دیــدن برنامه هــای 
موســیقی و شــو، برنامه هــای آموزشــی و فیلم هــای ســینمایی افزایــش پیــدا می کنــد و بــا افزایــش ســن، دیــدن برنامه هــای مذهبــی و مســتند افزایــش 
ــا افزایــش ســطح  ــد. ب ــر موســیقی و شــو و مســتند می بینن ــد و کمت ــگاه می کنن ــون ن ــم و ســریال و کارت ــردان، بیشــتر فیل ــه م ــان نســبت ب ــد. زن می یاب

تحصیــالت، دیــدن برنامه هــای موســیقی و شــو و آموزشــی افزایــش پیــدا می کنــد و دیــدن برنامه هــای مذهبــی کاهــش می یابــد.
بــا افزایــش منزلــت شــغلی، دیــدن برنامه هــای مســتند، آموزشــی افزایــش پیــدا می کنــد و دیدن فیلم ســینمایی و ســریال و موســیقی و شــو کاهــش می یابد. با 
افزایــش پایــگاه اقتصــادی، دیــدن برنامه هــای آموزشــی و فیلــم و ســریال افزایــش پیــدا می کنــد و تماشــای برنامه هــای موســیقی و شــو و مذهبــی کاهــش می یابــد. 
خانه دارهــا نســبت بــه دیگــر گروه هــای فعالیــت، فیلــم ســینمایی و ســریال و کارتــون و کمتــر از دیگــران، برنامه هــای موســیقی و شــو و مســتند می بیننــد. بیــکاران 
بیشــتر موســیقی و شــو، افــراد در حــال تحصیــل، بیشــتر از دیگــران، برنامه های آموزشــی نــگاه می کنند و کمتر برنامه های مذهبی را تماشــا می کننــد. افــراد دارای 

درآمــد بــدون کار بیشــتر از دیگــران، برنامه هــای مذهبــی و مســتند و کمتــر از دیگــران، برنامه هــای آموزشــی، کارتــون و فیلم و ســریال می بینند.
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جدول ٧‑۶. نوع استفاده از دستگاه های دیداری و ویژگی های فردی و پایگاهی

برنامه های آموزشیمستندکارتونبرنامه های مذهبیموسیقی و شوفیلم های سینمایی وسریال

   سن

١۵٧٨/٢١٢/۵١/٠١/١١/۴۵/۶‑٢۵ سال
٢۶٧٨/۶٩/۶٢/۶١/٨٢/٣۴/٨‑۴٠ سال
۴١٧٧/۴٧/١۶/٨٠/۵۴/٣٣/٧‑۶۴سال

٧۴/٨۵/٣١٢/١٠/٠۶/٣١/٠باالتر از ۶۴ سال

   جنس
٧۵/۵١١/٠٣/۶٠/٨۴/٠۴/٨مرد
٨٠/٧٨/۴٣/۴١/٧١/٣۴/۵زن

     تحصیالت

٧٨/۵۴/٨١٢/٣٠/٩٣/١٠/۴بی سواد
٧٩/٨٧/٨٧/٧١/١٢/٢١/٣ابتدایی
٧٩/١١٠/۶٢/۴١/۴٢/۵٣/٨متوسطه
٧۶/۶٩/۴٢/٨١/٠٣/٠۶/٩عالی
۵٠/٠٠/٠٣٣/٣٠/٠٠/٠١۶/٧حوزوی

   وضع فعالیت

٧۵/٧٩/۵٣/۶١/٠۴/١۵/٧شاغل
٧۶/٣١۵/٠٢/٠٠/٧٢/۵٣/٣بیکار

٧٧/۵١١/۴١/١١/٠١/۶٧/۴محصل  ودانشجو
٨٢/٨٧/٢۴/۶٢/٢٠/٧٢/۴خانه دار

٧۴/٣٨/٢٩/١٠/٠٧/٣٠/٩درآمدبدون کار

   منزلت شغلی   

۶٣/۶١٠/٢۵/٧١/١٩/١٩/١باال
۶٧/٢٨/٧۴/۵١/٠٣/٩١۴/١متوسط باال
٧۴/۵٨/۶٣/٠٠/٩۵/۶۶/٩متوسط

٧٩/٩٩/٢٢/٨٠/٨٣/٣٣/٨متوسط پایین
٧٧/١١٢/٢۴/٩٠/٨٣/٢١/۶نسبتاً پایین
٨٠/٠٠/٠٠/٠١٠/٠١٠/٠٠/٠پایین
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برنامه های آموزشیمستندکارتونبرنامه های مذهبیموسیقی و شوفیلم های سینمایی وسریال

پایگاه اقتصادی

٧٢/٧٢١/٢۶/١٠/٠٠/٠٠/٠  پایین
٧٣/٩١٣/٧۵/٨١/۶٢/٢٢/٨  متوسط پایین
٧٧/٠٩/٨۴/۶٠/٨٣/٧٣/۶  متوسط

٧٩/٨٨/٩٣/۶١/١٢/۶٣/٧  متوسط باال
٧٩/٠٨/۵٣/٣١/١٢/٨۵/٢  باال

٧٨/٧۴/۴٣/٣٢/٢١/۶٩/٨  باالی باال

تماشای فیلم های ایرانی و خارجی
ــا اســتفاده از ایــن دســتگاه ها بیشــتر  ــا خارجــی‑ از کســانی که دســتگاه های شــنیداری و دیــداری دارنــد ســؤال شــده کــه "ب تماشــای فیلــم ایرانــی ی
فیلم هــای ایرانــی تماشــا می کنیــد یــا خارجــی؟" ۵٠/۵ درصــد گفته انــد فیلم هــای ایرانــی می بیننــد، ٨/٩ درصــد فیلم هــای خارجــی تماشــا می کننــد و 
٣٠ درصــد اســتفاده کننــدگان دســتگاه ها، هــم فیلــم ایرانــی و هــم خارجــی می بیننــد، ١٠/۶ درصــد هــم هیــچ فیلمــی نمی بیننــد. ایــن ارقــام در جمعیــت 

نمونــه بــه ترتیــب ٢٢/۴، ٣/٩، ١٣/٣ و ۴/٧ درصــد بــرای فیلم هــای ایرانــی، خارجــی، هــردو و هیچ یــک اســت.

جدول ٧‑٧. تماشای فیلم های ایرانی یا خارجی و میزان آن

٪خاص٪کلتعداد

تماشای فیلم های ایرانی یا 
خارجی

٣۴٩٧٢٢/۴۵٠/۵ایرانی

۶١۴٣/٩٨/٩خارجی

٢٠٧٢١٣/٣٣٠/٠هر دو

٧٣۵۴/٧١٠/۶هیچکدام

۶٩١٨۴۴/٣١٠٠/٠جمع
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٪خاص٪کلتعداد

متوسط ساعات استفاده از 
دستگاه ها در روز

۵٣۵٣/۴٨/٠تا نیم ساعت

١۵٩٨١٠/٢٢٣/٩تا یک ساعت

٢٠٢٨١٣/٠٣٠/۴تا دو ساعت

٢۵١٢١۶/١٣٧/۶بیش از دو ساعت

۶۶٧٣۴٢/٨١٠٠/٠جمع

تماشــای فیلــم و نــوع آن بــا ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی افــراد ارتبــاط داده شــده اســت. بــا افزایــش ســن تماشــای فیلــم کاهــش می یابــد. افــراد 
ــر از دیگــر گروه هــای فعالیــت فیلــم تماشــا  ــر از دیگــر ســطوح تحصیلــی فیلــم می بیننــد. افــراد شــاغل و دارای درآمــد بــدون کار، کمت بی ســواد کمت

می کننــد. افــراد در پایــگاه اقتصــادی پاییــن کمتــر از دیگــر اقشــار اقتصــادی فیلــم تماشــا می کننــد.

جدول ٧‑٨. تماشای فیلم و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵١٩٣٩٣١/۴٩٠/۶‑٢۵سال
٢۶٢۵٠٨۴٠/۶٨٩/۶‑۴٠ سال
۴١١۵۶٠٢۵/٢٨٨/٧‑۶۴سال

١٧۶٢/٨٧٩/۶باالتر از ۶۴ سال

جنس
٣١٣٢۵٠/٧٨٨/٢مرد
٣٠۵١۴٩/٣٩٠/۶زن

تحصیالت

١٩٢٣/١٨٢/١بی سواد
۶٠٣٩/٨٩٠/۵ابتدایی
٣١١٠۵٠/۵٨٩/٩متوسطه
٢٢۴١٣۶/۴٨٩/۵عالی
١٨٠/٣۶٩/٢حوزوی
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درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

وضع فعالیت

٢٢٧٢٣٧/١٨٧/۴شاغل

۵۶۴٩/٢٩١/٧بیکار

١٢٧٧٢٠/٩٩٠/۴محصل و دانشجو

١٧٠٢٢٧/٨٩١/٢خانه دار

٣٠٢۴/٩٨۶/٣دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

٧۶٣/۵٨۵/۴باال

٢۶٠١٢/٠٨٢/٠متوسط باال

۵٧٣٢۶/۵٨۶/۶متوسط

٧٩١٣۶/۵٨٩/۶متوسط پایین

۴۵۵٢١/٠٨٧/٠نسبتاً پایین

١٠٠/۵١٠٠/٠پایین

پایگاه اقتصادی

٢۴٠/۶٨٠/٠   پایین

۴٣۵١٠/۶٨٣/٠   متوسط   پایین

١٢٢٣٢٩/٨٨٨/٣   متوسط

١۵١۶٣٧/٠٩٠/٩   متوسط   باال

٧۴۵١٨/٢٨٨/۶   باال

١۵٧٣/٨٨۶/٧   باالی باال
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ادامه جدول ٧‑٨. تماشای فیلم و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSig

٢۶٫٧۵٨a٠/٠٠٠سن

١٠٫۶٠٩a٠/٠٠١جنس

٢۶٫۴٠١a٠/٠٠٠سطح تحصیالت

٢۶٫۴٣٨a٠/٠٠٠وضع فعالیت

١۴٫٠۵٨a٠/٠١۵منزلت شغلی

٢٨٫١۵٠a٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی

بــا افزایــش ســن، تماشــای فیلم هــای ایرانــی و نیــز ندیــدن فیلــم افزایــش، و تماشــای فیلم هــای خارجــی و ایرانــی کاهــش می یابــد. جوان ترهــا بیشــتر مشــتری 
فیلم هــای خارجــی و مشــترک هســتند. مــردان نیــز بیــش از زنــان فیلــم خارجــی و مشــترک می بیننــد و زنــان بیشــتر مشــتری فیلم هــای ایرانــی هســتند. بــا افزایــش 
ســطح تحصیــالت، منزلــت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی، دیــدن فیلم هــای خارجی بیشــتر و دیــدن فیلم های ایرانی کمتــر می شــود. خانه دارها و ســپس افــراد دارای 
درآمــد بــدون کار نســبت بــه دیگــر گروه هــای فعالیــت، بیشــتر مشــتری فیلم هــای ایرانــی و کمتــر خارجــی هســتند. دانش آمــوزان و دانشــجویان نیز متقابًال بیشــتر 

فیلم هــای خارجــی و کمتــر ایرانــی می بیننــد. شــاغالن و افــراد دارای درآمــد بــدون کار نیــز بیــش از دیگــران هیــچ فیلمــی نمی بیننــد.

جدول ٧‑٩. تماشای فیلم های ایرانی یا خارجی و ویژگی های فردی و پایگاهی

هیچکدامهر دوخارجیایرانی

سن

١۵۴١/٣١٣/٢٣۶/١٩/۴‑٢۵ سال

٢۶۴٩/٢٨/۶٣١/٨١٠/۴‑۴٠ سال

۴١۶٢/۴۵/٠٢١/٣١١/٣‑۶۴سال

۶٢/٩١/۴١۵/۴٢٠/۴باالتراز۶۴سال

جنس
۴۴/٢١١/٣٣٢/٨١١/٨مرد

۵٧/٣۶/٣٢٧/٠٩/۴زن
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هیچکدامهر دوخارجیایرانی

تحصیالت

٧٢/٢١/٣٨/۵١٧/٩بی سواد

۶۶/۴۵/۴١٨/٨٩/۵ابتدایی

۴٩/۵٩/۴٣١/١١٠/١متوسطه

۴۵/٨١٠/٠٣٣/٧١٠/۵عالی

۵٧/٧٣/٨٧/٧٣٠/٨حوزوی

وضع فعالیت

۴٧/٩٩/٣٣٠/١١٢/٧شاغل

۴۴/۶١٣/٣٣٣/٩٨/٣بیکار

٣٩/۴١٣/٧٣٧/٣٩/۶محصل ودانشجو

۶٣/٨۴/٠٢٣/۴٨/٨خانه دار

۵٧/۵۴/٠٢۴/٨١٣/٧درآمدبدون کار

منزلت شغلی

۴٢/٧١٨/٠٢۴/٧١۴/۶باال

۴۶/١٧/٣٢٨/٧١٨/٠متوسط باال

۴۵/۶۶/٩٣۴/٠١٣/۴متوسط

۴٧/٣١١/۶٣٠/٧١٠/۴متوسط پایین

۴٩/٩٨/۶٢٨/۵١٣/٠نسبتاً پایین

۶٠/٠١٠/٠٣٠/٠٠/٠پایین

پایگاه اقتصادی

۶٠/٠٠/٠٢٠/٠٢٠/٠پایین

۵۵/٧٨/۶١٨/٧١٧/٠متوسط   پایین

۵٧/٣۵/۶٢۵/۴١١/٧متوسط

۵١/۶٧/٩٣١/۴٩/١متوسط   باال

۴۶/١١٠/۶٣١/٩١١/۴باال

٣٩/٨١١/۶٣۵/۴١٣/٣باالی باال
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مــدت زمــان اســتفاده از دســتگاه های شــنیداری و دیــداری: از اســتفاده کنندگان دســتگاه های شــنیداری و دیــداری ســؤال شــده کــه «به طــور متوســط در 
روز چنــد ســاعت از دســتگاه های شــنیداری و دیــداری اســتفاده می کنیــد؟» پاســخ ها بــه چهــار دســته تقســیم شــده اســت. ٨ درصــد تــا نیــم ســاعت، ٢٣/٩ 
درصــد تــا یــک ســاعت، ٣٠/۴ درصــد تــا دو ســاعت و ٣٧/۶ درصــد بیــش از دو ســاعت در روز از دســتگاه های شــنیداری و دیــداری اســتفاده می کننــد. 
ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه ٣/۴، ١٠/٢، ١٣ و ١۶/١ درصــد به ترتیــب بــرای تــا نیــم ســاعت، تــا یــک ســاعت، تــا دو ســاعت و بیــش از دو ســاعت اســت. 

میانگیــن مــدت زمــان اســتفاده از دســتگاه های شــنیداری و دیــداری در میــان اســتفاده کنندگان ٢/۴١ ســاعت و در جمعیــت نمونــه ١/٠٣ ســاعت اســت.
ــان  ــن تر و زن ــراد مس ــده اســت. اف ــاط داده ش ــی ارتب ــردی و پایگاه ــای ف ــداری و ویژگی ه ــنیداری و دی ــتگاه های ش ــتفاده از دس ــان اس ــدت زم م
وقــت بیشــتری را صــرف دســتگاه های شــنیداری و دیــداری می کننــد. بــا افزایــش ســطح تحصیــالت و پایــگاه اقتصــادی مــدت زمــان کمتــری صــرف 
دســتگاه های شــنیداری و دیــداری می شــود. افــراد دارای منزلــت شــغلی پاییــن نیــز زمــان بیشــتری را صــرف دســتگاه های شــنیداری و دیــداری می کننــد. 

شــاغالن و افــراد در حــال تحصیــل نیــز کمتــر از دیگــر گروه هــای فعالیــت از دســتگاه های شــنیداری ودیــداری اســتفاده می کننــد. 

جدول ٧‑١٠. متوسط صرف وقت برای استفاده از دستگاه های شنیداری و دیداری و ویژگی های فردی و پایگاهی

SD١میانگینتعداد

سن

١۵٢٠٨١٢/۴٢/٠‑٢۵ سال
٢۶٢۶٩۵٢/٣١/٩‑۴٠ سال
۴١١۶٩٠٢/۵٢/١‑۶۴ سال
٢٠٧٣/٣٢/٨باالتر از ۶۴ سال

جنس
٣۴۴۴٢/٣٢/٠مرد
٣٢٢٩٢/۵٢/١زن

تحصیالت

٢٣١٣/١٢/٧بی سواد
۶٣٨٢/٧٢/٣ابتدایی
٣٣۵۴٢/۵٢/٠متوسطه
٢۴٠٠٢/٢١/٨عالی
٢۴١/۵١/٧حوزوی

١.  . Standard Deviation  (انحراف معیار)
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SD١میانگینتعداد

وضع فعالیت

٢۵٠٧٢/٢١/٩شاغل

۶٠٣٢/٧٢/١بیکار

١٣٧۶٢/٣١/٩محصل و دانشجو

١٧٨٩٢/۶٢/٢خانه دار

٣٣۵٢/٧٢/٢دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

٨٢٢/٣١/٩باال

٣٠۴١/٩١/۵متوسط باال

۶٣٨٢/١١/٨متوسط

٨۴٣٢/٣٢/٠متوسط پایین

۵٢٢٢/٢١/٨نسبتاً پایین

٩٣/٢٣/١پایین

پایگاه اقتصادی

٣٣٢/٧١/۵قشر پایین

۵١١٢/٧٢/۴قشر متوسط رو به پایین

١٣٢٣٢/۴١/٩قشر متوسط

١۶١٧٢/۵٢/٠قشر متوسط رو به باال

٨١١٢/١١/٩قشر باال

١٧۶١/٩٢/٠قشر باالی باال
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ادامه جدول ٧‑١٠. متوسط صرف وقت برای استفاده از دستگاه های شنیداری و دیداری و ویژگی های فردی و پایگاهی

به طور متوسط در روز چند ساعت از دستگاه های شنیداری و دیداری  استفاده می کنید؟

 Sum of SquaresdfMean SquareF.Sig

٢١۶/٠٢۴٣٧٢/٠٠٨١٧/٨١٣٠/٠٠٠سن

٣٣/٢٧٩١٣٣/٢٧٩٨/١٨٠٠/٠٠۴جنس

٢٧٨/٠۶۵۴۶٩/۵١۶١٧/٢٨١٠/٠٠٠سطح تحصیالت

٢٧٩/۴٨٠۴۶٩/٨٧٠١٧/٢۵۴٠/٠٠٠وضع فعالیت

۴٩/۴٨١۵٩/٨٩۶٢/٨٩٩٠/٠١٣منزلت شغلی

١۶٣/٣٨۴۵٣٢/۶٧٧٨/٠۶٠٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی

سریال های خانگی ایرانی
تماشــای ســریال های خانگــی: از اســتفاده کنندگان دســتگاه های شــنیداری و دیــداری ســؤال شــده کــه "آیــا ســریال های خانگــی ایرانــی را کــه فروختــه 

می شــود تماشــا می کنیــد؟" ۴٣/٢ درصــد گفته انــد ســریال های خانگــی ایرانــی را تماشــا می کننــد. 

جدول ٧‑١١. تماشای سریال های ایرانی و میزان آن

٪خاص٪کلتعداد

تماشای سریال های 
خانگی ایرانی

٣٠٩٢١٩/٨۴٣/٢بلی

۴٠۶٢٢۶/٠۵۶/٨خیر

٧١۵۴۴۵/٨١٠٠/٠جمع

بــا کاهــش ســن، افزایــش ســطح تحصیــالت، منزلــت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی ســریال های خانگــی ایرانــی بیشــتر دیــده می شــوند. زنــان بیشــتر از 
مــردان، دانش آمــوزان و دانشــجویان و ســپس بیــکاران بیشــتر از دیگــر گروه هــای فعالیــت و افــراد دارای درآمــد بــدون کار کمتــر از دیگــران ســریال های 

خانگــی ایرانــی را تماشــا می کننــد.
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جدول ٧‑١٢. تماشای سریال های خانگی ایرانی و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵١١٧۶٣٨/٠۵٣/۶‑٢۵ سال
٢۶١٢۶۶۴٠/٩۴٣/٩‑۴٠ سال
۴١۵٩٧١٩/٣٣٢/۵‑۶۴ سال
۵٣١/٧٢٢/٢باالتر از ۶۴ سال

جنس
١۴۶٠۴٧/٢٣٩/٧مرد
١۶٣٢۵٢/٨۴٧/٠زن

تحصیالت

٢٨٠/٩١١/٢بی سواد
١۵٩۵/٢٢٢/٧ابتدایی
١۶٠٩۵٢/٣۴۵/١متوسطه
١٢٧۶۴١/۴۴٩/۵عالی
٧٠/٢٢۵/٩حوزوی

وضع فعالیت

١٠٨٣٣۵/۵۴٠/١شاغل
٣٠۵١٠/٠۴٨/۵بیکار

٧٧٧٢۵/۴۵٣/٧محصل و دانشجو
٧٩١٢۵/٩۴٠/٩خانه دار

٩٩٣/٢٢۶/٩دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

۴٢۴/١۴۵/٧باال
١٢٠١١/٨٣٧/٢متوسط باال
٢٩٩٢٩/۴۴۴/٠متوسط

٣۶٠٣۵/۴٣٩/۶متوسط پایین
١٩١١٨/٨٣۴/٢نسبتاً پایین
۴٠/۴۴٠/٠پایین
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درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

پایگاه اقتصادی

١٢٠/٧٣۶/۴   پایین

١٧۵٩/۵٣٢/٣   متوسط   پایین

۵۴٢٢٩/۵٣٧/٧   متوسط

۶۶٧٣۶/٣٣٩/٠   متوسط   باال

٣۶١١٩/۶۴١/٩   باال

٨١۴/۴۴١/۵   باالی باال

ادامه جدول ٧‑١٢. تماشای سریال های خانگی ایرانی و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSig

٢٢۶٫٧٩٧a٠/٠٠٠سن

٣٨٫۵٨٧a٠/٠٠٠جنس

٢٧۴٫٣٨٢a٠/٠٠٠سطح تحصیالت

١٢۶٫١۵٢a٠/٠٠٠وضع فعالیت

١۴٫۵۴۵a٠/٠١٢منزلت شغلی

١۴٫١٩٨a٠/٠١۴پایگاه اقتصادی

ســریال های خانگــی مــورد عالقــه: از کســانی کــه از دســتگاه های شــنیداری و دیــداری اســتفاده می کننــد ســؤال شــده  «کدام یــک از ایــن ســریال ها 
بیشــتر مــورد عالقــه شــما هســتند؟ (بــه ترتیــب دو اولویــت نــام ببریــد)» ۵١/۴ درصــد اســتفاده کنندگان دســتگاه های شــنیداری و دیــداری در اولویــت 
ــا  ــا ١٧/٧ درصــد، عشــق ممنوعــه ب ــخ ب ــوه تل ــۀ آنهاســت. در اولویــت اول، پــس از ســریال شــهرزاد، ســریال های قه ــورد عالق اول ســریال شــهرزاد م
١۴/٩ درصــد، عاشــقانه بــا ٧/۶ درصــد، نهنــگ آبــی بــا ١/٩ درصــد، ســاخت ایــران بــا ١/۴ درصــد، رقــص روی شیشــه بــا ١/٣ درصــد مــورد عالقــه 
اســتفاده کنندگان دســتگاه های شــنیداری و دیــداری اســت. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه از ٨/۵ درصــد بــرای ســریال شــهرزاد تــا ٠/٢ درصــد بــرای رقــص 

روی شیشــه اســت. 
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در اولویــت دوم، عشــق ممنوعــه بــا ٢٢/٩ درصــد، شــهرزاد بــا ١٩/٣ درصــد، قهــوۀ تلــخ بــا ١٨/٣ درصــد، عاشــقانه بــا ١۶/١ درصــد، رقــص روی 
شیشــه بــا ۵/٧ درصــد، ســاخت ایــران بــا ٢/۶ درصــد، قلــب یخــی بــا ٢/١ درصــد، گلشــیفته بــا ١/۵ درصــد، شــاهگوش بــا ١/٣ درصــد و هیــوال بــا ١/١ 
درصــد بیشــترین ســریال های مــورد عالقــه اســتفاده کنندگان از دســتگاه های شــنیداری و دیــداری اســت. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه ١/٨ درصــد 

بــرای عشــق ممنوعــه، ١/۵ درصــد بــرای ســریال شــهرزاد، ١/۴ درصــد بــرای قهــوه تلــخ و ١/٣ درصــد بــرای عاشــقانه  اســت.

جدول ٧‑١٣. سریال های خانگی ایرانی مورد عالقه

سریال های خانگی
اولویت دوماولویت اول

٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد

١٣١٩٨/۵۵١/۴٢٣٩١/۵١٩/٣شهرزاد
۴۵۴٢/٩١٧/٧٢٢۶١/۴١٨/٣قهوۀ تلخ

٣٨٣٢/۵١۴/٩٢٨٣١/٨٢٢/٩عشق ممنوعه
١٩۴١/٢٧/۶١٩٩١/٣١۶/١عاشقانه
۴٩٠/٣١/٩۶٧٠/۴۵/۴نهنگ آبی
٣۶٠/٢١/۴٣٢٠/٢٢/۶ساخت ایران

٣٣٠/٢١/٣٧٠٠/۴۵/٧رقص روی شیشه
٢٢٠/١٠/٩١۴٠/١١/١هیوال

١٧٠/١٠/٧٠٠/٠٠/٠روزهای خوش زندگی
١۵٠/١٠/۶١۶٠/١١/٣شاهگوش
٨٠/١٠/٣٢۶٠/٢٢/١قلب یخی

٨٠/١٠/٣٩٠/١٠/٧سال های دور از خانه
۵٠/٠٠/٢١٩٠/١١/۵گلشیفته
۵٠/٠٠/٢٧٠/٠٠/۶ویالی من
۴٠/٠٠/٢۶٠/٠٠/۵آسپرین
٢٠/٠٠/١۴٠/٠٠/٣عطسه
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سریال های خانگی
اولویت دوماولویت اول

٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد

٢٠/٠٠/١۴٠/٠٠/٣نون خ
١٠/٠٠/١٣٠/٠٠/٢خواب و بیدار

١٠/٠٠/١٠٠/٠٠/٠کالنتر
١٠/٠٠/٠١٠/٠٠/١عصرجدید
١٠/٠٠/٠٠٠/٠٠/٠الزانیا

٠٠/٠٠/٠١٠/٠٠/١آس و پاس
٠٠/٠٠/٠٣٠/٠٠/٢احضار
٢۵۶٠١۶/۴١٠٠/٠١٢٢٩٧/٩٠/٠جمع

تهیــه فیلــم و ســریال: از اســتفاده کنندگان از دســتگاه های شــنیداری و دیــداری ســؤال شــده «معمــوًال فیلــم ســریال ها را چگونــه تهیــه می کنیــد؟ (بــه 
ترتیــب دو اولویــت نــام ببریــد)» ٣٩/٢ درصــد اســتفاده کنندگان از دســتگاه های شــنیداری و دیــداری، فیلــم وســریال های مــورد عالقــه را از فروشــگاه های 
عرضــه محصــوالت فرهنگــی می خرنــد، ٢٣/١ درصــد آنهــا را از اینترنــت٬ دانلــود رایــگان می کننــد، ١٣/١ درصــد از طریــق اینترنــت آنهــا را می خرنــد، ٩/١ 
درصــد آنهــا را از دوســتان و آشــنایان امانــت می گیرنــد، ۶/٧ درصــد فیلــم وســریال ها را از دستفروشــی و فروشــگاه ها می خرنــد، ۴/۵ درصــد از تلویزیــون 
و ١/٩ درصــد از ماهــواره ضبــط می کننــد و ٢/٣ درصــد نیــز آنهــا را از ویدئوکلــوپ یــا فیلــم پخش کن هــا اجــاره می کننــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه 

از ٧/۶ درصــد خریــد از فروشــگاه های عرضــۀ محصــوالت فرهنگــی تــا ٠/۴ درصــد اجــاره از ویدئوکلــوپ و غیــره تغییــر می کنــد.
در اولویــت دوم، ٣۵/۶ درصــد اســتفاده کنندگان از دســتگاه های شــنیداری و دیــداری، فیلــم و ســریال ها را از دوســتان و آشــنایان امانــت می گیرنــد، 
ــون  ــد، ۵/۴ درصــد از تلویزی ــد، ٧/۶ درصــد اجــاره می کنن ــا را از اینترنــت می خرن ــد، ١١/٨ درصــد آنه ــگان می کنن ــود رای ــا را دانل ٢٧/٨ درصــد آنه
ــا دستفروشــی ها و ٢/٨ درصــد از فروشــگاه های عرضــۀ محصــوالت فرهنگــی  ــد، ۵ درصــد از فروشــگاه ی ــط می کنن ــواره ضب و ٣/٨ درصــد از ماه
فیلــم و ســریال ها را می خرنــد. در واقــع، در اولویــت اول، ٣۶/٧ درصــد و در اولویــت دوم، ٧٢/۶ درصــد اســتفاده کنندگان از دســتگاه های شــنیداری 
ــی رایــت در مــورد محصــوالت  ــون کپ ــوان گفــت قان ــع می ت ــد. در واق ــه می کنن ــگان تهی ــا را رای ــد بلکــه آنه ــم و ســریال ها را نمی خرن ــداری، فیل و دی

فرهنگــی تقریبــاً رعایــت نمی شــود.
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جدول ٧‑١۴. چگونگی تهیه فیلم و سریال

اولویت دوماولویت اول

٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد

١١٨٢٧/۶٣٩/٢٣٨٠/٢٢/٨خرید از فروشگاه های عرضه محصوالت فرهنگی

٢٠٢١/٣۶/٧۶٧٠/۴۵/٠خرید از دستفروشی و دیگر فروشگاه ها

٣٩۴٢/۵١٣/١١۵٨١/٠١١/٨اشتراک یا خرید از طریق اینترنت

۶٩۶۴/۵٢٣/١٣٧١٢/۴٢٧/٨دانلود رایگان از اینترنت

۵۶٠/۴١/٩۵١٠/٣٣/٨ضبط از شبکه های ماهواره ای

١٣۶٠/٩۴/۵٧٢٠/۵۵/۴ضبط از رادیو و تلویزیون

٢٧۴١/٨٩/١۴٧۵٣/٠٣۵/۶امانت از دوستان و آشنایان

٧٠٠/۴٢/٣١٠١٠/۶٧/۶اجاره از ویدئوکلوب یا فیلم پخش کن ها

٣٠/٠٠/١٢٠/٠٠/١دیگر موارد

٣٠١٣١٩/٣١٠٠/٠١٣٣۵٨/۶١٠٠/٠جمع



 :  

ــدی از آن ســؤال شــده و نتایجــی  ــاره موســیقی و بهره من ــداری درب ــون و دســتگاه های شــنیداری و دی ــو و تلویزی اگرچــه در فصل هــای پیشــین، رادی
به دســت آمــده اســت، امــا در ایــن فصــل مســتقًال، گــوش دادن بــه موســیقی، میــزان آن، مــکان گــوش دادن بــه موســیقی، ســبک های موســیقی محلــی، 

ایرانــی و خارجــی مــورد عالقــه و چگونگــی تهیــۀ آلبوم هــا یــا آهنگ هــای مــورد نیــاز مــورد پرســش قــرار گرفتــه اســت.

بهره مندی از موسیقی
ــد کــه موســیقی گــوش  ــه گفته ان ــد؟» ٧٢/١ درصــد جمعیــت نمون ــه موســیقی: از پاســخ گویان پرســیده شــده «موســیقی گــوش می کنی گــوش دادن ب

می دهنــد. 

جدول ٨‑١. گوش دادن به موسیقی و میزان و مکان آن

٪خاص٪کلتعداد

گوش دادن به موسیقی

ـــ١١٢۵٢٧٢/١بلی
ـــ۴٣١٠٢٧/۶خیر
ـــ١۵۵۶٢٩٩/٧جمع
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٪خاص٪کلتعداد

میزان گوش دادن به 
موسیقی در شبانه روز

٢٨٨٣١٨/۵٢۶/٩تا نیم ساعت
٣۵۴٧٢٢/٧٣٣/٠تا یک ساعت
٢٣٧٠١۵/٢٢٢/١تا دو ساعت

١٩٣۶١٢/۴١٨/٠بیش از دو ساعت
١٠٧٣۶۶٨/٨١٠٠/٠جمع

مکان گوش دادن به 
موسیقی(اولویت اول)

٨۵٩٢۵۵/١٧۶/٩خانه
٢٠٠١١٢/٨١٧/٩راه (پیاده یا سواره)

۵۶٨٣/۶۵/١محل کار
١٠٠/١٠/١دیگر موارد
١١١٧١٧١/۶١٠٠/٠جمع

مکان گوش دادن به 
موسیقی(اولویت دوم)

٣٠٠/٢١/٠خانه
٢٢٨٢١۴/۶٧٩/٣راه (پیاده یا سواره)

۵۵۴٣/۵١٩/٣محل کار
١٠٠/١٠/٣دیگر موارد
٢٨٧۶١٨/۴١٠٠/٠جمع

بــا کاهــش ســن و افزایــش تحصیــالت، منزلــت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی افــراد، کســانی که بــه موســیقی گــوش می دهند نیز بیشــتر می شــوند. مردان بیشــتر 
از زنــان، دانش آمــوزان و دانشــجویان و ســپس بیــکاران بیشــتر و افــراد دارای درآمــد بــدون کار کمتــر از دیگــر گروه هــای فعالیــت از موســیقی اســتفاده می کنند.

جدول ٨‑٢. گوش دادن موسیقی و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵٣١۶۶٢٨/١٩١/٩‑٢۵ سال
٢۶۴۶۴٩۴١/٣٨٢/۶‑۴٠سال
۴١٣٠٢١٢۶/٨۵۶/٧‑۶۴ سال
۴١۶٣/٧٣۵/٨باالتر از ۶۴ سال
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درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

جنس
۵٩٣٨۵٢/٨٧۶/٨مرد
۵٣١۴۴٧/٢۶٧/٨زن

تحصیالت

۴۵۵۴/١٢٨/۵بی سواد
١٣٢۴١١/٨۵١/۴ابتدایی
۶٠۶۴۵۴/١٨١/٢متوسطه
٣٣٣١٢٩/٧٨٧/٨عالی
٢٧٠/٢۵۴/٠حوزوی

وضع فعالیت

۴٣٠٩٣٨/٧٧٨/٨شاغل
١٠٢٨٩/٢٨٣/٢بیکار

١٨٩٧١٧/٠٩٣/۴محصل و دانشجو
٣٢٢٨٢٩/٠۶٠/٢خانه دار

۶٧٨۶/١۵١/۴دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

١٠١٢/۵٨٨/۶باال
٣٨٨٩/۴٨٢/٢متوسط باال
٩١٧٢٢/٣٨۴/٩متوسط

١۵٢٣٣٧/٠٨٠/۶متوسط پایین
١١۵۴٢٨/١٧٠/۶نسبتاً پایین
٣١٠/٨۶٣/٣پایین

پایگاه اقتصادی

۶٢٠/٨٣٨/٣   پایین
١٠٨۵١٣/۵۶٠/۴   متوسط   پایین
٢۴٧٢٣٠/۶۶٧/٢   متوسط

٢٧۶٨٣۴/٣٧٠/٧   متوسط   باال
١٣٨٧١٧/٢٧۶/٨   باال

٢٩٢٣/۶٨٢/٧   باالی باال
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ادامه جدول ٨‑٢. گوش دادن موسیقی و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSig

٢٣٨٢٫۴٩٧a٠/٠٠٠سن

١۵٧٫۵٣٣a٠/٠٠٠جنس

٢٨۵۵٫٢٣١a٠/٠٠٠سطح تحصیالت

١٣٢۶٫٣٨۵a٠/٠٠٠وضع فعالیت

١٠٨٫٧٣٢a٠/٠٠٠منزلت شغلی

٢٢۶٫٢٣٣a٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی

مــدت زمــان گــوش دادن موســیقی: از کســانی که موســیقی گــوش می دهنــد ســؤال شــده، "به طــور متوســط در شــبانه روز چنــد ســاعت موســیقی 
گــوش می کنیــد؟" ٢۶/٩ درصــد مخاطبــان موســیقی تــا نیــم ســاعت، ٣٣ درصــد تــا یــک ســاعت، ٢٢/١ درصــد تــا دو ســاعت و ١٨ درصــد بیــش از 
دو ســاعت در شــبانه روز موســیقی گــوش می دهنــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه ١٨/۵ درصــد، ٢٢/٧ درصــد، ١۵/٢ درصــد و ١٢/۴ درصــد، بــه 
ترتیــب از نیــم ســاعت تــا بیــش از دو ســاعت اســت. میانگیــن مــدت زمــان گــوش دادن موســیقی در میــان مخاطبــان آن ١/۶٣ ســاعت و در جمعیــت 

نمونــه ١/١٢ ســاعت در شــبانه روز اســت.
مخاطبان موســیقی از نظر مدت زمان گوش دادن به آن و ویژگی های فردی و پایگاهی با یکدیگر مقایســه شــده اند. با کاهش ســن و افزایش تحصیالت،میزان 

گوش دادن موســیقی بیشــتر می شــود. افراد دارای درآمد بدون کار و خانه دار کمتر و بیکاران بیشــتر از دیگر گروه های فعالیت،موســیقی گوش می دهند. 

جدول ٨‑٣. متوسط صرف وقت برای گوش دادن به موسیقی در شبانه روز (ساعت) و ویژگی های فردی و پایگاهی

SDمیانگینتعداد

سن

١۵٣٠۶٠٢/٠١/٩‑٢۵ سال
٢۶۴۴٣٨١/۶١/۶‑۴٠ سال
۴١٢٨۴۶١/٣١/۴‑۶۴ سال
٣٩٢١/٢١/٠باالتر از ۶۴ سال
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SDمیانگینتعداد

جنس
۵۶۶۶١/٧١/٧مرد
۵٠٧٠١/۶١/۶زن

تحصیالت

۴٢۵١/٢١/١بی سواد
١٢۴٩١/۴١/۶ابتدایی
۵٨٠۵١/٧١/٨متوسطه
٣١٨٩١/۶١/۵عالی
٢٣١/٢١/۴حوزوی

وضع فعالیت

۴٠٨٩١/٧١/٨شاغل
٩٨۴٢/٠١/٩بیکار

١٨٣۵١/٨١/٧محصل و دانشجو
٣٠٧۶١/۴١/۵خانه دار

۶۴٨١/٢١/٣دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

٩٧١/۴١/٧باال
٣٧۴١/۴١/۵متوسط باال
٨٨١١/۵١/٧متوسط

١۴۴٣١/٨١/٨متوسط پایین
١٠٨۴١/٧١/٨نسبتاً پایین
٢٨١/۴١/۶پایین

پایگاه اقتصادی

۵٩٢/١١/٨قشر پایین
١٠۴۵١/۵١/۵قشر متوسط رو به پایین

٢٣۵۶١/۶١/٧قشر متوسط
٢۶٣۵١/۵١/۶قشر متوسط رو به باال

١٣٣١١/٧١/٧قشر باال
٢٨۴١/٨٢/١قشر باالی باال
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ادامه جدول ٨‑٣. متوسط صرف وقت برای گوش دادن به موسیقی در شبانه روز (ساعت) و ویژگی های فردی و پایگاهی

به طور متوسط در روز چند ساعت موسیقی گوش می کنید؟

 Sum of SquaresdfMean SquareF.Sig

٧١٧/۵٣٠٣٢٣٩/١٧٧٨٧/٩٠۵٠/٠٠٠سن

٢٩/۴٢۵١٢٩/۴٢۵١٠/۵۶٨٠/٠٠١جنس

٢٠٧/٢٢١۴۵١/٨٠۵١٨/٧٨۴٠/٠٠٠سطح تحصیالت

٣٨۶/٣٢١۴٩۶/۵٨٠٣۵/١٢٠٠/٠٠٠وضع فعالیت

١٢٠/۴٠۵۵٢۴/٠٨١٧/۶٢٣٠/٠٠٠منزلت شغلی

۵٨/۴۴٠۵١١/۶٨٨۴/٣۵١٠/٠٠١پایگاه اقتصادی

مــکان گــوش دادن بــه موســیقی: از مخاطبــان موســیقی پرســیده شــده «معمــوًال در چــه مکانــی بــه موســیقی گــوش می کنیــد؟ (تــا دو اولویــت نــام 
ببریــد)» در اولویــت اول، ٧۶/٩ درصــد مخاطبــان موســیقی گفته انــد کــه بیشــتر در خانــه، ١٧/٩ درصــد در مســیر راه (پیــاده و ســواره) و ۵/١ درصــد 
در محــل کار موســیقی گــوش می دهنــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه ۵۵/١ درصــد در خانــه، ١٢/٨ درصــد در راه و ٣/۶ درصــد در محــل کار اســت.

ــه  ــواره)، ١٩/٣ درصــد در محــل کار و ١ درصــد در خان ــاده و س ــتر در راه (پی ــد بیش ــیقی گفته ان ــان موس ــت دوم ٧٩/٣ درصــد مخاطب در اولوی
ــد.  ــوش می دهن ــیقی گ موس

سبک های موسیقی
ســبک موســیقی مــورد عالقــه: در ســؤالی از مخاطبــان موســیقی در مــورد ســبک موســیقی مــورد عالقه شــان پرســیده شــده "بیشــتر بــه چه ســبک موســیقی ای 
گــوش می کنیــد؟" در اولویــت اول، ۴۶/٢ درصــد مخاطبــان موســیقی گفته انــد کــه بیشــتر بــه موســیقی ســنتی گــوش می دهنــد، ٣٧/١ درصــد نیــز بیشــتر بــه 
پــاپ ایرانــی، ٩/۶ درصــد موســیقی محلــی، ٣/٩ درصــد راک و رپ ایرانــی و در مراحــل بعــدی بــه ترتیــب بــه موســیقی کالســیک خارجــی، پــاپ و راک و 
رپ خارجــی گــوش می دهنــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه از ٣٣/١ درصــد بــرای موســیقی ســنتی تــا ٠/٣ درصــد بــرای راک و رپ خارجــی در تغییر اســت.
در اولویــت دوم، پــاپ ایرانــی پرطرفدارتریــن نــوع موســیقی اســت. در میــان مخاطبــان موســیقی، موســیقی پــاپ ایرانــی بــا ٣۴/٢ درصد و موســیقی 
محلــی بــا ٣٣/٧ درصــد باالتریــن شــنونده را دارد. پــس از آنهــا بــه ترتیــب، موســیقی راک و رپ ایرانــی بــا ١٢/٧ درصــد، پــاپ خارجــی بــا ۵/١ درصــد، 
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کالســیک خارجــی بــا ٣/٨ درصــد، راک و رپ خارجــی بــا ٢/٢ درصــد و ســنتی ایرانــی بــا ٠/٧ درصــد شــنونده قــرار دارد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونه 
از ١٢/١ درصــد بــرای پــاپ ایرانــی تــا ٠/٢ درصــد بــرای موســیقی ســنتی ایرانــی تغییــر می کنــد.

جدول ٨‑۴. سبک موسیقی مورد عالقه

اولویت دوماولویت اول

٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد

۵١٧٢٣٣/١۴۶/٢٣٩٠/٢٠/٧سنتی
۴١۴٩٢۶/۶٣٧/١١٨٨١١٢/١٣۴/٢پاپ ایرانی

۴۴٠٢/٨٣/٩۶٩٩۴/۵١٢/٧راک و رپ ایرانی
١٠٧١۶/٩٩/۶١٨۵٣١١/٩٣٣/٧محلی

٨٧٠/۶٠/٨٢١١١/۴٣/٨کالسیک خارجی
۴۵٠/٣٠/۴٢٨٣١/٨۵/١پاپ خارجی

٣٠٠/٢٠/٣١١٩٠/٨٢/٢راک و رپ خارجی
١٩٨١/٣١/٨۴١۴٢/٧٧/۵دعا، نوحه، مداحی و عزاداری

١٠/٠٠/٠۴٠/٠٠/١دیگر موارد
١١١٩٣٧١/٧١٠٠/٠۵۵٠٣٣۵/٣١٠٠/٠جمع

مخاطبــان موســیقی، از نظــر ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی بــا یکدیگــر مقایســه شــده اند. بــا افزایــش ســن، گــوش دادن بــه موســیقی ســنتی، محلــی و نواهــای 
مذهبــی افزایــش یافتــه و گــوش دادن بــه موســیقی پــاپ و راک و رپ ایرانــی، کالســیک و پــاپ و راک و رپ خارجــی، کاهــش می یابــد. جوان ترهــا خواهــان گــوش دادن 
بــه ســبک های موســیقی مــدرن هســتند. مــردان بیشــتر از زنــان موســیقی ســنتی، راک و رپ ایرانــی و خارجــی و کمتــر از آنــان موســیقی پــاپ ایرانــی و نواهــای مذهبــی 
گــوش می دهنــد. دانش آمــوزان و دانشــجویان، کمتــر از دیگــر گروه هــای فعالیــت ســبک های موســیقی ســنتی و محلــی ایرانــی و نواهــای مذهبــی و بیشــتر از دیگــران، 
ســبک های پــاپ و راک و رپ ایرانــی، کالســیک و رپ خارجــی را گــوش می دهنــد. افــراد دارای درآمــد بــدون کار بیشــتر از دیگــران، موســیقی ســنتی ایرانــی و محلــی و 
کمتــر از دیگــران، ســبک پــاپ و راک و رپ ایرانــی و انــواع ســبک های خارجــی را گــوش می دهنــد. خانه دارهــا نیــز بیشــتر از دیگــران طرفــدار نواهــای مذهبــی هســتند. 
بــا افزایــش ســطح تحصیــالت، شــنیدن ســبک های موســیقی ســنتی، محلــی و نواهــای مذهبــی کمتــر می شــود و شــنیدن ســبک های موســیقی پــاپ، 
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راک و رپ ایرانــی و کالســیک و پــاپ خارجــی افزایــش می یابــد. بــا افزایــش منزلــت شــغلی، شــنیدن ســبک های موســیقی کالســیک و رپ خارجــی 
و پــاپ ایرانــی افزایــش پیــدا می کنــد و موســیقی محلــی کاهــش می یابــد. بــا افزایــش پایــگاه اقتصــادی، گــوش دادن بــه ســبک های موســیقی ســنتی و 

کالســیک خارجــی افزایــش پیــدا می کنــد و ســبک های محلــی و مذهبــی کاهــش می یابــد.

جدول ٨‑۵. سبک موسیقی مورد عالقه و ویژگی های فردی و پایگاهی

پاپ ایرانیسنتی
راک و رپ 
ایرانی

محلی
کالسیک 
خارجی

پاپ خارجی
راک و رپ 
خارجی

نواهای 
مذهبی

   سن

١۵٢۴/٨۵٧/٧٨/٨۴/۴١/۶٠/٩٠/۵١/٢‑٢۵سال
٢۶۴٧/١۴٠/٠٢/٧٧/٧٠/٧٠/٣٠/٢١/٢‑۴٠ سال
۴١۶۴/٧١۵/١١/١١۶/٠٠/١٠/١٠/٠٢/٩‑۶۴سال

۶۵/٧۶/٣٠/٧٢٢/٩٠/٢٠/٠٠/٢٣/٩باالتر از ۶۴ سال

   جنس
۴٩/۶٣٢/٨۴/٨٩/٧٠/٨٠/۵٠/۴١/۵مرد
۴٢/۵۴١/٨٣/٠٩/۴٠/٨٠/٣٠/١٢/١زن

     تحصیالت

۵۴/٣۴/۵٠/٢٣۶/١٠/٠٠/٠٠/٠۴/٩بی سواد
۵٣/٨١٩/٧١/٧٢١/۶٠/٢٠/٢٠/٠٢/٨ابتدایی
۴٢/٧۴١/۶۴/٩٧/٩٠/٨٠/۴٠/٣١/۴متوسطه
۴٨/٩۴٠/٣٣/۵۴/٣١/٠٠/۵٠/٣١/٢عالی
١٩/٢١١/۵٠/٠٣/٨٠/٠٠/٠٠/٠۶۵/۴حوزوی

   وضع فعالیت

۵۵/٨٢٩/۴٢/۵٩/٩٠/۵٠/٣٠/٢١/۴شاغل
٣۴/۵۴٨/۴۵/٨٧/٢١/٧٠/٧٠/۵١/٢بیکار

٢١/۴۶٠/٨١٠/٢٢/٧١/٩١/٢٠/۶١/٢محصل و دانشجو
۴٧/٠٣۵/٣٢/١١٢/٣٠/٣٠/١٠/١٢/٧خانه دار

۶٩/٩٩/۶٠/٩١٧/١٠/١٠/٠٠/١٢/٢درآمد بدون کار
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پاپ ایرانیسنتی
راک و رپ 
ایرانی

محلی
کالسیک 
خارجی

پاپ خارجی
راک و رپ 
خارجی

نواهای 
مذهبی

   منزلت شغلی   

۵٩/۴٢٧/٧٢/٠٧/٩١/٠٠/٠١/٠١/٠باال
۶١/١٢٧/٢٢/٨۶/٠٠/٨٠/۵٠/٣١/٣متوسط باال
۵٩/٢٣١/۶٢/٠۴/٩٠/۴٠/١٠/٢١/۵متوسط

۵١/۴٣٢/٨٢/٨١٠/٧٠/۵٠/٣٠/٢١/٣متوسط پایین
۵۵/۴٢۵/٣٢/۶١۴/٩٠/٣٠/٣٠/١١/٠نسبتاً پایین
۶١/٣٩/٧٣/٢٢٢/۶٠/٠٠/٠٠/٠٣/٢پایین

پایگاه اقتصادی

۴٣/۵٣۵/۵١/۶١٧/٧٠/٠٠/٠٠/٠١/۶  پایین
۴٣/۵٣٢/١٢/۴١٨/٢٠/٢٠/٢٠/٠٣/۴  متوسط پایین
۴٩/۵٣١/٧٢/٨١٢/٧٠/۴٠/١٠/١٢/۶  متوسط

۵٢/٣٣٢/۶٢/٧٩/٩٠/٧٠/٢٠/٢١/۵  متوسط باال
۵۵/٠٣٣/٩١/٨٧/١٠/٧٠/۴٠/۴٠/٧  باال

۵٨/۶٣٣/۴٢/۴٣/١٠/٧٠/٣٠/٣١/٠  باالی باال

تهیــه آلبوم هــای موســیقی: از مخاطبــان موســیقی پرســیده شــده کــه  «معمــوًال آهنگ هــا یــا آلبوم هــای موســیقی را چگونــه تهیــه می کنیــد؟ (بــه ترتیــب 
تــا دو اولویــت نــام ببریــد)» ٣٣/٩ درصــد مخاطبــان موســیقی گفته انــد کــه آلبوم هــای موســیقی را از طریــق دانلــود رایــگان اینترنتــی تهیــه می کننــد. پــس 
از آن ١٩/۴ درصــد از طریــق خریــد اینترنتــی، ١٧/۶ درصــد خریــد از فروشــگاه های عرضــۀ محصــوالت فرهنگــی، ١١/۶ درصــد از طریــق ضبــط از رادیــو 
و تلویزیــون، ٩/٨ درصــد امانــت از دوســتان و آشــنایان و ٧/۵ درصــد از طریــق خریــد از دیگــر فروشــگاه ها و دستفروشــی ها آلبوم هــای موســیقی خــود را 
تهیــه می کننــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه، از ٢۴/١ درصــد دانلــود رایــگان تــا ۵/۴ درصــد خریــد از دیگــر فروشــگاه ها و دستفروشــی ها تغییــر می کنــد.

در اولویــت دوم، ٣٩ درصــد مخاطبــان موســیقی، آهنگ هــا و آلبوم هــای موســیقی خــود را از طریــق امانــت از دوســتان و آشــنایان، ٣٢/١ درصــد 
ــه  ــگاه های عرض ــد از فروش ــد خری ــی، ٢/۴ درص ــد اینترنت ــق خری ــد از طری ــون، ٨/١ درص ــو و تلویزی ــط از رادی ــد ضب ــگان، ١٢/٣ درص ــود رای دانل

ــد. ــه می کنن ــگاه ها و دستفروشــی ها تهی ــر فروش ــد از دیگ ــی و ۵/۶ درصــد خری محصــوالت فرهنگ
ــز مشــاهده می شــود قانــون کپی رایــت در مــورد آهنگ هــا و آلبوم هــای موســیقی رعایــت نمی شــود. ۵۵/٣ درصــد در اولویــت اول و  در اینجــا نی
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٨٣/۴ درصــد در اولویــت دوم آهنگ هــا و آلبوم هــای موســیقی خــود را نمی خرنــد بلکــه به صــورت رایــگان از دوســتان و آشــنایان یــا از طریــق دانلــود 
رایــگان اینترنتــی یــا ضبــط از رادیــو و تلویزیــون تهیــه می کننــد.

جدول ٨‑۶. محل تهیه آهنگ ها یا آلبوم های موسیقی

اولویت دوماولویت اول

٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد

١٩۵٢١٢/۵١٧/۶١٠۵٠/٧٢/۴خرید از فروشگاه های عرضه محصوالت فرهنگی

٨٣٨۵/۴٧/۵٢۴٣١/۶۵/۶خرید از دستفروشی و دیگر فروشگاه ها

٢١۵٧١٣/٨١٩/۴٣۵١٢/٢٨/١اشتراک یا خرید از طریق اینترنت

٣٧۶٣٢۴/١٣٣/٩١۴٠١٩/٠٣٢/١دانلود رایگان از اینترنت

١٢٨٨٨/٣١١/۶۵٣٨٣/۴١٢/٣ضبط از رادیو و تلویزیون

١٠٨۶٧/٠٩/٨١۶٩٩١٠/٩٣٩/٠امانت از دوستان و آشنایان

٣٠٠/٢٠/٣٢٢٠/١٠/۵دیگر موارد

١١١١۴٧١/٢١٠٠/٠۴٣۵٩٢٧/٩١٠٠/٠جمع



    ،  :  

در ایــن فصــل، اســتفاده از رایانــه، اینترنــت، تبلــت و تلفــن همــراه و میــزان بهره منــدی و نــوع اســتفاده از هریــک، همچنیــن نــوع گوشــی همــراه افــراد 
مــورد پرســش قــرار گرفتــه اســت.

رایانه
استفاده از رایانه: از پاسخ گویان پرسیده شده که "شما از کامپیوتر ١استفاده می کنید؟" ٣٢/٧ درصد گفته اند که از رایانه استفاده می کنند. 

جدول ٩‑١. استفاده از رایانه و میزان آن

٪خاص٪کلتعداد

استفاده از رایانه

۵٠٩٧٣٢/٧٠/٠بلی

١٠۴٢۶۶۶/٨٠/٠خیر

١۵۵٢٣٩٩/۵٠/٠جمع

١. در پرسشنامه از واژه کامپیوتر استفاده شده است که برای پاسخگویان آشناتر و در تداول عام رایج تر است.
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٪خاص٪کلتعداد

میزان استفاده از رایانه در 
شبانه روز

٨٢۶۵/٣١٧/٩تا نیم ساعت

١۵٧٩١٠/١٣۴/٢تا یک ساعت

١٢٩٢٨/٣٢٨/٠تا دو ساعت

٩٢۵۵/٩٢٠/٠بیش از دو ساعت

۴۶٢٢٢٩/۶١٠٠/٠جمع

بــا کاهــش ســن، افزایــش ســطح تحصیــالت، منزلــت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی افــراد، اســتفاده از رایانــه بیشــتر می شــود. مــردان بیشــتر از زنــان، 
دانش آمــوزان و دانشــجویان بیشــتر و افــراد دارای درآمــد بــدون کار و خانه دارهــا کمتــر از دیگــر گروه هــای فعالیــت از رایانــه اســتفاده می کننــد.

جدول ٩‑٢. استفاده از رایانه  و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵١٨٩١٣٧/١۵۴/٩‑٢۵ سال

٢۶٢١٨١۴٢/٨٣٨/٩‑۴٠ سال

۴١٩۶٢١٨/٩١٨/١‑۶۴ سال

۶٣١/٢۵/۴باالتر از ۶۴ سال

جنس
٢٩٠٢۵۶/٩٣٧/۶مرد

٢١٩۵۴٣/١٢٨/١زن

تحصیالت

٠٠/٠٠/٠بی سواد

١٣٠٢/۶۵/١ابتدایی

٢٣٠۵۴۵/۵٣٠/٩متوسطه

٢۶٠۵۵١/۴۶٨/٨عالی

٢۶٠/۵۵٢/٠حوزوی
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درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

وضع فعالیت

٢٢١٧۴۴/٠۴٠/٧شاغل

۵٠۵١٠/٠۴١/٠بیکار

١٣۶۶٢٧/١۶٧/٢محصل و دانشجو

٧٨۵١۵/۶١۴/٧خانه دار

١۶۶٣/٣١٢/۶دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

١٠۴۴/٩٩٢/٠باال

٣۵٠١۶/۶٧۴/٢متوسط باال

٧۴۵٣۵/٣۶٩/٢متوسط

۶۴٧٣٠/۶٣۴/۴متوسط پایین

٢۶١١٢/۴١۶/٠نسبتاً پایین

۵٠/٢١٠/۴پایین

پایگاه اقتصادی

١٠٠/٣۶/٢   پایین

٢٨۶٩/٠١۶/٠   متوسط   پایین

٨٧٧٢٧/۶٢٣/٩   متوسط

١١٧٠٣۶/٨٣٠/٠   متوسط   باال

۶٧۴٢١/٢٣٧/۴   باال

١۶١۵/١۴۵/۶   باالی باال
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ادامه جدول ٩‑٢. استفاده از رایانه  و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSig

١٧٧١٫٠٠۶a٠/٠٠٠سن
١۶٠٫٨٩٠a٠/٠٠٠جنس

٣٩١٩٫٨۵١a٠/٠٠٠سطح تحصیالت
٢٣٢٩٫۵٨٨a٠/٠٠٠وضع فعالیت
١١۶۶٫٨۵۶a٠/٠٠٠منزلت شغلی
٣٣٩٫۴۴١a٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی

مــدت زمــان اســتفاده از رایانــه: از اســتفاده کنندگان رایانــه پرســیده شــده کــه "به طــور متوســط در ســاعات غیــرکاری، چنــد ســاعت در شــبانه روز از 
رایانــه اســتفاده می کنیــد؟" پاســخ افــراد بــه چهــار دســته تقســیم شــده اســت. ١٧/٩ درصــد اســتفاده کنندگان رایانــه تــا نیــم ســاعت، ٣۴/٢ درصــد تــا 
یــک ســاعت، ٢٨ درصــد تــا دو ســاعت و ٢٠ درصــد بیــش از دو ســاعت در شــبانه روز از رایانــه اســتفاده غیــرکاری می کننــد. ایــن ارقــام در جمعیــت 
نمونــه، ۵/٣ درصــد تــا نیــم ســاعت، ١٠/١ درصــد تــا یــک ســاعت، ٨/٣ درصــد تــا دو ســاعت و ۵/٩ درصــد بیــش از دو ســاعت اســت. میانگیــن 

میــزان اســتفاده غیــرکاری از رایانــه در شــبانه روز ١/٧۵ ســاعت بــرای اســتفاده کنندگان رایانــه و ٠/۵٢ ســاعت بــرای جمعیــت نمونــه اســت.
میانگیــن مــدت زمــان اســتفاده از رایانــه افــراد بــا ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی آنــان ارتبــاط داده شــده اســت. بــا افزایــش ســن، ســطح تحصیــالت 
و منزلــت شــغلی میــزان اســتفاده از رایانــه نیــز افزایــش می یابــد. خانه دارهــا و افــراد دارای درآمــد بــدون کار کمتــر از دیگــر گروه هــای فعالیــت زمــان 

بــرای اســتفاده رایانــه صــرف می کننــد.

جدول ٩‑٣. متوسط صرف وقت برای استفاده از رایانه در شبانه روز (ساعت) و ویژگی های فردی و پایگاهی

SDمیانگینتعداد

سن

١۵١٧٩٣١/٨١/۴‑٢۵ سال
٢۶١٩۶٣١/٨١/۶‑۴٠ سال
۴١٨١٩١/۶١/۴‑۶۴سال

۴٧١/۶١/١باالتر از ۶۴ سال
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SDمیانگینتعداد

جنس
٢۶٢١١/٨١/۶مرد
٢٠٠١١/٧١/۴زن

تحصیالت

١١١١/۶١/٢ابتدایی
٢١١٢١/٧١/۴متوسطه
٢٣۴٩١/٨١/۶عالی
٢١١/۴١/٣حوزوی

وضع فعالیت

١٩٢٩١/٨١/۶شاغل
۴٨۵٢/٠١/٨بیکار

١٢٩٧١/٨١/۴محصل و دانشجو
٧١٢١/۴١/١خانه دار

١۴٢١/۶١/٢دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

٨٩٢/٢١/٧باال
٣٠٨١/٧١/۵متوسط باال
۶٢٨١/٩١/٧متوسط

۵٧٨١/٨١/٧متوسط پایین
٢٣٨١/۵١/٢نسبتاً پایین
۵١/٢٠/٨پایین

پایگاه اقتصادی

٧١/٨١/٧قشر پایین
٢۵٣١/٨١/۶قشر متوسط رو به پایین

٧٩١١/٧١/۵قشر متوسط
١٠۴١١/٧١/۵قشر متوسط رو به باال

۵٩٣١/٨١/٨قشر باال
١۴۴١/٨١/٨قشر باالی باال
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ادامه جدول ٩‑٣. متوسط صرف وقت برای استفاده از رایانه در شبانه روز (ساعت) و ویژگی های فردی و پایگاهی

به طور متوسط در ساعات غیرکاری روزی چند ساعت از کامپیوتر استفاده می کنید؟

 Sum of SquaresdfMean SquareFSig

١٣/۴۶٣٣۴/۴٨٨١/٩۵٨٠/١١٨سن

٣۵/۶٧٧١٣۵/۶٧٧١۵/۶٠٧٠/٠٠٠جنس

۴٠/٢٣٧٣١٣/۴١٢۵/٩۶٧٠/٠٠٠سطح تحصیالت

١١٨/٢١٠۴٢٩/۵۵٢١٢/٩۵٩٠/٠٠٠وضع فعالیت

۴٢/٩۶١۵٨/۵٩٢٣/٣١٣٠/٠٠۶منزلت شغلی

٧/۶٨۶۵١/۵٣٧٠/۶٢١٠/۶٨۴پایگاه اقتصادی

ــداد  ــن ســؤال تع ــد؟" در ای ــاپ چــه اســتفاده هایی می کنی ــه/ لپ ت ــه "از رایان ــه پرســیده شــده ک ــه: از اســتفاده کنندگان رایان ــوع اســتفاده از رایان ن
گزینه هــا محــدود نشــده اســت. بنابرایــن، ۴۴/٢ درصــد اســتفاده کنندگان رایانــه گفته انــد کــه از رایانــه اســتفاده کاری، ٣٨/۶ درصــد بــرای وصــل شــدن 
بــه اینترنــت، ٣٧/۶ درصــد بــرای دیــدن فیلــم، ٢٨/٢ درصــد بــرای گــوش دادن بــه موســیقی، ١۶/۶ درصــد بــرای بــازی و ١۶/۵ درصــد بــرای مطالعــه 
کتــاب و مقالــه اســتفاده می کننــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه ١۴/۴ درصــد بــرای اســتفاده کاری، ١٢/۶ درصــد بــرای وصــل شــدن بــه اینترنــت، 

١٢/٣ درصــد بــرای دیــدن فیلــم، ٩/٢ درصــد بــرای گــوش دادن بــه موســیقی، ۵/۴ درصــد بــرای بــازی و مطالعــه کتــاب و مقالــه اســت.

جدول ٩‑۴. نوع استفاده از رایانه

٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد

١٩۶۶١٢/۶٣٨/۶وصل شدن به اینترنت٢٢۵۴١۴/۴۴۴/٢استفاده کاری

٨۴٣۵/۴١۶/۵مطالعه کتاب و مقاله٨۴٧۵/۴١۶/۶بازی

٣٠٠/٢٠/۶دیگر استفاده ها١٩١۵١٢/٣٣٧/۶دیدن فیلم

۵٠٩٧٣٢/٧١٠٠/٠جمع١۴٣٩٩/٢٢٨/٢گوش دادن به موسیقی
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اســتفاده از رایانــه بــا ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی ارتبــاط داده شــده اســت. بــا کاهــش ســن، اســتفاده از رایانــه بــرای بــازی، دیــدن فیلــم، گــوش 
دادن بــه موســیقی، وصــل شــدن بــه اینترنــت و خوانــد کتــاب و مقالــه افزایــش و اســتفاده کاری کاهــش  می یابــد. (البتــه افــراد بــاالی ۶۴ ســال، در مــورد 
گــوش دادن بــه موســیقی، وصــل شــدن بــه اینترنــت و مطالعــه کتــاب و مقالــه از طریــق رایانــه تفاوتــی از ایــن قاعــده را نشــان می دهنــد). مــردان بیشــتر 
از زنــان بــرای کار و بــازی و کمتــر از آنــان بــرای دیــدن فیلــم، گــوش دادن موســیقی و مطالعــه کتــاب و مقالــه از رایانــه اســتفاده می کننــد. بــا افزایــش 
ســطح تحصیــالت، اســتفاده از رایانــه بــرای کار، وصــل شــدن بــه اینترنــت و مطالعــه کتــاب و مقالــه بیشــتر و بــرای بــازی و دیــدن فیلــم کمتــر می شــود. 
بــا افزایــش منزلــت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی افــراد، اســتفاده از رایانــه بــرای کار، وصــل شــدن بــه اینترنــت و خوانــد کتــاب و مقالــه بیشــتر و بــرای 
بــازی، دیــدن فیلــم و گــوش دادن بــه موســیقی کمتــر می شــود. شــاغالن نســبت بــه دیگــر گــروه هــای فعالیــت، از رایانــه بیشــتر بــرای کار و کمتر بــرای گوش 
دادن بــه موســیقی و مطالعــه کتــاب و مقالــه اســتفاده می کننــد. دانش آمــوزان و دانشــجویان بیشــتر از دیگــران بــرای مطالعــه کتــاب و مقالــه و بــازی، بیکاران 
بیشــتر از دیگــران بــرای دیــدن فیلــم، گــوش دادن بــه موســیقی و وصــل شــدن بــه اینترنــت از رایانــه اســتفاده می کننــد. افــراد دارای درآمــد بــدون کار، کمتــر 

از دیگــران بــرای بــازی و دیــدن فیلــم و خانه دارهــا نیــز کمتــر از دیگــران بــرای کار و وصــل شــدن بــه اینترنــت از رایانــه اســتفاده می کننــد.

جدول ٩‑۵. نوع استفاده از رایانه و ویژگی های فردی و پایگاهی

مطالعه کتاب و مقالهوصل شدن به اینترنتگوش دادن به موسیقیدیدن فیلمبازیاستفاده کاری

سن

١۵٢٩/۴٢۶/۶۴٧/٨٣٣/٨۴٢/١٢٠/٨‑٢۵ سال

٢۶۴٩/٧١٢/٣٣۶/۵٢٧/٧٣٨/٢١۴/۴‑۴٠ سال

۴١۶١/۶٧/۴٢١/٠١٨/٨٣٢/٣١٢/٩‑۶۴ سال

٣۴/٩۶/٣٢٠/۶٢٣/٨٣٩/٧١٧/۵باالتراز۶۴سال

جنس
۴٨/٨١٩/۴٣۴/٣٢۶/۶٣٨/٣١۴/٣مرد

٣٨/٢١٢/٩۴١/٩٣٠/۴٣٩/٠١٩/۵زن

تحصیالت

١۶/٩١۶/٢۴۴/۶٢۶/٩٢۴/۶۴/۶ابتدایی

٢٧/٨٢٣/٧۴١/۵٣١/۶٣۶/۶١٣/۶متوسطه

۶٠/٢١٠/۴٣٣/٩٢۵/۵۴١/٣١٩/۵عالی

۴۶/٢٠/٠١٩/٢٠/٠۴٢/٣۵٠/٠حوزوی
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مطالعه کتاب و مقالهوصل شدن به اینترنتگوش دادن به موسیقیدیدن فیلمبازیاستفاده کاری

وضع فعالیت

۶٧/١٩/۴٢٧/٩٢١/۶٣۵/٨١٢/۴شاغل

٢۴/۴٢٠/٠۴٨/١٣۶/٢۴٣/٨١٨/۴بیکار

٢٩/٣٢٧/٨۴۵/٠٣٢/۴۴٢/۴٢۵/٠محصل و دانشجو

١٩/٢١٧/٣۴۶/۴٣۴/٣٣۵/۴١٢/٩خانه دار

۴٣/۴۴/٢٢۶/۵٢۵/٣۴٠/۴١٣/٣درآمدبدون کار

منزلت شغلی

٧٩/٨٣/٨٢٣/١١٣/۵٣۶/۵٢٣/١باال

٨٢/٩۶/٣٢١/١١٧/١٣٧/۴١٨/٣متوسط باال

٨٠/٣۴/٧٢٢/٣١٨/٨٣٨/٣١٢/۵متوسط

۵١/٢١٣/٨٣۴/٨٢۶/٧٣٣/۵٩/٩متوسط پایین

۴١/٠١٨/٨٣۵/۶٢٩/۵٣٠/٧۶/۵نسبتاً پایین

۶٠/٠٠/٠۴٠/٠٢٠/٠٠/٠٠/٠پایین

پایگاه اقتصادی

۴٠/٠۴٠/٠۵٠/٠۵٠/٠١٠/٠٠/٠پایین

۴٠/٩١٨/٩٣٧/٨٣۵/٣٣١/۵١٢/٩متوسط   پایین

۴۴/۶١٢/١٣۶/۴٢۵/٨٣٣/۵١١/٢متوسط

۵٢/٨١٠/۴٣٣/۵٢۴/٢٣٨/٧١٣/٢متوسط   باال

۵۵/٢١١/١٣١/۶٢٩/٧۴٠/٢١٧/۴باال

۶۴/۶١۴/٩٢٨/۶٢٩/٨۴٣/۵٩/٣باالی باال

اینترنت
ــا از اینترنــت اســتفاده می کنیــد؟" ۶٠/١ درصــد جمعیــت نمونــه گفته انــد کــه از اینترنــت  اســتفاده از اینترنــت: از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه "آی

ــه اســتفاده می کننــد.  ــر کســانی اســت کــه از رایان اســتفاده می کننــد. تعــداد اســتفاده کنندگان اینترنــت حــدود دو براب
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جدول ٩‑۶. استفاده از اینترنت و میزان

٪خاص٪کلتعداد

استفاده از اینترنت

٩٠٠۵۵٧/٧۶٠/١بلی
۵٩٩٠٣٨/۴٣٩/٩خیر
١۴٩٩۵٩۶/١١٠٠/٠جمع

میزان استفاده از اینترنت 
در شبانه روز 

١٠۴٣۶/٧١١/٨تا نیم ساعت
٢٠٧٢١٣/٣٢٣/۵تا یک ساعت
٢٢٩٧١۴/٧٢۶/٠تا دو ساعت
١٣٨٢٨/٩١۵/٧تا سه ساعت

١٢۴٣٨/٠١۴/١بین سه تا پنج ساعت
٧٨٧۵/٠٨/٩بیش از پنج ساعت

٨٨٢۴۵۶/۵١٠٠/٠جمع

بــا کاهــش ســن، افزایــش ســطح تحصیــالت، منزلــت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی افــراد، اســتفاده از اینترنــت افزایــش می یابــد. مــردان بیشــتر از زنــان، 
دانش آمــوزان و دانشــجویان بیشــتر از دیگــر گروه هــای فعالیــت و افــراد دارای درآمــد بــدون کار و ســپس خانه دارهــا کمتــر از دیگــران از اینترنــت اســتفاده می کنند.

جدول ٩‑٧. استفاده از اینترنت و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵٢٩٠٠٣٢/٢٨۵/۵‑٢۵ سال

٢۶۴١٣۴۴۵/٩٧۵/٣‑۴٠ سال

۴١١٨٧٠٢٠/٨٣٧/٠‑۶۴ سال

١٠١١/١٩/۵باالتر از ۶۴ سال

جنس
۴٧٨۵۵٣/١۶۴/۴مرد
۴٢٢٠۴۶/٩۵۵/٨زن
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درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

تحصیالت

١٩٠/٢١/٣بی سواد
۴۶٧۵/٢١٩/۴ابتدایی
۴٩٨٩۵۵/٧۶٩/٠متوسطه
٣۴۴٨٣٨/۵٩٢/۴عالی
٣٩٠/۴٧٩/۶حوزوی

وضع فعالیت

٣۶٢٨۴٠/٧۶٨/۶شاغل
٨٩٣١٠/٠٧۴/۵بیکار جویای کار
١٨٠۶٢٠/٢٨٩/٨محصل و دانشجو

٢٢٣٩٢۵/١۴٣/۶خانه دار
٣۵۴۴/٠٢٩/٠دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

١١٠٣/٢٩٧/٣باال
۴٢٠١٢/١٩٠/١متوسط باال
٩٣٨٢٧/٠٨٨/٧متوسط

١٢۵۶٣۶/١۶٨/٨متوسط پایین
٧٣۴٢١/١۴۶/۴نسبتاً پایین
٢٠٠/۶۴٢/۶پایین

پایگاه اقتصادی

٣٣٠/۵٢١/۴پایین
۶٨٩١١/٠۴٠/٠متوسط پایین
١٨١٣٢٨/٩۵١/٠متوسط

٢٢۴۴٣۵/٨۵٩/٢متوسط باال
١٢٠٨١٩/٢۶٨/۵باال

٢٨٩۴/۶٨٣/٨باالی باال
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ادامه جدول ٩‑٧. استفاده از اینترنت و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSig

٣۶٩٠٫٨٩۵a٠/٠٠٠سن

١١۵٫۶١۵a٠/٠٠٠جنس

۵۶٩٧٫٣۶٧a٠/٠٠٠سطح تحصیالت

٢٠٧۵٫١٠٨a٠/٠٠٠وضع فعالیت

٧١۵٫۴۶۵a٠/٠٠٠منزلت شغلی

۵٢٠٫۶٨۴a٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی

میــزان اســتفاده از اینترنــت: از کســانی کــه از اینترنــت اســتفاده می کننــد پرســیده شــده "به طــور متوســط در شــبانه روز چنــد ســاعت از اینترنــت 
اســتفاده می کنیــد؟" میــزان اســتفاده از اینترنــت در شــش دســته قــرار داده شــده اســت: ١١/٨ درصــد اســتفاده کنندگان از اینترنــت، تــا نیــم ســاعت، 
٢٣/۵ درصــد تــا یــک ســاعت، ٢۶ درصــد تــا دو ســاعت و ١۵/٧ درصــد تــا ســه ســاعت، ١۴/١ درصــد ســه تــا پنــج ســاعت و ٨/٩ درصــد بیــش از 
پنــج ســاعت از اینترنــت اســتفاده می کننــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه، ۶/٧ درصــد تــا نیــم ســاعت، ١٣/٣ درصــد تــا یــک ســاعت، ١۴/٧ درصــد 
تــا دو ســاعت، ٨/٩ درصــد تــا ســه ســاعت، ٨ درصــد ســه تــا پنــج ســاعت و ۵ درصــد بیــش از پنــج ســاعت اســت. میانگیــن مــدت زمــان اســتفاده از 

اینترنــت در میــان بهره منــدان، ٢/۶١ ســاعت و در جمعیــت نمونــه ١/۴٨ ســاعت در شــبانه روز اســت.
  میــزان اســتفاده افــراد از اینترنــت بــا ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی آنــان ارتبــاط داده شــده اســت. بــا کاهــش ســن، افزایــش ســطح تحصیــالت و 
منزلــت شــغلی افــراد، میــزان اســتفاده از اینترنــت نیــز افزایــش می یابــد. مــردان کمــی بیــش از زنــان، افــراد بیــکار بیــش از دیگــر گروه هــای فعالیــت و 
افــراد دارای درآمــد بــدون کار و ســپس خانــه دار کمتــر از دیگــران، همچنیــن، افــراد دارای پایــگاه اقتصــادی بــاالی بــاال و پاییــن بیــش از افــراد در دیگــر 

پایگاه هــای اقتصــادی، وقــت خــود را صــرف اســتفاده از اینترنــت می کننــد.
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جدول ٩‑٨. متوسط استفاده از اینترنت در شبانه روز (ساعت) و ویژگی های فردی و پایگاهی

SDمیانگینتعداد

سن

١۵٢٨۵١٣/٠٢/۶‑٢۵سال
٢۶۴٠۵۵٢/۶٢/٣‑۴٠سال
۴١١٨٢٢٢/١١/٩‑۶۴ سال
٩۶١/٩١/۴باالتر از ۶۴ سال

جنس
۴۶٩٩٢/٧٢/۴مرد
۴١٢۵٢/۵٢/٣زن

تحصیالت

١٧١/۶٠/٩بی سواد
۴۵٨١/٨١/۶ابتدایی
۴٩٠٠٢/۴٢/٣متوسطه
٣٣٧١٣/٠٢/۵عالی
٣٨١/٨١/۶حوزوی

وضع فعالیت

٣۵۶۴٢/۶٢/۵شاغل
٨٧٨٣/١٢/۵بیکار

١٧٧٠٢/٨٢/۴محصل و دانشجو
٢١٨۶٢/٢٢/١خانه دار

٣۴٣١/٩١/۶دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

١٠٨٣/۵٣/١باال
۴١٠٢/۴٢/٠متوسط باال
٩٢٠٢/٨٢/۴متوسط

١٢۴١٢/٨٢/٨متوسط پایین
٧٢٢٢/١٢/١نسبتاً پایین
٢٠٢/۵٣/۴پایین
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SDمیانگینتعداد

پایگاه اقتصادی

٣٣٣/١٣/٨قشر پایین

۶٧٨٢/۴٢/٠قشر متوسط رو به پایین

١٧٧٨٢/٣٢/١قشر متوسط

٢١٩٨٢/۵٢/۴قشر متوسط رو به باال

١١٩٣٢/۶٢/۵قشر باال

٢٨۵٣/٣٢/٩قشر باالی باال

ادامه جدول ٩‑٨. متوسط صرف وقت برای استفاده از اینترنت در شبانه روز (ساعت) و ویژگی های فردی و پایگاهی

به طور متوسط در روز چند ساعت از اینترنت استفاده می کنید ؟

 Sum of SquaresdfMean SquareFSig

٩٣۶/۵۵۴٣٣١٢/١٨۵۵٧/٢۵٣٠/٠٠٠سن
۵٧/٨٢۵١۵٧/٨٢۵١٠/۴١٧٠/٠٠١جنس

٩۵٢/٠۶٣۴٢٣٨/٠١۶۴٣/۶١٢٠/٠٠٠سطح تحصیالت
٧٧١/٣٨٧۴١٩٢/٨۴٧٣۵/٢٣٧٠/٠٠٠وضع فعالیت
٣٣۶/۶۴٩۵۶٧/٣٣٠١١/٠۵۵٠/٠٠٠منزلت شغلی
٢٩٢/٧٩۵۵۵٨/۵۵٩١٠/٩٨٩٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی

نــوع اســتفاده از اینترنــت: از بهره منــدان اینترنــت پرســیده شــده کــه "معمــوًال از اینترنــت بــه چه منظــوری اســتفاده می کنیــد؟" در این ســؤال محدودیتی در 
انتخــاب گزینه هــا از ســوی پاســخ گویان وجــود نــدارد و ١۶ نــوع اســتفاده از اینترنــت پیش بینــی شــده اســت. بیشــترین اســتفاده از اینترنــت در میــان بهره مندان 
آن، بــرای فعالیــت در شــبکه های اجتماعــی بــا ۶٧/۶ درصــد و ســپس چــت و گفت وگــو بــا ۴۴/٣ درصــد و دانلــود موســیقی بــا ۴٣/۵ درصــد نشــان داده شــده 
اســت. پــس از آن، بیشــترین اســتفاده از اینترنــت در میــان بهره منــدان آن، جســت وجو و دانلــود فیلــم بــا ٢٨/۵ درصــد، جســت وجو و دانلــود عکــس بــا ٢٨/٢ 
درصــد، مــرور اخبــار و نشــریات بــا ٢۵/١ درصــد، جســت وجو و دانلــود کتــاب و مقالــه بــا ٢٠/٧ درصــد، دانلــود نرم افــزار بــا ١۶/١ درصــد، پرســه زدن در 
ســایت ها بــا ١۵/۴ درصــد، چک کــردن ایمیــل بــا ١۵ درصــد قــرار دارد. خریــد و ســفارش اینترنتــی کاال و خدمــات و انجــام امــور اداری و مالــی از طریــق 
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ســایت بــا ٩/۴ درصــد، کســب درآمــد بــا ۶/٢ درصــد، دیــدن وبالگ هــا بــا ٣/٢ درصــد، گــوش دادن بــه رادیــو بــا ١/١ و وبالگ نویســی بــا ٠/۶ درصــد در 
ردیف هــای آخــر اســتفاده از اینترنــت هســتند. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه از ٣٨/١ درصــد بــرای فعالیت در شــبکه های اجتماعــی، ٢٢/٢ درصــد برای چت 
و گفت وگــو، ٢١/٧ درصــد بــرای جســت وجو و دانلــود موســیقی تــا ٠/٢ بــرای وبالگ نویســی تغییــر می کنــد. در هــر حــال، بیشــترین اســتفاده از اینترنــت 
مربــوط اســت بــه فعالیت هــای اجتماعــی مجــازی و ســپس دانلــود موســیقی، فیلــم، کتــاب و مقاله، عکــس و نرم افــزار و در رتبه ســوم مــرور اخبار و نشــریات.

جدول ٩‑٩. نوع استفاده از اینترنت

٪خاص٪کلتعدادنوع استفاده از اینترنت٪خاص٪کلتعدادنوع استفاده از اینترنت

٣۶٠/٢٠/۶وبالگ نویسی١٠٣۴۶/۶١۵چک کردن ایمیل

۴٠٨٢/۶۶/٢کسب درآمد١٨١٠١١/۶٢۵/١مرور اخبار و نشریات

١٠۴۶۶/٧١۵/۴پرسه زدن در سایت های مختلف١١٠١٧/١١۶/١دانلود نرم افزار

۶٢۴۴/٠٩/۴خرید و سفارش اینترنتی کاالها و خدمات١۴۶٨٩/۴٢٠/٧جست وجو و دانلود مقاله، کتاب

۶٢٧۴/٠٩/۴انجام امور اداری و مالی از طریق سایت٢٠٣٧١٣/١٢٨/٢جست وجو و دانلود عکس

۵٩٣٩٣٨/١۶٧/۶فعالیت در شبکه های اجتماعی٢٠٨٠١٣/٣٢٨/۵  جست وجو و دانلود فیلم

٧١٠/۵١/١گوش دادن به رادیو٣٣٧٩٢١/٧۴٣/۵جست وجو و دانلود موسیقی

٣۶٠/٢٠/۶دیگر استفاده ها٣۴٧١٢٢/٢۴۴/٣   چت و گفت وگو

ــــــــ‑٢٠٩١/٣٣/٢دیدن وبالگ ها

انــواع اســتفاده از اینترنــت بــا ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی افــراد ارتبــاط داده شــده اســت. بــا کاهــش ســن، در انــواع اســتفاده افــراد از اینترنــت بــه 
جــز کســب درآمــد، گــوش دادن بــه رادیــو و انجــام امــور اداری ومالــی مراجعــه بــه اینترنــت بیشــتر می شــود. مــردان نیــز در انــواع اســتفاده از اینترنــت بــه 
اســتثنای دانلــود کتــاب و مقالــه، عکــس، وبالگ نویســی و خریــد اینترنتــی، بیــش از زنــان از اینترنــت اســتفاده می کننــد. بــا افزایــش ســطح تحصیــالت، 

منزلــت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی افــراد، در انــواع اســتفاده از اینترنــت بــه اســتثنای گــوش دادن بــه رادیــو، بهره منــدی از اینترنــت بیشــتر می شــود. 
شــاغالن بیــش از دیگــر گروه هــای شــغلی، بــرای بازنگــری و چــک کــردن ایمیــل، مــرور اخبــار و نشــریات، کســب درآمــد، خریــد اینترنتــی، انجــام 
کارهــای اداری و مالــی و فعالیــت در شــبکه های اجتماعــی، دانش آمــوزان و دانشــجویان بیــش از دیگــران، بــرای دانلــود نرم افــزار، کتــاب، مقالــه، عکــس، 
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فیلــم و موســیقی و چت کــردن، دیــدن وبالگ هــا و پرســه زدن در ســایت ها بــه اینترنــت مراجعــه می کننــد. خانه دارهــا و ســپس افــراد دارای درآمــد بــدون 
کار نیــز کمتــر از دیگــران، بــرای چک کــردن ایمیــل، مــرور اخبــار و نشــریات، انــواع دانلــود نرم افــزار، کتــاب، مقالــه، عکــس، فیلــم و موســیقی و چــت 
ــی، انجــام امــور اداری و مالــی و فعالیــت در شــبکه های  کــردن، دیــدن وبــالگ، وبالگ نویســی، کســب درآمــد، پرســه زدن در ســایت ها، خریــد اینترنت
اجتماعــی از اینترنــت اســتفاد می کننــد. بیــکاران بیــش از خانه دارهــا و افــراد دارای درآمــد بــدون کار بــرای وبالگ نویســی بــه اینترنــت مراجعــه می کننــد.

جدول ٩‑١٠. نوع استفاده از اینترنت و ویژگی های فردی و پایگاهی

چک کردن 
ایمیل

مرور اخبار 
و نشریات

دانلود نرم 
افزار

دانلود مقاله 
و کتاب

دانلود 
عکس

دانلود فیلم
دانلود 
موسیقی

چت و 
گفت وگو

سن

١۵١٧/۴٢٢/۴٢۵/٠٢٩/١٣٨/١۴٣/٧۶٢/۴۵۶/٢‑٢۵سال

٢۶١٨/۴٣٠/٢١٨/٣٢١/۶٣٢/٣٣٠/٩۴٧/٣۴٨/٢‑۴٠سال

۴١١٠/۴٢۴/۴۶/٨١۴/۶١۶/٩١٢/۴٢٢/٨٣٣/٠‑۶۴ سال

٢/۴۶/٠٠/٢٣/٠١/٣٣/٠۴/١۶/٠باالتر از ۶۴ سال

جنس
١٨/٧٣٢/۵١٩/١٢١/۵٢٩/١٣١/۶۴٧/۵۴٧/٠مرد
١١/۶١٨/٠١٣/۴٢٠/٠٢٧/۴٢۵/٧٣٩/٩۴١/٨زن

تحصیالت

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/۴٠/١٠/٣١/٢بی سواد
٢/٠٩/٩٣/٨۴/٣١١/٩١٢/٩٢١/۴٢٢/٨ابتدایی
٨/۶٢٢/٠١۴/۵١۵/٩٣٠/١٢٩/٩۴٨/۴۴٧/٨متوسطه
٣۴/۴۴٢/۴٢٨/۵٣٩/٧٣٨/٩٣٩/٩۵۴/٢۵۶/۶عالی
٢٠/٨۵٢/٩٣٢/٠۵۵/۶٢٧/٣٢٢/٧٢۴/٠۴٢/٩حوزوی

وضع فعالیت

٢٢/٩٣۵/٨١٩/١٢٣/٧٢٩/١٢٨/٩۴۵/٨۴٨/۴شاغل
١٧/٧٣٠/٧٢٢/٧٢١/٠٣٧/٧٣٩/٠۵۵/۴۴۶/٩بیکار

٢٠/٠٢٣/٩٢٨/۴٣٧/٩۴٠/۴۴۶/۶۶۴/٢۵٩/۶محصل  و دانشجو
۵/١١٣/۶٧/۴١١/٣٢٢/٠١٨/٨٣٠/٩٣۴/٧خانه دار

٨/۶٢١/٨٣/۶٩/٣١٠/٢١٠/٢١۶/١٢۴/٢درآمدبدون کار
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چک کردن 
ایمیل

مرور اخبار 
و نشریات

دانلود نرم 
افزار

دانلود مقاله 
و کتاب

دانلود 
عکس

دانلود فیلم
دانلود 
موسیقی

چت و 
گفت وگو

منزلت شغلی

۶٨/١۵٩/٣۴۵/۵۶۵/٢٣۵/٢۴١/١۴٨/٣۵١/٧باال

۴۴/٩۵٣/٠٢۶/٧۵۴/٣٣۶/٧٣٣/۵۴۵/١۵٧/٨متوسط باال

٣٧/٣۴۶/۵٢۶/٩٣۴/٧٣٣/٨٣٢/٠۴٩/٧۵۴/٨متوسط

١٣/٩٣٠/٣١٧/۴١٣/٢٢٨/٨٣٠/٠۴٧/۴۴٨/٧متوسط پایین

۵/٩٢٣/۴٨/٨٨/٩٢١/٣٢١/۵٣٩/۴٣۶/۴نسبتاً پایین

١٨/٨١٣/٣١٢/۵۶/٧١٢/۵٢٢/٢٣۶/٨٢٩/۴پایین

پایگاه اقتصادی

۵/٩١٣/٠٧/١۴/۴١٣/٠١۴/١١۴/٣٢١/٩پایین

٨/۶٢١/۵٩/٧١٣/٢٢٢/١١٩/٧٣٣/٣٣۵/٧متوسط   پایین

١١/٨٢۴/٧١٢/٩١۴/١٢٣/٧٢٣/٠٣٧/٨۴٠/١متوسط

١۴/٩٢۶/٨١٢/۵١٧/٣٢۶/۵٢۵/١۴٠/٢۴١/٢متوسط   باال

١٧/۴٢۶/٣١۵/٠٢٠/٠٢٧/٠٢۵/٣۴٢/١۴٠/٧باال

٢٠/٠٢۶/٣١٧/١٢٣/٣٢٨/۴١٩/۴٣٨/٠۵٠/٠باالی باال

ادامۀ جدول ٩‑١٠. نوع استفاده از اینترنت و ویژگی های فردی و پایگاهی

دیدن 
وبالگ ها

وبالگ 
نویسی

کسب 
درآمد

پرسه زدن 
در سایت ها

خرید 
اینترنتی

امور اداری 
و مالی

فعالیت در 
شبکه های اجتماعی

گوش دادن 
به رادیو

سن 

١۵۴/۶٠/٩٣/٨٢١/٣١٠/۶۵/٧٧۵/١٠/۶‑٢۵سال
٢۶٣/٨٠/۶٩/٠١٧/٢١١/۶١٢/۵٧۶/٣١/٣‑۴٠سال
۴١١/٧٠/٣۵/٨٩/۶٧/٠١٠/۴۵۵/٩١/۶‑۶۴ سال
٠/٠٠/٠٠/٧٢/۴٠/٩٠/٩١٢/۶٠/٢باالتر از ۶۴ سال

جنس
٣/٩٠/۵١٠/٠١٧/٩١٠/٧١٢/٩٧٢/٧١/۵مرد

٢/۶٠/۶٢/٨١٣/٢٨/٣۶/٢۶٢/٨٠/٧زن
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دیدن 
وبالگ ها

وبالگ 
نویسی

کسب 
درآمد

پرسه زدن 
در سایت ها

خرید 
اینترنتی

امور اداری 
و مالی

فعالیت در 
شبکه های اجتماعی

گوش دادن 
به رادیو

تحصیالت

٠/٠٠/٠٠/١٠/١٠/١٠/٠١/۵٠/٠بی سواد
٠/٢٠/٢١/١۶/۶١/٢١/۵۴١/٧٠/٢ابتدایی
٢/١٠/٣۵/۶١۵/٨٧/٣۵/٧٧٣/۴١/١متوسطه
٧/۶١/۴١١/۴٢٢/٧١٩/۵٢١/٨٨١/٠١/٨عالی
٨/٧٠/٠۴/۵٣٧/۵١٣/۶١٣/۶۶٨/٨۴/۵حوزوی

وضع فعالیت

۴/٣٠/٧١۴/٣١٨/١١٣/۶١٩/٠٧٧/١١/٨شاغل
۴/٠٠/٩۵/۵١٩/۶٩/٢٧/٨٧٢/۵٠/٧بیکار

۵/٧٠/٨٢/۶٢٣/۶١١/۴۵/٧٧۵/۶٠/۶محصل و دانشجو
١/٣٠/٣١/٠٩/٣۵/۴٢/۵۵۵/٣٠/٧خانه دار

١/۵٠/٢٢/٢٨/۵۶/٠۶/٢۴۴/۵١/٧درآمد بدون کار

منزلت شغلی

١۵/٢٢/٣١٩/۶٢۵/٠٢٧/۵۴٩/٢٨١/۵٢/٣باال
١٣/١١/٧١٧/۵٢٣/٩٢٠/۴٢٩/٩٨٢/۵٢/٨متوسط باال
۵/٩٠/٧١۶/۴٢٣/١٢٠/۶٣۶/٢٨١/٣٢/۵متوسط

٢/٩٠/٨١۶/٢١٧/٠١٣/١١٢/١٧۶/۶٠/٨متوسط پایین
٠/٧٠/٠٧/٧١٢/۵۴/٢۵/١٧١/۴١/٨نسبتاً پایین
٠/٠٠/٠۶/٧٠/٠٧/١١٣/٣۶١/٩٠/٠پایین

پایگاه اقتصادی

٠/٠٠/٠٠/٠٨/۶٠/٠١/۵٣٠/٣٠/٠پایین
١/١٠/٠٣/٧١٠/١۴/۵۵/٨۵٣/۶٠/٣متوسط   پایین
١/٨٠/٢۴/٨١٣/۶۶/٧٧/٢۶٠/٩١/٢متوسط

٣/٢٠/۶٨/٠١٣/٣٨/١١٢/١۶٨/٨١/۶متوسط   باال
۴/۶١/٣٧/٩١۴/۴١٣/۵١٣/۴٧۶/٧٠/٧باال

۴/۴٠/۵١٣/٨٢٠/۵١٨/۵١۴/۵٨٨/٨١/٠باالی باال
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تعــدد اســتفاده از اینترنــت: بــا توجــه بــه محــدود نبــودن گزینه هــای اســتفاده از اینترنــت، تعــدد انــواع اســتفاده از اینترنــت نیــز محاســبه شــده اســت. 
ــوع  ــوع اســتفاده و ٣٩/٧ درصــد بیــش از دو ن ــد. ٢٢/۵ درصــد دو ن ــوع اســتفاده از اینترنــت می کنن ــا یــک ن ــدان اینترنــت تنه ٢٢/۴ درصــد بهره من

اســتفاده از اینترنــت می کننــد. میانگیــن انــواع اســتفاده از اینترنــت در میــان اســتفاده کننــدگان نیــز ٢/٨۶ اســت.

جدول ٩‑١١. تنوع استفاده از اینترنت

٪خاص٪کلتعداد

تنوع استفاده از اینترنت

١۶٢٣١٠/۴١۵/۵هیچ نوع

٢٣۴٨١۵/٠٢٢/۴یک نوع

٢٣۶١١۵/١٢٢/۵دو نوع

۴١٧٢٢۶/٧٣٩/٧بیش از دو نوع

١٠۵٠۴۶٧/٣١٠٠/٠جمع

تلفن همراه
استفاده از تلفن همراه: از پاسخ گویان سؤال شده که "تلفن همراه (موبایل) دارید؟" ٩٠/٧ درصد افراد گفته اند که تلفن همراه دارند. 

جدول ٩‑١٢. استفاده از تلفن همراه و میزان آن

٪خاص٪کلتعداد

داشتن تلفن همراه

‑١۴١۵٢٩٠/٧بلی

‑١٣٨٨٨/٩خیر

‑١۵۵۴٠٩٩/۶جمع

نوع تلفن همراه

١٠٧١٢۶٨/۶٧۵/٨هوشمند

٣۴١٣٢١/٩٢۴/٢ساده

١۴١٢۵٩٠/۵١٠٠/٠جمع
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٪خاص٪کلتعداد

میزان استفاده از تلفن 
همراه در شبانه روز

٣٠۶٠١٩/۶٢٣/٣تا نیم ساعت

٢٨٠۴١٨/٠٢١/۴تا یک ساعت

٢٨۵٩١٨/٣٢١/٨تا دو ساعت

١٨۴۶١١/٨١۴/١تا سه ساعت

١۶٢٣١٠/۴١٢/۴بین سه تا پنج ساعت

٩۴٠۶/٠٧/٢بیش از پنج ساعت

١٣١٣٢٨۴/١١٠٠/٠جمع

ــردان،  ــر از م ــان کمت ــد. زن ــراه دارن ــری تلفــن هم ــراد کمت ــگاه اقتصــادی اف ــالت، منزلــت شــغلی و پای ــا افزایــش ســن و کاهــش ســطح تحصی ب
ــد. ــراه دارن ــن هم ــت تلف ــای فعالی ــر گروه ه ــر از دیگ ــدون کار کمت ــد ب ــراد دارای درآم ــا و اف خانه داره

جدول ٩‑١٣. داشتن تلفن همراه و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵٣١٩٧٢٢/۶٩٢/٩‑٢۵سال

٢۶۵۴۵١٣٨/۵٩٧/٠‑۴٠ سال

۴١۴٧۴٧٣٣/۵٨٩/١‑۶۴سال

٧۵٧۵/٣۶۵/۵باالتر از ۶۴ سال

جنس
٧٣١۶۵١/٧٩۴/٨مرد

۶٨٣۶۴٨/٣٨٧/۴زن
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درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

تحصیالت

٩۴٠۶/٧۵٨/٩بی سواد

٢٢۴٨١۶/٠٨٧/۵ابتدایی

٧٠٨٧۵٠/٣٩۵متوسطه

٣٧۵٩٢۶/٧٩٩/٣عالی

۴٩٠/٣٩٨/٠حوزوی

وضع فعالیت

۵٣٣٩٣٨/١٩٧/٨شاغل

١١٧٣٨/۴٩۵/١بیکار

١٨۴۴١٣/١٩٠/٨محصل و دانشجو

۴۵۴٣٣٢/۴٨۴/٨خانه دار

١١٢۵٨/٠٨۵/۵دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

١١۴٢/٢١٠٠/٠باال

۴۶٧٩/١٩٨/٩متوسط باال

١٠٧٣٢١/٠٩٩/٧متوسط

١٨۴٩٣۶/٢٩٨/٠متوسط پایین

١۵۶٨٣٠/٧٩۶/٠نسبتاً پایین

۴٣٠/٨٨٧/٨پایین

پایگاه اقتصادی

١١٢١/١۶٩/۶   پایین

١۵٣٧١۴/۴٨۵/۶   متوسط   پایین

٣٣٣١٣١/٣٩٠/۶   متوسط

٣۶٢۵٣۴/١٩٢/٧   متوسط   باال

١۶٩۴١۵/٩٩٣/٩   باال

٣٣٩٣/٢٩۶/٠   باالی باال
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ادامه جدول ٩‑١٣. داشتن تلفن همراه و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSig

١٢١۴٫٩٨٩a٠/٠٠٠سن

٢۶٢٫٩٧٣a٠/٠٠٠جنس

٢۵٢٩٫٣٢١a٠/٠٠٠سطح تحصیالت

۶۴٨٫۵٧٧a٠/٠٠٠وضع فعالیت

٧٠٫٨٣٨a٠/٠٠٠منزلت شغلی

١٩٧٫١٩٧a٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی

نــوع تلفــن همــراه‑ از کســانی که تلفــن همــراه دارنــد ســؤال شــده کــه "تلفــن همــراه شــما از چــه نوعــی اســت؟ هوشــمند یــا ســاده" ٧۵/٨ درصــد 
کســانی که تلفــن همــراه دارنــد گفته انــد کــه تلفــن همــراه آنــان هوشــمند اســت. بنابرایــن، ۶٨/۶ درصــد جمعیــت نمونــه تلفــن همــراه هوشــمند دارنــد. 
با کاهش سن و افزایش سطح تحصیالت، منزلت شغلی و پایگاه اقتصادی افراد، نسبت دارندگان تلفن هوشمند بیشتر می شود. دانش آموزان و دانشجویان 
نسبت به دیگر گروه های فعالیت بیشتر و افراد دارای درآمد بدون کار و سپس خانه دارها کمتر از دیگران تلفن همراه هوشمند دارند. به عبارت دیگر، دانش آموزان و 

دانشجویان بیشتر از بیکاران و بیکاران بیشتر از شاغالن و شاغالن بیشتر از خانه دارها و خانه دارها بیشتر از افراد دارای درآمد بدون کار، تلفن هوشمند دارند.

جدول ٩‑١۴. داشتن تلفن همراه هوشمند و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵٣٠٠٩٢٨/١٩۴/٢‑٢۵ سال

٢۶۴٧٣٨۴۴/٢٨٧/٠‑۴٠ سال

۴١٢٧٣٢٢۵/۵۵٧/٧‑۶۴سال

٢٣٣٢/٢٣٠/٩باالتر از ۶۴ سال

جنس
۵۵۶٢۵١/٩٧۶/٢مرد

۵١۵٠۴٨/١٧۵/۵زن
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درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

تحصیالت

٢٠٢١/٩٢١/۶بی سواد

٩٧٧٩/٢۴٣/۶ابتدایی

۵٨۵٠۵۴/٩٨٢/٧متوسطه

٣۵٨٨٣٣/٧٩۵/۶عالی

۴٠٠/۴٨١/۶حوزوی

وضع فعالیت

۴٢٠٨٣٩/٧٧٩شاغل

١٠١٣٩/۵٨۶/۴بیکار

١٧٨۵١۶/٨٩٧محصل و دانشجو

٣٠۵۵٢٨/٨۶٧/۴خانه دار

۵۴٧۵/٢۴٨/٧دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

١١١٢/٨٩٨/٢باال

۴٢٧١٠/۶٩١/٨متوسط باال

٩٩۴٢۴/٧٩٢/٧متوسط

١۴٨۵٣۶/٩٨٠/۴متوسط پایین

٩٧۶٢۴/٣۶٢/۵نسبتاً پایین

٢٧٠/٧۶٢/٨پایین

پایگاه اقتصادی

۵۶٠/٧۵٠/٠   پایین

٩۴٣١٢/٢۶١/۵   متوسط   پایین

٢٣٠٩٢٩/٩۶٩/۵   متوسط

٢٧٣١٣۵/۴٧۵/۵   متوسط   باال

١٣٧٩١٧/٩٨١/۵   باال

٣٠۶۴/٠٩٠/٣   باالی باال
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ادامه جدول ٩‑١۴. تلفن همراه هوشمند و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSig

٢۶٣۶٫٠۵٠a٠/٠٠٠سن

٩٧٧a٠/٣٢٣.جنس

٣٧۴٧٫٨۴١a٠/٠٠٠سطح تحصیالت

١١٨٢٫۵٠٩a٠/٠٠٠وضع فعالیت

۴۵٣٫٨٨٨a٠/٠٠٠منزلت شغلی

٢٧۵٫٢۴۴a٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی

میــزان اســتفاده از تلفــن همــراه: از دارنــدگان تلفــن همــراه ســؤال شــده کــه "به طــور متوســط در شــبانه روز چنــد ســاعت از وقــت خــود را صــرف اســتفاده 
از تلفــن همــراه می کنیــد؟" پاســخ ها در شــش دســته قــرار داده شــده اســت. ٢٣/٣ درصــد دارنــدگان تلفــن همــراه تــا نیــم ســاعت، ٢١/۴ درصــد تــا یــک 
ســاعت، ٢١/٨ درصــد تــا دو ســاعت، ١۴/١ درصــد تــا ســه ســاعت، ١٢/۴ درصــد ســه تــا پنــج ســاعت و ٧/٢ درصــد بیــش از پنــج ســاعت در شــبانه روز از 
تلفــن همــراه خــود اســتفاده های مختلــف می کننــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه از ١٩/۶ درصــد بــرای نیــم ســاعت تــا ۶ درصــد بــرای بیــش از پنج ســاعت 
تغییــر می کنــد. میانگیــن مــدت زمــان اســتفاده از تلفــن همــراه در شــبانه روز در میــان دارنــدگان آن ٢/٢۴ ســاعت و برای جمعیت نمونه ١/٨٩ ســاعت اســت. 

جدول ٩‑١۵. متوسط صرف وقت تلفن همراه در شبانه روز (ساعت) و ویژگی های فردی و پایگاهی

SDمیانگینتعداد

سن

١۵٣٠٧٧٣/٢٢/۶‑٢۵سال

٢۶۵١۵٣٢/۴٢/٢‑۴٠سال

۴١۴٢٧۶١/۵١/٧‑۶۴سال

۶٢۶٠/٩١/۴باالتر از ۶۴ سال

جنس
۶٧٩۴٢/٣٢/٣مرد

۶٣٣٨٢/١٢/١زن
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SDمیانگینتعداد

تحصیالت

٨١٩٠/٨١/١بی سواد

١٩٧۶١/٢١/۴ابتدایی

۶۶۴٨٢/۴٢/٢متوسطه

٣۵٨۶٢/٩٢/۴عالی

۴۶١/٩٢/٢حوزوی

وضع فعالیت

۴٩٧٩٢/٣٢/٢شاغل

١١٢١٣/٠٢/۵بیکار

١٧٧٩٣/١٢/۴محصل و دانشجو

۴١۵٣١/٨١/٩خانه دار

٩٨٧١/٣١/۵دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

١٠٨٢/۶١/٩باال

۴۴٢٢/٣١/٩متوسط باال

١٠١۵٢/۶٢/٣متوسط

١٧٣٧٢/۵٢/۴متوسط پایین

١۴۴٧١/٧٢/٠نسبتاً پایین

۴٠١/۴١/٣پایین

پایگاه اقتصادی

١٠۵١/٧٢/٢قشر پایین

١۴١٣١/٨٢/٠قشر متوسط رو به پایین

٣٠٩٣١/٩٢/٠قشر متوسط

٣٣٩۵٢/١٢/١قشر متوسط رو به باال

١۵٨٧٢/٢٢/٢قشر باال

٢٩٧٣/٠٢/۶قشر باالی باال
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ادامه جدول ٩‑١۵. متوسط صرف وقت تلفن همراه در شبانه روز (ساعت) و ویژگی های فردی و پایگاهی

چند ساعت صرف استفاده از تلفن همراه می کنید

 Sum of SquaresdfMean SquareF.Sig

۶٣٨٢/١٧۶٣٢١٢٧/٣٩٢۴٨٣/٣١۵٠/٠٠٠سن

٩۵/٢٠٠١٩۵/٢٠٠١٩/۵٠٩٠/٠٠٠جنس

۵٨٨٧/٢٢٠۴١۴٧١/٨٠۵٣٣١/٣۴٧٠/٠٠٠سطح تحصیالت

٣٨٩١/٢٠٢۴٩٧٢/٨٠٠٢١٣/۴٨٧٠/٠٠٠وضع فعالیت

۶۴۴/٧٩٠۵١٢٨/٩۵٨٢۶/٣٩١٠/٠٠٠منزلت شغلی

۴٣٩/۴٢۵۵٨٧/٨٨۵٢٠/٣٧٩٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی

مــدت زمــان اســتفاده از تلفــن همــراه و ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی افــراد ارتبــاط داده شــده اســت. بــا افزایــش ســن، ســطح تحصیــالت، منزلــت 
ــر از  ــزان اســتفاده از تلفــن همــراه افــراد دارای درآمــد بــدون کار کمت ــزان اســتفاده از تلفــن همــراه بیشــتر می شــود. می شــغلی و پایــگاه اقتصــادی می

خانه دارهــا و ایــن افــراد نیــز کمتــر از شــاغالن و شــاغالن نیــز کمتــر از دانش آمــوزان، دانشــجویان و بیــکاران اســت. 
نــوع اســتفاده از تلفــن همــراه: از دارنــدگان تلفــن همــراه ســؤال شــده "افــزون بــر تمــاس تلفنــی و فرســتادن پیامــک، معمــوًال چــه اســتفاده های 
دیگــری از تلفــن همــراه می کنیــد؟" در ایــن ســؤال محدودیتــی بــرای انتخــاب گزینه هــا وجــود نــدارد. بــا ایــن وصــف، افــزون بــر تمــاس و پیامــک، 
بیشــترین اســتفاده از تلفــن همــراه در میــان دارنــدگان آن، بــا ۶٩/٣ درصــد بــرای گرفتــن عکــس و فیلــم و بــا ۶۶/٨ درصــد بــرای ارتبــاط بــا اینترنــت 
اســت. گــوش دادن بــه موســیقی یــا نواهــای مذهبــی بــا ٣۴/۶ درصــد، بــازی بــا نرم افزارهــای بــازی بــا ١٣/۵ درصــد، مطالعــه کتــاب یــا مجلــه بــا ۵/١٢ 
ــا ٣/٩ درصــد در  ــا ۴ درصــد و تماشــای برنامه هــای تلویزیونــی داخلــی و خارجــی ب ــا ٩/۵ درصــد، گــوش دادن بــه رادیــو ب درصــد، تماشــای فیلــم ب
ردیف هــای بعــدی اهمیــت از نظــر اســتفاده از تلفــن همــراه قــرار دارنــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه از ۴٧/٧ درصــد بــرای گرفتــن عکــس و فیلــم 
و ۴۶ درصــد بــرای ارتبــاط بــا اینترنــت و ٢٣/٨ درصــد بــرای گــوش دادن بــه موســیقی تــا ٢/٧ درصــد بــرای اســتفاده از رادیــو تلویزیــون توســط تلفــن 

همــراه تغییــر می کنــد.
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جدول ٩‑١۶. نوع استفاده از تلفن همراه و تعدد آن

٪خاص٪کلتعداد

نوع استفاده از تلفن همراه

٧۴٣٨۴٧/٧۶٩/٣گرفتن عکس و فیلم

۴٢۵٢/٧۴/٠گوش دادن به رادیو

۴٢١٢/٧٣/٩تماشای برنامه های تلویزیونی داخلی و خارجی

٣٧١٢٢٣/٨٣۴/۶گوش دادن به موسیقی یا نواهای مذهبی

١٣۴۴٨/۶١٢/۵مطالعه کتاب یا مجله

٧١٧٩۴۶/٠۶۶/٨ارتباط با اینترنت

١۴۵٢٩/٣١٣/۵بازی از طریق نرم افزارهای بازی

١٠١۵۶/۵٩/۵تماشای فیلم

۴٩٠/٣۵/٠دیگر استفاده ها

تنوع استفاده از تلفن 
همراه

٢۵٢١/۶٢/٣هیچ نوع

٣۶۵۴٢٣/۴٣۴/٠یک نوع

٣۴٨٠٢٢/٣٣٢/۴دو نوع

٣٣۵٣٢١/۵٣١/٢بیش از دو نوع

١٠٧٣٩۶٧/٧١٠٠/٠جمع

انــواع اســتفاده از تلفــن همــراه بــا ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی افــراد ارتبــاط داده شــده اســت. بــا کاهــش ســن، افزایــش ســطح تحصیــالت همــه 
انــواع اســتفاده از تلفــن همــراه بــه اســتثنای گــوش دادن بــه رادیــو افزایــش می یابــد. بــا افزایــش منزلــت شــغلی افــراد اســتفاده از تلفــن همــراه بــرای گرفتن 
عکــس و فیلــم، دیــدن تلویزیــون، مطالعــه کتــاب و مقالــه و ارتبــاط بــا اینترنــت بیشــتر و بــرای انجــام بــازی و شــنیدن رادیــو کمتــر می شــود (البتــه در 
مــورد افــراد در منزلــت شــغلی بــاال ایــن رونــد کمــی متفــاوت اســت). بــا افزایــش پایــگاه اقتصــادی افــراد اســتفاده از تلفــن همــراه بــرای مطالعــه کتاب و 
مقالــه، ارتبــاط بــا اینترنــت و انجــام بــازی بیشــتر و بــرای شــنیدن رادیــو کمتــر می شــود. زنــان کمتــر از مــردان بــرای گرفتــن عکــس و فیلــم، گــوش دادن 
رادیــو، تماشــای تلویزیــون و بــازی و بیشــتر از مــردان بــرای مطالعــه کتــاب و مقالــه از تلفــن همــراه اســتفاده می کننــد. افــراد دارای درآمــد بــدون کار، 
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کمتــر از دیگــر گروه هــای فعالیــت، بــرای انــواع اســتفاده از تلفــن همــراه بــه اســتثنای گــوش دادن رادیــو از تلفــن همــراه اســتفاده می کننــد. در نقطــه 
مقابــل، دانش آمــوزان و دانشــجویان بیشــتر از دیگــر گروه هــای فعالیــت، بــرای انــواع اســتفاده از تلفــن همــراه بــه اســتثنای گرفتــن عکــس و فیلــم و 
گــوش دادن رادیــو از تلفــن همــراه اســتفاده می کننــد. خانه دارهــا نیــز پــس از افــراد دارای درآمــد بــدون کار کمتــر از دیگــر گروه هــای فعالیــت، بــرای 

تماشــای تلویزیــون، گــوش دادن موســیقی، مطالعــه کتــاب و مقالــه، انجــام بــازی و رفتــن بــه اینترنــت از تلفــن همــراه اســتفاده می کننــد.
تعــدد اســتفاده از تلفــن همــراه: ٣۴ درصــد دارنــدگان تلفــن همــراه افــزون بــر تمــاس و پیامــک صرفــا یــک اســتفاده دیگــر، ٣٢/۴ درصــد تــا دو اســتفاده 
دیگــر و ٣١/٢ درصــد بیــش از دو نــوع اســتفاده دیگــر از تلفــن همــراه دارنــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونه عبــارت اســت از: ٢٣/۴ درصد یک اســتفاده دیگر، 
٢٢/٣ درصــد دو اســتفاده دیگــر و ٢١/۵ درصــد بیــش از دو اســتفاده دیگــر. میانگیــن تعــداد اســتفاده از تلفــن همــراه افــزون بــر تمــاس و پیامک، ٢/٢ اســت.

جدول ٩‑١٧. نوع استفاده از تلفن همراه و ویژگی های فردی و پایگاهی

گرفتن 
عکس و 
فیلم

گوش دادن 
به رادیو

تماشای 
تلویزیون داخلی 

و خارجی

شنیدن موسیقی 
ونواهای مذهبی

مطالعه 
کتاب مجله

ارتباط با 
اینترنت

نرم 
افزارهای 
بازی

تماشای 
فیلم

سن

١۵٧١/٣٢/۶۶/۵۴١/١١۵/٠٧۵/٨٢٢/١١۵/۴‑٢۵سال

٢۶٧٠/٨٣/۴٣/٧٣۴/٧١٣/٧٧٠/۴١٣/١٨/٨‑۴٠سال

۴١۶۵/۶۵/٨١/٧٢٨/١٨/۴۵۴/٠۵/٩۴/۵‑۶۴سال

۵٣/۶١١/٨١/٣٢٣/٢۵/١٣١/۶١/٧٣/٠باالتر از ۶۴ سال

جنس
۶٧/٢۴/٧۴/٧٣۴/٢١١/۵۶٨/١١۵/١٩/۶مرد

٧١/۵٣/١٣/١٣۴/٩١٣/۶۶۵/۵١١/٩٩/٢زن

تحصیالت

۵۴/١١۵/٩٠/۵٢١/٧٠/۵٩/٢٢/۴١/٩بی سواد

۶۵/۴۵/٣١/٧٣١/٠٢/۴٣۶/۶۵/۴۵/۶ابتدایی

٧٠/٣٣/٢٣/٨٣۶/١٩/٩۶٧/٧١۵/٣٩/٩متوسطه

۶٩/٧۴/٠۴/٩٣٣/٨٢٠/٠٧٧/٣١٣/٧١٠/٢عالی

۴۵/٠٧/۵١٠/٠۴۵/٠٢٠/٠٧٢/۵٧/۵١۵/٠حوزوی
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گرفتن 
عکس و 
فیلم

گوش دادن 
به رادیو

تماشای 
تلویزیون داخلی 

و خارجی

شنیدن موسیقی 
ونواهای مذهبی

مطالعه 
کتاب مجله

ارتباط با 
اینترنت

نرم 
افزارهای 
بازی

تماشای 
فیلم

وضع فعالیت

۶٧/٨۴/٣٣/٩٣٢/۴١٢/٨۶٩/٧١١/٧٨/٠شاغل

٧٢/١۴/١۴/٧٣٨/٣١٢/۴۶٨/۴١٩/٠١٢/٠بیکار

٧١/١٣/١٧/٠٣٩/٩١٧/٩٧٧/٧٢٣/٢١۵/٧محصل و دانشجو

٧١/٨٣/٣٢/١٣۴/۵٩/٩۵٩/٢١٠/٢٧/۶خانه دار

۵۶/١٧/٧١/٨٢۵/٧٨/٠۵٠/٣٣/۶۴/٠درآمد بدون کار

منزلت شغلی

۵٩/٨١/٨١/٨١٨/٨٢١/۴٨۵/٧٣/۶٨/٩باال

٧٠/۴٣/٠۵/١٣١/٢٢٣/١٧٨/١۶/٨۶/٨متوسط باال

۶٨/٣۵/٠۴/۵٣٣/۶١۶/٣٧٧/٠١٣/٠٧/٣متوسط

۶٨/۵٣/٨۴/٢٣٣/۴٩/٩٧٠/١١٢/٧٨/٣متوسط پایین

۶۵/١۵/١٢/۴٣١/٠٧/٧۵٩/۶١٢/۶٧/٨نسبتاً پایین

۵۵/۶٠/٠٠/٠۴۴/۴٧/۴٣٧/٠٧/۴٧/۴پایین

پایگاه اقتصادی

٧۶/٨١٠/٧٣/۶۴١/١٨/٩۴۴/۶٨/٩٧/١پایین

٧٢/٣۵/۴٢/۵٣٩/۵٨/١۵١/۶٩/۴۶/٧متوسط   پایین

۶٧/٧۴/٢٢/٩٣٠/۶٩/٩۶١/۶٩/٨٧/٧متوسط

۶٨/٢٣/٩٣/۵٣٢/٢١١/۵۶۶/۶١٠/٢٧/٢متوسط   باال

۶٨/۵٣/٢٢/٧٣٣/۴١٣/۵٧۵/١١۶/۶٨/٣باال

٧٢/۵٢/٩٣/٣۴۴/۴١۵/٠٨۵/٣٢٢/٢۵/٩باالی باال

تبلت
اســتفاده از تبلــت: از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه "شــما از تبلــت اســتفاده می کنیــد؟" در پاســخ بــه ایــن ســؤال، تنهــا ۵/٩ درصــد گفته انــد کــه از 

تبلــت اســتفاده می کننــد. 
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نــوع اســتفاده از تبلــت: در ســؤال دیگــری از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه "معمــوًال از تبلــت چــه اســتفاده هایی می کنیــد؟" در ایــن ســؤال نیــز 
محدودیتــی بــرای انتخــاب گزینه هــا وجــود نــدارد. انجــام بازی هــای رایانــه ای بــا ٢٧/٢ درصــد بیشــترین و یادداشــت برداشــتن بــا ١٣ درصــد کمتریــن 
اســتفاده از تبلــت در میــان اســتفاده کنندگان از تبلــت اســت. پــس از آن ٢٣/٠ درصــد اســتفاده کننــدگان از تبلــت گفته انــد بــرای دیــدن فیلــم و ســریال، 

١٩/٩ درصــد بــرای گــوش دادن بــه موســیقی، ١٨/٩ درصــد بــرای مطالعــه کتــاب از تبلــت اســتفاده می کننــد.

جدول ٩‑١٨. استفاده از تبلت و میزان آن

٪خاص٪کلتعداد

استفاده از تبلت  

٩٢٨۵/٩٠/٠بلی

١۴٣۵۶٩٢/٠٠/٠خیر

١۵٢٨۴٩٧/٩٠/٠جمع

نوع استفاده از تبلت

٢٣۶١/۵١٨/٩مطالعه کتاب

١۶٢١/٠١٣/٠یادداشت برداشتن

٢٨٧١/٨٢٣/٠دیدن فیلم و سریال

٣۴٠٢/٢٢٧/٢بازی های رایانه ای

٢۴٩١/۶١٩/٩گوش دادن به موسیقی

٢٨/٢٢/٢دیگر استفاده ها

١٢۵٠٨/٠١٠٠/٠جمع

بــا کاهــش ســن، افزایــش ســطح تحصیــالت، منزلــت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی اســتفاده از تبلــت نیــز افزایــش می یابــد. زنــان بیشــتر از مــردان، 
دانش آمــوزان و دانشــجویان بیشــتر از شــاغالن و بیــکاران و ایــن دو نیــز بیشــتر از خانه دارهــا و افــراد دارای درآمــد بــدون کار از تبلــت اســتفاده می کننــد.
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جدول ٩‑١٩. استفاده از تبلت و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵٣۴٢٣۶/٩١٠/٠‑٢۵ سال
٢۶۴٠٩۴۴/١٧/۴‑۴٠ سال
۴١١۶٩١٨/٢٣/٢‑۶۴ سال
٨٠/٩٠/٧باالتر از ۶۴ سال

جنس
۴٢۴۴۵/٧۵/۶مرد
۵٠۴۵۴/٣۶/۶زن

تحصیالت

۴٠/۴٠/٣بی سواد
۴۵۴/٩١/٨ابتدایی
۴٩۵۵٣/٩۶/٧متوسطه
٣٧٢۴٠/۵٩/٩عالی
٢٠/٢۴/١حوزوی

وضع فعالیت

٣١٣٣۴/١۵/٨شاغل
٧٩٨/۶۶/۴بیکار

٢۶٧٢٩/١١٣/٣محصل و دانشجو
٢٢۵٢۴/۵۴/٣خانه دار

٣۵٣/٨٢/٧دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

٢٠۶/٨١٧/٩باال
۴٩١۶/٨١٠/۶متوسط باال
٨٧٢٩/٨٨/٢متوسط

٩٠٣٠/٨۴/٩متوسط پایین
۴۶١۵/٨٢/٩نسبتاً پایین
٠٠/٠٠/٠پایین
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درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

پایگاه اقتصادی

١٠/٢٠/۶   پایین
۴٩٨/۶٢/٨   متوسط   پایین
١۵۶٢٧/۴۴/٣   متوسط

٢١٢٣٧/٣۵/۵   متوسط   باال
١٢١٢١/٣۶/٨   باال

٣٠۵/٣٨/٧   باالی باال

ادامه جدول ٩‑١٩. استفاده از تبلت و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSig

٢۴٠٫١۴٠a٠/٠٠٠سن

۶٫۵٢٠a٠/٠١١جنس

٢٧۶٫٣٩۴a٠/٠٠٠سطح تحصیالت

٢٣٧٫۴١٩a٠/٠٠٠وضع فعالیت

٩٢٫٧٧٢a٠/٠٠٠منزلت شغلی

۵٢٫٢٢۶a٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی





   :  

در ایــن فصــل رفتــن بــه ســینما و تئاتــر و میــزان آن، انــواع فیلم هــای مــورد عالقــه افــراد و تنهایــی یــا بــا دیگــران رفتــن بــه ســینما و تئاتــر مــورد پرســش 
قــرار گرفتــه اســت.

سینما
رفتــن بــه ســینما: از پاســخ گویان ســؤال شــده کــه "ســالی چنــد بــار بــه ســینما می رویــد؟" ٧٧/٧ درصــد اصــًال ســینما نمی رونــد و تنهــا ٢٢/٣ درصــد 
ســینما می رونــد. پاســخ ها در ســه دســته دســته بندی شــده اســت. ٢٧ درصــد کســانی کــه ســینما می رونــد یک بــار در ســال، ٢٧/٩ درصــد دوبــار در 
ســال و ۴۵/١ درصــد بیــش از دو بــار در ســال بــه ســینما می رونــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه ۶ درصــد یک بــار، ۶/٢ درصــد دوبــار و ١٠ درصــد 
بیــش از دو بــار در ســال اســت. میانگیــن تعــداد دفعاتــی کــه افــراد بــه ســینما می رونــد در میــان ســینماروها ٣/٨٧ بــار و در میــان جمعیــت نمونــه ٠/٨۶ 

بــار در ســال  اســت.
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جدول ١٠‑١. رفتن به سینما و میزان آن

٪خاص٪کلتعداد

رفتن به سینما

٣۴٧۴٢٢/٣٠/٠بلی

١٢١٣٢٧٧/٧٠/٠خیر

١۵۶٠۶١٠٠/٠٠/٠جمع

میزان رفتن به سینما 

٩٣٨۶/٠٢٧/٠یک بار

٩٧٠۶/٢٢٧/٩دو بار

١۵۶۶١٠/٠۴۵/١بیشتر از دو بار

٣۴٧۴٢٢/٣١٠٠/٠جمع

بــا کاهــش ســن، افزایــش ســطح تحصیــالت، منزلــت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی رفتــن بــه ســینما در افــراد بیشــتر می شــود. زنــان کمــی بیشــتر از 
مــردان، دانش آمــوزان و دانشــجویان بیشــتر از بیــکاران و شــاغالن و ایــن دو بیشــتر از خانه دارهــا و ایــن گــروه نیــز بیشــتر از افــراد دارای درآمــد بــدون 

ــد. کار ســینما می رون

جدول ١٠‑٢. رفتن سینما و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵١٣۴۵٣٨/٧٣٨/٩‑٢۵ سال

٢۶١۴٧١۴٢/٣٢۶/١‑۴٠سال

۴١۶٣٠١٨/١١١/٨‑۶۴سال

٢٨٠/٨٢/۴باالتر از ۶۴ سال

جنس
١۶۵٣۴٧/۶٢١/٣مرد

١٨٢١۵٢/۴٢٣/٢زن
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درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

تحصیالت

٧٠/٢٠/۴بی سواد

١٢٠٣/۵۴/٧ابتدایی

١٧٢٠۴٩/٧٢٣/٠متوسطه

١۶٠۴۴۶/۴۴٢/٢عالی

٩٠/٣١٨/٠حوزوی

وضع فعالیت

١٢٧۶٣٧/١٢٣/٣شاغل

٣٢۴٩/۴٢۶/٢بیکار

٩۴٧٢٧/۵۴۶/۴محصل و دانشجو

٨٠١٢٣/٣١۴/٩خانه دار

٩٣٢/٧٧/٠دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

۴٨٣/٩۴١/٧باال

١۶۶١٣/۵٣۵/٠متوسط باال

۴١٨٣۴/٠٣٨/۶متوسط

۴٢٨٣۴/٩٢٢/۶متوسط پایین

١۶۵١٣/۴١٠/١نسبتاً پایین

٣٠/٢۶/١پایین

پایگاه اقتصادی

۶٠/٣٣/٧   پایین

١۴۴۶/۶٨/٠   متوسط   پایین

۵٣٣٢۴/۵١۴/۵   متوسط

٨٣١٣٨/٢٢١/٢   متوسط   باال

۵٠۴٢٣/٢٢٧/٩   باال

١۵٩٧/٣۴۵/٠   باالی باال
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ادامه جدول ١٠‑٢. رفتن سینما و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSig

١٢٠٨٫۶۶٢a٠/٠٠٠سن

٧٫۵٧٩a٠/٠٠۶جنس

١٧٧٧٫۶۴٩a٠/٠٠٠سطح تحصیالت

١٠۴٨٫٨۵٧a٠/٠٠٠وضع فعالیت

٣۶٧٫۶۶۵a٠/٠٠٠منزلت شغلی

۴٨٢٫٧۴٩a٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی

ــت)"  ــا دو اولوی ــب ت ــه ترتی ــد؟ (ب ــتر می بینی ــی را بیش ــه فیلم های ــه "چ ــیده شــده ک ــد پرس ــینما می رون ــه س ــانی ک ــه: از کس ــورد عالق ــای م فیلم ه
بیشــترین فیلم هــای مــورد عالقــه در اولویــت اول فیلم هــای خانوادگــی و در اولویــت دوم فیلم هــای اجتماعــی اســت. در اولویــت اول ۵١/٨ درصــد 
ــان، فیلم هــای خانوادگــی، ١٢/۴ درصــد اجتماعــی، ١٠/۴ درصــد عشــقی، ٣/٩ درصــد پلیســی،  ســینماروها گفته انــد کــه فیلم هــای مــورد عالقــه آن
٢/۴ درصــد تاریخــی، ١/۶ درصــد تخیلــی و ١/۴ درصــد کارتــون و انیمیشــن اســت. بــرای ١۶/١ درصــد افــراد نیــز نــوع فیلــم فرقــی نمی کنــد ســینما 
رفتــن اصــل اســت. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه بــه ترتیــب از ١١ درصــد بــرای فیلم هــای خانوادگــی تــا ٠/٣ درصــد بــرای کارتــون و انیمیشــن اســت. 
 امــا در اولویــت دوم، فیلم هــای مــورد عالقــۀ ســینماروها ۴٣/٨ درصــد اجتماعــی، ٢٣/٩ درصــد عشــقی، ٩/٢ درصــد پلیســی، ۶/٨ درصــد کارتون 
و انیمیشــن، ۵/٣ درصــد تخیلــی، ۴ درصــد تاریخــی و ٣ درصــد خانوادگــی اســت. بــرای ۴/١ درصــد نیــز بــرای ســینما رفتــن، نــوع فیلــم مهــم نیســت. 

ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه ٣/٧ درصــد بــرای فیلم هــای اجتماعــی تــا ٠/٣ درصــد بــرای فیلم هــای خانوادگــی اســت.
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جدول ١٠‑٣.نوع فیلم های مورد عالقه

اولویت دوماولویت اول

٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد

١٧٠٩١١/٠۵١/٨۴٠٠/٣٣/٠خانوادگی

٣۴٣٢/٢١٠/۴٣١٨٢/٠٢٣/٩عشقی

٨٠٠/۵٢/۴۵٣٠/٣۴/٠تاریخی

۵٢٠/٣١/۶٧١٠/۵۵/٣تخیلی

١٢٩٠/٨٣/٩١٢٣٠/٨٩/٢جنایی و پلیسی

۴١٠٢/۶١٢/۴۵٨٣٣/٧۴٣/٨اجتماعی

۴۵٠/٣١/۴٩٠٠/۶۶/٨کارتون و انیمیشن

۵٣٢٣/۴١۶/١۵۴٠/٣۴/١فرقی نمی کند

٣٣٠٠٢١/١١٠٠/٠١٣٣٢٨/۵١٠٠/٠جمع

نــوع فیلــم بــا ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی افــراد ارتبــاط داده شــده اســت. بــا افزایــش ســن تماشــای فیلم هــای خانوادگــی، تاریخــی، اجتماعــی 
ــر فیلم هــای  ــردان فیلم هــای خانوادگــی و عشــقی و کمت ــان بیشــتر از م ــد. زن ــی و پلیســی کاهــش می یاب افزایــش و تماشــای فیلم هــای عشــقی، تخیل
ــد  ــا افزایــش ســطح تحصیــالت، تماشــای فیلم هــای خانوادگــی، عشــقی، تاریخــی، پلیســی، اجتماعــی افزایــش می یاب ــد. ب تاریخــی، پلیســی می بینن
(البتــه در مــورد ســطوح عالــی و پاییــن تحصیلــی بعضــاً ایــن رونــد دقیــق نیســت). بــا افزایــش منزلــت شــغلی افــراد دیــدن فیلم هــای خانوادگــی، عشــقی 
و پلیســی کمتــر و دیــدن فیلم هــای اجتماعــی بیشــتر می شــود. بــا افزایــش پایــگاه اقتصــادی افــراد دیــدن فیلم هــای اجتماعــی، تخیلــی بیشــتر و دیــدن 
فیلم هــای خانوادگــی و عشــقی کمتــر می شــود. خانه دارهــا و افــراد دارای درآمــد بــدون کار بیشــتر از دیگــر گروه هــای فعالیــت، فیلم هــای خانوادگــی و 
کمتــر فیلم هــای عشــقی می بیننــد. افــراد دارای درآمــد بــدون کار بیشــتر از دیگــران فیلم هــای تاریخــی و اجتماعــی می بیننــد. دانش آمــوزان و دانشــجویان 
بیشــتر از دیگــران فیلم هــای تخیلــی، و ایــن گــروه و بیــکاران بیشــتر از دیگــران فیلم هــای عشــقی را می بیننــد. بیــکاران و پــس از آنــان دانش آمــوزان و 

دانشــجویان بیشــتر از دیگــران فیلم هــای پلیســی می بیننــد.
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جدول ١٠‑۴. نوع فیلم های سینمایی مورد عالقه و ویژگی های فردی و پایگاهی

کارتون و انیمیشناجتماعیجنایی، پلیسیتخیلیتاریخیعشقیخانوادگی

   سن

  ١/٣  ١٢/٩  ۵/۴  ٢/٩  ١/٩  ١۴/۶  ١۵۴۴/٣‑٢۵ سال
  ١/١  ١٢/٧  ٣/۵  ١/٠  ٢/۵  ٩/۵  ٢۶۵٢/٨‑۴٠ سال
  ٢/٠  ١٠/۴  ١/٧  ٠/٢  ٣/۴  ۴/٠  ۴١۶۵/٠‑۶۴ سال
٠/٠  ٢٠/٨  ٠/٠۴/٢  ٠/٠۴/٢  ۶٢/۵باالتراز۶۴سال

   جنس
  ١/١  ١٣/٠  ۶/٧  ١/٩  ٣/٨  ٩/۴  ۴۵/٨مرد
  ١/۶  ١١/٩  ١/۴  ١/٣  ١/٢  ١١/٣  ۵٧/٢زن

     تحصیالت

  ١۴/٣  ٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠۵٧/١  ٢٨/۶بی سواد
٠/٠  ۴/٣  ٠/٠٢/۶  ٠/٩  ۵/٢  ٧٣/٠ابتدایی
  ١/٩  ١١/۴  ۴/۵  ٢/٠  ١/۶  ١٢/٠  ۴٩/٩متوسطه
  ٠/٩  ١٣/٨  ٣/۴  ١/١  ٣/۴  ٩/٢  ۵٢/۴عالی
٠/٠  ٠/٠١٢/۵  ١٢/۵  ١٢/۵  ١٢/۵  ٣٧/۵حوزوی

   وضع فعالیت

  ٠/٨  ١٣/٢  ٣/٣  ١/٠  ٣/٠  ٨/٢  ۵٣/۶شاغل
  ٠/٧  ١٢/۵  ٧/٣  ١/٧  ٣/۶  ١۵/٨  ٣٩/٣بیکار 

  ١/۵  ١٢/٩  ۵/۵  ٣/۵  ١/٩  ١۵/٢  ۴١/٩محصل و دانشجو
  ٢/۵  ١٠/۴  ١/٠  ٠/٣  ١/٠  ٧/٢  ۶۴/٧خانه دار

٠/٠  ١۴/٨  ۴/۵  ٢/٣  ٨/٠  ۴/۵  ۶٠/٢درآمد بدون کار

   منزلت شغلی   

٠/٠  ٢٨/٩  ٠/٠٢/٢  ٢/٢  ۴/۴  ۴٢/٢باال
  ١/٩  ٢١/٩  ١/٩  ٠/۶  ٣/٨  ۶/٣  ۴٨/٨متوسط باال
  ٠/٢  ١١/۵  ٣/٢  ١/٢  ٣/٧  ۶/١  ۵٧/۴متوسط

  ٠/٧  ٩/٢  ٢/٧  ١/۵  ٢/٠  ١٠/۴  ۵٣/۵متوسط پایین
  ١/٩  ١٣/٠  ٠/٠۴/۵  ٢/۶  ١٠/۴  ۵١/٩نسبتاً پایین
٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠  ٣٣/٣  ۶۶/٧پایین
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کارتون و انیمیشناجتماعیجنایی، پلیسیتخیلیتاریخیعشقیخانوادگی

پایگاه اقتصادی

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠  ١۶/٧  ٨٣/٣  پایین

  ١/۶  ٩/٣  ٠/٠٢/٣  ٣/١  ١١/۶  ۵۶/۶  متوسط پایین

  ١/۶  ١٠/۴  ٢/٨  ٠/٨  ٣/٠  ١٠/۴  ۵٨/۶  متوسط

  ٠/٩  ١٠/٧  ٣/٩  ٠/٧  ٢/۵  ٩/١  ۵۶/٧  متوسط باال

  ٠/٨  ١١/۴  ٣/٢  ١/٣  ٢/٣  ٧/۴  ۵۶/۶  باال

  ۴/۴  ٣١/٠  ٠/۶  ١/٩  ٢/۵  ٢/۵  ۴٣/٠  باالی باال

تئاتر
رفتــن بــه تئاتــر: از پاســخ گویان ســؤال شــده کــه "ســالی چندبــار بــه تئاتــر می رویــد؟" ٨٧/٢ درصــد جمعیــت نمونــه گفته انــد کــه اصــًال تئاتــر نمی رونــد 
و تنهــا ۴/٣ درصــد گفته انــد کــه تئاتــر می رونــد. ۴٧/٩ درصــد کســانی که تئاتــر می رونــد  گفته انــد ســالی یک بــار، ٢۵/۴ درصــد ســالی دوبــار و ٢۶/۶ 
درصــد در ســال بیــش از دوبــار تئاتــر می رونــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه ٢/١ درصــد یک بــار، ١/١ درصــد دوبــار و ١/٢ درصــد بیــش از دوبــار 

اســت. میانگیــن دفعــات رفتــن بــه تئاتــر در ســال در میــان تئاترروهــا ٢/۶٣ بــار و در جمعیــت نمونــه ٠/١١ بــار اســت.

جدول ١٠‑۵. رفتن به تئاتر و میزان آن

٪خاص٪کلتعداد

رفتن به تئاتر

‑۶٧۶۴/٣بلی

‑١٣۶١٠٨٧/٢خیر

‑١۴٩٣٠٩۵/٧جمع

میزان رفتن به تئاتر در سال

٣٢۴٢/١۴٧/٩یک بار

١٧٢١/١٢۵/۴دو بار

١٨٠١/٢٢۶/۶بیشتر از دو بار

۶٧۶۴/٣١٠٠/٠جمع
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٪خاص٪کلتعداد

همراهی در رفتن به سالن 
سینما و تئاتر

١١۶٢٧/۴۵٩/٧با اعضای خانواده

٧٢١۴/۶٣٧/٠با دوستان و آشنایان

۶۵/۴٣/٣به تنهایی

١٩۴٨١٢/۵١٠٠/٠جمع

رفتــن بــه تئاتــر بــا ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی ارتبــاط داده شــده اســت. بــا کاهــش ســن و افزایــش ســطح تحصیــالت، منزلــت شــغلی و پایــگاه 
اقتصــادی افــراد رفتــن بــه دیــدن تئاتــر نیــز افزایــش می یابــد. دانش آمــوزان و دانشــجویان بیشــتر از بیــکاران و شــاغالن و ایــن دو بیشــتر از خانه دارهــا 

و افــراد دارای درآمــد بــدون کار بــه دیــدن تئاتــر می رونــد.

جدول ١٠‑۶. رفتن به  تئاتر و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵٢۶٩٣٩/٨٩/٢‑٢۵ سال

٢۶٢٧٧۴١۵/۵‑۴٠ سال

۴١١٢۴١٨/٣٢/۴‑۶۴ سال

۶٠/٩٠/۵باالتر از ۶۴ سال

جنس
٣١٩۴٧/٢۴/۵مرد

٣۵٧۵٢/٨۵/٠زن

تحصیالت

١٠/١٠/١بی سواد

١۶٢/۴٠/۶ابتدایی

٢٨٨۴٢/٨۴/٢متوسطه

٣۶۶۵۴/۴١١/۴عالی

٢٠/٣۴/٣حوزوی
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درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

وضع فعالیت

٢۵۶٣٨/٢۵/١شاغل

٧١١٠/۶۶/۴بیکار

٢٠۴٣٠/۴١٢/١محصل و دانشجو

١١۶١٧/٣٢/٣خانه دار

٢٣٣/۴١/٨دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

٢٠٨/٢١٩/۶باال

۴۴١٨/٠١٠/٧متوسط باال

٨۴٣۴/٣٩/٠متوسط

٧٠٢٨/۶۴/١متوسط پایین

٢٧١١/٠١/٧نسبتاً پایین

٠٠/٠٠/٠پایین

پایگاه اقتصادی

٠٠/٠٠/٠   پایین

٢٢۵/۴١/٣   متوسط   پایین

٧۵١٨/۶٢/١   متوسط

١٣۶٣٣/٧٣/٨   متوسط   باال

١١٢٢٧/٧٧/٠   باال

۵٩١۴/۶٢٢/۶   باالی باال
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ادامه جدول ١٠‑۶. رفتن به تئاتر و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSig

٢۴٠٫۴۵٨a٠/٠٠٠سن

١٫٩٣٠a٠/١۶۵جنس

۴٨٩٫٩۶٣a٠/٠٠٠سطح تحصیالت

٣٠٢٫٧٨١a٠/٠٠٠وضع فعالیت

١۴۴٫١٨٢a٠/٠٠٠منزلت شغلی

٣۶٧٫٨٠٧a٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی

همراهــی در رفتــن بــه ســالن ســینما و تئاتــر: از کســانی که بــه ســالن ســینما و تئاتــر می رونــد، پرســیده شــده کــه "شــما بــا چــه کســانی بــه ســینما 
و تئاتــر می رویــد؟ (تنهــا یــک گزینــه)" ۵٩/٧ درصــد ســینما و تئاترروهــا گفته انــد کــه بــا اعضــای خانــواده، ٣٧ درصــد بــا دوســتان و آشــنایان و ٣/٣ 
درصــد بــه تنهایــی ســینما یــا تئاتــر می رونــد. بــا ایــن وصــف، دیــده  می شــود کــه رفتــن بــه ســالن ســینما یــا تئاتــر یــک کنــش جمعــی، اجتماعــی اســت 
تــا فــردی و از ایــن روی می توانــد در سیاســت گذاری های فرهنگــی اثــر تعیین کننــده ای داشــته باشــد، زیــرا اســتفاده از دیگــر رســانه ها حتــی تلویزیــون، 

بــه انــدازۀ ایــن رســانه زمینه ســاز کنــش جمعــی، اجتماعــی نیســت.



   :  

در ایــن فصــل، دربــارۀ انجــام انــواع فعالیت هــای مذهبــی اعــم از فعالیت هایــی کــه در منــزل یــا بیــرون ، دورۀ زمانــی انجــام ایــن فعالیت هــا و انــواع 
مراســم یــا مجالــس مذهبــی کــه در منــزل برگــزار می شــود، پرســیده شــده اســت.

فعالیت های مذهبی در مجامع
فعالیت هــای مذهبــی در ایــن پیمایــش شــامل: رفتــن بــه مجالــس جشــن و ســرور مذهبــی، روضــه و عــزاداری، ســخنرانی مذهبــی، جلســات دعــا و 

قــرآن، نمــاز جماعــت مســجد و محــل کار، زیــارت اهــل قبــور، زیــارت امام زاده هــا و خوانــدن قــرآن در منــزل اســت.
ــه  ــار ب ــد وقــت یک ب ــی، پرســیده شــده کــه «چن ــارۀ یکــی از فعالیت هــای مذهب ــه مجالــس جشــن و ســرور مذهبــی: از پاســخ گویان درب رفتــن ب
مجالــس جشــن و ســرور مذهبــی/ مولــودی می رویــد؟» ٧٢/۵ درصــد جمعیــت نمونــه در ایــن مجالــس شــرکت می کننــد. ٠/۴ درصــد هــرروز، ١/٧ 
درصــد هفتــه ای چندبــار، ٣ درصــد هفتــه ای یک بــار، ۶/٣ درصــد ماهــی چندبــار، ٧/٨ درصــد ماهــی یک بــار، ٣۶/١ درصــد ســالی چندبــار و ١٧/٣ 

ــد.  ــار در ایــن مجالــس شــرکت می کنن درصــد ســالی یک ب
رفتــن بــه روضــه و عــزاداری:  از پاســخ گویان دربــاره یکــی دیگــر از فعالیت هــای مذهبــی، ســؤال شــده کــه  «چنــد وقــت یک بار به مجلــس روضه و عــزاداری 
می رویــد؟» ٧۶/٢ درصــد جمعیــت نمونــه در ایــن مجالــس شــرکت می کننــد. ٠/٣ درصــد هــرروز، ١/٧ درصــد هفتــه ای چندبــار، ٣/۴ درصــد هفتــه ای یک بــار، 

٧/٣ درصــد ماهــی چندبــار، ٧/٨ درصــد ماهــی یک بــار، ۴١/١ درصــد ســالی چندبــار و ١۴/۶ درصــد ســالی یک بــار در ایــن مجالــس شــرکت می کننــد.



١٨٨ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

جدول ١١‑١. انجام فعالیت های مذهبی و میزان آن

درصدتعداد

رفتن به مجالس جشن و 
سرور مذهبی/ مولودی

۶٢٠/۴هر روز
٢۵٨١/٧هفته ای چند بار
۴۶٨٣/٠هفته ای یک بار
٩٧٨۶/٣ماهی چند بار
١٢١٣٧/٨ماهی یک بار
۵۶٣٩٣۶/١سالی چند بار
٢۶٩۶١٧/٣سالی یک بار

۴١٣٠٢۶/۵هیچ
١۵۴۴۴٩٩/٠جمع

رفتن به روضه و عزاداری

۵٠٠/٣هر روز
٢۶۶١/٧هفته ای چند بار
۵٣٧٣/۴هفته ای یک بار
١١٣٢٧/٣ماهی چند بار
١٢١۶٧/٨ماهی یک بار
۶۴١٧۴١/١سالی چند بار
٢٢٧٧١۴/۶سالی یک بار

٣۵۶٢٢٢/٨هیچ
١۵۴۵٧٩٩/٠جمع

رفتــن بــه مجالــس ســخنرانی دینــی: از پاســخ گویان دربــارۀ یکــی دیگــر از فعالیت هــای مذهبــی، ســؤال شــده کــه «چنــد وقــت یک بــار به مجالس ســخنرانی 
دینــی می رویــد؟» ۵۴/۶ درصــد جمعیــت نمونــه در ایــن مجالــس شــرکت می کننــد. ٠/۶ درصــد هــرروز، ١/۴ درصــد هفتــه ای چندبــار، ٣/۴ درصــد هفتــه ای 
یک بــار، ۶ درصــد ماهــی چندبــار، ۶/٣ درصــد ماهــی یک بــار، ٢٣/١ درصــد ســالی چندبــار و ١٣/٨ درصــد ســالی یک بــار در ایــن مجالــس شــرکت می کننــد.



فصل یازدهم: فعالیت های مذهبی | ١٨٩

شــرکت در جلســات دعــا: از پاســخ گویان دربــارۀ یکــی دیگــر از فعالیت هــای مذهبــی، پرســیده شــده کــه  «چنــد وقــت یک بــار در جلســات دعــا شــرکت 
می کنیــد؟» ۵۴/٨ درصــد جمعیــت نمونــه در ایــن مجالــس شــرکت می کننــد. ٠/٣ درصــد هــرروز، ١/٩ درصد هفتــه ای چندبــار، ۵/٨ درصد هفتــه ای یک بار، 

٧/٠ درصــد ماهــی چندبــار، ٨/٢ درصــد ماهــی یک بــار، ١٩/٨ درصــد ســالی چندبــار و ١١/٧ درصــد ســالی یک بــار در ایــن مجالــس شــرکت می کننــد.

ادامۀ جدول ١١‑١. انجام فعالیت های مذهبی و میزان آن

درصدتعداد

رفتن به مجالس سخنرانی 
دینی

٨٧٠/۶هر روز
٢٢٣١/۴هفته ای چند بار
۵٣٠٣/۴هفته ای یک بار
٩۴۴۶/٠ماهی چند بار
٩٨٣۶/٣ماهی یک بار
٣۶٠٣٢٣/١سالی چند بار
٢١۵٧١٣/٨سالی یک بار

۶٨٣۴۴٣/٨هیچ
١۵٣۶١٩٨/۴جمع

شرکت در جلسات دعا 
مثل دعای کمیل، ندبه و…

۵٠٠/٣هر روز
٢٩٨١/٩هفته ای چند بار
٩٠٩۵/٨هفته ای یک بار
١٠٩۶٧/٠ماهی چند بار
١٢٧٧٨/٢ماهی یک بار
٣٠٩١١٩/٨سالی چند بار
١٨٣١١١/٧سالی یک بار

۶٨۴۵۴٣/٩هیچ
١۵٣٩٧٩٨/٧جمع



١٩٠ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

رفتــن بــه جلســات قــرآن: از پاســخ گویان دربــاره یکــی دیگــر از فعالیت هــای مذهبــی، پرســیده شــده کــه «چنــد وقــت یک بــار بــه جلســات قــرآن می رویــد؟» 
۴٩/۵ درصــد جمعیــت نمونــه در ایــن جلســات شــرکت می کننــد. ١ درصــد هــرروز، ٣ درصــد هفتــه ای چندبــار، ۵/٩ درصد هفتــه ای یک بــار، ۶/۴ درصد ماهی 

چندبــار، ٧/۴ درصــد ماهــی یک بــار، ١۵/۵ درصــد ســالی چندبــار و ١٠/٢ درصــد ســالی یک بــار در ایــن جلســات شــرکت می کننــد.
ــد وقــت  ــی، ســؤال شــده کــه «چن ــاره یکــی دیگــر از فعالیت هــای مذهب ــا حســینیه: از پاســخ گویان درب شــرکت در نمــاز جماعــت در مســجد ی
ــا حســینیه شــرکت  ــاز جماعــت مســجد ی ــه در نم ــت نمون ــد؟» ۵۵/٣ درصــد جمعی ــا حســینیه شــرکت می کنی ــاز جماعــت مســجد ی ــار در نم یک ب
ــار،  ــار، ۶ درصــد ماهــی یک ب ــار، ٨/١ درصــد ماهــی چندب ــه ای یک ب ــار، ۵/۵ درصــد هفت ــه ای چندب می کننــد. ٧/٣ درصــد هــرروز، ۶/۵ درصــد هفت

ــد. ــن مراســم شــرکت می کنن ــار در ای ــار و ٧/۴ درصــد ســالی یک ب ١۴/۵ درصــد ســالی چندب

ادامۀ جدول ١١‑١. انجام فعالیت های مذهبی و میزان آن

درصدتعداد

رفتن به جلسات قرآن

١۶٠١/٠هر روز

۴۶٧٣/٠هفته ای چند بار

٩٢٣۵/٩هفته ای یک بار

١٠٠٣۶/۴ماهی چند بار

١١۶٢٧/۴ماهی یک بار

٢۴٢۴١۵/۵سالی چند بار

١۵٨۶١٠/٢سالی یک بار

٧۶۶٧۴٩/١هیچ

١۵٣٩٢٩٨/۶جمع



فصل یازدهم: فعالیت های مذهبی | ١٩١

درصدتعداد

شرکت در نماز جماعت 
در مسجد یا حسینیه

١١۴٢٧/٣هر روز

١٠٠٨۶/۵هفته ای چند بار

٨۶٢۵/۵هفته ای یک بار

١٢۶٣٨/١ماهی چند بار

٩٣٩۶/٠ماهی یک بار

٢٢۵۶١۴/۵سالی چند بار

١١۵۵٧/۴سالی یک بار

۶٧٨٩۴٣/۵هیچ

١۵۴١۴٩٨/٨جمع

شــرکت در نمــاز جماعــت محــل کار یــا تحصیــل: از پاســخ گویان دربــارۀ یکــی دیگــر از فعالیت هــای مذهبــی، پرســیده شــده کــه «چنــد وقــت 
یک بــار در نمــاز جماعــت محــل کار یــا تحصیــل شــرکت می کنیــد؟» ٢۵/۵ درصــد جمعیــت نمونــه در نمــاز جماعــت محــل کار یــا تحصیــل شــرکت 
می کننــد. ٣/٧ درصــد هــرروز، ٢/٧ درصــد هفتــه ای چندبــار، ٢/٣ درصــد هفتــه ای یک بــار، ٣/۴ درصــد ماهــی چندبــار، ٢/٨ درصــد ماهــی یک بــار، 

۶/۴ درصــد ســالی چندبــار و ۴/٢ درصــد ســالی یک بــار در ایــن مراســم شــرکت می کننــد.
رفتــن بــه زیــارت اهــل قبــور: از پاســخ گویان دربــاره یکــی دیگــر از فعالیت هــای مذهبــی، پرســیده شــده کــه  «چنــد وقــت یک بــار بــه زیــارت اهــل قبــور 
می رویــد؟» ٧٨ درصــد جمعیــت نمونــه بــه زیــارت اهــل قبــور می رونــد. ٠/۴ درصــد هــرروز، ٢/٠ درصــد هفتــه ای چندبــار، ٢٠/٢ درصــد هفتــه ای یک بــار، 

١٣/٧ درصــد ماهــی چندبــار، ١٢/۵ درصــد ماهــی یک بــار، ١٩/۶ درصــد ســالی چندبــار و ٩/۶ درصــد ســالی یک بــار بــه زیــارت اهــل قبــور می رونــد.



١٩٢ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامۀ جدول ١١‑١. انجام فعالیت های مذهبی و میزان آن

درصدتعداد

شرکت در نماز جماعت 
در محل کار و تحصیل

۵٨٣٣/٧هر روز
۴٢٨٢/٧هفته ای چند بار
٣۵٢٢/٣هفته ای یک بار
۵٣٨٣/۴ماهی چند بار
۴۴٢٢/٨ماهی یک بار
٩٩٢۶/۴سالی چند بار
۶۴٩۴/٢سالی یک بار

١١١۴٩٧١/۴هیچ
١۵١٣٣٩٧/٠جمع

زیارت اهل قبور

۵۵٠/۴هر روز
٣١۵٢/٠هفته ای چند بار
٣١۵٣٢٠/٢هفته ای یک بار
٢١٣٨١٣/٧ماهی چند بار
١٩۵٢١٢/۵ماهی یک بار
٣٠۶۵١٩/۶سالی چند بار
١۴٩٢٩/۶سالی یک بار

٣٢٣٨٢٠/٧هیچ
١۵۴٠٨٩٨/٧جمع

رفتـن بـه زیارتـگاه و مـزار امام زاده: از پاسـخ گویان دربارۀ یکی دیگر از فعالیت های مذهبی، پرسـیده شـده که «چنـد وقت یک بار به زیارتگاه یا مـزار امام زاده 
می رویـد؟» ٧۴/٢ درصـد جمعیـت نمونـه بـه زیارتـگاه یـا مـزار امـام زاده می رونـد. ٠/٣ درصد هـرروز، ١/٣ درصد هفته ای چندبـار، ٧/۵ درصد هفتـه ای یک بار، 

١٠/۵ درصـد ماهـی چندبـار، ١٣/١ درصـد ماهـی یک بـار، ٢۵/٩ درصـد سـالی چندبار و ١۵/۵ درصد سـالی یک بار به زیارتـگاه و مزار امـام زاده می روند.



فصل یازدهم: فعالیت های مذهبی | ١٩٣

خوانــدن قــرآن در منــزل: از پاســخ گویان دربــاۀ یکــی دیگــر از فعالیت هــای مذهبــی، پرســیده شــده که«چنــد وقــت یک بــار در منــزل قــرآن 
می خوانیــد؟» ۶٢/٣ درصــد جمعیــت نمونــه در منــزل قــرآن می خواننــد. ١٢/١ درصــد هــرروز، ٩/٢ درصــد هفتــه ای چندبــار، ٧/۵ درصــد هفتــه ای 
یک بــار، ٩/١ درصــد ماهــی چندبــار، ۶/٧ درصــد ماهــی یک بــار، ١١/٢ درصــد ســالی چندبــار و ۶/۵ درصــد ســالی یک بــار در منــزل قــرآن می خواننــد.

ادامۀ جدول ١١‑١. انجام فعالیت های مذهبی و میزان آن

درصدتعداد

رفتن به زیارتگاه و امامزاده

۵٢٠/٣٠هر روز
٢٠٨١/٣هفته ای چند بار
١١٧۵٧/۵هفته ای یک بار
١۶٣٨١٠/۵ماهی چند بار
٢٠٣٧١٣/١ماهی یک بار
۴٠۴٨٢۵/٩سالی چند بار
٢۴٢۴١۵/۵سالی یک بار

٣٨١٩٢۴/۵هیچ
١۵۴٠١٩٨/٧جمع

خواندن قرآن در منزل

١٨٨۵١٢/١هر روز
١۴٣۵٩/٢هفته ای چند بار
١١۶۴٧/۵هفته ای یک بار
١۴٢٣٩/١ماهی چند بار
١٠۵١۶/٧ماهی یک بار
١٧۴٢١١/٢سالی چند بار
١٠٢٠۶/۵سالی یک بار

۵٧١٣٣۶/۶هیچ
١۵۴٣٣٩٨/٩جمع



١٩۴ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

تعــدد فعالیت هــای مذهبــی: بــا توجــه بــه تنــوع فعالیت هــای مذهبــی، تعــدد فعالیت هــای مذهبــی افــراد نیــز محاســبه شــده اســت. ۴/٣ درصــد 
جمعیــت نمونــه تنهــا یــک نــوع فعالیــت مذهبــی دارنــد. ۵/٢ درصــد جمعیــت نمونــه دو نــوع و ٨٢/٧ درصــد بیــش از دو نــوع فعالیــت مذهبــی دارنــد. 

میانگیــن تعــدد فعالیت هــای مذهبــی فعــاالن مذهبــی نیــز ۶/١ فعالیــت اســت.

جدول ١١‑٢. تنوع فعالیت های مذهبی بیرون منزل

٪کلتعداد

تنوع فعالیت های مذهبی 

١١۴۶٧/٣هیچ نوع
۶٧٢۴/٣یک نوع
٨٠۶۵/٢دو نوع

١٢٩٠۵٨٢/٧بیش از دو نوع
١۵۵٢٩٩٩/۵جمع

انــواع فعالیت هــای مذهبــی بــا ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی افــراد ارتبــاط داده شــده اســت. بــا افزایــش ســن تمامــی فعالیت هــای مذهبــی افــراد، به اســتثنای 
شــرکت در نمــاز جماعــت محــل کار یــا تحصیــل نیــز افزایــش می یابــد. فعالیت هــای مذهبــی زنــان در همــۀ زمینه هــا، بــه اســتثنای شــرکت در نمــاز جماعــت 
مســجد یــا حســینیه و محــل کار و تحصیــل بیشــتر از مــردان اســت. انــواع فعالیت هــای مذهبــی خانه دارهــا و افــراد دارای درآمــد بــدون کار، به اســتثنای شــرکت در 
نمــاز جماعــت محــل کار و تحصیــل بیشــتر از دیگــر گروه هــای فعالیــت اســت (البتــه شــاغالن نیــز بیشــتر از بیــکاران و دانش آمــوزان و دانشــجویان در منــزل قــرآن 
می خواننــد.) دانش آمــوزان، دانشــجویان و بیــکاران نیــز کمتــر از دیگــران در انــواع فعالیت هــای مذهبــی شــرکت در نمــاز جماعــت محــل تحصیــل شــرکت دارنــد. 
ــا افزایــش ســطح تحصیلــی افــراد کلیــه فعالیت هــای مذهبــی به اســتثنای شــرکت در نمــاز جماعــت محــل کار و تحصیــل و خوانــدن قــرآن در  ب
منــزل کاهــش می یابــد. در واقــع، بــا افزایــش ســطوح تحصیلــی، شــرکت در نمــاز جماعــت محــل کار و تحصیــل و خوانــدن قــرآن در منــزل هــم افزایــش 
می یابــد. بــا افزایــش منزلــت شــغلی افــراد، شــرکت در مجالــس جشــن مذهبــی و روضــه و عــزاداری نیــز کاهــش پیــدا کــرده و شــرکت در نمــاز جماعــت 
ــاال، بیشــتر از دیگــران در  محــل کار و تحصیــل و خوانــد قــرآن در منــزل افزایــش می یابــد. همچنیــن، افــراد در منزلــت شــغلی متوســط و متوســط ب
جلســات دعــا، قــرآن، ســخنرانی مذهبــی و نمــاز در مســجد یــا حســینیه شــرکت می کننــد. بــا افزایــش پایــگاه اقتصــادی شــرکت در جلســات قــرآن کاهش 
و به اســتثنای قشــر بــاالی بــاال، خوانــدن قــرآن در منــزل، رفتــن بــه زیارتــگاه و مــزار امــام زاده، شــرکت در نمــاز جماعــت محــل کار و تحصیــل، رفتــن بــه 

زیــارت اهــل قبــور و شــرکت در جشــن های مذهبــی، افزایــش می یابــد.
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جدول ١١‑٣. شرکت در انواع فعالیت های مذهبی و ویژگی های فردی و پایگاهی

جلسه قرآندعاسخنرانی مذهبیروضه و عزاداریجشن مذهبی

سن

١۵۶۵/۵۶٨/٣۴۴/٠۴۴/٩۴١/۵‑٢۵ سال
٢۶٧٠/۵٧۴/٩۵١/٨۵٣/٠۴٧/٣‑۴٠ سال
۴١٨١/١٨٣/٩۶۴/٩۶۴/٣۵٨/٧‑۶۴ سال
٧٣/٨٨٠/٧۶۴/٨۵٩/٣۵٠/٨باالتراز۶۴ سال

جنس
۶٨/۵٧٣/٩۵۴/٢۵١/٨۴۴/۴مرد
٧٧/٩٨٠/٠۵۶/٨۵٩/٢۵۵/٩زن

تحصیالت

٧۴/٠٧۶/۵۶٢/٧۵۴/۴۴۶/٩بی سواد
٨١/٣٨۴/۵۶۵/٢۶٣/١۵٧/٩ابتدایی
٧٢/٠٧۶/٣۵٢/٢۵٣/٩۴٩/۴متوسطه
۶٩/۶٧٣/٠۵١/٧۵٣/۶۴٧/٢عالی
٨٧/٨٩١/٧٩٠/٠٨١/۶٨۵/۴حوزوی

وضع فعالیت

٧٠/۶٧۵/٣۵۴/٨۵٣/۵۴۶/٣شاغل
۶٣/٨۶٧/٩۴٩/۵۴٩/۵۴٢/٨بیکار

۶۴/٧۶٨/٠۴٢/٣۴۴/٢۴٠/۶محصل و دانشجو
٨٠/٧٨٣/١۶٠/٠۶١/۶۵٩/٠خانه دار

٧۶/٨٨٢/۴۶۶/٣۶٣/١۵٢/٨درآمد بدون کار

منزلت شغلی

۶۵/۵۶٧/٣۴۶/۴۵٠/٠۴١/٨باال
٧۶/٨٧٧/۴۶١/٨۶٢/٨۵۴/٢متوسط باال
٧٠/٩٧۴/٢۵۶/٨۵۶/٨۵٠/١متوسط

۶٧/۴٧٣/٧۴٩/٧۵٠/٢۴۴/٠متوسط پایین
٧٢/۴٧٨/١۵٧/۵۵٢/٠۴۴/٣نسبتاً پایین
٧۶/۶٧٧/١۶٠/۴۵٠/٠٣۵/۴پایین
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جلسه قرآندعاسخنرانی مذهبیروضه و عزاداریجشن مذهبی

پایگاه اقتصادی

۶٨/٣٧٠/٢۵٢/٢۵۴/٠۵۴/٠پایین

٧٣/٨٧۶/۶۵٩/٨۵٨/۴۵٣/١متوسط   پایین

٧٧/٠٨٠/٠۶٠/٩۶٠/۶۵٣/٨متوسط

٧۶/٠٨٠/۴۶٠/۵۵٩/٢۵٢/٩متوسط   باال

٧١/٢٧۵/٠۵١/١۵٢/٣۴۵/٩باال

۵٣/۴۶۶/٣٣٠/۶٣٠/٢٢۶/٧باالی باال

ادامه جدول ١١‑٣. شرکت در انواع فعالیت های مذهبی و ویژگی های فردی و پایگاهی

خواندن قرآن در منزلامامزادهزیارت اهل قبورنماز جماعت کارنماز جماعت مسجد

سن

٢۵‑١۵۴۵/۵٣٢/۶۶٩/٠۶٧/٩۵٧/۴

۴٢‑٠۶۵٠/٧٢۵/١٧٨/٣٧۴/۴۶٧/۶

۶۴‑۴١۶۶/٠٢۵/۵٨۵/٣٨٠/٨۶۵/١

۶۶/٣١٧/۵٨٢/٧٧۵/٣۴٧/٢باالتراز۶۴سال

جنس
۵٨/٠٣٠/٩٧٧/٠٧٢/١۵٧/٠مرد

۵۴/٠٢١/٧٨١/٠٧٨/٢۶٨/٩زن

تحصیالت

۶١/۴١۵/٨٧٧/٢٧١/۴٢٧/۵بی سواد

۶۴/۶١٩/٨٨٣/۵٧٩/۵۶۴/٧ابتدایی

۵٢/٩٢۵/٨٧٨/٢٧۴/٨۶۶/۴متوسطه

۵٣/۴٣۵/۶٧٨/٢٧۴/۴۶٩/۶عالی

٨٢/٠۶١/٢٩٠/٠٨٧/٨٨٩/٨حوزوی



فصل یازدهم: فعالیت های مذهبی | ١٩٧

خواندن قرآن در منزلامامزادهزیارت اهل قبورنماز جماعت کارنماز جماعت مسجد

وضع فعالیت

۵٧/٧٣٣/٣٧٨/٩٧۴/٣۶١/٣شاغل

۵٠/٣٢٠/٩٧٢/۵۶٨/۴۵۶/۶بیکار

۴۵/۵۴١/۵۶٩/١۶٨/١۵٧/۶محصل و دانشجو

۵۶/٠١۵/۶٨٣/٣٨٠/٠۶٩/١خانه دار

٧٠/٠٢١/٢٨۴/٣٧٨/٠۶٠/٣درآمد بدون کار

منزلت شغلی

۴٧/٣۴۴/٠٧٣/۶٧٣/۶۵٧/٣باال

۶٣/٩۵٣/۶٧٨/٠٧٣/٩٧۵/٩متوسط باال

۶٠/٠۴۶/١٨١/٣٧۶/٠٧١/٣متوسط

۵٢/٩٢۶/٩٧۶/۴٧٢/٢۵٨/۴متوسط پایین

۶٠/٠٢۵/١٨١/٣٧۵/۶۵٣/۶نسبتاً پایین

۵٨/٣١٨/٨٧۵/٠٧٠/٨۴١/٧پایین

پایگاه اقتصادی

۴٨/٨١٠/١٧٩/٠۶۴/٨۵۴/٩پایین

۵٨/۴١٨/۴٧٩/٢٧۴/٨۶٣/٧متوسط   پایین

۵٩/٨٢٣/۴٨٢/١٧٨/٢۶٣/٩متوسط

۵٩/٩٢۶/۶٨١/٩٧٨/٠۶۵/۴متوسط   باال

۵۴/٣٢٣/۴٨١/٧٧۴/٨۶۴/٢باال

٣٠/٣١۵/٩۶٧/٠۵٢/۶۴٧/٩باالی باال

مراسم مذهبی در منزل
برگــزاری مراســم نــذری: فعالیت هــای مذهبــی از جملــه برگــزاری مراســم و مجالــس، افــزون بــر محافــل و مراکــز مذهبــی، در داخــل منــزل نیــز انجــام 
می شــود. از همیــن رو از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه «در منــزل شــما مراســم ســفرۀ نــذری یــا پخــش غــذای نــذری برگــزار می شــود؟» ۴٨ درصــد 

جمعیــت نمونــه گفته انــد کــه در منــزل آنــان چنیــن فعالیــت مذهبــی انجــام می شــود.
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جدول ١١‑۴. انجام فعالیت های مذهبی در منزل

درصدتعداد

برگزاری مراسم سفره 
نذری یا پخش غذای 

نذری در منزل

٧۴٩١۴٨/٠بلی
٨٠٢٩۵١/۴خیر
١۵۵٢٠٩٩/۴جمع

برگزاری مراسم و مجالس 
مذهبی در منزل

۵٢۶۴٣٣/٧بلی
١٠٢٣٠۶۵/۶خیر
١۵۴٩۴٩٩/٣جمع

میزان برگزاری مراسم و 
مجالس مذهبی در منزل

٢٠/٠هر روز
١١١٠/٧٠هفته ای یکبار
٢١٠/١٠ماهی دو بار
۴٠/٠سالی ده روز
٣٢۶٢/١ماهی یکبار

٧٣٠/۵هر دو ماه یکبار
١۵۵١/٠سالی سه بار
۵٣۵٣/۴سالی دو بار
٣٢۵٩٢٠/٩سالی یکبار

۵٠/٠چند سال یکبار
۶٢۴۴/٠سالی چند بار
١٢٠/١گاهی اوقات

۵١٢٧٣٢/٩جمع

برگــزاری ایــن نــوع مراســم ارتبــاط معنــی داری بــا ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی افــراد نــدارد. شــاید بــه دلیــل پرســش در مــورد فعالیــت مذهبــی در 
منــزل اســت و نــه فعالیــت فــردی.
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جدول ١١‑۵. برگزاری مراسم سفره نذری یا پخش غذای نذری در منزل و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵١۵۶٨٢٠/٩۴۵/٧‑٢۵ سال
٢۶٢۵۵٧٣۴/١۴۵/۵‑۴٠ سال
۴١٢٨١٨٣٧/۶۵٣/٠‑۶۴ سال
۵۴٨٧/٣۴٧/٣باالتر از ۶۴ سال

جنس
٣۶٣٨۴٨/۶۴٧/٢مرد
٣٨۵٣۵١/۴۴٩/٣زن

تحصیالت

٧١٣٩/۶۴۴/۶بی سواد
١٣٣١١٧/٩۵١/٩ابتدایی
٣۵٧۴۴٨۴٧/٩متوسطه
١٨١٢٢۴/٣۴٨/٠عالی
٢٣٠/٣۴۶/٠حوزوی

وضع فعالیت

٢۶١٩٣۵/٢۴٨/٠شاغل
۵۴٩٧/۴۴۴/۶بیکار

٩۶٧١٣/٠۴٧/٨محصل و دانشجو
٢۶٣۶٣۵/۵۴٩/٣خانه دار

۶۶٢٨/٩۵٠/٣دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

۵١٢/٠۴۵/٩باال
٢۴١٩/۶۵١/۵متوسط باال
۵١۵٢٠/۶۴٧/٨متوسط

٨٩٨٣۵/٩۴٧/۵متوسط پایین
٧٧۵٣١/٠۴٧/۵نسبتاً پایین
٢٠٠/٨۴٠/٨پایین
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درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

پایگاه اقتصادی

۵۶١/٠٣۴/۶   پایین

٨٠٧١۴/۴۴۵/٠   متوسط   پایین

١٧٧١٣١/۶۴٨/٢   متوسط

١٩٨٢٣۵/۴۵٠/٨   متوسط   باال

٨۵٨١۵/٣۴٧/۶   باال

١٣٢٢/۴٣٧/۴   باالی باال

ادامه جدول ١١‑۵. برگزاری مراسم سفره نذری یا پخش غذای نذری در منزل و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSig

٧۴٫۶۶٣a٠/٠٠٠سن

۶٫٨۴۵a٠/٠٠٩جنس

٢٢٫۴٢٣a٠/٠٠٠سطح تحصیالت

١١٫١٧٣a٠/٠٢۵وضع فعالیت

۵٨٢/٣٫٧٧۴a٠منزلت شغلی

۴۶٫٢٢٣a٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی

برگــزاری دیگــر مراســم و مجالــس مذهبــی در منــزل: از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه «در منــزل شــما مراســم و مجالــس مذهبــی برگــزار 
می شــود؟"»٣٣/٧ درصــد جمعیــت نمونــه گفته انــد کــه در منــزل آنــان مراســم و مجلــس مذهبــی برگــزار می شــود. در پاســخ بــه ایــن کــه «چنــد وقــت یک بــار 
ایــن مراســم و مجالــس در منــزل شــما برگــزار می شــود؟» بیشــترین پاســخ بــا ٢٠/٩ درصــد مربــوط بــه ســالی یک بــار اســت. ۴ درصــد نیــز گفته انــد کــه 
ســالی چندبــار، ٣/۴ درصــد ســالی دوبــار، ٢/١ درصــد ماهــی یک بــار، ١ درصــد ســالی ســه بــار مراســم و مجالــس مذهبــی در منــزل آنــان برگــزار می شــود.
برگــزاری ایــن نــوع مراســم نیــز ارتبــاط معنــی داری بــا ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی افــراد به اســتثنای ســن نــدارد. شــاید بــه دلیــل ایــن کــه ســؤال 
در مــورد فعالیــت مذهبــی در منــزل اســت و نــه فعالیــت فــردی. برگــزاری مراســم و مجالــس مذهبــی در منــزل افــرادی کــه در ســن ۴٢ تــا ۶۴ ســال قــرار 
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دارنــد، افــراد در ســطح تحصیــالت ابتدایــی، افــراد در منزلــت شــغلی متوســط بــاال و افــراد دارای پایــگاه اقتصــادی متوســط بیشــتر و برگــزاری مراســم 
و مجالــس مذهبــی در منــزل افــراد بیــکار، از نظــر منزلــت شــغلی و پایگاهــی پاییــن کمتــر از دیگــران اســت.

جدول ١١‑۶. برگزاری مراسم و مجالس مذهبی در منزل و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵١٠١۵١٩/٣٢٩/۶‑٢۵سال

٢۶١٧۵٣٣٣/٣٣١/٣‑۴٠ سال

۴١٢١٠۶۴٠/٠٣٩/٧‑۶۴ سال

٣٩٠٧/۴٣٣/٧باالتر از ۶۴ سال

جنس
٢۴٨۵۴٧/٢٣٢/٣مرد

٢٧٧٩۵٢/٨٣۵/۶زن

تحصیالت

۵٠١٩/۶٣١/۴بی سواد

١٠٠٨١٩/٢٣٩/٣ابتدایی

٢۴٨٠۴٧/٣٣٣/۴متوسطه

١٢٣١٢٣/۵٣٢/٧عالی

٢۴٠/۵۴٨/٠حوزوی

وضع فعالیت

١٨٧۴٣۵/٨٣۴/۴شاغل

٣٣۴۶/۴٢٧/٢بیکار

۶١٨١١/٨٣٠/۵محصل و دانشجو

١٩۵٠٣٧/٣٣۶/۵خانه دار

۴۵٢٨/۶٣۴/۴دارای درآمد بدون کار
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درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

منزلت شغلی

٣۴١/٩٣٠/۴باال
١٧٩١٠/١٣٨/١متوسط باال
٣۵٢١٩/٨٣٢/٧متوسط

۶٣۵٣۵/٨٣٣/٨متوسط پایین
۵۶۵٣١/٨٣۴/٧نسبتاً پایین
١١٠/۶٢٢/۴پایین

پایگاه اقتصادی

۴۵١/١٢٧/٨   پایین
۵٧۴١۴/۵٣٢/٠   متوسط   پایین
١٣٣٧٣٣/٨٣۶/۵   متوسط

١٣۶٩٣۴/۶٣۵/١   متوسط   باال
۵۶۵١۴/٣٣١/۴   باال

۶۴١/۶١٨/١   باالی باال

ادامه جدول ١١‑۶. برگزاری مراسم و مجالس مذهبی در منزل و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSig

١٢٣٫٨٠۵a٠/٠٠٠سن

١٨٫۶۵٠a٠/٠٠٠جنس

۴۵٫٣۴٧a٠/٠٠٠سطح تحصیالت

۵٢٫٢٠٢a٠/٠٠٠وضع فعالیت

٨٫٢٩٨a٠/١۴١منزلت شغلی

۶٣٫١۶٩a٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی

انــواع مراســم و مجالــس مذهبــی در منــزل: از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه "چــه نــوع مراســم و مجالســی در منــزل شــما برگــزار می شــود؟" ١٠/٣ درصــد 
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جمعیــت نمونــه گفته انــد کــه در منــزل آنــان روضــه، ٧/٢ درصــد عــزاداری ایــام محــرم و صفــر، ۵/۶ درصــد جلســۀ قــرآن، ۴/٨ درصــد ســفرۀ نــذری، ٣/۴ درصــد 
مولــودی، ٢/٩ درصــد غــذای نــذری، ١/٧ درصــد جلســۀ زیــارت عاشــورا، ١/۵ درصــد مراســم شــب های قــدر، ١/٢ درصــد جشــن نیمــۀ شــعبان، ١ درصــد 
عــزاداری ایــام فاطمیــه برگــزار می شــود. دیگــر مراســم و مجالــس مذهبــی در منــزل کــه هر یــک کمتــر از ١ درصد اســت به ترتیب اهمیــت عبارتند از: ختــم انعام، 
دعــا، ختــم صلــوات، مراســم افطــار، هیئــت، دعــای کمیــل، قربانــی کــردن، عــزاداری، دعــای توســل، دعــای ندبــه، مداحــی و مرثیه خوانــی و ســخنرانی مذهبی. 

جدول ١١‑٧. برگزاری مراسم و مجالس مذهبی در منزل

درصدتعداددرصدتعداد

۴۶٠/٣مراسم عزاداری١۶٠٧١٠/٣مراسم روضه
۴٨٠/٣مراسم دعای توسل١١٢١٧/٢ایام محرم و صفر
٢٠٠/١مراسم دعای ندبه٨٧۵۵/۶جلسه قرآن
٩٠/١مداحی ‑ مرثیه خوانی٧۴٢۴/٨سفره نذری
١٢٠/١سخنرانی دینی۴۴۵٢/٩نذری دادن
۶٠/٠نماز امام زمان۵٣٣٣/۴مولودی

۶٠/٠آموزش قرآن٢۶٨١/٧مراسم زیارت عاشورا
٨٠/٠مراسم مذهبی محلی٢٣٢١/۵مراسم شب های قدر و رمضان

۵٠/٠بزرگداشت مذهبی١٧٩١/٢جشن نیمۀ شعبان
٣٠/٠جلسه ختم نادعلی١۵٧١/٠مراسم ایام فاطمیه
١٠/٠خیرات کردن١٣٠٠/٨جلسه ختم انعام
۵٠/٠مراسم احیا١١٩٠/٨مراسم دعا
١٠/٠مراسم قمه زنی٩٢٠/۶هیئت

١٠/٠حشن عید فطر١٣١٠/٨ختم صلوات
١٠/٠کالس احکام١٠۵٠/٧مراسم افطار

١٠/٠ذکر گفتن٨۶٠/۶مراسم دعای کمیل
۶٠٠/۴قربانی دادن





     :  

ــواع  ــور اجتماعــی و ان ــی، مشــارکت در ام ــری و علم ــی، هن ــع فرهنگ ــی، شــرکت در مجام ــای تفریحــی، اجتماع ــواع فعالیت ه ــن فصــل، از ان در ای
ــده اســت. ــیده ش ــی پرس ــن فعالیت های ــی چنی ــای زمان ــراد و دوره ه ــی اف ــرت های اجتماع معاش

فعالیت های تفریحی
فعالیت هــای تفریحــی در ایــن پیمایــش، شــامل رفتــن افــراد بــه قهوه خانــه، کافی شــاپ، پــارک و مراکــز تفریحــی معیــن، گــردش یــا قــدم زدن در بــازار و 
خیابــان، رفتــن بــه کــوه و طبیعــت، رفتــن بــه مراکــز بــزرگ خریــد ماننــد هایپــر، مــال و مگامــال، خیابان گــردی بــا اتومبیــل و رفتــن بــه شــهربازی اســت.

رفتــن بــه قهوه خانــه: از پاســخ گویان دربــارۀ یکــی از فعالیت هــای تفریحــی پرســیده شــده کــه بــه قهوه خانــه می رویــد؟ ١٧ درصــد جمعیــت نمونــه 
بــه قهوه خانــه می رونــد. ٠/٨ درصــد هــرروز، ١/١ درصــد هفتــه ای چندبــار، ١/۴ درصــد هفتــه ای یک بــار، ٢/١ درصــد ماهــی چندبــار، ٢/٢ درصــد 

ماهــی یک بــار، ۵/١ درصــد ســالی چندبــار و ۴/٢ درصــد ســالی یک بــار بــه قهوه خانــه می رونــد.
رفتــن بــه کافی شــاپ: از پاســخ گویان دربــارۀ یکــی دیگــر از فعالیت هــای تفریحــی پرســیده شــده کــه آیــا بــه کافی شــاپ می رویــد؟ ٢٩/٨ درصــد 
ــی  ــار، ٣/٧ درصــد ماه ــه ای یک ب ــار، ١/٩ درصــد هفت ــه ای چندب ــرروز، ٠/٩ درصــد هفت ــد. ٠/٣ درصــد ه ــاپ می رون ــه کافی ش ــه ب ــت نمون جمعی

ــد. ــه کافی شــاپ می رون ــار ب ــار و ۶/۶ درصــد ســالی یک ب ــار، ١٠/٧ درصــد ســالی چندب ــار، ۵/۴ درصــد ماهــی یک ب چندب
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جدول ١٢‑١. انجام فعالیت های تفریحی و میزان آن

درصدتعداد

رفتن به قهوه خانه

١٣٠٠/٨هر روز
١٧۵١/١هفته ای چند بار
٢١١١/۴هفته ای یک بار
٣٢١٢/١ماهی چند بار
٣۴٠٢/٢ماهی یک بار
٧٩٢۵/١سالی چند بار
۶۵٢۴/٢سالی یک بار

١٢٧٧٩٨١/٩هیچ
١۵۴٠٠٩٨/٧جمع

رفتن به کافی شاپ

۴۵٠/٣هر روز
١۴٠٠/٩هفته ای چند بار
٢٩٠١/٩هفته ای یک بار
۵٨١٣/٧ماهی چند بار
٨۴٩۵/۴ماهی یک بار
١۶۶۴١٠/٧سالی چند بار
١٠٣۴۶/۶سالی یک بار

١٠٨٣١۶٩/۴هیچ
١۵۴٣۴٩٨/٩جمع

ــارک و مراکــز تفریحــی  ــه پ ــا ب ــارۀ یکــی دیگــر از فعالیت هــای تفریحــی پرســیده شــده کــه «آی ــارک و مراکــز تفریحــی: از پاســخ گویان درب ــه پ رفتــن ب
می رویــد؟»  ٧٨ درصــد جمعیــت نمونــه بــه پــارک و مراکــز تفریحــی می رونــد. ١/٨ درصــد هــرروز، ۴/٧ درصــد هفتــه ای چندبــار، ٩ درصــد هفتــه ای یک بــار، 

١۵ درصــد ماهــی چندبــار، ١۶ درصــد ماهــی یک بــار، ٢٢/٩ درصــد ســالی چندبــار و ٧/٩ درصــد ســالی یک بــار بــه پــارک و مراکــز تفریحــی می رونــد.
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گردش یا قدم زدن در بازار و خیابان: از پاسخ گویان دربارۀ یکی دیگر از فعالیت های تفریحی پرسیده شده که «برای گردش یا قدم زدن در بازار و خیابان 
می روید؟» ٧۶/۴ درصد جمعیت نمونه برای گردش یا قدم زدن در بازار و خیابان می روند. ۴/٢ درصد هرروز، ٧/٩ درصد هفته ای چندبار، ٩/٣ درصد هفته ای یک بار، 

١۶/٢ درصد ماهی چندبار، ١۴/۵ درصد ماهی یک بار، ١٧ درصد سالی چندبار و ۶/۵ درصد سالی یک بار برای گردش یا قدم زدن در بازار و خیابان می روند.

ادامۀ جدول ١٢‑١. انجام فعالیت های تفریحی و میزان آن

درصدتعداد

رفتن به پارک و مراکز 
تفریحی

٢٨٢١/٨هر روز
٧٣٨۴/٧هفته ای چند بار
١۴١٠٩/٠هفته ای یک بار
٢٣۴٢١۵/٠ماهی چند بار
٢۴٩٠١۶/٠ماهی یک بار
٣۵٧٨٢٢/٩سالی چند بار
١٢٣٧٧/٩سالی یک بار

٣۴٠١٢١/٨هیچ
١۵۴٧٨٩٩/٢جمع

گردش یا قدم زدن در 
بازار و خیابان

۶۵۴۴/٢هر روز
١٢٣٣٧/٩هفته ای چند بار
١۴۵٢٩/٣هفته ای یک بار
٢۵٢۴١۶/٢ماهی چند بار
٢٢۶۴١۴/۵ماهی یک بار
٢۶۵۵١٧/٠سالی چند بار
١٠١٨۶/۵سالی یک بار

٣۶۴٨٢٣/۴هیچ
١۵۴۴٨٩٩/٠جمع
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رفتــن بــه کــوه و طبیعــت: از پاســخ گویان دربــارۀ یکــی دیگــر از فعالیت هــای تفریحــی پرســیده شــده کــه «بــه کــوه و طبیعــت می رویــد؟» ٧٢/٣ 
درصــد جمعیــت نمونــه بــه کــوه و طبیعــت می رونــد. ١/٢ درصــد هــرروز، ٣/٠ درصــد هفتــه ای چندبــار، ٧/٣ درصــد هفتــه ای یک بــار، ١١/٢ درصــد 

ماهــی چندبــار، ١۴/٨ درصــد ماهــی یک بــار، ٢٢/٢ درصــد ســالی چندبــار و ١١/٩ درصــد ســالی یک بــار بــه کــوه و طبیعــت می رونــد.
ــه مراکــز بــزرگ خریــد ماننــد  ــارۀ یکــی دیگــر از فعالیت هــای تفریحــی پرســیده شــده کــه «ب رفتــن بــه مراکــز بــزرگ خریــد: از پاســخ گویان درب
هایپــر، مــال و مگامــال می رونــد؟» ۵٨/٣ درصــد جمعیــت نمونــه بــه مراکــز بــزرگ خریــد می رونــد. ٠/۶ درصــد هــرروز، ٢/۵ درصــد هفتــه ای چندبــار، 
۵/١ درصــد هفتــه ای یک بــار، ٩/۶ درصــد ماهــی چندبــار، ١٣/٧ درصــد ماهــی یک بــار، ١۶/١ درصــد ســالی چندبــار و ١٠/١ درصــد ســالی یک بــار 

بــه مراکــز بــزرگ خریــد می رونــد.

ادامۀ جدول ١٢‑١. انجام فعالیت های تفریحی و میزان آن

درصدتعداد

رفتن به کوه و 
طبیعت گردی

١٨۴١/٢هر روز

۴۶١٣/٠هفته ای چند بار

١١٣٧٧/٣هفته ای یک بار

١٧۴۴١١/٢ماهی چند بار

٢٣١٣١۴/٨ماهی یک بار

٣۴٧٠٢٢/٢سالی چند بار

١٨۵۴١١/٩سالی یک بار

۴٢٨٠٢٧/۴هیچ

١۵۴۴٣٩٩/٠جمع
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درصدتعداد

رفتن به مراکز بزرگ خرید 
(هایپر، مال، مگامال)

٩٩٠/۶٠هر روز

٣٩٣٢/۵هفته ای چند بار

٧٩٢۵/١هفته ای یک بار

١۵٠٢٩/۶ماهی چند بار

٢١٣۴١٣/٧ماهی یک بار

٢۵١۶١۶/١سالی چند بار

١۵٧۵١٠/١سالی یک بار

۶۴٣۴۴١/٢هیچ

١۵۴۴۵٩٩/٠جمع

خیابان گــردی بــا اتومبیــل: از پاســخ گویان دربــارۀ یکــی دیگــر از فعالیت هــای تفریحــی پرســیده شــده کــه «بــا اتومبیــل خیابان گــردی می کنیــد؟» 
ــار،  ــه ای یک ب ــار، ۵/٣ درصــد هفت ــه ای چندب ــد. ۴/۴ درصــد هــرروز، ۵/٨ درصــد هفت ــا اتومبیــل خیابان گــردی می کنن ــه ب ۴٣ درصــد جمعیــت نمون
٧/٢ درصــد ماهــی چندبــار، ۶/٢ درصــد ماهــی یک بــار، ٨/٣ درصــد ســالی چندبــار و ۵/۴ درصــد ســالی یک بــار بــا اتومبیــل خیابان گــردی می کننــد.
ــا بــه شــهربازی می رویــد؟» ٣۶/٧ درصــد  رفتــن بــه شــهربازی: از پاســخ گویان دربارۀیکــی دیگــر از فعالیت هــای تفریحــی پرســیده شــده کــه «آی
جمعیــت نمونــه بــه شــهربازی می رونــد. ٠/٢ درصــد هــرروز، ٠/٧ درصــد هفتــه ای چندبــار، ١/٩ درصــد هفتــه ای یک بــار، ٣/٨ درصــد ماهــی چندبــار، 

۵/٣ درصــد ماهــی یک بــار، ١٢/۶ درصــد ســالی چندبــار و ١١/۵ درصــد ســالی یک بــار بــه شــهربازی می رونــد.
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ادامۀ جدول ١٢‑١. انجام فعالیت های تفریحی و میزان آن

درصدتعداد

خیابان گردی با اتومبیل

۶٩٣۴/۴هر روز
٩٠١۵/٨هفته ای چند بار
٨٢٢۵/٣هفته ای یک بار
١١٢۶٧/٢ماهی چند بار
٩۶٣۶/٢ماهی یک بار
١٣٠٢٨/٣سالی چند بار
٨٣٩۵/۴سالی یک بار

٨٨٠۵۵۶/۴هیچ
١۵۴۵١٩٩/٠جمع

رفتن به شهربازی

٢۵٠/٢٠هر روز
١١۵٠/٧٠هفته ای چند بار
٣٠٣١/٩هفته ای یک بار
۵٨۶٣/٨ماهی چند بار
٨٢۵۵/٣ماهی یک بار
١٩۶٧١٢/۶سالی چند بار
١٧٩٣١١/۵سالی یک بار

٩۶٩٨۶٢/١هیچ
١۵٣١٢٩٨/١جمع

تنــوع فعالیت هــای تفریحــی: از آنجــا کــه ممکــن اســت افــراد در چنــد نــوع فعالیــت تفریحــی شــرکت داشــته باشــند، تعــداد فعالیــت تفریحــی آنــان 
نیــز ســنجش شــده اســت. ٧/٨ درصــد جمعیــت نمونــه تنهــا یــک نــوع فعالیــت تفریحــی دارنــد، ٩/٨ درصــد افــراد نیــز دو نــوع فعالیــت تفریحــی و 

٧۴/۵ درصــد افــراد بیــش از دو نــوع فعالیــت تفریحــی دارنــد. میانگیــن تعــداد فعالیــت تفریحــی ۴/١ فعالیــت اســت. 
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جدول ١٢‑٢. تنوع فعالیت های تفریحی

درصدتعداد

تنوع فعایت های تفریحی

١١۶٩٧/۵هیچ نوع

١٢١٧٧/٨یک نوع

١۵٢۴٩/٨دو نوع

١١۶٢۶٧۴/۵بیش از دو نوع

١۵۵٣۶٩٩/۶جمع

انــواع فعالیــت تفریحــی افــراد بــا ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی آنــان ارتبــاط داده شــده اســت. بــا کاهــش ســن، افزایــش منزلــت شــغلی و پایــگاه 
اقتصــادی انــواع فعالیــت تفریحــی ماننــد: رفتــن بــه قهوه خانــه، کافی شــاپ، پــارک و مراکــز تفریحــی، قــدم زدن در بــازار و خیابــان، رفتــن بــه کــوه و 
طبیعــت، رفتــن بــه مراکــز بــزرگ خریــد، خیابان گــردی بــا اتومبیــل و رفتــن بــه شــهربازی افزایــش می یابــد. البتــه منزلــت شــغلی افــراد در رفتــن بــه 

ــد.  ــه می رون ــه قهوه خان ــن، بیشــتر از دیگــران ب ــد. افــراد دارای منزلــت شــغلی متوســط پایی ــد تبعیــت نمی کن ــه از ایــن رون قهوه خان
  مــردان بیشــتر از زنــان بــه قهوه خانــه، کافی شــاپ، کــوه و طبیعــت و خیابــان بــرای گــردش بــا اتومبیــل می رونــد. بیــکاران بیشــتر از دیگــر گروه هــای 
فعالیــت بــه قهوه خانــه می رونــد. انــواع فعالیــت تفریحــی به اســتثنای رفتــن بــه قهوه خانــه دانش آمــوزان و دانشــجویان بیشــتر از دیگــران اســت. 
خانه دارهــا کمتــر از افــراد دارای درآمــد بــدون کار و ایــن دو کمتــر از شــاغالن و افــراد در حــال تحصیــل بــه قهوه خانــه می رونــد. افــراد دارای درآمــد 
ــا اتومبیــل می رونــد.  بــدون کار کمتــر از خانه دارهــا و ایــن دو٬ کمتــر از شــاغالن و ایــن گــروه نیــز کمتــر از بیــکاران بــه کافی شــاپ و خیابان گــردی ب
افــراد دارای درآمــد بــدون کار و خانــه دار کمتــر از شــاغالن و بیــکاران بــه پــارک و مراکــز تفریحــی، کــوه و طبیعــت، مراکــز بــزرگ خریــد و یــا بــازار و 

خیابــان بــرای قــدم زدن و گــردش می رونــد. 
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جدول ١٢‑٣. فعالیت های تفریحی و ویژگی های فردی و پایگاهی

قدم زدنپارککافی شاپقهوه خانه
کوه و 
طبیعت

مراکز بزرگ 
خرید

خیابان گردی 
اتومبیل

شهربازی

سن

١۵٢۶/١۵٢/٧٨۵/۶٨٣/٧٨٠/٠۶۵/٢۵۶/۴۴٧/٨‑٢۵ سال
٢۶٢٠/٧٣۶/۶٨٣/٨٨١/٠٧٨/۴۶۵/٩۵٠/٩۴۵/٩‑۴٠ سال
۴١٩/۴١٣/٣٧٢/٠٧١/۴۶۶/٩۵٢/٢٣٢/٣٢۵/٧‑۶۴ سال
٧/٢۴/٣۵۵/٠۵۵/٢۴۴/۴٢٩/١١۴/۴٨/۶باالتراز۶۴ سال

جنس
٢۵/٣٣١/٩٧٨/٩٧٧/٠٧۶/٣۵٧/١۴۶/٩٣۶/۵مرد
٨/٨٢٧/٧٧٧/١٧۵/٨۶٨/٣۵٩/۵٣٩/٢٣۶/٨زن

تحصیالت

۵/٢٢/٣۴۵/٠۴٧/۶۴۴/٣٢٣/٠١٠/٢٨/۴بی سواد
٨/٨٧/۵۶٧/۴۶۶/٢۶٢/٠۴١/٨٢۵/٢٢١/٣ابتدایی
١٩/۴٣١/۶٨٣/١٨٠/۶٧۵/۵۶١/٧۴٧/٣۴١/٠متوسطه
٢٣/٢۵٣/۵٨٩/٠٨٧/٣٨۴/٧٧٧/٩۶٠/٨۵٠/۶عالی
٢/٠١٢/٢٧٨/٠۶٨/٠٧٠/٠۵٢/٠٣۶/٠٣۶/٠حوزوی

وضع فعالیت

٢٣/۵٣٢/٣٧٩/۵٧٧/١٧٧/٩۶١/۴۴٨/٣٣٩/۴شاغل
٣١/۵۴۶/۴٨٠/٨٨٠/٩٧٨/۵۵٨/٨۵۴/۶٣٧/۶بیکار

٢۴/٨۵٨/۵٨٨/۶٨۶/٠٨١/٨۶٨/٨۵۶/٣۵٢/٧محصل و دانشجو
۵/٣١٧/١٧٣/۴٧١/٧۶۴/٢۵٣/٧٣٣/٣٣٢/۶خانه دار

١٠/٨٩/۵٧١/٣٧٢/٨۶١/٧۴٧/٨٢٨/۴١۶/۶درآمد بدون کار

منزلت شغلی

١٨/٢۵٨/٠٨٢/١٨٢/٩٨۵/۶٨٠/٢۵٠/٩۴٧/٣باال
١۴/٣۴٢/٧٨٨/۵٨۵/٩٨١/٨٧۵/۵۵۴/٠۴٨/۴متوسط باال
٢١/۴۴۵/٩٨٨/٢٨۴/۴٨٣/٠٧۶/٩۵٧/١۴٩/٢متوسط

٢٩/۶٣۴/٢٨١/٣٧٧/٧٧٧/٢۶١/٩۵٠/٧٣٩/۴متوسط پایین
٢١/٨١٧/٢۶٨/٧۶٨/٨٧۴/٠۴۵/١٣۶/٨٣٠/٣نسبتاً پایین
١۶/٧١۴/۶٧٩/٢٧٧/١۶٩/۴۴٢/۶٢٠/٨١۶/٣پایین
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قدم زدنپارککافی شاپقهوه خانه
کوه و 
طبیعت

مراکز بزرگ 
خرید

خیابان گردی 
اتومبیل

شهربازی

پایگاه اقتصادی

۴/۴۵/٠۴٧/٢۴۴/۴۵٢/٨٢٣/۶١٨/٠٨/١پایین

١٠/٣١۴/١۶۴/٠۶۴/۴۶۵/٩۴٣/١٢٨/٨٢۴/۶متوسط   پایین

١٣/١٢١/٢٧٣/٣٧٢/٠٧٠/٨۵١/۶٣٧/٠٣٢/٠متوسط

١٧/٨٢٨/۵٨٠/۶٧٩/٣٧۴/٨۶١/۶۴۴/٨٣٨/۵متوسط   باال

٢٠/۵٣٣/١٨۶/١٨٢/٧٧١/٣۶۴/٧۵٠/٧۴٠/٢باال

٢٣/٩۵٠/١٩٠/۴٨۵/۵٧۵/۴٧۵/٩۴٧/٠٣۶/۵باالی باال

فعالیت های  اجتماعی
فعالیت هــای اجتماعــی افــراد در ســه مقولــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت؛ شــرکت در مجامــع عمومــی، مشــارکت در امــور اجتماعــی و معاشــرت 

اجتماعی.

شرکت در مجامع فرهنگی، هنری و علمی
در ایــن مقولــه، رفتــن افــراد بــه کنســرت موســیقی، مراســم بزرگداشــت شــخصیت های فرهنگــی و علمــی، مراســم بــزرگ جشــن های ملــی و مذهبــی، 
ســمینارها و همایش هــای علمــی و تخصصــی، جشــنواره های فیلــم و فعالیت هــای هنــری، مراســم و جشــن های کمــک بــه نیازمنــدان و امــور خیریــه، 
مراســم بزرگداشــت از افــراد خــدوم، نمایشــگاه های کتــاب و مطبوعــات و صنایــع دســتی و بازدیــد از گالری هــای آثــار هنــری (ماننــد نقاشــی و عکــس) 

و موزه هــا یــا مراکــز تاریخــی و باســتانی بررســی شــده اســت.
رفتــن بــه کنســرت موســیقی‑ از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه «بــه کنســرت موســیقی می رویــد؟» ١۶/۴ درصــد جمعیــت نمونــه بــه کنســرت 
موســیقی می رونــد. ٠/١ درصــد هفتــه ای چندبــار، ٠/٢ درصــد هفتــه ای یک بــار، ٠/۴ درصــد ماهــی چندبــار، ٠/٨ درصــد ماهــی یک بــار، ۵/٧ درصــد 

ســالی چندبــار و ٨/٨ درصــد ســالی یک بــار بــه کنســرت موســیقی می رونــد.
شــرکت در مراســم بزرگداشــت شــخصیت های فرهنگــی و علمــی: از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه «بــه مراســم بزرگداشــت شــخصیت های 
فرهنگــی و علمــی می رویــد؟» ١٢/١ درصــد جمعیــت نمونــه در مراســم بزرگداشــت شــخصیت های فرهنگــی و علمــی شــرکت می کننــد. ٠/١ درصــد 



٢١۴ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

هفتــه ای چندبــار، ٠/١ درصــد هفتــه ای یک بــار، ٠/۴ درصــد ماهــی چندبــار، ٠/٨ درصــد ماهــی یک بــار، ۴/١ درصــد ســالی چندبــار و ۶/۴ درصــد 
ــار در مراســم بزرگداشــت شــخصیت های فرهنگــی و علمــی شــرکت می کننــد. ســالی یک ب

جدول ١٢‑۴. شرکت در مجامع فرهنگی، هنری و علمی و میزان آن

درصدتعداد

رفتن به کنسرت موسیقی

۵٠/٠هر روز

٢٣٠/١هفته ای چند بار

٣۶٠/٢هفته ای یک بار

۶٧٠/۴ماهی چند بار

١٣٢٠/٨ماهی یک بار

٨٩٢۵/٧سالی چند بار

١٣٧۴٨/٨سالی یک بار

١٢٨٨۶٨٢/۶هیچ

١۵۴١۵٩٨/٨جمع

شرکت در مراسم 
بزرگداشت شخصیت های 

فرهنگی و علمی

٢٠/٠هر روز

١٠٠/١هفته ای چند بار

١٩٠/١هفته ای یک بار

۶٨٠/۴ماهی چند بار

١٢۶٠/٨ماهی یک بار

۶٣٩۴/١سالی چند بار

٩٩٢۶/۴سالی یک بار

١٣۵٠۵٨۶/۵هیچ

١۵٣۶١٩٨/۴جمع
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شــرکت در مراســم بــزرگ جشــن های ملــی و مذهبــی: از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه «در مراســم بــزرگ جشــن های ملــی و مذهبــی شــرکت 
می کنیــد؟» ٢٩/١ درصــد جمعیــت نمونــه در مراســم بــزرگ جشــن های ملــی و مذهبــی شــرکت می کننــد. ٠/١ درصــد هفتــه ای چندبــار، ٠/٣ درصــد 
ــار در مراســم  ــار و ١٠/۶ درصــد ســالی یک ب ــار، ١۴/١ درصــد ســالی چندب ــار، ٢/٣ درصــد ماهــی یک ب ــار، ١/١ درصــد ماهــی چندب ــه ای یک ب هفت

ــد. بــزرگ جشــن های ملــی و مذهبــی شــرکت می کنن
بازدیــد از گالری هــای آثــار هنــری (ماننــد نقاشــی و عکــس): از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه «از گالری هــای آثــار هنــری بازدیــد می کنیــد؟» 
١٢/٩ درصــد جمعیــت نمونــه از گالری هــای آثــار هنــری بازدیــد می کننــد. ٠/١ درصــد هفتــه ای چندبــار، ٠/٢ درصــد هفتــه ای یک بــار، ٠/۴ درصــد 

ماهــی چندبــار، ١/٢ درصــد ماهــی یک بــار، ۴ درصــد ســالی چندبــار و ۶/٨ درصــد ســالی یک بــار از گالری هــای آثــار هنــری بازدیــد می کننــد.

ادامۀ جدول ١٢‑۴. شرکت در مجامع فرهنگی، هنری و علمی و میزان آن

درصدتعداد

شرکت در مراسم بزرگ 
جشن های ملی ومذهبی

۶٠/٠هر روز

١٩٠/١هفته ای چند بار

۵۴٠/٣هفته ای یک بار

١٧۵١/١ماهی چند بار

٣۶٣٢/٣ماهی یک بار

٢٢٠۵١۴/١سالی چند بار

١۶۵٢١٠/۶سالی یک بار

١٠٨٨۶۶٩/٨هیچ

١۵٣۶٠٩٨/۴جمع
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درصدتعداد

بازدید از گالری های آثار 
هنری (مانند نقاشی، 

عکس، …)

٧٠/٠هر روز

٨٠/١هفته ای چند بار

٣٢٠/٢هفته ای یک بار

۶۵٠/۴ماهی چند بار

١٨٣١/٢ماهی یک بار

۶٢۵۴/٠سالی چند بار

١٠۶٣۶/٨سالی یک بار

١٣٣٨١٨۵/٧هیچ

١۵٣۶۴٩٨/۴جمع

شــرکت در ســمینارها و همایش هــای علمــی و تخصصــی: از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه «در ســمینارها و همایش هــای علمــی و تخصصــی 
شــرکت می کنیــد؟» ١٢/٣ درصــد جمعیــت نمونــه در ســمینارها و همایش هــای علمــی و تخصصــی شــرکت می کننــد. ٠/١ درصــد هفتــه ای چندبــار، 
٠/٢ درصــد هفتــه ای یک بــار، ٠/۶ درصــد ماهــی چندبــار، ١/١ درصــد ماهــی یک بــار، ۴/۴ درصــد ســالی چندبــار و ۵/٧ درصــد ســالی یک بــار در 

ســمینارها و همایش هــای علمــی و تخصصــی شــرکت می کننــد.
بازدیــد از موزه هــا یــا مراکــز تاریخــی و باســتانی: از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه «از موزه هــا یــا مراکــز تاریخــی و باســتانی بازدیــد می کنیــد؟» 
٢١/٧ درصــد جمعیــت نمونــه از موزه هــا یــا مراکــز تاریخــی و باســتانی بازدیــد می کننــد. ٠/١ درصــد هفتــه ای چندبــار، ٠/٢ درصــد هفتــه ای یک بــار، 
٠/۶ درصــد ماهــی چندبــار، ١/٣ درصــد ماهــی یک بــار، ۶/٩ درصــد ســالی چندبــار و ١٢/٣ درصــد ســالی یک بــار از موزه هــا یــا مراکــز تاریخــی و 

باســتانی بازدیــد می کننــد.
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ادامۀ جدول ١٢‑۴. شرکت در مجامع فرهنگی، هنری و علمی و میزان آن

درصدتعداد

شرکت در سمینارها 
و همایش های علمی و 

تخصصی

۴٠/٠هر روز
١۴٠/١هفته ای چند بار
٢٨٠/٢هفته ای یک بار
٨٨٠/۶ماهی چند بار
١٧۴١/١ماهی یک بار
۶٩۴۴/۴سالی چند بار
٨٩٢۵/٧سالی یک بار

١٣۴۶۵٨۶/٣هیچ
١۵٣۵٩٩٨/۴جمع

بازدید از موزه ها یا مراکز 
تاریخی و باستانی

۴٠/٠هر روز
١٢٠/١هفته ای چند بار
٣١٠/٢هفته ای یک بار
٨٨٠/۶ماهی چند بار
٢٠١١/٣ماهی یک بار
١٠٧٣۶/٩سالی چند بار
١٩٢۵١٢/٣سالی یک بار

١٢٠٣٩٧٧/١هیچ
١۵٣٧٣٩٨/۵جمع

شــرکت در جشــنواره های فیلــم و فعالیت هــای هنــری: از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه «در جشــنواره های فیلم و فعالیت های هنری شــرکت می کنیــد؟» ٩/٩ 
درصــد جمعیــت نمونــه در جشــنواره های فیلــم و فعالیت هــای هنــری شــرکت می کننــد. ٠/١ درصــد هفتــه ای چندبــار، ٠/٢ درصــد هفتــه ای یک بــار، ٠/۴ درصــد 

ماهــی چندبــار، ١ درصــد ماهــی یک بــار، ٣ درصــد ســالی چندبــار و ۵/١ درصــد ســالی یک بــار در جشــنواره های فیلــم و فعالیت هــای هنــری شــرکت می کننــد.
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ــه  ــه «در مراســم و جشــن های کمــک ب ــه: از پاســخ گویان پرســیده شــده ک ــور خیری ــدان و ام ــه نیازمن شــرکت در مراســم و جشــن های کمــک ب
نیازمنــدان و امــور خیریــه شــرکت می کنیــد؟» ٢٢ درصــد جمعیــت نمونــه در مراســم و جشــن های کمــک بــه نیازمنــدان و امــور خیریــه شــرکت می کننــد. 
٠/١ درصــد هــرروز، ٠/١ درصــد هفتــه ای چندبــار، ٠/۴ درصــد هفتــه ای یک بــار، ١/١ درصــد ماهــی چندبــار، ٢/٣ درصــد ماهــی یک بــار، ٨/٢ درصــد 

ســالی چندبــار و ٩/۵ درصــد ســالی یک بــار در مراســم و جشــن های کمــک بــه نیازمنــدان و امــور خیریــه شــرکت می کننــد.

ادامۀ جدول ١٢‑۴. شرکت در مجامع فرهنگی، هنری و علمی و میزان آن

درصدتعداد

شرکت در جشنواره های 
فیلم و فعالیت های هنری

٧٠/٠هر روز
٩٠/١هفته ای چند بار
٣٢٠/٢هفته ای یک بار
۶۵٠/۴ماهی چند بار
١۴٩١/٠ماهی یک بار
۴۶١٣/٠سالی چند بار
٧٩۶۵/١سالی یک بار

١٣٨١٣٨٨/۵هیچ
١۵٣٣٢٩٨/٢جمع

شرکت در مراسم و 
جشن های کمک به 
نیازمندان و امور خیریه

٩٠/١هر روز
٢٣٠/١هفته ای چند بار
۶۶٠/۴هفته ای یک بار
١٧١١/١ماهی چند بار
٣۶٣٢/٣ماهی یک بار
١٢٧٣٨/٢سالی چند بار
١۴٨٠٩/۵سالی یک بار

١١٩٧٩٧۶/٨هیچ
١۵٣۶۴٩٨/۴جمع
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شــرکت در مراســم بزرگداشــت افــراد خــدوم: از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه «در مراســم بزرگداشــت از افــراد خــدوم شــرکت می کنیــد؟» ١١ درصــد 
جمعیــت نمونــه در مراســم بزرگداشــت افــراد خــدوم شــرکت می کننــد. ٠/١ درصــد هفتــه ای چندبــار، ٠/٢ درصــد هفتــه ای یک بــار، ٠/۵ درصــد ماهــی چندبار، 

٠/٩ درصــد ماهــی یک بــار، ٣/۵ درصــد ســالی چندبــار و ۵/۵ درصــد ســالی یک بــار در مراســم بزرگداشــت از افــراد خــدوم شــرکت می کننــد.
رفتــن بــه نمایشــگاه های کتــاب و مطبوعــات : از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه "بــه نمایشــگاه های کتــاب و مطبوعــات می رویــد؟" ٢٣/۶ درصــد 
ــار، ٠/۶ درصــد ماهــی  ــه ای یک ب ــار، ٠/٢ درصــد هفت ــه ای چندب ــد. ٠/١ درصــد هفت ــاب و مطبوعــات می رون ــه نمایشــگاه های کت ــه ب جمعیــت نمون

چندبــار، ١/۴ درصــد ماهــی یک بــار، ٧/٠ درصــد ســالی چندبــار و ١٣/٩ درصــد ســالی یک بــار بــه نمایشــگاه های کتــاب و مطبوعــات می رونــد.

ادامۀ جدول ١٢‑۴. شرکت در مجامع فرهنگی، هنری و علمی و میزان آن

درصدتعداد

شرکت در مراسم و 
جشن های بزرگداشت 

افراد خدوم

۴٠/٠هر روز

١٨٠/١هفته ای چند بار

٣٨٠/٢هفته ای یک بار

٧٩٠/۵ماهی چند بار

١٣٣٠/٩ماهی یک بار

۵۴٩٣/۵سالی چند بار

٨۶٠۵/۵سالی یک بار

١٣۶۶٠٨٧/۵هیچ

١۵٣۴١٩٨/٣جمع
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درصدتعداد

رفتن به نمایشگاه های 
کتاب و مطبوعات

٧٠/٠هر روز
١٠٠/١هفته ای چند بار
٣٨٠/٢هفته ای یک بار
١٠١٠/۶ماهی چند بار
٢١٨١/۴ماهی یک بار
١٠٨٩٧/٠سالی چند بار
٢١۶۴١٣/٩سالی یک بار

١١٧۶۶٧۵/۴هیچ
١۵٣٩٣٩٨/۶جمع

رفتــن بــه نمایشــگاه های صنایــع دســتی: از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه «بــه نمایشــگاه های صنایــع دســتی می رویــد؟» ٢۴/۶ درصــد جمعیــت نمونــه 
بــه نمایشــگاه های صنایــع دســتی می رونــد. ٠/١ درصــد هفتــه ای چندبــار، ٠/٢ درصــد هفتــه ای یک بــار، ٠/۶ درصــد ماهــی چندبــار، ١/۴ درصــد ماهــی 

یک بــار، ٧/٩ درصــد ســالی چندبــار و ١۴ درصــد ســالی یک بــار بــه نمایشــگاه های صنایــع دســتی می رونــد.
ادامۀ جدول ١٢‑۴. شرکت در مجامع فرهنگی، هنری و علمی و میزان آن

درصدتعداد

شرکت در نمایشگاه های 
صنایع دستی

٣٠/٠هر روز
١٧٠/١هفته ای چند بار
٣٣٠/٢هفته ای یک بار
٩٠٠/۶ماهی چند بار
٢٢۵١/۴ماهی یک بار
١٢٣۴٧/٩سالی چند بار
٢١٨۴١۴/٠سالی یک بار

١١۶٠٨٧۴/۴هیچ
١۵٣٩۴٩٨/۶جمع



فصل دوازدهم: فعالیت های تفریحی و اجتماعی | ٢٢١

درصدتعداد

شرکت در دیگر 
نمایشگاه ها

١٢٠/١هر روز
١٣٠/١هفته ای چند بار
٢۵٠/٢هفته ای یک بار
٣٣٠/٢ماهی چند بار
٧٠٠/۴ماهی یک بار
٣٩٣٢/۵سالی چند بار
۶٣۶۴/١سالی یک بار

٧۵٠۵۴٨/١هیچ
٨۶٨٧۵۵/٧جمع

تنــوع شــرکت در مجامــع فرهنگــی، هنــری و علمــی: از آنجــا کــه ممکــن اســت افــراد در چنــد نوع از مجامع شــرکت داشــته باشــند، تعداد شــرکت آنان 
نیــز ســنجش شــده اســت. ١۶/٨ درصــد جمعیــت نمونــه تنهــا در یــک نــوع از مجامــع، ١٠/٣ درصــد جمعیــت نمونــه در دو نــوع و ٢٨/٨ درصــد جمعیــت 
نمونــه در بیــش از دو نــوع از مجامــع شــرکت می کننــد. میانگیــن تعــداد شــرکت افــراد در مجامــع فرهنگی، هنــری و علمــی در جمعیت نمونه ٢/٠٢ اســت.

جدول ١٢‑۵. تنوع شرکت در مجامع فرهنگی، هنری و علمی

درصدتعداد

تنوع شرکت در مجامع 
فرهنگی، هنری و علمی

۶٧۴١۴٣/٢هیچ نوع

٢۶١۶١۶/٨یک نوع

١۶٠٩١٠/٣دو نوع

۴۴٨٩٢٨/٨بیش از دو نوع

١۵۴۵۵٩٩/٠جمع

شــرکت در انــواع مجامــع فرهنگــی، هنــری و علمــی و ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی افــراد ارتبــاط داده شــده اســت. بــا کاهــش ســن، رفتــن بــه 
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شــرکت در همــۀ مجامــع فرهنگــی، هنــری و علمــی به اســتثنای جشــن های ملــی، مذهبــی، جشــنواره های امــور خیریــه ای و بزرگداشتبزرگداشــت افــراد 
خــدوم افزایــش می یابــد. بــا افزایــش ســطح تحصیــالت و منزلــت شــغلی، شــرکت در همــۀ مجامــع فرهنگــی، هنــری و علمــی نیــز افزایــش می یابــد. 
بــا افزایــش پایــگاه اقتصــادی افــراد، شــرکت در همــۀ مجامــع فرهنگــی، هنــری و علمــی نیــز افزایــش می یابــد. البتــه قشــر بــاالی بــاالی اقتصــادی در 
مــواردی ماننــد جشــن های ملــی و مذهبــی، امــور خیریــه ای و بزرگداشــت افــراد خــدوم و نمایشــگاه های صنایــع دســتی از ایــن رونــد تبعیــت نمی کنــد. 
ــا،  ــد موزه ه ــی و بازدی ــای علم ــی، همایش ه ــر در کنســرت های موســیقی، مراســم بزرگداشــت شــخصیت های فرهنگ ــردان، کمت ــه م ــان نســبت ب زن
جشــنواره های فیلــم و عکــس، بزرگداشــت افــراد خــدوم و بیشــتر از مــردان در نمایشــگاه های صنایــع دســتی شــرکت می کننــد. دانش آمــوزان و 
ــه جــزء جشــن های ملــی و مذهبــی، امــور خیریــه ای و  دانشــجویان بیشــتر از دیگــر گروه هــای فعالیــت در همــۀ مجامــع فرهنگــی، هنــری و علمــی ب
بزرگداشــت افــراد خــدوم شــرکت می کننــد. خانه دارهــا کمتــر از دیگــران، در کلیــه مجامــع فرهنگــی، هنــری و علمــی و بیشــتر از افــراد دارای درآمــد 
ــه شــرکت  ــکاران در جشــنواره های امــور خیری ــدون کار و بی ــراد دارای درآمــد ب ــد. شــاغالن بیشــتر از اف ــد از موزه هــا شــرکت دارن ــدون کار در بازدی ب
می کننــد. شــاغالن و افــراد دارای درآمــد بــدون کار بیشــتر از بیــکاران و افــراد در حــال تحصیــل در مراســم بزرگداشــت افــراد خــدوم شــرکت می کننــد. 
بیــکاران بیشــتر از شــاغالن در کنســرت موســیقی شــرکت می کننــد و در برابــر آن، شــاغالن بیشــتر از بیــکاران در مراســم بزرگداشــت شــخصیت های 

ــد. ــراد خــدوم شــرکت می کنن ــه ای و بزرگداشــت از اف ــد از موزه هــا و جشــنواره های امــور خیری فرهنگــی و همایش هــای علمــی و بازدی

جدول ١٢‑۶. شرکت در مجامع فرهنگی، هنری و علمی و ویژگی های فردی و پایگاهی

کنسرت
بزرگداشت شخصیت های 

فرهنگی و هنری
جشن های ملی و 

مذهبی
گالری آثار 
هنری

همایش و 
سمینار

موزه

سن

١۵٢٧/٨١٣/٣٢٨/۵١٧/٨١۵/٧٢۵/۴‑٢۵ سال

٢۶١٩/۶١٣/٢٣٠/٢١۵/٢١۴/٣٢۴/٧‑۴٠ سال

۴١٨/۴١١/۴٣٠/٢٩/١٩/٧١٩/١‑۶۴ سال

٣/۶۶/٠٢١/١۴/۶۵/٠٨/٣باالتراز۶۴ سال

جنس
١٨/٢١۴/١٣٠/٣١٢/٢١٣/٨٢٣/٠مرد

١۴/٧١٠/١٢٨/٠١٣/۶١٠/٩٢٠/۴زن
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کنسرت
بزرگداشت شخصیت های 

فرهنگی و هنری
جشن های ملی و 

مذهبی
گالری آثار 
هنری

همایش و 
سمینار

موزه

تحصیالت

١/٣٢/۶١۶/۵١/٧١/۴٣/٨بی سواد
٣/٢۴/٩٢۵/٠۴/٠٣/۵٩/۴ابتدایی
١۵/۴٩/٨٢٨/٠١١/٣٩/٠٢٠/۶متوسطه
٣۴/١٢۵/٣٣٩/٢٢٧/١٢٩/٣٣٩/٨عالی
٢/١٣۴/٧۵٢/١١٢/۵٢٣/٩٢٨/۶حوزوی

وضع فعالیت

١٩/٢١۶/۴٣٢/۴١۴/٨١٧/۵٢۶/٢شاغل
٢۴/۴١٢/٨٣٠/۶١۶/٠١٣/١٢٢/٣بیکار

٣٢/١١۶/٧٣٠/۵٢١/٨٢٠/۵٣٠/٩محصل و  دانشجو
٧/٩۵/٧٢۴/٨٧/٧۴/۵١۴/۶خانه دار

٧/٣١٢/٠٣٠/۵٩/١٩/٢١٧/۵درآمد بدون کار

منزلت شغلی

۴٣/٨۴٣/۶۴٣/٢۴٠/٠۵۵/٠۵٣/۶باال
٢۵/٢٣٩/٢۴٧/٨٣٠/٣۴٠/٧۴۶/٣متوسط باال
٣١/٢٢۶/١۴٣/٣٢٧/٣٣١/٢۴١/٠متوسط

١٨/١١١/۶٢٧/٨١٠/٢١٢/٢٢١/٨متوسط پایین
٩/٠٧/٢٢۵/٢۵/۴۵/۴١٣/۴نسبتاً پایین
۴/٣٠/٠١٧/٠۶/۴۶/۴١٧/٠پایین

پایگاه اقتصادی

١/٩۴/۴١٩/۶٣/٢٢/۵۶/٣پایین
۶/۵۶/٨٢۵/٣۶/١۵/۴١٣/١متوسط   پایین
١٠/٩٩/۶٢٩/۶٩/۴٩/١١٧/٩متوسط

١۶/٣١٣/٢٣١/٢١٣/۶١٣/۵٢۴/٢متوسط   باال
١٨/۵١۶/١٣١/٣١٧/٢١۵/٣٢۶/٨باال

٣۵/٧١۵/٩١۵/٩١۶/٧١٨/٢٢٠/۵باالی باال
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ادامه جدول ١٢‑۶. شرکت در مجامع فرهنگی، هنری و علمی و ویژگی های فردی و پایگاهی

نمایشگاه صنایع دستینمایشگاه کتاب و مطبوعاتبزرگداشت افراد خدومجشن امور خیریهجشنواره فیلم وهنر

سن

١۵١٢/٨١٨/۵٩/۶٣٢/۴٢٧/٠‑٢۵ سال
٢۶١١/٣٢٣/٢١١/۴٢٧/٠٢٧/٩‑۴٠ سال
۴١٧/٩٢۴/٢١١/٨١٧/۵٢٢/۶‑۶۴ سال
٣/٩١۶/٧٩/٠٨/۵١٠/۴باالتراز۶۴ سال

جنس
١٠/٣٢٢/٩١٢/٨٢٣/۴٢١/۴مرد
٩/۵٢١/٢٩/٢٢٣/٧٢٧/٨زن

تحصیالت

١/٩١٠/۵۴/١١/٩۵/٩بی سواد
٣/٨١٧/٨٧/٣٧/٢١۵/۶ابتدایی
٨/٩٢٠/۴٩/۶٢٢/۴٢۴/١متوسطه
١٩/۴٣٢/٨١٩/١۴۵/٧٣٩/۶عالی
١۶/٣۴۴/٩٢۶/۵۴۶/٩٢٨/۶حوزوی

وضع فعالیت

١٢/٠٢۶/١١۴/٧٢۶/٠٢۶/۴شاغل
١١/٣٢١/٣١١/۴٢۶/٠٢۴/٨بیکار

١۵/٧١٩/٣١٠/٣٣٩/٩٢٩/١محصل دانشجو
۵/۵١٨/٨۶/٧١۵/٧٢٢/۴خانه دار

٨/۴٢٣/٧١٣/۵١٧/۵١٨/۵درآمدبدون کار

منزلت شغلی

٣۴/٢۴٩/۵٣٠/٣۵۶/٨۴۶/۴باال
٢۴/۶۴۴/٠٢٧/٢۵٢/۴۴٢/٩متوسط باال
٢١/٠٣٧/٨٢٢/۵۴۴/٣۴٠/۴متوسط

٩/٣٢٢/٢١١/٨١٩/١٢٢/٢متوسط پایین
۴/١١۶/٠٧/٩١١/٣١۶/٠نسبتاً پایین
٠/٠١۴/۶٠/٠٢/١۶/۴پایین
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نمایشگاه صنایع دستینمایشگاه کتاب و مطبوعاتبزرگداشت افراد خدومجشن امور خیریهجشنواره فیلم وهنر

پایگاه اقتصادی

٠/۶١٠/١٢/۵۶/٣٩/۵پایین

۴/٧١۶/٣٧/۴١۴/۶١٨/۴متوسط   پایین

٧/٧٢١/۶٩/٩١٨/٢٢۴/٢متوسط

١٠/٩٢۵/۶١٣/٣٢٢/٧٢۵/۵متوسط   باال

١٢/۶٢۶/١١٣/۶٢٧/۵٢٣/۴باال

١٠/٨١٩/١٧/۴٣٠/٩٢٠/٧باالی باال

مشارکت در امور اجتماعی
در ایــن عنــوان،  عضویــت و مشــارکت فــرد در کانون هــا، انجمن هــا، احــزاب، تشــکل ها، شــوراها و امــور فرهنگــی، مذهبــی، علمــی، صنفــی و سیاســی 

بررســی شــده است.
عضویت و مشـارکت در امور و تشـکل های اجتماعی: از پاسـخ گویان پرسـیده شـده که"در کدام یک از فعالیت ها یا تشـکل ها شـرکت می کنید یا عضو آن 
هسـتید؟" در پاسـخ به این سـؤال ٧٠/٢ درصد جمعیت نمونه اذعان داشـته اند که در هیچ نوع فعالیت اجتماعی یا تشـکلی مشـارکت و عضویت ندارند. تنها 
٢٨ درصـد عضـو تشـکلی بوده انـد و یـا در امـوری اجتماعی مشـارکت داشـته اند. ٢/٨ درصد جمعیت نمونه یا ٩/٩ درصد فعـاالن امور اجتماعی، در انجمن ها 
یـا کانون هـای علمـی و فرهنگـی عضـو هسـتند. ۴/۴ درصـد جمعیت نمونه یـا ١۵/٨ درصد فعـاالن امور اجتماعی عضـو انجمن اولیا و مربیان هسـتند. ١٧/١ 
درصد جمعیت نمونه یا ۶١ درصد فعاالن امور اجتماعی در بسـیج عضویت دارند. ٣/١ درصد جمعیت نمونه یا ١١/١ درصد فعاالن امور اجتماعی در یک 
انجمن خیریه ای عضویت دارند. ١/٢ درصد جمعیت نمونه یا ۴/٢ درصد فعاالن امور اجتماعی عضو شوراهای شهر یا روستا هستند. ١/۵ درصد جمعیت 
نمونـه یـا ۵/۴ درصـد فعـاالن امـور اجتماعـی عضو یکی از اتحادیه های صنفی هسـتند. ٠/۵ درصد جمعیـت نمونه یا ١/٨ درصد فعـاالن امور اجتماعی عضو 

انجمن، حزب یا تشـکلی سیاسـی هسـتند و ۵ درصد جمعیت نمونه یا ١٧/٧ درصد فعاالن امور اجتماعی در امور مسـاجد فعالیت دارند.
ــا فعالیــت عضویــت و  ــد تشــکل ی تنــوع عضویــت و مشــارکت در تشــکل ها و فعالیتهــای اجتماعــی‑:از آنجــا کــه ممکــن اســت افــراد در چن
مشــارکت داشــته باشــند، تعــداد عضویت هــا فعالیت هــای آنــان نیــز ســنجش شــده اســت. ٢٢/٣ درصــد جمعیــت نمونــه، تنهــا عضــو یــک تشــکل 
هســتند یــا در یــک فعالیــت اجتماعــی مشــارکت دارنــد، ۴/٢ درصــد افــراد در دو تشــکل یــا فعالیــت و ١/۴ درصــد افــراد در بیــش از دو فعالیــت یــا 
تشــکل مشــارکت یــا عضویــت دارنــد. میانگیــن تعــداد عضویــت و مشــارکت افــراد در تشــکل ها یــا امــور اجتماعــی در جمعیــت نمونــه ٠/۴ اســت.
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جدول ١٢‑٧. مشارکت در امور اجتماعی

٪خاص٪کلتعداد

انجام فعالیت یا عضویت 
در تشکل ها

۴٣۶٣٢٨/٠٠/٠بلی
١٠٩۵٠٧٠/٢٠/٠خیر
١۵٣١٣٩٨/١٠/٠جمع

نام فعالیت یا تشکل هایی 
که در آن فعالیت دارد

۴٣٣٢/٨٩/٩انجمن یا کانون علمی و فرهنگی
۶٨٨۴/۴١۵/٨انجمن اولیا و مربیان

٢۶۶٣١٧/١۶١/٠بسیج
۴٨۵٣/١١١/١انجمن خیریه

١٨۴١/٢۴/٢شوراهای شهر و روستا
٢٣۴١/۵۵/۴اتحادیه های صنفی

٧٧٠/۵١/٨انجمن ها، احزاب و تشکل های سیاسی
٧٧٣۵/٠١٧/٧امور مساجد
٢٩٠/٢٠٧/٠دیگر موارد

تنوع شرکت یا عضویت 
در فعالیت یا تشکل 

اجتماعی

١٠٩۵٠٧٠/٢٠/٠هیچ نوع
٣۴٧٧٢٢/٣٠/٠یک نوع
۶۶٣۴/٢٠/٠دو نوع

٢٢٣١/۴٠/٠بیش از دو نوع
١۵٣١٣٩٨/١٠/٠جمع

مشــارکت و عضویــت در امــور اجتماعــی و تشــکل ها بــا ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی افــراد ارتباط داده شــده اســت. با افزایش ســن، عضویــت در انجمن های 
خیریــه ای، شــوراهای شــهر و روســتا و فعالیــت در امــور مســاجد افزایــش پیــدا کــرده و عضویــت در انجمن هــا کانون هــای علمی، فرهنگی و بســیج کاهــش می یابد. 
عضویــت در انجمن هــای اولیــا و مربیــان و اتحادیه هــای صنفــی در ســنین ٢۶ تــا ۶۴ ســال بیشــتر اســت. زنــان بیشــتر از مــردان در انجمن هــای علمــی، فرهنگــی و 

اولیــا و مربیــان و کمتــر در بســیج، شــوراهای شــهر و روســتا، اتحادیه هــای صنفــی و تشــکل های سیاســی عضویــت و در امور مســاجد فعالیــت دارند.
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ــان، شــوراهای شــهر و روســتا، اتحادیه هــای  ــا و مربی ــا کانون هــای علمــی، فرهنگــی، اولی ــا افزایــش ســطح تحصیــالت، عضویــت در انجمــن ی ب
صنفــی و تشــکل های سیاســی افزایــش پیــدا کــرده و مشــارکت در امــور خیریــه ای و امــور مســاجد کاهــش می یابــد. بــا افزایــش منزلــت شــغلی، عضویــت 
در انجمن هــای علمــی فرهنگــی، اولیــا و مربیــان، تشــکل های سیاســی و مشــارکت در امــور خیریــه ای افزایــش و عضویــت در بســیج، شــوراهای شــهر و 
روســتا و مشــارکت در امــور مســاجد کاهــش  می یابــد. بــا افزایــش پایــگاه اقتصادی،عضویــت در انجمن هــای علمــی فرهنگــی، اولیــا و مربیان، تشــکل های 
سیاســی و مشــارکت در امــور خیریــه ای افزایــش یافتــه و عضویــت در بســیج و مشــارکت در امــور مســاجد کاهــش می یابــد. عضویــت در شــوراهای شــهر و 
روســتا و اتحادیه هــای صنفــی اگرچــه بــا افزایــش پایــگاه اقتصــادی افــراد افزایــش می یابــد، امــا در پایگاه هــای پاییــن و بــاالی بــاال ایــن رونــد وارونــه اســت.

دانش آمــوزان و دانشــجویان، بیشــتر از دیگــر گروه هــای فعالیــت، در انجمن هــا یــا کانون هــای علمــی، فرهنگــی و بســیج و کمتــر از همــه در انجمــن اولیــا و 
مربیــان، شــوراهای شــهر و روســتا و اتحادیه هــای صنفــی عضویــت و در امــور خیریــه ای و مســاجد مشــارکت دارند. شــاغالن پــس از دانش آموزان و دانشــجویان 
بیشــتر از دیگــر گروه هــای فعالیــت در انجمــن یــا کانــون علمــی فرهنگــی عضــو هســتند. خانه دارهــا بیشــتر از شــاغالن و ایــن دو بیشــتر از افــراد دارای درآمــد 
بــدون کار و بیــکار در انجمــن اولیــا و مربیــان عضویــت دارنــد. بیــکاران بیشــتر از شــاغالن و خانه دارهــا و ایــن دو نیــز بیشــتر از افــراد دارای درآمــد بــدون کار در 
بســیج عضویــت دارنــد. افــراد دارای درآمــد بــدون کار بیشــتر از شــاغالن و خانه دارهــا و ایــن دو بیشــتر از بیــکاران در امــور خیریــه ای و مســاجد مشــارکت دارنــد. 
شــاغالن و افــراد دارای درآمــد بــدون کار بیشــتر از بیــکاران و خانه دارهــا شــوراهای شــهر و روســتا عضویــت دارنــد. شــاغالن بیشــتر از دیگــر گروه هــای فعالیــت 
در اتحادیه هــای صنفــی عضویــت دارنــد. خانه دارهــا و افــراد دارای درآمــد بــدون کار کمتــر از دیگــر گروه هــای فعالیــت در تشــکل های سیاســی عضویــت دارنــد.

جدول ١٢‑٨. عضویت یا شرکت در تشکل ها و فعالیت های اجتماعی و ویژگی های فردی و پایگاهی

انجمن کانون 
علمی فرهنگی

انجمن اولیا 
و مربیان

بسیج
انجمن 
خیریه

شوراهای 
شهر و روستا

اتحادیه های 
صنفی

انجمن، احزاب  
وتشکل های سیاسی

امور 
مساجد

سن

٢۵‑١۵١۵/٢٢/٧٨٠/٢٣/۶٠/۶١/٣٢/٠٨/٧
۴٢‑٠۶١٠/٠٢٢/٠۵۶/٩١٠/٩۵/٨٧/٢١/٩١۴/۵
۶۴‑۴١۶/٠٢١/٣۵١/٩١۶/٧۵/٢۶/٨١/٣٢۶/٠

۵/٩٣/٨۴۴/٣١۶/٨۶/۵۴/٣٢/٧٣٧/٨باالتراز۶۴سال

جنس
٨/٩١١/٢۶٣/٩١٠/٨۵/٩٧/۵٢/٠٢١/٠مرد
١١/۴٢٢/٠۵٧/٠١١/۵١/٩٢/۴١/۴١٣/٢زن
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انجمن کانون 
علمی فرهنگی

انجمن اولیا 
و مربیان

بسیج
انجمن 
خیریه

شوراهای 
شهر و روستا

اتحادیه های 
صنفی

انجمن، احزاب  
وتشکل های سیاسی

امور 
مساجد

تحصیالت

٠/٠۵/٢۵١/٩١٧/۵١/٩٢/۶٠/٠٣۶/۴بی سواد
١/٠١٢/٢۵٣/٣١٠/۴۴/٠٣/٢٠/٨٣۴/١ابتدایی
۶/٨١۴/٣۶۵/١٨/٨۴/٠۶/٠١/١١۶/٧متوسطه
١٨/۶٢٠/٨۵٧/۶١۴/٣۴/٩۵/٧٣/١١١/٢عالی
١٧/۶٢/٩٨٢/۴١١/٨٢/٩٠/٠۵/٩۴۴/١حوزوی

وضع فعالیت

١٠/۴١٨/٢۵۵/٩١٣/٩٧/١١١/٣٢/۵١٩/٣شاغل
۵/۶٨/٩٧٢/٣٧/٣٣/٠١/٠٢/٠١۵/۵بیکار

١٨/۶١/٠٨٠/١٢/٩٠/٧٠/٢٢/١٧/٨محصل دانشجو
۴/١٢٩/۵۵٣/٧١١/٨١/۶٠/٧٠/١١٨/٣خانه دار

۴/٩٩/۶۴۶/٩١٩/١۶/۵٣/١٠/٩٣۶/٧درآمدبدون کار

منزلت شغلی

۴٢/٢١۵/۶٢۶/۶٢۵/٠٣/١١٢/۵۶/٣٩/۴باال
٢٣/٣۴٠/۴۴٨/۵١۴/۴۴/١٨/۵٣/٣١٠/٠متوسط باال
١٣/٨١٩/٣۵٧/۶١٨/۴۶/۵۶/١٣/٣١۵/٢متوسط

۴/٨١٣/۴۵۴/٩١٢/٢۶/۶١٩/٩٢/٣٢١/٣متوسط پایین
١/٧٩/۴۶٣/۴١٠/٠١٠/٠٧/۶١/١٢۴/٨نسبتاً پایین
٠/٠٠/٠۶۶/٧٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٣٣/٣پایین

پایگاه اقتصادی

٠/٠١٣/٣٧٣/٣٠/٠۶/٧١٣/٣٠/٠٣٣/٣پایین
۴/٧١٣/۴۶٩/٢۶/٩٣/٢۴/۵١/٢٢٠/۶متوسط   پایین
۶/۶١٩/٠۵٩/۵٩/٧۴/۴۵/١٠/٩٢٣/١متوسط

٧/١٢١/٩۵۴/۵١۶/٠۶/۶٧/٣٢/۴١٩/٩متوسط   باال
١۴/٧٢٢/٠۴٣/۵١٨/۶٧/٩١١/۶٢/٣١٧/۵باال

١۵/۶٢۶/۶٢٩/٧٢۶/۶۴/٧١٢/۵۶/٣٩/۴باالی باال



فصل دوازدهم: فعالیت های تفریحی و اجتماعی | ٢٢٩

معاشرت  اجتماعی
در ایــن عنــوان، برگــزاری جشــن تولــد بــرای اعضــای خانــواده و بــه واســطۀ آن دورهمــی خانــواده و شــرکت دوســتان و آشــنایان در آن و نیــز میــزان  رفــت 

و آمــد بــا خویشــاوندان، همســایگان، دوســتان و همــکاران بررســی شــده اســت.
ــردی از اعضــا برگــزار شــده  ــرای ف ــد ب ــواده شــما جشــن تول ــد: از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه «در ســال گذشــته در خان برگــزاری جشــن تول
اســت؟» در پاســخ بــه ایــن ســؤال، ۶٣/١ درصــد جمعیــت نمونــه گفته انــد کــه در ســال گذشــته جشــن تولــد برگــزار کرده انــد. ۵٨/٣ درصــد برگــزار 
ــواده نیــز شــرکت کرده انــد.  ــه نیــز گفته انــد کــه در ایــن مراســم افــرادی غیــر از اعضــای خان ــا ٣۶/٨ درصــد جمعیــت نمون کننــدگان جشــن تولــد ی

جدول ١٢‑٩. برگزاری جشن تولد

٪خاص٪کلتعداد

برگزاری جشن تولد برای 
اعضای خانواده

‑٩٨۵١۶٣/١بلی

‑۵٣۴٩٣۴/٣خیر

‑١۵٢٠٠٩٧/۴جمع

شرکت افرادی غیر از 
خانواده در جشن تولد

۵٧٣۶٣۶/٨۵٨/٣بلی

۴١٠٠٢۶/٣۴١/٧خیر

٩٨٣۶۶٣/٠١٠٠/٠جمع

برگــزاری جشــن تولــد بــا ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی افــراد ارتبــاط داده شــده اســت. بــا کاهــش ســن، افزایــش ســطح تحصیــالت، منزلــت شــغلی و 
پایــگاه اقتصــادی افــراد میــزان کســانی که گفته انــد در منــزل آنــان جشــن تولــد برگــزار می شــود و در ایــن جشــن افــرادی غیــر از اعضــای خانــواده نیــز شــرکت 
می کننــد بیشــتر می شــود. زنــان بیشــتر از مــردان گفته انــد کــه در منــزل آنــان جشــن تولــد برگــزار می شــود و در ایــن جشــن افــرادی غیــر از اعضــای خانــواده 
نیــز شــرکت می کننــد. دانش آمــوزان و دانشــجویان بیشــتر از شــاغالن و ایــن دو بیشــتر از خانه دارهــا و بیــکاران و افــراد دارای درآمــد بــدون کار کمتــر از 
دیگــر گروه هــای فعالیــت گفته انــد کــه در منــزل آنــان جشــن تولــد برگــزار می شــود. دانش آمــوزان و دانشــجویان بیشــتر از دیگــر گروه هــای شــغلی و افــراد 

دارای درآمــد بــدون کار کمتــر از دیگــران گفته انــد کــه در برگــزاری جشــن تولــد، افــرادی غیــر از اعضــای خانــواده شــرکت می کننــد.



٢٣٠ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

جدول ١٢‑١٠. برگزاری جشن تولد برای فردی از اعضای خانواده و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵٢۵٣۶٢۵/٧٧۵/٠‑٢۵سال
٢۶٣٩۵۶۴٠/٢٧٢/٠‑۴٠سال
۴١٣٠٠١٣٠/۵۵٧/٨‑۶۴ سال
٣۵٨٣/۶٣١/٧باالتر از ۶۴ سال

جنس
۴٧٨٩۴٨/۶۶٣/۴مرد
۵٠۶٢۵١/۴۶۶/٢زن

تحصیالت

۴١٨۴/٣٢٧/١بی سواد
١٢۴۶١٢/٧۴٩/٣ابتدایی
۵١٧٩۵٢/٩٧١/٠متوسطه
٢٩٢۵٢٩/٩٧٨/٨عالی
٣٠٠/٣۶٠/٠حوزوی

وضع فعالیت

٣۶۶۶٣٧/۵۶٨/٧شاغل
٧٢۴٧/۴۵٩/٩بیکار

١۵٨١١۶/٢٧٩/٣محصل و دانشجو
٣٢٠۶٣٢/٨۶١/۴خانه دار

۵٨٩۶/٠۴۵/٧دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

٩٣٢/٧٨٣/٨باال
٣۶٧١٠/۵٨٠/٣متوسط باال
٨٢٩٢٣/۶٧٧/٨متوسط

١٢٨٩٣۶/٨۶٩/٨متوسط پایین
٩٠٩٢۵/٩۵٧/٣نسبتاً پایین
٢٠٠/۶۴٠/٨پایین
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درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

پایگاه اقتصادی

۴٨٠/٧٣٠/۶   پایین
٨٢٩١١/٧۴٧/١   متوسط   پایین
٢١۴۶٣٠/٣۵٩/٩   متوسط

٢۵۶٧٣۶/٢۶٧/٠   متوسط   باال
١٢٣١١٧/۴۶٩/۵   باال

٢٧٠٣/٨٧٨/٠   باالی باال

ادامه جدول ١٢‑١١. برگزاری جشن تولد برای فردی از اعضاء خانواده و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSig

٩٣۴٫٢٢٨a٠/٠٠٠سن
١٢٫٩٧۵a٠/٠٠٠جنس

١۶۶۵٫١٧٢a٠/٠٠٠سطح تحصیالت
۴۶٨٫٠٩١a٠/٠٠٠وضع فعالیت
١٩۵٫۵٣٧a٠/٠٠٠منزلت شغلی
٣۵٩٫٩١۵a٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی

جدول ١٢‑١٢. شرکت افرادی غیر از خانواده در جشن تولد اعضای خانواده و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵١۵٨٧٢٧/٧۶٢/٧‑٢۵ سال

٢۶٢٣۴۶۴٠/٩۵٩/۴‑۴٠ سال

۴١١۶١٨٢٨/٢۵۴/٠‑۶۴ سال

١٨۵٣/٢۵٢/٠باالتر از ۶۴ سال
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درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

جنس
٢٧۴٢۴٧/٨۵٧/۴مرد
٢٩٩۴۵٢/٢۵٩/٢زن

تحصیالت

١٨٩٣/٣۴۵/١بی سواد
۶٣٠١١/٠۵٠/٨ابتدایی
٣٠۴٧۵٣/۴۵٨/٩متوسطه
١٨٢۴٣٢/٠۶٢/۵عالی
١٣٠/٢۴٣/٣حوزوی

وضع فعالیت

٢١۴۶٣٧/٧۵٨/۶شاغل
۴٣٣٧/۶۶٠/١بیکار

١٠٢٩١٨/١۶۵/١محصل و دانشجو
١٧٨۶٣١/۴۵۵/٨خانه دار

٢٩٧۵/٢۵٠/٨دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

۶١٣/٠۶۶/٣باال
٢٢٨١١/١۶٢/١متوسط باال
۵٢٠٢۵/٣۶٢/٩متوسط

٧۵٧٣۶/٩۵٨/٧متوسط پایین
۴٧۴٢٣/١۵٢/١نسبتاً پایین
١٢٠/۶۶٠/٠پایین

پایگاه اقتصادی

١٩٠/۵٣٩/۶   پایین
۴۵۴١١/۴۵۴/٩   متوسط   پایین
١١۶٢٢٩/١۵۴/٢   متوسط

١۴٧٠٣۶/٩۵٧/٣   متوسط   باال
٧٢٠١٨/٠۵٨/٧   باال

١۶۴۴/١۶١/٠   باالی باال
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ادامه جدول ١٢‑١٢. شرکت افرادی غیر از خانواده در جشن تولد اعضاء خانواده و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSig

۴٩٫٩٨٨a٠/٠٠٠سن

٣٫۵۵٩a٠/٠۵٩جنس

٨٣٫٣۵٠a٠/٠٠٠سطح تحصیالت

۵٢٫٩۴۶a٠/٠٠٠وضع فعالیت

٢۵٫٩٩۶a٠/٠٠٠منزلت شغلی

١۶٫٣٧۴a٠/٠٠۶پایگاه اقتصادی

رفــت و آمــد بــا خویشــاوندان‑ از پاســخ گویان پرســیده شــده "هــر چنــد وقــت یک بــار بــا اقــوام و خویشــان رفــت و آمــد می کنیــد؟" در پاســخ بــه 
ایــن ســؤال، ٧/۶ درصــد جمعیــت نمونــه گفته انــد هــرروز، ٢٠ درصــد هفتــه ای چند بــار، ٢٢/٧ درصــد هفتــه ای یک بــار، ١٩/٢ درصــد ماهــی دو ســه 
بــار، ١٢/۶ درصــد ماهــی یک بــار، ١١/۴ درصــد ســالی چندبــار و ۴/۴ درصــد ســالی یک بــار بــا اقــوام و خویشــان رفــت و آمــد دارنــد و ١/۵ درصــد 

نیــز اصــًال رفــت و آمــد بــا خویشــاوندان ندارنــد.
ــه ایــن  ــد؟" در پاســخ ب ــا همســایگان رفــت و آمــد می کنی ــار ب ــد وقــت یک ب ــا همســایگان: از پاســخ گویان پرســیده شــده "هــر چن رفــت و آمــد ب
ســؤال، ٩/٣ درصــد جمعیــت نمونــه گفته انــد هــرروز، ٩/٨ درصــد هفتــه ای چند بــار، ٩/١ درصــد هفتــه ای یک بــار، ٩/۶ درصــد ماهــی دو ســه بــار، 
٩/۵ درصــد ماهــی یک بــار، ٩ درصــد ســالی چندبــار و ٨/١ درصــد ســالی یک بــار بــا همســایگان رفــت و آمــد دارنــد و ٣۴/٧ درصــد نیــز اصــًال رفــت 

و آمــد بــا همســایگان ندارنــد.
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جدول ١٢‑١٣. رفت و آمد با افراد و میزان آن

درصدتعداد

میزان رفت و آمد با اقوام و 
خویشان

١١٩١٧/۶هر روز
٣١٢١٢٠/٠هفته ای چند بار
٣۵۴١٢٢/٧هفته ای یک بار
٣٠٠٢١٩/٢ماهی دو سه بار
١٩۶٩١٢/۶ماهی یک بار
١٧٧٢١١/۴سالی چند بار
۶٨۴۴/۴سالی یک بار

٢٣٧١/۵هیچ
١۵۵١٧٩٩/۴جمع

میزان رفت و آمد با 
همسایگان

١۴۴۶٩/٣هر روز
١۵٣۶٩/٨هفته ای چند بار
١۴٢۶٩/١هفته ای یک بار
١۴٩٢٩/۶ماهی چند بار
١۴٩٠٩/۵ماهی یک بار
١۴٠۶٩/٠سالی چند بار
١٢۶٨٨/١سالی یک بار

۵۴٢٢٣۴/٧هیچ
١۵۴٨۶٩٩/٢جمع

رفــت و آمــد بــا دوســتان: از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه "هــر چنــد وقــت یکبــار بــا دوســتان رفــت و آمــد می کنیــد؟" در پاســخ بــه ایــن ســؤال، ٨/۴ درصــد 
جمعیــت نمونــه گفته انــد هــرروز، ١٠/٧ درصــد هفتــه ای چند بــار، ١٠/١ درصــد هفتــه ای یک بــار، ١٢/٢ درصــد ماهــی دو ســه بــار، ١٢/۵ درصــد ماهــی یک بار، 

١٣/۴ درصــد ســالی چندبــار و ٧/١ درصــد ســالی یک بــار بــا دوســتان رفــت و آمــد دارنــد و ٢۴/٩ درصــد نیــز اصــًال رفــت و آمــد بــا دوســتان ندارنــد.
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رفــت و آمــد بــا همــکاران: از پاســخ گویان ســؤال شــده "هــر چنــد وقــت یکبــار بــا همــکاران رفــت و آمــد می کنیــد؟" در پاســخ بــه ایــن ســؤال، ٢/۴ 
درصــد جمعیــت نمونــه گفته انــد هــرروز، ٢/٩ درصــد هفتــه ای چندبــار، ٢/۵ درصــد هفتــه ای یک بــار، ٣/۴ درصــد ماهــی دو ســه بــار، ۴/١ درصــد 
ماهــی یک بــار، ۶/٧ درصــد ســالی چندبــار و ۴/۶ درصــد ســالی یک بــار بــا همــکاران رفــت و آمــد دارنــد و ۶٨/١ درصــد نیــز اصــًال رفــت و آمــد ندارنــد.

بــا نتایــج به دســت آمــده مالحظــه می شــود کــه هنــوز بیشــترین رفــت و آمدهــای افــراد بــا یکدیگــر در حــوزه اقــوام و خویشــان و کمتریــن رفــت و 
آمدهــا بــا همــکاران اســت.

ادامۀ جدول ١٢‑١٣. رفت و آمد با افراد و میزان آن

درصدتعداد

میزان رفت و آمد با 
دوستان

١٣٠٩٨/۴هر روز

١۶۶٣١٠/٧هفته ای چند بار

١۵٧٠١٠/١هفته ای یک بار

١٩٠٩١٢/٢ماهی چند بار

١٩۵١١٢/۵ماهی یک بار

٢٠٩٢١٣/۴سالی چند بار

١١٠۵٧/١سالی یک بار

٣٨٨۶٢۴/٩هیچ

١۵۴٨۵٩٩/٢جمع
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درصدتعداد

میزان رفت و آمد با 
همکاران

۶۵۴۴/٢هر روز

۴۵٣٢/٩هفته ای چند بار

٣٩٣٢/۵هفته ای یک بار

۵٣۶٣/۴ماهی چند بار

۶۴۵۴/١ماهی یک بار

١٠۵١۶/٧سالی چند بار

٧٢۵۴/۶سالی یک بار

١٠۶٢٧۶٨/١هیچ

١۵٠٨۴٩۶/٧جمع

معاشــرت اجتماعــی بــا ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی افــراد ارتبــاط داده شــده اســت. بــا افزایــش ســن، رفــت و آمــد بــا همســایگان افزایــش و بــا 
دوســتان کاهــش می یابــد. رفــت و آمــد افــراد در گروه هــای ســنی ٢۶ تــا ۶۴ ســال بــا همــکاران بیشــتر از دیگــر گروه هــای ســنی اســت و رفــت و آمــد بــا 
خویشــاوندان گــروه ســنی خاصــی نمی شناســد. مــردان بیشــتر از زنــان بــا همــکاران و دوســتان خــود، رفــت و آمــد دارنــد و زنــان کمــی بیشــتر از مــردان 
بــا همســایگان رفــت و آمــد می کننــد. بــا افزایــش ســطح تحصیــالت مــراوده و رفــت و آمــد بــا همســایگان کمتــر و رفــت و آمــد بــا دوســتان و همــکاران 
بیشــتر می شــود. بــا افزایــش منزلــت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی رفــت و آمــد بــا دوســتان، همــکاران و اقــوام و خویشــان افزایــش و بــا همســایگان کمتــر 
می شــود. دانش آمــوزان و دانشــجویان کمتــر از دیگــر گروه هــای فعالیــت بــا همســایگان و همــراه شــاغالن بیشــتر از دیگــران بــا دوســتان رفــت و آمــد 
دارنــد. خانه دارهــا کمتــر از دیگــران بــا همــکاران و همــراه افــراد دارای درآمــد بــدون کار کمتــر از دیگــران بــا دوســتان و بیشــتر از دیگــران بــا همســایگان 
رفــت و آمــد دارنــد. شــاغالن بیشــتر از افــراد دارای درآمــد بــدون کار و ایــن دو بیشــتر از بیــکاران بــا همــکاران رفــت و آمــد دارنــد. رفــت و آمــد بــا اقــوام 
و خویشــان در گروه هــای ســنی، جنســی و فعالیتــی تقریبــاً پایــدار اســت و تغییــر نمی کنــد و تنهــا بــا منزلــت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی تغییــر می کنــد.
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جدول ١٢‑١۴. رفت و آمد و ویژگی های فردی و پایگاهی

همکاراندوستانهمسایگاناقوام و خویشان

سن

١۵٧٧/۴۵٢/۶۶٧/٣١٧/٩‑٢۵ سال
٢۶٧٨/٨۵٢/٨۶۶/۵٣١/٣‑۴٠ سال
۴١٧٨/٩۵٨/۶۶٢/۶٢٨/۶‑۶۴ سال
٧۶/٨۵٧/٠۵١/٠١٨/٩باالتر از ۶۴ سال

جنس
٧٨/٢۵۴/٠۶۵/۶٣۵/٧مرد
٧٨/۵۵۶/١۶٢/٨١٧/۴زن

تحصیالت

٧۵/١۵٩/٣۴٩/٣١٠/۵بی سواد
٧٧/٨۶٠/٢۵٨/٣١٩/٨ابتدایی
٧٨/٩۵۴/٣۶۵/۴٢۴/٨متوسطه
٧٨/٩۵١/٢٧٢/١۴١/۴عالی
٨٨/٠۴۶/٠۴٨/٠٣٨/٠حوزوی

وضع فعالیت

٧٨/٩۵۴/١۶٨/٠۴٧/١شاغل
٧٧/۵۵٣/۴۶۴/٧١۶/۴بیکار

٧٨/۴۵٢/٧۶٨/٣١٣/۶محصل و دانشجو
٧٨/٢۵٧/۴۶٠/٠١١/٢خانه دار

٧٨/٠۵۵/۵۵٨/٨٣١/۶درآمد بدون کار

منزلت شغلی

٨٣/٩۴۵/٠٧٠/٩۵٩/۵باال
٨٠/٩۵٣/١٧٧/۵۶۵/٧متوسط باال
٧٧/۵۵٠/٧٧٣/۴۶٠/۴متوسط

٧٩/۴۵٣/۶۶۶/٠۴٣/١متوسط پایین
٧٨/١۵٨/٠۶۴/۵٣۶/٨نسبتاً پایین
٧٣/۵۴٢/٩۵١/٠٢٩/٢پایین
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همکاراندوستانهمسایگاناقوام و خویشان

پایگاه اقتصادی

٧٠/۴۶١/٧۵۴/٠١۵/۶پایین

٧۴/٩۵۶/٠۵٨/٧١٩/۶متوسط   پایین

٧۶/١۵۶/٧۶١/٩٢۵/٩متوسط

٨٠/١۵۶/١۶۵/٣٣٢/۶متوسط   باال

٨١/۵۵٣/۴۶٧/٩٣٢/٠باال

٨٨/۴٢٩/۵۶۴/٨٣٠/۶باالی باال



     :  

در این فصل، انجام فعالیت های هنری و دستی، انواع و میزان آن بررسی شده است.
انجــام فعالیــت هنــری و دســتی: از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه "کدام یــک از فعالیت هــای هنــری و دســتی زیــر را (بــه عنــوان ســرگرمی  و تفنــن و نــه 
تکلیــف درســی و کار) انجــام می دهیــد؟" در پاســخ بــه ایــن ســؤال ٧٢/٨ درصــد جمعیــت نمونــه گفته انــد کــه هیــچ فعالیــت هنــری و دســتی انجــام نمی دهند.

جدول ١٣‑١. انجام فعالیت های هنری و دستی

درصدتعداد

انجام فعالیت های هنری 
و دستی

۴٠٩۶٢۶/٢بلی

١١٣۵۶٧٢/٨خیر

١۵۴۵٢٩٩/٠جمع

انجــام فعالیت هــای هنــری و دســتی بــا ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی افــراد ارتبــاط داده شــده اســت. بــا کاهــش ســن، باالرفتــن ســطح تحصیــالت، 
منزلــت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی، انجــام فعالیت هــای هنــری و دســتی نیــز افزایــش می یابــد. البتــه در منزلــت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی، گــروه بــاال و 
بــاالی بــاال از ایــن رونــد تبعیــت نمی کننــد. زنــان به مراتــب بیشــتر از مــردان، دانش آمــوزان و دانشــجویان و خانه دارهــا بیشــتر از بیــکاران و شــاغالن و 

افــراد دارای درآمــد بــدون کار کمتــر از همــه فعالیت هــای هنــری و دســتی انجــام می دهنــد.
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جدول ١٣‑٢. انجام فعالیت هنری و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵١١٧۵٢٨/٧٣۴/٣‑٢۵سال
٢۶١۶۴۵۴٠/٢٢٩/۵‑۴٠ سال
۴١١١٧۶٢٨/٧٢٢/٢‑۶۴ سال
١٠٠٢/۴٨/٧باالتر از ۶۴ سال

جنس
١١٩۴٢٩/٢١۵/۶مرد
٢٩٠٢٧٠/٨٣٧/٣زن

تحصیالت

١٧۴۴/٣١٠/٩بی سواد
۵٧۴١۴/١٢٢/۵ابتدایی
٢١۵١۵٢/٧٢٩متوسطه
١١٧٢٢٨/٧٣١/٢عالی
٩٠/٢١٨/٠حوزوی

وضع فعالیت

١٠۴٢٢۵/٧١٩/٢شاغل
٢٨٣٧/٠٢٣/١بیکار

٧٢٩١٨/٠٣۶/١محصل و دانشجو
١٨۵٠۴۵/۶٣۴/٧خانه دار

١۵٢٣/٧١١/۶دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

٢٨٢/٨٢۴/٨باال
١۵١١۵/٣٣٢/۵متوسط باال
٢۵۶٢۵/٩٢۴متوسط

٣۴۴٣۴/٧١٨/٣متوسط پایین
٢٠٧٢٠/٩١٢/٧نسبتاً پایین
۴٠/۴٨/٢پایین
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درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

پایگاه اقتصادی

٢۶٠/٩١۶/٣   پایین
٣٨٧١٣/۴٢١/٧   متوسط   پایین
٩١۶٣١/٧٢۵/٠   متوسط

١٠١٣٣۵/٠٢۶/٠   متوسط   باال
۴٧٨١۶/۵٢۶/۶   باال

٧۴٢/۶٢١/٠   باالی باال

ادامه جدول ١٣‑٢. انجام فعالیت هنری و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSig

٣۶٧٫٧٠۶a٠/٠٠٠سن

٩٣٢٫٨٢١a٠/٠٠٠جنس

٢٨۶٫۵٠۴a٠/٠٠٠سطح تحصیالت

۵٨٠٫٧٣٧a٠/٠٠٠وضع فعالیت

١١٩٫٨١٩a٠/٠٠٠منزلت شغلی

٢۴٫١٧۴a٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی

میــزان انجــام کار هنــری و دســتی:در مــاه، ۴۶/۶ درصــد فعــاالن هنــری یــک ســاعت، ٢۴/۵ درصــد دو ســاعت و ٢٨/٨ درصــد ســه ســاعت و بیشــتر 
بــه نقاشــی، گرافیــک یــا کاریکاتــور مبــادرت می کننــد. در مجمــوع ۴/۵ درصــد جمعیــت نمونــه بــه ایــن فعالیــت هنــری مشــغول هســتند. در مــاه، ۴٨/١ 
درصــد فعــاالن هنــری یــک ســاعت، ٢٨/٣ درصــد دو ســاعت و ٢٣/۶ درصــد ســه ســاعت و بیشــتر بــه خوشنویســی مبــادرت می کننــد. در مجمــوع ٢/٢ 
درصــد جمعیــت نمونــه بــه ایــن فعالیــت هنــری مشــغول هســتند. در مــاه، ٣۵/١ درصــد فعــاالن هنــری یــک ســاعت، ٢٢/٣ درصــد دو ســاعت و ۶/۴٢ 
درصــد  ســه ســاعت و بیشــتر بــه معــرق، منبــت و خاتــم کاری و قلم زنــی مبــادرت می کننــد. در مجمــوع ٠/۶ درصــد جمعیــت نمونــه بــه ایــن فعالیــت 
هنــری مشــغول هســتند. در مــاه، ٣٢/٨ درصــد فعــاالن هنــری یــک ســاعت، ٢٩/۶ درصــد دو ســاعت و ٣٧/۶ درصــد ســه ســاعت و بیشــتر بــه گلــدوزی، 
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منجــوق و ملیلــه دوزی مبــادرت می کننــد. در مجمــوع ٣/١ درصــد جمعیــت نمونــه بــه ایــن فعالیــت هنــری مشــغول هســتند. در مــاه، ٣٣/٨ درصــد فعــاالن 
هنــری یــک ســاعت، ٢۵/١ درصــد دو ســاعت و ۴١/١ درصــد ســه ســاعت و بیشــتر بــه خیاطــی و بافتنــی مبــادرت می کننــد. مجمــوع ٨/۵ درصد جمعیت 

نمونــه بــه ایــن فعالیــت هنــری مشــغول هســتند.
در مــاه، ۵٠/۶ درصــد فعــاالن هنــری یــک ســاعت، ٢۵/٩ درصــد دو ســاعت و ٢٣/۵ درصــد ســه ســاعت و بیشــتر بــه عکاســی مبــادرت می کننــد. 
در مجمــوع ٣/٣ درصــد جمعیــت نمونــه بــه ایــن فعالیــت هنــری مشــغول هســتند. در مــاه، ۵٠/٣ درصــد فعــاالن هنــری یــک ســاعت، ٢۶/۶ درصــد 
دو ســاعت و ٢٣/١ درصــد ســه ســاعت و بیشــتر بــه تصویر بــرداری مبــادرت می کننــد. مجمــوع ١/١ درصــد جمعیــت نمونــه بــه ایــن فعالیــت هنــری 
ــه فــرش و  ــری یــک ســاعت، ١٨/٢ درصــد دو ســاعت و ۶۴/٧ درصــد ســه ســاعت و بیشــتر ب مشــغول هســتند. در مــاه، ١٧/١ درصــد فعــاالن هن
گلیم بافــی مبــادرت می کننــد.  در مجمــوع ٢/٩ درصــد جمعیــت نمونــه بــه ایــن فعالیــت هنــری مشــغول هســتند. در مــاه، ٢٨/٣ درصــد فعــاالن هنــری 
یــک ســاعت، ٣٠/٢ درصــد دو ســاعت و ۴١/۵ درصــد ســه ســاعت و بیشــتر بــه مجسمه ســازی مبــادرت می کننــد. در مجمــوع ٠/٣ درصــد جمعیــت 
نمونــه بــه ایــن فعالیــت هنــری مشــغول هســتند. در مــاه، ٣۴/٧ درصــد فعــاالن هنــری یــک ســاعت، ٢۴/۵ درصــد دو ســاعت و ۴٠/٨ درصــد ســه 
ســاعت و بیشــتر بــه تئاتــر مبــادرت می کننــد.  در مجمــوع ٠/٣ درصــد جمعیــت نمونــه بــه ایــن فعالیــت هنــری مشــغول هســتند. در مــاه، ٢٨/٩ درصــد 
فعــاالن هنــری یــک ســاعت، ٢٢/٩ درصــد دو ســاعت و ۴٨/١ درصــد ســه ســاعت و بیشــتر بــه آوازخوانــی و نواختــن موســیقی مبــادرت می کننــد. در 
مجمــوع ٢/٢ درصــد جمعیــت نمونــه بــه ایــن فعالیــت هنــری مشــغول هســتند. در مــاه، ٣١/٠ درصــد فعــاالن هنــری یــک ســاعت، ٣٨/١ درصــد دو 
ســاعت و ٣١ درصــد ٣ ســاعت و بیشــتر بــه ســفال گری مبــادرت می کننــد. کًال ٠/٣ درصــد جمعیــت نمونــه بــه ایــن فعالیــت هنــری مشــغول هســتند.

ــادرت  ــه ســفره آرایی مب ــری یــک ســاعت، ٢٧/۴ درصــد دو ســاعت و ٢١/١ درصــد ســه ســاعت و بیشــتر ب ــاالن هن ــاه، ۵١/۶ درصــد فع در م
ــری یــک ســاعت،  ــاالن هن ــاه، ٣٩/٣ درصــد فع ــری مشــغول هســتند. در م ــن فعالیــت هن ــه ای ــه ب ــد. در مجمــوع ١/٢ درصــد جمعیــت نمون می کنن
٣٠/٧درصــد دو ســاعت و ٣٠ درصــد ســه ســاعت و بیشــتر بــه شــیرینی پزی مبــادرت می کننــد. در مجمــوع ۴ درصــد جمعیــت نمونــه بــه ایــن فعالیــت 
هنــری مشــغول هســتند. در مــاه، ٣۴/٢ درصــد فعــاالن هنــری یــک ســاعت، ٢۴/۵ درصــد دو ســاعت و ۴١/٣ درصــد ســه ســاعت و بیشــتر بــه پــرورش 
گل و گیــاه مبــادرت می کننــد. در مجمــوع ۴/٧ درصــد جمعیــت نمونــه بــه ایــن فعالیــت هنــری مشــغول هســتند. در مــاه، ٣٣/٣ درصــد فعــاالن هنــری 
یــک ســاعت، ٢۵ درصــد دو ســاعت و ۴١/٧ درصــد ســه ســاعت و بیشــتر بــه حصیربافــی مبــادرت می کننــد. در مجمــوع ٠/٢ درصــد جمعیــت نمونــه 
بــه ایــن فعالیــت هنــری مشــغول هســتند. در مــاه، ١٧/١ درصــد فعــاالن هنــری یــک ســاعت، ١٩/۵ درصــد دو ســاعت و ۶٣/۴ درصــد ســه ســاعت و 

بیشــتر بــه پشــم یــا نخ ریســی مبــادرت می کننــد. در مجمــوع ٠/٣ درصــد جمعیــت نمونــه بــه ایــن فعالیــت هنــری مشــغول هســتند.



فصل سیزدهم: فعالیت های هنری و دستی | ٢۴٣

جدول ١٣‑٣. نوع و میزان انجام فعالیت هنری

نوع فعالیت هنری
میزان فعالیت

جمع٣ ساعت و بیشتر٢ ساعتیک ساعت

٪خاص٪کل٪خاص٪کل٪خاص٪کل٪خاص٪کلدرصد

٢/١۴۶/۶١/١٢۴/۵١/٣٢٨/٨۴/۵١٠٠/٠نقاشی، گرافیک و کاریکاتور

١/١۴٨/١٠/۶٢٨/٣٠/۵٢٣/۶٢/٢١٠٠/٠خوشنویسی

٠/٢٣۵/١٠/١٢٢/٣٠/٣۴٢/۶٠/۶١٠٠/٠معّرق، منبت، خاتم، قلم زنی

١/٠٣٢/٨٠/٩٢٩/۶١/٢٣٧/۶٣/١١٠٠/٠گلدوزی،منجوق ،ملیله دوزی

٢/٩٣٣/٨٢/١٢۵/١٣/۵۴١/١٨/۵١٠٠/٠خیاطی و بافتنی

١/٧۵٠/۶٠/٨٢۵/٩٠/٨٢٣/۵٣/٣١٠٠/٠عکاسی

٠/۶۵٠/٣٠/٣٢۶/۶٠/٣٢٣/١١/١١٠٠/٠تصویربرداری

٠/۵١٧/١٠/۵١٨/٢١/٩۶۴/٧٢/٩١٠٠/٠فرش و گلیم بافی

٠/١٢٨/٣٠/١٣٠/٢٠/١۴١/۵٠/٣١٠٠/٠مجسمه سازی

٠/١٣۴/٧٠/١٢۴/۵٠/١۴٠/٨٠/٣١٠٠/٠تئاتر

٠/۶٢٨/٩٠/۵٢٢/٩١/١۴٨/١٢/٢١٠٠/٠آواز و نواختن ساز

٠/١٣١/٠٠/١٣٨/١٠/١٣١٠/٣١٠٠/٠سفال گری

٠/۶۵١/۶٠/٣٢٧/۴٠/٣٢١/١١/٢١٠٠/٠سفره آرایی

١/۶٣٩/٣١/٢٣٠/٧١/٢٣٠/٠۴/٠١٠٠/٠شیرینی پزی

١/۶٣۴/٢١/١٢۴/۵١/٩۴١/٣۴/٧١٠٠/٠پرورش گل و گیاه

٠/١٣٣/٣٠/١٢۵٠/١۴١/٧٠/٢١٠٠/٠حصیربافی

٠/٠١٧/١٠/١١٩/۵٠/٢۶٣/۴٠/٣١٠٠/٠پشم یا نخ ریسی

٠/١١٧/٨٠/١٢١/٩٠/۵۶٠/٣٠/۵١٠٠/٠دیگرفعالیت ها



٢۴۴ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

تنــوع فعالیت هــای هنــری و دســتی:از آنجــا کــه ممکــن اســت افــراد در چنــد نــوع فعالیــت هنــری و دســتی شــرکت داشــته باشــند، تعــدد فعالیت های 
آنــان نیــز ســنجیده شــده اســت. ١٧/٢ درصــد جمعیــت نمونــه، تنهــا یــک نــوع، ۶ درصــد دو نــوع و ٣ درصــد بیــش از دو نــوع فعالیــت هنــری و دســتی 

انجــام می دهنــد. میانگیــن انجــام فعالیت هــای هنــری و دســتی در جمعیــت نمونــه برابــر ٠/۴ درصــد اســت.

جدول ١٣‑۴. تنوع فعالیت هنری و دستی

درصدتعداد

تنوع فعالیت های هنری 
و دستی 

١١۵١٠٧٣/٨هیچ نوع

٢۶٨۴١٧/٢یک نوع

٩٣٩۶/٠دو نوع

۴٧٣٣/٠بیش از دو نوع

١۵۶٠۶٩٨/٣جمع

ــا کاهــش  ــا ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی افــراد ارتبــاط داده شــده اســت. ب آن دســته از فعالیت هــای هنــری و دســتی کــه بیشــتر انجــام می شــود، ب
ســن، فعالیت هایــی ماننــد نقاشــی، گرافیــک، خوشنویســی، گلــدوزی، منجــوق دوزی، ملیلــه دوزی، عکاســی و آواز و نواختــن موســیقی افزایــش می یابــد. 
ــا ٢۵ ســاله ها و ایــن دو نیــز بیشــتر از افــراد ســالمند، خیاطــی، بافتنــی و فــرش و گلیم بافــی می کننــد.  ــا ۶۴ ســال بیشــتر از ١۵ ت گروه هــای ســنی ٢۶ ت
زنــان نیــز بیشــتر از مــردان، نقاشــی، گرافیــک، گلــدوزی، منجــوق دوزی و ملیلــه دوزی، خیاطــی و بافتنــی و فــرش و گلیم بافــی می کننــد و کمتــر از مــردان در 
کار آواز و نواختــن موســیقی هســتند. بــا افزایــش ســطح تحصیــالت، منزلــت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی، انجــام نقاشــی و گرافیــک، خطاطــی، عکاســی و 
خوانــدن آواز و نواختــن موســیقی افزایــش و فــرش و گلیم بافــی کاهــش می یابــد. البتــه در مــواردی، گــروه منزلــت شــغلی بــاال و یــا پایــگاه اقتصــادی بــاالی 
بــاال از ایــن رونــد تبعیــت نمی کننــد. دانش آمــوزان و دانشــجویان بیشــتر از دیگــر گروه هــای فعالیــت بــه انجــام نقاشــی یــا گرافیــک، خوشنویســی، عکاســی 
و خوانــد آواز و نواختــن موســیقی مبــادرت می کننــد. خانه دارهــا بیشــتر از دیگــران گلــدوزی؛ منجــوق دوزی، ملیلــه دوزی، خیاطــی و بافتنــی و فــرش و 
گلیم بافــی و همــراه افــراد دارای درآمــد بــدون کار کمتــر از دیگــران آواز خوانــی و موســیقی نوازی و خوشنویســی می کننــد. افــراد دارای درآمــد بــدون کار 

کمتــر از دیگــران نقاشــی، گرافیــک، گلــدوزی، منجــوق دوزی و ملیلــه دوزی، عکاســی و همــراه شــاغالن فــرش و گلیم بافــی می کننــد.



فصل سیزدهم: فعالیت های هنری و دستی | ٢۴۵

جدول ١٣‑۵. انواع فعالیت های هنری و ویژگی های فردی و پایگاهی

آواز و سازفرش و گلیم بافیعکاسیخیاطی و بافتنیگلدوزی خطاطینقاشی  و گرافیک

سن

١۵١۴/٨۵/٠۵/٣٩/۵١٠/۵٢/٩۵/٩‑٢۵ سال
٢۶۵/۶٣/٢۵/٠١٢/۶۴/۶۴/۶٣/۵‑۴٠ سال
۴١١/٧٢/٠٣/٢١٠/٧١/٣۴/٢١/۴‑۶۴ سال
٠/۴٠/٩٠/٩٢/۶٠/١١/٣٠/۵باالتراز۶۴سال

جنس
٣/٩٢/٩٠/١٠/٧۴/١٠/۴٣/۶مرد
٨/٢٢/٩٨/٨٢٠/٨۴/۵٨/١٢/١زن

تحصیالت

٠/١٠/١٢/۵٣/٧٠/٠٣/۴٠/۴بی سواد
١/٣١/١۴/٠١١/۶٠/۵٧/٠١/٢ابتدایی
٧/٠٣/١۴/٧١٢/٢۴/٧٣/٧٢/٩متوسطه
٩/٣۵/۵٣/٧٩/۴٨/٣٢/٠۵/٨عالی
٢/۴۴/٧٠/٠٠/٠۴/٧٠/٠٠/٠حوزوی

وضع فعالیت

۴/۴٣/٠١/٧٣/۵٣/٧١/٠٣/۶شاغل
۵/٢٣/٢٢/٨۶/٨۵/٧١/٧۴/۵بیکار

١٨/۵۶/۵۴/٧٧/۴١٣/٣٢/١۶/٧محصل و دانشجو
٣/۵١/۵٨/٠٢١/۵١/٩٩/١٠/٧خانه دار

١/۴٢/۴٠/۶٢/٩٠/٩١/٢١/۴درآمد بدون کار

منزلت شغلی

۶/۶۴/۵١/٢١/٢١١/۵٠/٠٩/۶باال
٩/٠٩/٨۴/٣٩/٨۶/٨٢/٢۴/٨متوسط باال
۶/۴٣/٨٢/۵۴/١۵/۶١/٠۴/٧متوسط

٣/۶٢/۴٢/٠۴/۶٣/٠١/٠٣/۵متوسط پایین
٢/۶١/۵٠/۴٠/٨١/٧١/٠٢/۴نسبتاً پایین
٢/٢٠/٠٠/٠٠/٠٢/٢٠/٠٠/٠پایین



٢۴۶ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

آواز و سازفرش و گلیم بافیعکاسیخیاطی و بافتنیگلدوزی خطاطینقاشی  و گرافیک

پایگاه اقتصادی

٢/٢٠/٧٣/۶۶/٣٢/٢٢/٩١/۵پایین
٣/١٠/٩۴/٢٩/١١/٨۴/۴١/۵متوسط   پایین
٣/٠٢/٢٣/٨١١/۶٢/۵۵/٠٢/١متوسط

۴/٢٣/١٣/٩١١/١٣/۶٣/٧٢/١متوسط   باال
۴/۶٣/٨٣/۴١٠/٩۴/١٣/۶٣/۶باال

۵/٨١/٨٢/٨٧/٠٢/۵٠/۴۶/۴باالی باال



 :  

در ایــن فصــل انجــام انــواع ورزش هــا، مــدت زمــان اختصاص یافتــه بــرای انجــام ورزش، مــکان انجــام ورزش، عضویــت در باشــگاه ها و کلوپ هــای 
ورزشــی و تماشــای ورزش در مجامــع ورزشــی و از تلویزیــون مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

انجام ورزش 
از پاســخ گویان ســؤال شــده «عمدتــاً چــه ورزش هایــی انجــام می دهیــد؟ (بــه ترتیــب تــا دو اولویــت را نــام ببریــد)» ۵٠ درصــد جمعیــت نمونــه گفتــه 

انــد کــه ورزش نمی کننــد و ۵٠ درصــد نیــز ورزش می کننــد.

جدول ١۴‑١. انجام ورزش، میزان و مکان آن

٪خاص٪کلتعداد

انجام ورزش

‑٧٨٠۵۵٠بلی

‑٧٨٠١۵٠خیر

‑١۵۶٠۶١٠٠/٠جمع
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٪خاص٪کلتعداد

میزان انجام ورزش در 
هفته 

٣۴١٢/٢۴/٨تا نیم ساعت
٩۴٣۶/٠١٣/٣تا یک ساعت
١۵٧٩١٠/١٢٢/٣تا دو ساعت
١٢٨۵٨/٢١٨/١تا سه ساعت

١٣٢٢٨/۵١٨/٧سه تا پنج ساعت
١۶١۵١٠/٣٢٢/٨بیش از پنج ساعت

٧٠٨۵۴۵/۴١٠٠/٠جمع

مکان انجام ورزش

٩۴٠۶/٠١٣/٠خانه
١٨۴٠١١/٨٢۵/۴کوچه و خیابان

٣١٠٩١٩/٩۴٢/٨استادیوم، سالن، باشگاه
۵٩٢٣/٨٨/٢میدان یا مکان مشخص در محله

٧٠۶۴/۵٩/٠پارک
١٢٣٠/٨١/٧دیگر مکان ها

٧٣١٠۴۶/٨١٠٠/٠جمع

بــا کاهــش ســن، افزایــش ســطح تحصیــالت، منزلــت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی افــراد، ورزش کــردن نیــز بیشــتر می شــود. مــردان بیشــتر از زنــان، دانش آمــوزان و 
دانشــجویان بیشــتر از بیــکاران، ایــن هــر دو بیشــتر از شــاغالن و متقابــًال خانه دارهــا کمتــر از افــراد دارای درآمد بــدون کار و این هــر دو کمتر از دیگــران ورزش می کنند.

جدول ١۴‑٢. انجام ورزش و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵٢۴٠۵٢٧/٧۶٩/۶‑٢۵سال
٢۶٣٢۴١٣٧/٣۵٧/۵‑۴٠سال
۴١٢۶٠٣٣٠/٠۴٨/٧‑۶۴ سال
۴۴١۵/١٣٧/٨باالتر از ۶۴ سال



فصل چهاردهم: ورزش | ٢۴٩

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

جنس
۴٩٠٧۵۶/۵۶٣/٣مرد
٣٧٨٣۴٣/۵۴٨/١زن

تحصیالت

۵٢٠۶/٠٣٢/۴بی سواد
١٠۴٣١٢/١۴٠/۴ابتدایی
۴۴٢٣۵١/١۵٩/٠متوسطه
٢۶٣٣٣٠/۴۶٩/٢عالی
٣١٠/۴۶٢/٠حوزوی

وضع فعالیت

٣٢۶۶٣٧/٩۵٩/۶شاغل
٧٧۵٩/٠۶٢/٧بیکار

١۵٢۵١٧/٧٧۴/٨محصل و دانشجو
٢٣۴۶٢٧/٢۴٣/۶خانه دار

۶٩٩٨/١۵٢/٧دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

٨۴٢/٧٧٣/٠باال
٣١٩١٠/٢۶٧/٣متوسط باال
٧٣٣٢٣/۵۶٧/۶متوسط

١١١٧٣۵/٨۵٩/٠متوسط پایین
٨۵٠٢٧/٢۵١/٩نسبتاً پایین
٢٠٠/۶۴٠/٨پایین

پایگاه اقتصادی

٧۴١/٢۴۵/٧   پایین
٨۶٠١٣/٩۴٧/٨   متوسط   پایین
١٩٠٧٣٠/٧۵١/٨   متوسط

٢١٠٣٣٣/٩۵٣/٧   متوسط   باال
١٠۶٢١٧/١۵٨/٨   باال

١٩٧٣/٢۵۵/٨   باالی باال



٢۵٠ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ١۴‑٢. انجام ورزش و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSig

۶۵١٫٢٣٩a٠/٠٠٠سن

۴٣٩٫٢١٧a٠/٠٠٠جنس

١۴۵٢٫٣٩۵a٠/٠٠٠سطح تحصیالت

٩٢۶٫۶٠٧a٠/٠٠٠وضع فعالیت

١۶٠٫٣١۴a٠/٠٠٠منزلت شغلی

١٨٢٫۴٢٠a٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی

مــدت زمــان ورزش: از پاســخ گویان پرســیده شــده "به طــور متوســط چنــد ســاعت از وقــت خــود در هفتــه را صــرف ورزش می کنیــد؟" در پاســخ 
بــه ایــن ســؤال، ۴/٨ درصــد اهالــی ورزش گفته انــد تــا نیــم ســاعت، ١٣/٣ درصــد تــا یــک ســاعت، ٢٢/٣ درصــد تــا دو ســاعت، ١٨/١ درصــد تــا ســه 
ســاعت، ١٨/٧ درصــد ســه تــا پنــج درصــد و ٢٢/٨ درصــد بیــش از پنــج ســاعت در هفتــه ورزش می کننــد. میانگیــن مــدت زمــان انجــام ورزش در 

میــان اهالــی ورزش ٣/٩۵ ســاعت و در جمعیــت نمونــه ١/٧٩ ســاعت در هفتــه اســت.
متوســط صــرف وقــت بــرای ورزش و ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی افــراد بــا یکدیگــر ارتبــاط داده شــده اســت. افــراد جوان تــر مدت زمان بیشــتری بــرای ورزش 
صــرف می کننــد. بــا افزایــش ســطح تحصیــالت و پایــگاه اقتصــادی افــراد مــدت زمان بیشــتری بــرای انجــام ورزش صــرف می شــود. افــراد دارای منزلت شــغلی باال 

نســبت بــه دیگــران و مــردان نســبت بــه زنــان مــدت زمــان بیشــتر و متقابــًال خانه دارهــا نســبت به دیگــر گروه هــای فعالیت، مــدت زمــان کمتــری ورزش می کنند.

جدول ١۴‑٣. متوسط صرف وقت برای ورزش در هفته (به ساعت) و ویژگی های فردی و پایگاهی

SDمیانگینتعداد

سن

١۵٢١٢۴۴/٣۴/٢‑٢۵ سال

٢۶٢۶۴۶٣/٩٣/٩‑۴٠ سال

۴١٢٠٢٣٣/٧٣/٨‑۶۴سال

٢٩٢٣/٩۴/٠باالتر از ۶۴ سال
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SDمیانگینتعداد

جنس
۴١٩٠۴/٢۴/٢مرد
٢٨٩۵٣/۶٣/۵زن

تحصیالت

٢١٩٣/٢٣/٣بی سواد
٧٢٧٣/۴٣/۴ابتدایی
٣٧٢٨۴/٠٣/٨متوسطه
٢٣۵٩۴/٢۴/۴عالی
٢٢٣/٢٢/٠حوزوی

وضع فعالیت

٢٧١۴٣/٩۴/٢شاغل
۶۵٨۴/٣۴/٢بیکار

١۴٠۵۴/٣٣/٧محصل و دانشجو
١۶٧۴٣/۴٣/٢خانه دار

۵۶٣۴/٣۴/۴دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

٧۵۴/٨۴/٩باال
٢٨۶٣/٩٣/۴متوسط باال
۶۴٧۴/١۴/٩متوسط

٩٣٩۴/٠۴/٠متوسط پایین
۶٣٩٣/٨۴/١نسبتاً پایین
١٧۴/٠٣/٧پایین

پایگاه اقتصادی

٣٢٣/٧٢/٨قشر پایین
۵٩٩٣/۵٣/٢قشر متوسط رو به پایین

١۴۶۵٣/۶٣/٣قشر متوسط
١٧٣٧۴/٠۴/۵قشر متوسط رو به باال

٩٢٣۴/٣۴/۶قشر باال
١٨۵۴/۶۴/٠قشر باالی باال



٢۵٢ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ١۴‑٣. متوسط صرف وقت برای ورزش در هفته (به ساعت) و ویژگی های فردی و پایگاهی

چند ساعت در هفته ورزش می کنید؟

 Sum of SquaresdfMean SquareFSig

۴۵٧/١٢٣٣١۵٢/٣٧۴٩/٨٠۴٠/٠٠٠سن

٧٣٣/٧٢٧١٧٣٣/٧٢٧۴٧/٣۴٠٠/٠٠٠جنس

۴٩٣/۴٣۴۴١٢٣/٣۵٨٧/٩٣٠٠/٠٠٠سطح تحصیالت

٧٩١/٧٣٩۴١٩٧/٩٣۵١٣/٠٩۶٠/٠٠٠وضع فعالیت

١٠٠/٠٣٢۵٢٠/٠٠۶١/١٠٩٠/٣۵٣منزلت شغلی

۴۶۵/٩٠٠۵٩٣/١٨٠۵/٧٩٣٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی

ــه ایــن ســؤال، ١٣ درصــد  ــد؟» و در پاســخ ب مــکان انجــام ورزش: از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه «بیشــتر در چــه مکان هایــی ورزش می کنی
ــا باشــگاه ورزشــی، ٨/٢  ــان، ۴٢/٨ درصــد در اســتادیوم، ســالن ی ــی ورزش در کوچــه و خیاب ــد، ٢۵/۴ درصــد اهال ــه ورزش می کنن ــد در خان گفته ان

ــه و ٩ درصــد در پــارک ورزش می کننــد. ــا مــکان مشــخصی در محل درصــد در میــدان ی
مــکان ورزش بــا ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی افــراد ارتبــاط داده شــده اســت. بــا کاهــش ســن، افزایــش ســطح تحصیــالت، اســتفاده از اســتادیوم، 
ســالن یــا باشــگاه ورزشــی بــرای ورزش، افزایــش یافتــه و اســتفاده از خانــه، کوچــه و خیابــان و پــارک کاهــش می یابــد. بــا افزایــش منزلــت شــغلی افــراد 
ورزش در خانــه، اســتادیوم، ســالن یــا باشــگاه ورزشــی بیشــتر و ورزش در کوچــه و خیابــان و محلــه کاهــش می یابــد. بــا افزایــش پایــگاه اقتصــادی افــراد 
اســتفاده از اســتادیوم، ســالن یــا باشــگاه ورزشــی بــرای ورزش، افزایــش و اســتفاده از خانــه، کوچــه و خیابــان و محلــه کاهــش می یابــد. زنــان بیشــتر از 
ــه،  ــا باشــگاه ورزشــی ورزش می کننــد. خانه دارهــا بیشــتر از دیگــر گروه هــای فعالیــت در خان ــه و کمتــر از آنــان در اســتادیوم، ســالن ی مــردان در خان
دانش آمــوزان و دانشــجویان بیشــتر از دیگــران در اســتادیوم، ســالن یــا باشــگاه ورزشــی و محلــه و کمتــر از دیگــران در خانــه، کوچــه و خیابــان و پــارک 
ورزش می کننــد. افــراد دارای درآمــد بــدون کار، بیشــتر از دیگــران در پارک هــا و کوچــه و خیابــان و کمتــر از دیگــران در اســتادیوم، ســالن یــا باشــگاه 

ورزشــی و محلــه ورزش می کننــد.
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جدول ١۴‑۴. محل انجام ورزش و ویژگی های فردی و پایگاهی

دیگر مکان هاپارکمکانی در محلهاستادیوم، سالن و باشگاهکوچه و خیابانخانه

   سن

١۵٩/٩١٣/۴۶٢/٧٩/٩٣/۴٠/٧‑٢۵ سال
٢۶١٣/۴٢٢/٧۴۶/٩۶/٨٨/٣١/٩‑۴٠ سال
۴١١۴/٨٣٨/۶٢١/۵٨/٣١۴/٣٢/۵‑۶۴ سال
١٨/۵۴۶/۶٨/١۶/٧١٩/١١/٠باالتراز۶۴سال

   جنس
٧/٩٢٣/٣۴٩/٨٨/۶٨/١٢/٣مرد
٢٠/٢٢٨/٣٣٢/٩٧/۶١٠/٢٠/٨زن

     تحصیالت

١۵/٧۵٠/٧٢/٢١٠/٣١٨/٨٢/٢بی سواد
١۵/١۴٨/٧١٢/٠٩/۴١٢/٧٢/٠ابتدایی
١٣/٠٢٣/۵۴٣/۶٩/٨٨/۵١/۶متوسطه
١٢/٠١٨/٨۵۴/۶۵/٠٧/٨١/٨عالی
٨/٧٢١/٧۵۶/۵٨/٧۴/٣٠/٠حوزوی

   وضع فعالیت

١٠/٠٢٣/۴۴٧/٣٧/٨٨/۶٢/٩شاغل
١١/٠١۶/٧۵۶/۵٧/٢٧/١١/۵بیکار 

٨/٠١٣/٧۶۴/٣١٠/٩٢/۶٠/۴محصل و دانشجو
٢٢/٢٣۵/٢٢١/٣٧/٢١٣/۴٠/٨خانه دار

١۴/١۴۶/٧١٣/٠۶/٩١٧/٢٢/١دارای درآمدبدون کار

   منزلت شغلی   

١۶/٢١٢/٢۵۶/٨٢/٧٩/۵٢/٧باال
١٢/٧٢٢/٧۴۴/٧٧/۶١٠/٠٢/۴متوسط باال
٩/۴٢١/۶۵١/٩۵/۴٩/١٢/۵متوسط

٨/٨٢١/٧۵٠/٩٧/۶٨/٧٢/۴متوسط پایین
١٠/٣٣٠/۶٣۶/٠١٢/٠٧/١۴/١نسبتاً پایین
۶/٧٣٣/٣۴٠/٠٠/٠١٣/٣۶/٧پایین



٢۵۴ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

دیگر مکان هاپارکمکانی در محلهاستادیوم، سالن و باشگاهکوچه و خیابانخانه

پایگاه اقتصادی

١۶/٧۴٠/٠٢٣/٣١٠/٠١٠/٠٠/٠  پایین

١۵/٠٣٢/١٣١/١١٠/٧١٠/١١/٠  متوسط پایین

١۵/٠٢٩/٧٣۵/۶٨/٨٨/۶٢/٣  متوسط

١۴/٠٢٨/٠٣٧/٢۶/٨١١/۶٢/۵  متوسط باال

١۵/۵٢٨/٢۴٠/۶۴/٩٩/۵١/۴  باال

١٢/٢٢٠/۶۵٠/٣۴/٨١١/١١/١  باالی باال

ــاده روی  ــد پی ــل ورزش گفته ان ــت اول، ٣۴/٩ درصــد اه ــد؟" در اولوی ــام می دهی ــی انج ــه ورزش های ــاً چ ــؤال "عمدت ــواع ورزش: در پاســخ س ان
ــف، ٢/۴  ــال، ۴/٨ درصــد ورزش هــای مختل ــال، ٩/۵ درصــد بدن ســازی، ۶/۴ درصــد نرمــش، ۵/۵ درصــد والیب ــز فوتب ــد. ١٨/٣ درصــد نی می کنن
درصــد آیروبیــک،  ٢/٩ درصــد کوهنــوردی و شــنا، ١/۴ درصــد ورزش هــای رزمــی، ١/٢ درصــد دوچرخه ســواری و ١/١ درصــد دو میدانــی می کننــد. 
دیگــر ورزش هــا بــه ترتیــب بــا کمتــر از یــک درصــد عبارتنــد از: کشــتی، بوکــس، بســکتبال، تکوانــدو، یــوگا، کاراتــه، پیالتــس، تنیــس، پینــگ پنــگ، 
بدمینتــون، زیمناســتیک، هندبــال، ورزش هــای باســتانی و جــودو. افــزون بــر اینهــا ورزش هــای دیگــری نیــز هســتند کــه تعــداد انجام دهنــدگان آن در 

جمعیــت نمونــه کمتــر از ١٠ نفــر اســت.
امــا در اولویــت دوم بــه ترتیــب، پیــاده روی بــا ١٧/۴ درصــد، والیبــال بــا ١٣/٧ درصــد، فوتبــال بــا ١١/۵ درصــد، بدن ســازی بــا ١١ درصــد، شــنا بــا 
٩/٣ درصــد، نرمــش بــا ۶/۵ درصــد، کوهنــوردی بــا ۵/٧ درصــد، آیروبیــک بــا ٣/٢ درصــد، دو میدانــی بــا ٣ درصــد، دوچرخه ســواری بــا ٢/۶ درصــد، 
پینــگ پنــگ بــا ١/٩ درصــد، تنیــس بــا ١/٧ درصــد، بســکتبال بــا ١/۶ درصــد، کشــتی بــا ١/۴ درصــد، ورزش هــای رزمــی بــا ١/٣ درصــد، بوکــس و 
بدمینتــون بــا ١/١ درصــد انجــام می شــوند. دیگــر ورزش هــا بــه ترتیــب بــا کمتــر از یــک درصــد عبارتنــد از: شــطرنج، کاراتــه و هندبــال، تکوانــدو. افــزون 

بــر اینهــا ورزش هــای دیگــری نیــز هســتند کــه تعــداد انجــام دهنــدگان آن در جمعیــت نمونــه کمتــر از ١٠ نفــر اســت.
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جدول ١۴‑۵. نوع  ورزش

اولویت دوماولویت اول

٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد

٢٧٢٢١٧/۴٣۴/٩٣٩٩٢/۶١٧/۴پیاده روی
١۴٣٠٩/٢١٨/٣٢۶۵١/٧١١/۵فوتبال

٧٣٨۴/٧٩/۵٢۵٢١/۶١١/٠بدن سازی
۴٩۶٣/٢۶/۴١۵٠١/٠۶/۵نرمش و حرکات ورزشی

۴٢٨٢/٧۵/۵٣١۴٢/٠١٣/٧والیبال
٣٧٢٢/۴۴/٨٠٠/٠٠/٠ورزش های مختلف

٣٢٧٢/١۴/٢٧۴٠/۵٣/٢آیروبیک
٢٢۵١/۴٢/٩١٣١٠/٨۵/٧کوهنوردی

٢٢۴١/۴٢/٩٢١٣١/۴٩/٣شنا
١٠٧٠/٧١/۴٢٩٠/٢١/٣ورزش های رزمی
٩۶٠/۶١/٢۶٠٠/۴٢/۶دوچرخه سواری
٨٩٠/۶١/١٧٠٠/۴٠/٣دو و میدانی
٧١٠/۵٠/٩٣٢٠/٢١/۴کشتی
۵٣٠/٣٠/٧٢۵٠/٢١/١بوکس

۴۶٠/٣٠/۶٣۶٠/٢١/۶بسکتبال بازی
۴٣٠/٣٠/۶١١٠/١٠/۵تکواندو
۴١٠/٣٠/۵٩٠/١٠/۴یوگا
٣٩٠/٢٠/۵١٧٠/١٠/٧کاراته
٣٩٠/٢٠/۵٨٠/١٠/٣پیالتس
٣۶٠/٢٠/۵٣٨٠/٢١/٧تنیس

٣٢٠/٢٠/۴۴٣٠/٣١/٩پینگ پنگ
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اولویت دوماولویت اول

٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد

٢۴٠/٢٠/٣٢۵٠/٢١/١بدمینتون
٢٣٠/١٠/٣٩٠/١٠/۴ژیمناستیک
١٨٠/١٠/٢١۵٠/١٠/٧هند بال

١۵٠/١٠/٢٣٠/٠٠/١ورزش های باستانی
١٢٠/١٠/٢٣٠/٠٠/١جودو
٩٠/١٠/١١٩٠/١٠/٨شطرنج
٨٠/١٠/١٧٠/٠٠/٣تیراندازی
٧٠/٠٠/١۶٠/٠٠/٣بیلیارد
۶٠/٠٠/١٣٠/٠٠/١زومبا

۴٠/٠٠/١۶٠/٠٠/٣سوارکاری
۴٠/٠٠/١٣٠/٠٠/١وزنه برداری
٣٠/٠٠/٠۴٠/٠٠/٢اسکی

٣٠/٠٠/٠٠٠/٠٠/٠موتورسواری
٣٠/٠٠/٠٨٠/١٠/٣اسکیت
٢٠/٠٠/٠٢٠/٠٠/١اسکواش
٢٠/٠٠/٠٠٠/٠٠/٠ماهیگیری
٢٠/٠٠/٠٠٠/٠٠/٠پاور لیفتینگ
٢٠/٠٠/٠١٠/٠٠/٠دفاع شخصی
١٠/٠٠/٠٣٠/٠٠/٠دیگر ورزش ها

٧٨٠۵۵٠/٠١٠٠٢٢٩٧١۴/٧٠/١٠٠جمع

دارت، کبدی، قایق رانی، بولینگ، پرتاب نیزه، شمشیربازی و بیس بال در جمعیت نمونه هر کدام یک نفر است.
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ورزش هایــی کــه بیشــتر انجــام می شــوند بــا ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی افــراد ارتبــاط داده شــده اســت. افــراد باالتــر از ۶۴ ســال در پیــاده روی و 
نرمــش، افــراد در ســن ٢۶ تــا ۴٠ ســاله در شــنا، ۴٠ تــا ۶۴ ســاله ها در بدن ســازی، کوهنــوردی و والیبــال تــا حــدودی از دیگــر گروه هــای ســنی بارزتــر 
هســتند. مــردان بیشــتر زنــان پیــاده روی می کننــد. بــا افزایــش ســطح تحصیــالت، شــنا کــردن تاحــدودی افزایــش می یابــد. بــا افزایــش منزلــت شــغلی، 
ــد.  ــال کاهــش می یاب ــوردی و فوتب ــش و کوهن ــازی، نرمــش افزای ــز، بدن س ــگاه اقتصــادی نی ــش پای ــا افزای ــد. ب ــک کاهــش می یاب ــازی و آیروبی بدن س
شــاغالن و بیــکاران بیشــتر از دیگــر گروه هــای فعالیــت پیــاده روی می کننــد. دانش آمــوزان و دانشــجویان بیشــتر ورزش والیبــال و آیروبیــک می کننــد.

جدول ١۴‑۶. انجام انواع ورزش و ویژگی های فردی و پایگاهی

شناکوهنوردیآیروبیکوالیبالنرمشبدن سازیفوتبالپیاده روی

   سن

١۵٣٧/٠١٧/٩٩/٩۶/۵۵/٣۴/٣٣/١٢/٩‑٢۵ سال
٢۶٣۶/٧١٩/۴٨/٩۶/۵۵/٩۴/٣٢/٨٣/٧‑۴٠ سال
۴١٣۵/٣١٩/۴١٠/٩۶/٧۶/٠۴/٢٣/٣٢/۵‑۶۴ سال
٣٨/١٢٠/٠٩/٧٧/۶۴/٩۵/۴٢/١٢/١باالتراز۶۴سال

   جنس
٣٨/٣١٨/٩٩/٨۶/١۵/۵۴/۵٣/٠٢/٨مرد
٣۴/۶١٩/٣٩/٩٧/١۵/٩۴/٢٣/١٣/١زن

     تحصیالت

٣۴/۴٢٠/٧١١/٣۶/۴۵/٢۴/۶٣/٣٢/۴بی سواد
٣٧/٠١٨/٩٩/۴٧/٠۶/٢۵/٢٢/٢٣/٠ابتدایی
٣۶/٧١٩/١١٠/٠۶/٣۵/۴۴/٣٣/٠٣/٠متوسطه
٣۶/۵١٨/٨٩/٢۶/٩۶/٣٣/٨٣/٣٣/٣عالی
٢۶/٩٣٠/٨٣/٨١۵/۴٠/٠٠/٠٧/٧٣/٨حوزوی

   وضع فعالیت

٣٨/٠١٨/۴٩/۶۶/۶۵/٧۴/۶٣/٢٢/۶شاغل
٣٨/۴٢٠/٠٩/٠۵/٧۴/٨۴/۴٢/٧٣/٨بیکار 

٣۴/٨١٨/٢١٠/٠۶/٧۶/٢۴/٩٣/٢٣/١محصل و دانشجو
٣۵/٠١٩/٨١٠/٢۶/٩۵/٧٣/٩٢/٨٣/١خانه دار

٣۶/۶١٩/٧١٠/٧۶/٠۵/۴۴/۶٣/٣٢/٧درآمدبدون کار
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شناکوهنوردیآیروبیکوالیبالنرمشبدن سازیفوتبالپیاده روی

  منزلت شغلی   

٣٩/٠٢٧/١٣/۴٨/۵١/٧١/٧٣/۴٠باال

۴٠/٩١۵/٧٨/٩۶/٨۵/۵٣/٨٣/۴٣/٠متوسط باال

٣۵/٨١٨/١١٠/٢۶/٠۶/٩۴/۴٣/۵٣/١متوسط

٣٩/۵١٨/٠٩/٧٧/۶۵/۵۴/۶٢/۵٢/٧متوسط پایین

٣۶/٩١٩/٠٩/٧۶/٢۵/۵۴/٩٣/٢٢/٢نسبتاً پایین

۴٧/۴٢١/١١۵/٨٠/٠٠/٠۵/٣٠/٠٠/٠پایین

پایگاه اقتصادی

٣١/۶٢٧/٨۶/٣١/٣۶/٣٨/٩۵/١٢/۵  پایین

٣٨/۶٢٠/۴٨/٢۴/۴۶/٩٣/٩٣/٣٢/۴  متوسط پایین

٣۶/۴١٨/٨٩/۴۶/۶۵/۶۴/۶٣/٢٣/۴  متوسط

٣٧/٧١٨/٩١٠/٠٧/۴۴/٩۴/٣٢/٧٣/٢  متوسط باال

٣۵/٧١٨/١١٠/٧٨/۵۶/۵٣/۴٣/٢٢/٧  باال

٣۵/٨٢۴/١٧/٣٩/۵۵/٨٣/۶٢/٩١/۵  باالی باال

عضویت در مجامع ورزشی
عضویــت در باشــگاه یــا تیــم ورزشــی: از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه «عضــو باشــگاه، کلــوپ یــا تیــم ورزشــی هســتید؟» ١٨/٢ درصــد جمعیــت 

نمونــه گفته انــد کــه عضــو باشــگاه، کلــوپ یــا تیــم ورزشــی هســتند.

جدول ١۴‑٧. عضویت در باشگاه ورزشی

درسدتعداد

عضویت در باشگاه یا تیم 
ورزشی

١۵۵٩١٨/٢بلی

٧٠٠٩٨١/٨خیر

٨۵۶٨١٠٠/٠جمع
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ــا کاهــش ســن، افزایــش ســطح تحصیــالت،  ــاط داده شــده اســت. ب ــا ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی افــراد ارتب عضویــت در مجامــع ورزشــی ب
منزلــت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی افــراد، عضویــت در باشــگاه، کلــوپ یــا تیــم ورزشــی نیــز افزایــش می یابــد. مــردان بیشــتر از زنــان، دانش آمــوزان و 
دانشــجویان بیشــتر از شــاغالن و بیــکاران و همچنیــن افــراد دارای درآمــد بــدون کار و خانــه دار کمتــر دیگــر گروه هــای فعالیــت عضــو باشــگاه، کلــوپ 

یــا تیــم ورزشــی هســتند.

جدول ١۴‑٨. عضویت در باشگاه یا تیم ورزشی و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵٧٢٨۴۶/٧٣٠/۶‑٢۵سال

٢۶۵٩۶٣٨/٢١٨/٧‑۴٠ سال

۴١٢٢۶١۴/۵٨/٨‑۶۴سال

٩٠/۶٢/١باالتر از ۶۴ سال

جنس
١٠١۵۶۵/١٢١/٠مرد

۵۴۴٣۴/٩١۴/۶زن

تحصیالت

١٠/١٠/٢بی سواد

۴٣٢/٨۴/٢ابتدایی

٨٣۴۵٣/٧١٩/١متوسطه

۶٧٢۴٣/٣٢۵/٩عالی

٣٠/٢٩/٧حوزوی

وضع فعالیت

۶٢٧۴٠/٨١٩/۵شاغل

١۶٢١٠/۶٢١/٢بیکار

۵٠٣٣٢/٨٣٣/٣محصل و دانشجو

٢١١١٣/٧٩/١خانه دار

٣٢٢/١۴/٧دارای درآمد بدون کار
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درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

منزلت شغلی

٢٧۴/۵٣٢/٩باال

٨۴١٣/٩٢۶/۵متوسط باال

١۶٩٢٧/٩٢٣/۴متوسط

٢٢٧٣٧/۵٢٠/۶متوسط پایین

٩٧١۶/٠١١/۵نسبتاً پایین

٢٠/٣١٠/٠پایین

پایگاه اقتصادی

٢٠/٢٢/٨   پایین

۶۶٧/٣٧/٨   متوسط   پایین

٢٢٣٢۴/٧١١/٩   متوسط

٣٢۵٣۶/٠١۵/۶   متوسط   باال

٢٢٨٢۵/٢٢١/٨   باال

۵٩۶/۵٣٠/١   باالی باال

ادامه جدول ١۴‑٨. عضویت در باشگاه یا تیم ورزشی و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSig

۴٧٣٫٢٣٠a٠/٠٠٠سن

۵٧٫۴١۵a٠/٠٠٠جنس

٣۵۴٫٧٠۴a٠/٠٠٠سطح تحصیالت

۴۵۶٫١٩٣a٠/٠٠٠وضع فعالیت

۶٢٫٠١٩a٠/٠٠٠منزلت شغلی

١٣٢٫١٧٨a٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی
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تماشای ورزش 
تماشــای ورزش در اماکــن، ســالن ها و میدان هــای ورزشــی: از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه "بــرای تماشــای ورزش بــه ســالن ها، اماکــن و 
میدان هــای ورزشــی می رویــد؟" و در پاســخ بــه ایــن ســؤال، تنهــا ١٠/٧ درصــد گفته انــد کــه بــرای تماشــای ورزش بــه ســالن ها، اماکــن و میدان هــای 

ــد. ــی می رون ورزش

جدول ١۴‑٩. تماشای ورزش و میزان آن

٪خاص٪کلتعداد

تماشای ورزش در اماکن، 
سالن ها و میدان های 

ورزشی

‑١۶٧٧١٠/٧بلی

‑١٣۵٠٣٨۶/۵خیر

‑١۵١٨٠٩٧/٣جمع

میزان تماشای ورزش در 
هفته در اماکن، سالن ها و 

میدان های ورزشی

١۵١١/٠٩/٨تا نیم ساعت

۴٢٣٢/٧٢٧/۴تا یک ساعت

۵۶۴٣/۶٣۶/۵تا دو ساعت

۴٠٧٢/۶٢۶/٣بیش از دو ساعت

١۵۴۵٩/٩١٠٠/٠جمع

میزان تماشای ورزش در 
هفته از تلویزیون

‑٧٩٩٣٢/۵١تماشا نمی کند

‑١٠۶٢۶/٨تا نیم ساعت

‑١٨١٠١١/۶تا یک ساعت

‑٢٢۶٠١۴/۵تا دو ساعت

‑٢۴٨١١۵/٩بیش از دو ساعت

‑١۵۶٠۶١٠٠/٠جمع

ــا کاهــش ســن، افزایــش ســطح  ــاط داده شــده اســت. ب ــراد ارتب ــرای تماشــای ورزش و ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی اف ــه ورزشــگاه ها ب رفتــن ب
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تحصیــالت، منزلــت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی، رفتــن بــه اماکــن ورزشــی بــرای تماشــای ورزش افزایــش می یابــد. (البتــه ایــن رونــد در مــورد منزلــت 
شــغلی و پایــگاه اقتصــادی بــاال متفــاوت اســت). مــردان بیشــتر از زنــان، دانش آمــوزان و دانشــجویان بیشــتر از بیــکاران و ایــن دو بیشــتر از شــاغالن و 

متقابــًال خانه دارهــا و افــراد دارای درآمــد بــدون کار کمتــر از دیگــر گروه هــای فعالیــت بــرای تماشــای ورزش بــه اماکــن ورزشــی می رونــد. 

جدول ١۴‑١٠. تماشای ورزش در اماکن ورزشی و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵٧٢١۴٣/٠٢١/۴‑٢۵سال

٢۶۶۵٠٣٨/٨١١/٨‑۴٠سال

۴١٢٨٧١٧/١۵/۵‑۶۴سال

١٩١/١١/٧باالتر از ۶۴ سال

جنس
١٣٨٣٨٢/۵١٨/٣مرد

٢٩۴١٧/۵٣/٨زن

تحصیالت

۶٠/۴٠/۴بی سواد

٧٩۴/٧٣/٢ابتدایی

٩٨٠۵٨/٨١٣/۴متوسطه

۵٩٧٣۵/٨١۶/١عالی

۶٠/۴١٢/٢حوزوی

وضع فعالیت

٧۶۶۴۶/۴١۴/۴شاغل

٢٣٠١٣/٩١٩/٠بیکار

۴٨٣٢٩/٣٢۴/٢محصل و دانشجو

١٠٩۶/۶٢/١خانه دار

۶٣٣/٨۴/٩دارای درآمد بدون کار
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درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

منزلت شغلی

١۶٢/٢١۴/٠باال

۶٨٩/۴١۴/٨متوسط باال

١٧٢٢٣/٧١۶/٣متوسط

٢٨٨٣٩/۶١۵/۶متوسط پایین

١٧٨٢۴/۵١١/٢نسبتاً پایین

۵٠/٧١٠/۴پایین

پایگاه اقتصادی

۴٠/۴٢/۵   پایین

١٢١١١/٨٧/٠   متوسط   پایین

٣٠٧٣٠/٠٨/۶   متوسط

٣٨۴٣٧/۵١٠/٠   متوسط   باال

١٧۶١٧/٢٩/٩   باال

٣٣٣/٢٩/۵   باالی باال

ادامه جدول ١۴‑١٠. تماشای ورزش در اماکن ورزشی و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSig

۶٢٩٫۴١٧a٠/٠٠٠سن

٨١١٫۵۶٩a٠/٠٠٠جنس

۴٧٧٫٧٠٩a٠/٠٠٠سطح تحصیالت

٩٧٠٫۶٣٢a٠/٠٠٠وضع فعالیت

١٩٫۵٩٨a٠/٠٠٠منزلت شغلی

٢۴٫٣۵١a٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی
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ــد ســاعت وقــت در ســالن ها،  ــه چن مــدت زمــان تماشــای ورزش در اماکــن ورزشــی: از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه "به طــور متوســط در هفت
اماکــن و میدان هــای ورزشــی بــه تماشــای ورزش اختصــاص می دهیــد؟" و ٩/٨ درصــد کســانی که بــه اماکــن ورزشــی می رونــد گفته انــد تــا نیــم ســاعت، 
٢٧/۴ درصــد تــا یــک ســاعت، ٣۶/۵ درصــد تــا دو ســاعت و ٢۶/٣ درصــد بیــش از دو ســاعت در هفتــه بــرای تماشــای ورزش بــه اماکــن، ســالن ها یــا 
میدان هــای ورزشــی می رونــد. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه بــه ترتیــب، ١ درصــد، ٢/٧ درصــد، ٣/۶ درصــد و ٢/۶ درصــد بــرای نیــم ســاعت تــا بیــش از 

دو ســاعت اســت. میانگیــن تماشــای ورزش در میــان ورزشــگاه روها ٢/٣۵ ســاعت در هفتــه و در جمعیــت نمونــه ٠/٢٣ ســاعت در هفتــه اســت.
تماشــای ورزش از تلویزیــون: از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه "به طــور متوســط در هفتــه چنــد ســاعت وقــت بــرای تماشــای ورزش از تلویزیــون 
اختصــاص می دهیــد؟" و ۶/٨ درصــد جمعیــت نمونــه گفته انــد تــا نیــم ســاعت، ١١/۶ درصــد تــا یــک ســاعت، ١۴/۵ درصــد تــا دو ســاعت و ٩/١۵ 
درصــد بیــش از دو ســاعت در هفتــه بــرای تماشــای ورزش بــه اماکــن، ســالن ها یــا میدان هــای ورزشــی می رونــد. میانگیــن تماشــای ورزش از تلویزیــون 

در جمعیــت نمونــه ١/١٨ ســاعت در هفتــه اســت.
میانگیــن تماشــای ورزش از تلویزیــون و ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی افــراد در ارتبــاط قــرار داده شــده اســت. بــا کاهــش ســن، افزایــش ســطح 
تحصیــالت، پایــگاه اقتصــادی افــراد میــزان تماشــای ورزش از تلویزیــون بیشــتر می شــود. افــراد دارای منزلت هــای شــغلی، چنــدان در تماشــای ورزش 
از یکدیگــر تفــاوت نمی کننــد. مــردان بیشــتر از زنــان، خانه دارهــا نیــز کمتــر از افــراد دارای درآمــد بــدون کار و ایــن دو نیــز کمتــر از دیگــر گروه هــای 

فعالیــت از تلویزیــون ورزش تماشــا می کننــد.

جدول ١۴‑١١. متوسط صرف وقت برای تماشای ورزش از تلویزیون در هفته (به ساعت) و ویژگی های فردی و پایگاهی

SDمیانگینتعداد

سن

١۵٣۴۵۴١/۶٢/۵‑٢۵ سال

٢۶۵۶٣٧١/٣٢/٣‑۴٠سال

۴١۵٣۴٨١/٠٢/٠‑۶۴ سال

١١۶٧٠/۵١/۴باالتر از ۶۴ سال

جنس
٧٧۴٧١/٨٢/۶مرد

٧٨۵٩٠/۶١/۵زن
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SDمیانگینتعداد

تحصیالت

١۶٠۶٠/٣١/١بی سواد

٢۵٨٠٠/٧١/۴ابتدایی

٧۴٩١١/۴٢/۵متوسطه

٣٨٠٣١/۵٢/٣عالی

۵٠٠/٧١/١حوزوی

وضع فعالیت

۵۴٧١١/۵٢/۵شاغل

١٢٣٩١/٨٢/۶بیکار

٢٠۴٢١/۶٢/٢محصل و دانشجو

۵٣٨١٠/۵١/۵خانه دار

١٣٢٩١/١٢/١دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

١١۵١/٨٢/۶باال

۴٧۴١/٣٢/٢متوسط باال

١٠٨۴١/۶٢/۴متوسط

١٨٩٣١/۶٢/۴متوسط پایین

١۶٣٨١/۵٢/٧نسبتاً پایین

۴٩١/٩٢/٨پایین

پایگاه اقتصادی

١۶٢٠/٧١/٧قشر پایین

١٧٩٩١/٠٢/٠قشر متوسط رو به پایین

٣۶٨٢١/١٢/۶قشر متوسط

٣٩١٧١/٢٢/١قشر متوسط رو به باال

١٨٠٧١/١٢/٠قشر باال

٣۵٣١/٧٢/٣قشر باالی باال
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ادامه جدول ١۴‑١١. متوسط صرف وقت برای تماشای ورزش از تلویزیون در هفته (به ساعت) و ویژگی های فردی و پایگاهی

در هفته چند ساعت ورزش از تلویزیون نگاه  می کنید؟

 Sum of SquaresdfMean SquareFSig

١٣٠٠/۵٧٣٣۴٣٣/۵٢۴٨٩/۶۵٨٠/٠٠٠سن

۶٠۶٧/٩۴٢١۶٠۶٧/٩۴٢١٣٣٩/٧۴٠٠/٠٠٠جنس

٢۴١٨/١۵٠۴۶٠۴/۵٣٧١٢۶/۶۴٩٠/٠٠٠سطح تحصیالت

۴٢٣۶/٢٠٩۴١٠۵٩/٠۵٢٢٢٨/٣۵۵٠/٠٠٠وضع فعالیت

۴٣/٢۴٩۵٨/۶۵٠١/٣٨٣٠/٢٢٧منزلت شغلی

١٨۵/١٩٨۵٣٧/٠۴٠٧/۴٢٧٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی



 :  

در ایــن فصــل، انجــام بازی هــای جدیــد و ســنتی، بــا وســایل یــا بــدون وســیله، انــواع و میــزان هریــک و رفتــن بــه مراکــزی خــارج از منــزل بــرای انجــام 
بــازی مــورد پرســش قــرار گرفتــه اســت.

بازی با انواع لوازم بازی
انجـام بـازی: از پاسـخ گویان پرسـیده شـده کـه "معمـوًال بـا کدام یـک از بازی هـا خود را سـرگرم می کنیـد؟" و در پاسـخ به ایـن سـؤال، ٣/٧ درصد جمعیت نمونه 
گفته اند که با کنسـول های بازی، ١٧/۵ درصد با بازی های رایانه ای، ۶/۶ درصد با شـطرنج، ٨/٨ درصد با پاسـور، ١/٩ درصد با کارت های بازی کودکان، ١/٧ 
درصـد بـا لگـو و پـازل، ۴/۶ درصـد بـا تختـه نـرد و ٣/٩ درصد با فوتبال دسـتی بازی می کننـد. ۶۴/۶ درصد نیـز گفته اند که اصال با این وسـایل بازی نمی کنند.

ــا اختصــاص  ــن بازی ه ــه انجــام هــر یــک از ای ــد ســاعت ب ــه چن ــوًال در هفت ــه "معم ــازی: از پاســخ گویان پرســیده شــده ک ــواع ب ــان ان مــدت زم
می دهیــد؟" و در پاســخ بــه ایــن ســؤال، ٣۴/۴ درصــد اهالــی بــازی گفته انــد کــه یــک ســاعت، ٢٧/٨ درصــد دو ســاعت، ٣٧/٧ درصــد ســه ســاعت 
و بیشــتر بــا کنســول های بــازی، بــازی می کننــد، ٣٠/۴ درصــد نیــز یــک ســاعت، ٢۵/١ درصــد دو ســاعت، ۴۴/۵ درصــد ســه ســاعت و بیشــتر بــا 
بازی هــای رایانــه ای، ۵۴/٩ درصــد نیــز یــک ســاعت، ٢۶/٨ درصــد دو ســاعت، ١٨/٣ درصــد ســه ســاعت و بیشــتر بــا شــطرنج، ۴۶/٢ درصــد نیــز یــک 
ســاعت، ٢٩/٨ درصــد دو ســاعت، ٢۴درصــد ســه ســاعت و بیشــتر بــا پاســور، ۴۵/١ درصــد نیــز یــک ســاعت، ٢٢/٧ درصــد دو ســاعت، ٣٢/٢ درصــد 
ســه ســاعت و بیشــتر بــا کارت هــای بــازی کــودکان، ۵٨/٩ درصــد نیــز یــک ســاعت، ٢۵/٩ درصــد دو ســاعت، ١۵/٢ درصــد ســه ســاعت و بیشــتر بــا 
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لوگــو، ۴۶/٢ درصــد نیــز یــک ســاعت، ٢٩/۵ درصــد دو ســاعت، ٢۴/٣ درصــد ســه ســاعت و بیشــتر بــا تختــه نــرد و ۵٨/٠ درصــد اهالــی بــازی نیــز 
گفته انــد کــه یــک ســاعت، ٢۶/٠ درصــد دو ســاعت، ١۵/٩ درصــد ســه ســاعت و بیشــتر بــا فوتبال دســتی بــازی می کننــد.

جدول ١۵‑١. انجام بازی

٪خاص٪کلتعداد

انجام هر نوع بازی

ـــ۴٨۶۵٣١/٢بلی

ـــ١٠٠٧۴۶۴/۶خیر

ـــ٩۵/٧١۴٩٣٩جمع

 انجام بازی های سنتی و 
بدون وسیله

ـــ۵١٨٣/٣بلی

ـــ١۴۵٨٠٩٣/۴خیر

ـــ١۵٠٩٨٩۶/٧جمع

رفتن برای این بازی ها به 
کلوپ و مراکزی خارج 

از منزل

۴٩٠/٣١٠/٢بلی

۴٣٣٢/٨٨٩/٨خیر

۴٨٢٣/١١٠٠/٠جمع

جدول ١۵‑٢. انجام انواع بازی و سرگرمی و میزان آن

نوع بازی و سرگرمی

میزان بازی

جمع٣ ساعت و بیشتر٢ ساعت١ ساعت

٪خاص٪کل٪خاص٪کل٪خاص٪کل٪خاص٪کل

١/٣٣۴/۴١/٠٢٧/٨١/۴٣٧/٧٧/٣١٠٠کنسول های بازی
۵/٣٣٠/۴۴/۴٢۵/١٧/٨۴۴/۵١٧/۵١٠٠بازی های رایانه ای

٣/۶۵۴/٩١/٨٢۶/٨١/٢١٨/٣۶/۶١٠٠شطرنج
۴/٠۴۶/٢٢/۶٢٩/٨٢/١٢۴/٠٨/٨١٠٠کارت های بازی بزرگساالن
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نوع بازی و سرگرمی

میزان بازی

جمع٣ ساعت و بیشتر٢ ساعت١ ساعت

٪خاص٪کل٪خاص٪کل٪خاص٪کل٪خاص٪کل

٠/٩۴۵/١٠/۴٢٢/٧٠/۶٣٢/٢١/٩١٠٠کارت بازی کودکان
١/٠۵٨/٩٠/۴٢۵/٩٠/٣١۵/٢١/٧١٠٠لگو و پازل
٢/١۴۶/٢١/۴٢٩/۵١/١٢۴/٣۴/۶١٠٠تخته نرد

٢/٢۵٨١/٠٢۶٠/۶١۵/٩٣/٩١٠٠فوتبال دستی

بــازی بــا انــواع وســایل بــا ویژگی هــای فــردی و پایگاهــی افــراد ارتبــاط داده شــده اســت. بــا کاهــش ســن، بازی های کنســول، رایانــه ای و فوتبال دســتی 
ــا افزایــش ســطح تحصیــالت، تــا ســطح متوســطه، انــواع بازی هــا  ــا شــطرنج، پاســور و تخته نــرد کاهــش می یابــد. ب افزایــش یافتــه و انجــام بــازی ب
و تــا ســطح عالــی شــطرنج، بــه  اســتثنای انــواع کارت بــازی، لگــو افزایــش می یابــد، بــا افزایــش منزلــت شــغلی، بــازی شــطرنج و تخته نــرد افزایــش و 
پاســوربازی کاهــش می یابــد. بــا افزایــش پایــگاه اقتصــادی، شــطرنج و پاســوربازی و تختــه نــرد افزایــش می یابــد. مــردان بیشــتر از زنــان کنســول بازی، 
شــطرنج، پاســور، تختــه نــرد و فوتبال دســتی و کمتــر از زنــان بازی هــای رایانــه ای، کارت بــازی کــودکان، لگــو و پــازل بــازی می کننــد. دانش آمــوزان و 
دانشــجویان بیشــتر از دیگــر گروه هــای فعالیــت، کنســول، باز هــای رایانــه ای و فوتبــال دســتی، افــراد دارای درآمــد بــدون کار، بیشــتر از دیگــران شــطرنج 
و تخته نــرد و کمتــر از دیگــران بازی هــای رایانــه ای، کارت بــازی کــودکان، لگــو و پــازل بــازی می کننــد. بیــکاران بیشــتر از دیگــران پاســور، خانه دارهــا 

بیشــتر از دیگــران کارت بــازی کــودکان و کمتــر از دیگــران کنســول، شــطرنج، پاســور، تختــه نــرد و فوتبــال دســتی بــازی می کننــد.

جدول ١۵‑٣. انجام انواع بازی و ویژگی های فردی و پایگاهی

فوتبال دستیتخته نردلگو و پازلکارت بازیپاسورشطرنجرایانه ایکنسول

سن

١۵٢٠/٠۶٨/۶١٧/٧٢٧/۶٣/١۴/۶١١/٣١۴/٨‑٢۵ سال

٢۶٨/٠۵٣/٩١٩/٧٢٨/۶٨/۵٧/٣١۵/٨١١/٠‑۴٠ سال

۴١٢/٣٣١/٩٣١/٨٢۶/٧۶/٨٣/٣١٩/۵١٠/٧‑۶۴ سال

٠٩/٨٣٧/٧٣٢/٨۴/٩۴/٩٢۵/٨٣/٣باالتراز۶۴سال
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فوتبال دستیتخته نردلگو و پازلکارت بازیپاسورشطرنجرایانه ایکنسول

جنس
١۶/۴۵٢/۵٢۴/٠٣٣/٠٢/٩٣/١١٩/٩١۶/۶مرد
۴/۵۶٠/٧١۶/۶١٩/٩١١/٠٩/۴۶/۶۵/٧زن

تحصیالت

٠/٠١۴/٩۶/۴٣١/٩١٨/٨٢/١٢١/٣٠/٠بی سواد
۴/۴٢٩/١٢٠/٨٣٧/١٩/٨۶/۴١١/۴٨/۴ابتدایی
١٢/٨۵٨/۵١٨/۶٢٧/٨۵/۴۵/٢١٢/۴١٢/٧متوسطه
١١/۶۵۶/٣٢۶/٢٢۶/٧۶/٣۶/١١٩/۵١٢/٩عالی
٠/٠٧۵/٠٠/٠١۴/٣٠/٠١۶/٧٠/٠٣٣/٣حوزوی

وضع فعالیت

٩/۴۴٧/۴٢۴/٢٣٢/٩۴/٧۴/۴٢٠/٢١٣/٣شاغل
١٢/٨۶٣/٨١٨/٨٣۴/١٢/٠٢/٧١٧/٣١١/١بیکار

٢٣/۴۶٩/۶٢٠/٠٢٣/٧٢/۶۵/۵١٠/۶١٧/۵محصل و دانشجو
١/٩۵۴/٩١٣/۴١٩/۵١۶/۴٩/٧۵/٣۴/٩خانه دار

٣/٩١٩/٠۴۴/١٢٩/١١/١٢/٢٢٩/۶٩/٠درآمد بدون کار

منزلت شغلی

١٣/٢٣٩/۵۴۴/٧٢٨/٩۵/٣۵/٣٣١/۶٢١/١باال
۶/۶۴٢/٢٣۵/۵١٩/٨٩/٠٧/٢١٩/٨١٣/٣متوسط باال
٨/۶۴٩/٩٢٩/۴٢٣/٠٧/١۶/۴١٩/٣١٣/٧متوسط

١٣/٠۴٩/۵٢٠/۵٣۶/٢٢/۵٣/٨٢١/۵١٣/٢متوسط پایین
۶/٣۴٣/٩٢٠/۶۴٠/٨٣/٧٢/۴١٨/٧١٢/۴نسبتاً پایین
٩/١۴۵/۵١٨/٢۴۵/۵٩/١٠/٠٩/١٩/١پایین

پایگاه اقتصادی

۴/٨۶١/٩١٣/۶١٨/٢١٩/٠۴/٨٠/٠٠/٠پایین
٧/٠۵٣/٠١٨/۵٢۶/٨٩/٩۴/٩٧/٠٩/۴متوسط   پایین
۶/٧۵٢/٨١۶/٨٢٧/۶٨/٢۴/٩١٠/۴١٠/٣متوسط

٩/۵۴٧/٧٢٢/٧٢٧/٧۶/۵۶/١١۶/۵١٠/٨متوسط   باال
٧/٠۵١/٩٢۴/٣٣١/۵٧/٢۵/٩٢٣/۶١١/٩باال

۶/۶۵٧/١١۶/۴٣٠/٣٢/٠۵/٣٣٢/٢۶/۶باالی باال
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بازی های سنتی یا بدون وسیله
ــد  ــد؛ مانن ــتفاده نمی ش ــایل خاصــی در آن اس ــود  و وس ــیله ب ــدون وس ــا ب ــیاری از بازی ه ــن، بس ــش از ای ــیله: پی ــدون وس ــنتی و ب ــای س انجــام بازی ه
بازی هایــی کــه در آن از ســنگ های کوچــه و اطــراف اســتفاده می شــد. امــروز هــم بازی هایــی هســت کــه چنیــن ویژگــی ای دارنــد. از پاســخ گویان پرســیده 
شــده کــه «غیــر از ایــن بازی هــا، بــازی دیگــری کــه در آن وســیله ای اســتفاده نمی شــود انجــام می دهیــد؟» تنهــا ٣/٣ درصــد گفته انــد کــه چنیــن بازی هایــی 

انجــام می دهنــد. در واقــع ایــن نــوع بازی هــا در حــال منســوخ شــدن هســتند و جــای آنهــا را بازی هــای دارای وســیله و ابزارهــای خــاص می گیــرد.
ــه  ــد. بازی هــا ب ــدون وســیله را بگوین ــا ب ــا اســامی بازی هــای ســنتی ی ــدون وســیله: از پاســخ گویان خواســته شــده ت ــا ب ــواع بازی هــای ســنتی ی ان
ترتیــبِ تعــداد انجام دهنــدگان آن در جــدول آمــده اســت. ١ درصــد جمعیــت نمونــه پانتومیــم، ٠/٧ درصــد اســم و فامیــل، ٠/٣ درصــد بــازی فکــری، 
٠/٢ درصــد قایــم باشــک و منــچ، ٠/١ درصــد گل یــا پــوچ، مافیــا و وســطی بــازی می کننــد. دیگــر بازی هایــی کــه تعــداد آنهــا از ١٠ نفــر در جمعیــت 
نمونــه کمتــر اســت؛ بــه ترتیــب عبارتنــد از: مــار و پلــه، هفــت ســنگ، ســوک، ســوک، نــون بیــار و کبــاب ببــر، خانه ســازی، دومینــو، دوزبــازی، کشــتی، 

ــازی و مــوارد دیگــر. ــازی، طناب ب ــی ب ــازی، گرگــم به هــوا، لی ل ــازی، دنبال ب کفترب
رفتــن بــه مراکــزی بــرای انجــام بــازی: از پاســخ گویان پرســیده  شــده کــه «بــرای انــواع بازی هــا بــه کلــوپ و مراکــزی خــارج از منــزل هــم مراجعــه 

می کنیــد؟» تنهــا ٠/٣ درصــد جمعیــت نمونــه گفته انــد کــه بــرای انجــام بــازی بــه کلــوپ و مراکــزی خــارج از منــزل هــم مراجعــه می کننــد.

جدول ١۵‑۴. انواع بازی های سنتی یا بازی هایی که وسیله ای در آن استفاده نمی شود

٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد

۵٠/٠٠/٨سوک سوک١۴٩١/٠٣۴/٩پانتومیم

۴٠/٠٠/٧نون بیار کباب ببر١٠٧٠/٧١٧/٨اسم و فامیل

۴٠/٠٠/٧خانه سازی۵١٠/٣۵/٨فکری

٣٠/٠٠/۵بازی های خانگی٣٩٠/٢۶/۵قایم باشک

۴٠/٠٠/٧دمینو٣٠٠/٢۵/٠منچ

۵٠/٠١/٠دوز بازی٣١٠/١۵/٢گل یا پوچ

۴٠/٠٠/٧کشتی با پدر٢٠٠/١٣/٣مافیا

٣٠/٠٠/۵کفتربازی١٧٠/١٣/٣بازی های محلی
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٪خاص٪کلتعداد٪خاص٪کلتعداد

۴٠/٠٠/٧دنبال بازی١۵٠/١٢/۵وسطی

۵٠/٠١/٠گرگم به هوا١٢٠/١٢/٠بازی با بچه ها

٣٠/٠٠/۵لی لی بازی١٠٠/٠٧/١هفت سنگ

٣٠/٠٠/۵طناب بازی٨٠/٠١/٣مار و پله

۶٠١٣/٩١٠٠/٠جمع۶٠/٠١/٠اتل متل

ــل،  ــل دو ق ــازی، یــک ق ــه ب ــازی، تیل ــازی، خاله ب ــازی، خــط و نقطــه، کلمه ســازی، تاپ ب ــر، پلیــس ب ــر بپ ــد مشــاعره، بپ بازی هــای دیگــری مانن
ــا ٢ و ١ اســت. ــی آنه ــه فراوان ــا و ســوداگر از بازی هــای دیگــری هســتند ک ــا بچه ه ــک، زو ب ــدی، دارت، روبی ــاال بلن ــر، ب کالغ پ



 :  

انجام مسافرت
ــراد، تعــداد آن در ســال گذشــته، منظــور از  ــن فصــل، انجــام مســافرت از ســوی اف یکــی از راه هــای گــذران اوقــات فراغــت، مســافرت اســت. در ای

ــه اســت. ــرار گرفت مســافرت و مقصــد آن مــورد پرســش ق
مســافرت: ســؤال بعــدی در مــورد مســافرت در ســال گذشــته اســت. از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه "در ســال گذشــته بــرای تفریــح، زیــارت یــا 

دیــدن اقــوام بــه مســافرت رفته ایــد؟" و ۵٨/۵ درصــد پاســخ مثبــت و ۴١ درصــد پاســخ منفــی داده انــد. 

جدول ١۶‑١. انجام سفر، تعداد و هدف از آن

٪خاص٪ کلتعداد

رفتن به سفر در سال 
گذشته

ـــ٩١٢۵۵٨/۵بلی

ـــ۶٣٩٧۴١/٠خیر

ـــ١۵۵٢٢٩٩/۵جمع
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٪خاص٪ کلتعداد

تعداد سفر در سال گذشته

٣۵١٩٢٢/۵۴٠/٠یک بار

٢٣۵٢١۵/١٢۶/٨دو بار

١٢٢٣٧/٨١٣/٩سه بار

١۶٩٧١٠/٩١٩/٣بیشتر از سه بار

٨٧٩١۵۶/٣١٠٠/٠جمع

هدف از سفر

٣۴٣۶٢٢/٠٣٨/١تفریح

٢٩٢۶١٨/٧٣٢/۴زیارت

٢۵١٢١۶/١٢٧/٨دیدن اقوام و آشنایان

١۵٠١/٠١/٧دیگر موارد

٩٠٢۴۵٧/٨١٠٠/٠جمع

بــا افزایــش ســواد و تحصیــالت، منزلــت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی افــراد، ســفر رفتــن افزایــش می یابــد. متقابــًال بــا افزایــش ســن، رفتــن بــه ســفر 
کاهــش می یابــد. افــراد در حــال تحصیــل بیشــتر از شــاغالن و ایــن گــروه نیــز بیشــتر از دیگــر گروه هــای فعالیــت ســفر می رونــد. 

جدول ١۶‑٢. رفتن به سفر تفریحی، زیارتی و دیدن آشنایان در سال گذشته  و ویژگی های فردی و پایگاهی

درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

سن

١۵٢٢٨٨٢۵/١۶۶/۵‑٢۵سال

٢۶٣٣٧۵٣٧۶٠/٢‑۴٠سال

۴١٢٩٧۴٣٢/۶۵۶/٠‑۶۴سال

۴٨٨۵/٣۴٢/١باالتر از ۶۴ سال

جنس
۴۴١٧۴٨/۴۵٧/٣مرد

۴٧٠٨۵١/۶۶٠/٣زن
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درصد نسبیدرصد مطلقتعداد

تحصیالت

۶٠٣۶/۶٣٧/٩بی سواد

١٢۶٧١۴/٠۴٩/۴ابتدایی

۴۴۵٩۴٩/١۵٩/٨متوسطه

٢٧١٠٢٩/٨٧١/۶عالی

۴١٠/۵٨٢/٠حوزوی

وضع فعالیت

٣٢٧۶٣۶/٢۶٠/١شاغل

۶٢۴۶/٩۵٠/٨بیکار

١۴٢٣١۵/٧۶٩/٩محصل و دانشجو

٣٠١۴٣٣/٣۵۶/۴خانه دار

٧١۴٧/٩۵۴/١دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

٩٣٣/٠٨١/۶باال

٣۶١١١/۵٧۶/٣متوسط باال

٨٠٠٢۵/۵٧۴/۵متوسط

١٠٩۵٣۴/٩۵٨/١متوسط پایین

٧٧٢٢۴/۶۴٧/٣نسبتاً پایین

١۶٠/۵٣٢/٧پایین

پایگاه اقتصادی

۶٣١/٠٣٩/١قشر پایین

٨۶٧١٣/٢۴٨/۴قشر متوسط رو به پایین

١٩٩۴٣٠/۴۵۴/۵قشر متوسط

٢٢٧٨٣۴/٧۵٨/۴قشر متوسط رو به باال

١١١١١۶/٩۶١/٩قشر باال

٢۴٧٣/٨٧٠/٢قشر باالی باال
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ادامه جدول ١۶‑٢. رفتن سفر تفریحی، زیارتی و دیدن آشنایان در سال گذشته و ویژگی های فردی و پایگاهی

Pearson Chi-SquareSig

٢٣٨٫٩٨٢a٠/٠٠٠سن

١۴٫۴٨۵a٠/٠٠٠جنس

۶۵١٫٧۶٨a٠/٠٠٠سطح تحصیالت

١۶۵٫١٨٨a٠/٠٠٠وضع فعالیت

٢٩۶٫٨٠۴a٠/٠٠٠منزلت شغلی

١٢۶٫۴۶١a٠/٠٠٠پایگاه اقتصادی

تعــداد ســفر‑ از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه "چنــد بــار در ســال گذشــته بــه ســفر رفته ایــد؟" و در پاســخ بــه ایــن ســؤال، ۴٠ درصــد ســفرکرده ها 
گفته انــد کــه یــک بــار، ٢۶/٨ درصــد دو بــار، ١٣/٩ درصــد ســه بــار و ١٩/٣ درصــد بیــش از ســه بــار در ســال گذشــته بــه ســفر رفته انــد. ایــن ارقــام در 

جمعیــت نمونــه ٢٢/۵ درصــد یک بــار، ١۵/١ درصــد دوبــار، ٧/٨ درصــد ســه بــار و ١٠/٩ درصــد بیــش از ســه بــار اســت.
میانگیــن تعــداد ســفر گروه هــای مختلــف ســنی، جنســی، تحصیلــی و فعالیتــی، چنــدان از یکدیگــر متمایــز نیســت. امــا تعــداد ســفر افــراد دارای 

منزلــت شــغلی بــاال نســبت بــه دیگــر دســته بندی های منزلتــی بیشــتر اســت.

جدول ١۶‑٣. تعداد سفر در سال و ویژگی های فردی و پایگاهی

SDمیانگینتعداد

سن

١۵٢٢٠۴٣/٠٣/٩‑٢۵سال
٢۶٣٢۴٣٢/٩٣/٨‑۴٠سال
۴١٢٨٧٣٢/٨۴/٢‑۶۴سال

۴٧١٢/٧۵/۵باالتر از ۶۴ سال

جنس
۴٢۶۴٣/٠۴/۴مرد
۴۵٢٧٢/٧٣/٧زن
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SDمیانگینتعداد

تحصیالت

۵٧٩٢/٩٣/٩بی سواد
١٢٢۶٢/٨۵/٣ابتدایی
۴٢٩٨٢/٨٣/۶متوسطه
٢۶٠۴٣/١۴/١عالی
۴١۴/٣۶/۵حوزوی

وضع فعالیت

٣١۵٢٣/٠۴/۴شاغل
۶٠۵٢/٨٣/۴بیکار

١٣۶٩٣/٠۴/٠محصل و دانشجو
٢٩٠٨٢/٧٣/۶خانه دار

۶٩۴٣/٠۴/٩دارای درآمد بدون کار

منزلت شغلی

٩١۴/٢١٠/٢باال
٣۴٧٢/٩٣/١متوسط باال
٧٧٣٣/٠۴/٣متوسط

١٠۶۵٢/٩۴/٠متوسط پایین
٧۴١٣/٠۴/۴نسبتاً پایین
١۵٢/٧٣/٢پایین

پایگاه اقتصادی

۶٠٣/٢٣/١قشر پایین
٨۴١٣/٠۴/۶قشر متوسط رو به پایین

١٩٣٣٢/٧۴/١قشر متوسط
٢١٧٩٢/٨۴/١قشر متوسط رو به باال

١٠٩٠٢/٩٣/۶قشر باال
٢۴٠٢/٨٢/٠قشر باالی باال
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ادامه جدول ١۶‑٣. تعداد سفر در سال و ویژگی های فردی و پایگاهی

در سال گذشته چند بار سفر رفته اید؟

 Sum of SquaresdfMean SquareFSig

٨٧/٧۶٢٣٢٩/٢۵۴١/٧۶١٠/١۵٢سن

١۶٧/٩۶١١١۶٧/٩۶١١٠/١١٧٠/٠٠١جنس

٢۴١/۵٠٢۴۶٠/٣٧۶٣/۶٨٢٠/٠٠۵سطح تحصیالت

١۵۴/٠٩١۴٣٨/۵٢٣٢/٣١٠٠/٠۵۶وضع فعالیت

١٣۶/٨٧۶۵٢٧/٣٧۵١/۴٢۴٠/٢١٢منزلت شغلی

۴٧/٣۴٩۵٩/۴٧٠٠/۵٨٢٠/٧١۴پایگاه اقتصادی

 هــدف از مســافرت: از پاســخ گویان پرســیده شــده کــه "ایــن مســافرت بیشــتر بــه چــه منظــوری بــوده اســت؟ ١) تفریــح ٢) زیــارت ٣) دیــدن اقــوام و 
آشــنایان ۴) دیگــر مــوارد" و در پاســخ بــه ایــن ســؤال، ٣٨/١ درصــد ســفرکرده ها گفته انــد کــه ســفر آنهــا بیشــتر تفریحــی، ٣٢/۴ درصــد بیشــتر بــرای زیــارت، 
٢٧/٨ درصــد بیشــتر بــرای دیــدن اقــوام و آشــنایان و ١/٧ درصــد دیگــر مــوارد بــوده اســت. ایــن ارقــام در جمعیــت نمونــه ٢٢ درصــد تفریحــی، ١٨/٧ درصــد 

زیارتــی، ١۶/١ درصــد دیــدن اقــوام و آشــنایان و ١ درصــد دیگــر مــوارد اســت. 
ــواد و  ــش ســطح س ــا افزای ــًال ب ــد. متقاب ــش می یاب ــنایان افزای ــوام و آش ــدن اق ــی و دی ــر و ســفر زیارت ــز کمت ــش ســن، ســفر تفریحــی نی ــا افزای ب
تحصیــالت و نیــز منزلــت شــغلی و پایــگاه اقتصــادی، ســفر تفریحــی زیادتــر شــده و ســفر زیارتــی و دیــدن اقــوام و آشــنایان کمتــر می شــود. بیــکاران و 
افــراد در حــال تحصیــل، بیــش از خانه دارهــا و افــراد دارای درآمــد بــدون کار بــه ســفرهای تفریحــی و کمتــر از آنهــا بــه ســفرهای زیارتــی می رونــد. افــراد 
در حــال تحصیــل و شــاغالن، کمتــر از خانه دارهــا و افــراد دارای درآمــد بــدون کار بــرای دیــدن اقــوام و آشــنایان بــه ســفر می رونــد. زنــان نیــز کمتــر از 

مــردان بــه ســفرهای تفریحــی می رونــد و تاحــدودی بیشــتر از آنــان بــه ســفرهای زیارتــی و دیــدن اقــوام و آشــنایان می رونــد.
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جدول ١۶‑۴. منظور از سفر و ویژگی های فردی و پایگاهی

دیدن اقوام و آشنایانزیارتیتفریحی

سن

١۵۴٩/٣٢۴/٩٢۴/٩‑٢۵سال
٢۶۴٢/۵٢٨/۴٢٧/۴‑۴٠سال
۴١٢٨/٣٣٩/٩٣٠/٠‑۶۴ سال
١۵/۵۴٩/٧٣١/١باالترا ز ۶۴سال

جنس
۴٢/۵٣٠/٠٢۵/۶مرد
٣۴/٠٣۴/٧٣٠/٠زن

 تحصیالت

١١/٠۴٣/١٣٩/۶بی سواد
٢٠/٣۴۴/٩٣٢/٧ابتدایی
٣٩/٩٣٠/٣٢٨/۶متوسطه
۴٩/٨٢٧/٣٢١/۶عالی
١۴/۶۶١/٠٢٢/٠حوزوی

وضع فعالیت

۴٢/٢٣١/٣٢۴/۴شاغل
۴۶/۴٢٣/٣٢٧/٧بیکار 

۵١/۶٢۴/١٢۴/٠محصل و دانشجو
٢٨/٢٣٧/٨٣٢/۴خانه دار

٢۵/٧۴٠/٣٣٢/٣درآمد بدون  کار

منزلت شغلی

۵۴/٩٢٣/١١۴/٣باال
۴٧/۵٣١/٢١٩/۴متوسط باال
۴٩/١٢٩/٢٢٠/٨متوسط

۴١/۵٣١/١٢۵/۶متوسط پایین
٣٢/٢٣۴/۴٣٠/۶نسبتاً پایین
٢۵/٠۴٣/٨٣١/٣پایین
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دیدن اقوام و آشنایانزیارتیتفریحی

پایگاه اقتصادی

٢٢/٢٣٨/١٢٨/۶پایین

٢٢/٩٣٩/٢٣٣/۶متوسط پایین

٢٩/٨٣٩/٣٢٨/٩متوسط

٣٧/٩٣٣/٩٢۶/٨متوسط باال

۴۶/۶٢۴/٣٢٨/٠باال

۶۵/٧١۴/٢١٨/٨باالی باال

مقصد مسافرت
مقصــد ســفر: ســپس پرســیده شــده کــه "ایــن مســافرت بــه چــه مقصــدی (شــهر، آبــادی، کشــور) بــوده اســت؟" و در پاســخ بــه ایــن ســؤال، شــهرها 
آبادی هــا و کشــورهای مختلفــی ذکــر شــده کــه در دســته بندی آنهــا جــدول زیــر تنظیــم شــده اســت. بــر اســاس ایــن جــدول، مقصــد بیشــترین ســفرها در 
میــان ســفرکرده ها، مشــهد مقــدس بــا ٢٩/٢ درصــد و ســواحل شــمالی بــا ١٣/٨ درصــد و ســپس بــه ترتیــب، آبادی هــا و شــهرهای حومــه (مســافرت 
درون اســتانی)، بــا ٩ درصــد، تهــران بــا ٧/٣ درصــد، ســواحل جنوبــی و فــارس بــا ۵/۶ و ۵/٢ درصــد در رده هــای بعــدی مقصــد مســافرت افــراد اســت. 
مقصــد حــدود ۴/۶ درصــد افــراد نیــز خــارج از کشــور اســت کــه شــامل مکــه، عتبــات و کشــورهای همســایه نیــز می شــود. ایــن ارقــام در جمعیــت 
نمونــه عبارتنــد از: مشــهد مقــدس بــا ١۵/۶ درصــد و ســواحل شــمالی بــا ٧/٣ درصــد و ســپس بــه ترتیــب، آبادی هــا و شــهرهای حومــه (مســافرت 
درون اســتانی)، بــا ۴/٨ درصــد، تهــران بــا ٣/٩ درصــد، ســواحل جنوبــی و فــارس بــا ٣ و ٢/٨ درصــد در رده هــای بعــدی مقصــد مســافرت افــراد اســت. 

مقصــدِ حــدود ٢/۵ درصــد افــراد نیــز خــارج از کشــور اســت کــه شــامل مکــه، عتبــات و کشــورهای همســایه نیــز می شــود.
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جدول ١۶‑۵. مقصد سفر

٪خاص٪کلتعدادمقصد٪خاص٪کلتعدادمقصد

٢۴٩١/۶٣/٠خوزستان١١۴۶٧/٣١٣/٨سواحل شمالی

٧۵٠۴/٨٩/٠آبادی و شهرهای حومه۴۶٩٣/٠۵/۶سواحل جنوبی

٢۶٠/٢٠/٣کشورهای اروپایی و آمریکایی٢۴٢٨١۵/۶٢٩/٢مشهد

٧٠٠/۴٠/٨ترکیه و کشورهای شمال غربی٢٢٢١/۴٢/٧قم

١۵٠/١٠/٢کشورهای آسیایی١٠٠/١٠/١مکه

٣٩۴٢/۵۴/٧استان های غربی٢۶٣١/٧٣/٢عتبات

١٨٢١/٢٢/٢استان های شرقی۶٠٩٣/٩٧/٣تهران

۴١٣٢/۶۵/٠استان های مرکزی۴٣٠٢/٨۵/٢فارس

٣۴٠/٢٠/۴امامزاده ها٢۵٩١/٧٣/١اصفهان

٨٣٠٣۵٣/٢١٠٠/٠جمع٣٣۴٢/١۴/٠آذربایجان و اردبیل
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١. هدف

هدف کلی این طرح، آگاهی از ویژگی های مصرف کاالهای فرهنگی در جامعۀ آماری (بر اساس تعریف ارائه شده برای آن) در سطوح جغرافیایی مورد نظر است. این ویژگی ها در قالب 
سؤاالت پرسشنامه و  پرسش از افراد واجد شرایطی که به صورت نمونه انتخاب می شدند، تعیین و براساس اطالعات به دست آمده در قالب گزارش های مختلف ارائه شده است.

٢. جامعۀ آماری

جامعۀ آماری این طرح، مجموعۀ افراد ایرانی ١۵سال و باالتر خانوارهای معمولی ساکن در نقاط شهری و روستایی کشور است که در زمان مراجعه پرسشگر در محل اقامت خانوار 
حضور دارند یا در همان زمان در محل کار، آموزش، خرید کاال یا دریافت خدمات مختلف می باشند. بعد از پایان کار روزانه، خاتمۀ آموزش، خرید کاال یا دریافت خدمات مورد نیاز 
در همان روز و در ساعت مناسب به محل سکونت خود باز می گردند. تعریف خانوار معمولی و افراد واجد شرایط در راهنمای شمارۀ ١ "راهنمای تکمیل فرم ١(فهرست برداری)، 

تعیین خانوارهای دارای فرد واجد شرایط  نمونه و چگونگی انتخاب افراد واجد شرایط نمونه» آورده شده است.

٣. سطح جغرافیایی تحلیل ها

در این طرح، سطوح جغرافیایی مختلفی مورد نظر بوده است. این سطوح جغرافیایی را می توان به دو گروه سطح جغرافیایی مورد استفاده برای تهیه طرح نمونه گیری وسطوح جغرافیایی ترکیبی 
تقسیم کرد. سطح جغرافیایی مورد استفاده برای طرح نمونه گیری، هریک از استان های کشور است که در آن هر یک از شهرهای مرکز استان نیز به عنوان یک سطح تحلیلی مورد نظر است. بدیهی 
است برای ساخت تحلیل در سطح استان، باید برای دیگر مناطق شهری و نیز مناطق روستایی استان نیز تحلیل های غیر انتشاراتی ارائه کرد تا به کمک آن بتوان سطح تحلیل استان را تهیه کرد. 

سطوح جغرافیایی ترکیبی که به کمک تحلیل های وزنی از ٣ سطح شهر مرکز استان، مجموعه دیگر شهرهای استان و نقاط روستایی استان حاصل می شود عبارتند از:
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‑ مجموعۀ ترکیبی ٣١ شهر مرکز استان؛

‑مجموعۀ ترکیبی دیگر شهرهای کشور (غیر از شهرهای مرکز استان)؛

‑ مجموعۀ ترکیبی نقاط روستایی کشور؛

‑ مجموعۀ ترکیبی استان های کشور (کل کشور).

گفتنی است که به جز سطح جغرافیایی هریک از شهرهای مرکز استان و نیز هر یک از استان های کشور که برای هر یک از آنها ٣١ گزارش تحلیلی (یعنی برای هر شهر مرکز استان یک 
گزارش تحلیلی و برای هر استان نیز یک گزارش تحلیلی) ارائه می شود.

۴. روش نمونه گیری

پیش از ارائۀ توضیحات دربارۀ طرح نمونه گیری و مشخصات آن، ضروری است که محدودیت های اجرایی طرح مطرح شود؛ زیرا طرح نمونه گیری با توجه به این محدودیت ها طراحی 
شده است. این محدودیت ها عبارتند از:

‑ حداکثر تعداد نمونه برای این طرح حدود ١۶٠٠٠ فرد واجد شرایط در نظر گرفته شده است.

‑ به لحاظ کاهش هزینه های رفت و آمد  پرسشگران و دیگر عوامل اجرایی، دیگر شهرهای استان ها بر اساس جمعیت به ۴ طبقه تقسیم و از هر طبقه یک شهر به عنوان نمونه (در صورت 
وجود شهر در آن طبقه) انتخاب شده است.

‑ همچنین به لحاظ کاهش هزینه های حمل و نقل در نقاط روستایی، آبادی های نمونه به تعداد مورد نیاز از همان شهرستان هایی انتخاب شد که شهر نمونه در آن قرار داشته است.

با توجه به توضیحات باال، در این طرح برای هر یک از سطوح جغرافیایی در ارتباط با طرح نمونه گیری، تعدادی نمونه اختصاص یافته است. (یعنی شهر مرکز استان، هر یک از شهرهای 
منتخب استان در طبقات جمعیتی و نقاط روستایی استان) از یک نمونه گیری دو مرحله ای استفاده شده است.

واحد نمونه مرحلۀ اول در نقاط شهری، یک با قسمتی از بلوک یا مجموعه ای از چند بلوک و در نقاط روستایی از یک یا قسمتی از یک آبادی و در مواردی استثنائاً از چند آبادی همجوار تشکیل شد 
که دارای تعداد معینی واحد نمونه مرحلۀ دوم (افراد واجد شرایط ) است. واحد نمونه مرحلۀ دوم در هر یک از واحدهای نمونه مرحلۀ اول، همان واحد آماری یا افراد واجد شرایط برده است.

۵.روش تعیین تعداد نمونه و شیوۀ اختصاص آن به سطوح جغرافیایی مورد نیاز

۵‑١‑ تعداد ۶۶٢۴ نمونه برای ٣١ شهر مرکز استان

۵‑٢‑ تعداد ۶٠٣۶ نمونه برای مجموعه دیگر شهرهای استان های کشور

۵‑٣‑تعداد ٢٩۴۶ نمونه برای مجموعه نقاط روستایی استان ها

همان طور که مالحظه می شود، به لحاظ اینکه تحلیل در سطح هر یک از شهرهای مرکز استان به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شده است؛ از این رو تعداد نمونۀ اختصاص یافته به این 
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شهرها به نسبت دو گروه دیگر که تحلیل جداگانه ای برای هر یک ازآنها در سطح استان مورد نیاز نیست، کمتر است.

۶. روش تخصیص نمونه برای هر یک از شهرهای مرکز استان

با توجه به مطالب بند ۵، در هریک از شهرهای مرکز استان باید نمونه ای اختصاص یابد که بتواند تحلیل در سطح آن شهر را با خطای نمونه ای قابل قبول ارائه کند. همچنین این تعداد 
نمونه باید رابطه ای معنادار  با جمعیت شهر نیز داشته باشد. یعنی در شهر های مرکز استان که جمعیت بیشتری دارند باید به نسبت شهرهای مرکز استان با جمعیت کمتر، نمونۀ بیشتری 

اختصاص یابد. به این منظور برای تعیین تعداد نمونه در هر یک از شهرهای مرکز استان از رابطه خطی:

در نظر گرفته شده است که در آن:

تعداد نمونۀ تخصیص یافته به شهر مرکز استانh ام و     

: جمعیت شهر مرکز استان h ام است،    

بر اساس این رابطه ، برای هر شهرمرکز استان، دست کم ١۵٠ نمونه در نظر گرفته شده است و هرچه جمعیت شهر مرکز استان بیشتر باشد، تعداد نمونۀ تخصیص یافته بیشتر خواهد شد 
و برعکس. مثًال برای شهر تهران که بزرگترین شهر از نظر جمعیتی است، بر اساس این رابطه ،  ٧٠٨نمونه و برای شهر یاسوج که کوچکترین شهر مرکز استان است، تعداد ١۶٢ نمونه 
تخصیص یافته است. گفتنی است که جمعیت شهر تهران حدود ۶۵ برابر جمعیت شهر یاسوج است، ولی تعداد نمونه شهر تهران حدود ۴ برابر تعداد نمونه  شهر یاسوج است. این مسئله 
بیانگر آن است که تعداد نمونه تابع تقریبی جمعیت است. با استفاده از این رابطه ، تعداد نمونۀ تخصیص یافته برای ٣١ شهر مرکز استان تعیین و در جدول شماره ١ منعکس شده است.

بر اساس همین فلسفه، برای تخصیص تعداد نمونه به مجموعه دیگر شهرهای هر استان از رابطه:

استفاده به عمل آمده است که در آن:

: تعداد نمونه تخصیص یافته به مجموعه دیگر شهرهای استان h ام و

:جمعیت مجموعه دیگر شهرهای استان h ام است. 

تعداد نمونه تخصیص یافته به مجموعه دیگر شهرهای هر استان نیز در جدول شماره ١ منعکس شده است.

گفتنی است که مجموعۀ دیگر شهرهای هر استان (بجز شهر مرکز استان) از طیف وسیعی از شهرها با جمعیت های متفاوتی تشکیل شده است که روش انتخاب شهر های نمونه در 
مجموعۀ دیگر شهرهای استان و نیز شیوۀ تخصیص نمونه به هر یک از شهرهای نمونه در این مجموعه در بخش های بعدی بیان خواهد شد. شایان ذکر است که در مجموعۀ دیگر 
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شهرهای هر استان، حداقل ١٠٠ نمونه در نظر گرفته شده است.

  برای تخصیص نمونه روستایی هر استان با توجه به اینکه سهم جمعیت روستایی استان ها از جمعیت کل استان متفاوت است لذا برای تخصیص نمونه به نقاط روستایی هر استان 
نیز از رابطه خطی تقریباً مشابه روابط مربوط به تخصص نمونه به شهر مرکز استان و مجموعه دیگر شهرهای هر استان استفاده شده است. با این تفاوت که مقدار ثابت نمونه کمتر 

از مقدار ثابت دو رابطۀ یادشده می باشد. این رابطه به صورت:

در نظر گرفته شد که در آن:

:تعداد نمونه اختصاص یافته به مناطق روستایی استان hام و

:جمعیت نقاط روستایی استان hام است.

گفتنی است که تعداد نمونۀ حاصل از روابط گفته شده، از تعداد نمونۀ تخصیص یافته در بند ۵ برای ٣ محدوده شهرهای مرکز استان، مجموعۀ دیگر شهرهای استان ها و مجموعه نقاط 
روستایی استان ها، تجاوز نمی کند. تعداد نمونۀ تخصیص یافته به نقاط روستایی استان ها نیز در جدول شماره ١ منعکس شده است.

٧. نحوه انتخاب شهرهای نمونه در مجموعه دیگر شهرهای نمونه و تخصیص نمونه به آنها

چنانچه پیشتر گفته شد، مجموعۀ دیگر شهرهای هر استان از طیف وسیعی از شهرها با جمعیت های مختلف تشکیل شده است که برای معرف بودن آنها باید از روشی استفاده شد که 
به شهرهای همه طیف های جمعیتی در این گروه از شهرها، شانس انتخاب شدن داد. بدین منظور مجموعۀ دیگر شهر های استان ها به ۴ طبقه جمعیتی به شرح زیر طبقه بندی شدند.

‑طبقه اول: شهرهای بیشتر از ٢٠٠هزار نفر(به غیر از شهرهای مرکز استان)

‑طبقه دوم: شهرهای ١٠٠تا ٢٠٠ هزار نفر( به غیر از شهرهای مرکز استان)

‑طبقه سوم: شهرهای ۵٠ تا ١٠٠هزار نفر

‑طبقه چهارم: شهرهای کمتر از ۵٠ هزار نفر

 بر اساس نتایج سر شماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩۵، جمعیت شهرهای هر طبقه در هر یک از استان ها  تعیین و در جدول شماره ٢ منعکس شده است. افزون بر این تعداد شهر 
در هر طبقه نیز در این جدول آورده شده است. سپس تعداد نمونه تخصیص یافته برای دیگر شهرهای هر استان h(no) متناسب با جمعیت طبقات بین آنها توزیع شد. یعنی تعداد نمونۀ 

تخصیص یافته در هر یک از طبقات چهارگانه دیگر شهرها در هر استان از رابطه زیر تعیین شد.

در این رابطه:
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:تعداد نمونه تخصیص یافته به طبقه جمعیتی    ام از استان hام در مجموعه دیگر شهرها،

:جمعیت طبقه  ام استان hام در مجموعۀ دیگر شهرها،

: جمعیت مجموعۀ دیگرشهرهای استان hام و

تعداد نمونه تخصیص یافته به مجموعۀ دیگر شهرهای استان hام می باشد. 

سپس در هر طبقه یک شهر از میان شهرهای موجود در آن طبقه انتخاب و نمونۀ تخصیص یافته به آن طبقه، از آن شهر انتخاب شده خواهد بود. گفتنی است که در انتخاب دیگر شهرهای نمونه هر 
استان سعی شد حتی االمکان، شهرهای نمونه از توزیع جغرافیایی مناسبی در استان برخوردار باشند. همچنین شایان ذکر است که براساس نظر کارشناسان ، الگوهای فرهنگی در ایران تا حد بسیار 
زیادی تابع جمعیت نقاط شهری است. بدین معنی که الگوهای فرهنگی کالن شهرهای جمعیتی با الگوهای فرهنگی شهرهای متوسط و نیز با الگوهای فرهنگی شهرهای کم جمعیت متفاوت است. 
از این رو طبقه بندی جمعیتی دیگر شهرهای استان یک کار منطقی است. بدیهی است در طبقاتی که فاقد شهر می بودند، شهری انتخاب نشد و در طبقاتی نیز که در آن تنها یک شهر وجود است، 
همان شهر به عنوان نمونه انتخاب شده است.  بر این اساس ٧٩ شهر از بین مجموعه دیگر شهرهای استان انتخاب شده که با ٣١ شهر مرکز استان جمعاً ١١٠ شهر به عنوان نمونه انتخاب شده است.

در ادامه، مطالب مربوط به روش نمونه گیری ارائه می شود. همان طور که در بند ۴ توضیح داده شد، در هر ٣ جامعه شهر های مرکز استان، هر یک از شهرهای منتخب استان در طبقات جمعیتی و نیز در نقاط 
روستایی استان از یک نمونه گیری دو مرحله ای استفاده شده است و تعریف واحدهای نمونه مرحله اول و دوم نیز در همان بخش ارائه شد. سپس،  مطالب مربوط به روش نمونه گیری آورده می شود.

١‑۴‑ روش تعیین تعداد نمونۀ مرحلۀ اول

در هر یک از واحدهای نمونۀ مرحلۀ اول، ۶ فرد نمونه در ٢ گروه جنسی مرد و زن و ٣ گروه سنی (جمعاً ۶گروه و در هر گروه یک فرد نمونه) به روشی که توضیح داده می شود، انتخاب 
شده است. بنابراین تعداد واحد نمونۀ مرحلۀ اول در هر یک از سطوح جغرافیایی مورد نیاز از تقسیم تعداد فرد نمونه در آن سطح بر عدد ۶ به دست می آید. مثًال تعداد نمونۀ مرحلۀ 

اول در شهرهای مرکز استان برابر و برای نقاط روستایی کشور برابر  واحد است.

٢‑۴‑ روش انتخاب واحدهای نمونۀ مرحلۀ اول

واحدهای نمونۀ مرحلۀ اول در هر یک از سطوح جغرافیایی مورد نظر به روش احتمال متناسب با بزرگی واحد(p.p.s) به روش سیستماتیک خطی انتخاب شده اند. بدین منظور با استفاده از 
چارچوب سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩۵ و در هر یک از سطوح جغرافیایی مورد نظر، فهرستی از حوزه ها و بلوک ها (یا آبادی ها) به همراه جمعیت خانوارهای معمولی ساکن 

و جمع تجمعی جمعیت خانوارهای معمولی ساکن بلوک ها (یا آبادی ها) استفاده شده است بر اساس روش سیستماتیک خطی، بلوک ها(یا آبادی ها) نمونه به تعداد مورد نیاز انتخاب شدند.

٣‑۴‑ روش انتخاب واحدهای نمونۀ مرحلۀ دوم (افراد واجد شرایط)

در واحدهای نمونۀ مرحلۀ اول (بلوک ها یا آبادی ها)، برای انتخاب واحدهای نمونه مرحله دوم یا همان افراد واجد شرایط نمونه، از روش زیر استفاده شد:

‑ با فهرست برداری از مکان ها و خانوارهای معمولی ساکن، تعداد افراد واجد شرایط (طبق تعریف) برای هر خانوار مشخص و در فرم فهرست برداری ودر ستون معین ثبت شد.
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‑ همچنین در فرم فهرست برداری یک ستون برای درج شماره ردیف مسلسل افراد واجد شرایط در هر واحد نمونه مرحله اول اختصاص یافت. در این ستون به هر یک از افراد واجد شرایط خانوارها، 
یک شماره اختصاص داده شد. این شماره در هر واحد نمونه مرحله اول از یک شروع و به طور مسلسل تا آخرین فرد واجد شرایطی که ششمین فرد واجد شرایط نمونه است، ادامه می یابد.

‑ با استفاده از یک نمونه گیری سیستماتیک خطی، اعدادی با مبدأ ۴ و فاصلۀ نمونه گیری ١٠تولید و به عنوان شماره ردیف افراد نمونه واجد شرایط در واحدهای نمونه مرحله اول تعیین 
شدند. یعنی اعداد ۵۴،۴۴،٣۴،٢۴،١۴،۴ به عنوان شماره ردیف افراد نمونه در ستون شماره ردیف مسلسل افراد واجد شرایط نمونه در تمام واحدهای نمونه تعیین شدند. خانوارهایی 
که در ستون شماره دریف مسلسل افراد واجد شرایط آنها یکی از اعداد ٢۴،١۴،۴ و... وجود داشت، خانوارهایی بودند که یکی از افراد آن می توانست به عنوان فرد نمونه واجد شرایط 
انتخاب شود. مشروط بر آن که پیشتر فرد واجد شرایط دیگری در همان گروه جنسیتی (مرد یا زن) وهمان گروه سنی، انتخاب نشده باشد. در غیر این صورت، یعنی چنانچه فرد مورد 
نظر در گروه جنسیتی وسنی قرار داشته باشد که پیشتر در همان گروه فرد دیگری به عنوان نمونه انتخاب شده باشد، با افزودن فاصلۀ نمونه گیری (عدد ١٠) به شماره ردیف نمونۀ 
پیشین، خانوار دیگری که دارای شماره ردیف جدید در ستون شماره ردیف مسلسل افراد واجد شرایط در واحد نمونۀ مرحلۀ اول است، مورد بررسی قرار گرفت و چنانچه فرد مورد 

نظر در آن خانوار از نظر گروه جنسیتی و سنی قابلیت انتخاب شدن را داشته بود، به عنوان نمونه انتخاب و برای وی پرسشنامه طرح تکمیل شد.

‑ این کار تا انتخاب آخرین فرد واجد شرایط به لحاظ جنسیتی و سنی ادامه یافته تا ۶ فرد نمونه واجد شرایط در گروه های جنسیتی و سنی در آن واحد نمونه مرحله اول انتخاب و 
پرسشنامه طرح برای آنها تکمیل شود.

  گفتنی است که روش فهرست برداری مکان ها و خانوارها، تعیین تعداد افراد واجد شرایط در خانوارها، اختصاص شماره ردیف مسلسل افراد واجد شرایط در واحد نمونه مرحله اول، 
تشخیص خانوارهای دارای فرد واجد شرایط نمونه و نیز نحوه انتخاب افراد واجد شرایط نمونه در این خانوارها و چگونگی برخورد با بی پاسخی و جایگزینی بی پاسخی در راهنمای 

تکمیل فرم ١(فهرست برداری) به تفصیل آورده شده است.

١‑٨‑ فرمول های برآورد برای استفاده در تحلیل ها

چنانچه پیشتر گفته شد، سطوح جغرافیایی متعددی در این طرح برای تحلیل ها مورد نظر بوده است که این سطوح را به دو گروه سطوح جغرافیایی مورد استفاده برای تهیه طرح 
نمونه گیری و سطوح جغرافیایی ترکیبی تقسیم کرده بودیم. سطوح جغرافیایی مورد استفاده برای تهیۀ طرح نمونه گیری، هر یک از استان های کشور است که خود از ٣ زیر جامعه شهر 

مرکز استان، دیگر شهر های استان (به غیر از  شهر مرکزاستان) و نقاط روستایی استان است.

واحدهای نمونۀ مرحلۀ دوم یعنی همان افراد واجد شرایط در هر یک از این سه زیر جامعه با احتمال مساوی انتخاب شده اند. بنابراین برای برآورد آماره ها در هر یک از این سه زیر جامعه، 
از رابط خود وزن (self-weight) استفاده شد.

‑ فرمول برآورد برای هر یک از ٣ زیر جامعه

با توجه به توضیحات داده شده، برای برآورد آماره های مورد  نیاز در سطح هر یک از ٣ زیر جامعۀ شهرهای مرکزاستان، دیگر شهرهای  استان(به غیر از شهر مرکز استان) و نقاط روستایی 
از رابطه زیر استفاده شد.
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در این رابطه:

آماره مورد نظر (نسبت) صفت مورد نظر در زیر جامعه k ام استان  h ام یعنی شهر مرکز استان hام یامجموعۀ دیگر شهرهای استان hام یا نقاط روستایی استان hام است.

گفتنی است که اندیسk نماد عمومی هر یک از این ٣ زیر جامعه و اندیس h، نماد هر یک از استان های کشور است.

تعداد افراد دارای صفت مورد نظر در زیر جامعه kام در استان hام است .

:تعداد افرادی که واجد شرایط برای دارا بودن صفت مورد نظر در همان زیر جامعه و استان می باشند.

‑فرمول برآورد در سطح استان

همان طور که گفته شد، هر استان از ٣ زیر جامعه شهر مرکز استان، دیگرشهرهای استان و نقاط روستایی تشکیل شده است که در بند پیش، فرمول برآورد برای هر یک از این ٣ زیر 
جامعه آورده شد. از آنجا که احتمال انتخاب افراد واجد شرایط درهر یک از این ٣ زیر جامعه متفاوت بوده است، یعنی احتمال انتخاب یک فرد واجد شرایط در زیر جامعه شهر مرکز 
استان با احتمال انتخاب یک فرد واجد شرایط در نقاط روستایی همان استان متفاوت است و الی آخر؛ بنابراین برای ساخت فرمول برآورد در سطح استان از فرمول های ترکیبی وزنی 

استفاده شد. بر این اساس فرمول برآورد آمارهای مورد نیاز در سطح استان از رابطۀ زیر به دست آمده است.

 (٢)

در رابطۀ باال:

: برآورد آماره مورد نظر (نسبت) در استان hام است.

:وزن زیرجامعه kام (شهر مرکز استان یا مجموعه دیگر شهر های استان یا نقاط  روستایی) استان hام است که از رابطه:

به دست می آید و در آن  Mhk، جمعیت زیر جامعه k ام در استان  hام و  Mh،جمعیت کل استان است. اعداد مربوط به ضرایب زیرگروه ها به تربیب در ستون های ٢ تا ۴ جدول ٣ منعکس است.

  مثًال وزن مربوط به زیرجامعه شهر مرکز استان یزد، از تقسیم جمعیت شهر مرکز استان یزد یعنی ۶٧٣۵٢٩ برکل جمعیت استان یزد یعنی١١٣٨٠٧٩  به دست می آید که با سه رقم 
اعشار برابر ٠/۴۶۵ می شود. گفتنی  است که مجموع  وزن ها در ٣ زیرجامعه در هر استان برابر ١ است.

:برآورد آماره مورد نظر (نسبت) در زیر جامعه k ام (یعنی هر یک از زیرجامعه های شهر مرکز استان، مجموعه دیگر شهرهای استان و نقاط روستایی) استان hام است که از رابطۀ 
شماره (ا) به دست می آید.
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‑فرمول برآورد در سطح مجموعه ٣١ شهر مرکز استان

این برآورد  نیز یک برآورد ترکیبی وزنی از برآورد در سطح هر یک از شهرهای مرکز استان است. برآورد شهر مرکز استان به عنوان یک زیرجامعه از ٣ زیر جامعه استان، از رابطه ١ به 
دست می آید. بنابراین، با وزن دادن به برآورد هر یک از ٣١ شهر مرکز استان، برآورد در سطح مجموعه ٣١ شهر مرکز استان به دست می آید. بنابراین اگر برآورد شهر مرکز استان h ام 

را با نشان دهیم، برآورد در مجموعه ٣١ شهر مرکز استان از رابطه:

    (٣) 

به دست می آید در رابطه فوق:

: برآورد آماره مورد نظر(نسبت) در مجموعه ٣١ شهر مرکز استان است.

: وزن شهر مرکز استان  hام است که از رابطه   به دست می آید که در آنMh١ ، جمعیت شهر مرکز استان hام وM١  جمعیت مجموعه شهرهای مرکز استان 
است. این ضرایب نیز از ستون سوم در جدول شماره ۴ حاصل می شود. مثال وزن شهر اردبیل از حاصل تقسیم جمعیت شهر اردبیل (۵٢٩٣٧۴) بر جمعیت مجموع شهرهای مرکز 

استان یعنی ٣٠۵۴٨٧٠٧ به دست می آید که با سه رقم اعشار برابر خواهد بود با ٠/٠١٧ . گفتنی  است که مجموع وزن های مربوط به ٣١ شهر مرکز استان نیز برابر ١ خواهد بود.

‑ فرمول برآورد در سطح مجموعه دیگر شهرهای استان ها

)، از  hروش ساخت این برآورد مشابه ساخت برآورد برای مجموعه ٣١ شهر مرکز استان (رابطه ٣) می باشد. با این تفاوت که به جای برآورد آماره مورد نظر در شهر مرکز استان (١
) در رابطه شماره (١) و به جای وزن شهرهای مرکز استان (wh١)، از وزن مجموعه دیگر شهرهای استان  hبرآورد آمارۀ مورد نظر در مجموعۀ دیگر شهرهای استان های کشور (٢

(wh٢) استفاده می کنیم که این وزن ها در ستون ٢ جدول شماره ۵ درج شده است.

با این توضیحات، این برآورد از رابطه: 

   (۴)

به دست خواهد آمد.

فرمول برآورد در سطح نقاط روستایی کل کشور

این رابطه برآورد  نیز مشابه روابط ٣ و ۴ ساخته می شود با این تفاوت که به جای یا دررابطه (١)، از  یعنی برآورد آماره مورد نظر در مناطق روستایی استان  h ام 
و به جای وزن شهرهای مرکز استان یا مجموعه دیگر شهرهای استان، از وزن نقاط روستایی استان ها استفاده شد. یعنی؛

   (۵)
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، وزن نقاط روستایی استان h ام است که از تقسیم جمعیت نقاط روستایی استان h ام بر کل جمعیت نقاط روستایی کشور حاصل می شود. این وزن ها در  که در این رابطه ، 
ستون ٣ جدول ۵ درج شده است.

‑ فرمول برآورد در سطح کل کشور

این برآورد یک برآورد ترکیبی وزنی از برآوردهای استان های کشور می باشد. یعنی؛

    (۶)

در رابطۀ باال:

: برآورد آمارۀ (نسبت) مورد نظر در کل کشور است.

: برآورد آمارۀ (نسبت) مورد نظر در استان h ام است که از رابطه (٢) به دست می آید.

: وزن استان hام است که از رابطه  به دست می آید که در آن از MhوMبه ترتیب جمعیت استان h ام و جمعیت کل کشور است که در ستون ٣ جدول شماره ۶ 
منعکس است.
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جدول ١. جمعیت استان ها در سال ١٣٩۵ و توزیع نمونه به تفکیک شهر مرکز استان،دیگر شهرها ونقاط روستایی

جمعیت کلاستان
جمعیت شهر مرکز 

استان
جمعیت دیگر 
شهرهای استان

جمعیت روستایی
تعداد نمونه

نقاط روستاییدیگر شهرهاشهر مرکز استانکل استان

١٣/٢۶۶/٩٢٨٨/۶٩٣/٧٠۶٣/٧۵٨/۵٢۴٨١۴/۶٩٨١٣٣٨٧٠٨۵١۶١١۴تهران
۶/۴٣۴/٠۴۵٣/٠٠١/١٨۴١/۶٩٩/٧۴٠١/٧٣٣/١٢١٨۵٢٣۴٢٢٨٨٢٢٢خراسان رضوی

۵/١٢٠/٣٨٢١/٩۶١/٢۶٠٢/۵۴۶/٠۴٩۶١٣/٠٧٣٧۴۴٢٧۶٣٧٨٩٠اصفهان
۴/٧٠۵/٨٠١١/١٨۴/٧٨٨٢/٣۶٩/۴١٧١/١۵١/۵٩۶٧٣٨٢٢٨٣۶٠١۵٠خوزستان
۴/٨٣۴/٠٣٠١/۵۶۵/۵٧٢١/٨٣۶/١٠٣١/۴٣٢/٣۵۵٧٣٨٢۵٢٣٠٠١٨۶فارس

٣/٩٠٩/۶۴۴١/۵۵٨/۶٩٣١/٢۵٠/٧٣١١/١٠٠/٢٢٠۶٣۶٢۵٢٢۴٠١۴۴آذربایجان شرقی
٢/٧١٢/٢٩۶١/۵٩٢/۴٩٢٩٢٠/٢۴۵١٩٩/۵۵٩۵۶۴٢۵٢٢٧۶٣۶البرز

٣/٢۵۵/٢٠٣٧٣۶/٢٢۴١/٣٨٩/٩٧٩١/١٢٩/٠٠٠۵٢٨١٩٨١٨٠١۵٠آذربایجان غربی
٣/١۶١/١۴۴۵٣٧/٧١٨١/٣٢٠/٨۶٩١/٣٠٢/۵۵٧۵٢٢١٨۶١۶٢١٧۴کرمان
٢/۵٣٠/۶٨۶۶٧٩/٩٩۵٩٢٣/٠٣١٩٢٧/۶۶٠۴٩٢١٩٢١٧۴١٢۶گیالن
٣/٢٨٣/۶٣۵٣٠٩/٨٢٠١/۵۶٩/۴٧٨١/۴٠۴/٣٣٧۶١٨١۶٨٢٧٠١٨٠مازندران
١/٩۶۵/٠۵٩٩۴۶/۶۵١۵٣٩/٩۶۴۴٧٨/۴۴۴۴۴۴٢١٠١۶٢٧٢کرمانشاه

٢/٧٧٢/٩٧۴۵٨٧/٧٣٠٧۵٧/٩١٢١/۴٢٧/٣٣٢۵۵٨١٨۶١٨۶١٨۶سیستان وبلوچستان 
١/٢٩٢/٢٨١١/٢٠١/١۵٨٢٨/٨٠۶۶٢/٣١٧٢۵٢٢٢٨٠/٠٢۴قم

١/٧۵٨/٨٠۴٣٧٣/۴١۶٧۶١/۴٩٢۶٢٣/٨٩۶۴۵٠١٧۴١٨۶٩٠لرستان
١/۶٠٣/٠٠٧۴١٢/٧۶٧٧٢١/۴۶٢۴۶٨/٧٧٨۴٢۶١٧۴١٨٠٧٢کردستان
١/۴٢٩/۴۵۴۵٢٠/٩۴۴۵٧٨/٨٢٠٣٢٩/۶٩٠۴٠٢١٨۶١۶٢۵۴مرکزی
٩٠ ١/٧٣۶/٢٢٢۵۵۴/۶٧٣۵۴٢/۵۴۴۶٣٩/٠٠۵۴٣٨١٨۶١۶٢همدان 
١/٨۶٧/١۶١٣۵٠/۶٧۶۶۴۴/٩٣٩٨٧١/۵۴۶۴۶٢١٧۴١۶٨١٢٠گلستان
١/٧٧۴/٣٣۴۵٢۶/۶۴٨۴۴۵/١٧۴٨٠٢/۵١٢۴۵٠١٨۶١۵٠١١۴هرمزگان
١/١٣٨/٠٧٩۵٢٩/۶٧٣۴۴١/۶٨٢١۶۶/٧٢۴٣٧٢١٨۶١۵٠٣۶یزد



پیوست ١: طرح نمونه  گیری  | ٢٩٩

جمعیت کلاستان
جمعیت شهر مرکز 

استان
جمعیت دیگر 
شهرهای استان

جمعیت روستایی
تعداد نمونه

نقاط روستاییدیگر شهرهاشهر مرکز استانکل استان

١/٢٧٣/٧۵٩۴٠٢/٧۴٨۵۴٩/۴٠١٣٢١/۶١٠٣٩٠١٧۴١۶٢۵۴قزوین
١/٢٧٠/٢٧٠۵٢٩/٣٧۴٣٣۶/۶۶٠۴٠۴/٢٣۶٣٩٠١٨۶١٣٨۶۶اردبیل
١/١۶١/۴۵٠٢٢٣/۵٠۴۶١٢/۴۵١٣٢۵/۴٩۵٣٨۴١۶٢١۶٨۵۴بوشهر
١/٠٧۵/۴۶٠۴٣٠/٨٧١٢٨٠/٣٠۶٣۴۶/٢٨٣٣۶۶١٨٠١٣٢۵۴زنجان

٩۴٧/١١١١٩٠/۴۴١۴١٧/٠٠٣٣٣٩/۶۶٧٣۶٠١۶٢١۴۴۵۴چهار محال وبختیاری
٧٠٢/٣۶٠١٨۵/١٢٩٣٧۵/٣٧٣١۴١/٨۵٨٣٣۶١۶٢١۴۴٣٠سمنان

٨۶١/٨٧٩٢٢٨/٩٣١٢۵۵/۴١۵٣٧٧/۵٣٣٣۵۴١۶٨١٢۶۶٠خراسان شمالی
٧۶٨/٨٩٧٢٠٣/۶٣۶٢۵٠/١٩١٣١۵/٠٧٠٣۴٢١۶٢١٢۶۵۴خراسان جنوبی

٧١١/۴٧٠١٣۴/۵٢٢٢۶٢/٩٣٩٣١۴/٠٠٩٣۴٢١۶٢١٢۶۵۴کهگیلویه وبویر احمد
۵٧٩/٧٠٧١٩۴/٠٣٠٢٠١/٢٣٣١٨۴/۴۴۴٣١٨١۶٢١٢٠٣۶ایالم

٧٩/٨٧٧/۴٢٨٣٠/۵۴٨/٧٠٧٢٨/۵٩٨/١۴٠٢٠/٧٣٠/۶٣۵١۵۶٠۶۶۶٢۴۶٠٣۶٢٩۴۶کل کشور

جدول ٢. توزیع نمونۀ بین طبقات چهارگانۀ  جمعیتی در دیگر شهرهای استان ها

استان

طبقه ۴طبقه٣طبقه٢طبقه ١

تعدادشهرجمعیت
سهم 
نمونه

جمعیت
تعداد 
شهر

سهم 
نمونه

جمعیت
تعداد 
شهر

سهم 
نمونه

تعدادشهرجمعیت
سهم 
نمونه

٢/۴١٨/٣٣٩٩٣۴٢٢٢١/۴۵۵٢٣٠۵٧١/٠٢١٨٧٨۴٨۴/٧٠٩٢٢۶۶تهران

۵٠٨/٠٧۵٢٨۴۴۴۴/٣۵۴۴٧٨١١٠/۴۴١٢١٨۶٣۶/٨٧٠۶۴١٠٨خراسان رضوی

٧٨۶/٨٩۶٣١١۴٣٠٨/٢٨١٢۴٨۴١۶/٨٧۵۶۶٠١/٠٣٣/٩٩٧٩۵١۵۶اصفهان

۴٩۶/١٨۵٢٧٨٨٧۵/٣٨٨٧١٣٢۴٠۴/٨٩۶۶۶٠۵٩٢/٩۴٨۶٠٩٠خوزستان

۴٠١/٣١٧٣۶۶۵٠٢/۴١۴٧٨۴٩٣٢/٣۶٧٩١١۵٠‑‑‑فارس
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استان

طبقه ۴طبقه٣طبقه٢طبقه ١

تعدادشهرجمعیت
سهم 
نمونه

جمعیت
تعداد 
شهر

سهم 
نمونه

جمعیت
تعداد 
شهر

سهم 
نمونه

تعدادشهرجمعیت
سهم 
نمونه

۴٠۶/٧٢١٣٧٨٢۶۶/٧۴١٣۴٨۵٧٧/٢۶٩۵۵١١۴‑‑‑آذربایجان شرقی

۵۶١/٧٧٣۴١۶٨١٨٠/۵۵۵٣۵۴١٧٧/٩١٧٩۵۴‑‑‑البرز

۶٩۵/١۶۴۴٩٠٢۶۵/٩٢۴٣٣۶۴٢٨/٨٩١٣۴۵۴‑‑‑آذربایجان غربی

۶١٩/۴٣٨۴٧٨١۶۴/۶١۴٣١٨۵٣۶/٨١٧۶٣۶۶‑‑‑کرمان

٢١٩/۶٣٧٢۴٢١٨۵/٢٠٢٣٣۶۵١٨/١٩٢۴٧٩۶‑‑‑گیالن

٣٣۶/٢٨٩۵۶٠۵۴٠/۴٩١۴٩٩٠‑‑‑۶٩٢/۶٩٨٣١٢٠مازندران

١٩۶/٢۶۵٣۶٠٣۴٣/۶٩٩٢٨١٠٢‑‑‑‑‑‑کرمانشاه

٣۵۵/۴٣٩٣٩٠١١۶/۵٩٨٢٣٠٢٨۵/٨٧۵٣١۶۶‑‑‑سیستان وبلوچستان

‑٢٨/٨٠۶۵‑‑‑‑‑‑‑‑‑قم

٢٣۴/٩٩٧١۶٠١٢١/۶٣٨١٣٠٢۴٣/٩٠۶٣۶٠١۶٠/٩۵١١٩٣۶لرستان

۴٣۶/٨۴٠٣١٠٨١٨۵/٣۶٧٣۴٨٩٩/٢۵۵٢٢٢۴‑‑‑کردستان

٧٢/٨٨٢١١٨٢٨۵/١٧١٣١٨۴‑‑‑٢٢٠/٧۶٧١۶٠مرکزی

١٧٠/٢٣۶١۵۴١٨٢/٣٢٠٣۵۴١٨٩/٩٨٨٢۴۵۴‑‑‑همدان

١۵١/٩١٠١۴٢١٠۶/٨٠٨٢٣٠٣٨۶/٢٢١٢۵٩۶‑‑‑گلستان

٧٣/١٧٠١٢۴٣٧٢/٠٠۴۴١١٢۶‑‑‑‑‑‑هرمزگان

٢٠٧/٧٧۶٣٧٢٢٣٣/٩٠۶١٧٧٨‑‑‑‑‑‑یزد

٣٧٩/٨٢١۵١١۴١۶٩/۵٨٠١٩۴٨‑‑‑‑‑‑قزوین

١۶٧/۴٩۶٢۶۶١۶٩/١۶۴٢٣٧٣‑‑‑‑‑‑اردبیل

١١٠/۵۶٧١٣٠١٣٣/۶۵٩٢٣۶٣۶٨/٢٢۵٣٣١٠٢‑‑‑بوشهر

١۵۴/۶٢۶٢٧٢١٢۵/۶٨٠١٨۶٠‑‑‑‑‑‑زنجان
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استان

طبقه ۴طبقه٣طبقه٢طبقه ١

تعدادشهرجمعیت
سهم 
نمونه

جمعیت
تعداد 
شهر

سهم 
نمونه

جمعیت
تعداد 
شهر

سهم 
نمونه

تعدادشهرجمعیت
سهم 
نمونه

۵٧/٠۵١١١٨٣۵٩/٩۵٢٣٨١٢۶‑‑‑‑‑‑چهار محال وبختیاری

١۵٠/١٢٩١۶٠۵٩١٠۶١١٨١٧۶/۵٧٢١٧۶۶‑‑‑سمنان

١۴٢/١٧٩٢٧٢١١٣/٣٢۶١٩۵۴‑‑‑‑‑‑خراسان شمالی

٢۵٠/١٩١٢٧١٢۶‑‑‑‑‑‑‑‑خراسان جنوبی

١۵٣/٧۶۴٢٧٢١٠٩/١٧۵١۴۵۴‑‑‑‑‑‑کهگیلویه و بویر احمد

٢٠١/٢٣٣٢۴١٢٠‑‑‑‑‑‑‑‑‑ایالم

۵/۴٢٠/٩۵٧٢١٨۵٨۶/٢۵٠/٢٨٧۴۶١٢٢۴۶/٠٢٧/٣۵١٨٧١۴١۶١٠/٨٩٩/۵۴۵١٠۶۴٢۵٣٨کل کشور

جدول ٣. ضرایب مربوط به برآورد در سطح استان(مربوط به رابطۀ ٢)

مرکز استاننام استانکد استان
دیگر شهرهای 

استان
نقاط روستایی

کد 
استان

مرکز استاننام استان
دیگر شهرهای 

استان
نقاط روستایی

٠١٢٣۴٠١٢٣۴

٠/٣٣۵٠/٣۴٧٠/٣١٨ایالم٠/٣۶۴٠/۴٠۵٠/٢٣١١۶مرکزی٠٠

٠/١٨٩٠/٣٧٠٠/۴۴١کهگیلویه و بویراحمد٠/٢۶٣٠/٣۶۵٠/٣۶۶١٧گیالن٠١

٠/١٩٣٠/۵٢٧٠/٢٨٠بوشهر٠/٠٩۴٠/۴٧٨٠/۴٢٨١٨مازندران٠٢

٠/۴٠٨٠/٢۶۵٠/٣٢٧زنجان٠/٣٩٩٠/٣٢٠٠/٢٨١١٩آذربایجان شرقی٠٣

٠/٢۶۴٠/۵٣۴٠/٢٠٢سمنان٠/٢٢۶٠/۴٢٧٠/٣۴٧٢٠آذربایجان غربی٠۴

٠/۴۶۵٠/٣٨٨٠/١۴٧یزد٠/۴٨٢٠/٢٧۵٠/٢۴٣٢١کرمانشاه٠۵

٠/٢٩٧٠/٢۵١٠/۴۵٢هرمزگان٠/٢۵٢٠/۵٠٣٠/٢۴۵٢٢خوزستان٠۶
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مرکز استاننام استانکد استان
دیگر شهرهای 

استان
نقاط روستایی

کد 
استان

مرکز استاننام استان
دیگر شهرهای 

استان
نقاط روستایی

٠١٢٣۴٠١٢٣۴

٠/۶۵۵٠/٢٨٣٠/٠۶٢تهران٠/٣٢۴٠/٣٨٠٠/٢٩۶٢٣فارس٠٧

٠/۴١٧٠/٢۶۵٠/٣١٨اردبیل٠/١٧٠٠/۴١٨٠/۴١٢٢۴کرمان٠٨

٠/٠٧١‑٠/٩٢٩قم٠/۴۶٧٠/٢۶۴٠/٢۶٩٢۵خراسان رضوی٠٩

٠/٣١۶٠/۴٣١٠/٢۵٣قزوین٠/٣٨٣٠/۴٩٧٠/١٢٠٢۶اصفهان١٠

٠/١٨٨٠/٣۴۵٠/۴۶٧گلستان٠/٢١٢٠/٢٧٣٠/۵١۵٢٧سیستان وبلوچستان١١

٠/٢۶۶٠/٢٩۶٠/۴٣٨خراسان شمالی٠/٢۵٨٠/۴۵٠٠/٢٩٢٢٨کردستان١٢

٠/٢۶۵٠/٣٢۵٠/۴١٠خراسان جنوبی٠/٣٢٠٠/٣١٢٠/٣۶٨٢٩همدان١٣

٠/۵٨٧٠/٣٣٩٠/٠٧۴البرز٠/٢٠١٠/۴۴٠٠/٣۵٩٣٠چهارمحال وبختیاری١۴

‑‑‑‑‑لرستان١۵

جدول ۴‑ ضرایب مربوط به برآورد در سطح استان(مربوط به رابطۀ ٣)

ضریبشهرمرکز استاناستانکد استانضریبشهر مرکز استاناستانکد استان

٠١٢٣٠١٢٣

٠/٠٠۶ایالمایالم٠/٠١٧١۶اراکمرکزی٠٠

٠/٠٠۵یاسوجکهگیلویه و بویر احمد٠/٠٢٢١٧رشتگیالن٠١

٠/٠٠٧بوشهربوشهر٠/٠١٠١٨ساریمازندران٠٢

٠/٠١۴زنجانزنجان٠/٠۵١١٩تبریزآذربایجان شرقی٠٣

٠/٠٠۶سمنانسمنان٠/٠٢۴٢٠ارومیهآذربایجان غربی٠۴

٠/٠١٧یزدیزد٠/٠٣١٢١کرمانشاهکرمانشاه٠۵

٠/٠١٧بندرعباسهرمزگان٠/٠٣٩٢٢اهوازخوزستان٠۶
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ضریبشهرمرکز استاناستانکد استانضریبشهر مرکز استاناستانکد استان

٠١٢٣٠١٢٣

٠/٢٨۵تهرانتهران٠/٠۵١٢٣شیرازفارس٠٧

٠/٠١٧اردبیلاردبیل٠/٠١٨٢۴کرمانکرمان٠٨

٠/٠٣٩قمقم٠/٠٩٨٢۵مشهدخراسان رضوی٠٩

٠/٠١٣قزوینقزوین٠/٠۶۴٢۶اصفهاناصفهان١٠

٠/٠١٣گرگانگلستان٠/٠١٩٢٧زاهدانسیستان وبلوچستان١١

٠/٠٠٨بجنوردخراسان شمالی٠/٠١۴٢٨سنندجکردستان١٢

٠/٠٠٧بیرجندخراسان جنوبی٠/٠١٨٢٩همدانهمدان١٣

٠/٠۵٢کرجالبرز٠/٠٠۶٣٠شهرکردچهار محال وبختیاری١۴

١/٠٠‑کل کشور‑٠/٠١٢خرم آبادلرستان١۵

جدول ۵ ‑ ضرایب مربوط به برآورد مجموعۀ دیگر شهرهای استان ها و نقاط روستایی کل کشور (مربوط به روابط ۴ و ۵)

نقاط روستاییمجموعه دیگر شهرهانام استانکد استاننقاط روستاییمجموعه دیگر شهرهانام استانکد استان

٠١٢٣٠١٢٣

٠/٠٠٧٠/٠٠٩ایالم٠/٠٢٠٠/٠١۶١۶مرکزی٠٠
٠/٠٠٩٠/٠١۵کهگیلویه و بویراحمد٠/٠٣٢٠/٠۴۵١٧گیالن٠١
٠/٠٢١٠/٠١۶بوشهر٠/٠۵۵٠/٠۶٨١٨مازندران٠٢
٠/٠١٠٠/٠١٧زنجان٠/٠۴۴٠/٠۵٣١٩آذربایجان شرقی٠٣
٠/٠١٣٠/٠٠٧سمنان٠/٠۴٩٠/٠۵۴٢٠آذربایجان غربی٠۴
٠/٠١۵٠/٠٠٨یزد٠/٠١٩٠/٠٢٣٢١کرمانشاه٠۵
٠/٠١۶٠/٠٣٩هرمزگان٠/٠٨٣٠/٠۵۵٢٢خوزستان٠۶
٠/١٣١٠/٠٣٩تهران٠/٠۶۴٠/٠۶٩٢٣فارس٠٧
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نقاط روستاییمجموعه دیگر شهرهانام استانکد استاننقاط روستاییمجموعه دیگر شهرهانام استانکد استان

٠١٢٣٠١٢٣

٠/٠١٢٠/٠١٩اردبیل٠/٠۴۶٠/٠۶٣٢۴کرمان٠٨
٠/٠٠٣‑قم٠/٠۶٠٠/٠٨٣٢۵خراسان رضوی٠٩
٠/٠١٩٠/٠١۶قزوین٠/٠٨٩٠/٠٢٩٢۶اصفهان١٠
٠/٠٢٣٠/٠۴٢گلستان٠/٠٢٧٠/٠۶٩٢٧سیستان وبلوچستان١١
٠/٠٠٩٠/٠١٨خراسان شمالی٠/٠٢۵٠/٠٢٣٢٨کردستان١٢
٠/٠٠٩٠/٠١۵خراسان جنوبی٠/٠١٩٠/٠٣١٢٩همدان١٣
٠/٠٣٢٠/٠١٠البرز٠/٠١۵٠/٠١۶٣٠چهار محال وبختیاری١۴
١/٠٠١/٠٠کل کشور‑٠/٠٢٧٠/٠٣٠لرستان١۵

جدول ۶ ‑ ضرایب مربوط به برآورد در سطح کل کشور (مربوط به رابطۀ ۶)

ضریب استاننام استانکد استانضریب استاننام استانکد استان

١٢٣١٢٣

٠/٠٠٧ایالم٠/٠١٨١۶مرکزی٠٠

٠/٠٠٩کهگیلویه و بویر احمد٠/٠٣٢١٧گیالن٠١

٠/٠١۵بوشهر٠/٠۴١١٨مازندران٠٢

٠/٠١٣زنجان٠/٠۴٩١٩آذربایجان شرقی٠٣

٠/٠٠٩سمنان٠/٠۴١٢٠آذربایجان غربی٠۴

٠/٠١۴یزد٠/٠٢۵٢١کرمانشاه٠۵

٠/٠٢٢هرمزگان٠/٠۵٩٢٢خوزستان٠۶

٠/١۶۶تهران٠/٠۶٠٢٣فارس٠٧
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ضریب استاننام استانکد استانضریب استاننام استانکد استان

١٢٣١٢٣

٠/٠١۶اردبیل٠/٠٣٩٢۴کرمان٠٨

٠/٠١۶قم٠/٠٨٠٢۵خراسان رضوی٠٩

٠/٠١۶قزوین٠/٠۶۴٢۶اصفهان١٠

٠/٠٢٣گلستان٠/٠٣۵٢٧سیستان وبلوچستان١١

٠/٠١١خراسان شمالی٠/٠٢٠٢٨کردستان١٢

٠/٠١٠خراسان جنوبی٠/٠٢٢٢٩همدان١٣

٠/٠٣۴البرز٠/٠١٢٣٠چهار محال وبختیاری١۴

١/٠٠کل کشور‑٠/٠٢٢لرستان١۵





       :۲ 

جدول ١ . وقت آزاد در شبانه روز و روزهای تعطیل، سفر، مقصد سفر و تعداد سفر در سال گذشته

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

ی غیر 
ت آزاد در روزها 

وق
ت)

تعطیل(ساع

١١/۵١٢/٨١۴/۵١۴/٧١٣/٢٢۶/٩٩/٨١۵/٩٨/۵١۵/٣١٠/٢یک

١٨/٩١۶/۴١٩/۵٢۵/٧١٣/۵٢٨/٩١٧/٢١۴/٣١٧/۶١٣/١٢٠/٨دو

١٧/٠٢۴/۶١۴/٠١٧/٠١٧/٣١۴/۶١٧/٠١١/٧١٨/٧١٧/۵٢٢/٢سه

١۴/۵١۵/۶١١/٣١٢/١١٣/٨٩/٠١٧/٢١۶/١١۴/۴١٩/٢١١/۴چهار

٣۶/٣٣٠/۵۴٠/۶٣٠/١۴١/٨٢٠/۶٣٨/۶۴٠/٩۴٠/۴٣۴/٧٣۵/۴بیش از چهار

ی تعطیل 
ت آزاد در روزها

وق
ت)

(ساع

١۶/٢١٧/۴١٨/٣١٧/٢١٣/۵۴۴/۵١۴/۶١٨/٠١٣/٢١٩/٧١٢/٩یک و دو

١٩/٩٢۴/١١٣/۴٢٠/٩١١/٠٢١/٧٢٧/٣١۴/۶٢٢/٧١١/٧٢٠/٢سه و چهار

٢١/٧١٩/٧١٧/۵٢۶/۴١۶/٠١٧/۶٢۴/۶٢٠/٣٢٣/۵٢٢/۵٢٢/٢پنج و شش

١۵/٧٢١/٠١۶/۴١٢/٩١٩/۵۵/٢١۵/۵١٠/٧١٧/٢١٨/١١٢/٩هفت

٢۴/٨١٧/٧٣۴/١٢٢/٢٣٩/۶١١/٠١٨/٠٣۵/۴٢٣/٠٢٧/٨٣١/٩بیش از هفت
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ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

جام 
ان

سفر 
۵٧/۵۵١/٨۵۴/٢٧١/٨۶۵/۴۴١/٢۴٧/٠۶۴/٣۶٠/۶۵۵/٠٧٩/٢بلی

۴٠/٣۴٧/٧۴۵/٣٢٧/٧٣٣/۶۵٨/٨۵٣/٠٣۴/۴٣٩/٢۴٠/۶٢٠/٨خیر

تعداد سفر در سال

٢٢/٢٢۴/۴٢٩/٧٨/٧١٨/٩١٩/٣١۶/٩٢٢/۴٢١/٣٢٨/١١٩/٩یکبار

١۴/٨١٣/٣١٢/٢١٩/٣١١/۶٧/۵١۵/۵١٣/٠١٨/۵١٠/٣٢٠/٢دوبار

٧/٧۴/۶۵/١١١/٠١٢/۶٨/٢٧/۴٧/۶٨/٧۶/٧١٢/٣سه بار

١٠/٧٨/۵۵/۶٢٩/١٢٠/٨۵/٨۶/۴١٧/٢١١/١۶/۴٢١/٣بیش از سه بار

صد سفر
مق

٢١/٧١٣/٣٢۵/٠٣٢/٣٢٧/۴٢٠/٨١۶/٩٢۶/٨٢۶/۵٢٠/٨١٧/۵تفریح

١٨/۴١۶/٧١٩/٠١۵/٢٢١/٧١٠/۴٨/٠٢٨/۴١١/٣٢۶/٧۴٣/٠زیارت

١۵/٨٢٠/٨٩/٣٢٣/٩١۵/١٩/۶٢١/٢٧/۶٢١/۴۶/۴١٧/٠دیدن آشنایان

٩١/٠٠/٠٠/۴٠/٣٠/۵٠/٩١/٠٠/١٠/٣٠/٩/دیگر موارد

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه

ادامه جدول ١. وقت آزاد در شبانه روز و روزهای تعطیل، سفر، مقصد سفر و تعداد سفر در سال گذشته

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

ی غیر 
ت آزاد در روزها 

وق
ت)

تعطیل(ساع

١٢/٠٢/۵٩/١١۵/۶١۵/٨١۴/٣١۴/٨١۵/٩٣/٢٨/٩١٠/۵یک
١۶/٨۶/٢١٧/۵١٨/٩١۴/٩٢٨/۵٢۵/٣١۵/۴٩/٩٢٠/٠٢۵/۵دو
١٢/٠١٧/٢١٨/٢٢١/٠١٢/٢١۵/٢١١/۴١٣/٨١۶/٧٢١/۶١٨/٢سه
١۴/٣١۶/١١٩/۶٢٠/٨١٣/۴٨/۶١٠/٧١۴/٩١٧/١١۵/٣١۴/٨چهار

۴۴/٧۵٧/٩٣۵/۶٢٣/۵۴٣/٨٣٣/٣٣٧/٣۴٠/٠۵٣/٢٣۴/٠٣١/٠بیش از چهار
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خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

ی تعطیل 
ت آزاد در روزها

وق
ت)

(ساع

١۵/٠۵/٩١٩/٩٢۵/٧٢٣/٨٢١/٣١٨/٢١٧/٩٨/٣١۴/٣١٧/٠یک و دو
١٩/٨١١/۶٢٠/٢٢۶/٨١۴/۶٢٧/۶١٩/۵١۵/٩٢١/٠٢۵/۶١٩/٩سه و چهار
٢٢/٣١۶/٩٢۴/٧١٨/٣١٣/١١٨/٣٢۴/٣٢٠/٣٢۵/۴٢٣/٩٢١/١پنج و شش
٢٠/٩٣١/۶١۴/٩١٢/۶١٨/٨١٣/۴١١/٩١۵/١١۴/٣١٢/٧١۵/۵هفت

٢١/٧٣٣/٩٢٠/٣١۶/۴٢٩/٨١٩/۴٢۶/٠٣٠/٨٣١/٠٢٣/۵٢۶/۴بیش از هفت

جام 
ان

سفر 

۶٧/٧۵٣/٧۶١/٨۵٩/٣٨١/٣۶١/۶۵٢/۶۶۶/۴۶٨/٧۵٧/٣۶٨/۶بلی
٣١/۶۴۴/۴٣۶/٩۴٠/٢١٨/۵٣٨/۴۴۶/٧٣٣/۶٣١/٣۴٢/٧٣٠/٨خیر

تعداد سفر در سال

٢۴/١٢٠/۶١٩/٨٢٩/٨٢٠/٨١٩/٧٢٢/۵٢٢/٣٢۶/۶١۴/٨٣۵/١یکبار
١٧/١١٢/٧٢٢/٨١١/٢١٩/٠١٠/۴١۵/٧١٣/٨١٣/١١٨/٣١۵/١دوبار
٩/٠۵/١٩/٩۴/١١۴/۶٧/۵۶/٩١٠/۵٩/۵٨/٠۶/۵سه بار

١۶/٣١٢/۴٨/٣۵/٢٢٣/۵٢٣/٧۶/۵١٧/٧١٩/٠١۶/٠٧/۵بیش از سه بار

صد سفر
مق

٢٣/٩٢١/٨١۵/٠١٩/۴٢۵/۶١۵/٢٢۴/١٢۴/٩١٠/٣٣١/٩٢۶/۴تفریح
١٩/٢١٩/٨١۵/۶٢۴/٠٣١/٨١١/٨١٢/۵٢٨/٢٢٧/٠٢/٣٣١/٢زیارت

٢٣/٩٩/٣٢٩/٣١۴/٢٢٣/٢٢۴/٢١۴/۶١١/۵٣١/٣٢٢/٨٩/۴دیدن آشنایان
٠/۴٢/٨٠/٧٠/٣٠/٣١٠/۴٠/۵٠/٨٠/٠٠/٢٠/۶دیگر موارد
٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه
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ادامه جدول ١. وقت آزاد در شبانه روز و روزهای تعطیل، سفر، مقصد سفر و تعداد سفر در سال گذشته

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

ی غیر 
ت آزاد در روزها 

وق
ت)

تعطیل(ساع

٧/٩١/٨٧/٨۴/٩١٣/۶١٠/٢١١/٧١۵/٣۶/۶١٢/۴یک
٢٠/٩۶/۴١۴/٧١٠/٠٢٢/٩٢٣/٠٢۴/۴٢۴/٩٢۴/٢١٧/۵دو
٢٢/۵٢٣/١٢١/۴١۶/٣١۴/٢١٨/٨٢٣/١١۶/٠١٨/٩١٩/۶سه
١٧/٨٢٨/٧٢١/۶١۵/٧١٢/٠١٣/۶١٧/٩١۶/٠١٠/٠١٢/١چهار

٣٠/٩۴٠/١٣۴/٢۵٣/٣٣٧/٣٣۴/۵٢٢/٩٢٧/٨۴٠/٢٣٨/۴بیش از چهار

ی تعطیل 
ت آزاد در روزها

وق
ت)

(ساع

٩/٢١٠/٢١٧/٣٧/۵٧/٣١۴/١١٠/۴١۴/٠١٠/۵٢٢/٣یک و دو
٢٢/١٣۶/٠٢٠/١١١/۶١٩/١١٧/٢٢٨/۶٢۵/٨١٠/٧٢١/٨سه و چهار
٢٣/٩٢۵/۴٢٢/٣٢١/٣٢۴/٢٢۴/١٣٠/۶٢٣/٣٢١/٩٢٠/۴پنج و شش
١۶/٧١٢/٩٢١/٠١٧/٣١٧/١٢١/۵١٢/٢١۵/٨١٧/۶١٢/١هفت

٢٨/٢١۵/۵١٩/٠۴٢/٣٣٢/٠٢٣/١١٨/٢٢١/١٣٩/٣٢٣/١بیش از هفت

جام 
ان

سفر 

۵٣/٨۵٢/۶۵٢/۶٣٨/٨۴٩/۶۵٠/٨۵١/۵۶٠/۴۶٧/۶۶٠/٨بلی
۴۵/۵۴٧/١۴٧/۴۶١/٢۵٠/۴۴٨/٢۴٨/۵٣٨/٧٣٢/٢٣٩/٢خیر

تعداد سفر در سال

١٩/٨١٩/٩٢۵/٣٢٠/٩٢٩/١٢٧/٧٢٢/۴١۴/٧٢۴/٢٣٣/١یکبار
١٩/١٧/٩١٧/٧٩/٣٨/٧١٢/٠١٣/٧١٩/۶٢٢/۶١۴/٢دوبار
٩/٠١٠/٨۶/٣۵/١۵/٣۵/٧٧/٠١٠/٧۵/٣۴/٣سه بار

۵/٠١٠/٨٢/۶٢/٨۵/٣۴/٩۶/۵١١/٣۵/٩۵/٩بیش از سه بار

صد سفر
مق

١٨/٠١٧/٨١۵/۶١٧/۵٨/٩١٧/٠٢٠/٩٣٣/١٣٧/٢١٧/٧تفریح
١۶/۴٢٠/٨٢٧/٩٩/٨٢۶/۴٢۴/۶١٧/٢١١/۶١٧/٨٢٩/۶زیارت

١٩/١١٣/٧٨/۴١١/٠١٣/۶٧/۴١٢/٩١٣/١٧/١١٠/۵دیدن آشنایان
٠/٠٠/٠٠/۶٠/۶٠/٠٠/٢٠/۵١/۶۴/٣٠/٣دیگرموارد
۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه
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جدول ٢. مطالعه كتاب، میزان آن و نوع کتاب های مورد مطالعه

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

مطالعه 
ب
کتا

۴۵/٨۴٩/۵۴٩/۶۵٩/٨۵١/٩۴۴/٠٣٢/٢۵٠/٠۴١/٣۴٨/۶۵١/٨بلی

۵٢/۴۵٠/٣۵٠/٣۴٠/٢۴٧/٨۵۶/٠۶٧/٨۵٠/٠۵٨/۶۵١/۴۴٨/٢خیر

ب 
مطالعه کتا

الکترونیکی

١٨/٩٢٢/٣٢٢/۶٣١/۶٢٣/٩١٢/٣١٧/۴٢۴/٠١۶/۵٢١/٧٢٣/۴بلی

٢۵/۶٢۵/۶٢۶/٣٢۴/٣٢٧/٠٣١/۶١۴/٨٢۴/٠٢۴/۵٢۶/٧٢٧/٨خیر

میزان  مطالعه 
ب 

کتا
الکترونیکی

٨/٣٧/٢٩/۵١٢/٨١٢/۶٣/٩۶/٣٩/٩٧/۴٨/٩١١/٧کمتر از کاغذی

١٠/٠١۴/٩١٢/٢١٨/۴١١/٣٧/٩١١/٢١٣/٠٨/۴١١/٩١٠/۵بیشتر از کاغذی

ب هایی 
نوع كتا

مورد مطالعه

۵٢/۴۵٠/٣۵٠/٣۴٠/٢۴٧/٨۵۶/٠۶٧/٨۵٠/٠۵٨/۶۵١/۴۴٨/٢کتاب نمی خواند

١١/٠١۴/۶٨/٧١٧/٠١٢/٣۵/٢٧/۴١١/٧٧/۴١٧/٨١۶/٧کتاب های درسی

٣٢/٢٣١/۵٣٩/٧٣٨/۵٢٨/٩٣٨/۵٢۴/٨٣٢/٨٣٣/٠٢٨/٩٣٣/۶کتاب های غیردرسی

ی غیر درسی
ب ها

میزان مطالعه کتا

٣/٧١/۵٢/٧١/۶٠/٣٩/۴٣/۶٢/١۴/٠١/٩٣/٨تا نیم ساعت

٧/٨۴/١٨/٢٨/٢٧/٢١۶/۵٧/۴۴/٧۴/٧٧/۵٩/١تا ١ ساعت

٩/٩١٠/۵١٢/۵١٠/۵١۵/١۶/٠٧/٢٩/۶٨/۴١١/٩١٢/٠تا ٢ ساعت

۶/٠٨/٢۶/۶١١/۵٧/۵٣/٩٣/٨٨/١۵/٢۶/١۶/٧تا ٣ ساعت

٣۵/٧٧/٢٧/۵٨/٩٣/٨٢/٠٣/٠۴/٩۶/۵٨/۶۴/٧ تا ۵ ساعت

۶/۶٨/٧٨/٢١٠/٨۵/٧١/٧۴/٢١٠/٢۶/۶۶/٧٨/٢بیشتر از ۵ ساعت

۵٢/۴۵٠/٣۵٠/٣۴٠/٢۴٧/٨۵۶/٠۶٧/٨۵٠/٠۵٨/۶۵١/۴۴٨/٢کتاب نمی خواند

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه
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ادامه جدول ٢. مطالعه كتاب، میزان آن و نوع کتاب های مورد مطالعه

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

مطالعه 
ب
کتا

۶۴/٩۴۶/٠۴٣/٢۵١/۶۶٢/٨٢٧/٨٣٧/٩۴۶/٧۵۴/۴٣٩/٩۶١/٩بلی
٣۴/٩۵۴/٠۵۶/٢۴٧/۵٣۶/٩٧٢/٠۶١/٩۵٣/٣۴۵/۶۵٩/٩٣٧/٩خیر

ب 
مطالعه کتا

الکترونیکی

١٩/٢١٩/٢١۶/١٢۴/٣٢٠/٨١٣/۴١۶/٠١٧/۴٢١/٨١۶/٢٢٨/۴بلی

۴٠/۵٢۵/٧٢۶/٠٢۶/۵۴٠/٢١۴/٣٢١/٠٢٨/٢٣١/٣٢٣/٢٢٨/۵خیر

ب 
میزان  مطالعه کتا
الکترونیکی

٧/٢١١/٠٩/١٧/٧٩/٨۴/٨٧/۶٩/۵٨/٧٩/٢١٢/٨کمتر از کاغذی

١٠/٨٨/٢۶/۴١۶/٧١١/٠٨/٢٨/١٧/۴١٣/١۶/٨١۴/٠بیشتر از کاغذی

ب هایی 
نوع كتا

مورد مطالعه

٣۴/٩۵۴/٠۵۶/٢۴٧/۵٣۶/٩٧٢/٠۶١/٩۵٣/٣۴۵/۶۵٩/٩٣٧/٩کتاب نمی خواند

۶/٨٧/٩١٢/۵١۵/٣١٠/٧٧/۵١٢/٣١٠/٨١٧/۵٩/٩١٣/۶کتاب های درسی

۵١/٢٣٧/٣٢۴/١٣٣/٩۴٠/٨٢٠/٣٢۴/٩٣۵/۶٣۶/٩٢٩/۶٣٧/۴کتاب های غیردرسی

ی غیر درسی
ب ها

میزان مطالعه کتا

٧/٣۵/۴٢/٨٣/٨۴/٢٢/٠۴/٢٣/٨۶/٧۴/٧۴/۶تا نیم ساعت
١١/٣٧/۶٨/١١٠/٩٨/٠٣/۶۶/٩١٠/٨٩/١۶/۶١٠/٧تا ١ ساعت
١۴/٣٨/۵٨/٠١۵/٨١۴/٠۴/٧٧/٩١١/٠١٢/٧١٠/۶١٣/٢تا ٢ ساعت
٨/١۴/٠٧/٣٧/۴۴/۵٣/٩٣/٣۶/٩۶/٣۴/٠۴/٢تا ٣ ساعت
٣۶/۵۴/۵۴/٢٣/۶٨/۶۴/١۵/٠۵/۴۶/٣٣/٨٧/٣ تا ۵ ساعت

٨/١٩/٣٣/٠۴/۴٩/٢۴/٧۵/۶۵/١٨/٧٨/۵٧/١بیشتر از ۵ ساعت
٣۴/٩۵۴/٠۵۶/٢۴٧/۵٣۶/٩٧٢/٠۶١/٩۵٣/٣۴۵/۶۵٩/٩٣٧/٩کتاب نمی خواند
٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣١٣

ادامه جدول ٢. مطالعه كتاب، میزان آن و نوع کتاب های مورد مطالعه

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

مطالعه 
ب
کتا

٣٧/۶۵٢/٠٣۵/۵۴١/١۵٣/٣۴٩/٢۴٢/٠۴۴/۴۴٢/٩۴٣/٠بلی
۶٢/۴۴٧/٧۶۴/۵۵٨/٩۴۶/٧۵٠/۶۵٨/٠۵۵/٣۵٧/١۵٧/٠خیر

ب 
مطالعه کتا

الکترونیکی

٩/٩٢۶/۶٩/٣١٢/٠١٨/٩٢٧/٨٢٣/٩١٧/١١۶/٩١۶/۴بلی

٢۶/٨٢۴/۶٢۴/٩٢٨/۵٣٣/٨٢٠/٩١٨/٢٢۶/۴٢٠/٨٢۶/٣خیر

ب 
میزان  مطالعه کتا
الکترونیکی

۴/۵١١/۴٣/٩٧/١٨/٩١٢/١١٢/٧٨/٧۴/٣٨/٣کمتر از کاغذی

۵/٠١۴/٩۴/٨۴/٧٩/٨١۵/۴١١/٢٨/٠١٢/٣٧/٣بیشتر از کاغذی

ب هایی 
نوع كتا

مورد مطالعه

۶٢/۴۴٧/٧۶۴/۵۵٨/٩۴۶/٧۵٠/۶۵٨/٠۵۵/٣۵٧/١۵٧/٠کتاب نمی خواند

١٢/۶١۴/٣١٢/١١٢/۶١۴/٢١٢/۶٨/٧١٣/٣١٢/١١١/٠کتاب های درسی

٢۵/٠٣٧/١٢٢/٧٢٨/٣٣٨/٧٣۵/٣٣٣/٣٢۴/٩٢٩/٩٣١/٢کتاب های غیردرسی

ی غیر درسی
ب ها

میزان مطالعه کتا

٧/٠١/٢۵/٢١/٢٢/٧۴/٠٣/٢٢/٧٠/۵۴/٣تا نیم ساعت
۵/۶۴/٧٩/١٧/٣١٠/٢٩/٩۶/٧٧/٨٣/٢٩/٧تا ١ ساعت
۶/۵٨/٨۵/٨٨/٩١۴/٩٩/٢١٢/٩١١/١١٠/٠٩/١تا ٢ ساعت
۵/۴١١/١۵/٨۴/۵٧/٣۵/٠۶/٠۵/۶٨/٧۵/۶تا ٣ ساعت
٣۶/٣١١/٧٢/٨۴/٩٧/۶۶/٣٧/٠۴/٧٧/٨٣/۵ تا ۵ ساعت

۵/۴٨/٢۴/١١٠/٠٨/٧٧/٩۴/٢٣/٣٨/٩٧/۵بیشتر از ۵ ساعت
۶٢/۴۴٧/٧۶۴/۵۵٨/٩۴۶/٧۵٠/۶۵٨/٠۵۵/٣۵٧/١۵٧/٠کتاب نمی خواند
۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



٣١۴ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

جدول ٣. وضعیت مطالعه كتاب های غیردرسی به تفكیك نوع كتاب ها

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

٢/٧۵/١۴/٠٣/٧۵/٣١/۶٢/٣٢/۶٢/٢٣/١۶/۴کودکان و نوجوانان

٧/۴۶/٩٩/٠١٢/٢۵/٠۵/٠٧/٢٩/١۵/٢١٢/٢٨/٢ادبیات و شعر

١۶/٢١۵/١٢٠/٠٢٧/٠١٧/٩١۵/٧١٣/١١۶/٩١٧/٩١٣/٩١٧/۵رمان و داستان

٨/٨٨/۵٨/۵١١/٢۵/٧٩/٠٨/١٩/۴٨/۴١٢/٢١٠/۵تاریخی

٩/٩١٢/٣٩/۴٩/٩۴/۴٧/۴٣/۶١٠/٧١١/۶٧/٢١۶/۴معارف دینی

١١/٣٠/٨٢/٨١/٣٠/٩٠/٨٠/٣١/١٠/۶٢/۶مرجع

٢/٨١/٨٢/٣٣/٩٣/١١/٣٠/٩٢/٩٢/٨١/٧۵/٣هنر و حرفه

٩/٣۵/۴١١/٣١٢/۶٩/٧٧/٩٩/١۶/۵٩/١٨/۶١٧/٠تخصصی

٩/١٩/۵١٢/٩١۶/٧١٠/۴۴/٩۴/٧١١/۵١١/۴٧/٢١٠/٨روانشناسی و تربیتی

۵/٧٨/٧۶/٩۴/٨۶/٠٣/٣۴/۴۶/٣۴/٩٧/٢٨/٢اجتماعی و سیاسی

٣٢/١١/۶۵/٠١/٩٠/۶٣/۴۴/٧١/۶۵/٠۴/۴زندگی نامه

٠/٧٠/٣٠/١٠/٩٠/۶٠/۶٠/۵٠/۶٠/۶٠/٩علوم غریبه 

۴/٢۴/٩۴/٠٣/٧۴/۴١/٧١/٧٣/۶٣/٧٣/٣٨/٨بهداشت و سالمت

٠/١٠/٠٠/١٠/٠٠/٠٠/٢٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠دیگر موارد

۵٢/۴۵٠/٣۵٠/٣۴٠/٢۴٧/٨۵۶/٠۶٧/٨۵٠/٠۵٨/۶۵١/۴۴٨/٢كتاب نمی خواند

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣١۵

ادامه جدول ٣. وضعیت مطالعه كتاب های غیردرسی به تفكیك نوع كتاب ها

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

۴/۶١/١١/٨٢/۵٣/٠٢/٧٢/٢٣/٨٣/٢٢/۶٣/٨کودکان و نوجوانان

٧/٣۴/۵۵/١١٣/١٨/٠۵/۴۵/۶٧/٢۶/٠٩/٢١٠/٠ادبیات و شعر

٢١/٨١۴/١٨/۵١۶/۴٢٣/٢٨/۴١٢/٧١۴/۴١٨/٣١۶/۴١٨/٢رمان و داستان

۶/١٣/٧۶/۶٨/۵١٠/٧٧/٠٨/٣۵/٩٩/۵١٢/٢١٠/٩تاریخی

٢۴/۶٧/۶٩/۶١٢/۶١۵/٢١١/٨۵/٧١٢/٣١٨/٣۶/٨١٣/۴معارف دینی

٠/۶٠/۶٠/۵١/۶٠/۶٠/۵٠/۵٠/۵٢/۴١/٢١/۵مرجع

٣/۵٠/٣٢/٠٣/۶۵/۴١/۶٢/٧۴/۶٢/۴٣/۵۴/۴هنر و حرفه

٧/۵١٠/٧٨/١١٠/۴٨/٣۴/١٧/٣٧/۴١٣/۵١٠/٣١١/٣تخصصی

١١/٧١١/٣۴/٢٨/٢١۴/٩۵/۶١٠/٢١٢/۶٧/٩٨/٠١٠/٧روانشناسی و تربیتی

۵/۶۴/٢٣/۵۶/٣٨/٠۴/٣۴/٩۴/۶۵/٢٩/۶٨/٢اجتماعی و سیاسی

٣/۴٢/٠٣/١۶/٨۴/٢٢/٢٢/۴٣/٨۶/٧٢/۶۵/۶زندگی نامه

٢/۶٠/٨٠/٣٠/۵١/٨٠/٠٠/٠٠/٨٠/٠٠/٢٠/٨علوم غریبه 

٩/٢۴/۵٢/۶٣/۶۶/٣۴/۵۵/١٣/٨٣/٢۴/٩۴/۶بهداشت و سالمت

٠/٠٠/٠٠/١٠/٠٠/٠٠/٠٠/١٠/٣٠/٠٠/٢٠/٠دیگر موارد

٣۴/٩۵۴/٠۵۶/٢۴٧/۵٣۶/٩٧٢/٠۶١/٩۵٣/٣۴۵/۶۵٩/٩٣٧/٩كتاب نمی خواند

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



٣١۶ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ٣. وضعیت مطالعه كتاب های غیردرسی به تفكیك نوع كتاب ها

کرمانشاه
کهکیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

٢/٣١/۵٠/۶٠/٢١/٣١/٩٣/٠٣/۶٣/٠٣/٠کودکان و نوجوانان

٨/٨۵/٠١٠/٨۴/٩١١/٣٧/٨٧/٢٨/٠٨/٧۴/٨ادبیات و شعر

١۶/۴٨/۵١٨/٠١۶/۵١٨/٧١۵/٧١۶/۴١٨/٧١٨/٣١۴/٠رمان و داستان

١٣/۵٨/۵٧/٨٨/٣١٣/۶١٠/٢١٠/٩۵/٨١٣/٩٨/۶تاریخی

۵/۴٩/١۶/٧۴/۵١١/٣٨/٧١٠/٠۴/٩۴/١١٠/۵معارف دینی

١/۶١/٨٠/۴٠/٢٠/۴٠/٣٣/۵٠/۴٠/۵١/۶مرجع

٧/٠١/٨١/۵١/٨٠/٩٢/٩٣/٢٢/٩٢/٣۴/٣هنر و حرفه

۵/۶١۴/٠۵/۶١۶/١١۴/٧١١/٨٩/٠۵/٣٩/۴١٠/٨تخصصی

١٢/۶٧/٩۵/٠۶/١۵/٨٧/١١٠/٧١٠/٢٣/٩٩/٧روانشناسی و تربیتی

٩/٢٧/۶٢/٨۴/٧۶/۴۴/۵۶/٠۵/۶٨/٠٨/١اجتماعی و سیاسی

٣/۴٠/٩٣/٧١/۴٠/۴١/٩۴/٢۵/١٣/۴۴/٨زندگی نامه

١/٨٠/٠٠/٢٠/٢٠/٢٠/۶٢/٢١/١٠/٩١/۶علوم غریبه 

٨/٣٩/۴٠/۴١/۶٢/٢٣/١۴/٢٣/٨٢/٧۴/٨بهداشت و سالمت

٠/٠٠/٣٠/٠٠/٠٠/٢٠/٠٠/٠٠/٢٠/٠٠/٣دیگر موارد

۶٢/۴۴٧/٧۶۴/۵۵٨/٩۴۶/٧۵٠/۶۵٨/٠۵۵/٣۵٧/١۵٧/٠كتاب نمی خواند

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣١٧

جدول  ۴. كتاب هایی كه بیشتر خوانده می شود (اولویت اول)

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان  

شرقی
تهرانبوشهرآذربایجان غربی

چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

١/۴٢/١١/٧٠/٧٣/١١/۶١/٣١/٣١/١١/٧٢/٠کودکان و نوجوانان
٣/۵٣/٨۴/۴٣/٩٢/۵٢/٨٣/٢٣/١٢/٠۴/٧٢/۶ادبیات و شعر
١٠/١١٠/٠١١/۴١٣/٧١١/۶١٢/٧٨/١٧/۶١١/٩١٠/٣٨/٢رمان و داستان

۴/٠٣/۶٣/۶۵/٩١/٩۴/٩۴/٢٢/٣٣/٣۶/۴۴/١تاریخی
۵/۵٧/٧۶/۵۵/٠٢/۵۴/٩٢/٣۵/٢۴/٢۵/٣٧/٠معارف دینی

٠/٣٠/۵٠/١١/۴٠/٣٠/٠٠/٢٠/٠٠/٣٠/٠٠/٩مرجع
١/٠٠/۵٠/٩١/۶١/۶٠/٨٠/۴١/٣١/٢٠/۶١/۵هنر و حرفه
۶/٠٢/۶٨/١۶/٢۶/۶۵/٧٨/٠٣/۶۴/١۶/۴١٠/۵تخصصی

٣/۵٣/١۵/٢۵/٣۴/٧٢/۴١/۵۴/۴۴/٠٣/۶٢/٠روانشناسی و تربیتی
١/٧٣/١٠/٩٠/٩٣/١١/٧٠/۶١/۶١/٠٣/١٢/٠اجتماعی و سیاسی

٧٠/٣٠/٧١/۶٠/۶٠/٠٠/٩١/٨٠/١١/۴٠/۶/زندگی نامه
٠/١٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢٠/٠٠/٠٠/١٠/٠٠/٠علوم غریبه 

١/٣١/٨٢/٠٠/٧١/٣٠/٨٠/٨٠/٣١/٠٠/٣٢/٩بهداشت و سالمت
٠/٠٠/٠٠/١٠/٠٠/٠٠/٣٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠دیگر موارد

۵٢/۴۵٠/٣۵٠/٣۴٠/٢۴٧/٨۵۶/٠۶٧/٨۵٠/٠۵٨/۶۵١/۴۴٨/٢كتاب نمی خواند
١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



٣١٨ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ۴. كتاب هایی كه بیشتر خوانده می شود (اولویت اول)

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

٣/٣٠/۶١/۵١/۴٠/٩١/١١/۴١/۵٢/۴١/٢١/٩کودکان و نوجوانان

٣/٨٣/١۴/۶٨/٢٣/۶٢/٠٢/٣٣/٣٢/٨۵/٩٣/٨ادبیات و شعر

١۴/٠١١/٠۵/٨٨/٧١٣/١۵/٠۶/٩١٠/٨١٢/٣٨/۵١٠/٧رمان و داستان

٢/٧١/۴٣/۵۵/٧۴/۵٣/٠۴/١٣/۶٣/۶۴/٠٣/٣تاریخی

١۶/۵۴/٨۶/٨۶/٨٧/١۵/٩٢/٨٧/٧١٣/۵٣/١٧/۵معارف دینی

٠/٢٠/٠٠/۵٠/٣٠/٠٠/٠٠/٠٠/۵١/٢٠/۵٠/٢مرجع

١/٢٠/٣١/١٢/۵٢/١٠/٧٠/٧٢/١٠/٨١/۴١/٩هنر و حرفه

۴/٣٨/۵۶/۴٧/٩۴/٨٢/٠۴/۵۵/۶١١/١۴/٩۶/٧تخصصی

٣/٢۵/١١/٨٢/٢۶/٣٢/۵۶/١۶/٧٢/٨٣/٨٢/٩روانشناسی و تربیتی

١/۴١/٧١/٨١/٩١/٢١/۶١/١١/۵١/٢۴/٠٢/١اجتماعی و سیاسی

٠/٧٠/٣٠/٩٠/٣٠/٩٠/٢٠/۵١/٠٢/۴٠/٩١/١زندگی نامه

٠/۶٠/۶٠/٠٠/٠٠/۶٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢علوم غریبه 

٢/٠١/٧٠/٧١/۴٣/٠١/١١/٩٠/٨٠/۴١/۶١/٠بهداشت و سالمت

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/١٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠دیگر موارد

٣۴/٩۵۴/٠۵۶/٢۴٧/۵٣۶/٩٧٢/٠۶١/٩۵٣/٣۴۵/۶۵٩/٩٣٧/٩كتاب نمی خواند

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣١٩

ادامه جدول ۴. كتاب هایی كه بیشتر خوانده می شود (اولویت اول)

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

١/١٠/٩٠/٢٠/٠٠/٩١/٩١/۵٢/٢٠/٩٠/٣کودکان و نوجوانان

٢/۵۴/١۵/۴١/۶۶/۴٣/۶٢/٧۴/۴۵/٩١/۶ادبیات و شعر

١٠/۶٧/٣١١/٩١٢/٢١١/١٩/٢٩/٧١٢/٠١١/۶٧/٨رمان و داستان

۴/٧۶/۴٣/٩٣/٧٨/٩۴/۴۵/٧٣/٣۵/۵٣/٢تاریخی

٣/٢۵/۶٣/۵٣/٧۴/٧۶/١٣/۵١/٨٢/٣۴/۶معارف دینی

٠/٢٠/٣٠/٢٠/٠٠/٠٠/٠٠/٧٠/٢٠/٠٠/٠مرجع

١/۶٠/۶٠/٢٠/۶٠/٢٠/٨١/٠٠/۴٠/٧٢/٢هنر و حرفه

٣/٢١٣/٢٢/٢١٢/۶٩/٨٨/١۶/٠٢/٢۵/٧٨/٩تخصصی

٢/٧٣/٨١/٧٢/٨٣/٣۴/٠۴/٧٢/۴٢/١۴/٨روانشناسی و تربیتی

٢/٧٢/۶١/١١/۶٢/۴١/۵١/٧٠/۴١/٨٣/٠اجتماعی و سیاسی

١/۶٠/٠١/٣٠/٢٠/٠٠/٣١/٠٠/٢٠/٢٠/۵زندگی نامه

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢٠/۴٠/٢٠/٣علوم غریبه 

٢/۵۵/٠٠/٠٠/۶٠/٩١/٣١/۵٠/۴١/٨٠/٨بهداشت و سالمت

٠/٠٠/٣٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠دیگر موارد

۶٢/۴۴٧/٧۶۴/۵۵٨/٩۴۶/٧۵٠/۶۵٨/٠۵۵/٣۵٧/١۵٧/٠كتاب نمی خواند

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



٣٢٠ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ۵. كتاب هایی كه بیشتر خوانده می شود ا(ولویت دوم)

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

٠/۶١/٨١/۵٠/٢١/٣٠/۵٠/۴٠/٨٠/۴٠/٠٣/٢کودکان و نوجوانان

٢/٠١/٨١/٩٣/٢٠/۶١/٧٣/٠٢/۶٠/٩۶/١٢/٠ادبیات و شعر

٣/٧۴/۶۵/۶۵/٣۴/۴١/۴٣/۶١/۶٣/٧٢/٨۴/۴رمان و داستان

٢/٨٣/١٢/٨٢/٠٢/۵٣/۵٢/۵٣/١٢/٣٣/٣٢/٩تاریخی

٢/۵٣/٣١/٧١/۶٢/٨١/٩١/١٢/٣٢/۶١/١۵/٣معارف دینی

۴٠/۵٠/۵٠/٠٠/۶٠/٠٠/۶٠/٠٠/١٠/۶١/۵/مرجع

٩٠/٨١/٢٠/٧٠/٩٠/۵٠/۴١/٠٠/٩٠/٣١/٨/هنر و حرفه

١/۶٠/٨١/۵١/۶٢/٢٠/٨٠/٨١/٠٢/٠١/١٢/٩تخصصی

٣/٢٣/٨۴/٨۵/٩٢/٨١/۶٢/٧٢/۶٣/١٣/٩٢/٩روانشناسی و تربیتی

٢/۴۴/٩٣/١١/٨١/٩٠/۶٢/۵١/٣١/٧٣/١٣/٨اجتماعی و سیاسی

١/۴١/٠٠/٨١/٨١/٣٠/٢١/٩٠/٨٠/٧١/٧٢/٣زندگی نامه

٢٠/٣٠/٠٠/۴٠/٣٠/٠٠/٣٠/١٠/٨٠/٣/علوم غریبه 

١/٧١/٠١/۶٠/٩٢/٢٠/٣٠/۶١/٠١/۶٠/٨٢/۶بهداشت و سالمت

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٣٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠دیگر موارد

۵٢/۴۵٠/٣۵٠/٣۴٠/٢۴٧/٨۵۶/٠۶٧/٨۵٠/٠۵٨/۶۵١/۴۴٨/٢كتاب نمی خواند

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣٢١

ادامه جدول ۵. كتاب هایی كه بیشتر خوانده می شود ا(ولویت دوم)

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

٠/۶٠/۶٠/٣٠/٣٠/٩٠/٩٠/٣١/٣١/٢٠/٧١/٠کودکان و نوجوانان

٢/۵٠/۶١/٢٣/٨٣/٣١/٣١/١٣/٨٣/٢١/۶٢/١ادبیات و شعر

۴/١٢/٠۴/٢۵/٢۶/۵١/٣٣/٠٢/٨۴/٨۵/٩۴/٢رمان و داستان

٢/٠١/۴٢/٧١/۶۴/٢١/٨١/٩١/٨٢/٨۴/۵٣/۶تاریخی

۴/٨٠/٨٣/٠٣/٨۵/۴٣/٨١/٨٢/۶۴/٠٢/٨٣/۴معارف دینی

٠/۵٠/٠٠/٨١/١٠/٣٠/۴٠/۴٠/٣٠/٨٠/٠٠/۴مرجع

١/١٠/٠١/۵٠/۵٢/١٠/٠٠/۵١/٣٠/۴١/۶١/۵هنر و حرفه

١/٩١/١١/۵٢/٢١/۵٠/٧٢/٠٠/٨٢/۴۴/٠٢/٩تخصصی

۵/٢۵/۴٢/٧۵/٢۶/٣١/٣٢/۶۴/۴٣/۶٣/۵۴/٢روانشناسی و تربیتی

٢/١١/٧٣/٣٣/٠٣/٩١/١٢/۴٢/٣٣/٢۴/٢٢/٧اجتماعی و سیاسی

٢/٣١/٧٢/۴۴/۴١/۵٠/٧٠/٨٢/١٣/٢٠/٩١/٩زندگی نامه

١/١٠/٣٠/٣٠/٣٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢٠/٢علوم غریبه 

۴/٣٢/٨٢/٠٢/٢١/۵١/٨١/٨٢/١٢/۴٢/٣٢/٣بهداشت و سالمت

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/۵٠/٠دیگر موارد

٣۴/٩۵۴/٠۵۶/٢۴٧/۵٣۶/٩٧٢/٠۶١/٩۵٣/٣۴۵/۶۵٩/٩٣٧/٩كتاب نمی خواند

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



٣٢٢ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول  ۵. كتاب هایی كه بیشتر خوانده می شود ا(ولویت دوم)

کرمانشاه
کهکیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

٠/٩٠/٠٠/۴٠/٠٠/٠٠/٣١/٠٠/٠٠/٧٠/٨کودکان و نوجوانان

۴/۵٠/۶٣/٧١/٢٢/٩١/۵٣/۵٠/٧١/١١/١ادبیات و شعر

٣/٨١/٢٣/٩٢/۴۴/۴۴/٢۵/۵٢/۴۴/٣٣/٢رمان و داستان

۶/۵١/۵٢/۶٢/۴٢/٠۴/۴٣/٧١/٨۵/۵٢/٧تاریخی

١/١٢/٩٢/۴٠/۶٣/٨١/٨٣/٧١/١١/۴٢/۴معارف دینی

٠/۵١/۵٠/٢٠/٢٠/٠٠/۵٢/٠٠/٠٠/۵١/١مرجع

٢/٧٠/٩٠/۶١/٠٠/٢١/١١/٢٠/۴٠/۵١/١هنر و حرفه

١/١١/٢٠/٩١/۴٢/۴١/٩٢/۵١/٣١/۶١/٣تخصصی

۵/۴٢/۶١/٣١/٨١/۶١/٩٣/٢٣/٨٠/٩٢/٧روانشناسی و تربیتی

٢/٠۴/١١/١٠/۶٣/١٢/١٣/٠٣/۶٣/٢٢/٢اجتماعی و سیاسی

١/۶٠/٩٠/۶٠/٢٠/۴١/٠١/٧٣/١٢/۵١/٩زندگی نامه

٠/٧٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢٠/۵١/٠٠/٠٠/٠٠/۵علوم غریبه 

۴/۵۴/۴٠/٢٠/٨١/٣١/٠١/۵١/۶٠/۵١/٣بهداشت و سالمت

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢٠/٣٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠دیگر موارد

۶٢/۴۴٧/٧۶۴/۵۵٨/٩۴۶/٧۵٠/۶۵٨/٠۵۵/٣۵٧/١۵٧/٠كتاب نمی خواند

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣٢٣

جدول ۶. تعداد جلد خرید كتاب و تعداد کتاب غیر درسی (به جز قرآن و مفاتیح) موجود در منزل

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

ب 
تعداد جلد خرید كتا

در سال

١١/٢١١/۵١٢/٢٨/۵١٢/٣٢٠/٠٧/۶٩/۴١١/۶٩/٢١١/٧یک تا دو جلد
١١/۶١۶/٢١٣/۴١۴/٩١١/٣٨/٣٧/٨٨/۶٨/٩١٣/٣١۴/٩سه تا پنج جلد
۶/٠٣/٣٨/٣١١/٣۵/٧٢/٨۶/۴٧/۶۶/١۵/٨٧/٠پنج تا ده جلد
٣/٨۴/۴۵/۴٩/٠٣/۵٢/٢١/٩۶/٨٢/٢١٠/٠۴/۴بیشتر از ده جلد
۵٢/۴۵٠/٣۵٠/٣۴٠/٢۴٧/٨۵۶/٠۶٧/٨۵٠/٠۵٨/۶۵١/۴۴٨/٢كتاب نمی خواند

ب غیر درسی موجود 
تعداد کتا

در منزل

١٨/٨٢/٨٣/١٢/٨٩/٧٢١/٢٨/٩١/۶۶/۴٣/٩٢/٣ تا ٢ كتاب
٣١۵/١١٠/٣١١/٠٧/۶١٧/٩١٧/١١١/۶٧/۶١۴/۵١۵/٠٩/۴ تا ۵ كتاب
۶١۴/٩٨/٢١۶/۴١١/۵١۵/۴١٨/۶٩/٧١١/٢٢٠/۶١٧/٨١٧/٨ تا ١٠ كتاب
١١١٢/٨٨/۵١۴/١١٣/٧١٣/٢١٢/۴۶/٨٩/٩٢٢/۶١۶/٧١٠/٢ تا ٢٠ كتاب
٢١٨/۵۶/۴١٢/٨٨/٧٧/٢٨/٠۴/۴٨/٩٩/٢١٢/٢١١/۴تا ۵٠ كتاب

١٠/٠١٠/٨٢۴/٧١۵/٢٣/٨٧/١۴/٢١٣/٠۶/۴٧/٢١٨/۴بیشتر از ۵٠ كتاب
١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه

ادامه جدول ۶. تعداد جلد خرید كتاب خرید كتاب و تعداد کتاب غیر درسی (به جز قرآن و مفاتیح) موجود در منزل

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

ب 
تعداد جلد خرید كتا

در سال

١۴/۴١٣/۶۶/٠١٨/٩١٢/٢۶/۶٨/٨١١/۵٩/١٨/٩١٣/٨یک تا دو جلد
١١/۵١٠/٧٩/۶١٠/٧١٢/٢۶/۵١١/۴١١/٨١١/٩١٣/١١٨/٨سه تا پنج جلد
۴/٣۶/٢۶/٩۴/۴۵/١٣/۴٣/۵٣/٣۶/٧۵/۶٧/٩پنج تا ده جلد
٣/٣٣/٧۴/۶٣/٣۶/٠٢/٠٢/۶۴/۶۴/۴۵/۶٣/١بیشتر از ده جلد
٣۴/٩۵۴/٠۵۶/٢۴٧/۵٣۶/٩٧٢/٠۶١/٩۵٣/٣۴۵/۶۵٩/٩٣٧/٩كتاب نمی خواند



٣٢۴ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس
ب غیر درسی موجود 

تعداد کتا
در منزل

١٨/٠۵۵/۴١٧/٢۵/٧١١/٠٣/۴٧/۵۵/۴۵/۶۵/٩۴/٢ تا ٢ كتاب
٣١٩/۶١٠/٢١۶/١٢٢/۴١٣/١٨/۴١٧/٢١٣/٣١٩/٨١۴/١١٧/٢ تا ۵ كتاب
۶١۵/٣٩/٠١١/٠١٢/٠١٢/٢۶/۶١٩/٠١۴/١١٨/٧١٣/۴١٣/٠ تا ١٠ كتاب
١١١٠/٢٧/۶١٢/٩١٠/٩٨/٩۵/۴١٣/١١٠/٣١٠/٧٧/۵١٣/٨ تا ٢٠ كتاب
٢١۶/٣۵/۴١١/١٨/٢١١/۶٢/٩٨/۴٨/٢٧/١۶/٣١٣/۴تا ۵٠ كتاب

۶/۶١١/٩٩/٢١٠/٧١۵/۵۶/٣١٣/۴١٠/٣١۴/٧١١/٣١۴/۶بیشتر از ۵٠ كتاب
٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه

ادامه جدول ٣. تعداد جلد خرید كتاب خرید كتاب و تعداد کتاب غیر درسی (به جز قرآن و مفاتیح) موجود در منزل

کرمانشاه
کهکیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

ب 
تعداد جلد خرید كتا

در سال

١١/٩٧/۶١۵/٨٩/١١۶/٩١٣/١١۵/۴١٢/۴٣/۴١٠/۵یک تا دو جلد
١١/٩١۴/٩٨/٢١۴/۴١۴/٩١٢/٩١٧/٧١٢/۴١٢/۶٩/٩سه تا پنج جلد
۵/٩١٠/٢۵/٠۵/٩٧/١٧/۶۴/٠۴/٧١٣/٠۴/٣پنج تا ده جلد
٢/٧٢/۶١/٣٣/۵۴/۴۴/۵١/۵٣/١٣/۴۴/۶بیشتر از ده جلد
۶٢/۴۴٧/٧۶۴/۵۵٨/٩۴۶/٧۵٠/۶۵٨/٠۵۵/٣۵٧/١۵٧/٠كتاب نمی خواند

ب غیر درسی موجود 
تعداد کتا

در منزل

١١۴/٢٢/۶٢٣/۴١٣/٢٨/٩۶/۵۴/۵٨/٩٣/٠۶/۵ تا ٢ كتاب
٢۶/٨١٧/٠١٧/۵١٨/٩٢١/١١٩/۴١۵/٢١۴/٢١٢/٨١٩/١ ٣تا ۵ كتاب
۶١٢/۴١۶/۴٧/١١٢/۶٢٩/٨١٧/٢١٩/٩١٣/٨٢٣/٧١۶/١ تا ١٠ كتاب
١١٩/۵٢١/٣۴/٨٨/٧٢٠/٠١۶/٧٢٠/٩١٠/٩٢٠/٨١۴/٨ تا ٢٠ كتاب
٢١٨/٨١٠/٢٣/٢٧/٧٧/٣٨/۶١٣/٧٩/١١١/٢٨/٣تا ۵٠ كتاب

٣/٨٧/۶۴/٣١١/٠٨/٩١٣/۶١٢/٢٢/٧٨/٧١١/٠بیشتر از ۵٠ كتاب
۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣٢۵

جدول ٧. محل امانت گرفتن كتاب، میزان و تعداد امانت کتاب

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

ب
ت گرفتن كتا

حل امان
م

٠/٩١۵/۴١٢/۴٩/۶۵/٧۵/٠٨/٣۶/۵٣/١١٨/٣١٩/٣کتابخانه عمومی
٣/۵٢/١۴/۶٧/۴۵/٧١/٩٢/۵٢/۶٣/١۴/٢۵/٣کتابخانه محل تحصیل
٨٠/٣٠/٧٠/٧٢/۵٠/٨٠/٢١/٠٠/۴٠/٣٠/٩/کتابخانه محل کار
٩٠/٣٠/۵٠/٧١/۶٠/٣٠/۴١/٨٠/٧٠/٣٢/٩/مسجد، حسینیه 
١/٢٢/۶٠/۵١/۶٢/٢٠/٢٠/٢٢/۶٠/٠۵/٣١/٨کتاب فروشی

۶/٢٩/٠۵/٩۴/٣١٠/٧٢/٧۴/۴٣/۶٩/۶۵/٠۶/١دوستان و آشنایان
٠/١٠/٠٠/٠٠/٠٠/٣٠/٢٠/٠٠/٠٠/١٠/٣٠/٠دیگر محل ها

٧٢/٧۶٢/١٧٢/٧۶٧/۴۵٩/٧٨٩/٠٨٣/١٧۴/٠٨٠/٠۶١/٧۶٢/٣کتاب امانت نمی گیرد

ب
ت گرفتن كتا

میزان امان

١/۴١/٨٣/۵١/۴٠/٣١/١٠/٩١/٣١/٠١/٩١/٨هر هفته
۵/٠۵/۶٧/۵۵/٠۴/۴٣/٠٣/٨٢/۶٣/٣٧/۵٩/۴هر ماه

٧/٩٩/٢٧/٧٩/٨٩/١۴/٩۵/٧۴/٢۶/۴١٠/٣١٢/٣هر دو سه ماه
٣/۶۶/٧٣/٢۴/١۵/٧١/۴٢/٣٢/۶٣/٢٢/۵٧/٠شش ماه یکبار
٢/۴٣/١١/١١/۴۶/٠٠/۶٢/۵٣/۴٢/۶۵/۶۴/١سالی یکبار

١/٠٣/٣٠/٨١/۶٢/٨٠/٠٠/۶٢/١٠/۶٠/٨١/۵چند سال یکبار
٧٢/٧۶٢/١٧٢/٧۶٧/۴۵٩/٧٨٩/٠٨٣/١٧۴/٠٨٠/٠۶١/٧۶٢/٣کتاب امانت نمی گیرد

ت گرفته 
ب امان

تعداد كتا
شده در هر سال

۵/۴۶/۴۵/۶۵/٠٩/١۴/١٣/٢۴/٩۵/۵۵/٣١١/١یک تا دو جلد
٧/۴٩/٧۶/٠٧/١٩/١٣/٣۶/١٣/۶۶/٩٧/٢١٢/٣سه تا پنج جلد
۴/٠۵/۶۵/۵۵/۵٣/١٢/٢٣/٠٣/۶٢/۴۴/٢۶/۴شش تا ده جلد
٣/٨۴/۶۶/٠۴/۴٣/٨١/٣٢/٨٢/٩٢/۴٩/٢۵/۶بیشتر از ده جلد

٧٢/٧۶٢/١٧٢/٧۶٧/۴۵٩/٧٨٩/٠٨٣/١٧۴/٠٨٠/٠۶١/٧۶٢/٣كتاب امانت نمی گیرد
١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



٣٢۶ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ٧. محل امانت گرفتن كتاب، میزان و تعداد امانت کتاب

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

ب
ت گرفتن كتا

حل امان
م

١١/۴١۶/۴١٢/١١٠/٧١۵/٨٣/٩۵/۴١۴/۴۶/٧٩/۴١٢/١کتابخانه عمومی
۵/٠٣/١٢/٨٣/٣٢/١١/۶۴/١۴/١۴/٨۴/٩٣/٣محل تحصیل

١/٢٠/۶١/١١/۴١/٨٠/٩٠/٨١/٣٠/٧١/١کتابخانه محل کار
٢/٠٠/۶٠/٩٠/۵١/٢٠/٩٠/٩٠/٨٢/٠٠/٧١/٣مسجد، حسینیه 
٠/٧٠/٣۴/١٣/۶١/٢٠/٢٠/۴٠/۵٠/٠٠/٩٣/١کتاب فروشی

٨/٩۶/٨٣/٩۵/۵۶/۵٢/٩۴/۶۶/٩۶/٣٧/٧٨/٨دوستان و آشنایان
٠/١٠/٠٠/٠٠/٠٠/٣٠/٠٠/١٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢دیگر محل ها

ب
ت گرفتن كتا

میزان امان

۶٢/٧٧١/۵۶۵/٠٧١/٠۶٠/٧٨۶/٧٨٠/٨٧١/٨٧٩/۴٧۴/۶۶٠/٢کتاب امانت نمی گیرد
١/٩٣/١٠/۵١/٩٣/٠١/۴١/۶٢/٣٠/٨٢/٣١/۵هر هفته
٧/٩٧/١۶/۴٣/۶٨/٠٣/۴۵/١۶/٩۶/٧٨/۵۴/٨هر ماه

١٢/٨٩/٠٨/٠٧/۴٨/٣٢/٧۶/٠٨/۵٧/١٧/٠١١/١هر دو سه ماه
٣/٢۵/۶۵/٣۶/٣۵/٧١/۴١/٨۵/۴٣/٢٣/١۴/۶شش ماه یکبار
٢/١٢/٨٢/۴٣/٨٢/١١/۴١/۵٣/٣٢/۴٢/١۵/۶سالی یکبار

٠/٩٠/٣٣/١١/١١/٢٠/٠٠/٣٠/٨٠/٠١/٢١/٩چند سال یکبار
۶٢/٧٧١/۵۶۵/٠٧١/٠۶٠/٧٨۶/٧٨٠/٨٧١/٨٧٩/۴٧۴/۶۶٠/٢کتاب امانت نمی گیرد

ت گرفته 
ب امان

تعداد كتا
شده در هر سال

۶/٠۵/۶۴/٧٨/٧۶/٠١/٨٢/٧۵/٩٣/۶۵/٩١٠/٣یک تا دو جلد
١١/٣٧/٣٨/٠٨/٧٧/١٣/٨۶/٠١١/٨٧/١٨/٩٩/٨سه تا پنج جلد
۵/۶۴/٨۴/٣٣/٣٨/٠٢/۵٣/٣۴/١۶/٠٣/۵۵/٠شش تا ده جلد
۵/۶٨/٨۶/۶٢/۵۶/٣٢/٢۴/٢۴/۴٣/٢۵/٩٢/۵بیشتر از ده جلد
۶٢/٧٧١/۵۶۵/٠٧١/٠۶٠/٧٨۶/٧٨٠/٨٧١/٨٧٩/۴٧۴/۶۶٠/٢امانت نمی گیرد
٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣٢٧

ادامه جدول ٧. محل امانت گرفتن كتاب،میزان و تعداد امانت کتاب

کرمانشاه
کهکیلویه، و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

ب
ت گرفتن كتا

حل امان
م

١٢/۶٧/٠٣/٩٣/٧٨/۴٧/٣١٠/٧٩/١٩/٨٨/٣کتابخانه عمومی
٧/٠١/٢١/٩۴/١٢/٢٢/٣۴/٧١/٣۴/١٢/۴محل تحصیل

١/٨١/٢٠/٢٠/٠٠/٢٠/٢٢/٢٠/۴٠/٧١/١کتابخانه محل کار
٠/٩٠/٩١/١٠/٢٠/٩١/٣١/٠٠/۴٠/٢٠/٠مسجد، حسینیه 
١/٨١/۵٠/٢٠/٨٢/٩٠/٣٠/٢٢/٩٠/٢٠/۵کتاب  فروشی

٨/٣٧/٠۵/٨١١/٨٨/۴۶/٣٣/۵۵/۶٢/٧٣/۵دوستان و آشنایان
٠/۵٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢٠/٠٠/٠دیگر محل ها

ب
ت گرفتن كتا

میزان امان

۶۶/٢٧٩/۵٨۵/۵٧٩/١٧۵/۶٨٠/٧٧۶/۶٧٢/٠٨٠/٨٧٩/٨کتاب امانت نمی گیرد
١/۶٠/٩٠/۶٠/۴٠/۴١/۶١/٢٠/٠١/۴١/٩هر هفته
۶/٣٢/۶٢/٨٢/٢۴/٩٣/٢٧/٧٣/٣٣/٧۴/۶هر ماه

١۴/٠٨/٢۵/٢٧/٩٩/٨۶/۵٩/۵٨/٩٨/٧٧/٨هر دو سه ماه
۶/١٣/٨٢/٢۴/۵۴/٢٢/۴٣/٢٢/٢٣/٧٢/۴شش ماه یکبار
٢/٧٢/٠١/٩٣/٠٢/٠٢/۴٠/٠٣/١٠/٧٢/۴سالی یکبار

٢/۵٠/۶٠/٠١/٠٠/٩٠/٨١/٠٢/٠٠/٠٠/٣چند سال یکبار
۶۶/٢٧٩/۵٨۵/۵٧٩/١٧۵/۶٨٠/٧٧۶/۶٧٢/٠٨٠/٨٧٩/٨کتاب امانت نمی گیرد

ت گرفته 
ب امان

تعداد كتا
شده در هر سال

٩/٧٢/٣۴/٣۶/٧۶/٠۴/٩٣/٧٨/٩٣/٧۴/۶یک تا دو جلد
١١/٣۶/٧۵/٢۶/٧١٢/٠۶/٣٧/۵۶/٠۶/٨٨/٣سه تا پنج جلد
۴/۵۵/٨٢/۶٣/٣٣/١٢/٨٧/۵٢/٢۴/١١/٩شش تا ده جلد
۶/۵٣/٢٠/۶٢/٠٠/۴٣/١٣/۵١/٨٣/٠۴/٠بیشتر از ده جلد

۶۶/٢٧٩/۵٨۵/۵٧٩/١٧۵/۶٨٠/٧٧۶/۶٧٢/٠٨٠/٨٧٩/٨كتاب امانت نمی گیرد
۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



٣٢٨ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

جدول ٨.  مطالعه روزنامه یا مجله و مدت زمان روزنامه یا مجله خوانی

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

مطالعه روزنامه یا 
مجله

٢٧/٨٣٣/٨٣١/٩٣٧/۴٣٩/٣٢١/١١٨/٠٢٩/٢٢۶/٢٢۵/۶۴٢/۴بلی

٧٠/١۶۵/٩۶٨/١۵٧/٣۶٠/۴٧٨/٩٨٢/٠٧٠/۶٧٣/۵٧٣/٩۵٧/۶خیر

مطالعه روزنامه یا 
مجله الکترونیکی

١١/٧١۴/٩١۵/٢١٩/١١۵/١۵/٢١٠/۶١۴/٨١٣/۴١٠/٠١۶/۴بلی

١۵/۵١٨/٢١۶/٠١۵/٨٢٣/٩١۵/٧٧/۴١٣/٣١٢/٩١۴/٧٢۴/۶خیر
میزان مطالعه 

روزنامه یا مجله 
الکترونیکی

۴/٩٣/۶۵/١٩/۴٧/٩٣/١١/٧۴/٧۴/٠۵/٠۶/۴کمتر از کاغذی

۶/۵١٠/۵٩/٨٩/٢۶/٩١/٩٨/٩٨/٩٩/٠۵/٠٩/١بیشتر از کاغذی

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه

ادامه جدول ٨. مطالعه روزنامه یا مجله و مدت زمان روزنامه یا مجله خوانی

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

مطالعه روزنامه یا 
مجله

۴٠/٧٢٣/۴٢٢/٠٣١/١۴٩/١١٢/٩٢٢/١٢۵/۶٣١/٣٢۵/۴۵۴/٨بلی

۵٩/٢٧۶/٣٧۶/٨۶٨/۶۴٩/١٨۶/٩٧٧/۶٧۴/۴۶٨/٧٧۴/۶۴۵/٠خیر

مطالعهروزنامه یا 
مجله الکترونیکی

١٢/٣٨/٨١١/٢١۶/٧١۴/٩٧/٠١٠/٧١٢/١١٩/٠۶/۶٢۶/٨بلی

٢٧/٣١۴/١١٠/۴١۴/٢٣٢/١۵/٩١١/١١٣/١١٢/٣١٨/٨٢۴/٧خیر
میزان مطالعه 

روزنامه یا مجله 
الکترونیکی

۴/٨٣/۴۶/١۶/٨۶/٣٣/٠۶/٠۶/۴٧/٩۵/۶١١/۵کمتر از کاغذی

٧/٠۵/۴۴/٩٩/۶٨/٣٣/٩۴/٧۵/۶١١/١٠/٩١۴/٢بیشتر از کاغذی

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣٢٩

ادامه جدول ٨. مطالعه روزنامه یا مجله و مدت زمان روزنامه یا مجله خوانی

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

مطالعه روزنامه یا 
مجله

٣۵/١١۴/٩١٩/٩١٨/٣٣١/١٣١/٩١٢/٧٢۴/۴٢۵/٣٢٧/٢بلی
۶۴/٩٨۵/١٧٩/٩٨١/٧۶٨/٩۶٧/٨٨٧/٣٧۴/٩٧۴/۴٧٢/٨خیر

مطالعه روزنامه یا 
مجله الکترونیکی

۶/٣۵/٨۶/٣۶/٧٩/٣١۵/٠۴/٠١٢/۴٩/۴١١/٨بلی

٢٨/٨٩/١١٣/۴١١/۶٢١/٨١۶/٧٨/٧١٢/٠١٢/٨١۵/١خیر
میزان مطالعه 

روزنامه یا مجله 
الکترونیکی

١/٨٢/٩۴/٣٢/۶٣/١۵/٧١/٢٧/١٣/٩۶/٢کمتر از کاغذی

۴/٣٢/٩١/٧۴/١۶/٢٨/٩٢/٧۵/١۵/۵۵/١بیشتر از کاغذی

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه

جدول ٩. میزان مطالعه روزنامه و مدت زمان آن

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

میزان مطالعه روزنامه

۵/١۵/٩۶/٣٣/٧٣/١٣/۶٢/٧۶/٠١٠/۶٣/۶١٢/٣هر روز
۶/٠۶/٧۶/٢١٠/١۵/٣٣/٩۴/٧۶/۵۶/٧۴/۴٧/٩هفته ای دو سه بار
۵/۴٣/٨٧/١٧/١۴/٧۵/٧٣/٨٣/١٣/٩٨/٩٨/٢هفته ای یکبار
۴/٢۶/۴۴/٧۴/٨۵/٣٣/٨٣/۴۵/۵١/۶٣/٣٢/۶ماهی دو سه بار
٢/۶٣/٨٣/۶٣/٠٢/٨٣/٨١/٧٠/٣٢/۴٣/۶٣/٨ماهی یکبار

١/٠٠/۵١/۶١/٢١/۶٠/٣٠/٨٠/۵٠/٣٠/٣٢/٠دو سه ماه یکبار
۵٠/۵١/٢٠/٢٠/۶٠/٠٠/۴٠/٠٠/٢٠/٣١/٢/شش ماه یکبار
۵٠/٨٠/٧١/١١/٣٠/٠٠/٢١/٣٠/١٠/٠٠/٩/سالی یکبار

٧٠/١۶۵/٩۶٨/١۵٧/٣۶٠/۴٧٨/٩٨٢/٠٧٠/۶٧٣/۵٧٣/٩۵٧/۶روزنامه و مجله نمی خواند



٣٣٠ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

ت زمان مطالعه روزنامه 
مد

ت
در هر نوب

۶/۴۵/١۶/٣۶/۶٠/٩۶/٨۵/۵٣/۴۵/٨۵/٨٨/۵حدود نیم ساعت
٨/٠٧/۴٩/٩١٢/١٨/٢٨/٨۴/۴۵/٧٧/٨٨/٩١۴/٩حدود یک ساعت
۵/۴٧/۴٧/۴۵/٧٧/٩۴/٢۴/٧٧/٨۵/٢۴/۴٧/٩حدود دو ساعت
۵/٢٨/۵٧/٣۴/٨٧/٩٠/۶٣/٢۵/٧۶/٨۵/٠٨/٢بیش از دو ساعت

٧٠/١۶۵/٩۶٨/١۵٧/٣۶٠/۴٧٨/٩٨٢/٠٧٠/۶٧٣/۵٧٣/٩۵٧/۶روزنامه و مجله نمی خواند
١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه

ادامه جدول ٩. میزان مطالعه روزنامه و مدت زمان آن

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

میزان مطالعه روزنامه

۶/۶٨/۵١/٩٣/۶٨/٩٢/٠۵/۴۴/١٩/۵٣/٣۴/۴هر روز
٩/۴۵/۴۴/۵۵/٢۶/٠٢/۵۶/۵۶/٢٨/٧٢/٣٩/٢هفته ای دو سه بار
٩/٢۴/۵۵/٠۴/۶۶/٣٣/٨٢/٧۴/۴۴/۴۴/٩١١/٩هفته ای یکبار
۴/١٢/۵٣/٣٩/۶۶/٨٢/٠٣/٣۵/٩۴/۴۴/٧٩/٠ماهی دو سه بار
٢/۶٢/۵١/۴٣/٣٣/٩١/٨٢/٠١/٠٢/۴۵/٩٣/۶ماهی یکبار

١/٢٠/٠١/٢١/١٢/۴٠/٧٠/٧٢/١٠/٨٢/١١/٧دو سه ماه یکبار
٠/۴٠/٠٠/٣٠/۵٢/۴٠/٢٠/٧٠/٨٠/۴١/٢١/٣شش ماه یکبار
٠/۵٠/٠٠/۵١/۴١/۵٠/٠٠/۴١/٠٠/۴٠/٧١/١سالی یکبار
۵٩/٢٧۶/٣٧۶/٨۶٨/۶۴٩/١٨۶/٩٧٧/۶٧۴/۴۶٨/٧٧۴/۶۴۵/٠نمی خواند ت زمان مطالعه روزنامه 
مد

ت
در هر نوب

١٠/١٧/١۴/۵۵/۵٨/٣٣/٠٧/٩٧/٢۶/٧٧/٧١۴/٩حدود نیم ساعت
٩/٩۶/٨۴/٣١٢/٨١١/٠۴/٨۵/٨۶/٩١١/١٨/٠١٢/۵حدود یک ساعت
٧/٧۴/٨٣/٩۵/۵۶/٣٣/٢٣/۵۴/١۴/۴۶/٣۶/٣حدود دو ساعت
۵/٢۴/٢۵/١۴/١١٠/١١/۶٣/٨۶/٢٨/٧٢/٨٨/٨بیش از دو ساعت

۵٩/٢٧۶/٣٧۶/٨۶٨/۶۴٩/١٨۶/٩٧٧/۶٧۴/۴۶٨/٧٧۴/۶۴۵/٠نمی خواند
٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣٣١

ادامه جدول ٩. میزان مطالعه روزنامه و مدت زمان آن

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

میزان مطالعه 
روزنامه

۴/۵١/۵۴/٨٣/٠۶/٧۶/٠١/٧۵/١١/۴٣/۵هر روز

١٠/١٢/۶۵/۴٢/۶٩/١٩/٢٢/۵۵/٨۴/١۵/۶هفته ای دو سه بار

۶/۵۴/١٣/٧٣/۵٨/٠٧/٣٢/۵٢/٧٧/٣۵/٩هفته ای یکبار

٧/۴٢/۶١/۵۵/٣٣/٨٣/٩٣/٢٣/٨۵/۵۵/١ماهی دو سه بار

٢/۵١/٢٣/٠١/۶٢/۴٢/٩١/۵١/۶٣/٧٣/٨ماهی یکبار

٢/٣١/٢٠/۶١/٢٠/۴١/١٠/۵٠/٩٠/٩٠/٨دو سه ماه یکبار

١/۴٠/۶٠/٢٠/۴٠/٢٠/٠٠/٢٠/۴٠/۵١/١شش ماه یکبار

٠/٢١/٢٠/۴٠/٠٠/۴٠/٢٠/۵٠/۴٠/٧٠/٨سالی یکبار

۶۴/٩٨۵/١٧٩/٩٨١/٧۶٨/٩۶٧/٨٨٧/٣٧۴/٩٧۴/۴٧٢/٨نمی خواند

مدت زمان مطالعه 
روزنامه در هر 

نوبت

٩/٧٢/٩۴/١٣/٩۵/۶۶/٨٣/۵٨/۴٧/۵٧/٣حدود نیم ساعت

٧/٧۴/٧۵/۴۵/۵١٢/٩١٠/٢۵/٢۵/١٧/٨٩/١حدود یک ساعت

۶/۵٣/۵۵/٠۴/٧۶/٧۶/٠٢/٧۵/٨۵/٣۴/٣حدود دو ساعت

١١/٠٣/٨۴/١٣/٩۶/٠٧/٣١/٠٠/٩٣/۴۴/٨بیش از دو ساعت

۶۴/٩٨۵/١٧٩/٩٨١/٧۶٨/٩۶٧/٨٨٧/٣٧۴/٩٧۴/۴٧٢/٨نمی خواند

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



٣٣٢ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

جدول ١٠. مطالعه صفحات روزنامه و مکان آن، میزان هزینه برای روزنامه و مجله

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

ت روزنامه
حا
صف

مطالعه 

٧/۶٧/٢۶/٣١۵/٢١٢/٩٣/٨۵/٣٣/۶٧/٠۶/٩١٧/٣صفحۀ اول 
۵/٠۵/١۵/٨۶/٢۵/٠۴/۴۴/۵۶/۵۶/۴۵/٠٩/۴سیاسی 
۵/٧۶/٧٧/۵۴/٣٣/۵٣/٠٢/١٣/۶٣/٢۶/١٧/٩حوادث 

٣/١٣/٨۴/٨٢/٣٣/١۴/٧٣/٠٣/۴۵/۴٢/٢١/۵اجتماعی 
١/١١/٣١/٧٠/٩٠/٣١/۶١/۵٠/٨٠/۴٠/۶١/٨فرهنگی 
٠/۵١/٠٠/۵٠/٢٠/۶٠/٢٠/۴٠/۵٠/٣٠/٣٠/٩اقتصادی 

٠/۴١/٠١/٢٠/۴٠/٠٠/٠٠/۴٠/٠٠/۴١/١٠/۶آگهی 
١/۴٠/٨٢/۶١/٢٠/٠١/٩٠/٨٣/٩١/۶٠/٨١/٢ورزشی

٠/٣٠/۵٠/٣٠/٢٠/٠١/۶٠/٠٠/٠٠/۴١/١٠/٣دیگر صفحات معمول ترین مکان مطالعه روزنامه 
جله

و م

١٩/١٢٢/١٢۵/٧٢۴/۵٢٢/٣١۶/۵١٢/٣١٣/۵١٨/٢١٨/١٢٩/۵خانه
۴/٣٣/٨۴/٠۵/٠٢/٢٢/٨۵/١۶/٣۵/۶٣/٩٩/١محل کار
٠/٣٠/۵٠/٣٠/٠٠/٠٠/٣٠/٠٠/٠٠/١٠/٨١/٢کتابخانه

١/١١/٣٠/۴٢/١٠/٩١/٣٠/۴٢/١٠/٧٠/۶٠/٩کیوسک های روزنامه 
٠/۵٠/٠٠/٧٠/٧٠/٣٠/٠٠/٠٠/٨١/٣٠/۶٠/۶اماکن عمومی
٠/١٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠دیگر موارد

جله 
ی خرید روزنامه و م

میزان هزینه برا
در هر ماه

١/٨١/۵٠/۵٣/٠٠/٣١/٩٠/۶٢/١١/۴١/٩٢/٣یک تا دو هزار
۵/١٣/٨۵/٠۵/٣۴/١۴/٧٢/٨١/۶۴/٩٧/۵٧/٩سه تا پنج هزار
۵/۶۶/٢۵/٢۶/٢٨/۵٧/۴۶/٣٣/۴۴/۵٣/٩٩/۶پنج تا ده هزار
۴/۵۵/١۴/٣۵/٧۶/۶۴/٩۵/٣٣/١۴/۵٣/۶٢/٩ده تا بیست هزار

٢/٨٧/٢٣/٠٣/٢٣/١١/۴١/٩٣/۴٣/١٠/٨۴/١بیست تا پنجاه هزار
٠/۶٠/٨٠/٣٢/٣٠/۶٠/٢٠/٢١/٣٠/٧١/۴٠/٠بیشتر از پنجاه هزار

٧٠/١۶۵/٩۶٨/١۵٧/٣۶٠/۴٧٨/٩٨٢/٠٧٠/۶٧٣/۵٧٣/٩۵٧/۶روزنامه و مجله نمی خواند
١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣٣٣

ادامه جدول ١٠. مطالعه صفحات روزنامه و مکان آن، میزان هزینه برای روزنامه و مجله

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

ت روزنامه
حا
صف

مطالعه 

١۴/٢٩/٩۶/٢٧/١٩/٢١/۶۴/٩٣/۶٧/٩٨/٧١١/۵صفحۀ اول 
٣/١١/٧٣/٧۴/۶٨/٠٢/٠٣/٩۴/٩۶/٧٣/١١٣/۶سیاسی 
١٢/٢۵/۶٢/٧٩/٠٨/٠۴/١٧/٣٩/۵٣/۶۶/١٨/۶حوادث 

٢/٣٢/٣٢/٢٣/۶۵/٧١/٨٢/٣٣/١۴/٨٢/۶۴/۴اجتماعی 
٠/٠٠/۶٠/٣١/٩١/٢٠/۴١/١١/٠٣/۶٠/٩٢/٣فرهنگی 
٠/١٠/٣٠/۵١/١٠/٠٠/۴٠/٨٠/۵١/٢٠/٢١/٠اقتصادی 

٠/۴٠/٠٠/١٠/٣٠/۶٠/٠٠/٣٠/٣٠/۴١/۴٠/۴آگهی 
٠/٨٢/٠١/٨٠/۵٢/۴١/١٠/۵٢/١٢/۴٠/٧١/٧ورزشی

٠/٠٠/٣٠/١٠/٣٠/٣٠/٠٠/١٠/۵٠/٠٠/٠٠/٠دیگر صفحات معمول ترین مکان مطالعه روزنامه 
جله

و م

٢۴/٣١۴/۴١٣/١٢٣/٢٢٩/٨١٠/٨١٧/١١٨/۵٢۵/٠١٨/١٣٢/۶خانه
٧/۵۶/۵٢/۶٣/۶۵/١١/۴٣/۴۴/١۴/٠۵/۶٨/۶محل کار
٠/٧٠/٨٠/١١/١١/۵٠/٢٠/١٠/٣٠/٨٠/٢٠/۴کتابخانه

٠/۶١/١١/٨٠/٨٠/٣٠/٢٠/۴١/٨٠/٨٠/٢١/٧کیوسک های روزنامه 
١/٢٠/٠٠/٧٠/٣٠/۶٠/۴٠/۵١/٠٠/۴٠/۵٠/۴اماکن عمومی
٠/٠٠/٠٠/٠٠/٣٠/٠٠/٠٠/١٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠دیگر موارد

جله 
ی خرید روزنامه و م

میزان هزینه برا
در هر ماه

٢/٠١/٧٠/٧٠/۵٠/٩٠/۵٢/٠۶/٢٣/٢١/٢١١/٣یک تا دو هزار
٧/٢۴/٢٢/٧١٢/٠٨/٣٢/٧٣/۴٧/٧١٠/٣٧/٧١٠/٧سه تا پنج هزار
٧/۴۴/٢۴/١۵/٢۶/۵٣/۶٣/۴٣/٣۶/٠۶/٣۶/٧پنج تا ده هزار
۵/۴١/١۴/٧٣/٣٢/۴٢/٧۴/٧٢/۶٢/٠۴/٢۴/٠ده تا بیست هزار

٢/٩٢/۵۵/١١/۴٢/١٠/٩٢/٨٢/١٠/۴٢/۶٢/٧بیست تا پنجاه هزار
٠/۵٠/٨٠/۴٠/۵١/٢٠/۴١/٢٠/٨٠/۴٠/٢٠/٨بیشتر از پنجاه هزار

۵٩/٢٧۶/٣٧۶/٨۶٨/۶۴٩/١٨۶/٩٧٧/۶٧۴/۴۶٨/٧٧۴/۶۴۵/٠روزنامه و مجله نمی خواند
٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



٣٣۴ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ١٠. مطالعه صفحات روزنامه و مکان آن، میزان هزینه برای روزنامه و مجله

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان
ت روزنامه

حا
صف

مطالعه 

٩/٢۵/٠٨/٠٣/٠٨/٠١٢/٣۶/٠۶/٠٧/٨۶/٢صفحۀ اول 
٩/٢٣/۵٢/۴٢/٨٧/۶۴/٢٠/۵۴/٧۶/۶۴/۶سیاسی 
١٠/١٢/٩۴/٣٣/٧٩/٨۴/٧۴/٧۵/٣٣/۴۶/٢حوادث 

٢/٠٠/٣٠/٩٣/٧١/٨۴/٧٠/٢٢/۴٢/١۴/٣اجتماعی 
١/٨٠/٩٠/۴٢/۴٢/٢١/٣٠/٢٠/٩١/۴٠/٨فرهنگی 
٠/٧٠/۶١/١٠/۴٠/٢١/٠٠/٠٠/٢٠/۵٠/۵اقتصادی 

٠/٢٠/٠٠/٢٠/٠٠/۴٠/٠٠/٠٠/٠٠/۵٠/٨آگهی 
١/١١/٨١/٣١/٠١/١٢/٣٠/٠٠/۴١/۴٢/۴ورزشی

٠/۵٠/٠٠/٢٠/۴٠/٠٠/٢٠/٠٠/٠٠/٧٠/٠دیگر صفحات معمول ترین مکان مطالعه روزنامه 
جله

و م

٢٨/۴١٢/۶١۴/۵١۴/٠٢٣/١٢۴/١٨/٢١۶/٩١٧/٨١۶/٧خانه
۵/۶١/٨٣/٩١/۴١/٨۴/٧٢/٧١/٨۵/٣۴/۶محل کار
٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢٠/٢٠/٠٠/۵٠/٢٠/٠٠/٨کتابخانه

٠/٩٠/٣١/١٢/٠۵/٣١/٣١/٢١/۶٠/٧١/۶کیوسک های روزنامه 
٠/٠٠/٣٠/٢٠/٢٠/٢٠/٣٠/٠٠/٠٠/۵١/۶اماکن عمومی
٠/٠٠/٠٠/٢٠/٠٠/۴٠/٠٠/٠٠/٢٠/٢٠/٠دیگر موارد

جله 
ی خرید روزنامه و م

میزان هزینه برا
در هر ماه

١/۴٠/٠٠/۶٠/٢١/١٠/٠٠/٠٣/۶٢/۵١/٣یک تا دو هزار
٨/٨٢/٠٣/٠١/۶۴/۴۴/٧١/٢٢/٩٨/۴۴/٣سه تا پنج هزار
١۴/٩٧/٠٢/٨۴/٧٩/٣٧/٠٣/٢۴/۴۵/٧۴/٣پنج تا ده هزار
٧/٧٣/۵۴/٣۶/٣٨/٧٧/۶۴/٧۴/۴٣/۴٣/٨ده تا بیست هزار

١/٨٢/٠۵/٠٣/٣۴/٢۴/٩١/۵٢/٧١/۶٣/٢بیست تا پنجاه هزار
٠/٢٠/٠٠/۴٠/۶١/١١/۶٠/٠٠/٠٠/٢٠/۵بیشتر از پنجاه هزار

۶۴/٩٨۵/١٧٩/٩٨١/٧۶٨/٩۶٧/٨٨٧/٣٧۴/٩٧۴/۴٧٢/٨روزنامه و مجله نمی خواند
۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣٣۵

 جدول ١١. گوش دادن به رادیوهای داخلی و خارجی و مکان آن

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

گوش دادن 
به رادیوهای 

داخلی

٢٩/٢٣۵/۴٣٣/۵٢۵/۴١٨/٩٣۶/۶٣٧/٩٢٧/٣٢۶/۵٢٩/٢۴١/٨بلی

۶٩/٠۶٣/١۶۶/۵٧۴/۶٨٠/۵۶٣/۴۶١/٩٧٢/۴٧٣/۵٧٠/٨۵٨/٢خیر

گوش دادن 
به رادیوهای 
خارجی

١/٩٢/١١/۶١/٢٠/٣٠/٣٢/٧٢/١١/۵١/٧٢/٣بلی

٩١/۶٧٣/٨٩٨/۴٨۶/٩٩۵/٩٩٩/۵٩٧/٣٧۴/٧٩٧/۶۵۵/٠٨٩/٨خیر

میزان گوش 
دادن به رادیو در 

شبانه روز

۶/٩۶/۴٨/۶۴/٣١/۶۶/١۶/٨۶/۵۶/٧۴/۴١١/۴تا نیم ساعت

٩/٢٩/٠٧/٧٧/٣۶/٩١۶/۴١٣/١۶/۵٧/٢١١/۴١٣/۵تا یک ساعت

۶/٢١١/٨٧/٠۴/۶۶/٠٩/٣٩/١۶/۵۵/٢۵/۶٨/٨تا دو ساعت

۶/۴۶/٩٩/٣٨/٢٣/۵۴/٩۶/٨٧/۶۶/٩۵/٨٨/٢بیش از دو ساعت

۶٩/٠۶٣/١۶۶/۵٧۴/۶٨٠/۵۶٣/۴۶١/٩٧٢/۴٧٣/۵٧٠/٨۵٨/٢ رادیو گوش نمی دهد

مکان معمول 
گوش دادن به 

رادیو

١١/٣١٠/٣٩/٩٨/٣۴/۴٢٩/٩٢٢/٢۶/٠٧/٠٧/٨١٣/٧در خانه

٢/٣٣/١٢/٢١/۴٢/۵٣/٣۶/٨١/٣٢/١٢/۵٣/٢در محل کار

٨/٧٩/٧٨/٢٩/٠١٠/١۴/۶۵/٧٨/۶۶/۶۵/۶٢٧/٢در وسیله نقلیه

٠/١٠/٠٠/٠٠/٠١/٣٠/٢٠/٠٠/٠٠/١٠/٠٠/٠دیگر موارد

۶٩/٠٧۴/٩٧٩/۴٨٠/٩٨١/١۶٢/١۶۵/٣٨٢/۶٨٣/٩٨١/٩۵۵/٨رادیو گوش نمی دهد

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



٣٣۶ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ١١. گوش دادن به رادیوهای داخلی و خارجی و مکان آن

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

گوش دادن 
به رادیوهای 

داخلی

٣٧/٠٣١/۴٢٢/۵٣٩/٩٣٨/١١۶/۵٢۴/٠٢٩/٢٣٠/۶۴٣/۴۴٣/٣بلی

۶٢/٩۶٨/١٧٧/۵۵٩/٨۶١/٠٨٣/۵٧۵/٩٧٠/٨۶٩/۴۵۶/۶۵۶/٣خیر

گوش دادن 
به رادیوهای 
خارجی

٢/۶١/۴۴/٧١/۶٢/٧١/۶٣/٣١/۵٠/۴٢/٣٣/٣بلی

٩١/٧٩٧/٢٨٩/۶٩٠/۴٩١/۴٩٨/۴٩۵/٧٨۵/٩٩٩/٢٩٧/٧٨٣/٣خیر

میزان گوش 
دادن به رادیو 
در شبانه روز

١٠/١۵/۴۴/٩۴/۴٧/٧۵/٢۵/٨١١/٠١١/١۶/٣١٠/٣تا نیم ساعت

١٠/٧١٠/٢۵/٣١٩/٧١٠/۴۵/٩٨/٠٧/٩١٢/٣١۴/١١٣/۶تا یک ساعت

۶/٠٧/٣۶/٠٩/٨٨/٠٣/٠۵/١۵/١٢/٠١٠/۶١٠/٢تا دو ساعت

٩/٣٨/٢۶/٠۵/۵١٠/۴٢/٣۴/۶۴/٩۵/٢١٢/٠٨/۴بیش از ٢ ساعت

۶٢/٩۶٨/١٧٧/۵۵٩/٨۶١/٠٨٣/۵٧۵/٩٧٠/٨۶٩/۴۵۶/۶۵۶/٣ گوش نمی دهد

مکان معمول 
گوش دادن به 

رادیو

١١/۶١٠/۵١٣/٣٢١/٠١٢/٢٣/۶۵/۴١١/٣٨/٣٢٨/٩١۶/٧در خانه

٢/۶٢/٠٢/۴١/۶١/۵٠/٧٠/۵٢/٨۴/٠۴/٧٢/١در محل کار

١١/٩٨/٢۶/۶٩/٣١۴/٩٣/۴٢/۶١٣/٣١١/۵۵/٩١٧/۴در وسیله نقلیه

٠/٠٠/٣٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٣٠/٠٠/٠٠/٢دیگر موارد

٧٢/۴٧٨/٨٧٧/١۶۶/٧۶٩/۶٩٢/١٩٠/٩٧٢/٣٧۶/٢۶٠/۶۶١/٧گوش نمی دهد

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣٣٧

ادامه جدول ١١. گوش دادن به رادیوهای داخلی و خارجی و مکان آن

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

گوش دادن به 
رادیوهای داخلی

٢٨/٢١۴/٣٢٩/٩٢٠/٧٢۴/٢٢٨/۶٣٠/۶١٧/٨٣٢/۴٣٣/١بلی

٧١/٨٨۵/٧٧٠/١٧٩/١٧۵/٨٧١/۴۶٩/۴٨١/٨۶٧/۶۶۶/٩خیر

گوش دادن به 
رادیوهای خارجی

۴/۵٠/٣٠/۴٠/۴٢/٠٠/۵١/۵٢/٢٠/٢٣/٠بلی

٩۵/۵٩٩/٧٩٩/۴٩٩/۶٩٨/٠٩٨/۴٩٨/۵٩٢/٢٩٩/٨٩٣/٨خیر

میزان گوش دادن به 
رادیو در شبانه روز

۵/٩۴/۴۴/۵۶/۵۶/٠٩/١٧/٠۶/٩١٠/٣١٢/٩تا نیم ساعت

۵/۶۴/٧١٠/٨٩/١۶/٧٨/١١١/٢۶/٩٨/٧٨/١تا یک ساعت

٧/٢٢/٩۶/٩٣/٠۶/٩۴/٩۶/٢١/٨۵/٧۵/۴تا دو ساعت

٩/۵٢/٣۶/٩٢/٠۴/٧۶/٣۶/٠١/٨٧/٨۶/٢بیش از ٢ ساعت

٧١/٨٨۵/٧٧٠/١٧٩/١٧۵/٨٧١/۴۶٩/۴٨١/٨۶٧/۶۶۶/٩ گوش نمی دهد

مکان معمول گوش 
دادن به رادیو

١٨/۵٢/۶١٠/٢٨/٧١٢/٢۶/۵١٣/۴۶/٧۴/٨١٣/٢در خانه

٣/۴٠/۶١/٧٠/۴١/٣١/٣٢/۵١/١۵/۵١/٩در محل کار

۶/٣٢/۶١١/٣٨/۵٢/٩۴/٠٩/٢٢۶/٢۵/۵١٨/٠در وسیله نقلیه

٠/٢٠/٠٠/٠٠/٢٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠دیگر موارد

٧١/۶٩۴/٢٧۶/۶٨٢/١٨٣/١٨٧/٩٧۴/٩۶۶/٠٨۴/٢۶۶/٧گوش نمی دهد

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



٣٣٨ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

جدول ١٢. استفاده از تلویزیون ایران و میزان نحوه تماشا

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

تماشای 
تلویزیون ایران

٩١/١٩٨/۵٨٨/٨٨٧/٩٩٣/۴٩١/۵٩١/۵٩١/٩٩١/٨٩۶/۴٩٧/٧بلی

٧/١١/۵١١/٠١٢/١۶/۶٨/۵٨/۵٨/١٨/٢٣/۶٢/٣خیر

مدت زمان 
تماشای 

تلویزیون ایران

٣/٢٢/٨٣/٨٣/٠١/۶٣/٠٣/٨٢/۶٧/٠١/١٢/۶تا نیم ساعت

١٣/٧٨/۵١۵/٣١۵/١۶/٣٢١/۴١۵/۵١٣/٠١٧/۴١١/٧١٠/٨تا یک ساعت

٢۵/۶٢١/۵٢۴/٩٢۵/٩١٨/٢٣٣/٣٣٧/٣٢١/٩٣٠/٨٢٨/١٢۵/۴تا دو ساعت

١٩/۵٢٧/٧١٧/۶١٧/٧١۶/٠٢٠/٨١۶/۵٢٠/٣١٧/٩٢٢/۵٢۴/٠تا سه ساعت

١٩/١٢۴/٩١٩/۴١٧/۴٢۴/۵٨/۶١٢/١١٩/۵١١/٨٢٠/٠٢٣/١بین ٣ تا ۵ ساعت

٨/١١١/٨۶/٢٧/١٢١/١٣/٣۴/٩١٣/٠۵/٨١٠/٣١٠/۵بیش از پنج ساعت

٧/١١/۵١١/٠١٢/١۶/۶٨/۵٨/۵٨/١٨/٢٣/۶٢/٣تلویزیون نمی بیند

همراهی 
در تماشای 
تلویزیون

١٢/٠٩/٢١٠/۶١٣/۵٧/۵١١/٢١٣/٣١۵/١١۶/٧٨/٣٨/٨به تنهایی

٧۵/٧٨۶/۴٧٢/٢۶٨/۶٨١/۴٨٠/٠٧۵/۶٧٢/٧٧١/۴٨۶/١٨۶/٨با اعضای خانواده

١/٠٠/٣٠/۵٢/٨٠/٣٠/٢١/۵١/٠٠/۵٠/٨٠/٣با دوستان و آشنایان

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠دیگر موارد

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣٣٩

ادامه جدول ١٢. استفاده از تلویزیون ایران و میزان نحوه تماشا

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

تماشای 
تلویزیون 
ایران

٩۵/٢٩٢/۴٨۶/٢٩٢/٩٩٣/۵٨٨/٩٨٧/٧٩۵/١٩۶/۴٨٩/٢٩۴/۶بلی

۴/٧٧/٣١٣/۴۶/٣۶/٣١٠/٩١٢/٣۴/٩٣/۶١٠/٨۵/٢خیر

مدت زمان 
تماشای 
تلویزیون 
ایران

٢/٢۴/۵٣/١٠/٨۴/٨٣/٠٣/٩٢/١۵/٢٣/٨٣/۶تا نیم ساعت

١١/٢٩/٩١١/٨٩/٣٩/٢١۴/۵١۶/١١٣/٣١۶/٣١٣/۶١۴/٨تا یک ساعت

٢۶/۶٢٢/٩١٨/٧٢٠/۵٢٣/۵٢٧/۴٢٧/٠٢۵/۴٢۶/۶٢٩/٨٢٨/٧تا دو ساعت

٢٢/٧٢۵/٧١٧/٢٢٨/۴١٩/٠١۶/١١٩/٠١۵/٩٢٨/۶١۶/٩١۶/٣تا سه ساعت

٢١/١٢۴/٠٢٣/٨٢۴/٣٢٢/٩١٧/٠١۴/٢٢٣/۶١۵/٩١٧/٨٢٠/٧بین ٣ تا ۵ ساعت

٩/۵۵/۴٧/٠٧/٧١١/۶٨/۶۶/٢١٣/١٣/٢۶/٣٨/۴بیش از پنج ساعت

۴/٧٧/٣١٣/۴۶/٣۶/٣١٠/٩١٢/٣۴/٩٣/۶١٠/٨۵/٢تلویزیون نمی بیند

همراهی 
در تماشای 
تلویزیون

١٠/٧٧/٣١٩/۵۶/٨١٢/٨۴/۵١٢/۶٩/۵١۴/٧١٠/۶١٣/٢به تنهایی

٨١/٢٨٠/٢۵٩/۵٨۵/٠٧٩/۵٨٢/۴٧٢/٢٨١/٠٨١/٠٧۶/١٧٧/۴با اعضای خانواده

٠/٧٠/٣٣/۴٠/٣٠/۶٠/٢١/٢١/٣٠/٨٠/٢٠/٨بادوستان آشنایان

٠/٠٠/٠٠/١٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠دیگر موارد

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



٣۴٠ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ١٢. استفاده از تلویزیون ایران و میزان نحوه تماشا

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

تماشای تلویزیون 
ایران

٩۵/٩٩٨/٨٩٠/۵٩۶/٣٩۶/۴٩۴/٢٩٨/٨٩٠/٠٩۴/٧٩٣/٠بلی

۴/١١/٢٩/۵٣/٧٣/۶۵/٨١/٢٩/٨۵/٠٧/٠خیر

مدت زمان تماشای 
تلویزیون ایران

٠/٢١/٨٢/٨٣/٠١/٣۴/٠۴/۵٢/٧٢/۵٣/٢تا نیم ساعت

١١/٣۴/١١٠/٨١٩/٣١٣/۶١۵/٩١٣/٩٢٠/٠١٣/٧١۶/١تا یک ساعت

٢٠/٣٩/۴٢٠/٨٢٨/۵٢۴/٢٢٩/١٢٣/١٣٠/٢٢٧/۶٢٨/٨تا دو ساعت

١٩/۶٢١/٣٢۴/٩١۶/٩١٨/٢٢٣/٠٢٠/۴١٧/١٢١/۵٢٠/٧تا سه ساعت

٢٣/۶۴٩/۴٢٢/٣٢٢/۶٢٣/١١٧/٣٢١/٩١٢/٢٢٠/۵١۵/٩بین ٣ تا ۵ ساعت

١٣/۵١٢/٣٧/٨۶/١١۵/٨۴/۴١١/٧۴/٠٨/٧٧/۵بیش از پنج ساعت

۴/١١/٢٩/۵٣/٧٣/۶۵/٨١/٢٩/٨۵/٠٧/٠تلویزیون نمی بیند

با چه کسانی 
تلویزیون تماشا 

می کند

١۴/۶۶/٧٧/۴١٣/۴٣/٨١١/٠١٨/٢٢٠/٧١۴/۶١٩/١به تنهایی

٧٧/٧٩٠/١٨١/٨٨٠/٧٩٠/٢٨٠/٣٧٩/۶۶۴/۴٧١/٢٧٠/۴با اعضای خانواده

٢/۵٠/۶٠/۴١/٨٠/٢٠/۵٠/٢١/٣١/٨١/٣با دوستان آشنایان

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠دیگر موارد

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه

 



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣۴١

جدول ١٣. تماشای شبکه های ماهواره ای و میزان تماشای آن

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

تماشای 
ماهواره 

٢١/٧١۴/٩٢١/۶٢١/٣١۵/۴٢۴/١۴۶/٨٣٣/٩٣۵/۶١۴/۴٢/٩بلی

٧۵/۶٨۴/٩٧٨/٢٧٨/۵٨۴/۶٧۵/٩۵٣/٢۶۴/٨۶۴/٣٨٢/۵٩۴/۴خیر

مدت زمان 
تماشای 

ماهواره در 
شبانه روز

١/۴١/٠٢/٠١/۴٠/٣١/٩٢/٣١/٠٢/٨٠/٣٠/۶حدود نیم ساعت

۵/۶١/۵٧/٧٧/١١/٩۶/۴١١/۴۶/٨٩/۵٣/١٠/٠حدود یک ساعت

۶/٩۵/۴۶/٢۶/٩٣/۵١٠/۴١٨/۴٨/٩١٠/۴۴/٧١/٢حدود دو ساعت

٧/۴۵/۶۵/٢۵/١٩/١۵/٢١٣/۶١۵/۴١٢/۶۶/١١/٢بیش از دو ساعت

٧۵/۶٨۴/٩٧٨/٢٧٨/۵٨۴/۶٧۵/٩۵٣/٢۶۴/٨۶۴/٣٨٢/۵٩۴/۴ماهواره نمی بیند 

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه

ادامه جدول ١٣. تماشای شبکه های ماهواره ای و میزان تماشای آن

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

تماشای 
ماهواره 

١٢/١٩/٠٣۵/٠١٠/۴٨/٩٩/٧٢٨/٩١٧/٩۶/٠۴۶/٢٢۶/١بلی

٨٧/٢٩٠/٧۶۴/٩۶۵/٨٩٠/۵٩٠/٣٧١/١٨١/۵٩۴/٠۵٣/۵٧٠/٧خیر

مدت زمان 
تماشای 

ماهواره در 
شبانه روز

١/٢١/١١/٢٠/۵٠/۶١/١١/۴٢/٨٠/٠٣/٨١/۵حدود نیم ساعت

٢/۵١/۴٧/٩۵/٢١/۵٢/٧١٠/٠٣/٨١/۶١١/٧٧/٣حدود یک ساعت

٣/٩٢/۵١٠/٠١/۴١/٢٣/٢٨/١۵/۶١/۶١۴/٣١٠/٧حدود دو ساعت

۴/۵٣/٧١۵/۶٣/٠۴/٨٢/٧٩/٢۵/١٢/٨١۶/۴۵/٩بیش از دو ساعت

٨٧/٢٩٠/٧۶۴/٩۶۵/٨٩٠/۵٩٠/٣٧١/١٨١/۵٩۴/٠۵٣/۵٧٠/٧ماهواره نمی بیند 

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



٣۴٢ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ١٣. تماشای شبکه های ماهواره ای و میزان تماشای آن

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

تماشای 
ماهواره 

٣۵/۴٧/٣١۵/۶١٧/۵٧/١١٨/٣١۶/٧٣٣/٨١٧/٨١۵/٣بلی

۶۴/۶٩٢/٧٨۴/۴٨٢/٣٩٢/٩٨١/۴٨٣/٣۶٣/۶٨١/٧٨۴/٧خیر

مدت زمان 
تماشای 

ماهواره در 
شبانه روز

٠/٠١/٢١/٣٢/٠٠/٠١/٩١/٢١/٣٠/٠٢/٧حدود نیم ساعت

٢/٧١/٢٣/٩٧/۵٢/٩۴/٧۴/٧٨/٠۵/٠۴/٣حدود یک ساعت

١١/٣٢/٣۵/٨۵/٩٢/٠۶/۶۵/٠١٠/٢٨/٩٣/٢حدود دو ساعت

٢١/٢٢/۶۴/۵٢/٠٢/٢۴/٩۵/۵١٣/٨٣/٧۴/٣بیش از دو ساعت

۶۴/۶٩٢/٧٨۴/۴٨٢/٣٩٢/٩٨١/۴٨٣/٣۶٣/۶٨١/٧٨۴/٧ماهواره نمی بیند 

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه

جدول ١۴. تماشای سریال های خارجی و تلویزیون اینترنتی

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

سریال های خارجی
۵/٠۵/۶۵/٠۵/٧۴/١٢/٢۴/٢۵/٢١٠/١۵/٠۴/١بلی

٨۵/٨۵٩/٢٩۵/٠٧٧/۵٩٠/٩٩۶/٩٩۵/٨٧٧/۶٨۶/٨۴٢/٢٧۴/٩خیر

تلویزیون اینترنتی
٢/١١/۵٠/٨١/۴٢/۵٠/۵٠/٩١/٨١/٧۵/٠١/۵بلی

٨۴/٩۵٣/۶٩٩/٢٧٨/۴٧۵/٢٩٨/١٩٩/١۶۵/۴٩٢/٣٣١/٧۶۵/٨خیر

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣۴٣

ادامه جدول ١۴. تماشای سریال های خارجی و تلویزیون اینترنتی

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

سریال های خارجی
۵/٣٢/٨٣/٠٢/٢۵/١١/٣۵/٣۵/۴٢/٨١٢/٠۶/٧بلی

٨۵/٧٩۵/۵٩٢/۴۶٧/۵٨۴/٢٩٨/٧٩٣/١۶٩/٠٩۶/٨٨٨/٠٧٣/٢خیر

تلویزیون اینترنتی
٢/٣١/۴٨/٨١/۶٧/١٠/٢٠/٨۴/۶٠/٨٣/١۴/۶بلی

٨٢/٣٩۶/٣٨٢/١۶١/٧٧۴/٧٩٩/٨٩٢/٠۶۴/۴٩٨/٨٩۶/٩۶٩/٠خیر

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه

ادامه جدول ١۴. تماشای سریال های خارجی و تلویزیون اینترنتی

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

سریال های خارجی
۵/۴٠/۶٢/٢٧/١٠/٢٢/٣١/۵٨/٢٩/٨٨/٣بلی

٩۴/۶٩٩/۴٩٧/٨٩٢/٩٩٩/٨٩۶/٣٩٨/۵٨٠/٠٨٩/٧٨۴/٩خیر

تلویزیون اینترنتی
٠/۵٠/٣٠/٢٣/٧٠/٢٢/۴١/٧١/٣١/۴٣/٠بلی

٩٩/۵٩٩/٧٩٩/٨٩۶/١٩٩/٨٩٣/٢٩٨/٣٧٨/٩٩٧/٧٨٣/۶خیر

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



٣۴۴ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

جدول ١۵. استفاده از دستگاه های شنیداری و دیداری در منزل

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

استفاده از 
دستگاه های 
شنیداری و 
دیداری در 

منزل

١٩/۴١٩/٢١٨/١٢٠/٢٢۶/١١۴/٠٢٣/٣١۶/٧١۶/۴٢٠/۶٢٧/٢سینمای خانگی

١۵/٣١٢/٣١٨/١٩/٩١٢/٣١٩/٣١٣/٣۵/٧٢۵/٠۶/٧١٣/٧سی دی و دی وی دی پلیر

۴/٩۵/۴۴/٨٣/۴۵/٠٣/٠١٠/٠١/۶۴/١۴/۴٢/٣ام پی تری پلیر

٢/۵٣/١١/۶١/١۴/١۴/۶١/٧٠/٠٣/۴١/٧٠/٩ام پی فور پلیر

٢٢/٨٢٢/٣٢۶/١٢٣/٢٢٠/١٢٩/٢٢٠/٨٢۴/٠٢۴/٨٢۵/٣٣١/٣رایانه

۶/٢٠/٨١/۵١/۴٠/٠٠/۶١/١٣/۶٨/۵١/١۵/٣ستاپ باکس

٣/۵٠/۵٢/٨۵/٣٠/٣٣/۵١/٣١/۶۵/۴٢/٨۵/٠بلندگو های بلوتوثی

١/١٠/٠٠/١٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/١٠/٠٠/٩دیگر موارد

۵٣/٢۵۴/۶۵٧/٠۵٢/٣۵٢/٨۵٨/٠۵١/٩۶٠/٧۵۶/٣۵٩/۴۴۵/٣هیچ نوعی

دستگاه هایی 
كه بیشتر 
استفاده 
می شوند١

١٣/٢١۴/۴١٣/٣١۴/۴٢۴/٢٨/٣١٩/١٨/١٨/٧١٣/٣١٩/٩سینمای خانگی

۵/٩۴/۶۶/٢٣/٢٣/١٩/٧۵/٩١/٣٨/٧١/۴٣/٢سی دی و دی وی دی پلیر

١/۵١/٨٠/٧١/۶١/۶٠/۵۴/۴٠/٣١/١٠/۶٠/٠ام پی تری پلیر

۶١/٠٠/۴٠/۴٠/٩٠/۶٠/۶٠/٠٠/٨٠/٣٠/٠/ام پی فور پلیر

١۴/٢١٧/٩١٧/٩١۵/٨١٣/٨٢٠/٩١۴/٠١٢/٨١٠/٩٢١/۴٢٢/۵رایانه

٣/۶٠/٣١/٢٠/۴٠/٠٠/٠٠/٠١/٨٧/۶٠/٣٣/٢ستاپ باکس

٩٠/٠٠/۵٢/٠٠/٣٠/٨٠/٢٠/۵١/١٠/۶٠/٩/بلندگو های بلوتوثی

٧٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٣/دیگر موارد

۵٣/٢۵۴/۶۵٧/٠۵٢/٣۵٢/٨۵٨/٠۵١/٩۶٠/٧۵۶/٣۵٩/۴۴۵/٣هیچ نوعی



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣۴۵

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

دستگاه هایی 
كه بیشتر 
استفاده 
می شوند٢

٣/١١/٨٣/٠٢/٨٠/٩۵/٧٢/٧٢/٣٣/٩٣/٩٣/۵سینمای خانگی
۵/۴۵/۴٧/۴٣/٢۵/٧٣/۶۴/٢٠/٨۵/٨٣/٣۵/٨سی دی و دی وی دی پلیر

١/٧٢/١١/٧٠/۵٢/٢٠/٣۴/۴٠/٠٠/٧٢/٢١/۵ام پی تری پلیر
٨١/۵٠/٠٠/٠٠/٩٠/۵٠/٨٠/٠٠/۶٠/۶٠/٣/ام پی فور پلیر

۵/۶٣/١۵/۵۴/۶۴/٧۴/٩۴/٩٣/١۵/٩۴/٧٩/۶رایانه
١/۴٠/٣٠/٣٠/٩٠/٠٠/٣٠/۶٠/٣٠/۴٠/٠١/٨ستاپ باکس

١/٣٠/۵٠/٧٢/١٠/٠٠/٣١/١٠/۵١/٧٢/٢٢/٠بلندگو های بلوتوثی
٢٠/٣٠/١٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/۶/دیگر موارد
٢/۵٣۵۴/۶۵٧/٠۵٢/٣۵٢/٨۵٨/٠۵١/٩۶٠/٧۵۶/٣۵٩/۴۴۵/٣هیچ نوعی
١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه

ادامه جدول١۵. استفاده از دستگاه های شنیداری و دیداری در منزل

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

استفاده از 
دستگاه های 
شنیداری و 

دیداری در منزل

٩/۴٢/۵٨/٧٢٣/۵٣۶/٩٣/٩٩/٢٣٣/١١۵/٩۵٧/٧۴١/٢سینمای خانگی
١٢/۴٨/۵٨/٣٢٨/۴١۶/١٣/٩٩/۶١۴/۶١٧/١٣٩/۴١٣/۴سی دی و دی وی دی پلیر

٢/٧٢/٠٩/٢٣/٣۴/۵۵/٧٣/٩٣/٣۵/٢۶/۶۴/۴ام پی تری پلیر
٢/٨٠/۶۴/٧٢/٢٢/١١/١١/۴١/٨١/٢٣/٣٣/۶ام پی فور پلیر

٢۵/٢٢۶/٠١٢/٩١٨/٩٣۵/١۶/١١٩/١٢٣/٣٢١/٠٣١/٠٢٩/٣رایانه
۴/۵٠/٠٠/۵٩/٣١٠/١٠/٠١/۶۵/٩۴/٨١١/۵۶/٣ستاپ باکس

٣/٩٣/٧۴/٢١/١۶/٨٠/۴٣/٠۴/١١/۶٣/١۵/٠بلندگوهای بلوتوثی
٠/٩۴۴/۶٠/٣٠/٠٠/٣٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠دیگر موارد
۵٨/٣۴٢/٧۶٨/٣۴۴/٠٣٠/١٨٣/۵٧٣/٢٣٩/٠۵٧/۵١٧/١٣۵/۴هیچ نوعی
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خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

دستگاه هایی كه 
بیشتر استفاده 
می شوند١

۶/٠٠/٨٧/۵١٨/٣٢۵/٠٣/٢۴/۶٣٠/۵١٠/٧۴۵/٨١۴/٢سینمای خانگی

٧/۵۴/٠۵/٠١۴/٨۵/١٢/٢٣/١۶/٧٩/٩١٠/۶۴/٨سی دی و دی وی دی پلیر

١/۵٠/٨۶/٩٠/٠١/٢۵/٢٠/٨٠/٨١/٢٠/۵١/٧ام پی تری پلیر

٠/٨٠/٠١/٢٠/۵٠/۶٠/۵٠/١٠/٣٠/٠٠/٩٠/۴ام پی فور پلیر

١٧/۵١١/٩۶/۶١٠/٩١٩/۶۴/٨١۴/۴١۶/٢١۶/٣١۶/٠١۵/٣رایانه

٣/٢٠/٠٠/٠۴/٩٣/٣٠/٠١/١۴/١٣/۶٨/٢١/٣ستاپ باکس

٠/٩١/٧٢/٢٠/٨٠/۶٠/٢١/۴١/٠٠/۴٠/۵٠/٨بلندگوهای بلوتوثی

٠/٧٢٨/٨٠/٣٠/٠٠/٣٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠دیگر موارد

۵٨/٣۴٢/٧۶٨/٣۴۴/٠٣٠/١٨٣/۵٧٣/٢٣٩/٠۵٧/۵١٧/١٣۵/۴هیچ نوعی

دستگاه هایی كه 
بیشتر استفاده 
می شوند٢

٢/٢١/١١/۶٣/٣۴/۵٠/٠٢/٢٢/١۴/٨١١/٠۴/۶سینمای خانگی
٢/۵١/٧٣/٠٩/٨۶/٣١/١٢/٨۶/٢۵/۶٢٣/٩٣/٨سی دی و دی وی دی پلیر

٠/۶٠/٠٢/۶١/۴٢/١٠/۵١/۴١/٠٢/۴٢/٣٠/٨ام پی تری پلیر
١/١٠/٣۴/٢٠/۵٠/٣٠/۵٠/٠٠/٨٠/٨١/۴٠/۶ام پی فور پلیر

۴/۵١٠/٢٧/٠٧/١١٢/٢٠/٩٣/٠٧/۴٣/۶١٢/٠٨/٨رایانه
٠/٨٠/٣١/١٣/۶٣/٣٠/٠٠/٠٠/٨١/٢١/٩١/۵ستاپ باکس

٢/۵٠/٨١/٨٠/٠٣/٣٠/٢٠/٨١/۵٠/٨١/٩١/٣بلندگوهای بلوتوثی
٠/۴٧/٩٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠دیگر موارد
۵٨/٣۴٢/٧۶٨/٣۴۴/٠٣٠/١٨٣/۵٧٣/٢٣٩/٠۵٧/۵١٧/١٣۵/۴هیچ نوعی
٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه
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ادامه جدول ١۵.استفاده از  دستگاه های شنیداری و دیداری در منزل

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

استفاده از 
دستگاه های 

شنیداری و دیداری 
در منزل

۴٧/٣٣/٢٩/٣١٠/٠١۶/٢٢٣/٩٢٢/۴٢٠/٠١٨/٧٣٣/١سینمای خانگی
٣١/٣۴/۴۵/٠١٣/٢٢۵/٣١٢/٠١۴/٧١۵/١٢۴/٩٢٠/۴سی دی و دی وی دی پلیر

٢٢/٣٢/٠١/۵۴/١٢/٧٢/۶٣/٠٣/٣١١/۶۶/٧ام پی تری پلیر
۵/٩٠/٩١/١٢/٢٠/۴١/٠١٠/۴١/٣۴/٣٣/٠ام پی فور پلیر

٢٣/٠٢٠/٢١۵/٢١۵/٢٨/۴٢٧/٨٢۶/١٢۴/٧٢٨/١۴٣/٠رایانه
١/۶١/٢۴/٣٢/٢٠/٩١/٣١۵/٩۴/٧٩٣/٨١/٣ستاپ باکس

۴/١٠/٣٣/٧٠/٨٢/۴۴/٠١٠/٠۶/٩۴/١۴/٠بلندگوهای بلوتوثی
٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢١/١دیگر موارد
۴١/۴٧٣/١٧۴/۵٧٠/۵۶۴/٩۵٠/۶۵٨/٠۶٠/٢٢/٧٣٣/٩هیچ نوعی

دستگاه هایی كه 
بیشتر استفاده 

می شوند 
مورد اول

٣٨/١٢/٣۵/۴٧/١١٣/٨٢٠/٢٨/٧١٧/٨۴/۶٢١/٨سینمای خانگی
۵/٢٣/۵١/٧۶/٣١٢/٧۵/٨۵/٢۴/٠٩/١٨/٣سی دی و دی وی دی
١/۶٠/٩٠/٢١/۴٠/٧٠/٠٠/٢١/٨٣/٠١/۶ام پی تری پلیر
١/۶٠/٩٠/۶٠/۴٠/٢٠/٠٢/٠٠/٢٠/٢٠/۵ام پی فور پلیر

١١/٣١۶/٧١٠/۴١١/٨۶/۴١٩/۴١۶/٢١١/٨١٢/٣٢۵/٣رایانه
٠/٠٠/۶٣/۵١/٠٠/۴٠/٢۴/٢٠/٢۶١/٢٠/٠ستاپ باکس

٠/٩٠/٠١/٧٠/٢٠/٠٠/٨۴/٧٠/٩٠/٩٠/٨بلندگوهای بلوتوثی
٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢٠/٣دیگر موارد
۴١/۴٧٣/١٧۴/۵٧٠/۵۶۴/٩۵٠/۶۵٨/٠۶٠/٢٢/٧٣٣/٩هیچ نوعی



٣۴٨ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

دستگاه هایی كه 
بیشتر استفاده 

می شوند
مورد دوم

٧/٢٠/٣٢/۶١/٠٠/٩١/٩٧/٧٠/٢٣/٧۵/٩سینمای خانگی
١٩/۶١/٢١/٩٣/٣١٠/٩۴/۵۶/۵٧/٨۶/۶٣/٠سی دی و دی وی دی پلیر

١۴/۴١/٢٠/٠١/٠١/۶١/۶١/٠٠/٢۴/١١/٣ام پی تری پلیر
٢/۵٠/٠٠/٠٠/٢٠/٢٠/۵٣/۵٠/٧٢/١٠/٣ام پی فور پلیر

٩/٧٢/٠٣/۵٢/۶٠/٧۶/٣۵/٢٧/٨۶/٨٧/۵رایانه
٠/۵٠/۶٠/۴٠/٨٠/٢٠/۵۶/٢١/٨٢٠/۵٠/۵ستاپ باکس

١/١٠/٣١/٧٠/۴٠/٧١/۵٣/۵٢/٧٠/۵٠/٨بلندگوهای بلوتوثی
٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٨دیگر موارد
۴١/۴٧٣/١٧۴/۵٧٠/۵۶۴/٩۵٠/۶۵٨/٠۶٠/٢٢/٧٣٣/٩هیچ نوعی
۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه

جدول ١۶. استفاده از برنامه های دستگاه های شنیداری و دیداری و مدت زمان آن

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

گوش كردن 
برنامه ها از 

دستگاه های 
شنیداری

٣٠/۴٣۵/١٣٢/٩٢٧/١٣١/٨٣۶/٠۴١/٣٢٢/٩٣١/٢٣٢/٢٣۴/٨موسیقی
١/۵١/٠٠/٧٠/٢٢/٢٠/٢٠/٩١/٠٠/٩١/١٢/٩جوک و سرگرمی
٧١/۵٠/٨٠/۴٠/۶٠/۵٠/۴٠/٨٠/٧١/٧٠/٣/قصه و داستان

١/٩٢/٨١/٣٢/١٠/۶٠/٣٢/٣٢/٣٠/٢٢/٨۶/١قرآن
١/٣١/۵١/٢٠/۴٣/۵٠/٢٠/۶١/٣٠/۶١/١۴/۴دعا، مداحی و عزاداری

٢/١٠/٣٠/٩١/٢٢/٨٢/۴٠/٨١/٨٢/۵١/٧٢/۶آموزشی
٠/۴٠/۵٠/۵٠/٢٠/٩٠/٠٠/٢٠/٣٠/١٠/٣٠/۶سخنرانی
٠/١٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٣٠/٠دیگر موارد
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ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

تماشا كردن 
برنامه ها از 

دستگاه های 
دیداری

٣٣/١٣٠/٠٣۵/٩٣٢/٨٣۴/٠٢۶/۴٣٩/٨٢٧/٣٣٢/٠٣٠/۶۴٣/٠فیلم سینمایی و سریال

۴/١٧/٧١/۶٢/٧۴/١٨/۶٢/۵١/٠۴/١٢/۵١/٢موسیقی و شو

١/۵٣/١٠/٩١/١٠/٣١/٣١/۵١/٠٠/٣١/۴۵/٠برنامه های مذهبی

۵٠/٨٠/۵٠/٩٠/٣٠/٩٠/٢٠/٣٠/٩١/١٠/٩/کارتون

١/١١/۵٠/٨٠/٧١/٣٠/٢١/٣٠/٨٠/١٢/٨۴/١مستند

٢/٠٠/٨٠/٩١/١٣/١٣/٠١/۵٠/۵٣/٧١/١٠/٩برنامه های آموزشی

١٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/١٠/٠٠/٠/دیگر موارد

مدت زمان 
گوش دادن به 
دستگاه های 
شنیداری در 

هفته

٣/۴٣/۶۴/۶٢/١٠/٣۴/٧٣/٠١/٣۴/٩٢/٢۵/٨تا نیم ساعت

١٠/١۴/١١٢/۴١١/٢۶/٣٢۴/٧١١/٠۴/٢١۵/٨۵/٠١١/١تا یک ساعت

١٢/٨١٠/٣١٢/۴١٣/٣١٠/۴٩/٩١٧/٢٧/٨١١/٧١٢/۵١۴/٠تا دو ساعت

١۵/٨٢٠/٨١٠/٩١١/٢٢۴/٨١/۴١۵/۵١٣/٨٧/۵١٧/٨٢٠/٢بیش از دو ساعت

۵٢/۴۵٣/٣۵۶/٠۵٠/۵۵٢/٨۵٨/٠۵١/٩۵٩/۶۵۶/٣۵٨/٩۴٣/٠استفاده نمی كند

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه
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ادامه جدول ١۶. استفاده از برنامه های دستگاه های شنیداری و دیداری و مدت زمان آن

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

گوش كردن 
برنامه ها از 

دستگاه های 
شنیداری

٣٠/٨٩/٩١٧/۶۴۵/١۴٧/۶١٢/۴١٩/٢۴١/٨١٨/٧۶٢/٩٣۴/٣موسیقی
١/٣٠/٣٢/۴١/١١/۵٠/۵١/۴٢/٣٧/۵٢/٣جوک و سرگرمی
٠/۶٠/۶١/٢٠/۵٠/٩٠/٠٠/١١/٣٠/۴١/٢١/٩قصه و داستان

١/١٠/٠١/۵٣/۶۵/۴٠/٧١/٢٣/٣٢/۴۵/٩٣/۴قرآن
٠/٨٠/٣١/٩١/۶١/٨٠/٢٠/٧٣/۶١/۶٠/٢٢/٩دعا، مداحی و عزاداری

١/١٠/۶٣/٣٣/٠٢/٧٠/٧٢/۴٢/٣١/۶١/٩٣/٣آموزشی
٠/٢٠/٠٠/۵٠/۵٠/٣٠/٠٠/١١/٠٠/٨٠/٢٠/۶سخنرانی
٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢دیگر موارد

تماشا كردن 
برنامه ها از 

دستگاه های 
دیداری

٢٧/٢١٧/٢٢٠/٩۴٧/۵۴٩/١٩/١١٩/١۴۶/۴٣٢/١۶۶/٠۴٨/٧فیلم سینمایی و سریال
۴/٧٢٧/٧٣/١١/۶۵/۴٣/٠٢/۴٢/٨٢/۴۶/١٣/۶موسیقی و شو

١/٢٢/٠٢/٢٠/٣١/۵٠/۵٠/٨٢/٣٢/۴٣/٨٣/٨برنامه های مذهبی
٠/٢٠/٠٠/٧٠/۵٢/١٠/۴٠/٣٠/٨٠/٨٠/۵٠/۴کارتون
١/٣٠/٠١/۴٠/٨٢/١٠/۵٠/۵١/٠٠/٠٣/٨٢/٣مستند

٢/۵٣/٧١/۶٢/۵١/٢٠/٩٢/٧٣/١٢/٨١/٢٢/١برنامه های آموزشی
٠/۶٠/٠٠/١٠/٠٠/٣٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠دیگر موارد

مدت زمان 
گوش دادن به 
دستگاه های 
شنیداری در 

هفته

۴/۶۵/۴٢/٣٣/۶٣/٩٢/٣٣/۴۵/١١۵/٩٢/۶٢/١تا نیم ساعت
٩/٣١۴/١۶/٨١١/٢٨/٠۴/٨۶/٠١٨/۵٨/٣٧/۵١٠/٣تا یک ساعت
١١/٢١٠/٧٨/۵٢٣/۵١٩/۶۵/٧٧/٧١۵/۶۶/٠٢٣/٠١٢/۵تا دو ساعت

١١/۶٢٣/٢١۴/٢١۶/۴٣۵/۴٢/٧٩/١١۵/۴٩/٩۵٠/٢٣٣/٣بیش از دو ساعت
۵٧/۵۴١/۵۶۶/۴۴٢/٣٢۴/٧٨٣/۵٧٢/٩٣٩/٠۵٧/۵١۶/٠٣٢/٨استفاده نمی كند
٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣۵١

ادامه جدول ١۶. استفاده از برنامه های دستگاه های شنیداری و دیداری و مدت زمان آن

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

گوش كردن 
برنامه ها از 

دستگاه های 
شنیداری

٣۵/۴١٧/٣١٧/١٢۴/٢٣١/٣٣۴/٠٣٨/۶٣١/١٣۵/٨۴۴/۴موسیقی
٣/٢٠/۶١/۵٠/٢٠/٢٠/٨١/٢٠/٢٧/٨٠/٨جوک و سرگرمی
٠/٩٠/٣٠/٩٠/٠٠/٧٠/۶٠/٠٢/٠٠/٩١/٣قصه و داستان

٣/٨١/۵١/١٠/۴٠/٧٠/٨٠/٢٣/٣٢/٣۴/۶قرآن
۵/٩١/۵٠/٢٠/۴٠/٩١/١٠/٢١/٣٢/١٣/٠دعا، مداحی و عزاداری

٣/٨۴/٧١/۵١/٢١/١۴/۵١/٠٠/٧٣/٢٣/٢آموزشی
٣/۶٠/٠٠/٠٠/٢٠/٠٠/۵٠/٢٠/٠١/۶٠/٨سخنرانی
٠/٢٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢٠/٨دیگر موارد

تماشا كردن 
برنامه ها از 

دستگاه های 
دیداری

٣۶/٩١٣/٧١٨/۶٢٣/٨٢٧/۶۴٠/٨٣٣/١٣۴/۴٨۶/١۴٩/٢فیلم سینمایی و سریال
٩/٢۵/٠٢/٨١/٨۴/٩١/٨۵/۵٢/۴١/٨٢/٧موسیقی و شو

۴/٧٠/٩٠/۴٠/۶١/١٠/۶٠/٠٠/۴٢/٧٣/٠برنامه های مذهبی
٠/٢٠/٠٠/٢٠/٢٠/٠٠/٣٠/۵٠/٠٠/٠١/۶کارتون
۴/٧٠/۶٠/۶٠/۴٠/۴٠/۶١/٢٠/٠١/٨١/۶مستند

٢/٠۴/٧١/١٠/٨٠/٧٣/٩١/٢٠/٧١/۴٢/۴برنامه های آموزشی
٠/٧٠/٠٠/٢٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢٠/٠دیگر موارد

مدت زمان 
گوش دادن به 
دستگاه های 
شنیداری در 

هفته

١/١١/٢٢/۴٢/۴١/٨۴/٩۴/٢١/١١/۴٢/٧تا نیم ساعت
٧/٠۴/١۶/۵۶/١۶/٠١١/٣١۴/٢٧/١١٨/٠١١/٣تا یک ساعت
١٧/۶٨/۵٨/٢١٠/۶١١/٨١۶/٢١٨/٢١۶/٩٢٧/٩١۵/۶تا دو ساعت

٣٢/٩١٠/۵۶/٧٩/٨١٣/۶١۴/۶۴/٠١۴/٩۴۶/١٣٠/۶بیش از دو ساعت
۴١/۴٧٢/٨٧۴/۵٧٠/٣۶۴/٩۴٩/٧۵٨/٠۵٨/٢١/۶٣٣/٩استفاده نمی كند
۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



٣۵٢ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

جدول ١٧. مکان تهیه محصوالت شنیداری و دیداری

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

ی
ی و دیدار

ت شنیدار
صوال

ح
مکان تهیه م

٧/۴۶/۴۵/۶۵/۵٨/٢٢/٠٧/٨٣/۶٨/٠٣/٣١٣/٧فروشگاه محصوالت فرهنگی
١/٣٠/٣٠/٧١/۶١/۶٣/٨٠/۴٠/۵٢/۵٠/٣١/٢دستفروشی و فروشگاه ها
٢/۵١/٠١/٩۴/١١/٣٢/٢٠/٨٢/٩٢/٢۴/۴۵/٠اشتراک یا خرید از اینترنت
۴/۴۴/١۴/۴۵/٩٣/١١/٧٢/١١٠/۴٢/٨١٠/٠۵/٨دانلود رایگان از اینترنت
۴٠/٣٠/١٠/٠٠/۶٠/٣١/٧٠/٣٠/١٠/٠٠/٣/شبکه های ماهواره ای
٩٠/۵٠/٧٠/٩٠/٢٠/۶١/٣٠/٠١/۴٠/٣/رادیو و تلویزیون

١/٧١/٣٣/۴١/٨١/٩١/٣٠/٨١/٣١/۶٠/۶٢/۶امانت از دوستان و آشنایان
٠/۴٠/٠٠/۵٠/٢٠/٣٠/٠٠/۴٠/٠٠/٠٠/٣٠/۶ویدئوکلوب یا فیلم پخش کن ها

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٣٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠دیگر موارد
١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه

ادامه جدول ١٧ . مکان تهیه محصوالت شنیداری و دیداری

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

ی
ی و دیدار

ت شنیدار
صوال

ح
مکان تهیه م

١۴/۶۶/٢۵/٠٢٠/۵٨/۶٣/۴۵/١٨/٧۴/۴٩/۶١٢/٣فروشگاه محصوالت فرهنگی
٠/٧٠/۶١/۵٠/٣٠/۶٠/٠٠/٩٠/٨٠/۴۴/٩١/٣دستفروشی فروشگاه ها
٢/۵۵/٩٢/۴٢/۵٨/٩٠/۴١/۵٢/۶٢/۴٣/٨٣/٨اشتراک یا خرید اینترنت
٣/۶٢/٠۵/١٢/٧٧/۴١/١١/۶٩/٠٧/٩۵/۶١٢/١دانلود رایگان از اینترنت
٠/١٠/٠٠/۵٠/٣٠/٣٠/٠٠/٣٠/٣٠/۴١/٩٠/٨شبکه های ماهواره ای
٠/٢٠/٠٠/٨٠/٨١/۵٠/٠٠/٠٠/٨٠/۴٠/٩١٢/۵رادیو و تلویزیون

١/١١/١١/٢٢/۵٣/٩٠/٢١/٢٢/١٣/۶٢/١٠/۶امانت از دوستان و آشنایان
٠/٠٠/٨٠/٣٠/٣٠/٣٠/٢٠/١١/۵٢/٨٠/۵٠/٠ویدئوکلوب یا فیلم پخش کن ها

٠/٠٠/٠٠/١٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠دیگر موارد
٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣۵٣

ادامه جدول ١٧. مکان تهیه محصوالت شنیداری و دیداری

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

ی
ی و دیدار

ت شنیدار
صوال

ح
مکان تهیه م

۶/٣٣/٢۴/٨۶/٧١٠/٧١٠/٢۴/۵٩/١۵/۵١١/٣فروشگاه محصوالت فرهنگی
۵/٠٠/٣٠/۴٠/٨٠/٩٠/٢٠/٢٠/٢٣/٢١/١از دستفروشی و فروشگاه ها
١/۴٠/۶١/٣١/۴١/٨٣/۴١/٧٣/٣٢/١٣/۵اشتراک یا خرید اینترنت
۴/٧٣/٢٢/٨٣/٣٠/۴٣/٩٠/٧٢/۴١٣/٢۵/١دانلود  رایگان از اینترنت
١/١٠/٠٠/٢٠/٠٠/٠٠/٢٠/۵٠/٩٠/٢٠/٠شبکه های ماهواره ای
٠/٠٠/٩٠/۴٠/۶١/١٠/٢٠/٠٠/٧٠/٠٠/٨رادیو و تلویزیون

٣/٨٠/٩٠/٩٣/٠٠/٠١/٣٠/۵٠/٩۵/٧۴/۶امانت از دوستان و آشنایان
١/١٠/٠١/٩٠/٢١/۶٠/٠٠/٠٠/٢١/۶١/٣ویدئوکلوب یا فیلم پخش کن ها

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢٠/٠دیگر موارد
۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه

جدول ١٨. تماشای فیلم های ایرانی و خارجی و سریال های ایرانی خانگی

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

تماشای فیلم های 
ایرانی یا خارجی

٢٢/٠٢۴/١٢٢/٠٢٣/۴٢۵/٨١٣/۵٢٠/٣١٩/٨١٧/٨٢۶/٧٣٢/٢ایرانی

٣/٩٣/٨۶/٣۵/٠٢/٨١/٩۴/٠۴/٧۴/۴۴/٧٢/٩خارجی

١٣/١١٠/٨١٠/١٩/۶١٢/۶١۴/٠١٨/٩٨/٩١۴/٨٨/١١٧/٨هر دو

تماشای سریال های 
خانگی ایرانی

١٩/۵١٣/٨١٨/٣٢٠/۶١٧/۶١١/٩١۴/٨٢٠/٨١٧/۵٢٠/٣٣٠/۴بلی

٢۵/۶٣٠/٨٢۴/١٢٣/٢٣٠/٨٢٩/٢٣٢/٢١۶/١٢۵/٨٢١/١٢٨/١خیر

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



٣۵۴ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ١٨. تماشای فیلم های ایرانی و خارجی و سریال های ایرانی خانگی

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

تماشای فیلم های 
ایرانی یا خارجی

٢۴/١٩/۶١۴/٩٣۶/١۴٢/٩٨/٢١١/٨٣٣/۶٢١/۴۴۶/٧٣٨/٩ایرانی

٢/٨۵/۶٢/۴٢/٢۵/۴٠/٧٣/١۴/۶٣/۶٨/۵۴/٨خارجی

٨/٣٨/٢٩/٣١٣/١١٣/٧۵/٠٧/٧١٧/۴١٣/٩٢٢/٣١۴/٠هر دو

تماشای سریال های 
خانگی ایرانی

٢٣/۴١٧/٨١٧/٨٣٠/١٣٣/۶۵/۴١١/٠٢۵/٩٢٢/٢٢٩/٨۴۵/٢بلی

١۶/٨٣۵/٩١۶/٨٢۶/٢۴۵/٢٩/٩١۵/٣٣۴/٩١٨/٣۵٢/٨١٨/٨خیر

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه

ادامه جدول ١٨. تماشای فیلم های ایرانی و خارجی و سریال های ایرانی خانگی

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

تماشای فیلم های 
ایرانی یا خارجی

٢٧/٠١٢/۶١٠/٢١١/۴٢٠/۴٢۶/٢١٠/٧١٣/۶۴٧/٣٣۶/۶ایرانی

٣/٢٢/٠٢/۶٣/٠١/٣۵/٨٢/٧۴/٧۶/٨۶/٢خارجی

٢۵/٠۵/۶٧/٨١٢/٠٨/٠١٢/۵٢۵/۴١٨/٩٣٣/٣١۶/١هر دو

تماشای سریال های 
خانگی ایرانی

٢٣/۶٩/۶١٢/٨١۶/۵١۶/٧٢٠/١٨/۵١٨/٠٣٢/۴٢٨/٠بلی

٣۴/٧١۶/١١٢/٣١٣/٠١٨/۴٣٢/٢٣٣/١٢۵/١۶۵/١٣٧/٩خیر

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣۵۵

جدول ١٩. گوش دادن به موسیقی و میزان و محل گوش دادن آن و تهیه آلبوم

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

گوش دادن به 
موسیقی

٧٠/٩٨١/۵٧۴/٩۶۶/٨۶٢/٣٧٢/۶٧٣/٧٧۴/۵٧٨/۴٧٣/١۶۴/٩بلی

٢٧/٢١٨/۵٢۵/١٢۶/٨٣٧/٧٢٧/۴٢۶/٣٢۵/۵٢١/۶٢۶/۴٣۵/١خیر

میزان گوش دادن 
به موسیقی در  

شبانه روز

١٨/٢١٧/٩١٩/٩١۶/٣۶/٠١١/٣٢٢/٠١۴/٨١٩/٣١۵/٣٢٠/٢تا نیم ساعت

٢٢/۴٢٣/٣٢٣/۴٢١/۶١٩/٨٣١/۴٢١/۴٢٠/٣٢۵/٢٢۶/٩١٨/٧تا یک ساعت

١۴/٩١۶/۴١٠/١١١/۵١٧/۶١۶/۴١٢/١١۴/٨١٩/٣١۴/٢١٣/٢تا دو ساعت

١٢/٢١٨/٧١٧/١١١/۵١۴/۵١٢/٧١٣/٣١٧/۴١٣/۶١١/٩٨/٨بیش از دو ساعت

٢٧/٢١٨/۵٢۵/١٢۶/٨٣٧/٧٢٧/۴٢۶/٣٢۵/۵٢١/۶٢۶/۴٣۵/١موسیقی گوش نمی دهد

مکان گوش دادن 
به موسیقی

۵۴/١۶٧/٧۴۶/۴۴۴/٧۴۵/۶۵٧/۵۴٩/۴۴۶/٩۶٧/۶۶٠/٣۴۶/٨خانه

١٢/۶٨/٧٢٠/٢١٨/٨١١/٠١١/۵١٢/٧٢١/۴٧/٩١٠/٠١۵/٢راه (پیاده یا سواره)

٣/۶۴/١۶/٩٣/٠۵/٣٣/٣١١/۶۴/٩٢/١١/۴٢/۶محل کار

٠/١٠/٠٠/١٠/٢٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠دیگر موارد

نحوه تهیه 
آلبوم های موسیقی

١٢/٣١۴/۶٨/١٩/۶١٠/۴٢/٢٢٣/٣۶/٠١۴/۶١٣/١١٧/٣فروشگاه محصوالت فرهنگی

۵/٣٢/١١/٣۶/٢٢/٨١۶/٢٣/۴٢/۶٧/١١/٧٣/۵دستفروشی و فروشگاه ها

١٣/۶٩/٠١٠/١١٢/١١۴/۵١۴/٩١١/۶۶/۵١٩/١٢٠/٣١٢/٣اشتراک یا خرید از اینترنت

٢٣/٧٢٠/۵٣١/۶٣١/٢١۶/٧٢١/۵١٢/٩۴٨/٢١٩/۶٢٢/۵٢١/۶دانلود مجانی 

٨/١١۶/٧١٣/۴٢/۵۶/۶۴/٧١٨/٨٣/۶۴/۴١١/١۴/۴رادیو و تلویزیون

۶/٨١٧/٢٨/٧۴/٨۶/٩١١/٣٣/۶۴/٩١٢/٩١/١٣/٨دوستان و آشنایان

٠/٢٠/۵٠/٠٠/٢٠/٠١/٣٠/٢٠/٣٠/۴٠/٠٠/٣دیگر موارد

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



٣۵۶ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ١٩. گوش دادن به موسیقی، میزان و محل گوش دادن آن و تهیه آلبوم

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

گوش دادن به 
موسیقی

٧٣/٩٧٠/٩۶۵/٢٧٩/٢٧۴/٧۴۴/۶٧١/٣٧۵/۶۶٩/۴٨۵/۴۶۶/٧بلی

٢۵/٩٢٨/٨٣۴/٧٢٠/۵٢۵/٠۵۵/۴٢٨/٧٢۴/۴٣٠/۶١۴/٣٣٣/٣خیر

میزان گوش دادن 
به موسیقی در  

شبانه روز

٢٠/١٢١/٨١١/٧١٧/۵٢٠/٢٢١/٩٢٠/۵٢۴/١٣١/٣١۶/٠١٧/٠تا نیم ساعت

٢١/۴٢١/٨٢٠/۶٣۶/١٢٢/٠١١/٣٢١/٠٢١/٨١۶/٣٣٢/۴١٩/٩تا یک ساعت

١٧/۵١٢/٧١٣/٨١٢/٨١۴/۶۶/١١٣/٣١٣/١١١/٩٢١/۴١۵/٧تا دو ساعت

١١/۵١۴/١١١/٧۶/٣١۴/۶۴/٧١٣/٠١٣/٣٧/٩١۵/٧١١/٩بیش از دو ساعت

٢۵/٩٢٨/٨٣۴/٧٢٠/۵٢۵/٠۵۵/۴٢٨/٧٢۴/۴٣٠/۶١۴/٣٣٣/٣موسیقی گوش نمی دهد

مکان گوش دادن 
به موسیقی

۵۴/٩۵٠/٨۴٩/٧۶۴/٢۵۵/١٣٣/٣۵٧/٧۵٧/۴۵٢/٨٧٠/٢۴۵/۶خانه

١۴/٢١۶/٧٩/٩١٠/٧١٧/٩٩/٣١٠/٠١۴/٩١١/۵٩/۴١٧/٢راه (پیاده یا سواره)

٣/٨٢/٨۴/١٣/٨١/٨٢/٠٣/٣٣/١۴/٨۵/۴٢/٩محل کار

٠/٠٠/٠٠/۴٠/۵٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢٠/٢دیگر موارد

نحوه تهیه 
آلبوم های موسیقی

١٨/٩٨/۵١٠/٠٢٩/٨٧/٧١٣/٣١٣/٣٩/٢٢/٨٨/٧١۶/۵فروشگاه محصوالت فرهنگی

۵/۵٢/۵۶/١١/۶٠/٩٩/۵٣/٨١/٨١/۶٢٠/۴١/۵دستفروشی، فروشگاه ها

٧/۴٢٨/٨١٨/٠۶/٨١٩/٣۵/٠١٩/۵۵/۴١٠/٧١۶/٩١٠/۵اشتراک یا خرید از اینترنت

٢۵/٧١۶/٧١٧/۵٢۵/٧٢۵/۶١١/۶١٧/١٣٧/٧٣٠/٢٢٠/٩٢٧/٠دانلود مجانی 

٩/۵٢/٣٧/٣٧/٩١٠/١٣/٠١٠/۶١۶/٢٧/۵١۴/١۶/٣رادیو و تلویزیون

۵/٢١٠/٢۴/٩۶/٣٩/٢٢/٠۶/٢۴/۶١۶/٣۴/٠۴/۶دوستان و آشنایان

٠/٠٠/٠٠/٣٠/٨٠/٠٠/٠٠/١٠/۵٠/٠٠/٠٠/٠دیگر موارد

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣۵٧

ادامه جدول ١٩. گوش دادن به موسیقی، میزان و محل گوش دادن آن و تهیه آلبوم

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

گوش دادن به 
موسیقی

۶٩/۴۶٩/٠۶٨/۴٧٢/٠٧۶/۴٨١/١٧٧/۶۶۴/٩٧٨/٣٧١/٢بلی

٣٠/۶٣١/٠٣١/۶٢٨/٠٢٣/۶١٨/٩٢٢/۴٣۵/١٢١/٧٢٨/٨خیر

میزان گوش دادن 
به موسیقی در  

شبانه روز

١۵/٣٢٠/۵١٢/١١۵/٧١۶/٢٢۴/٩٢٢/٩١٧/٣٢۶/٧١٩/۶تا نیم ساعت

٢۵/٩١٨/۴١۶/۵٢٠/٧٣٠/٠٢٣/٠٢٧/۶٢١/١١٨/٣٢٣/١تا یک ساعت

١۴/۶١٩/۶١۵/۴٢٠/٣١۶/٢٢١/٠١٧/٩١١/۶١٧/۶١٢/۴تا دو ساعت

١٣/٣٩/۴٢٣/٨١١/۴١٠/٩٩/۴۴/٢٨/٢١١/۴١۴/٨بیش از دو ساعت

٣٠/۶٣١/٠٣١/۶٢٨/٠٢٣/۶١٨/٩٢٢/۴٣۵/١٢١/٧٢٨/٨موسیقی گوش نمی دهد

مکان گوش دادن 
به موسیقی

۵۵/٩۵٨/۵۵٣/٩۵۴/١۶۵/٨۶٢/١۶٠/٩۵۴/٠۵۶/٢۴٨/۴خانه

١٠/۶٩/۶١٢/١١۵/٩٨/٩١٣/٩١۵/۴٨/۴١٣/۵١٧/٧راه (پیاده یا سواره)

٢/٩٠/٩٢/٢٢/٠٠/٩۴/٩١/٢١/۶٨/٢۴/۶محل کار

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢٠/٠٠/٠دیگر موارد

نحوه تهیه 
آلبوم های موسیقی

١٢/۶٩/١١٢/٣٨/٧٢۶/٩٨/۶١۵/٩٨/۴٩/١١٢/١فروشگاه محصوالت فرهنگی

١١/٣٣/۵٨/٧١/٠۶/٩٣/١۵/٧٣/١٧/٨١/٩دستفروشی و فروشگاه ها

۵/٢٢٧/۵۵/٠١۴/٢١٧/۶١۵/٧٢۴/۴١۶/۴١٢/٨٨/۶اشتراک یا خرید از اینترنت

٢۵/٢١٣/۵٣٠/٧٣۴/۶٣/٣٣۴/۵١٩/٧٢٩/١٣٣/٨٣٣/۶دانلود مجانی

۵/۴١١/۴۶/۵۵/١١۶/٩١۵/٢١/۵۴/٠٣/٩٧/٠رادیو و تلویزیون

٩/٧٣/٨۵/٠٨/٣۴/٩٣/١٩/٧٢/٢٩/٨٧/٠دوستان و آشنایان

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢٠/٢٠/٠دیگر موارد

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



٣۵٨ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

جدول ٢٠. استفاده از رایانه و اینترنت، و نوع استفاده از آن

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

استفاده از 
رایانه

٣٢/١٣٢/۶٣٧/٩٣۶/۵٣٣/۶٢٨/۶٢٩/٠٣٧/۵٣٠/٩٣٨/٣۴۴/٢بلی

۶۵/٧۶۶/٩۶٢/١۵۶/٩۶۶/٠۶٩/۵٧٠/۶۶٠/٢۶٨/۶۶٠/٣۵۵/۶خیر

نوع 
استفاده از 
رایانه

١۴/٢١۴/۴١٧/٣٢٠/٢١۴/۵١٢/٣١٢/٧١٩/٨١۵/۵١۶/٩٢٢/۵استفاده كاری

۵/٣۴/٩۵/٢۵/٩۵/٧١/۴۵/٣٨/١٧/٨۶/٧١٠/٢بازی

١٢/١٩/٧١۴/١١۵/٢١٠/٧۶/٩١١/٧١٨/٨١١/٧١۵/٣٢٣/١دیدن فیلم

٩/١١٠/٠٧/١٨/٧۴/۴١۶/۵١١/٠۶/٣١٢/٣۶/٧١۴/۶گوش دادن به موسیقی

١٢/۴١٠/٣١٢/۴١٧/٠١٠/٧١١/٠١١/٧١١/۵١٧/٣١٢/۵٢١/۶رفتن به اینترنت

۵/٣٧/٢۶/٢۵/١٢/۵۶/٠٣/۶۴/٢٨/١٧/٢٧/۶مطالعه کتاب و مقاله

٠/٢٠/٣٠/٠٠/٠٠/٠١/٩٠/٠٠/٠٠/۴٠/٣٠/٠استفاده های دیگر

استفاده از 
اینترنت

۵۵/۶٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠بلی

٣٧/٧۴۶/٩٣٨/٣٢۴/۶٣٩/۶۵٠/٣۴٧/۵١٩/۵٣٢/٩٣٣/۶۴٠/٩خیر

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣۵٩

ادامه جدول ٢٠ . استفاده از رایانه و اینترنت، و نوع استفاده از آن

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

استفاده از 
رایانه

٢٩/٣٣٠/۵٣٠/٢٣٠/١۴١/٧١٣/۴٢۶/۶٣٨/٢٢٧/۴٣٢/۴۴٠/٠بلی

۶٩/۵۶٨/٩۶٩/۴۶٩/٧۵٨/٠٨۶/۶٧٣/٠۶١/٣٧٢/٢۶٧/١۵٩/٢خیر

نوع 
استفاده از 
رایانه

٩/٩١٢/٧٩/۶١١/۵١٧/٠٨/٢١٢/٣١٩/٠١۵/١١٢/۴١٩/٣استفاده كاری

۵/۶۴/٨٣/٠۴/۴٩/۵١/٨۴/٣۶/۴۵/۶۴/٢٩/٨بازی

١١/٧١١/٠۶/٩٧/٩١٨/٢٣/٠٧/٧١۴/١١٢/٣١۴/٨١۶/۵دیدن فیلم

١٠/۴١١/٠۵/٣٨/۵١١/٩٢/٠۶/۵٩/۵٩/٩٧/٠٩/۴گوش دادن به موسیقی

١٣/٠٩/٩١٠/۴١٢/۶١٧/٠۵/۴١٢/٩١٠/٨١٠/٣٨/٩١٨/۴رفتن به اینترنت

۴/٧٧/١٢/٢۴/٩۵/۴٣/٠٣/۴۶/٩۶/٠٣/۵٧/١مطالعه کتاب و مقاله

٠/٠٠/٣٠/٣٠/٠٠/٣٠/٠٠/١٠/٣٠/۴٠/٠٠/٢استفاده های دیگر

استفاده از 
اینترنت

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠بلی

۴١/۴۴۵/٨٣٩/٢۴٧/٣٢۶/۵۶١/۶٣۴/۶٣٩/٢۴٩/٢۴٣/٧٢٧/٠خیر

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



٣۶٠ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ٢٠. استفاده از رایانه و اینترنت، و نوع استفاده از آن

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

استفاده از 
رایانه

٣١/۵٣٢/٧٢٧/١٢۶/۴٣٢/۴٣۵/١٣٢/١٣۴/٢۴٢/۵۴٢/۵بلی

۶٨/۵۶٧/٠٧٢/٧٧٣/۴۶٧/۶۶۴/٧۶٧/٧۶۵/٣۵٧/٣۵٧/۵خیر

نوع استفاده 
از رایانه

١٢/۶١۶/١٩/١١٠/٠١٢/٠١٧/٠١٣/٧١٠/٩١٨/٩٢۵/٠استفاده كاری

١/۶۵/٣۶/۵٣/٧٣/٣۴/۵٧/۵۶/٢۴/٨٧/٣بازی

۶/٣٩/۶١٢/٨١١/٠٧/٣١١/٨١٣/٩١٧/٨٢٣/٧٢٠/٢دیدن فیلم

۵/۶٨/٨٨/٢٩/٨۵/٣٨/٣١۵/٢١٢/٧١٠/۵١١/٠گوش دادن به موسیقی

١۴/۶۴/٧١٢/١۶/٩٧/٣١٢/٩١۴/٢١۶/٢١٠/٧١۶/٩رفتن به اینترنت

۵/۴٣/٨۵/۶۴/١۶/٩۵/٣٧/٢۶/٢۴/۶۵/٩مطالعه کتاب و مقاله

٠/٠٠/٠٠/٢٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢٠/٢٠/٠استفاده های دیگر

استفاده از 
اینترنت

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠بلی

٣٩/٢۴٠/٩۴٣/١٣۴/٨۴۴/۴٣٢/٨٣۴/٣٣٠/٢٣٧/٧٣٠/٩خیر

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣۶١

جدول ٢٠. مدت زمان استفاده از رایانه و اینترنت

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

مدت 
زمان 

استفاده 
از رایانه

۵/٢۵/٩٧/۵٢/٧٠/٩۵/٢۶/۶٣/١۶/۴۴/٢٧/٣تا نیم ساعت

١٠/٠٧/٩١١/٨١٣/١٩/۴١١/٩١١/۶١٠/٢٩/۶١۴/٢١٣/٢تا یک ساعت

٨/١٧/٩٨/١١٠/۶١٣/٢٨/٢۶/۶٩/۴٧/۶٩/٧١١/۴تا دو ساعت

۵/٨۵/۶۵/٢۶/٢٧/٩۴/۶٣/۴٧/٣۴/٣۵/۶٨/٢بیش از دو ساعت

۶۵/٧۶۶/٩۶٢/١۵۶/٩۶۶/٠۶٩/۵٧٠/۶۶٠/٢۶٨/۶۶٠/٣۵۵/۶از رایانه استفاده نمی كند

مدت 
زمان 

استفاده 
از 

اینترنت

۶/۶۵/۶١٠/٢٢/٧٢/٢٧/۵۶/١٣/۴۶/١٨/٩٩/۴تا نیم ساعت

١٣/١٩/٢١۶/٧١٢/٨۴/١١۴/٨١۵/٠٨/٩١۴/٢٨/١١٠/۵تا یک ساعت

١۴/۵١٢/١١۴/٨١٨/٨١۵/٧١۴/٨١۴/٨١١/٧١۵/٧٩/٢٩/١تا دو ساعت

٨/٧٧/٢٧/٧٨/۵١١/٣٧/٢٧/٨٩/٩١٢/٢٧/٢١١/۴تا سه ساعت

٧/٨۴/۴۵/۶٧/۶٨/٨٣/٩۶/١١٨/۵٨/٨١٢/٢٩/٩بین سه تا پنج ساعت

۵/٠۴/١۵/۶۴/٣١٠/٧١/۴٢/١١۵/۴٧/١٩/٢٢/٣بیش از پنج ساعت

٣٧/٧۴۶/٩٣٨/٣٢۴/۶٣٩/۶۵٠/٣۴٧/۵١٩/۵٣٢/٩٣٣/۶۴٠/٩از اینترنت استفاده نمی كند

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



٣۶٢ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ٢١. مدت زمان استفاده از رایانه و اینترنت

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

مدت 
زمان 

استفاده 
از رایانه

۵/٩٧/۶٢/٠۶/۶٧/١٣/٨۵/١١١/٣١١/۵۴/۵۵/٩تا نیم ساعت

٨/۵١٢/٧۶/٩١٣/٩١٢/٢٢/٩٧/۵٩/٢۴/٨١٢/٠١۴/٩تا یک ساعت

۶/١۴/٢٨/٠٣/٨٨/٩٢/٧٨/٣٩/٠۴/٨٩/۶۶/٧تا دو ساعت

۶/٣۵/١١١/٠٣/٣٩/٨٢/٩٣/٩٣/٨١/٢۵/۴٧/٣بیش از دو ساعت

۶٩/۵۶٨/٩۶٩/۴۶٩/٧۵٨/٠٨۶/۶٧٣/٠۶١/٣٧٢/٢۶٧/١۵٩/٢از رایانه استفاده نمی كند

مدت 
زمان 

استفاده 
از 

اینترنت

۶/۵٧/٩۴/٧٨/۵۵/١٧/٩١٠/٢٧/٧١۴/٣۶/٨٣/٨تا نیم ساعت

١۴/١١۶/١١٣/١١٧/۵١١/٩٨/۶١٧/٢١٣/٣١٢/٧١٠/۶١٢/٨تا یک ساعت

١۴/٢١١/٩١٨/٢١٢/٣١۶/٧١٠/٨١١/۵١٠/۵۵/٢١۶/۴١۵/٣تا دو ساعت

٧/۶۵/۶٩/٣۴/٩٩/٨۵/۶۶/٨۴/١٧/١٩/۶۶/٩تا سه ساعت

۵/٢۵/۴۵/٨٣/٣١١/٣٣/۶١٠/٣٧/٩۶/٠٨/٧١٠/٧بین سه تا پنج ساعت

٣/٩۵/۴٢/٣٢/۵۶/۵١/٨۵/۴۶/٩۴/٠٢/٨۵/۴بیش از پنج ساعت

۴١/۴۴۵/٨٣٩/٢۴٧/٣٢۶/۵۶١/۶٣۴/۶٣٩/٢۴٩/٢۴٣/٧٢٧/٠از اینترنت استفاده نمی كند

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣۶٣

ادامه جدول ٢١. مدت زمان استفاده از رایانه و اینترنت

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

مدت 
زمان 

استفاده از 
رایانه

٣/٢٣/٢٢/۶٣/۵٣/٨٨/۶۴/٠٣/٣۵/۵۶/٢تا نیم ساعت

٧/٢۶/١٧/۶٨/١١٢/٧٩/٩٩/٢٩/۶١٧/۴١٢/١تا یک ساعت

١١/٠١٠/٢٨/٧٧/٣٨/٩۶/۶١٠/٧١٣/٨١٢/٨٧/٨تا دو ساعت

٩/٠٨/٨۶/٣۶/١۶/٢۴/۵۶/٧٧/١۴/٨٩/٧بیش از دو ساعت

۶٨/۵۶٧/٠٧٢/٧٧٣/۴۶٧/۶۶۴/٧۶٧/٧۶۵/٣۵٧/٣۵٧/۵از رایانه استفاده نمی كند

مدت 
زمان 

استفاده از 
اینترنت

٣/٢٣/٢۴/١٧/۵٧/٨١٠/٢۶/۵٣/٣٨/٩٧/٠تا نیم ساعت

١٠/۶٨/٢١۵/۴١٠/٨١۶/٠١۵/٢١٨/٧١٣/۶١۵/۵١٢/۶تا یک ساعت

٢١/۶١۴/٣١٢/٨١۶/۵١٠/٩١٧/٢٢١/۶١٩/٨١٧/۴١۴/۵تا دو ساعت

١١/٠١۶/٧٧/٨١١/٢۶/٧١٠/٠١٠/۴٩/٨٨/٢١۴/٠تا سه ساعت

١٠/۴٩/٩٨/٢١١/٢٧/١٨/٧۶/٢١٢/۴۵/٧٨/٩بین سه تا پنج ساعت

٣/٨۴/٧٧/٨٧/٧۶/٢٣/٩١/٢٣/٣٣/۴٩/۴بیش از پنج ساعت

٣٩/٢۴٠/٩۴٣/١٣۴/٨۴۴/۴٣٢/٨٣۴/٣٣٠/٢٣٧/٧٣٠/٩از اینترنت استفاده نمی كند

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



٣۶۴ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

جدول ٢٢. نوع استفاده از اینترنت

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشورنوع استفاده از اینترنت
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

۶/۵۴/۶۵/٢٧/٨۴/۴٢/۴٩/٨٨/١٨/٩۴/٧١٠/۵چک کردن ایمیل

١١/۴١۵/١١٠/٩١٣/٧١٠/٧٣/٠١١/۴١٣/۵١١/٧١٣/١٢٠/۵مرور اخبار و نشریات

۶/٩۴/۶۴/٣۶/٩٧/٢١/۶۵/٩۴/٩١٠/٨۴/٢١۵/۵دانلود نرم افزار

٩/٣١٢/٨٩/۴٩/٨٧/٢۶/۶۶/۶٨/١١٢/۵٩/٧١٣/۵جستجو و دانلود مقاله، کتاب

١٢/٨٩/۵٧/٧١٢/٨١۵/٧٧/۵٧/٨١۵/۴٢٠/٠١٢/٢١۶/۴جستجو و دانلود عکس

١٣/١٧/٩١٢/۶١۶/۵١۵/٧٩/٠١١/٠١۶/۴١٢/٧١١/۴٢٠/۵جستجو و دانلود فیلم

٢١/٣١٢/٣١۶/٠٢۴/٣١٢/۶٣۴/٧١٩/٧١٩/٠٢۶/٣١٢/٨٢۵/٧جستجو و دانلود موسیقی

٢١/٩١۴/٩١٩/۵١٩/٣١٩/۵١٣/٨١٣/۴۴١/١٢٣/۵٢٠/۶٢۴/٩چت و گفتگو

١/٣٠/۵١/١٣/٢٠/۶١/١١/١٢/١٢/٨١/۴١/٢مراجعه به وبالگ ها

٠/٢٠/٣٠/٧٠/٠٠/٠٠/٣٠/٠٠/٣٠/١٠/٣٠/٣وبالگ نویسی

٢/۶٢/٨٣/۶٢/١١/٩١/۶۴/٠۴/٢٣/٢٢/٨٢/٩کسب درآمد

۶/۶٣/۶۴/٨٧/٣۶/۶۶/۴۵/٧۵/۵١٢/۴۶/٧٧/٩پرسه زدن در سایت های مختلف

٣/٩١/٣٣/٨۶/۶۴/١٣/١۶/١٢/٩۶/٩١/٧٧/۶خرید و سفارش کاالها و خدمات

۴٢/٨٣/۴۴/٨١/٣۵/۵١/٩٨/١۵/٨٢/۵٧/۶انجام امور اداری و مالی

۴/٣٧١٨/٧۴٣/٨٣۶/٧٢٨/٠٣۶/٠٣۶/٧۴٢/٢۵٨/٨٢۶/١٣٢/۵فعالیت در شبکه های اجتماعی 

٠/۴٠/۵٠/٠٠/٧٠/٠٠/٠٠/۴١/٠٠/٨١/۴٠/٣گوش دادن به رادیو

٠/٢٠/٣٠/٠٠/٠٠/٠٠/۵٠/٠٠/٠٠/١١/۴٠/٠دیگر استفاده ها

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣۶۵

ادامه جدول ٢٢. نوع استفاده از اینترنت

نوع استفاده از اینترنت
خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

۵/۵٧/٣۵/١۴/۴١٠/١٣/۶٣/٩۶/٩١٠/٣٨/۵۶/۵چک کردن ایمیل

٨/٨١٣/٨۵/١١٣/٧١۵/۵٩/٣٨/٨١۶/٩١۴/٧١٣/۶١٨/٠مرور اخبار و نشریات

١٣/٣١١/۶٣/٧٧/۴٨/۶٣/٢۴/۶۶/۴٣/۶۵/٩١٣/۶دانلود نرم افزار

٧/۴١٣/٨۵/٨٩/۶١٠/١۵/٢۶/۶١١/٣٩/٩٨/٩١۵/٩جستجو و دانلود مقاله، کتاب

٧/٣١٣/۶٨/۴۴/١١٩/٩۶/۵١۶/۴١٢/١١۵/١١٠/١٢٢/۴جستجو و دانلود عکس

١٢/٧١۶/۴۶/٩١٠/۴١۶/١۵/۴٩/٨١٣/٣١۶/٧١۶/۴٢٣/۶جستجو و دانلود فیلم

٢۴/۵٣٠/۵١٠/٠٢١/٣٢۶/٢١١/۶١٧/۵١۶/٢٢۴/۶٢۵/۶٢۴/٣جستجو و دانلود موسیقی

١۶/٧٢٩/۴١۵/٢٩/۶١٧/٣١۴/٠٢٣/۶١٧/٩١٨/٣١٨/١٢٩/٩چت و گفتگو

١/۶٢/۵٠/۵١/۶١/۵٠/٢٠/٣٠/٨١/٢٠/٧١/٧مراجعه به وبالگ ها

٠/٠٠/٠٠/۵٠/٠٠/٩٠/٠٠/٠٠/٠٠/٨٠/٠٠/٢وبالگ نویسی

٢/٣٣/٧٠/٩٣/٠١/٨١/۴٣/٠١/٨۴/٠٢/٨۴/٠کسب درآمد

۴/١۵/١٢/٣٢/٢١١/٣٣/۶۵/۴٢/۶١٩/۴٩/٢٣/٣پرسه زدن در سایت های مختلف

٣/١۴/٢١/٨١/۶٧/۴١/۶۵/٨١/٣١/٢٢/۶۴/۴خرید و سفارش کاالها و خدمات

۴/٠۴/٨١/۶١/۶٣/۶٢/٠۶/١٣/١٢/٨٢/٨٣/٨انجام امور اداری و مالی

٣۵/٧٢۴/٣٢٧/۶١۵/٠٣٩/٣٣٠/٣۴٣/۴١۵/۶۴٢/۵٣١/٠۴٠/٠فعالیت در شبکه های اجتماعی 

٠/۵٠/٠٠/۴٠/٣٠/٠٠/٠٠/١٠/٠٠/٨٠/٧٢/۵گوش دادن به رادیو

٠/١٠/٠١/٨٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢١/٣دیگر استفاده ها

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



٣۶۶ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ٢٢. نوع استفاده از اینترنت

کرمانشاهنوع استفاده از اینترنت
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

۶/۵۶/۵۵/٨٣/٧۴/٧١۵/٣٣/٢١٢/٢۶/٩۵/٩چک کردن ایمیل

١٨/٠١٨/٠٧/۶١٠/٢٩/٣١٧/٣١۴/٢٩/٠٩/٨۵/٠مرور اخبار و نشریات

١٣/۶۵/٢٢/۶۵/٨٩/٨١٠/٧۶/١۵/٢۵/٣۶/۴دانلود نرم افزار

١۵/٩٩/۵۴/١١١/٧۶/١٧/۶١۴/٢١۴/٢٩/١۵/٠جستجو و دانلود مقاله، کتاب

٢٢/۴١٣/١۵/٠٢١/٢٢۴/۴٧/٣١٨/٠٧/٠١٠/٩١۶/۴جستجو و دانلود عکس

٢٣/۶٩/٧٧/٠١٠/٨١٧/٣٩/١١٨/۴١٢/٧١۶/٠٢٢/۶جستجو و دانلود فیلم

٢۴/٣١٨/۵١١/۴٣٢/٠٢٩/۵١٠/٠١۶/٧٢٢/٩٢٩/۶٣٩/۵جستجو و دانلود موسیقی

٢٩/٩٣٠/٠٢۵/۴٢٠/۶٢٨/۵١٨/٧٢۶/٢١٣/۴٣۵/۶۴۴/١چت و گفتگو

١/٧٠/٩٠/۶١/٧١/۶٠/۴٠/۵١/٧٠/٧٢/٣مراجعه به وبالگ ها

٠/٢٠/۵٠/٠٠/۴٠/۴٠/٠٠/٢٠/٢٠/٠٠/٩وبالگ نویسی

۴/٠١/٨٠/٠١/٩٢/٢٣/٨٢/٣٣/٧١/٣١/۶کسب درآمد

٣/٣۶/۵٢/٠٣/٩١٢/٢۵/۶٨/٧٣/٠٨/٠١٠/۵پرسه زدن در سایت های مختلف

۴/۴٢/٠١/۵٣/٠۵/١١/۶٢/٨۴/٠۵/٨٣/٩خرید و سفارش کاالها و خدمات

٣/٨٣/٢١/٨١/٣٨/۵۴/٠٨/۶٢/٧٠/٩١/٨انجام امور اداری و مالی

۴٠/٠٢٧/٧٣٨/٣٢۵/٣۵۶/٣٣٢/٠۵١/٠۵۵/٠۴٨/٠۴۴/۵فعالیت در شبکه های اجتماعی 

٢/۵٠/٢٠/٠٠/٢٠/۴٠/٢٠/۵٠/۵٠/٠٠/٠گوش دادن به رادیو

١/٣٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢٠/٠٠/٣٠/٠٠/٠٠/٠دیگر استفاده ها

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣۶٧

جدول ٢٣. داشتن تلفن همراه، نوع و مدت زمان و نحوه استفاده از آن

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

داشتن 
همراه

٨٩/٢٩٠/٣٩٠/۵٨٨/٧٨٨/۴٨۶/۵٨٩/٨٩٢/٧٩٠/١٩٣/١٩٠/٩بلی

٨/٧٩/٢٩/۵۴/٨١١/۶١٣/۵١٠/٢۶/٣٩/٨۶/١٩/١خیر

نوع تلفن 
همراه

۶٧/۵۶٣/٨۶٨/٣۶٩/۵۶٣/۵۵٩/٣۵٩/٨٧۶/٠٧۵/٠٧١/٧۶۵/٢هوشمند

٢١/۵٢۶/٢٢٢/٠١٩/٠٢۴/۵٢٧/٢٢٩/٩١۶/۴١۵/٠٢١/١٢۵/٧ساده

ت اول 
استفاده هایی كه از تلفن همراه می شود در اولوی

تا سوم 

۴۶/٩۵٣/۶٣٩/٨۵٢/٧۴٠/٩٢٩/٢٣۴/٨۵٧/٠۵۵/٧۴٣/١۵٢/٩گرفتن عکس و فیلم
٢/٧٣/١١/٢٢/۵٠/٩١/١٢/١۴/٢٣/۴٧/۵٣/۵گوش دادن رادیو
٢/٧٢/٣٢/٣۴/٨٣/۵١/١۴/٩۶/٠٢/٢٣/٩٣/٨تماشای تلویزیون

٢٣/۴١۴/١٢١/۶٢٢/۵١۵/١١۶/٠١٧/۶٢٠/١۴٠/۴٢٠/٣٢۶/۶شنیدن موسیقی و نواهای مذهبی
٨/۵٩/٧١١/٠٩/۴۶/٠۵/٢۶/۶١٠/٢١١/١٨/۶١٠/٢مطالعه کتاب،مجله
۴۵/٢٣٠/۵۴٧/٣۴۶/١٣٧/٧۴١/٨۴٠/٣۴٣/۵۶٣/٢٣۵/٠۴۴/٢ارتباط با اینترنت
٩/٢٢/٨٩/١٩/٢۵/٧۴/۴۶/۴۵/٧٢۴/۴٧/٢١٢/٣بازی با نرم افزارها
۶/۴٣/٣٨/٧٨/٣۴/۴١/٩٢/٧١٢/٨۶/١۶/١١٠/٨تماشای فیلم
٠/٣٠/۵٠/٠٠/٠٠/۶٠/٣٠/٠٠/٠٠/٣۴/٢٠/٠دیگر استفاده ها
٣٠/٢٣۵/۴٣١/۵٢٣/٨٣۶/١۴٠/٧۴٠/١٢٢/٧٢۴/٨٢٧/٢٣۴/٨تلفن همراه ندارد

میزان استفاده از تلفن همراه

١٩/٣١٧/٧٢١/٠١١/٧٩/۴٢٧/٧٣۵/٢١٠/٩١۵/٢٢١/١١٨/٧تا نیم ساعت
١٧/٧١۴/٩١٧/٩٢٣/٨٨/٨٢٧/٧١٨/۶٩/٩١۵/٨١۶/٧٢١/٣تا یک ساعت
١٨/٠١٩/٢١۶/٣١۶/٨١۵/١١۵/١١۶/١١۶/١١۶/٢١٣/٣١٨/٧تا دو ساعت
١١/۶٨/٧١٠/٩١١/۵٢٠/۴٨/٣٨/٣١١/۵١۴/٧٩/۴١١/۴تا سه ساعت

١٠/٢٧/٩٧/۴٩/٠١٣/٢۵/٨۶/٣١۶/٧١٢/٩١٣/٩١٠/۵بین ٣ تا ۵ ساعت
۵/٩۵/۴۵/٢٧/۴١٣/۵١/٣٣/٨١۵/٩۵/۶١٣/١٣/٢بیش از پنج ساعت
٨/٧٩/٢٩/۵۴/٨١١/۶١٣/۵١٠/٢۶/٣٩/٨۶/١٩/١تلفن همراه ندارد
١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



٣۶٨ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ٢٣ . داشتن تلفن همراه، نوع و مدت زمان و نحوه استفاده از آن

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

داشتن 
همراه

٨۵/١٨٩/٣٩٠/۴٩٣/٧٩٣/۵٨١/۴٩٠/٧٩۴/١٩٠/١٨٩/٩٩۵/٨بلی
١۴/١١٠/٧٩/۵۶/٠۶/٣١٨/۶٩/٣۵/١٩/٩١٠/١٣/٨خیر

نوع تلفن 
همراه

۶۵/۴۵٩/۶٧٣/٣۶٢/٣٧٢/۶۴٢/٨۶٧/١۶٩/٠۶٣/۵۶۵/٠۶۵/٩هوشمند

١٩/٢٢٩/٧١۶/٧٣١/١٢٠/٨٣٨/٢٢٣/۴٢۵/١٢۶/۶٢۴/٩٢٩/٣ساده

ت اول 
استفاده هایی كه از تلفن همراه می شود در اولوی

تا سوم

۴١/٩۵٢/٣٣٢/٧٣۶/٣۵٣/٩٣٣/٣۴٧/٠۴٧/٢۴۵/۶۴۴/٨۵١/٠گرفتن عکس،فیلم
١/٩١/١۴/۵١/۶۴/٢٠/٩٠/٩١/٨١/۶٢/١۴/۶گوش دادن رادیو
١/٩١/۴٣/٨١/٩٣/٩٠/٧١/١٣/۶١/۶٢/۶۴/٢تماشای تلویزیون

٢٩/٣٣٢/٢١٣/٣٢١/۶٢٧/٧١٩/۴١٧/٢٢١/٠٣٧/٧٢٠/٩٢٣/٨شنیدن موسیقی و نواهای مذهبی
٧/٣١۶/۴٣/۴۶/٣١١/٣۵/٢۶/١٩/٢١٣/١۶/٣١۶/٧مطالعه کتاب،مجله
۴١/٧۴۶/٣۴۴/۴٣٣/١۴۵/٨٢۵/۶۴٣/۴۴٠/٠۴۴/۴۴۴/۴۴٧/٩ارتباط با اینترنت
١٢/٩٩/۶۴/۵۵/۵١٢/٢۴/٣۵/١۵/۶١٣/۵۴/٩١۵/٩بازی با نرم افزارها
٨/٣٧/١٧/٧٣/٣١٠/١٢/٠٢/٣۶/٢۶/٠١١/٧١۶/٣تماشای فیلم
٠/٢٠/۶٠/٩٠/٨٠/۶٠/٠٠/١١/٣٠/٠٠/٠٠/٠دیگر استفاده ها
٣/٣٣۴/۴٠٢/٢٧١/٣٧١/٢٧٨/۵۶٧/٣٢٢/٣٠۵/٣٧٠/٣۵١/٣٣تلفن همراه ندارد

میزان استفاده از تلفن همراه

٢۵/۴١٩/۵١٢/٧٢٣/٢١٢/٨۴٠/٣١٧/۵٢١/٨٣٢/٩١٩/٢١۶/١تا نیم ساعت
١۵/٣١٢/١١٨/٣٢٧/٩١١/٩١٠/٩٢٧/١٢٢/۶١٨/٧١٩/٢١٨/۶تا یک ساعت
١۶/١٢٠/٩٢٠/۵١۵/٠٢٠/٢١۴/٩١٩/۵١١/۵١۵/١١٨/٣٢١/٨تا دو ساعت
٨/٨١١/۶١۶/۴١٢/۶١۵/٢۵/٧٧/۵٨/۵٩/١١٢/٩١٢/٣تا سه ساعت

٧/٧٨/٨٩/٩۶/٨١١/٩۴/٧٨/٧١٠/٨۵/٢١٣/١١١/٩بین ٣ تا ۵ ساعت
۴/۵٧/١۴/٣٣/۶٧/۴٢/۵۵/٠٩/۵۴/٠۴/٢۶/٩بیش از پنج ساعت
١۴/١١٠/٧٩/۵۶/٠۶/٣١٨/۶٩/٣۵/١٩/٩١٠/١٣/٨تلفن همراه ندارد
٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣۶٩

ادامه جدول ٢٣. داشتن تلفن همراه، نوع و مدت زمان و نحوه استفاده از آن

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

داشتن 
همراه

٩٢/١٩٠/۴٩٠/٩٩٢/٣٩٠/٠٩۵/٠٩۵/٨٩٢/٢٩۴/۵٩۴/۴بلی
٧/٩٩/۴٩/١٧/۵١٠/٠۵/٠۴/٢٧/۶۵/۵۵/۴خیر

نوع تلفن 
همراه

٧١/٨۶٢/۶٧۴/٧٧۶/٢٨۵/٨٧٠/۴٧٧/١٧١/٨٧۵/٨٧٧/٢هوشمند

٢٠/٣٢٧/٨١۵/٨١۶/١۴/٠٢۴/٣١٨/٧٢٠/۴١٨/٧١۶/٩ساده

ت اول 
استفاده هائی كه از تلفن همراه می شود در اولوی

تا سوم

۴٧/٣۴٢/۴۵۵/۶۶١/۶٧۴/٧۵۵/٠۴۶/۵۴٧/١۵٨/٠۵۵/۴گرفتن عکس و فیلم
٣/٨٠/٩٩/١١/۴٣/٣٢/۶٣/۵٠/٩١/۶٣/٨گوش دادن رادیو
۵/٢٠/٣١/٣١/۴١/١۴/٠٢/۵١/۶١/۴۶/٢تماشای تلویزیون

١٧/١٢۵/١٢۵/۵٣٠/٣٢۵/١٢٢/٣٢٣/۴٢۴/۴٢٣/١٢٧/٢شنیدن موسیقی و نواهای مذهبی
٧/٢۴/٧٧/١۴/٩۶/٢١۴/۶١٠/٢١٠/٩۴/٣٩/٧مطالعه کتاب،مجله
۵۵/۶٢٩/٨۵٠/٠۴٩/۶۴١/۶۵٩/١۵٣/۵۵١/۶۵۶/۶۵٢/٧ارتباط با اینترنت
٩/٩۴/١١٠/٢١٢/٠۴/۴۵/٠١٠/٢۵/٨١٠/۵٩/٩بازی با نرم افزارها
٢/٠١/٨۵/٠٧/٩١/٨۵/٨۵/٧٨/۴٨/٠١١/۶تماشای فیلم
٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠ ٠/۵٠/٠٠/٠دیگر استفاده ها
٢٨/٢٣٧/٢٢۴/٩٢٣/۶١۴/٠٢٩/٣٢٢/٩٢٨/٠٢۴/٢٢٢/٣تلفن همراه ندارد

میزان استفاده از تلفن همراه

١٢/۴١١/۴١٣/٠٢٠/١٢٣/١١٩/٣٢٨/۴١٠/۴٢٢/١١۶/٩تا نیم ساعت
١٨/٧١٠/٢١۶/٢١۵/٩٢٠/٩١٨/٩٢١/١١۵/٣١۶/٠١۶/٩تا یک ساعت
١٨/٢٢٢/۵٢٣/٢١٨/٩١۵/١١٨/۴٢٨/٩٢۵/٣٢۶/٩١٩/۶تا دو ساعت
١۶/٠١٧/٨١۶/۵١۴/٢١٠/٩١۵/۴٨/٢١١/٨١١/٢٩/٩تا سه ساعت

١۵/٨١۵/۵٩/۵١۴/٢١٢/٢١٢/٠۵/۵١۵/۶٩/١١۵/١بین ٣ تا ۵ ساعت
٩/٩۵/٣٨/٠٨/١۶/٩۶/١٠/۵٧/٣٢/٧٨/٩بیش از پنج ساعت
٧/٩٩/۴٩/١٧/۵١٠/٠۵/٠۴/٢٧/۶۵/۵۵/۴تلفن همراه ندارد
۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



٣٧٠ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

جدول ٢۴. داشتن تبلت و نوع استفاده از آن

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

داشتن تبلت
۵/٨۵/۴۴/۶۶/٩۶/٣٣/۵٣/٠۴/٩٧/٠۴/٢٧/٣بلی

٩٠/۵٨٩/۵٩۵/٠٨۶/٠٩٢/۵٩۵/٣٩۶/٨٨٧/٢٩٠/٩٨٨/٩٩١/٨خیر

نوع استفاده از 
تبلت

١/۵١/٣١/١٣/٢٢/۵١/۴٠/۶١/٣٢/٢٠/٨١/۵مطالعه کتاب

١/٠٠/٠٠/٠١/۴١/٣٠/۶٠/٨٠/۵١/٢٠/۶١/۵یادداشت برداشتن

١/٨٢/١٠/٩٣/٠٠/٩٠/٢٠/۶١/٣١/٩١/١٣/٨دیدن فیلم و سریال

٢/١٢/١٢/٣١/١١/٩٠/٨١/۵١/٣٣/٧١/٧١/۵بازی های رایانه ای

١/۶١/٨١/٢١/٢٠/۶١/١١/٣٠/٨٢/۵١/١٢/٩گوش دادن به موسیقی

٠/٢٠/٣٠/١٠/۴٠/٠٠/۵٠/٠٠/٠٠/٢٠/٠٠/٠دیگر استفاده ها

٩٠/۵٨٩/۵٩۵/٠٨۶/٠٩٢/۵٩۵/٣٩۶/٨٨٧/٢٩٠/٩٨٨/٩٩١/٨تبلت ندارد

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣٧١

ادامه جدول ٢۴. داشتن تبلت و نوع استفاده از آن

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

داشتن تبلت
٧/۶٣/١١١/٨۶/۶٧/٧١/١۴/٩۵/۴۴/٨٨/٢٨/۶بلی
٨٩/٣٩۶/٠٨۵/٨٩١/۵٨٩/۶٩٨/٢٩۴/٣٩١/٠٩۴/٨٩١/٨٨۶/٨خیر

نوع استفاده 
از تبلت

١/٣٠/٣١/۴١/١١/٨٠/۴١/٨١/۵١/۶٢/٣٣/٨مطالعه کتاب
١/١٠/٣١/٩٠/٨٠/۶٠/٠١/٨٠/٨٠/٨١/۴٣/٣یادداشت برداشتن
١/۶١/۴٢/٧٠/٨٢/١٠/٩٠/٩١/٨١/۶٣/٣٣/۶دیدن فیلم و سریال
٣/۵٠/٨٣/٨١/٩۴/۵٠/۴١/٢١/٨١/۶٣/١٢/۵بازی های رایانه ای

١/۵٠/٣١/٢١/۶٢/۴٠/۵٠/٧١/٣١/۶١/۶١/١گوش دادن به موسیقی
٠/١٠/۶٠/۴٠/٠٠/۶٠/٠٠/٠٠/٠٠/۴٠/٠٠/٠دیگر استفاده ها
٨٩/٣٩۶/٠٨۵/٨٩١/۵٨٩/۶٩٨/٢٩۴/٣٩١/٠٩۴/٨٩١/٨٨۶/٨تبلت ندارد
٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



٣٧٢ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ٢۴. داشتن تبلت و نوع استفاده از آن

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

داشتن تبلت
٩/٢۵/٠۴/٣۵/٧٢/٢۵/٣٩/٧۶/٩٣/٧۵/۴بلی

٩٠/١٩٣/٣٩۵/۵٩٣/٧٩۶/٩٩٣/٠٩٠/٣٩٠/٠٩۵/٢٩۴/١خیر

نوع استفاده 
از تبلت

٢/٠٠/٣١/۵٠/۶٠/٩١/٠٢/٢٢/٠٠/٩١/١مطالعه کتاب

۴/٣٠/٠١/١٠/۴٠/٢٠/٣٢/٢١/١٠/٢٠/٨یادداشت برداشتن

٢/٩١/۵١/٩١/۶٠/٠٢/١۴/٢۴/۴١/١١/۶دیدن فیلم و سریال

١/٨٣/٢٠/٩١/۴١/١١/۵۵/٧٢/٧٠/٧٣/٠بازی های رایانه ای

٣/٨٠/۶١/١٢/٠٠/٧١/۶۵/٢٣/٣٠/٢٢/٢گوش دادن به موسیقی

٠/٠٠/٠٠/۶٠/۴٠/۴٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢٠/٣دیگر استفاده ها

٩٠/١٩٣/٣٩۵/۵٩٣/٧٩۶/٩٩٣/٠٩٠/٣٩٠/٠٩۵/٢٩۴/١تبلت ندارد

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣٧٣

جدول ٢۵. رفتن به سینما، میزان آن و نوع فیلم های سینمایی مورد عالقه

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

رفتن به 
سینما

٢١/٩٧۶/٠٧١/٠۶٠/١۶۵/٧۶١/٩۵٩/۵۴٩/٠۴۴/٩۴٩/٢۴١/٢بلی

٧۶/۵٩٠/۵۶٧/۵۶۴/٧٩١/۵٨٩/٨٩١/۵٧٢/٩۶۶/٣٨٠/۶٧٣/٧خیر

میزان رفتن 
به سینما

۵/٩۴/۴٧/١۵/٩۴/٧۴/٩٢/١٧/٠۶/٧۴/٢٨/٢سالی یک بار

۶/١٣/۶٩/٠١٠/۶٢/۵٢/٧٢/٨۵/۵٩/٣۵/٨٧/٣سالی دو بار

٩/٩١/۵١۶/۴١٨/٨١/٣٢/٧٣/۶١۴/۶١٧/٧٩/۴١٠/٨بیشتر از دو بار درسال

نوع فیلم های 
سینمائی 
مورد عالقه

١٠/٨۵/١١٨/۵١٨/١٢/۵۴/٢۴/۴١٢/٢١۵/۵١٣/٩١٨/٧خانوادگی

٢/٢١/۵١/٩۴/٨٠/٩١/۴١/١٣/١٢/١٢/۵٢/٠عشقی

٠/۵٠/٣٠/۴١/٢٠/٣٠/۶٠/۶١/۶٠/۶٠/۶٠/٠تاریخی

٠/٣٠/٣٠/٧٠/٢١/٣٠/٠٠/٢٠/٣٠/۴٠/٣٠/٣تخیلی

٠/٨٠/۵١/١٠/٧٠/٠٠/۵٠/۴١/٣٠/۵٠/۶١/٨جنایی و پلیسی

٢/۶٠/٣۵/٠۴/٣٠/٠١/٣٠/۶۴/۴۶/٧٠/۶١/٢اجتماعی

٠/٣٠/٣٠/٣٠/٧٠/٠٠/٢٠/٠٠/٣١/٠٠/٠٠/٠کارتون و انیمیشن

٣/۴١/٣٣/٢٣/٧٣/١١/۶٠/٨٣/۴۵/٠١/١٢/٠فرقی نمی کنه

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



٣٧۴ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ٢۵. رفتن به سینما، میزان آن و نوع فیلم های سینمایی مورد عالقه

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

رفتن به 
سینما

۵٨/١٧۶/٠٧١/٠۶٠/١۶۵/٧۶١/٩۵٩/۵۴٩/٠۴۴/٩۴٩/٢۴١/٢بلی

٧۵/٩٧٨/٢٧٨/٩٨٣/٣۶۴/٣٩۵/٧٨۶/٧٧٣/۶٧٧/۴٧٨/۶٧۴/١خیر

میزان 
رفتن به 
سینما

٧/٠۵/۶٨/٩٩/۶٨/۶٠/٧۴/۶۶/٢۶/٣۵/٢٩/٠سالی یک بار

۶/٠٣/٧٧/۵٢/۵١٢/٢١/۶٣/٠۴/۴۵/٢۶/٨۵/٧سالی دو بار

١١/٠١٢/۴۴/٧۴/۶١۴/٩٢/٠۵/٧١۵/٩١١/١٩/۴١١/١بیشتر از دو بار درسال

نوع 
فیلم های 
سینمائی 

مورد 
عالقه

١٢/٨٩/۶۵/۴٩/٨٢٢/٠٢/٧٧/۶١٣/٣١۵/٩١٠/۶١۴/٩خانوادگی

٣/٢٠/٨٢/۶١/١١/۵٠/٢٠/٨٣/١١/٢٢/١٢/٣عشقی

٠/۵٠/٠١/١٠/٠٠/٠٠/٠٠/٣٠/۵٠/۴٠/۵٠/۶تاریخی

٠/۴٠/٣٠/٨٠/٠٠/۶٠/٠٠/٣٠/٣٠/٠٠/۵٠/۴تخیلی

٠/۶٠/٣١/٨٠/٠٢/١٠/۴٠/۴٠/٣٠/٠١/٢١/١جنایی و پلیسی

٢/١٢/۵١/۵٢/۵٣/٩٠/٢٢/۴٢/١٢/۴٢/٣٢/۵اجتماعی

٠/٠٠/٣٠/۴٠/٣٠/٣٠/٠٠/٠٠/٠٠/٨٠/٢٠/٠کارتون و انیمیشن

٣/۴۴/٨۵/۴٢/٢۴/٢٠/٩١/١۶/٢٢/٠۴/٠٢/٧فرقی نمی کنه

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣٧۵

ادامه جدول٢۵. رفتن به سینما، میزان آن و نوع فیلم های سینمایی مورد عالقه

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

رفتن به سینما
۵٨/١٧۶/٠٧١/٠۶٠/١۶۵/٧۶١/٩۵٩/۵۴٩/٠۴۴/٩۴٩/٢بلی

٧٧/٧٩۵/۶٧۶/٢٨٠/١٩٠/۴٧۵/۴۶٩/٩٧٢/٩۶٧/۶۶٩/١خیر

میزان رفتن به 
سینما

٧/٩١/٨٢/۶۴/١۴/٧۶/٨١٣/٢٣/٨٣/٩١٠/٢سالی یک بار

٧/٩١/۵۵/۴۶/٣١/١۶/۶١١/٢١٠/٠١١/٠٧/٨سالی دو بار

۶/۵١/٢١۵/٨٩/۶٣/٨١١/٢۵/٧١٣/٣١٧/۶١٢/٩بیشتر از دو بار درسال

نوع فیلم های 
سینمائی مورد 

عالقه

١٠/٨٠/٣١١/۵۶/٣۵/٨٨/١١۵/۴٩/۶١۴/۶١٧/۵خانوادگی

١/٨٠/٣۴/۵٢/٢٠/٢١/٨٣/٧۵/٣۴/١٣/٠عشقی

٠/٧٠/٣٠/۶٠/۴٠/٢١/٠٠/٢٠/٢٠/٩٠/٣تاریخی

٠/٧٠/٠٠/٠٠/٢٠/٢٠/٢٠/٠٠/٩٠/۵٠/٣تخیلی

٢/٩٠/٣٠/٢١/٢٠/٠١/۶٠/٢٠/٩٢/١٠/۵جنایی و پلیسی

٣/٢٠/٩١/٣۵/١٢/۴١/۶١/۵٢/٩٢/٣٢/٧اجتماعی

٠/٠/٣٠/٠٠/٠٠/٠٠/٨٠/۵٠/۴٠/٠٠/٨کارتون و انیمیشن

٢/٣١/٢٠/٩۴/١٠/٧۴/٩٧/٧۶/۴٧/٨۵/۶فرقی نمی کنه

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



٣٧۶ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

جدول ٢۶ . رفتن به تئاتر و میزان آن و کسانی که با آنها سینما و تئاتر می رود

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

رفتن به تئاتر
۴/٣٧۶/٠٧١/٠۶٠/١۶۵/٧۶١/٩۵٩/۵۴٩/٠۴۴/٩۴٩/٢۴١/٢بلی
٨۵/٨٩۶/۴٧۶/١٨٢/۴٩٧/۵٨٩/٣٩١/٧٨٢/٠٧٢/٠٩٣/۶٨٩/٢خیر

میزان رفتن به 
تئاتر

٢/٠١/٣٢/۴۴/٣٠/۶٠/۶٠/۴٠/٨۴/۴٠/۶٠/۶سالی یک بار
١/١٠/۵٢/٣٢/٠٠/٣٠/٢٠/٢٠/٨٢/۵٠/٨٠/۶سالی دو بار

١/١٠/٣١/٢١/٢٠/٩٠/٣٠/٢١/۶٢/۵٠/٣٠/۶بیشتر از دو بار درسال

با چه کسی به 
سینما و تئاتر 

می رود

٧/٣١/۵١٧/٢٩/٠٠/٩٨/۵۴/٠٨/٩١٨/۴٣/۶٧/٩با اعضای خانواده
۴/۵١/٨۵/۶٧/٣١/٣٢/٠٣/٢٨/٣٩/٠٢/٢١/٨با دوستان و آشنایان

٠/۴٠/٣٠/٣٠/۵٠/٠٠/٢١/١٠/٣٠/١٠/۶١/٢به تنهایی
١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه

ادامه جدول ٢۶. رفتن به تئاتر و میزان آن و کسانی که با آنها سینما و تئاتر می رود

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

رفتن به 
تئاتر

۵٨/١٧۶/٠٧١/٠۶٠/١۶۵/٧۶١/٩۵٩/۵۴٩/٠۴۴/٩۴٩/٢۴١/٢بلی
٨٣/۶٨٢/٢٨٨/۶٩۴/۵٧٨/٩٩٩/۵٩٢/١٨٨/٧٨۶/١٩٧/٧٨٨/١خیر

میزان رفتن 
به تئاتر

٢/٧٢/٣٣/٧٢/۵٣/٣٠/٠٠/٨٢/۶١/۶٠/۵٢/١سالی یک بار
١/٨٠/٨٢/٠٠/٣١/٨٠/٢٠/۴١/٣٠/٨٠/٢١/٧سالی دو بار

١/۴١/٧٠/٧١/۴٣/٣٠/٢٠/٣۴/١٠/٨٠/٢٢/٣بیشتر از دو بار درسال

با چه کسی 
به سینما و 
تئاتر می رود

٩/٢١١/٣۵/۶٣/٨١٢/٨٠/٢۴/٩۶/۴٩/۵١/۴۵/۶با اعضای خانواده
۶/٣۶/٢۴/٢١/۴۶/٨٠/٠٢/٧٣/۶۴/٠٠/٩۵/٠با دوستان و آشنایان

٠/٩٠/٠٠/٩٠/٣٠/۶٠/۴٠/٣٠/۵٠/۴٠/٩٠/۴به تنهایی
٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣٧٧

ادامه جدول ٢۶. رفتن به تئاتر و میزان آن و کسانی که با آنها سینما و تئاتر می رود

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستانکهگیلویه و بویراحمدکرمانشاه

رفتن به تئاتر
۵٨/١٧۶/٠٧١/٠۶٠/١۶۵/٧۶١/٩۵٩/۵۴٩/٠۴۴/٩۴٩/٢بلی
٩۵/۵٩۶/۵٩٠/٠٨٧/٠٩۵/٨٩٢/٧٨۶/٣٨۶/٧٧۶/٠٨٢/۵خیر

میزان رفتن به 
تئاتر

٢/۵٠/۶٠/۶١/٠٠/۴٠/٣۵/٢٢/٧٣/٩۴/۶سالی یک بار
٠/٩٠/۶٠/٢٠/۶٠/٢٠/۶١/۵٠/٧٢/١٠/٨سالی دو بار

٠/٢٠/٩١/١١/۴٠/٠٠/٣٠/٧٠/٩١/١٣/٠بیشتر از دو بار درسال

با چه کسی به 
سینما و تئاتر 

می رود

٠/۵٠/٩۶/۵۶/١٢/٩٢/٩۵/۵۵/۶١۴/۴٩/٧با اعضای خانواده
٣/۶٢/٣٣/٠۶/۵١/٣٣/٧۶/۵٧/٨٨/٩۵/٩با دوستان و آشنایان

٠/۵٠/٠٠/٠٠/٢٠/٠٠/۵١/٢٠/٠٠/۵٠/٨به تنهایی
۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه

جدول ٢٧. شركت در مجالس دینی

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

٧١/٣٧٨/٧٧٣/٠۶١/۵٧۵/٨٧۶/٩۵٨/۵۶٩/٣۶٢/۴٧١/۴٨۵/٧مجالس جشن مذهبی
٧۵/٠٨۴/١٨٠/٢۶١/٣٨۵/٢٨٠/٧۵٨/٠٧۶/٣٧٠/۶٨٣/٩٨٨/٩روضه و عزاداری
۵٣/٧۵٨/٧۵۴/٣۵٢/٠۵٣/۵۶۶/٧۴٧/٩۶٠/٧٣۶/۵۴۶/١٧۴/٠سخنرانی دینی
۵٣/٩۵٢/۶۶٠/٨۵٠/٧۶۵/١۵١/١۴٢/٠۶٢/٢٣٣/۶۵٧/٨٨٠/۴جلسات دعا
۴٨/٧۵٣/١۵۵/۶۴٧/۵۵٩/١۴٠/٩۴۴/١۵٨/٩٢٨/٠۴٢/٨٧٨/٩جلسات قرآن

۵۴/۴۵۶/٢۶٢/۵۵٠/۴۵۴/٧۵٢/۴۵١/٧۵۶/٨٣٩/۵۵۴/۴٨٠/۴نماز جماعت مسجد
٢۵/١٢٧/٢٢٢/۴٣۴/۶٣٣/٣٣١/١٢٧/٧٣١/٠١٢/٣٢٧/٨٣٨/٩نماز جماعت محل کار

٧۶/٧٨۴/١٨۶/۴۶۴/٧٨٧/۴٧٢/٠۵٨/١۶٨/۵٧۶/٣٨٩/٢٩٠/۶زیارت اهل قبور
٧٣/٠۶٢/١٧٨/٩۶٣/٨٩٢/۵۶٢/۴۴۴/٣۶۴/٨۶٨/١٨٧/٨٨۶/٠زیارتگاه و امامزاده
۶١/٣۶١/٣٧٣/٩۵۶/٢٧٠/١۴۴/٢۴٢/٨۶۵/١۴۴/۵۶۴/۴٨۴/٨قرآن خواندن در منزل

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



٣٧٨ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ٢٧. شركت در مجالس دینی

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

٨٠/٩۶٣/٣٧۴/٩٨١/٧٧٨/٣۵٣/۶۶۴/۴٧۵/۶٧۴/٢۶۴/۶٨٢/٨مجالس جشن مذهبی

٨۵/٣٨٣/١٨٠/۴٨۶/١٨۴/۵٣٧/٨٧٣/٣٨۴/١٩٠/٩٢۴/۶٩٠/۴روضه و عزاداری

۶٢/٣۵٣/۴۵٠/٨۶٠/۴۶١/٣۶۶/۵۴٧/٨۵٧/٢۵٧/١١٩/٧٧٣/۶سخنرانی دینی

۶٨/۵۵٢/۵۵۶/١۵۴/١۶۴/٠٣۶/۴۶٠/۶۵٨/٧۵۴/٨١٠/٨٧٨/٩جلسات دعا

۶٢/٧۴٨/٩۵١/۶۶٠/۴۵٧/٧۵۴/٧٣٧/٨۴۴/٩۴٣/٣٢۵/۴۶٢/٨جلسات قرآن

۶٣/۶۵١/١۵٠/٩۶٩/٩۶۴/۶۵١/٣۴٩/٢۵٧/٧۵٢/۴۴٠/١٧٢/٠نماز جماعت مسجد

٢٣/٢١۴/١٣٨/٩٣١/١٢۶/٢١٧/٧١٧/۵٣۴/١١٨/٧١٧/۴۴٠/٨نماز جماعت محل کار

٩٣/٧٨۵/٣۶٩/٩٨۶/٩٨٣/٣۴٩/٣٧٨/۶٨۵/١٨٣/٣٢۶/٨٨٧/٢زیارت اهل قبور

٩١/٩٨٢/٨٧۴/۵٨۶/٣٨٧/۵٣٢/١٧٧/١٨۴/٩٨٧/٧٢٣/٢٨٧/۵زیارتگاه و امامزاده

۶٨/٧۶٢/۴۵٣/٧٧٧/۶٨٠/١٧١/٠۴٩/٩٧٠/٠٧٢/٢۴٣/٠٧١/٨قرآن  خواندن در منزل

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣٧٩

ادامه جدول ٢٧. شركت در مجالس دینی

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

٨٣/٣٧۵/٧٧١/۶۶۵/۴٨٩/۶٧۶/٧٨١/٣٧٠/٢٧٩/٩٧۶/٣مجالس جشن مذهبی

٧٩/۵٨٢/٢٧٠/۶٧۴/٢٩٢/٢٨٠/٩٨۵/٨٧٣/٣٨٠/۴٨٧/١روضه و عزاداری

۴٨/٢۶۴/٩۴۵/٩۵٢/٠۶٧/٣۵٨/٣۶۵/٢۵٠/٩۵۶/۴۶١/٠سخنرانی دینی

۵٧/٧۶٨/۴۶٠/۴٣۵/٨٧٧/۶۴۵/٠۶٩/۴۴٨/٩۶٠/۵٧۴/٢جلسات دعا

۵۴/٧۵٠/٩۴١/٣٢٨/٠۶٩/١۴۶/١۶٨/٩۴٧/٨۵٩/٨۶١/٠جلسات قرآن

۵۶/۵۵٧/٠۴٣/٧٣١/١٧٢/٩۵١/۶۶٩/۴۵۵/٣۶٩/٢۶٨/۵نماز جماعت مسجد

٣٣/٣٢٣/۴٢١/٩٨/٩٢٩/٨١٨/٠٣٣/٨٢١/٣٣۴/٩٣٠/٩نماز جماعت محل کار

٨٩/٢٨٧/١٨١/٠٧٩/۵٩٣/٣٨٠/۴٨۶/٣٧٠/٧٧٧/۴٨۴/٩زیارت اهل قبور

٨١/١٨۶/٨٨٠/٧٧۶/٨٨۶/٧٨١/٧٨٩/٣۶٩/٣۶٩/٢٨٨/۴زیارتگاه و امامزاده

۶٩/۶۶٢/۶۶٢/٨۴٩/۶٧٢/٧۶۶/۵٧٩/١۶۴/٠۶۵/۵٧٩/٨قرآن خواندن در منزل

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



٣٨٠ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

جدول ٢٨ . مراسم و مجالس مذهبی برگزار شده در منزل و میزان آن

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

مراسم نذری
۴٧/٢۶٢/۶۴٧/٣٣٧/٢۶٧/٩٣٣/۶٣٩/٠۵۴/۴٣٨/٢۵٢/۵۵١/٨بلی

۵٠/۶٣٧/٢۵٢/۶۵۶/٠٣١/٨۶۶/۴۶١/٠۴۴/٣۶١/٧۴۶/٩۴٨/٠خیر

مجالس 
مذهبی

٣٣/٢۵٢/٨٣٣/١٢٠/٢٢۴/٢٣۵/٢٣۴/١٣٩/٨١٨/٧٣۵/٠۵۶/١بلی

۶۴/۵۴۶/٧۶۶/٩٧٢/٩٧۴/٨۶۴/٨۶۵/٩۵۶/٨٨١/١۶۴/۴۴٣/٩خیر

میزان 
برگزاری 
مراسم و 
مجالس 

مذهبی در 
منزل 

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠هر روز

٠/٧٠/۵٠/٧٠/٠٠/٠٠/۵٠/٢١/٠٠/۴٠/٠٣/۵هفته ای یکبار

٠/١٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/۶ماهی دو بار

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠سالی ده روز

٢/١٣/٣١/۶٠/٢٠/٣٠/٨٠/٢٠/٣١/٠٢/۵١۴/٩ماهی یکبار

۵١/٣٠/٩٠/٢٠/٩٠/٠٠/٢٠/٠٠/۴٠/۶١/٢/هر دو ماه یکبار

١/٠١/۵٠/٩٠/٠٠/٩١/٩٠/٠١/٣١/٣٠/۶١/٢سالی سه بار

٣/۴٧/٢٣/۴١/٢١/٣۵/۵٠/۶۵/٢٢/٢٢/٢۴/۴سالی دو بار

٢٠/۵٣۴/۴٢٣/٠١۴/۵١٨/٩٢۶/١٣٠/١٢۵/٠١١/٠٢٣/٩١٧/۵سالی یکبار

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠چند سال یکبار

٣/٩٢/٨٢/۶٣/۴٠/٩٠/۵٢/١٢/۶٢/٢٢/٨١٢/٩سالی چند بار

٠/١٠/۵٠/٠٠/۴٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/١٠/٠٠/٠گاهی اوقات

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣٨١

ادامه جدول ٢٨ . مراسم و مجالس مذهبی برگزار شده در منزل و میزان آن

خراسان 
رضوی

سمنانزنجانخوزستانخراسان شمالی
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

مراسم 
نذری

۴۴/٧۴٩/٢۶١/٢۴٩/٧۴٨/۵٣٢/٣۵٣/٠۴۴/١۵۵/۶٢٩/۶۵۶/۵بلی

۵۴/٩۵٠/٠٣٨/۵۵٠/٠۴٨/٨۶٧/٧۴۶/٧۵۵/۶۴۴/۴٧٠/۴۴٣/٣خیر

مجالس 
مذهبی

٣٩/١٣٩/۵٣۶/٠۴۶/۴۴۴/۶١٨/۵٢۴/٣٣۵/١۵٧/٩١۴/۶۵٣/٣بلی

۶٠/١۶٠/۵۶٣/١۵٣/٠۵٣/٠٨١/۵٧۵/٢۶۴/٩۴١/٧٨۵/۴۴۵/٨خیر

میزان 
برگزاری 
مراسم و 
مجالس 

مذهبی در 
منزل 

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢هر روز

١/٣٠/٨٠/٠٠/۵٢/١٠/۴٠/۴٠/۵١/٢٠/٢١/٣هفته ای یکبار

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٩٠/٠٠/١٠/٣٠/۴٠/٠١/٧ماهی دو بار

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠١/٢٠/٠٠/٠سالی ده روز

۴/٢٣/۴٠/٩٠/٨۶/٠١/۴٢/٢٢/١۵/۶٠/٠٣/٨ماهی یکبار

٠/۵٠/٣٠/١٣/٨١/٢٠/۵٠/١٠/٠٠/۴٠/٠١/١هر دو ماه یکبار

٠/٧٠/۶١/٨٠/۵١/۵٠/٢٠/٨١/٠٢/۴٠/٧٠/۴سالی سه بار

۴/٠٢/۵۵/٧٨/٧٣/۶١/۶١/۶٣/٣۴/۴١/۶٣/۴سالی دو بار

٢٣/٠٢٠/۶٢٢/۵٢٧/٠١٢/۵٧/٩١۶/١٢۴/۶٢۶/٢٩/۴٢٨/۴سالی یکبار

٠/٠٠/٠٠/١٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/۵٠/۴چند سال یکبار

۴/٣١٠/۵۴/۵٣/٨١٣/١۶/١٢/٠٢/٨١۶/٣١/۴٨/۶سالی چند بار

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/١٠/٠٠/٠٠/٠٠/٨گاهی اوقات

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



٣٨٢ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ٢٨ . مراسم و مجالس مذهبی برگزار شده در منزل و میزان آن

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

مراسم نذری
۴۴/٨۵٠/٠۴٧/٠۴۴/٧٧٨/۴۶٣/۶٣٩/١۴۴/٩۵۵/٧۴٠/۶بلی

۵۵/٢۵٠/٠۵٢/۶۵۵/١٢١/۶٣۵/٩۶٠/٩۵۴/٠۴۴/١۵٨/٩خیر

مجالس 
مذهبی

٢٨/٨٢٢/٢٢۵/١١٨/١۴۴/۴۴۴/۵٢٨/٩٢۴/۴۵٣/٩۵٠/٠بلی

٧٠/٧٧٧/۵٧۴/٢٨١/٧۵۵/۶۵۵/٢٧١/١٧٣/٨۴۶/١۵٠/٠خیر

میزان 
برگزاری 
مراسم و 
مجالس 

مذهبی در 
منزل 

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠هر روز

٠/٠٠/٠٠/۶٠/۴٠/٧٠/٣١/٢٠/٩٠/۵۴/٣هفته ای یکبار

٠/٠٠/٠٠/٢٠/٠٠/٢٠/٠٠/٢٠/٠٠/٠٠/٣ماهی دو بار

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠سالی ده روز

٠/٢٠/٣٢/۶٠/۶٠/٠٠/٣١/۵٠/٧١/۴١٠/٨ماهی یکبار

٠/٠٠/۶٠/۴٠/٠٠/٠٠/٣٠/٠٠/٠٠/٠١/١هر دو ماه یکبار

٢/٧١/٢٠/۴١/۴٠/۴٠/٨١/٧٠/٠١/١١/٣سالی سه بار

۴/١٠/٩٢/۶٢/٨١/٨٣/٧۵/۵٣/١۵/٩۵/٩سالی دو بار

١٩/۶١٧/٣١۵/۴٧/۵٣٩/٨٣۴/٨١۶/٢١٣/٨۴٠/٠١۵/٩سالی یکبار

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠چند سال یکبار

٢/٠٠/۶٢/۴۴/۵٠/٧٣/٩٢/٠۴/٩٣/۴٨/۶سالی چند بار

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢٠/٠٠/٠٠/٣گاهی اوقات

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه

٠/٠



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣٨٣

جدول ٢٩ . رفتن به مکان های تفریحی و شرکت در مجامع فرهنگی، هنری و علمی

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

رفتن به 
مکان های 
تفریحی

١۶/۵١٢/١١٣/٢٢۵/۵١۵/٧٨/٨١۶/٩١۵/۶١٩/٢١۵/۶٨/٢قهوه خانه
٢٩٣٣/٣٣١/۶۴۵/٠۴٠/٣١٩/٣٢۵/٠٢۶/٨٣۵/۴٣٠/٣٢٠/٨كافی شاپ

٧۶/١٧٠/٠٩١/١٨٣/٢٧٧/۴۶۴/٨٧٢/٠۶۵/١٨٧/۴٧٨/٩٨٠/۴پارك و مراكز تفریحی
٧۴/۴۶١/٠٨١/٢٨٢/١٨٢/۴٧۵/٠٧۴/۴۶۴/٨٨۴/٢٧۶/٧٧٧/٨قدم زدن در بازار و خیابان

٧٠/٣۶٨/٧٧٣/٩٧٣/٨٨۵/٨۶۴/۵٧٢/٧۵٣/٩۶٠/٨٨۵/٠٧٩/٢کوه و طبیعت
۵۶/٨۵٩/٢۶٩/٢٧٨/٧۶٣/٢۴۵/٩۴٨/٣۵١/۶۵٠/٧۶٨/٩۶٢/٠مراکز بزرگ خرید

۴١/٩٣٣/١٣۵/٩۵٠/۴۶١/٣٣۶/٩۴٧/٧٣٨/٨۴۵/٧۴۵/٨۵٠/٠خیابان گردی با اتومبیل
٣۵/۴٢٨/۵٣۵/۶۵٢/٨۴٨/۴٢٩/٩٢٩/٠١٩/٠٣١/٩٣٧/۵٣۴/٢شهربازی

شرکت در 
مناسبت های  

فرهنگی و 
اجتماعی

١۵/٩٨/٧١٧/٢٢٣/٨١۵/١٨/۵١۴/۴١٩/٠١۴/۶١٨/۶٩/٩كنسرت موسیقی
بزرگداشت شخصیت های فرهنگی 

١١/٧١١/٣١٣/٨١۴/٢١١/٩۵/٣١١/۴١٢/۵٣/۴١٨/٣١۴/٠و علمی

٢٨/٢٢٧/۴٢٧/٠٢۴/٨٣٢/١١٣/۴٢٢/٩٢٠/۶١٢/٨٢٧/۵۴۵/٣جشن های ملی و مذهبی
١٢/۵١٠/٨١۴/۴١۵/٨١١/٠٣/۵١١/٩١٣/٣۶/٧١۶/۴١٣/٧گالری های آثار هنری

١١/٩١٠/٨١۴/۴١۶/٧١٠/١٣/٣١٠/٨١٢/٠٨/۵١٧/٢١٢/۶همایش های علمی و تخصصی
٢١/٠٢١/٨٢۴/٧١٩/٩١٣/۵۴/۴١٩/٧١۵/۶١٠/١٢۵/٠٢۶/٣موزه ها یا مراكز تاریخی و باستانی

٩/۶٩/٢١٠/۵١٣/۵٨/۵٢/٨١١/۴٩/٩۴/٠١۴/٢٩/۶جشنواره های فیلم و هنر
٢١/٣۴۵/١٣٢/٨١۵/۶١٩/٢١٢/١٢٨/٨١۶/۴۵/٩٣٩/٢٣٢/۵جشن های كمك به امور خیریه
١٠/۶١٧/٩١٢/٢١٢/۴١٠/١٢/٧١۵/۵٨/١٢/٢١۵/٨١٣/٢بزرگداشت از افراد خدوم

٢٢/٩١٩/۵٢۶/٧٢٨/٧١٣/٨٢/٨١۵/۵١٩/٨٢۴/۴٢٧/٢٢٩/٨نمایشگاه های كتاب و مطبوعات
٢٣/٩٢٣/١٢٣/٩١۶/٠٢۶/۴٢/۵١٨/٠٢٠/۶١٠/٨٢۶/٩۴١/٨نمایشگاه های صنایع دستی

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



٣٨۴ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ٢٩ . رفتن به مکان های تفریحی و شرکت در مجامع فرهنگی، هنری و علمی

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

رفتن به 
مکان های 
تفریحی

١٣/٨۵/۶٣٧/٠۶/۶١٢/٢٢/٠١۵/۴١٣/٨٩/١٢٢/١٢٢/٢قهوه خانه
٢٢/۵٢٩/٧۴١/٧١۵/٠٣۴/۵٣/٠٢۵/١٣٣/۶١٣/٩٢٨/٩٢٧/۴كافی شاپ

٧٧/٩٨١/۶٧١/٣٧٨/١٨۵/٧۵٠/٩٧۵/١٨٢/۶٨٢/٩٨٢/۶٧٨/۵پارك و مراكز تفریحی
٧٧/٠۶١/۶٧٣/٢٧۵/٧٨١/٣۴۶/۶٧۵/٢٧٩/۵۶۶/٣٨٢/٩٨١/۶قدم زدن در بازار و خیابان

٧٨/۴٧٨/٠۵٠/٩٧۵/۴٧٢/٩۵۵/۶٧٨/٣٧٠/۵۶١/٩٨١/٧٧۵/۵کوه و طبیعت
٣٩/٨۴٨/۶۶٨/٠۵١/١٧١/۴٣۴/۴۵۵/٣۶۶/٧۴٠/۵۴۶/٧٧٢/٨مراکز بزرگ خرید

٣٨/۶۴٨/٣۴۶/٧۴٧/۵۵٩/۵٢٣/١۴١/۶۴١/٣٣٣/٣٣۶/۶۵۶/۵خیابان گردی با اتومبیل
٣٩/۴۴۵/٢۴٨/٨۶٢/٣٣٩/٣١٢/۴٣٣/۵٣۵/۴٣۴/٩٢۶/١٣٨/١شهربازی

شرکت در 
مناسبت های  

فرهنگی و 
اجتماعی

٧/۴٩/٣٢٨/۵٩/۶١٩/٠٢/٢١١/۴١۶/۴۵/٢١۴/٨٢٢/۶كنسرت موسیقی
بزرگداشت شخصیت های فرهنگی 

٨/٩١٠/٧٢٨/٧١٣/٧١١/٩۵/٠١١/٢١١/٠٢/٨١۶/۴١٩/٣و علمی

۴۴/٠۴٢/٩۴۶/۶۴۶/٢۴۵/٢١۶/١٣٣/۶٢٧/٢١۵/١١٩/٠۴۴/٣جشن های ملی و مذهبی
١١/۵١٣/۶٣۵/٢١٧/٨١۶/١٢/۵٩/٨١١/٠٢/٨١۵/٠١٧/٠گالری های آثار هنری

١٠/۶٩/۶٣٢/٢١۶/٧١۴/٩٣/٠٩/١١٣/۶۶/٣١١/٠١٧/٢همایش های علمی و تخصصی
٢٠/١٢٢/٩٣۵/۶٣۵/٨٣۴/٨٧/٠٢۵/٣٣۶/٢١٢/٣٢۶/٨٢٨/٠موزه ها یا مراكز تاریخی و باستانی
٨/٩٧/۶٣١/۴١۶/۴١١/٣٢/٠۶/٩١١/٨٢/۴٨/٢١٣/۶جشنواره های فیلم و هنر

٢١/۶٢١/٨٣۴/٧٢٨/٧٢٩/٨٨/۴١۴/١٣٢/٣٩/٩٢٣/٢٣٣/٣جشن های كمك به امور خیریه
٩/۶١٠/٧٣٠/٩١۵/۶١١/۶٣/۶٩/۵٨/٢٣/۶١٠/٣٢٠/٣بزرگداشت از افراد خدوم

٢٢/٨٣١/٩٣۵/١٢٨/۴٢٨/۶٨/١١۶/١٢۶/٢١٧/١٢٢/٨۴٨/١نمایشگاه های كتاب و مطبوعات
٢٧/٩۴١/۵۴١/٣٢٨/۴۴۴/٩۵/٢١۵/۴٢٩/۵١١/۵٢۵/١۵٠/٠نمایشگاه های صنایع دستی

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣٨۵

ادامه جدول ٢٩ . رفتن به مکان های تفریحی و شرکت در مجامع فرهنگی، هنری و علمی

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

رفتن به 
مکان های 
تفریحی

١۶/٩١۴/٣١۴/٩١٨/١١۵/٨١٨/۴٣٠/۶٢٠/٩٢۵/۶١۴/٠قهوه خانه
٣١/۵٢٠/۵٣١/٠٣١/٣٢٧/٣٢٩/٩۴٢/٨٣٢/۴۴٠/٩٣٣/١كافی شاپ

٨٩/٢٧١/۶۵٨/٩٧٨/٠٨٠/٧٧١/٨٩۴/۵۶٩/٨٧٧/۴٨۵/٨پارك و مراكز تفریحی
٨٩/٠٧٨/٩۵١/٧٨۶/٨٧٨/٩٧۴/٩٩١/٨٧٠/٠٧۴/٩۶٧/٢قدم زدن در بازار و خیابان

٨٩/٢٨۴/٨۵٣/٢٨٠/٣٧٩/٣٧٣/۵٩١/٨۶٧/٨٧۴/٢۶٠/٨کوه و طبیعت
٨١/٣۴۶/٨۴٣/٩٧۶/۴۴٨/۴۶٧/۵۶١/٩۶٩/٣۵۵/٣۵٨/٣مراکز بزرگ خرید

۵٧/٢١۶/١٣٠/١۴٣/٩٣٣/٣٢٩/۴۵٢/٧۴۶/٩۵٣/٢۴٩/۵خیابان گردی با اتومبیل
۴٨/۶٢١/١٣٣/۵٣٧/۶٢۴/٩٢٨/٨۶٢/٩٣٣/٨٣۶/۵٣٧/۶شهربازی

شرکت در 
مناسبت های  

فرهنگی، 
اجتماعی

٢٩/۵۶/٧٢۴/٠١٧/۵١١/۶٢٠/٧٢٣/۴٣٠/٠٣٠/١٩/۴كنسرت موسیقی
بزرگداشت شخصیت های فرهنگی 

٢١/٨١٠/٢٧/١١٢/٠٨/٧٨/٩١۶/٢٨/٧١۵/٨١٣/٧و علمی

٣٧/٨٢١/٩٢٨/١٢۴/۶٢٩/٨١٢/١٣۵/٨٢٢/٧٣۴/٧٣۴/١جشن های ملی و مذهبی
٢٧/۵٨/۵٧/۶١٠/٨٧/٣٩/٢٢٠/۴١٢/٧١٢/۶١١/٠گالری های آثار هنری

١٨/٢٨/٨۵/٨١٣/۴٩/٨٧/٠١۴/۴٧/٣١۶/٧١۵/۶همایش های علمی و تخصصی
٣١/١١٠/۵٢٧/٣١۴/۶٢٢/٩١٧/٠٢٩/۴١٨/٠٢١/٩٢٨/٨موزه ها یا مراكز تاریخی و باستانی

١٨/٧۶/١٧/۴٧/١۵/٣۵/٠١٢/٢۶/٢١٢/٣٩/٩جشنواره های فیلم و هنر
٢٨/٢١٩/۶١٢/٨١٨/٩٨/٧١۵/٢٣١/٨١۶/٩٢۵/۶٢٧/٧جشن های كمك به امور خیریه
١۵/٣١١/١٨/۴٩/١٣/١٨/١١٠/٩٧/١١٣/٧١١/٣مراسم تجلیل از افراد خدوم

٣١/۵٢١/٩٢۵/٨١٧/۵١١/۶٢۵/۴٢٧/٩٢٠/٩١۵/۵٣١/٧نمایشگاه های كتاب و مطبوعات
۴۴/١٢٢/۵٢٢/۵٢۵/٨٨/٢٢٧/٧٢٧/۶٢٨/٩١۶/٧٣٨/۴نمایشگاه های صنایع دستی

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



٣٨۶ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

جدول ٣٠. مشارکت یا عضویت در نهادهای اجتماعی و مدنی

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

٢/٧٣/۶٢/۶۵/۵١/٩٢/۵١/٩٢/٩١/۶٣/١۶/١انجمن علمی فرهنگی

۴/٣۴/٩٢/۶۵/۵١٠/١٢/٠۴/٩٧/۶١/٩١٠/٣۵/۶انجمن اولیا مربیان

١۶/٨٣١/٠١٢/۵٩/٠٢۵/۵١٣/۵١٨/۶١٨/٨۵/٩٢۵/٣٣١/٩بسیج

٣/١۴/۴۴/۶١/١١/۶١/۴۴/٢٣/٩٠/٩٨/۶٢/٩انجمن خیریه

١/٢٠/٣٠/۵١/٢٠/٩٠/٨٠/۴١/٨٠/١١/۴١/۵شوراهای شهر و روستا

١/۵٢/۶٢/۶٢/١٢/۵٢/۴٣/٢٠/٠١/٠١/٧١/۵اتحادیه های صنفی

٠/۵٠/۵٠/٣٠/٧٠/٠٠/٣٠/٨٠/٠٠/۴١/٩٠/۶انجمن ها، احزاب و تشکل های سیاسی

۴/٩٧/٢٢/۴١/٨٩/۴۴/٧۶/۶۶/٨٠/٧٨/٣٧/٣امور مساجد

٠/٢٠/٣٠/١٠/٠٠/٠٠/۵٠/٠٠/٠٠/١٠/٠٠/٠دیگر موارد

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣٨٧

ادامه جدول ٣٠. مشارکت یا عضویت در نهادهای اجتماعی و مدنی

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

٢/٩١/٧٣/١٣/٣٣/٩١/۴٢/٠٣/٣٠/۴٢/۶٣/٣انجمن علمی فرهنگی

۴/٣٣/١۴/٩٢/٢٢/٧۵/٠۴/٣۵/١١/٢۵/۴۶/۵انجمن اولیا مربیان

٢٠/٨٢۵/۴١١/۵١۵/٨٢٧/١١٢/٩١١/٨١٨/٧٢١/٠١٠/۶١٨/۶بسیج

٣/٣٠/٨۵/١١/٩۶/٠٢/٠٢/٢٣/٨٠/٨۶/۶۴/۶انجمن خیریه

٠/٧٠/٣١/۴٠/۵١/٢١/٣٢/٢١/٨١/۶١/۴١/٠شوراهای شهر و روستا

١/٨١/٧٠/٩٠/٣٢/١١/۴١/١١/۵١/٢١/۶١/٠اتحادیه های صنفی

٠/۴٠/٠٠/۵٠/٣٠/٣٠/٢٠/٣٠/٣٠/۴٠/۵٠/۶انجمن ها، احزاب تشکل های سیاسی

۴/٨٢/٠۵/٧٢/۵۵/٧۵/٢۴/١۶/٢٣/٢۴/٠١٠/٩امور مساجد

٠/١٠/٨٠/١٠/٠٠/٣٠/٠٠/٩١/٠٠/۴٠/٠٠/٢دیگر موارد

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



٣٨٨ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ٣٠ . مشارکت یا عضویت در نهادهای اجتماعی و مدنی

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

٣/۴٢/٩٠/۶١/٨٠/٩٣/٢۴/٠٢/٠۵/٧۴/۶انجمن علمی فرهنگی

۵/٠٣/٨٢/۶٣/٠٢/٩٣/٩۴/٧٧/٨٣/٧٧/٣انجمن اولیا مربیان

٢٠/٧٢۶/٩١٩/۵١٠/۴١۵/۶٣٢/٠٨/٠١۴/٧٢٠/٨١٩/۴بسیج

۴/۵٠/۶٢/۴١/٨١/۶۵/٠٢/٢١/٨۴/٨٣/٨انجمن خیریه

٢/٠٠/۶١/۵١/٠١/٣۵/٨٠/٧١/١٠/٠٠/۵شوراهای شهر و روستا

٠/٧٠/٣٠/۴٠/٨٠/٩٢/٨٠/۵٠/٢٣/٠٢/٢اتحادیه های صنفی

٠/٠٠/۶٠/۶٠/٢٠/۶٠/٠٠/٠٣/٢١/٣انجمن ها، احزاب  تشکل های سیاسی

۴/١٢/٠۴/٣٢/٢٠/۴١١/٧۴/۵۵/١١٠/۵٨/٣امور مساجد

٠/٢٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢٠/٣دیگر موارد

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه

جدول ٣١. برگزاری جشن تولد و شرکت افرادی غیر از اعضای خانواده در آن

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

برگزاری جشن تولد
۶٢/١٧١/۵٧٣/١۶۵/٢۵٢/٨۶٣/۵۶٧/۴۶٩/٣۶١/١۶٨/۶۶٢/٠بلی

٣٣/٧٢۶/٩٢۶/٣٢۴/۵۴١/٢٣۶/٢٣١/١٢٢/١٣٨/٠٢٨/١٣۶/۵خیر

دعوت از افراد دیگر
٣۶/١۴۴/١۴۵/٢٣۵/٨٣٨/٧٢٢/٣٢٩/٧٣٨/٠٣١/٢۵١/٧٢٨/١بلی

٢۵/٨٢٧/٢٢٨/٠٢٩/١١۴/٢۴١/٢٣٧/۵٣١/۵٢٩/٩١۶/٧٣٣/٩خیر

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣٨٩

ادامه جدول  ٣١ . برگزاری جشن تولد و شرکت افرادی غیر از اعضای خانواده در آن

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

برگزاری جشن 
تولد

۵١/٩۵٣/١۵۴/٩٧٣/٠٧٢/۶٢٨/٠۵٨/١٧٢/۶٧۶/٢۵٩/۶٧۵/١بلی

۴٢/۶۴۵/٢۴٢/١٢۵/١٢۶/٢٧٢/٠٣٨/٣٢٣/٣٢٣/۴٣٨/٧٢٣/٢خیر

دعوت از افراد 
دیگر

٣٣/٩٣١/۴۴۴/٠٣٣/۶۴٣/۵١٢/٧٣۶/٩۴۴/۶٣۴/۵٣٣/٣۴٧/٧بلی

١٧/٧٢١/۵١٠/٧٣٩/٣٢٩/٢١۵/٢٢٠/٩٢٨/٢۴١/٧٢۶/٣٢۶/٨خیر

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه

ادامه جدول ٣١. برگزاری جشن تولد و شرکت افرادی غیر از اعضای خانواده در آن

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

برگزاری جشن تولد
۶۶/٠۵۴/١٧۶/۶۶٨/٣۴١/٨٧۴/١۶۵/۴٧٠/٧٧٣/١۵٩/٧بلی

٣٣/٨۴۴/۴٢١/۶٣١/٣۵۶/٧٢۵/٢٣٠/٣٢٠/٢٢۴/٠٣٩/٠خیر

دعوت از افراد دیگر
۴۴/۶٣١/۶۴۵/٢٣۶/۴٢۴/٩۵٠/٠۴١/٠۵٠/٩٣٣/١٣٠/٩بلی

٢١/۴٢٢/۵٣١/۶٣١/٩١۶/٩٢٣/٨٢۴/۴١٩/٨٣٩/٧٢٨/٨خیر

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



٣٩٠ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

جدول ٣٢ . میزان رفت و آمد با اقوام و همسایگان

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

رفت و آمد با 
اقوام

٧/۵۵/٩۴/٧١/۶١٣/٢٧/٩۴/٧٢٢/٧۵/٢١٢/٨۵/٣هر روز

١٩/٧٢۴/٩٢٢/٨٨/٢٢۵/۵١۴/۶٢٧/٣٣٠/٢٧/٢٢۵/٣٣۶/٨هفته ای چند بار

٢٢/٣٢۵/۴٢٧/۶٢٠/۶٢۵/٨٢۶/١٢٢/٢١۴/٣٢٠/٩٢٧/۵٢٨/٩هفته ای یکبار

١٨/٩١۶/٧١۵/٧٢۵/٧٢١/۴٢٣/٧١٧/۶١۵/٩٢١/٧١۵/٣١۴/٣ماهی دو سه بار

١٢/۴٩/٠٩/٨١۵/٢۵/٧١٧/۵١٢/٣۶/٠١٩/٧٩/٢۶/١ماهی یکبار

١١/٢١١/٠١٢/١١٨/٣۵/٠۶/٣١١/٢۶/٣١٧/٣۴/٧۵/٨سالی چند بار

۴/٣۵/١۶/٠٢/٧١/٩٣/١٣/٠٢/١۶/۴٣/۶١/۵سالی یکبار

٧۶/۶٧٣/١٧۵/٩٨۴/٠٧٣/٠٨۴/۶٧١/٠۶٧/٢٩١/٣٧٣/١۶٢/٠جمع

رفت و آمد با 
همسایگان

٩/١۴/١۵/٢٢/١١۵/١٢/٧١١/۶١٩/٨۴/۵١٢/٢۶/۴هر روز

٩/٧٨/٧٨/٢٣/٠١٢/٣٣/۵١٩/١١٨/٨٣/٧٩/٢٩/۴هفته ای چند بار

٩/٠٧/٧٨/۵٧/٨١٣/٨٨/٢١٢/٧۶/٨۴/٣١٩/٢٩/۴هفته ای یکبار

٩/۴٧/٩٩/۴١۴/٩١١/۶١٣/٧١٠/٢٩/۴۴/٢٧/٨٧/٩ماهی دو سه بار

٩/۴٨/٧٨/٧١۴/٧۶/٠١٧/۵٧/۴٩/١۴/۵١٠/٠١٣/۵ماهی یکبار

٨/٩١١/٣٩/۵١٧/۴١۴/٨١٢/٣٩/١٩/۴٧/٨۵/۶١۴/٣سالی چند بار

٨/٠١١/۵١٣/٨٩/٢٧/٩٧/٧۶/۶۴/٢۵/٨٩/۴١١/١سالی یکبار

٧/۵٣۵١/٣۵۵/٢۶۶/١۶٩/٢۶١/٩۵٧/۶۵٨/۶٣١/٠۶۴/٢۶٢/۶جمع

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣٩١

ادامه جدول ٣٢. میزان رفت و آمد با اقوام و همسایگان

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

رفت و آمد 
با اقوام

١١/٩٢/٣۶/٩٣/۶٧/٧١٢/٩۵/١١٠/٠۶/٠۶/٨٩/٠هر روز

٢٠/٠١۶/١١٩/١١٢/٣٢٨/٠٢٨/٧١٣/٨٢٢/٣٢٠/۶٢٣/٩١٩/٣هفته ای چند بار

٢٧/٢٢۴/٠١۶/٩٢٠/۵٢٣/٨٢۵/١١۶/۴٢١/٠٢٨/۶١۶/٧٢١/٨هفته ای یکبار

١٧/۴١٨/۴١۴/١١٨/٩١٧/٩١٣/۴١٧/١٢٣/٨١٣/۵٢٠/۴١٩/٣ماهی دو سه بار

١١/۶١٨/١١٣/٨١٣/١١٠/۴٩/٧٨/٩١١/٣١۴/٣١۶/٩١٣/٠ماهی یکبار

۶/۶١١/٣١٨/٣٢۵/٧٧/١۵/٠٢٠/١٨/٧١١/٩١١/۵١٢/٣سالی چند بار

۴/٠۶/٨٨/۵۴/۴٢/٧١/٣١٠/٨١/٨٣/۶٢/٨۴/۶سالی یکبار

٧٨/۶٨٠/٨٧٨/۶٨۶/١۶٩/۶۶٧/۴٧٨/۵٧۶/٧٧٧/٨٧۵/١٨٠/١جمع

رفت و آمد 
با همسایگان

١٧/١٣/٧۶/٩۵/٧٧/١١٢/۴١۵/٧١۶/۴۵/٢٣/۵١٨/٨هر روز

١۴/۴٧/١١۵/٣٣/٠١١/٩١٩/٠١٣/۶۵/١۴/٠۵/٩٩/٨هفته ای چند بار

٩/٢٧/۶١٣/٣٣/٨١۵/٨١٠/٢١١/٠۴/۶۵/٢٧/٧١٢/٣هفته ای یکبار

٧/٩۴/٠١١/٠١٠/٩٩/٢٩/٧٨/٠۶/٢٧/٩٧/٧٨/۶ماهی دو سه بار

٨/٣۴/٨١٠/٧١٧/٢٨/٩۶/۶٧/۶۴/۴١٠/٧١٠/١٩/۴ماهی یکبار

۵/٩٩/٩٧/٣٩/٨۵/١۴/١۶/١٧/٩٢/۴٩/۶٩/۶سالی چند بار

۶/٧٨/٢٩/٩١٧/٢۶/۵٢/٢۶/١١١/٠١/۶١٣/۶١١/۵سالی یکبار

۵۵/٠٣٨/١۵٩/١۶۴/٨۵٢/٧۴۵/٢۵۴/۵۵٠/۵٣٢/٩۵٢/٣٧٠/١جمع

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



٣٩٢ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ٣٢. میزان رفت و آمد با اقوام و همسایگان

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

رفت و آمد با 
اقوام

۵/٢١٢/٣١١/٩١/۴١٢/٧٢/٨۴/۵١٩/۶١/۴٩/١هر روز

١٩/٨١٧/۵١٩/٣١۴/۶٣٨/٢٢٠/۶١١/٧٢۴/٠١٩/٢٢٧/٧هفته ای چند بار

٢۴/١١٨/١٣١/۶٢۴/۴٢٢/٢٢۶/٧١٨/٢١٠/٧٢٨/٣٢٢/٠هفته ای یکبار

٢٢/٣٢٢/٢١٧/١٢٧/٠١٣/٨٢١/٢٢٨/۶١٧/٣٢۶/٠١۵/۶ماهی دو سه بار

١۵/٣١۵/۵۶/٧١٠/۶۵/١١۶/٠٢٠/۴۶/٠١٨/٠١٠/٢ماهی یکبار

٩/٧١٠/٢۶/١١٧/٣١/۶٧/٠١٣/۴١۶/٧۵/۵٨/۶سالی چند بار

٣/٢٢/٩۵/۴٣/٣۴/۴٣/٧٢/٧۵/١١/۴۴/۶سالی یکبار

٧٩/٧٨١/٣٧٨/٨٨٣/٩۵٩/٨٧٧/٣٨٧/٨٧۵/٣٨٠/۶٧٠/٢جمع

رفت و آمد با 
همسایگان

١١/۵١٩/۶١۵/٢١/٠١١/٣١/۶١/٧٢٢/۴١/۴١۴/٢هر روز

١٣/٣١٧/٠۴/٣۶/١١۵/١۶/٣٣/۵٢١/٨۵/٣١١/۶هفته ای چند بار

٩/٩١٢/٣٨/۴۴/٩۵/٣١٠/۵٧/٧١٢/۴٨/٩١١/٣هفته ای یکبار

١٢/۶٧/٩١۶/٠٩/٨۵/٣٩/٩٨/٧١٠/٧٢٢/١١١/٨ماهی دو سه بار

١١/٣١٠/٨٢١/٠۵/٩۴/٩١٠/۴١۴/٩۶/٩١٣/٢۶/٧ماهی یکبار

١٠/٨۶/٧۴/٣٧/٩٨/٩١٠/٧١٩/٧۵/١١٣/٩۶/۵سالی چند بار

۵/٩٢/٣۵/٨٢/٠٨/۴١١/٨١٢/٢٣/٣١۴/٨۴/٣سالی یکبار

۶١/٩۵٩/۶٧٠/٨٣١/۵۴۴/٢۵۴/٩۶۴/٩۶٠/٩٧۴/۴۵۴/٨جمع

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣٩٣

جدول ٣٣. میزان رفت و آمد با دوستان و همکاران

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

رفت و آمد 
با دوستان

٨/٢٢/١۶/٣٣/٧١١/٣١/۶٢/٧١۶/٧۴/٣١٣/٩۴/۴هر روز

١٠/۵۴/١١٣/٧٧/۶١٩/٢١/٧١۵/٢١٨/٢۶/١١١/٧٨/۵هفته ای چند بار

٩/٩٨/۵٩/٧١٣/٣١١/٩٣/۶١٢/١۶/٠٩/۶١۶/١١١/٧هفته ای یکبار

١٢/٠٨/۵٩/۵١٧/۶١۴/٢۵/٣١٢/٣٢٠/۶١٠/٢١٣/٣١٨/۴ماهی دو سه بار

١٢/٣٩/٢١١/٢١۴/۵١۴/۵١٠/٨١١/٠١٣/٠١٣/٢١٣/٩١۵/٢ماهی یکبار

١٣/٢١٠/٣١۵/٢١٨/٨١٠/۴١۴/٢٩/٧٨/۶١٧/٩٨/۶١٨/٧سالی چند بار

٧/٠١٠/٣٨/٧٧/١۴/١١٢/۴۶/۶٣/۶۴/٠٩/۴٧/٠سالی یکبار

۶٢/۶۴٨/٧۶٠/۶٧۵/٠۶۶/۴۴٨/٠۵۴/۴۶٨/۵۵٩/٣٧۵/٣٧۵/۴جمع

رفت و 
آمد با 
همکاران

۴/١٠/۵۴/۶١/۴۴/٧٠/٢٠/٨٨/٩٠/٨۶/٩١/۵هر روز

٢/٩١/٣٣/٨٠/٩٢/۵٠/۶١٠/۴۶/٠١/٠١/٩٢/٩هفته ای چند بار

٢/۵٢/١٣/٠٣/٠١/۶٠/۵٧/۶١/٨٠/٧٣/٣٢/٠هفته ای یکبار

٣/۴٢/۶٣/١٣/٩٣/۵١/١۴/۴۵/۵١/۶٣/١٣/٢ماهی دو سه بار

۴/١٣/١۴/۴۶/٠٣/٨١/۴٣/٢٣/٩٢/٩۵/٠۵/۶ماهی یکبار

۶/۶۶/٢۶/٢١۴/۴٧/٩٢/٨۵/١۵/٢۵/٧۶/۴٩/۴سالی چند بار

۴/۶٣/٨۶/٣٨/۵١۶/۴٣/٣٣/۶٣/١٢/١۶/٧٧/۶سالی یکبار

٢۵/٢١٨/٢٢٧/۶٣٧/٢٣٧/٧٩/٣٢۴/۶٢٨/۴١٣/٩٣١/۴٢٩/٢جمع

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



٣٩۴ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ٣٣. میزان رفت و آمد با دوستان و همکاران

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

رفت و آمد 
با دوستان

١۵/١۴/٠٨/۵٢/۵١٠/٧٨/٨١٨/٠١٠/۵٣/۶٧/٣١۶/٣هر روز

١٣/٨۶/٨١۵/٣٢/۵١۵/٢١١/۵١۵/٩۶/٢٨/٣٧/۵٨/٢هفته ای چند بار

٩/٧٧/۶١۴/۴۴/۴١٠/١١٠/٨٨/۴٩/۵١٠/٣٩/۴١۴/٠هفته ای یکبار

٩/٩۶/٢١٢/١٩/٣١١/٠١٠/٩٩/٣١١/٠٧/۵١٢/٢١۶/٧ماهی دو سه بار

١١/۵١٢/١١٠/۶١٠/۴١١/٩٩/٩٨/١٩/۵٩/٩١٣/١١٣/٨ماهی یکبار

٩/۶١٠/۵٨/۵١٧/٨٩/٢۵/٠١١/۴١١/٣٩/۵١۴/٨١٢/٨سالی چند بار

۴/۵۶/۵٩/٩٢٢/٧٧/٧٢/٩٨/١٨/۵١/۶٨/٩٧/١سالی یکبار

۶٠/٣۴۶/٩۶۴/٠۶۶/٩۶٠/٧۴٨/٢۶٣/۴۶٠/٣۴٢/۵۶۵/٧٨٠/٧جمع

رفت و آمد 
با همکاران

١١/۴١/١۴/٩٠/٨۴/٨٢/٧٩/۵٧/۴١/٢١/۶١۴/۶هر روز

٣/٨١/١٧/٣٠/٨٢/١١/۶۴/٩١/٠١/۶١/٢۵/٢هفته ای چند بار

٢/٧١/١٧/۶٠/٨٠/٩٢/٢٢/٠٠/٨٣/٢١/۴۵/٧هفته ای یکبار

٢/٣١/۴٧/٣١/۶٣/۶٢/٧۴/٢٢/۶٣/٢٢/۶۶/٧ماهی دو سه بار

٢/١٢/٨۶/٢٢/٢۴/٨٢/۵١/۵١/۵٣/٢٢/٨٧/١ماهی یکبار

٢/٣٢/٨٧/٢٨/۵۶/۵٢/٣٣/١۶/٢١/٢۶/٨۵/٩سالی چند بار

٢/٨٢/٨۵/۶١۴/٢٢/۴١/٣٣/۴۵/١١/۶۵/٩۶/٧سالی یکبار

٢٣/٧١٢/١٣٨/٨٢٨/١٢٢/٩١٣/۶٢٣/٧٢٣/۶١٣/۵٢١/١۴۶/٧جمع

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣٩۵

ادامه جدول ٣٣. میزان رفت و آمد با دوستان و همکاران

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

رفت و آمد 
با دوستان

۵/٩٧/٣١٢/٨٠/۶٩/١٣/۴٢/٠٢٠/٢١٣/٩١۴/٠هر روز

٩/٢١٠/٢۵/۶٧/٣١۶/٠٧/۶۶/٠٢٧/۶١٣/٧١٢/۴هفته ای چند بار

١٢/۶٩/١١٣/٠٩/١٨/۴٨/١٩/٠٩/۶١۴/۶٧/۵هفته ای یکبار

٢٠/۵٨/٢١۴/٧١٩/٩۶/٢١۵/۵١١/۴١۴/٧١۶/٧١٢/١ماهی دو سه بار

١۵/٣١۴/۶١٧/٣١٣/٠۶/٩١٧/۶١٩/٩۶/٧١٨/٩١٣/٧ماهی یکبار

١٩/۴٢۵/٧١٠/۴١٧/١١۵/١١٣/٩٢۵/١١٢/۴١١/٩٩/١سالی چند بار

٩/٩۶/١۵/٢١/٨١١/٣۵/٨٨/٠٢/٩۵/٣۶/٢سالی یکبار

٨٣/۶٧١/١٧٣/۴۶١/۶۵٧/١۶۴/۴٧۵/۴۶۶/۴٨١/٣۶٢/۶جمع

رفت و آمد 
با همکاران

٢/٠١/٨١/٩٠/٢٨/٢٠/۶٠/٧١٢/٢٢/٧۶/٢هر روز

٢/۵٢/٠٠/۴٠/٢۶/٠٠/٨٠/۵۵/۶٣/۴٣/٨هفته ای چند بار

٢/٧٠/٩٢/٨٠/٨۴/۴٠/۶٢/٧١/١٣/٧٣/٠هفته ای یکبار

۵/٠٢/۶۵/۴٢/٨١/٨٢/٩٢/٢٣/٣۶/۴۵/۴ماهی دو سه بار

۴/۵۴/١١٣/٩٢/۶١/۶۵/٢١٠/٧١/٨۶/۴۵/٩ماهی یکبار

١١/٣۶/۴١۵/٨٧/٩٣/٣١٠/۵١۶/٩۶/۴٨/٠۶/۵سالی چند بار

۵/۴٢/٣٣/٢٢/۴۴/٠۴/٢٣/٧۴/۴٧/٣٣/٢سالی یکبار

٣٠/٩١٨/١۴٣/١١۶/٩٢٣/٣٢۴/١٣٧/١٢٩/٣٣۴/۵٣٠/١جمع

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



٣٩۶ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

جدول ٣۴. انجام فعالیت های هنری و دستی در ماه گذشته

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

۴/۴۶/۴۵/۶۴/٣٢/٨٢/٧۴/۴۵/۵٣/٧۶/۴۵/٠نقاشی، گرافیک و کاریکاتور  

٢/٢٢/١١/۶٢/٣٠/٩٣/٠١/۵١/۶١/١٣/١٢/٣خطاطی  

٠/۶٠/٣٠/٨٠/۴٠/۶٠/٣٠/٠٠/۵٠/۵٠/۶٠/۶معرق، منبت، خاتم و قلم زنی  

٣٢/٨١/٣٢/٠٢/٨۴/٢١/٩٢/٣١/۵۴/٢٢/٩گلدوزی، منجوق  و ملیله دوزی  

٨/٣۴/٩١٠/۶٧/۴۴/۴۶/٣۶/١٨/١٧/٣٩/٢١٢/٣خیاطی و بافتنی  

٣/٢۵/۴٣/٠۴/١٢/٢١/۶٢/۵۴/٩٢/٠۴/٧۵/۶عکاسی  

١/١۴/١٠/٨١/١٠/۶٠/٣١/١٢/١٠/٢١/١٢/٣فیلمبرداری  

٢/٩٧/٩٣/٠٢/٠٠/۶۵/٢١/٩١/٠٠/٨۶/۴۵/٣فرش و گلیم بافی 

٠/٣٠/٣٠/٨٠/٠٠/٣٠/٠٠/٨٠/٣٠/٢٠/٣٠/۶مجسمه سازی  

٠/٣٠/٠٠/۴٠/٢٠/٣٠/۵٠/٠٠/٣٠/١٠/٨٠/٠تئاتر  

٢/٢١/٨٣/۶٣/٧١/۶١/١١/٣٢/٣٢/۵۴/٢٢/٠آواز و نواختن ساز  

٠/٣٠/۵٠/١٠/٠٠/٣٠/٢٠/٠٠/٣٠/١٠/٣٠/٩سفال گری  

١/٢٠/۵٠/۴٣/٢١/٣٠/۶٠/٨۴/٢٠/٧٢/٢١/٨سفره آرایی  

٣/٩٣/١٢/۶۵/١٣/١١/٩٣/٢٩/۴٣/٢٣/١٧/۶شیرینی پزی  

۴/۶۵/۴٣/۶۴/٣٧/٢٠/۵۴/۴٨/٣٢/٢۴/۴٩/١پرورش گل و گیاه  

٠/٢٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/۵٠/١٠/٣٠/٠حصیربافی

٠/٣٠/٠٠/١٠/٢٠/٣٠/٢٠/٠٠/٣٠/٠٠/٣٠/٠پشم یا نخ ریسی

٠/۵٠/٠٠/٧٠/٠٠/٣٠/۶٠/٠٠/٠٠/٠٠/٨٠/٣دیگر موارد

۶/٧١۶۶/٩٧٠/٣٧٠/٩٨١/۴٧٨/١٧٩/٢۶٨/٠٨٠/۶۶۵/۶٧٠/۵فعالیت هنری انجام نمی دهد

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣٩٧

ادامه جدول ٣۴ انجام فعالیت های هنری و دستی در ماه گذشته

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

۴/٠٣/۴٣/۴٧/٧۵/٧٢/٩۵/٠٨/۵۴/۴٧/٠٣/٨نقاشی، گرافیک و کاریکاتور  

٣/٣١/۴١/٩۴/۴٢/١٠/٧٢/۶٣/١٢/٠٣/٣٣/۴خطاطی  

٠/٧٠/٠١/١٠/٨١/٢٠/٢٠/٧٠/٣٠/۴٠/۵٠/٢معرق، منبت، خاتم و قلم زنی  

٢/٠٠/٨۴/۵٣/۶٠/۶٨/٢٢/٢١/۵١/۶۴/٢۵/۶گلدوزی، منجوق  و ملیله دوزی  

١٠/١٩/٠٩/١٩/۶١١/٠٨/۴۶/٩٨/٢۵/۶٧/٧٩/٨خیاطی و بافتنی  

۵/۵٢/٠١/٨۵/۵۶/۵١/٣٣/٣۵/١٢/۴۵/٢۵/۶عکاسی  

١/٨٠/٠١/۴١/۶١/٨٠/٧١/۵١/۵٠/٨٢/٨١/١فیلمبرداری  

٢/٧٢/٨١/۴٢/٧٣/٣٠/۵٣/٨١/۵٢/٠۵/۶۴/۶فرش و گلیم بافی 

٠/۴٠/٣٠/٧٠/٠٠/٣٠/۵٠/٣٠/٣٠/۴٠/٢٠/۶مجسمه سازی  

٠/۶٠/۶٠/١١/١٠/۶٠/٠٠/١٠/٨٠/۴٠/٠٠/۶تئاتر  

١/٣٢/۵٣/٨١/١۴/٢٠/٠١/۴١/۵١/۶۶/۶٢/٧آواز و نواختن ساز  

٠/۶٠/٠١/١٠/٠٠/٣٠/٠٠/١٠/٠٠/٠٠/٢٠/۴سفال گری  

١/٢١/۴٠/٨١/۴١/٢٠/٠٠/٩٢/١٠/۴٢/٨١/٣سفره آرایی  

٧/۴٣/٧٢/۶١/۶۴/٢١/١١/٩٢/۶٣/۶۵/۴٨/۶شیرینی پزی  

١٠/٧۴/٢٢/۴٨/٢۶/۵١/۴۵/١۴/١۴/۴۶/٣۶/۵پرورش گل و گیاه  

٠/٢٠/٠١/٢٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢١/٠حصیربافی

٠/۴٠/٠٠/٧٠/٣٠/٣٠/٠٠/٨٠/۵٠/٠٠/۵٠/۴پشم یا نخ ریسی

٠/١٠/۶٠/٠١/١٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٢/٠٠/٢٧/٩دیگر موارد  

۶٧/۴٧٨/۵٧۴/۵۶۶/۴۶۵/۵٧٨/٠٧۴/٨٧٠/۵٧٣/۴۶۵/٣۵۴/٠فعالیت هنری انجام نمی دهد

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



٣٩٨ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول٣۴. انجام فعالیت های هنری و دستی در ماه گذشته

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

۴/۵٣/٢٢/۶۴/۵٣/١٣/٩۴/٠۴/۴۵/٠۵/۶نقاشی، گرافیک و کاریکاتور  

٣/۴٠/٣٠/۴١/٢١/١٢/٣۵/٠١/١٣/٧٣/٨خطاطی  

٠/٧٠/٠٠/٢٠/۴٠/٠٠/٨٢/۵٠/۴١/۶١/۶معرق، منبت، خاتم و قلم زنی  

۵/۶٠/٣٢/۶١/٢١/۶١/۵١/٢١٣/١۶/٨١/۶گلدوزی، منجوق  و ملیله دوزی  

٩/٧٣/٨۵/٨٧/٧۴/۴١٠/٢٩/٢١٨/۴١٠/۵١٠/۵خیاطی و بافتنی  

١/۴٠/٩١/٧٢/۶١/٣٣/١٢/٠۴/۴۴/۶٣/٢عکاسی  

٠/۵٠/۶٠/٢٠/۶١/١٠/۵٠/۵١/٣١/١١/٣فیلمبرداری  

١٢/۶٠/٠١/١١/٠٠/٩١/٣۵/٧٠/۴۶/٢١/٩فرش و گلیم بافی 

٠/٢٠/٠٠/٢٠/٢٠/٠٠/٣٠/٠٠/۴٠/٩٠/۵مجسمه سازی  

٠/٠٠/٠٠/٠٠/٢٠/٠٠/۵٠/٠٠/۴٠/٩٠/٨تئاتر  

١/٨٠/۶١/٩١/۴١/٨١/٩٠/٧١/٨۴/٣١/۶آواز و نواختن ساز  

٠/٢٠/٠٠/۴٠/٢٠/٢٠/٠٠/۵٠/۴٠/٩٠/٠سفال گری  

٢/٣٠/٣٠/۶٠/٨٠/٠٠/٠٢/٧١/٨٢/١١/١سفره آرایی  

۴/۵٠/٣٢/٨١/۴٠/٧۶/٣٣/۵٨/٧٣/٩٧/٨شیرینی پزی  

٧/٠١/٢٣/٩٠/۶١/٣٣/٩٣/٧٨/٩٢/۵١٠/٨پرورش گل و گیاه  

٠/٢٠/٠٠/۴٠/٠٠/٢٠/٢٠/٠١/۶٠/۵٠/٣حصیربافی

١/٨٠/٣٠/٢٠/٠٠/٢٠/٠٠/٠٠/٠٠/۵٠/٠پشم یا نخ ریسی

٠/٠٠/٠٠/٠٠/۴٠/٢٠/٠٠/٠٠/٠٠/۵٠/٠دیگر موارد

۶۵/٣٩٠/۴٨۵/١٨٠/١٨٣/٨٧٣/٣٧٠/۴۶٢/٠۶۴/٢۶٧/۵فعالیت هنری انجام نمی دهد

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ٣٩٩

جدول ٣۵. انجام فعالیت های ورزشی (اولویت اول)

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

١٧/٢١٧/۴٢١/١١۶/٣١٧/۶٢١/٧١٨/٠١٨/٢١۵/١١٨/٣٢٣/٧پیاده روی

٩/٠١٢/۶٨/١١٠/١١١/٩١١/٢٨/١٩/۶۵/٠١۴/۴١١/۴فوتبال

۴/٧٣/٨۵/۵٣/٧۴/٧٣/۶٣/۶۵/٢٨/١۴/٢٢/٩بدن سازی

٣/١۵/۶٣/۶٢/٠١/٣٢/٨۴/۵٣/١٧/۶٢/٢٢/٩نرمش

٢/٧٣/١٣/۴٣/٠۴/۴٢/٧٣/۶٠/۵١/۶۴/٧۵/٠والیبال

٢/١۶/۴٢/٢١/۶٠/٩١/١٠/٢٠/٨٢/٨٢/٨٠/٣آیروبیک

١/۴١/۵١/٣١/١۶/٠١/۶٠/۶٠/۵٠/۵٢/٢٠/٩کوهنوردی

١/۴٠/۵٢/۶٢/٠٠/٣١/٣٠/٩٠/۵١/٩١/١١/۵شنا

١٣/٢۶/٢٩/٣۴/۶۵/٠۵/٧۴/۵۶/۵۴/۶۴/٧۵/۶دیگر ورزش ها

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



۴٠٠ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ٣۵. انجام فعالیت های ورزشی (اولویت اول)

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

٢٠/٢١٨/١١٢/٧١۶/٧٢٣/٨١٠/۴١٣/٣٢١/۵٢٨/۶١۵/۵٢٧/٨پیاده روی

٨/٩٧/۶٧/٩١٢/٣٨/۶١١/١٨/۵۶/٩١١/١٩/٢١٠/٢فوتبال

٣/٨۵/٩٣/٠۴/۶۵/١٠/۵٢/٠۵/۶۴/٨۶/۶۴/٨بدن سازی

٣/۶٧/٣٠/٨۴/۶۵/١٣/٨٠/٩۴/٩۵/٢١/۶٣/۴نرمش

۴/٠٢/۵٠/٩۴/۴۵/۴٠/٩۴/٣٢/٨٣/٢١/٢٢/٩والیبال

١/١١/۴۶/٠٢/٢۴/۵٠/٩٠/٧١/٨٠/٨٠/٩٢/٣آیروبیک

١/٨١/۴٠/٠١/۶٠/٣٠/۵٢/۴٠/۵٠/۴١/۴٠/۶کوهنوردی

٢/١١/١٠/٠١/٩٠/۶٠/٧١/٢٢/۶٠/٨١/۶١/١شنا

۵/۵٧/۶۵/٠۴/۶١٢/٨١/٨٣/٨٨/٢۴/۴٧/٣۶/۵دیگر ورزش ها

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ۴٠١

ادامه جدول ٣۵. انجام فعالیت های ورزشی (اولویت اول)

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

١١/٧٩/۶١۶/٢١١/۶١٠/٢٢٨/۶١٣/٧١١/۶١٧/۴٢١/۵پیاده روی

۴/٣١۵/٨٨/٩٩/۶٨/۴٨/۴٨/٢١٣/۶٨/۴٧/۵فوتبال

٧/٧٢/٣٢/۴۵/٩۵/۶۵/٧۵/٢٢/٢١٠/۵۴/٨بدن سازی

٠/٠٢/٠٣/٧١/۶٢/٠١/٣٢/۵٠/٧٠/٢٣/۵نرمش

١/١٣/٨٢/۴١/٢١/۶۴/٢٣/٠٢/٢٠/٩٣/٢والیبال

٠/٢٠/٩٠/٩١/٢١/٨٣/۶١/٧٨/٢١/۶٠/٨آیروبیک

٢/٠٣/٨٠/٢٠/۶٨/٠٠/۶٢/٧٠/٧٢/٣٠/٣کوهنوردی

۴/۵٠/۶٠/٢١/٨٠/٩٠/۶٢/٧٠/٧٢/٣٢/٢شنا

۴/١٣/٨٣/٠٣/۵۶/٠٧/٠٩/۵٢/٩١٠/٠٨/١دیگر ورزش ها

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



۴٠٢ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ٣۶. انجام فعالیت های ورزشی (اولویت دوم)

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

٢/۵۶/۴١/۶٣/۴۵/٣١/۴١/٣٢/۶١/٩۴/۴۴/٧پیاده روی

١/٧٢/١١/٩٢/٠١/٣١/٧٠/٨٢/١٠/۶١/٧٢/٠فوتبال

١/۶٢/١٢/٢١/۶١/٣٠/۶١/۵١/٠١/٠١/٧١/٢بدن سازی

٠/٩٠/۵٠/٧٠/٩٠/٣٠/۶١/١١/٨٢/۴٠/٣٠/٩نرمش

٢/٠٢/٣١/٩٢/٠٢/٢١/٣١/۵١/۶٠/٨۵/٠۴/٧والیبال

۵٠/٨٠/۵١/١٠/٠٠/٣٠/٢٠/۵٠/٢٠/٨١/٢/آیروبیک

٠/٨١/٠٠/٨٠/۵٢/۵٠/٢٠/۴٠/٠٠/١١/١٢/٣کوهنوردی

١/٣١/٠١/۵١/۴٣/١٠/٨٠/٩٠/۵١/١١/۴١/۵شنا

٣/١٣/٨۴/٧۴/۴١/۶١/١۴/٠٢/٣١/٨٣/۶٣/٨دیگر ورزش ها

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ۴٠٣

ادامه جدول ٣۶. انجام فعالیت های ورزشی (اولویت دوم)

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

١/٩٢/۵١/١٢/۵۴/٢٠/٩١/۵٣/۶٣/٢۵/۴٣/۴پیاده روی

٢/٠١/١١/۴١/۶٢/١١/٣٢/۶١/٠١/٢١/۶٣/۴فوتبال

١/٣١/۴١/٨٢/٢٣/۶٠/٩١/۶٢/۶٠/٨٢/١١/٣بدن سازی

٠/۶٢/٣٠/۵١/۴١/٨٠/٢٠/١١/۵١/۶١/٢٠/۶نرمش

٢/٣٢/٠١/۴٣/٨٢/٧١/۶٢/۶٢/۶٢/٠١/۴٣/۴والیبال

٠/١٠/٣٠/١٢/٢١/۵٠/٢٠/٣٠/٣٠/٠٠/٧٠/۴آیروبیک

١/۶١/١١/١٠/٨٠/٣٠/۴٠/٨٠/٣٠/٠٠/۵٠/۶کوهنوردی

١/۶٠/٠٠/٣۴/۶٠/٩٠/۴٠/۴٢/١١/٢٣/٣١/٠شنا

۴/٩٢/٨٢/۶٢/٧۵/۴١/٣٢/٠٣/۶٣/٢۴/٧٣/١دیگر ورزش ها

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



۴٠۴ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ٣۶. انجام فعالیت های ورزشی (اولویت دوم)

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

٩/۵٩/٠٣/١۶/٠٣/۵۶/١۵/۴۶/١٩/٠٩/١پیاده روی

۴/١۶/٢٣/١٢/١٨/١١/٣٠/٢٨/١۶/١٣/١فوتبال

٣/۴۵/١٧/١۴/١٨/١۵/١٠/١٨/١۶/١٩/١بدن سازی

٧/٠٣/٠۵/١۴/٠٨/١٣/٠٠/٢٠/٠٢/٠١/١نرمش

۶/١٩/٢۵/١٨/٠٣/١٨/١٧/٠٢/۴٧/٠۴/٢والیبال

٧/٠٠/٠٠/٠٢/٠٢/٠٠/١٠/١٢/٠٧/٠۵/٠آیروبیک

۶/١٠/٢٠/٠٢/٠٩/٢٣/٠٢/٢٠/٠٨/١۵/٠کوهنوردی

۴/٣۵/١۶/٠۶/٠٢/٢٨/١۵/٢٧/٠١/٢٨/٠شنا

٣/۴٠/٢٧/١٢/٢٧/٢٩/٢٧/١٩/۶٧/٣۵/۶دیگر ورزش ها

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ۴٠۵

جدول  ٣٧. انجام ورزش، مکان و میزان آن

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

انجام 
ورزش

۵۴/٨۵٧/٢۵٧/۴۵۴/٣۵۵/٧۵١/۶٩٩/٨۵٠/٨۴٧/٣۵۴/٧۶١/٧بلی

۴٣/۶۴٢/٨۴٢/۶۴۵/٧۴۴/٣۴٨/۴٠/٢۴٩/٢۵٢/٧۴۵/٣٣٨/٣خیر

مکان 
ورزش

۵/٩٩/٠۵/۶٣/٩٣/۵١٠/٢٧/٨۴/٢٩/٠۵/٣٧/٩خانه

١١/۶۶/٩١٧/۵١١/٠٩/٧١۴/۶٩/٧١١/٢١٠/٨٩/٢١۵/٢کوچه و خیابان

١٩/۶٢۶/٢٢۴/٩٢٠/٩٢۴/۵٢١/۵١۵/۵٢٠/٨١٩/٧٢۶/١١٩/٠سالن، باشگاه

٣/٧٣/٣٣/٠١/۶۶/٠٢/۴٧/٨٢/٣٢/٣٧/۵٣/٨محله

۴/١۵/۴۴/٧۶/٠۵/٠١/۶٢/٨۵/۵۴/٨٢/٨۵/٨پارک

میزان 
انجام 

ورزش در 
هفته

٢/١٢/١٢/٨١/۴٠/٣۶/٨١/٩١/٠٢/٧٢/٢١/٨تا نیم ساعت

۵/٩۵/۴٧/۴۴/٨۴/١١۶/٠۴/٢۵/۵۴/٩۵/٠٧/٠تا یک ساعت

١٠/٠٧/۴١٢/١١١/٣١۴/٨١٠/٨١٣/٣۶/٨۶/٧١٣/۶١۵/٢تا دو ساعت

٨/١١٠/٠٨/٧٧/١٩/۴۶/٩٨/٧٧/٠١٠/٢٨/١١٠/٢تا سه ساعت

٨/٣٩/۵٩/٣٧/٨٩/۴۴/۴٨/۵٩/۴١١/١٩/٧۶/٧سه تا پنج ساعت

١٠/٢١۴/۶١۶/٠٩/۴١١/۶۵/٨٧/٠١٣/٨١٠/٢١١/٧١٢/٣بیش از پنج ساعت

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



۴٠۶ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ٣٧. انجام ورزش، مکان و میزان آن

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

انجام ورزش
۵٧/۵۵۶/٨٣۶/۴۵۴/١۶۶/٧١٠٠/٠٣٨/٣۵۴/٩٧٠/۶۴۵/۵٧١/٨بلی

۴٢/۵۴٣/٢۶٣/۶۴۵/٩٣٣/٣٠/٠۶١/٧۴۵/١٢٩/۴۵۴/۵٢٨/٢خیر

مکان ورزش

۴/٨١٠/٧٣/٠۴/٩١٠/٧۵/٠۴/٣٧/۴١٠/٣۶/۶٧/١خانه

١۴/٢١٣/٨۶/۴٧/٧١٩/۶٧/٢٩/۶٩/٧١٩/۴۶/۶١٩/٢کوچه و خیابان

١٧/۵١٨/۴١١/٨٣٠/٣٢۴/٧١٠/٢١١/٨٢۴/۴١٩/۴٢٠/٩٢١/۵سالن، باشگاه

۶/٣١/۴۴/١۵/۵٣/٠۴/۵٧/٠٢/٨٢/٨۵/٩٢/٧محله

۶/٧٧/١۴/١٣/٨٣/٣٢/۵٣/٣٩/۵۶/٣٢/۶۵/٧پارک

میزان انجام 
ورزش در 
هفته

٢/۶١/۴١/۵١/١١/٨١/١١/٨۴/۶۵/٢١/٢٣/٣تا نیم ساعت

۵/٠۵/١۵/٨١٠/١۶/۵۴/٧۴/٧٧/٢٩/٩۶/٨٨/۴تا یک ساعت

١١/٩٨/٢۴/۶١۴/٢١۵/٢٨/٨٧/۶١١/٣١١/۵٩/۴١۵/٣تا دو ساعت

١١/٢٩/۶٣/٣١٠/١١۴/٠۴/٨۴/۵٩/٠٩/١٧/٠١١/٩تا سه ساعت

٨/٩١١/٠۴/۵۵/٧٨/٠۴/٨۶/١۵/۶١٠/٧١٠/٣١٠/٠سه تا پنج ساعت

٩/۵١۶/٧٩/٨۶/٨١۴/۶۵/۶٩/۶١۴/۶١٢/٧١٠/١٨/٠بیش از پنج ساعت

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ۴٠٧

ادامه جدول ٣٧. انجام ورزش، مکان و میزان آن

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

انجام ورزش
٣۵/۶۴٣/٠٣٧/٩٣٧/٠۴۴/۴۶۴/٢١٠٠/٠۴٢/٧۵٣/٩۵١/٩بلی

۶۴/۴۵٧/٠۶٢/١۶٣/٠۵۵/۶٣۵/٨٠/٠۵٧/٣۴۶/١۴٨/١خیر

مکان ورزش

۵/۶۴/٧۶/١٢/۶٣/١۶/٨٢/٧٢/٧٣/۴٨/٣خانه

۶/١۴/٧١۴/٧٩/١١٣/٨١٨/۴١۵/۴٧/٣١١/٩١۵/٣کوچه و خیابان

١۶/٩٢۴/٣١٢/٨١٩/٣٢١/٣٢۴/١٢۵/١١۴/٩٢٩/۵١٧/٧سالن، باشگاه

۴/٣۴/١٢/٨٢/۴٢/٠٣/٧٣/٠٣/٨٠/۵۵/١محله

٢/۵٢/۶١/٣٢/٨٢/٠٣/۶١/۵۴/٩۴/٨۴/۶پارک

میزان انجام ورزش 
در هفته

٠/٠٠/٩٣/٧٠/۶١/٣٢/٩٠/۵١/٨٠/٩۴/٠تا نیم ساعت

٢/٠٣/٨۶/٧۴/٣٩/٨٧/۴٢/٢۵/۶٠/٩۶/٢تا یک ساعت

۵/٩١٢/۶٨/۴۶/۵٩/١١١/۵٩/٠١١/١٩/١١٣/٧تا دو ساعت

۵/٩٨/۵۶/٧۶/٣۵/٣١٢/۵٩/٢۶/۴۶/۶٨/٩تا سه ساعت

٩/۵٩/٩۴/٨٨/۵٨/٧١١/٧١۵/٩۶/۴٩/۴٧/۵سه تا پنج ساعت

١٢/۴۶/٧۶/٣٨/٧٩/١١٢/٠٩/٢٢/۴٢٠/٨٩/۴بیش از پنج ساعت

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



۴٠٨ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

جدول ٣٨. عضویت در باشگاه یا تیم ورزشی و تماشای ورزش در اماکن ورزشی و تلویزیون

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

عضویت در باشگاه
٩/٨٨/٧١۴/٩٩/٩١١/۶١٢/٧٧/۶٧/٣١٣/٨٩/٢٧/٣بلی

۴۴/٢۴۶/٩۴١/٨۴٣/۴۴٣/٧٣٨/۵٩٢/٢۴٠/۶٣٢/٧۴۴/۴۵٣/٨خیر

تماشا در اماکن 
ورزشی

١٠/۶١۵/۴١٠/٣١٠/۶١۴/٨٨/٢١١/٠١٩/٠٨/٠١٣/۶١١/١بلی

٨۵/١٧۴/١٨٨/۶٨١/٩٨٢/٧٩١/۵٨٩/٠٧٢/٧٩٠/۴٨٢/٢٨۶/٨خیر

زمان تماشای در 
اماکن

١/٠٠/۵٠/۴١/٨٠/٣٠/٣٠/٩١/٠٠/٢٠/٣١/٨تا نیم ساعت

٢/٧۴/١٣/١٢/١١/٣١/٣٢/۵٣/۶١/٩۶/١٢/٣تا یک ساعت

٣/۶۵/۶٢/٨٢/٨٧/٩۴/١۴/٩٨/٣٢/۵٣/٣٣/٨تا دو ساعت

٢/۶٣/٨٣/۵٢/٧۴/۴٢/۴٢/۵۵/۵١/۴٢/٢٢/٠بیش از دو ساعت

زمان تماشای 
ورزش از تلویزیون

۶/٧۵/١٧/١٢/٨٩/۴٠/٩١/٩٢/١۵/٨۶/۴۶/٧تا نیم ساعت

١١/۴١٠/٨٩/١۵/٩١۴/۵۵/٣١٣/٣٧/٣١١/٠١٠/٠١١/١تا یک ساعت

١۴/٢١۶/۴١٢/۶١٣/١١٧/۶١٨/٧١۵/٧٩/۶١۴/۴١۶/٩١٠/۵تا دو ساعت

١۵/۶٢٣/١١١/۴١١/٩١۶/٠١١/٢٩/۵٢١/۶٢١/٠٢٣/۶٢۴/٠بیش از دو ساعت

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ۴٠٩

ادامه جدول ٣٨. عضویت در باشگاه یا تیم ورزشی و تماشای ورزش در اماکن ورزشی و تلویزیون

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

عضویت در 
باشگاه

٩/۶۶/٢٧/٠١٢/٠١۴/۶٣/۶۶/٩١٠/۵١١/۵۵/٩١٢/١بلی

۴٧/٢۴٨/۶٢٨/٩۴٢/١۵٠/٠٩۶/۴٣١/٠۴١/۵۵٩/١٣٩/۴۵٨/۴خیر

تماشا در اماکن 
ورزشی

١٠/٨٩/٣١۴/٠٩/٨١٢/٨۶/٣٩/٣١١/۵٧/۵١۵/۵١۴/٨بلی

٨٢/٩٨٧/٠٨٢/۴٨٨/٣٨٣/٣٩٣/٧٨٩/۶٨٣/١٨٧/٧٨۴/۵٧٨/٠خیر

زمان تماشای در 
اماکن

١/٣١/٧١/٢٠/٨٠/۶٠/٠١/۴١/٣٢/٠١/۴١/٣تا نیم ساعت

٢/٨٣/٧٣/٠٣/٣٣/۶٠/٧٣/٣۴/١٢/۴۴/٢٣/٨تا یک ساعت

٣/٩٢/٨۴/٧٣/٣۴/٢٣/۴٢/٢٢/٣١/٢۶/١٣/۶تا دو ساعت

١/۴١/١۴/١١/٩٣/٣٢/٠٢/٠٣/١١/٢٣/٣۴/٢بیش از دو ساعت

زمان تماشای 
ورزش از تلویزیون

۶/٨٧/٣٢٣/٣۵/٢٣/۶٣/٨٣/٨۴/۴۶/٠۴/۵۶/٩تا نیم ساعت

٩/٩١۶/٩١۵/٢١۶/١٩/٨۵/۴١١/٧١٢/٨١١/١١٨/١١٠/۵تا یک ساعت

١٢/٢١٣/۶١۴/٠١٠/٩١٠/٧١٧/٧٩/٨١٢/١١٣/١١۶/٢١۵/٧تا دو ساعت

١۶/۵١٧/۵١٢/٧٩/٠٢٠/٨١۴/۵١۵/٠١١/۵١۵/١١۶/٢١٢/٣بیش از دو ساعت

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



۴١٠ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ٣٨. عضویت در باشگاه یا تیم ورزشی و تماشای ورزش در اماکن ورزشی و تلویزیون

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

عضویت در باشگاه
١٠/٨٢/٣۶/٧١٣/۴۴/۴١۴/٧٩/٠١٠/۴١٢/۶١٣/٢بلی

٢۴/۵۴٠/۴٣٠/۵٢٣/۴٣٩/۶۴٨/٩٩١/٠٣١/۶٣٨/۴٣٨/٢خیر

تماشا در اماکن 
ورزشی

٩/٠٧/٩١١/٧٨/١۵/٨١٣/۶٧/۵١٠/٧٩/٨١٢/۴بلی

٩١/٠٩٠/۶٨٨/٣٩١/٧٩۴/٠٨۴/٣٩٢/۵٨۵/٣٨٨/۴٨۴/٩خیر

زمان تماشای در 
اماکن

٠/٩٠/٠٠/٢٠/٢١/٣٣/٢٠/٢٠/٩١/۶١/۶تا نیم ساعت

١/٨١/٨٣/٠٢/٠١/٨٣/٢١/۵٢/۴۴/١١/٣تا یک ساعت

٢/٧٢/٠۴/١٣/٩١/١٣/۶٣/۵۴/٧١/٨۴/٠تا دو ساعت

٣/۶۴/١٣/٠١/۶١/٣٢/٩٢/٠١/۶١/٨٣/٨بیش از دو ساعت

زمان تماشای 
ورزش از تلویزیون

١٨/٠٣/٢٩/١۴/۵۶/۴٧/۴۶/٢۵/١١۶/٠۶/٧تا نیم ساعت

١۴/٠۵/٠٢٢/٣٧/٩٢٢/۴١۴/٢١١/٧١٠/۴١٠/٣١٢/١تا یک ساعت

١١/٩١٧/٣١۵/۴١۵/٧١٩/۶١٨/٩١٢/٩١۵/۶١١/۴١٩/۶تا دو ساعت

٩/٩٢٨/١١۴/٩٢٢/٨١٨/٩٢۴/٩٩/٧١٣/٣٨/٧٨/٣بیش از دو ساعت

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ۴١١

جدول ٣٩. بازی با ابزار و لوازم بازی

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

٣/۶١/٣٢/۶٧/۶٢/٢٣/۵١/٩۴/۴۴/٢٣/١۴/۴کنسول های بازی
١٧/٢١٩/۵١٢/٨١۵/۴١٨/٢١٠/٧٨/٣١٢/۵٣١/۵١٩/۴٢٣/۴بازی های رایانه ای

۶/۵١۴/١۶/٧۶/٧۶/٠٧/٩٨/١٣/۶۶/٧۶/١٣/٢شطرنج
٨/۶۵/۴١٣/٧١٠/۵٩/١٣/٠۵/١٧/٨١٠/٢١٢/۵۵/۶کارت های بازی بزرگساالن (پاسور)
١/٩٠/٨٢/۶١/٢٠/۶٢/۵٠/٢١/٣٣/١١/٧٣/٢کارت ها و اسباب بازی کودکان

١/٧١/٠٢/۶١/١٠/٣١/۶٠/٩٠/٨٢/۶١/٧١/۵بازی لوگو و پازل
۴/۵١/۵٣/١۶/۶٢/٢۵/٧٧/۶٢/٩٩/٠۵/٣٠/۶تخته نرد

٣/٨٢/٨۴/٠۴/١٣/۵۴/١٣/٠٢/٣٣/٣۴/۴۴/۴فوتبال دستی
١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه

ادامه جدول ٣٩. بازی با ابزار و لوازم بازی

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

٣/٢٢/٨٢/٠٣/٠٣/٠٣/۶٣/٨٢/١٢/۴۵/٩۶/٧کنسول های بازی
٢٠/٠١۵/٠١۴/٨٨/٧٢٠/٨٧/٠١٠/٧١۶/٢٢٣/٨١٩/٢١۶/١بازی های رایانه ای

۵/۴٩/٣٧/٢١۶/۴۶/۵١/۴۵/۶۶/٢۵/٢٨/٩۶/٣شطرنج
٧/۴٩/٣۶/۵١٠/١٩/۵٢/٩١٢/١٣/۶۶/٣٣٠/٣١٢/٨کارت های بازی بزرگساالن (پاسور)
٢/٠٧/٩٠/٧٢/٧٢/٧٢/٠١/١٢/٣۴/۴٢/٣١/١کارت ها و اسباب بازی کودکان

٢/۶۴/٠٢/٢٠/٨٣/٠١/۴١/۴١/٠٣/۶٠/٩٢/١بازی لوگو و پازل
٢/٣۴/٠٢/٠۴/۶٣/٣٠/٧۶/٨١/٠٢/۴٩/٢۶/٩تخته نرد

٣/١۶/۵۵/١٣/۶۶/٠١/۴٣/١٣/٣٧/١٩/٢۶/١فوتبال دستی
٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه



۴١٢ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

ادامه جدول ٣٩. بازی با ابزار و لوازم بازی

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

٣/۴١/٨١/٣۴/٣١/١٢/٩٢/٠٩/۶١٠/٧١/۶کنسول های بازی

٢٣/٩١٩/٩١٧/۵١۶/١١١/۶٢٠/۶٢١/٩٢١/٣١۶/٩١٩/١بازی های رایانه ای

۵/٢٣/۵۵/۴۴/٩١/۶۵/٧٨/٧٩/۶١٠/٠۶/٢شطرنج

١٠/٨١/٢۶/۵۵/١٢/٩٧/۶۶/٢١١/۶١٢/۶١٠/٢کارت های بازی بزرگساالن (پاسور)

٠/٠٠/۶٢/٢١/۶٠/٢١/٩٠/٠١/١١/۴۴/٣کارت ها و اسباب بازی کودکان

٠/٢١/۵٠/۴٢/٢٠/٢١/٣٢/٠٣/۶١/۶١/۶بازی لوگو و پازل

١١/٧٠/۶١/٧٢/٠١/٣۵/٠۴/٢۴/٧١٠/۵٢/۴تخته نرد

٢/٧٠/٩۵/۴٣/٩٠/۴٣/٩٣/٢۵/٣٣/٧٣/٠فوتبال دستی

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه

جدول ۴٠. بازی دیگری كه در آن از وسیله ای استفاده نمی شود و مراجعه به کلوپ

ایالمالبرزاصفهاناردبیلکشور
آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهرانبوشهر
چهارمحال 
بختیاری

خراسان 
جنوبی

بازی بدون وسیله 
(سنتی)

٣/٣١/٨۵/۴٢/١٠/۶١/٣٠/٨١/٨٢/٢٧/٨۵/٣بلی

٩١/٩٨٩/٢٩۴/۶٩١/۵٩۶/۵٩٨/۶٩٩/٢٧٩/٩٩۵/٧٨۵/۶٩١/٨خیر

مراجعه به كلوپ و 
محل های بازی

٠/٣٠/٠٠/۴٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/۴٠/٣٠/٠بلی

٢/٧٢/٣۴/٧١/۶٠/۶٠/٩٠/٨١/٨١/٧۵/٠۴/١خیر

١۵۶٠۶٣٩٠٧۴۴۵۶۴٣١٨۶٣۶۵٢٨٣٨۴١٣٣٨٣۶٠٣۴٢تعداد نمونه



پیوست ٢: جدول های توصیفی به تفکیک استان ها | ۴١٣

ادامه جدول ۴٠. بازی دیگری كه در آن از وسیله ای استفاده نمی شود و مراجعه به کلوپ

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

سمنانزنجانخوزستان
سیستان و 
بلوچستان

کرمانکردستانقمقزوینفارس

بازی بدون وسیله 
(سنتی)

٨/۶١١/٠١/۴٣/٣٨/٣٢/٩٠/٨۴/۶۴/۴٣/١۵/٢بلی

٨٧/٩٨٧/٣٩۶/٧٩١/٣٨٣/٠٩٧/١٩٩/١٨۶/٩٩۵/۶٩۶/٩٨١/٢خیر

مراجعه به كلوپ و 
محل های بازی

٠/۶٠/٣٠/٠٠/٠٠/۶٠/۴٠/٠٠/٠٠/۴٠/٩١/٩بلی

۶/۶١٠/۵١/١٣/٣٨/٩٢/۵٠/٨۴/۶۴/٠١/٩۴/٢خیر

٨۵٢٣۵۴٧٣٨٣۶۶٣٣۶۵۵٨٧٣٨٣٩٠٢۵٢۴٢۶۵٢٢تعداد نمونه

ادامه جدول ۴٠. بازی دیگری كه در آن از وسیله ای استفاده نمی شود و مراجعه به کلوپ

کرمانشاه
کهگیلویه و 
بویراحمد

یزدهمدانهرمزگانمرکزیمازندرانلرستانگیالنگلستان

بازی بدون وسیله 
(سنتی)

٠/۵٠/٩۶/٣٢/٠٠/۴٠/۶١/٢١/٣۵/٧۶/٢بلی

٩٩/۵٩٨/٢٩٣/٣٩٨/٠٩٩/۶٩٧/٢٩٨/٨٨٨/٧٩٠/۶٩٠/٣خیر

مراجعه به كلوپ و 
محل های بازی

٠/٠٠/٠٠/٩٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٢/١٠/۵بلی

٠/٢٠/٩۵/٠١/۶٠/٠٠/٢١/٢١/٨٣/۴۵/۶خیر

۴۴۴٣۴٢۴۶٢۴٩٢۴۵٠۶١٨۴٠٢۴۵٠۴٣٨٣٧٢تعداد نمونه





 : ۳ 
۱۳۹۷  -        

مشخصات پاسخگو

١‑ میانگین سن پاسخگویان: ٣٨/٩ سال

٢‑ جنسیت:           ١) مرد ۴٩/۶             ٢)  زن ۴/۵٠ 

٣‑ سطح تحصیالت:  

١) بی سواد ١٠/٣  ٢) سواد خواندن و نوشتن ٣/٧  ٣) تا پنجم ابتدایی ١٢/٨  ۴) تا سوم راهنمایی ١۶/۶  ۵) تا دیپلم  ٣١/۴  ۶) تا لیسانس  ١٩/٩  ٧) تا فوق لیسانس  ٣/٩ 
 ٨ ) تا دکترا  ٠/۶        ٩) حوزوی، مقدمات ٠/١        ١٠) حوزوی، سطح ٠/٢          ١١) حوزوی، خارج واجتهاد ٠/١

۴‑ وضع تأهل:    

١) مجرد (هرگز ازدواج نکرده)٢٨/٨         ٢) متاهل (دارای همسر ) ۶٧/۵          ٣) بی همسر بر اثر فوت یا طالق ۵/٣          ۴) دیگر موارد.... 

۵‑ وضع فعالیت:  

١) شاغل٣۴/۵         ٢) بیکار جویای کار ٧/٨        ٣) محصل یا دانشجو ١٢/٩        ۵) خانه دار ٣٣/٩          ۵) دارای درآمد بدون کار ٠/٢         ۶) سرباز ٠/۵         ٧) بازنشسته ۶/۶



۴١۶ | پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی

۶‑ شغل (تنها برای افراد شاغل به طور دقیق نوشته شود): ………………………… 

٧‑ محل تولد:  ١) همین شهر/آبادی ۶۵       ٢) شهر دیگر٢٣/٨        ٣) آبادی٩/۶       ۴) خارج از کشور٠/١ 

٨‑ مدت اقامت در این شهر/آبادی: میانگین  ٣٠/۴ سال 

٩‑ مدت اقامت در محله: میانگین ١٩/٢سال 

  

اوقات فراغت  

١٠‑ (غیر از روزهای تعطیل)، در شبانه روز چند ساعت وقت آزاد و فراغت دارید (وقتی که به امور شغلی، انجام وظایف و تکالیف، کسب درآمد، امور منزل، رفت و آمد به محل 

کار یا تحصیل و خواب نمی پردازید؟)  ۴ ساعت ١٧ دقیقه (میانگین)

١١‑ در روزهای تعطیل و آخر هفته چند ساعت وقت آزاد و فراغت دارید؟ ۶ ساعت ٢۶ دقیقه (میانگین)

١٢‑ در سال گذشته جهت تفریح، زیارت یا دیدن اقوام و آشنایان به سفر رفته اید؟     ١) بلی  ۵٨/۵          ٢)  خیر ۴١

١٣‑ چندبار سفر رفته اید ؟  ١/۶ بار

١۴‑ این مسافرت، بیشتر به چه منظوری بوده است؟ (تنها یک گزینه نام برده شود) 

١) تفریح  ٢٢           ٢) زیارت  ١٨/٧           ٣) دیدن اقوام و آشنایان  ١۶/١           ۴) دیگر موارد ١/٠

١۵‑ این مسافرت به چه مقصدی(شهر،آبادی، کشور) بوده است؟  ………………………………

  

کتاب  

١۶‑ کتاب می خوانید؟ ١) بلی  ۴۶/۶            ٢)  خیر ۵٣/٣

١٧‑ به صورت الکترونیکی چطور؟  ١) بلی  ١٩/٢            ٢) خیر ٢۶

١٨‑ (اگر بلی) ١) کمتر از کاغذی  ٨/۵           ٢) بیشتر از کاغذی  ١٠/٢

١٩‑ چه کتاب هایی می خوانید؟ ١) کتاب های درسی  ١١/٢           ٢)  کتاب های غیردرسی ٣٢/٨ 
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٢٠‑ به طور متوسط در هفته چند ساعت (دقیقه) کتاب های غیر درسی می خوانید؟  ١ ساعت  ٣٠ دقیقه  (میانگین)

٢١‑ چه نوع کتاب هایی می خوانید؟ 

١) کودکان و نوجوانان  ٢/٨          ٢) ادبیات، شعر  ٧/۵           ٣) رمان و داستان  ١۶/۵          ۴) تاریخی ٨/٩          ۵) معارف دینی ١٠/١          ۶) مرجع ١           ٧) هنروحرفه ٢/٨  ٨) 
تخصصی ٩/۴           ٩) روان شناسی و تربیتی  ٩/٢           ١٠) اجتماعی و سیاسی ۵/٨           ١١) زندگی نامه ٣/١        ١٢) علوم غریبه (هیپنوتیزم، احضار ارواح، طالع بینی و…)  ٠/٧  

١٣) بهداشت و سالمت ۴/٢          ١۴) دیگر ٠/١

٢٢‑ کدام نوع از این کتاب ها را بیشتر می خوانید؟ (به ترتیب دو گزینه) ١) …………٢ )…………

٢٣‑ در سال حدوداً چند جلد کتاب می خرید (کتاب های کاغذی و الکترونیکی)؟ ٢/١۴ جلد  (میانگین)

٢۴‑ از بیرون منزل هم کتاب به امانت می گیرید؟  ١) بلی  ٢٢/٧   ٢) خیر  ٢٠/٧ 

٢۵‑ بیشتر از کجا؟ (تنها یک گزینه) 

١) کتابخانه های عمومی  ٩/٢            ٢) کتابخانه محل تحصیل (مدرسه، دانشگاه)  ٣/۵           ٣) کتابخانه محل کار  ٠/٨           ۴) مسجد، حسینیه و مانند آن  ٠/٩                                        
۵) کتاب فروشی  ١/٣             ۶) دوستان و آشنایان  ۶/٣           ٧) دیگر موارد ٠/١

٢۶‑ چند وقت یکبار کتاب امانت می گیرید؟ 

١) هرهفته ١/۵           ٢) هر ماه  ۵/١       ٣) هر دو سه ماه  ٨       ۴) شش ماه یکبار  ٣/۶      ۵) سالی یکبار  ٢/۴      ۶) چند سال یکبار ١/١ 

٢٧‑ در هر سال حدودا چند تا کتاب امانت می گیرید؟ ١/٧۴ جلد (میانگین)

٢٨‑ در منزل حدوداً چند جلد کتاب غیر درسی (به جز قرآن، دعاها و کتب آسمانی) وجود دارد؟ ٢٣/٩٩ جلد (میانگین)

نشریات (روزنامه و مجله)  

٢٩‑ آیا شما روزنامه یا مجله می خوانید؟ ١) بلی    ٢٨/٣        ٢) خیر  ٧١/٣

٣٠‑ به صورت الکترونیکی چطور؟ ١) بلی   ١١/٩         ٢) خیر  ٨/١۵

٣١‑ (اگر بلی)، ١) کمتر از کاغذی  ۵        ٢) بیشتر از کاغذی  ۶/۶
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٣٢‑ چند وقت یکبار روزنامه یا مجله می خوانید؟

١) هر روز  ۵/٢           ٢) هفته ای دو سه بار  ۶/١           ٣) هفته ای یکبار  ۵/۵           ۴) ماهی دو سه بار  ۴/٢            ۵) ماهی یکبار  ٢/٧    

۶) دو سه ماه یکبار  ١            ٧) شش ماه یکبار   ٠/۵             ٨) سالی یکبار  ۵/٠

٣٣‑ چند ساعت (دقیقه) از وقت خود را در هفته صرف مطالعه روزنامه ها یا مجالت می کنید؟  ٢٩/۴ دقیقه (میانگین)

٣۴‑ عمدتاً چه روزنامه ها یا مجالتی را می خوانید ؟ (به ترتیب دو گزینه نام ببرید) ١) ………٢) …………...........

٣۵‑ معموًال کدام صفحه روزنامه را می خوانید؟ (تا سه گزینه انتخاب شود) 

١) صفحه اول  ٧/٨           ٢) سیاسی  ۵/١           ٣) حوادث  ۵/٨           ۴) اجتماعی  ٣/١           ۵) فرهنگی ١/١           ۶) اقتصادی  ٠/۵           ٧) آگهی  ۴/٠         
٨) ورزشی ١/۴  ٩)  دیگر موارد ٠/٣ 

٣۶‑ روزنامه و مجله را بیشتر کجا مطالعه می کنید؟ (تنها یک گزینه نام ببرید)  

 ١)  خانه   ١٩/۴           ٢) محل کار    ۴/۴           ٣) کتابخانه   ٠/٣          ۴) کیوسک های روزنامه فروشی   ١/١ 

 ۵) اماکن عمومی (پارک، مترو…)  ٠/۵           ۶)  دیگر  ٠/١ 

٣٧‑ برای خرید روزنامه و مجله حدودا چقدر در هر ماه هزینه می کنید (شامل کاغذی و الکترونیکی)؟  ٣۵٧٨  تومان  (میانگین)

رادیو  

٣٨‑ به رادیوهای ایران گوش می دهید؟ ١) بلی  ٢٩/٧           ٢) خیر ٧٠/١ 

٣٩‑ به طور متوسط در شبانه روز چند ساعت (دقیقه) به رادیوهای ایران گوش می دهید؟           ٣٣ دقیقه (میانگین)

۴٠‑ چه شبکه ها یا ایستگاه های رادیویی ایران را بیشتر گوش می دهید؟ (به ترتیب دو گزینه نام ببرید)  ١) ………..  ٢) ……..............

۴١‑ به رادیوهای خارجی گوش می دهید؟ ١) بلی  ١/٩           ٢) خیر ٩٣/١

۴٢‑ به طور متوسط در شبانه روز چند ساعت (دقیقه) به رادیوهای خارجی گوش می دهید؟  ١/۶ دقیقه (میانگین)

۴٣‑ چه شبکه ها یا ایستگاه های رادیویی خارجی را بیشتر گوش می دهید؟ (به ترتیب دو گزینه نام ببرید)  ١) ……..........  ٢) ………........
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۴۴‑ به رادیوهای اینترنتی خارجی گوش می دهید؟   ١) بلی  ٠/٩           ٢) خیر ٩٢/١

۴۵‑ بیشتر، کجا رادیو گوش می دهید؟ (تنها یک گزینه نام  ببرید)   

١) در خانه ۵٠/۵           ٢) در محل کار   ١٠/١           ٣) در وسیله نقلیه  ٣٩/١           ۴) دیگر  موارد ٠/٣  

تلویزیون  

۴۶‑ شما تلویزیون ایران را تماشا می کنید؟  ١) بلی  ٩٢/٧          ٢) خیر ٧/٣

۴٧‑ به طور متوسط در شبانه روز چند ساعت (دقیقه) تلویزیون ایران را تماشا می کنید؟   ٢ ساعت    ۵٩   دقیقه (میانگین)

۴٨‑ چه  کانال ها یا شبکه های داخلی را بیشتر تماشا  می کنید؟ (به ترتیب دو گزینه نام ببرید) ١) ………   ٢) …………........ 

۴٩‑ برنامه های تلویزیونی را بیشتر به همراه چه کسانی تماشا می کنید؟ (تنها یک گزینه را نام ببرید)

 ١) به تنهایی  ١٢/٢           ٢) با اعضای خانواده  ٧٧           ٣) با دوستان و آشنایان  ١           ۴) دیگر موارد  

تلویزیون خارجی(ماهواره)  

۵٠‑ شبکه های ماهواره ای را تماشا می کنید؟  ١١) بلی  ٢٢           ٢) خیر  ٩/٧۶

۵١‑ به طور متوسط در شبانه روز چند ساعت (دقیقه) ماهواره تماشا می کنید؟   ٣٠/۶  دقیقه (میانگین)

۵٢‑ عمدتاً کدام شبکه های ماهواره ای را تماشا می کنید؟ (به ترتیب دو گزینه نام ببرید) ١) …………  ٢) …………

۵٣‑ آیا سریال های خارجی (مانند گیم آو ترونز و بریکینگ بد) را تماشا می کنید؟ ١) بلی  ۵/١             ٢) خیر  ٨٧/٣

۵۴‑ کدام یک از این سریال ها بیشتر مورد عالقه شما هستند؟ (به ترتیب دو گزینه را نام ببرید) ١) ………………  ٢) ……………

۵۵‑ تلویزیون های خارجی را از طریق اینترنت تماشا می کنید؟   ١) بلی    ٢/٢           ٢) خیر  ٣/٨۶
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دیگر دستگاه های شنیداری و دیداری  

۵۶‑ شما از کدام یک از دستگاه های شنیداری و دیداری زیر استفاده می کنید؟ 

١) سینمای خانگی  ١٩/٧           ٢) سی.دی یا دی.وی.دی پلیر  ١۵/۶           ٣) ام.پی.تری پلیر ۵   ۴) ام.پی.فورپلیر  ٢/۶           ۵) رایانه (رایانه)  ٢٣/١           ۶) ستاپ باکس ٣/٧  
٧) بلندگوهای بلوتوثی  ٣/۶           ٨) دیگر  ١/١           ٩) هیچ نوعی  ١/۵۴

۵٧‑ از کدام یک بیشتر استفاده  می کنید؟ (دو گزینه به ترتیب نام ببرید) ١)…… ………٢) ………

۵٨‑ از دستگاه های شنیداری، معموًال چه برنامه هایی را گوش می کنید؟ (دو گزینه به ترتیب نام ببرید) 

١) موسیقی ٣٠/٩           ٢) جوک و برنامه های سرگرمی ١/۵           ٣ ) قصه و داستان  ٠/٧           ۴) قرآن  ١/٩           ۵) دعا، نوحه، مداحی، عزاداری  ١/٣           ۶) آموزشی  ٢/١  
٧) سخنرانی  ٠/۴           ٨) دیگر  ٠/١

۵٩‑ از این دستگاه های دیداری، معموًال چه برنامه هایی را تماشا می کنید؟ (دو گزینه به ترتیب نام ببرید)

١) فیلم های سینمایی، سریالی ٣٣/٧           ٢) موسیقی و شو  ۴/٢           ٣) برنامه های مذهبی  ١/۵           ۵) کارتون  ٠/۵           ۶) مستند  ١/٢ 

٧) برنامه های آموزشی  ٢           ٨) دیگر موارد ٠/١

۶٠‑ با استفا ده از این دستگاه ها بیشتر فیلم های ایرانی تماشا می کنید یا خارجی؟ 

١) ایرانی  ٢٢/۴           ٢ ) خارجی  ٣/٩           ٣) هردو   ١٣/٣           ۴) هیچ کدام  ٧/۴

۶١‑ سریال های خانگی ایرانی را که فروخته می شود (مانند شهرزاد، قهوه تلخ و .......) تماشا می کنید؟    ١) بلی  ١٩/٨           ٢) خیر  ٢۶

۶٢‑ کدام یک از این سریال ها بیشتر مورد عالقه شما هستند؟ (به ترتیب دو گزینه را نام ببرید) ١) ……………  ٢) ………………

۶٣‑ معموًال فیلم و سریال ها را چگونه تهیه می کنید؟ (به ترتیب دو گزینه را نام ببرید)

١) خرید از فروشگاه های عرضه محصوالت فرهنگی  ٧/۶           ٢) خرید از دستفروشی و دیگر فروشگاه ها  ١/٣         ٣) اشتراک یا خرید از طریق اینترنت  ٢/۵           ۴) دانلود رایگان از اینترنت  ۴/۵  ۵) 
ضبط از  شبکه های ماهواره ای  ٠/۴         ۶) ضبط از رادیو و تلویزیون  ٠/٩           ٧) امانت از دوستان و آشنایان  ١/٨           ٨) اجاره از ویدئو کلوب یا فیلم پخش کن ها  ٠/۴            ٩) دیگر موارد

۶۴‑ به طور متوسط در روز چند ساعت (دقیقه) پای این دستگاه های شنیداری و دیداری هستید و از آنها استفاده می کنید؟ ١  ساعت و ٢  دقیقه (میانگین)
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موسیقی

۶۵‑ موسیقی گوش می کنید؟    ١) بلی   ٧٢/١           ٢) خیر ۶/٢٧

۶۶‑ به طور متوسط در روز چند ساعت (دقیقه) موسیقی گوش می کنید؟  ١  ساعت و ٧  دقیقه (میانگین)

۶٧‑ بیشتر به چه سبک موسیقی ای گوش می کنید؟ (تا دو گزینه موارد را نام ببرید)

١) سنتی  ٣٣/١           ٢) پاپ ایرانی ٢۶/۶           ٣) راک و رپ ایرانی ٢/٨           ۴) محلی ۶/٩           ۵) کالسیک خارجی ٠/۶           ۶) پاپ خارجی ٠/٣           ٧)  راک و رپ خارجی ٠/٢           
٨) دعا، نوحه، مداحی، عزاداری  ١/٣           ٩) دیگر موارد

۶٨‑ معموًال در چه مکانی به موسیقی گوش می کنید؟ (تا دو گزینه موارد را نام ببرید)

١)  خانه   ۵۵/١           ٢) راه (پیاده یا سواره)  ١٢/٨           ٣) محل کار  ٣/۶           ۴) دیگر  موارد ٠/١  

۶٩‑ معموًال آهنگ ها یا آلبوم های موسیقی را چگونه تهیه می کنید؟ (به ترتیب تا دو گزینه را نام ببرید) 

١٣/٨ اینترنت  طریق  از  خرید  یا  اشتراک   (٣          ۵/۴ فروشگاه ها   دیگر  و  دستفروشی  از  خرید   (٢            ١٢/۵ فرهنگی  محصوالت  عرضۀ  فروشگاه های  از  خرید   (١
۴) دانلود رایگان از اینترنت ٢۴/١           ۵) ضبط از رادیو و تلویزیون ٨/٣          ۶) امانت از دوستان و آشنایان ٧           ٧) دیگر موارد ٠/٢ 

رایانه، اینترنت، تلفن همراه و تبلت

٧٠‑ شما از رایانه/ لپتاپ استفاده می کنید؟ ١) بلی  ٣٢/٧           ٢) خیر ٨/۶۶ 

٧١‑ (از رایانه) چه استفاده هایی می کنید؟ 

١) استفاده کاری  ١۴/۴  ٢) بازی  ۵/۴           ٣) دیدن فیلم   ١٢/٣           ۴) گوش دادن به موسیقی ٩/٢          ۵) وصل شدن به اینترنت  ١٢/۶           ۶) مطالعه کتاب و مقاله  ۵/۴  
٧) دیگر استفاده ها:   ۶/٠ 

٧٢‑ به طور متوسط در ساعات غیرکاری روزی چند ساعت از رایانه استفاده می کنید؟  ٣١  دقیقه (میانگین)

٧٣‑ شما از اینترنت استفاده می کنید؟   ١) بلی  ۶٠/١           ٢) خیر ٣٩/٩

٧٣٫١‑ به طور متوسط در روز چند ساعت از اینترنت استفاده می کنید؟ ١  ساعت و ٢٩   دقیقه  (میانگین)
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٧۴‑ معموًال از اینترنت به چه منظوری استفاده می کنید ؟ 

١) چک کردن ایمیل ۶/۶           ٢) مرور اخبار و نشریات  ١١/۶           ٣) دانلود نرم افزار  ٧/١           ۴)  وجو و دانلود مقاله، کتاب  ٩/۴           ۵) جست وجو و دانلود عکس  ١٣/١   ۶) 
جست وجو و دانلود فیلم ١٣/٣           ٧) جست وجو و دانلود موسیقی  ٢١/٧           ٨) چت و گفت وگو ٢٢/٢           ٩) دیدن وبالگ ها  ٣/ ١           ١٠) وبالگ نویسی ٠/٢     ١١) 
کسب درآمد ٢/۶           ١٢) پرسه زدن در سایت های مختلف ۶/٧           ١٣) خرید و سفارش اینترنتی کاالها و خدمات روزمره ۴           ١۴) انجام امور اداری و مالی از طریق 
سایت های دولتی و خصوصی ۴           ١۵) فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی(مانند تلگرام و واتس آپ) ٣٨/١           ١۶) گوش دادن به رادیو  ٠/۵           ١٧)  دیگر موارد ٠/٢ 

٧۵‑ تلفن همراه (موبایل) دارید؟ ١) بلی    ٩٠/٧           ٢) خیر   ٨/٩

٧۶‑ (اگر بلی)  از چه نوعی ؟  ١) هوشمند  ۶٨/۶           ٢) ساده  ٢١/٩

٧٧‑ افزون بر تماس تلفنی و فرستادن پیامک، معموًال چه استفاده های دیگری از آن می کنید؟  

١) گرفتن عکس و فیلم  ۴٧/٧           ٢) گوش دادن به رادیو ٢/٧           ٣) تماشای برنامه های تلویزیونی داخلی و خارجی  ٢/٧           ۴) گوش دادن به موسیقی یا نواهای مذهبی  ٢٣/٨     
۵) مطالعه کتاب یا مجله  ٨/۶          ۶) ارتباط با اینترنت  ۴۶           ٧) بازی از طریق نرم افزارهای بازی  ٩/٣           ٨) تماشای فیلم  ۶/۵           ٩) دیگر موارد ٠/٣ 

٧٨‑ به طور متوسط در روز چند ساعت (دقیقه) از وقت خود را صرف انواع استفاده از تلفن همراه  می کنید؟  ١ ساعت و ۵٣ دقیقه (میانگین)

٧٩‑ شما از تبلت استفاده می کنید؟ ١) بلی  ۵/٩           ٢) خیر  ٩٢

٨٠‑ معموًال از تبلت چه استفاده هایی می کنید؟  

١) مطالعه کتاب  ١/۵           ٢) یادداشت برداشتن  ١           ٣) دیدن فیلم و سریال  ١/٨           ۴) بازیهای رایانه ای  ٢/٢          ۵) گوش دادن به موسیقی  ١/۶           ۶) دیگر استفاده ها:  ٠/٢

سینما و تئاتر  

٨١‑ سالی چندبار به سینما می روید؟  ٠/٨  بار   اصًال سینما نمی روم ٧٧/٧

٨٢‑ چه فیلم هایی را بیشتر می بینید؟  (به ترتیب تا دو گزینه را نام ببرید)

١) خانوادگی  ١١           ٢) عشقی  ٢/٢           ٣) تاریخی  ٠/۵           ۴) تخیلی  ٠/٣          ۵) جنایی، پلیسی  ٠/٨           ۶) اجتماعی  ٢/۶         ٧) کارتون و انیمیشن  ٠/٣  
٨) فرقی نمی کنه  ۴/٣     

٨٣‑ سالی چندبار به تئاتر می روید؟  ٠/١  بار   اصًال تئاتر نمی روم  ٨٧/٢



 پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی موج سوم ‑ سال ١٣٩٧ | ۴٢٣

٨۴‑ شما بیشتر با چه کسانی به سینما و تئاتر می روید؟ (تنها یک گزینه را نام ببرید) 

١) با اعضای خانواده  ٧/۴           ٢) با دوستان و آشنایان  ۴/۶           ٣) به تنهایی ۴/٠ 

فعالیت های مذهبی  

٨۵‑ کدام یک از فعالیت های زیر را انجام  می دهید؟ 

٨۶‑ چند وقت یک بار؟  

١) هر روزنوع فعالیت
٢) هفته ای 
چندبار

٣) هفته ای 
یک بار

۴) ماهی 
چندبار

۵) ماهی 
یک بار

۶) سالی 
چندبار

٧) سالی 
یک بار

٨) هیچ

١٠/۴١/٧٣/٠۶/٣٧/٨٣۶/١١٧/٣٢۶/۵‑ رفتن به مجالس جشن و سرور مذهبی/ مولودی     

٢٠/٣١/٧٣/۴٧/٣٧/٨۴١/١١۴/۶٢٢/٨‑ رفتن به روضه و عزاداری            

٣٠/۶١/۴٣/۴۶/٠۶/٣٢٣/١١٣/٨۴٣/٨‑ رفتن به مجالس سخنرانی دینی  

۴٠/٣١/٩۵/٨٧/٠٨/٢١٩/٨١١/٧۴٣/٩‑ شرکت در جلسات دعا (مثل دعای کمیل، ندبه و…     

۵١/٠٣/٠۵/٩۶/۴٧/۴١۵/۵١٠/٢۴٩/١‑ رفتن به جلسات قرآن                  

۶٧/٣۶/۵۵/۵٨/١۶/٠١۴/۵٧/۴۴٣/۵‑ شرکت در نماز جماعت در مسجد یا حسینیه  

٧٣/٧٢/٧٢/٣٣/۴٢/٨۶/۴۴/٢٧١/۴‑ شرکت در نماز جماعت در محل کار و تحصیل

٨٠/۴٢/٠٢٠/٢١٣/٧١٢/۵١٩/۶٩/۶٢٠/٧‑ زیارت اهل قبور                 

٩٠/٣١/٣٧/۵١٠/۵١٣/١٢۵/٩١۵/۵٢۴/۵‑ رفتن به زیارتگاه و امامزاده  

١٠١٢/١٩/٢٧/۵٩/١۶/٧١١/٢۶/۵٣۶/۶‑ قرآن خواندن در منزل   

١١٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠‑ دیگر

٨٧‑ در منزل شما مراسم سفره نذری یا پخش غذای نذری برگزار می شود؟   ١) بلی   ۴٨/٠           ٢) خیر  ۴/۵١

٨٨‑ در منزل شما مراسم و مجالس مذهبی برگزاری می شود؟   ١) بلی   ٣٣/٧           ٢) خیر  ۶۵/۶
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٨٩‑ چه نوع مراسم و مجالسی؟  

٩٠‑ چند وقت یک بار؟  

نوع مجالس و مراسمچند وقت یکبار

    -١
    -٢
    -٣
    -۴
    -۵
    -۶

فعالیت های تفریحی و اجتماعی  

٩١‑ کدام یک از فعالیت های زیر را انجام می دهید؟ 

٩٢‑ چند وقت یکبار؟  

هر روزنوع فعالیت
هفته ای 
چندبار

هفته ای 
یکبار

ماهی 
چندبار

ماهی یک 
بار

سالی 
چندبار

سالی یک 
بار

هیچ

٠/٨١/١١/۴٢/١٢/٢۵/١۴/٢٨١/٩رفتن به قهوه خانه           
٠/٣٠/٩١/٩٣/٧۵/۴١٠/٧۶/۶۶٩/۴رفتن به کافی شاپ            
١/٨۴/٧٩/٠١۵/٠١۶/٠٢٢/٩٧/٩٢١/٨رفتن به پارک و مراکز تفریحی

۴/٢٧/٩٩/٣١۶/٢١۴/۵١٧/٠۶/۵٢٣/۴گردش یا قدم زدن در بازار و خیابان            
١/٢٣/٠٧/٣١١/٢١۴/٨٢٢/٢١١/٩٢٧/۴کوه و طبیعت گردی  

٠/۶٢/۵۵/١٩/۶١٣/٧١۶/١١٠/١۴١/٢ رفتن به مراکز بزرگ خرید (هایپر، مال، مگامال)
۴/۴۵/٨۵/٣٧/٢۶/٢٨/٣۵/۴۵۶/۴خیابان گردی با اتومبیل
٨٠/٢٠/٧١/٩٣/٨۵/٣١٢/۶١١/۵۶٢/١‑ رفتن به شهربازی
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٩٣‑ کدام یک از فعالیت های زیر را انجام می دهید؟ 

٩۴‑ چند وقت یک بار؟  

هر روزنوع فعالیت
هفته ای 
چندبار

هفته ای 
یک بار

ماهی 
چندبار

ماهی یک 
بار

سالی 
چندبار

سالی یک 
بار

هیچ

٠/٠٠/١٠/٢٠/۴٠/٨۵/٧٨/٨٨٢/۶ رفتن به کنسرت موسیقی           

٠/٠٠/١٠/١٠/۴٠/٨۴/١۶/۴٨۶/۵رفتن به مراسم بزرگداشت شخصیت های فرهنگی و علمی          

٠/٠٠/١٠/٣١/١٢/٣١۴/١١٠/۶۶٩/٨شرکت در مراسم بزرگ جشن های ملی و مذهبی  

٠/٠٠/١٠/٢٠/۴١/٢۴/٠۶/٨٨۵/٧ بازدید از گالری های آثار هنری (مانند نقاشی، عکس، …)  

٠/٠٠/١٠/٢٠/۶١/١۴/۴۵/٧٨۶/٣ شرکت در سمینارها و همایش های علمی و تخصصی  

٠/٠٠/١٠/٢٠/۶١/٣۶/٩١٢/٣٧٧/١ بازدید از موزه ها یا مراکز تاریخی و باستانی  

٠/٠٠/١٠/٢٠/۴١/٠٣/٠۵/١٨٨/۵شرکت در جشنواره های فیلم و فعالیت های هنری  

٠/١٠/١٠/۴١/١٢/٣٨/٢٩/۵٧۶/٨شرکت در مراسم و جشن های کمک به نیازمندان و امور خیریه  

٠/٠٠/١٠/٢٠/۵٠/٩٣/۵۵/۵٨٧/۵  شرکت در مراسم و جشن های بزرگداشت از افراد خدوم  

٠/٠٠/١٠/٢٠/۶١/۴٧/٠١٣/٩٧۵/۴ شرکت در نمایشگاه های کتاب و مطبوعات  

٠/٠٠/١٠/٢٠/۶١/۴٧/٩١۴٧۴/۴ شرکت در نمایشگاه های صنایع دستی  

٠/١٠/١٠/٢٠/٢٠/۴٢/۵۴/١۴٨/١ دیگر نمایشگاه ها

٩۵‑ در کدام یک از فعالیت ها یا تشکل ها شرکت می کنید یا عضو آن هستید؟   

١) انجمن یا کانون علمی  و فرهنگی  ٢/٨         ٢) انجمن اولیاء و مربیان  ۴/۴         ٣) بسیج   ١٧/١          ۴) انجمن خیریه  ٣/١          ۵) شوراهای شهر و روستا  ١/٢           
۶) اتحادیه های صنفی  ١/۵           ٧) انجمن ها، احزاب و تشکل های سیاسی  ٠/۵           ٨) امور مساجد  ۵              ٩) دیگر موارد ٠/٢           ١٠) هیچ نوعی ٧٠/٢

٩۶‑ در سال گذشته در خانواده شما جشن تولد برای فردی از اعضاء برگزار شده است؟  ١) بلی    ۶٣/١            ٢) خیر  ٣/٣۴

٩٧‑ در مراسم جشن تولد، افرادی غیر از اعضای خانواده هم دعوت می شوند؟            ١) بلی  ٣۶/٧            ٢) خیر  ٣/٢۶
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٩٨‑ هر چند وقت یکبار با اقوام و خویشان رفت و آمد می کنید؟ با همسایگان چطور؟ با دوستان چطور؟ با همکاران چطور؟   

 هیچسالی یک بارسالی چندبارماهی یک بارماهی چندبارهفته ای یک بار هفته ای چندبار

٧/۶٢٠٢٢/٧١٩/٢١٢/۶١١/۴۴/۴١/۵ اقوام و خویشان
٩/٣٩/٨٩/١٩/۶٩/۵٩٨/١٣۴/٧ همسایگان
٨/۴١٠/٧١٠/١١٢/٢١٢/۵١٣/۴٧/١٢۴/٩ دوستان  
۴/٢٢/٩٢/۵٣/۴۴/١۶/٧۴/۶۶٨/١ همکاران  

فعالیت های هنری و دستی  

٩٩‑ کدام یک از فعالیت های هنری و دستی زیر را (به عنوان سرگرمی  و تفنن و نه تکلیف درسی و کار) انجام می دهید؟ 

١) هیچ یک ٧٢/٨

١٠٠‑ در ماه گذشته چند ساعت وقت صرف آن کرده اید؟  

دقیقه در هفتهانجامنوع فعالیت هنریدقیقه درهفتهانجامنوع فعالیت هنری

  ٠/١٠/٧ تئاتر    ٢/١٩/١ نقاشی، گرافیک و کاریکاتور  
٠/۶۶/٣ آواز و نواختن ساز  ١/١٣/٨ خطاطی  

 ٠/١٠/۴سفال گری٠/٢١/٧معرق، منبت و خاتم کاری 
٠/۶١/٧ سفره آرایی  ١/٠٨/٣گل دوزی، منجوق دوزی ملیله دوزی  

١/۶۶/۶ شیرینی پزی  ٢/٩٢١/۴ خیاطی، بافتنی و قالب دوزی 
١/۶٩/۶پرورش گل و گیاه  ١/٧۵/٢ عکاسی  

٠/١۵/٠ حصیربافی٠/۶٢/٠فیلمبرداری  
٠/٠٠/٨پشم یا نخ ریسی٠/۵١۴/۵ فرش، گلیم و جاجیم بافی

٠/١١/٧دیگر موارد٠/١١/۵ مجسمه سازی  
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فعالیت های ورزشی  

١٠١‑ عمدتاً چه ورزش هایی انجام می دهید؟ (به ترتیب تا دو گزینه را نام ببرید).

١) ……………..      ٢) ……………........          ٣) هیچ ورزشی انجام نمی دهد ٣/۴۴

١٠٢‑ به طور متوسط چند ساعت از وقت خود در هفته را صرف ورزش می کنید؟  ١  ساعت و ۴٧  دقی قه (میانگین)

١٠٣‑ بیشتر در چه مکان هایی ورزش می کنید؟  (تا دو گزینه نام ببرید) 

١) خانه  ۶           ٢) کوچه و خیابان  ١١/٨           ٣) استادیوم، سالن، باشگاه   ١٩/٩           ۴) میدان یا مکان مشخصی در محله  ٣/٨           ۵) پارک   ۴/۵           ۶) دیگر موارد  ٠/٨ 

١٠۴‑ عضو باشگاه، کلوپ یا تیم ورزشی هستید؟       ١) بلی   ١٨/٢        ٢) خیر  ٨١/٨

١٠۵‑ برای تماشای ورزش به اماکن، سالن ها و میدان های ورزشی می روید؟     ١) بلی    ١٠/٧         ٢) خیر   ٨۶/۵

١٠۶‑ به طور متوسط، در هفته چند ساعت وقت در سالن ها، اماکن و میدان های ورزشی به تماشای ورزش اختصاص می دهید؟  ١۴  دقیقه (میانگین)

١٠٧‑ به طور متوسط، در هفته چند ساعت وقت برای تماشای ورزش از تلویزیون اختصاص می دهید؟  ١  ساعت و ١١ دقیقه 

بازی  

١٠٨‑ معموًال با کدام یک از بازی های زیر خود را سرگرم می کنید؟  ١) هیچ یک  ۶۴/۶ 

١٠٩‑ در هفته چند ساعت به آن اختصاص می دهید؟   

دقیقه در هفته انجام نوع بازی دقیقه در هفته انجام نوع بازی

١/٩ ٣/۶ ٧/٨ شطرنج  ١/٣  کنسول های بازی (از جمله ایکس باکس/پلی استیشن 

٢/۶ ١/٠ ٣/٣٧ لوگو و پازل ۵/٣  بازی های رایانه، تبلت و تلفن همراه

٧/٣ ٢/١ ٨/١٢ تخته نرد ۴/٠  انواع کارت های بازی بزرگساالن (پاسور) 

۵/٣ ٢/٢ ۴/٣ فوتبال دستی ٠/٩  انواع کارت ها و اسباب بازی کودکان
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١١٠‑ غیر از این بازی ها، بازی دیگری که در آن وسیله ای استفاده نمی شود انجام می دهید؟ ١) بلی  ٣/٣           ٢) خیر  ۴/٩٣ 

١١١‑ چه نوع بازی؟ نام ببرید) ١) ………………………...  ٢) ………………………...

١١٢‑ برای این بازی ها به کلوپ و مراکزی خارج از منزل هم مراجعه  می کنید؟  ١) بلی   ١٠/٢             ٢) خیر  ٨٩/٨

ادامۀ مشخصات پاسخگو:

١١٣‑ دین و مذهب:   ١) شیعه  ٩٠/٣            ٢) سنی  ٨/٩           ٣) دیگر ادیان ٠/٣

١١۴‑ زبان ها و لهجه هایی که می تواند بفهمد:    

١) فارسی  ٩۴/٣           ٢) ترکی  ٢۵/٣           ٣) عربی  ۴/٨           ۴) کردی  ١٣/٣           ۵) بلوچی ٣           ۶) لری و لکی ١٣/٢           ٧) گیلکی ۵/۶           ٨) بندری  ٣/٣    
٩) التین (انگلیسی یا اروپایی)  ۶/۶ 

١١۵‑ زبان ها و لهجه هایی که می تواند صحبت کند: 

١) فارسی ٩١/٧           ٢) ترکی ٢٢/٩           ٣) عربی  ٣/٣           ۴) کردی  ١١/۶           ۵) بلوچی ٢/٧           ۶) لری و لکی  ١٢           ٧) گیلکی ۴/٨          ٨) بندری  ٢/٨  
٩) التین (انگلیسی یا اروپایی)  ٢/۴

١١۶‑ زبان مادری (تنها یک گزینه) 

١) فارسی  ۴٧/٣           ٢) ترکی  ٢٠/۴           ٣) عربی ٢/٢           ۴) کردی ١٠/١           ۵) بلوچی ٢/۴           ۶) لری و لکی  ١٠/٧           ٧) گیلکی ۴/٢          ٨) بندری  ٢/٣  
٩) التین (انگلیسی یا اروپایی)    

١١٧‑ نوع ملک: ١) آپارتمانی ٢٩/۶           ٢) منزل حیاط دار (ویالیی)  ۶/۶٩ 

١١٨‑ نوع مالکیت: ١) ملکی  ٧۴/٢           ٢) رهنی‑ اجاره ای  ٢١/٨           ٣) سازمانی و رایگان  ۵/١

١١٩‑ متراژ زمین (برای منازل حیاط دار به متر): ٢٣٩/۵٨ (میانگین)

١٢٠‑ متراژ زیر بنا (برای هر نوع محل سکوت به متر):  ١٢۴/۵٢ (میانگین)

١٢١‑ متوسط مخارج ماهانه خانواده (در یک سال گذشته) به تومان: ٢/١٧١/١٩٠ (میانگین)


