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از نیمــۀ دهــۀ هفتــاد، نهادهــای دولتــ2 به تدریــج بــه ضــرورت پژوهــش دربــارۀ تحــوالت و پدیدارهــای فرهنگــ2 و اجتماعــ2 
ــن  ــ2 از اولی ــد. ی� ــان دادن ــه نش ــای کالن توج ــردآوری داده ه ــه گ ــت ب ــت، در گام نخس ــار م2 رف ــه انتظ ــد و چنان ک ــی بردن پ
پیمایش هایــی کــه در ســطح ملــ2 اجــرا شــد پیمایــش ملــ2 «مصــرف کاالهــای فرهنگــ2» بــود. ایــدۀ ایــن پیمایــش بــه گفتــۀ 
ــاد  ــگ و ارش ــه و وزارت فرهن ــه و بودج ــازمان برنام ــران س ــ2 از مدی ــان برخ ــردد. آن  زم ــال ١٣٧۴ بازم2 گ ــه س ــش ب طراحان
» یونســ�و آشــنا شــدند و ملهــم از آن، طرح پژوهشــ2 مشــابه2 تــدارک دیدند.  اســالم2 بــا پژوهــش£ «مصــرف کاالهــای فرهنگــ£2
ــران جــرح و تعدیــل و درواقــع اندکــ2  ــا فضــای فرهنگــ2 و اجتماعــ2 ای در ایــن چارچــوب، پرسشــنامۀ یونســ�و متناســب ب

مفصل تــر شــد و در چهــار شــهر اراک، بوشــهر، اهــواز و همــدان بــا نمونــه ای پانصدتایــی بــه اجــرا گذاشــته شــد. 
در گام بعــدی، در ســال ١٣٧٨ ایــن پرسشــنامه در ٢٨ مرکــز اســتان در قالــب «مــوج اول پیمایــش ملــ2 مصــرف کاالهــای 
فرهنگــ2» اجــرا شــد. ایــن پیمایــش  در زمــرۀ نخســتین پیمایش هــای ملــ2 پــس از انقــالب بــود و بــه گفتــۀ مدیــر علمــ2 آن، 
ی�ــ2 از مهم تریــن دســتاوردهایش در بخــش ســازمان ده2 و ســازمان یابی£ اجرایــی تحقیــق بــود: آمــوزش پرسشــ3ران، چینــش 
افــراد، آمــوزش محققــانِ مســتقر در شــهرهای مختلــف و... . از ایــن حیــث، ایــن پیمایــش بــه ال3ویــی بــرای تحقیقــات بعــدی 
بــدل شــد.١ پــس از آن مقــرر شــد طرح هــای ملــ2 بــه شــ�ل منظــم و ادواری اجــرا شــوند؛ به ویــژه آنکــه اجــرای ایــن پژوهش هــا، 
بــا درج در برنامه هــای ســوم و چهــارم توســعه، پشــتوانه و حتــ2 الــزام قانونــ2 یافتــه بــود. بدین ترتیــب، مــوج دوم «پیمایــش 

ملــ2 مصــرف کاالهــای فرهنگــ2» در ســال ١٣٨٢ در مراکــز همــۀ اســتان های کشــور اجــرا شــد.
زمــان انتشــار گــزارش مــوج دوم ایــن پیمایــش بــا مــوج تغییــر سیاســ2 در کشــور مصــادف شــد. تغییــر دولــت در ایــران 

١.  برگرفته از مصاحبۀ فاطمه جواهری با احمد رجب زاده، طرح پژوهش2 «ارزیابی پیمایش های مل2»، پژوهش3اه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ١٣٩٩.
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بــر سرنوشــت بســیاری از امــور مؤثــر اســت و ایــن حتــ2 شــامل پیمایش هــای ملــ2 هــم م2 شــود؛ چنان کــه نــه فقــط اجــرای 
پیمایش هــای ملــ2 در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالم2 متوقــف شــد، کــه حتــ2 گزارش هــا و نتایــج پیمایش هــای پیشــین نیــز 
مجــال انتشــار نیافتنــد. گــزارش نتایــج مــوج دوم «پیمایــش ملــ2 مصــرف کاالهــای فرهنگــ2» فقــط به شــ�ل محــدود بــه همــت 
حجت االســالم ســید مهــدی خاموشــ2 در ســازمان تبلیغــات اســالم2 منتشــر شــد، امــا بســیاری از محققــان تــا کنــون بــه نتایــج 

ایــن پژوهــش دسترســ2 نداشــته اند. 
پژوهشــ3اه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات در ســال ١٣٩٨ مــوج ســوم پیمایــش ملــ2 «مصــرف کاالهــای فرهنگــ2» را اجــرا کرد 
و اکنــون بســیار خرســندیم کــه هم زمــان بــا انتشــار گــزارش مــوج ســوم ایــن پیمایــش، گــزارش مــوج دوم نیــز به شــ�ل عمومــ2 

منتشــر م2 شــود و در اختیــار محققــان قــرار م2 گیــرد.  
بــا توجــه بــه مقدمــۀ مدیــر علمــ2 مــوج دوم طــرح «مصــرف کاالهــای فرهنگــ2»، دکتــر احمــد رجــب زاده، کــه در همــان 
زمــان نوشــته شــده اســت، توضیــح فزون تــر دربــارۀ ویژگ2 هــای فنــ2 ایــن پیمایــش اضافــه بــه نظــر م2 آیــد؛ همچنیــن بــا نظــر 
بــه مقدمــۀ نســبتاً مفصــل£ پژوهشــ3اه بــر گــزارش مــوج ســوم، بحــث زیــادی دربــارۀ ضــرورت و اهمیــت چنیــن پیمایش هایــی 
نیــز باقــ2 نم2 مانــد. در اینجــا فقــط بایــد یــادآوری کنیــم کــه «تهیــۀ آمــار و اطالعــات از فعالیت هــای فرهنگــ2» هــدف اصلــ2 
و آغازیــن مدیــران از ســفارش چنیــن طرحــ2 بــوده اســت؛ آمــار و اطالعاتــ2 کــه معیــار ارزیابــی سیاســت های فرهنگــ2 فعلــ2 
ــق فکــری و  ــا عالئ ــز متناســب ب ــدان فرهنگــ2 نی ــ2 م2 شــوند. پژوهشــ3ران و ناق ــ2 تلق ــ2 سیاســت های آت و پشــتوانۀ منطق
پژوهشــ2 خــود بــه ســراغ ایــن داده هــا م2 آینــد. مطمئنــاً تحلیل هــای عمیــق از فرهنــگ و «مصــرف فرهنگــ2» فقــط بــا اســتناد 
بــه داده هــای یــ^ یــا چنــد پیمایــش میســر نیســت و بــه داده هــای متنوع تــر و چارچوب هــای تحلیلــ2 منقــح محتــاج اســت. 
امــا داده هــا و یافته هــای ایــن ســه مــوج پیمایــش ملــ2 «مصــرف کاالهــای فرهنگــ2» در مقایســه بــا ی�دی3ــر بــه ســهم خــود 
م2 تواننــد یاری رســانِ مدیــران و محققــان باشــند. بی تردیــد وقفــه ای کــه میــان مــوج دوم و مــوج ســوم ایــن پیمایــش بــه وجــود 
آمــد به لحــاظ اجرایــی و پژوهشــ2 زیان بــار اســت و بایــد امیــدوار باشــیم کــه زیــن پــس چنیــن پژوهش هایــی از دســت تطــاول 
حــوادث روزگار ایمــن بماننــد تــا هــم نوعــ2 انباشــت تجربــه در نهادهــای پژوهشــ2 شــ�ل گیــرد و هــم پیوســتگ2 داده هــا و 

قابلیت هــای تحلیلــ2 آن هــا خدشــه دار نشــود.   
در اینجــا بایــد از همــۀ مدیــران و محققانــ2 کــه در زمــان خــود در طراحــ2 و اجــرای ایــن پیمایــش نقــش داشــتند و به ویــژه 
از مدیــر علمــ2 پیمایــش، دکتــر احمــد رجــب زاده، ســپاس گزاری کنــم. انتشــار عمومــ2 یافته هــای چنیــن پیمایش هایــی زمینــۀ 
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ــارۀ  ــر آن، درب ــالوه ب ــه ع ــا، بل� ــن پیمایش ه ــده در ای ــوالت طرح ش ــات و مق ــارۀ موضوع ــط درب ــه فق ــو، ن ــث و گفت وگ بح
خــود پیمایش هــا و کیفیــت و اعتبــار و فایده منــدی آن هــا را فراهــم مــ2 آورد. چنیــن مباحثــ2 عنصــری ضــروری از هــر فعالیــت 
علمــ2 اســت. امیدواریــم کــه محققــان ارجمنــد، بــا مشــارکت فعاالنــه و مســئوالنه در چنیــن بحث هــا و نقدهایــی، در ارزیابــی 
ــدی  ــای بع ــر پیمایش ه ــر و عالمانه ت ــه دقیق ت ــر چ ــرای ه ــ2 و اج ــ2 و طراح ــای فعل ــای پیمایش ه ــۀ یافته ه ــیر محققان و تفس

ســهم به ســزایی بــر عهــده گیرنــد.  

JAمحمد سل
رئیس پژوهشAاه
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ی�ــ2 از دشــواری هایی كــه سیاســت گذار فرهنگــ2 بــا آن روبه روســت كمبــود اطالعــات دربــارۀ فعالیت هــای فرهنگــ2 اســت. دامنــۀ 
گســتردۀ فرهنــگ، در كنــار انتظــارات وســیع و فزاینــده از سیاســت گذار  فرهنگــ2، افقــ2 متنــوع از فعالیــت را رقــم م2 زند. آنــان كه قدم 
بــه عرصــۀ فرهنــگ م2 نهنــد، از یك ســو، بــا گرایش هــا و ارزش هــای اجتماعــ2 و، از ســوی دی3ــر، بــا كاالهای فرهنگــ2 ســروكار دارند. 

ناگفتــه پیداســت كــه در ایــن هــر دو عرصــه، تــا چــه حــد كمبــود اطالعــات و آمــار مانعــ2 اساســ2 در برابــر سیاســت گذار اســت.
نخســتین ایــدۀ تهیــۀ اطالعــات و آمــار از فعالیت هــای فرهنگــ2 در ســال ١٣٧۴ مطــرح شــد. بااین حــال چنــد ســال2 م2 بایــد 
ــر در سیاســت گذاری  ــد نقشــ2 مؤث ــد. اطالعــات هنگامــ2 م2 توان ــ2 بیاب ــر و مل ــ2 فراگی ــن فعالیــت خصلت ــا ای م2 گذشــت ت
ایفــا كنــد كــه بــا روشــ2 قابــل اعتمــاد گــردآوری شــود و فراگیــر باشــد؛ بدیــن معنــا كــه داده هــا تنهــا بــه چنــد شــهر اصلــ2 كشــور 
ــان  ــه، در طــول زم ــد، و ســرانجام آنك ــت فرهنگــ2 كشــور ترســیم كن ــع از وضعی ــری جام ــ2 تصوی محــدود نشــود و به عبارت

اســتمرار یابــد تــا تحــوالت و تغییــرات فرهنگــ2 را بتــوان شــناخت.
ایــدۀ انجــام پژوهش هــای ملــ2 بــا چنیــن روی�ــردی در ســال ١٣٧٨ پذیرفتــه شــد و در مفــاد قانــون برنامــه گنجانــده شــد. 

ایــن پژوهش هــا در ســه عرصــه وظیفــۀ گــردآوری داده هــای فرهنگــ2 را عهــده دار شــدند.
طــرح جامــع آمارگیــری فرهنگــ2 بــا هــدف گــردآوری اطالعاتــ2 در زمینــۀ ام�انــات فیزی�ــ2 و انســان2 بــه اجــرا درآمــد. طرح 
«پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــا» بــا هــدف شــناخت نگرش هــای مــردم بــه محیــط اجتماعــ2 و فرهنگــ2 اجــرا شــد. و ســرانجام 
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طــرح «فعالیــت و مصــرف كاالهــای فرهنگــ2 بــه رفتــار خانــوار در زمینــۀ مصــرف فرهنــگ تجســم  یافته پرداخت.
طــرح مصــرف كاالهــا و فعالیت هــای فرهنگــ2» از نخســتین پژوهش هــای ملــ2 در عرصــۀ فرهنــگ اســت كــه مطالعــات 
ــ2 در ســطح  ــ2 مل ــات به دســت آمده به صورت ــر اســاس تجربی ــد و ب ــد شــهر كشــور اجــرا ش ــۀ آن در ســال ١٣٧۴ در چن اولی

مراكــز اســتان ها انجــام شــد.
در پایــان جــا دارد كــه از تــالش افــرادی كــه در ایــن تحقیــق گســترده نقــش داشــته اند تشــ�ر كنــم. كاری چنیــن بــزرگ تنهــا 
در ســایۀ همــت مجموعــه ای وســیع از افــراد میســر اســت. از آقــای دكتــر احمــد رجــب زاده، كــه در ایــن ســال ها بــا حوصلــه و 
دقــت علمــ2 درخــور ایــن پژوهــش مهــم را بــه پیــش برده انــد، تشــ�ر م2 كنــم. امیــد اســت كاربــرد نتایــج پژوهش هــا در عرصــۀ 

عمــل سیاســت فرهنگــ2 را هــر چــه بیشــتر به ســوی تدبیــر و كارایــی ســوق دهــد.

Jاحمد مسجدجامع
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ــت گذاری  ــدا از سیاس ــری ج ــ2 ام ــگ دین ــق فرهن ــترش و تعمی ــرای گس ــالش ب ــ2 و ت ــای دین ــرای حوزه ه ــت گذاری ب سیاس
فرهنگــ2 نیســت. در اینجــا مجــال ورود بــه ایــن پرســش نیســت کــه چــه نســبت2 بیــن فرهنــگ و دیــن وجــود دارد و کدام یــ^ 
دارای قلمرویــی عام تــر اســت. آنچــه م2 تــوان بــر ســر آن توافــق کــرد رابطــۀ متقابــل بیــن ایــن دو حــوزه اســت. همچنیــن آنچــه 
ــه قلمــرو فرهنــگ اســت. اجــزای فرهنــگ جــدا از ی�دی3ــر نیســتند و  ــد نســبت ب ــد داشــت نگــرش نظام من ــر آن تأکی ــد ب بای
نم2 تــوان تنهــا بــا سیاســت گذاری و یــا عطــف توجــه بــه یــ^ یــا چنــد موضــوع فرهنگــ2، کلیــت سیاســت فرهنگــ2 را پیــش 
بــرد. و ســرانجام بــر ایــن نکتــه اصــرار دارم کــه بــدون در دســت داشــتن شــاخص های دقیــق دربــارۀ وضعیــت دینــ2 و فرهنگــ2، 
سیاســت گذاری کامــل و اثربخــش نخواهــد بــود. شــاخص ها هــم از موقعیــت کنونــ2 خبــر م2 دهنــد و هــم سیاســت گذاری را 

راهنمایــی م2 کننــد کــه چــه میــزان در مســیر درســت حرکــت م2 کنــد و در دســتیابی بــه هــدف توفیــق یافتــه اســت. 
ایــن ســه نکتــه منطــق بنیادیــن تدویــن طرح هــای ملــ2 بــود. از چنیــن منظــری، انجــام ســه پژوهــش ملــ2 در مــاده ١۶٢ 
قانــون برنامــۀ ســوم تصویــب و در برنامــۀ چهــارم نیــز عینــاً تنفیــذ شــد. بــدون آنکــه قصــد ورود بــه مجــادالت مفهومــ2 دربــارۀ 
فرهنــگ را داشــته باشــم، م2 تــوان ســه وجــه فرهنــگ را از چشــم سیاســت گذار مــورد توجــه قــرار داد: ســطح نگــرش، ســطح 
̂ ســو،  ســرمایه های مــادی و انســان2 و تجهیزات،ســطح رفتارهــا و مصــرف فرهنگــ2. هــر نــوع سیاســت گذاری فرهنگــ2، از ی
چشــم2 بــه نگرش هــای مــردم جامعــه دارد، اینکــه ارزش هــای آنــان کدام انــد، تحــوالت ارزشــ2 در ســمت و ســویی اســت و...، 
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از ســوی دی3ــر، سیاســت گذار ناگزیــر از شــناخت ســلیقه های فرهنگــ2 مــردم اســت، یعنــ2 اینکــه چــه محصــوالت فرهنگــ2 را 
اســتفاده م2 کننــد، ترکیــب ایــن محصــوالت چ3ونــه اســت، مصــرف فرهنگــ2 گروه هــای اجتماعــ2 چــه تفاوتــ2 باهــم دارنــد 
و... . ایــن دو ســطح موقعیــت سیاســت گذار را در هــر لحظــه زمانــ2 نشــان خواهنــد داد. روشــن اســت کــه سیاســت گذاران و 
برنامه ریــزان در پــی تغییــر به ســوی وضعیــت بهتــر تــالش م2 کننــد. ایــن تــالش مقیــد بــه ام�انــات مــادی و انســان2 اســت، 
یعنــ2 سیاســت گذار و برنامه ریــز فرهنگــ2 بایــد بدانــد نیــروی انســان2£ در اختیــار از چــه ســطح تخصصــ2 و مهــارت اســت، 

وضعیــت ســرمایۀ فیزی�ــ2 او چقــدر اســت، تــا توزیــع جغرافیایــی ســرمایه ها در ســطح کشــور چ3ونــه اســت.
نتیجــۀ ایــن نگــرش بــه سیاســت گذاری بــه ســه طــرح مل2 بــا عناویــن «ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان»، «رفتارهــای فرهنگ2 

ایرانیــان»، «فضــای فرهنگــ2 ایــران» منتهــ2 شــد کــه مطابــق قانــون بایــد در مقاطــع زمان2 ی^ و دو ســاله انجام شــوند.
همان  طــور کــه م2 دانیــم، ایــدۀ انجــام ایــن تحقیقــات در شــورای فرهنــگ عمومــ2 مــورد بحــث و تصویــب قــرار گرفتــه 
بــود. شــورای فرهنــگ عمومــ2 در جلســۀ شــمارۀ ٢١٣ مــورخ ١٣٧۴/۶/۶ چارچــوب و محورهــای اساســ2 بررســ2 و مطالعــۀ 
گاهــ2، نگرش هــا و رفتارهــای فرهنگــ2  وضــع فرهنــگ عمومــ2 را بــه تصویــب رســانده بــود. متعاقــب ایــن موضــوع، طــرح «آ
و اجتماعــ2 مــردم ایــران» در ١۵ شــهر از پنــج اســتان کشــور اجــرا شــد. هم زمــان مطالعــه دربــارۀ مصــرف کاالهــا و خدمــات 

فرهنگــ2 (کــه بعدهــا بــا عنــوان «پیمایــش رفتارهــای فرهنگــ2» منتشــر شــد) در ســه شــهر کشــور نیــز بــه اجــرا درآمــد.
ایــن طرح هــا مقدمــات اولیــه را بــرای شــ�ل گیری ســه طــرح ملــ2، کــه بعدهــا در قالــب دفتــر طرح  هــای ملــ2 منســجم شــدند، 
فراهــم آورد. نخســتین مــوج «پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان» در ســال ١٣٧٩ انجام و در ســال ١٣٨٠ نتایج آن منتشــر شــد. 

دو طــرح دی3ــر نیــز بــا عنــوان «رفتارهــای فرهنگــ2 ایرانیــان» و «فضــای فرهنگــ2 ایــران» نیــز بــا فاصلــۀ زمانــ2 کمــ2 انجام شــدند.
از آنجایــی کــه، مطابــق قانــون برنامــۀ ســوم، چارچــوب شــاخص های مــورد ســنجش بایــد بــه تصویــب شــورای عالــ2 انقالب 
فرهنگــ2 برســد، شــورای فرهنــگ عمومــ2 به عنــوان شــورای تخصصــ2 از همــان مراحــل ابتدایــی مشــارکت فعــال در ایــن کار 
داشــت. ایــن شــورا به عنــوان شــورای سیاســت گذاری در طرح هــای ملــ2 در مراحــل مختلــف انجــام ایــن تحقیقــات مشــارکت 
فعــال داشــت. شــورا در ســه جلســۀ مــورخ ١٣٨٢/٢/٢، ١٣٨٢/٣/۶ و ١٣٨٢/۶/١١ موضــوع طرح هــای ملــ2 را مــورد بحــث 
ــد کــه اعضــا نظــرات و پیشــنهادهای خــود را درمــورد چارچــوب ارزش هــای اســالم2 نظــام  ــرار داد و ســرانجام مقــرر گردی ق
جمهــوری اســالم2 بــه دبیرخانــۀ شــورای فرهنــگ عمومــ2 ارائــه دهنــد تــا بعــد از تنظیــم نهایــی در کمیتــۀ مزبــور، به شــورای عال2 

انقــالب فرهنگــ2 ارائــه شــوند. ایــن شــاخص ها در تاریــخ ١٣٨٢/٩/٢۵ بــه تصویــب شــورای انقــالب فرهنگــ2 رســید.
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ســازمان تبلیغــات اســالم2، بــا درک ایــن موضــوع کــه فعالیت هــای دینــ2 جــدا از گرایش هــا و رفتارهــای فرهنگــ2 نیســت، 
از همــان ابتــدا به صــورت فعــال در انجــام ایــن پیمایش هــا مشــارکت داشــت. بــه همیــن دلیــل، در گروه هــای تخصصــ2 کــه 
شــورای فرهنــگ عمومــ2 بــرای تصمیــم گیــری در ایــن زمینــه تشــ�یل مــ2 داد، ســازمان تبلیغات اســالم2 ی�ــ2 از اعضــای ثابت 
آن بــود. در جلســۀ مــورخ ١٣٨٣/٣/۵ شــورای فرهنــگ عمومــ2 بــرای تصمیم گیــری درمــورد نحــوۀ انتشــار نتایــج شــورایی را با 
حضــور ســازمان تبلیغــات اســالم2 تشــ�یل داد (ص ٢٨٧). همچنیــن در جلســۀ مــورخ ١٣٨۴/۴/١۴ کمیته ای متشــ�ل از دفتر 
طرح هــای ملــ2، ســازمان تبلیغــات اســالم2، دانشــ3اه تربیــت مــدرس، پژوهشــ�دۀ فرهنــگ و اندیشــۀ دینــ2، و پژوهشــ3اه 

حــوزه و دانشــ3اه مســئولیت تدویــن شــاخص های ســنجش دینــداری متناســب بــا جامعــۀ ایــران را عهــده دار شــدند.
حضــور ســازمان در ایــن تحقیقــات نــه فقــط بــه دلیــل عالقــۀ شــخص2 بل�ــه بــه ســبب نقشــ2 اســت که ایــن نــوع تحقیقات 

در سیاســت گذاری فرهنگــ2 م2 تواننــد ایفــا کننــد.
خوشــحالیم کــه ســازمان، بــا انتشــار ایــن کتــاب، دومیــن مجموعــه از طرح هــای ملــ2 را بــه ســامان م2 رســاند. نخســتین 
ــاب  ــون کت ــان» در ســال ١٣٨٧ منتشــر شــد. اکن ــوان «گرایش هــای فرهنگــ2 و نگرش هــای اجتماعــ2 ایرانی ــا عن مجموعــه ب
رفتارهــای فرهنگــ) ایرانیــان، مــوج دوم منتشــر م2 شــود. ایــن پیمایــش در ٢٨ مرکــز اســتان کشــور انجــام شــده اســت. در مــوج 
اول ایــن پیمایــش، اطالعــات مــورد نیــاز از ی�ــ2 از اعضــای خانــوار ســؤال م2 شــد. بــا توجــه بــه انتقــادی کــه نســبت بــه ایــن 
روش مطــرح شــده بــود، هم زمــان و در کنــار ایــن روش، نمونــه ای متشــ�ل از افــراد انتخــاب شــد و پرسشــنامه از آنــان نیز ســؤال 

شــد. مقایســۀ ایــن دو م2 توانــد تصویــری بهتــر و دقیق تــر از مصــرف فرهنگــ2 بــه دســت دهــد.
ــود  ــئولیت خ ــه در دوران مس ــم ک ــ�ر م2 کن ــجدجامع2 تش ــای مس ــاب آق ــز جن ــرادر عزی ــمرده، از ب ــم ش ــت را مغتن فرص
ــق به صــورت مشــارکت2 حاصــل حساســیت و  ــه اجــرا رســاند. انجــام ایــن تحقی ــدی و جدیــت ایــن طرح هــا را ب ــا عالقه من ب
عالقه منــدی ایشــان بــه ایــن روش بــود. همچنیــن از جنــاب آقــای دکتــر احمــد رجــب زاده، کــه مســئولیت انجــام ایــن تحقیــق را 
بــر عهــده داشــت و نــگارش ایــن گــزارش را نیــز بــه انجــام رســاند، قدردانــ2 م2 کنــم. همچنیــن الزم م2 دانــم از جنــاب آقــای 
دکتــر محســن گــودرزی نیــز تشــ�ر کنــم کــه بــا دلســوزی پی3یــر به سرانجام رســاندن طرح هــای ملــ2 بــود تــا از طریــق انتشــار ایــن 
مجموعــه، وضعیــت فرهنگــ2 کشــور را به صــورت علمــ2 بتــوان بازخوانــ2 کــرد. در پایــان از تالش هــا و مســاع2 دکتــر ســید 
عل2 رضــا فروغــ2، مدیــر کل محتــرم دفتــر برنامه ریــزی پژوهش هــای کاربــردی، و همــ�اران ایشــان، کــه زمینــۀ انتشــار برخــ2 

طرح هــای ملــ2 و ازجملــه ایــن پیمایــش ملــ2 را فراهــم آوردنــد، قدردانــ2 م2 کنــم.
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امیــدوارم کــه انتشــار محــدود نتایــج ایــن طــرح، کــه بــا هــدف آگاهــ2 سیاســت گذاران، مدیــران و متخصصــان صــورت 
م2 گیــرد، زمینــه ای را بــرای بحــث و تدقیــق در مســائل فرهنگــ2 فراهــم کنــد. قطعــاً دســتاورد ایــن مباحــث بــرای نظــام و جامعۀ 

اســالم2 ایــران مبــارک خواهــد بــود.

Jسید مهدی خاموش
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ایــن نوشــته، گــزارش مــوج دوم تحقیــق «رفتارهــای فرهنگــ2 ایرانیــان اســت» اســت كــه بــا تغییراتــ2 در پرسشــنامه و طــرح 
ــز ســال ١٣٨٢، اجــرا شــده اســت.  ــه ۴ ســال از اجــرای مــوج اول، در پایی ــه فاصل ــری، ب نمونه گی

Jمقوالت مورد بررس
مقوالت و اقالم، بعد از تغییر، به شرح ذیل مورد پرسش واقع شده است: 

١. فعالیــت مذهبــی، بــا پرســش از انجــام اعمــال مذهبــی در ١٠ مقولــه، زمــان انجــام فعالیــت مذهبــی، برگــزاری مراســم 
و مجالــس مذهبــی در منــزل، نــوع مراســم و زمــان برگــزاری آن، اســتفاده از نوارهــای صوتــ2 مذهبــی ١) قــرآن و ٢) نوحــه، 

روضــه و عــزاداری و مســافرت بــه قصــد زیــارت. 
٢. فعالیــت اجتماعــ2 بــا پرســش از مشــاركت یــا عضویــت در ١) انجمن هــا یــا كانون هــای علمــ2   و فرهنگــ2، ٢) انجمــن 
اولیــاء و مربیــان، ٣) بســیج و ۴) انجمن هــای خیریــه و زمــان مشــاركت، رفت و آمــد بــا ١) اقــوام و خویشــان، ٢) همســای3ان، 
٣) دوســتان و آشــنایان و ۴) همــ�اران از ســوی اعضــای خانــواده و تعــداد آن، برگــزاری جشــن تولــد در خانــواده، تعــداد مــوارد 
برگــزاری، دعــوت اعضــای خانــواده بــه جشــن تولــد و تعــداد مــوارد دعــوت، رفتــن بــه قهوه خانــه و كاف2 شــاپ و زمــان آن و 

مســافرت بــه قصــد دیــدن اقــوام و خویشــان. 
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٣. فعالیــت ورزشــ2 در محــور اول بــا پرســش از ١) ورزش اعضــا در خــارج و داخــل منــزل،    ٢) نــوع ورزش، ٣) محــل 
ورزش، ۴) متوســط زمــان ورزش، و در محــور دوم بــا پرســش از        ١) عضویــت افــراد در باشــ3اه، كلــوپ یــا تیــم ورزشــ2، 

٢) تماشــای ورزش در اماكــن ورزشــ2 و    ٣) متوســط تماشــای ورزش در ایــن اماكــن. 
۴. فعالیــت تفریحــ2 بــا پرســش از ١) رفتــن بــه پــارك و مراكــز تفریحــ2، ٢) گــردش یــا قــدم زدن در بــازار و خیابــان و ٣) 

مســافرت بــه قصــد تفریــح و گــردش. 
۵. بــازی بــا پرســش از ١) وســایل بــازی مــورد اســتفاده اعضــا، ٢) متوســط زمــان بــازی در هفتــه،  ٣) مراجعــه بــه مراكــز 

بــازی بیــرون از منــزل و ۴) رفتــن بــه شــهربازی. 
۶. فعالیت هنری و دست2 با سؤال از ١) نوع فعالیت هنری و دست2 و ٢) زمان صرف شده برای انجام این فعالیت ها. 

٧.  مطالعــه كتــاب بــا پرســش از ١) مطالعــه انــواع كتــاب، ٢) متوســط زمــان مطالعــه در هفتــه، ٣) رفتــن بــه كتابخانــه، ۴) 
امانــت كتــاب،  ۵) محــل امانــت،  ۶) میــزان امانــت كتــاب، ٧) تعــداد تقریبــی كتــب غیردرســ2 موجــود در منــزل و ٨) خریــد 

كتــاب در یــك ســال گذشــته. 
ــان  ــه، ٣) متوســط زم ــزان مطالع ــه، ٢) می ــه و روزنام ــوع مجل ــا پرســش از ١) ن ــه) ب ــه و مجل ــه نشــریه (روزنام ٨.مطالع

ــه.  ــه و مجل ــد روزنام ــت خری ــ2 باب ــه پرداخت ــه نشــریه و ۵) هزین ــه، ۴) ســابقه مطالع مطالع
٩. اســتفاده از رادیو و تلویزیون با ســوال از ١) داشــتن رادیو و تلویزیون، ٢) مدت زمان روشــن بودن آن در شــبانه روز،٣) 
متوســط زمــان اســتفاده، ۴) اســتفاده از ایســتگاه های رادیویــی و تلویزیونــ2 خارجــ2 (ماهــواره)، ۵) شــب�ه (كانــال) مــورد 

اســتفاده و ۶) مــدت زمــان اســتفاده از رادیــو خارجــ2. 
١٠. اســتفاده از ویدئــو یــا ویدئــو ســ2 دی بــا پرســش از ١) داشــتن ویدئــو، ٢) نــوع برنامــه ویدئویــی، ٣) متوســط زمــان 

اســتفاده و ۴) نحــوه تهیــه نــوار ویدئویــی. 
١١. اســتفاده از ضبــط صــوت بــا ســوال از ١) داشــتن ضبــط صــوت، ٢) نــوع نــوار، ٣) زبــان نوارهــای مــورد اســتفاده، ۴) 

متوســط زمــان اســتفاده و ۵) تعــداد تقریبــی انــواع نــوار موجــود در منــزل. 
ــان  ــتفاده، ۴) زم ــوع اس ــر، ٣) ن ــتفاده از كامپیوت ــر، ٢) اس ــتن كامپیوت ــش از ١) داش ــا پرس ــر ب ــتفاده از كامپیوت ١٢. اس

ــت.  ــتفاده از اینترن ــل اس ــت و ٧) مح ــتفاده از اینترن ــه، ۶) اس ــارج از خان ــر در خ ــه كامپیوت ــ2 ب ــتفاده، ۵) دسترس اس
١٣. رفتــن بــه ســینما و تئاتــر  بــا پرســش از ١) رفتــن بــه ســینما، ٢) تعــداد فیلــم، ٣) تماشــای فیلــم در مراكــزی غیــر از 
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ســینما، ۴) رفتــن بــه تئاتــر، ۵) متوســط تماشــای تئاتــر در ســال و ۶) محــل تماشــای تئاتــر. 
١۴. تســهیالت (ام�انــات) فرهنگــ2 بــا ســوال از فاصلــه خانــواده تــا ١) كتابفروشــ2، ٢) دكــه مطبوعاتــ2، ٣) ویدئوكلــوپ و 
فروشــ3اه عرضــه محصــوالت فرهنگــ2، ۴) پــارك و فضــای ســبز، ۵) ســالن و زمیــن ورزشــ2 و ۶) مســجد و حســینیه و زیارتگاه. 

١۵.زمان فراغت با پرسش از زمان فراغت ١) در روزهای معمول هفته و ٢) روزهای تعطیل هفته. 
١۶.متغیرهــای زمینــه ای بــا پرســش از ١) ســن، ٢) جنــس، ٣) دیــن، ۴) زبــان، ۵) محــل تولــد، ۶) تحصیــالت،  ٧) مــدت 
اقامــت، ٨) وضــع تاهــل، ٩) وضــع فعالیــت و ١٠) شــغل اعضــای خانــواده و ١١) نــوع ملــك، ١٢) نــوع مال�یــت، ١٣) متــراژ 
زمیــن و بنــا، ١۴) قیمــت زمیــن و بنــا در محــل (در ســؤال از بنــگاه معامالتــ2 و افــراد آشــنا)، ١۵) ارزیابــی منطقــه ســ�ونت در 

عــرف محــل بــه لحــاظ طبقه بنــدی آن بــه منطقــه بــاال و پاییــن و ١۶) متوســط مخــارج ماهانــه خانــواده. 
ــواده و هــم اعضــای شــش  ســال و بیشــتر،  ــه خان ــوط ب ــه نحــوی ســازمان ده2 شــده كــه هــم اطالعــات مرب پرسشــنامه ب
ــه در آن  ــده ك ــن ش ــنامه ای تدوی ــوك پرسش ــر بل ــورد ه ــن، در م ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــده اس ــر در آن درج گردی ــط مصاحبه گ توس
اطالعــات مربــوط بــه تســهیالت فرهنگــ2، قیمــت زمیــن و بنــا در محــل و جایــ3اه محــل در شــهر بــه لحــاظ بــاال و پاییــن بــودن 

منطقــه مســ�ون2 بــا مراجعــه بــه بنــگاه معامالتــ2 و افــراد آشــنا در محــل درج شــده اســت. 

تعریف مفاهیم
تعریف مفاهیم تغییری نكرده و همان تعاریف موج اول مبنای كار قرار گرفته است. 

نمونه گیری
واحــد نمونــه خانــواده بــوده اســت. بــرای انتخــاب ٢۵٠٠ خانــواده، كــه حجــم نمونــه را تشــ�یل م2 دهــد، از نمونه گیــری دو 
 Primary) ــه اول ــری مرحل ــوان واحــد نمونه گی ــه عن ــه اول، تعــداد ۶٢۵ خوشــه ب ــه ای اســتفاده شــده اســت. در مرحل مرحل
Sampling Unit) از جمعیــت خانوارهــای معمولــ2 ٢٨ شــهر مركــز اســتان بــه صــورت نمونــه انتخــاب و در مرحلــه دوم در 

هــر یــك از psuهــای نمونــه، تعــدادی خانــوار انتخــاب شــده اســت. ١
هــر خوشــه متشــ�ل از مجموعــه ای بــه هــم پیوســته از ١٠٠ خانــوار معمولــ2 ســاكن در یــك یــا چنــد بلــوك مجــاور بــوده 

١.  نمونه گیری بر مبنای اطالعات حاصل از سرشماری عموم2 كارگاه2 سال ١٣٨١ انجام شده است. 
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اســت. خوشــه های نمونــه متناســب بــا تعــداد خانــوار هــر كــدام از شــهرهای مركــز اســتان بیــن ایــن شــهرها توزیــع شــده و 
ســپس خوشــه های نمونــه هــر شــهر انتخــاب گردیــده اســت. خوشــه های نمونــه هــر شــهر مركــز اســتان بــه روش سیســتماتیك 
خطــ2 و بــا احتمــال متناســب بــا تعــداد خانــوار معمولــ2 ســاكن در هــر بلــوك انتخــاب شــده اســت. ســپس در هــر خوشــه، ۴ 

خانــوار بــه طریــق سیســتماتیك  خطــ2 انتخــاب گردیــده اســت. 
بعــد از انتخــاب خانوارهــای نمونــه، آن هایــی كــه از چنــد هم ســفره تشــ�یل م2 شــده و شــ�ل خانــواده نداشــته اند، طبــق 

دســتورالعمل تدویــن شــده، بــا واحدهــای دی3ــری از همــان بلــوك، جای3زیــن شــده اند. ١
از مجمــوع ٢۵٠٠ پرسشــنامه، ۴۶ مــورد مخــدوش تشــخیص داده و اطالعــات مربــوط بــه ٢۴۵۴ خانــواده بــا جمعیــت 
٩٨١٨ نفــر افــراد ۶ ســاله و باالتــر تحلیــل شــده اســت. جــدول ٠‑١ تركیــب تعــداد خانــواده و افــراد ۶ ســاله و بیشــتر نمونــه 

ــد.  ــان م2 ده را در ٢٨ شهرنش
جدول ١. تخصیص نمونه ٢٨ شهر

نام شهر
نمونه 

افراد ۶ ساله و بیشترتعداد خانواده 

۴٨١٩١اراك
٣٩١٧٣اردبیل
۵۶٢٣٢ارومیه

١۶۴۶٣٣اصفهان
٨٠٣٧۶اهواز
١٢۵٧ایالم

٣١١۴۶بندرعباس
١۶٨٠بوشهر
١۴۴۵٧١تبریز

١.با توجه به حجم و نوع نمونه گیری، نتایج حاصل از تحقیق، فقط در سطح مل2 قابل تعمیم است. به همین جهت بر خالف موج اول، كه ام�ان استخراج نتایج استان2 وجود 
داشت، در این موج، چنین امری میسر نیست؛ م3ر برای بعض2 شهرها مانند تهران كه نمونه قابل قبول2 دارند. 
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نام شهر
نمونه 

افراد ۶ ساله و بیشترتعداد خانواده 

٨٨٠٣٣٣۶تهران
٢٨١٣٣خرم آباد
۶٠٢٣٣رشت

٣٩١۵٨زاهدان
٣۶١۶۵زنجان
٢٨١٠٠ساری
١٢۴۵سمنان
٣٢١٢٢سنندج
١٢۵٠شهركرد
١١٧۵١۵شیراز
٣۵١٢۴قزوین

٩١٣٨٣قم
۴٨١٧٨كرمان

٨٠٣٣٩كرمانشاه
٢٨١١٠گرگان
٢٣٨٩٧۶مشهد
۴٨١٨٩همدان
٨۴١یاسوج

۴۴١۶٢یزد
٢٨٢۴۵۴٩٨١٨ شهر
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Jتركیب سن
جمعیــت نمونــه از لحــاظ ســن2 بــه ۶ گــروه تقســیم شــده اســت. ٩/٨ درصــد در گــروه ســن2 ۶‑١١ ســال، ٢٠/٧ درصــد ١٢‑

ــد.  ــرار دارن ــاالی ۶۴ ســال ق ١٨، ١٨/٩ درصــد ١٩‑٢۵، ٢۴/۶ درصــد ٢۶‑۴٠، ٢١/٧ درصــد ۴١‑۶۴ و ۴/٢ درصــد ب
میانگیــن آن ٣٠/١ ســال بــا انحــراف معیــار ١۶/۶٨ اســت. حداقــل ســن ۶ و حداكثــر آن ٩٨ ســال اســت. 

Jتركیب جنس
۵٠ درصد افراد مرد و ۵٠ درصد زن م2 باشند. 

روابط سببی و نسبی
٢۵ درصد سرپرست، ٢٢/٧ درصد همسر، ۴٩/۶ درصد فرزند و ٢/٧ درصد سایر بستگان سرپرست هستند. 

وضع تاهل
۴٨/٢ درصد نمونه دارای همسر، ٣/۶ درصد بدون همسر بر اثر فوت یا طالق و ۴٨/٢ درصد مجرد (هرگز ازدواج نكرده) هستند. 
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دین و مذهب
٩۶/۶ درصد جمعیت نمونه شیعه، ٢/٩ درصد سن2 و ٠/۵ درصد نیز پیرو سایر ادیان هستند. 

فهم زبان
ــد  ــمارند. ٩٧/۴ درص ــد، برش ــم آن بوده ان ــه فه ــادر ب ــه ق ــی را ك ــورد، زبان های ــه م ــا س ــته اند ت ــراد م2 توانس ــورد اف ــن م در ای
جمعیــت نمونــه قــادر بــه فهــم زبــان فارســ2، ٢٨/٧ درصــد تركــ2، ٧/۶ درصــد كــردی، ۴/٢ درصــد لــری و ل�ــ2، ۴/۶ درصــد 
گیل�ــ2، ٣/٧ درصــد عربــی، ١/۴ درصــد بنــدری، ٠/٨ درصــد بلوچــ2 و ۴/۴ درصــد انگلیســ2 هســتند. ٠/١ درصــد نیــز اظهار 

كرده انــد كــه قــادر بــه فهــم زبان هــا و لهجه هایــی غیــر از مــوارد ذكــر شــده هســتند.

صحبت كردن 
در ایــن مــورد هــم افــراد م2 توانســته اند تــا ســه مــورد را ذكــر كننــد. ٩۴/١ درصــد جمعیــت نمونــه قادرنــد بــه زبــان فارســ2 
صحبــت كننــد. ٢۵/١ درصــد تركــ2، ۶/٣ درصــد كــردی، ٣/۴ درصــد لــری و ل�ــ2، ٢/٨ درصــد عربــی، ٢/٩ درصــد گیل�ــ2، 
٠/٨ درصــد بلوچــ2، ١ درصــد بنــدری و ٣/١ درصــد قــادر بــه صحبــت كــردن بــه زبــان انگلیســ2 هســتند. ٠/١ درصــد نیــز 

قادرنــد بــه زبــان یــا لهجــه ای غیــر از مــوارد فــوق صحبــت كننــد. 

زبان مادری
ــری و ل�ــ2، ٢ درصــد  ــراد فارســ2، ٢٢/٩ درصــد تركــ2، ۶/١ درصــد كــردی، ٣/۴ درصــد ل ــان مــادری ۶٣/١ درصــد اف زب
عربــی، ٢/٩ درصــد گیل�ــ2، ٠/۶ درصــد بلوچــ2 و ٠/٩ درصــد بنــدری اســت. ٠/١ درصــد هــم دارای زبــان مــادری دی3ــری 

غیــر از مــوارد ذكــر شــده هســتند. 

سطح تحصیالت 
ــا  ــتن، ٣) ت ــدن و نوش ــواد خوان ــواد، ٢) س ــت: ١) بی س ــده اس ــش ش ــه پرس ــالت در ١٠ مقول ــطح تحصی ــنامه س در پرسش
ــم، ۶)  ــا دیپل ــی، ۵) ت ــا ســوم راهنمای ــی كــه ســوادآموزی در كالس هــای نهضــت را هــم شــامل م2 شــود، ۴) ت پنجــم ابتدای
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ــالت حــوزوی (ســطح) و ١٠)  ــات)، ٩) تحصی ــالت حــوزوی (مقدم ــر از كارشناســ2، ٨) تحصی ــا كارشناســ2، ٧) باالت ت
ــاد).  ــالت حــوزوی (خــارج و اجته تحصی

ایــن مقــوالت در یــك طبقه بنــدی محدودتــر بــه ۵ طبقــه تقســیم شــده اســت: ١) بی ســواد، ٢) ابتدایــی (شــامل مقــوالت 
٢ و ٣)، ٣) متوســطه (شــامل مقــوالت ۴ و ۵)، ۴) عالــ2 (شــامل مقــوالت ۶ و ٧) و ۵) تحصیــالت حــوزوی. 

٧/۴ درصــد جمعیــت نمونــه بی ســواد، ٢۵/٣ درصــد دارای تحصیــالت ابتدایــی، ۵٣/۴ درصــد متوســطه و ١٣/٧ درصــد 
دارای تحصیــالت عال2 انــد. ٠/٢ درصــد هــم دارای تحصیــالت حــوزوی هســتند. 

وضع فعالیت
ــا دانشــجو، ٢۴/۵ درصــد  ــای كار، ٣٢/۴ درصــد محصــل ی ــ�ار جوی ــه شــاغل، ۵/٧ درصــد بی ٢٩/٣ درصــد جمعیــت نمون

ــر از مــوارد ذكــر شــده دارنــد.  ــه دار، ۴/١ درصــد دارای درآمــد بــدون كار و ۴ درصــد فعالیتــ2 غی خان
در صورتــ2 كــه تعــداد محصــل – دانشــجو را بــر اســاس ســطح تحصیــالت از ی�دی3ــر تفكیــك كنیــم، نســبت محصــل در 

جمعیــت نمونــه ٢٨/١ درصــد و نســبت دانشــجو ۴/٣ درصــد خواهــد بــود. 

ارزش محل سvونت
در مراجعــه بــه بلوك هــا نظــر اهالــ2 محــل در خصــوص جایــ3اه محــل بــه لحــاظ بــاال و پاییــن بــودن آن در شــهرها در ۵ 

مقولــه «پاییــن»، «متوســط رو بــه پاییــن»، «متوســط»، «متوســط رو بــه بــاال» و «بــاال» ســؤال شــده اســت. ١
ــوب  ــهر محس ــن ش ــق پایی ــزء مناط ــه ج ــد ك ــرار دارن ــ2 ق ــد در مناطق ــهر، ٢٢ درص ــه ٢٨ ش ــای نمون ــت خانواده ه در جمعی
م2 شــود. ٢١/۶ درصــد جــزء مناطــق متوســط رو بــه پاییــن، ٢٧/٢ درصــد متوســط، ٢١/٧ درصــد متوســط رو بــه بــاال و ۵/٧ 
درصــد جــزء مناطــق بــاالی شــهرها محســوب م2 شــوند (ایــن نســبت ها بــر اســاس ٢۴٢٨ خانــواده كــه پرسشــنامه بلــوك در 

مــورد آن هــا تكمیــل شــده، اســتخراج گردیــده اســت). 

١.  ‑ البته باید در نظر داشت كه شهرهای مختلف به لحاظ درجه توسعه یافتگ2 با هم متفاوتند. از این رو مم�ن است خانواده هایی كه در یك شهر از موقعیت باال شهری 
برخوردارند، در مقایسه با شهری دی3ر، در موقعیت متوسط قرار گیرند. با این حال، اگر س�ونت در باال و پایین شهر را به عنوان شاخص2 در جهت تمایز اجتماع2 به حساب 
آوریم، م2 توان در مجموع ٢٨ شهر، فعالیت و مصرف فرهنگ2 خانواده های ساكن در مناطق مختلف شهر را با هم مقایسه نمود و از این شاخص به عنوان ارزش منطقه 

مس�ون2 (به لحاظ باال و پایین) در تحلیل فعالیت و مصرف فرهنگ2 سود جست. 
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وضعیت اقتصادی  خانواده
عــالوه بــر متغیــر ارزش منطقــه ســ�ونت، مجموعــه ای از متغیرهــای دی3ــر هــم مــورد پرســش قــرار گرفتــه اســت كــه بــر اســاس 
آن م2 تــوان وضعیــت اقتصــادی  خانــواده را مشــخص نمــود. از جملــه ایــن متغیرهــا مال�یــت محــل مســ�ون2، متــراژ زمیــن و 

بنــا و قیمــت آن هــا اســت. 
مالvیــت محــل ســvونت‑ در ســؤال2 از خانــواده درخصــوص مال�یــت محــل ســ�ونت در ۵ مقولــه: ١) مل�ــ2، ٢) اجاره 
ای، ٣) رهنــ2، ۴) رهنــ2‑ اجــاره ای و ۵) ســازمان2 و مجانــ2 ســوال شــده كــه بعــدا بــه ســه مقولــه تقلیــل یافتــه اســت: ١) 
ــه در محل هــای مســ�ون2 مل�ــ2،  ــ2. ٧١/٩ درصــد خانواده هــای نمون ــ2 و ٣) ســازمان2 و مجان مل�ــ2، ٢) اجــاره ای – رهن

٢۴/٩ درصــد اجــاره ای‑ رهنــ2 و ٣/٣ درصــد در محل هــای مســ�ون2 مجانــ2 زندگــ2 م2 كننــد. 
ــودن محــل مســ�ون2، ســؤال شــده اســت. ٧/۶۶  ــا ویالیــی ب ــ2 ی ــوع واحــد مســvونJ‑ در ســؤال دی3ــری از آپارتمان ن

درصــد خانواده هــا در خانه هــای ویالیــی و ٣٣/٣ درصــد در خانه هــای آپارتمانــ2 زندگــ2 م2 كننــد. 
عرصــه و اعیــان واحــد مســvونJ‑ در خصــوص واحد هــای مســ�ون2 ویالیــی از عرصــه و اعیــان و در مــورد واحد هــای 

آپارتمانــ2 از اعیــان آن ســؤال شــده اســت. 
میانگیــن عرصــه ١۵٠٨ واحــد مســ�ون2 حیــاط دار كــه مقــدار عرصــه آن هــا ذكــر شــده، ١٨۵/٢ متــر و میانگیــن زیربنــای 

٢١٣٧ واحــد مســ�ون2 كــه مقــدار اعیــان آن هــا مشــخص شــده، ١٢٠ متــر م2 باشــد. 
ــر، ٢) ۶‑١٠ ســال، ٣)      ــه ســؤال شــده اســت: ١) ۵ ســال و كمت ــا در ۵ مقول ــا‑ از مــدت ســاخت بن مــدت ســاخت بن
١١‑١۵ ســال، ۴) ١۶‑٢٠ ســال و ۵) بــاالی ٢٠ ســال. ١۶/٣ درصــد از محل هــای ســ�ونت دارای ســابقه ســاخت ۵ ســال 
و كمتــر، ١۵/٧ درصــد ۶‑١٠ ســال، ١٢/٨ درصــد ١١‑١۵ ســال، ١٣/٣ درصــد ١۶‑٢٠ ســال و ٣٧/۴ درصد دارای ســابقه 

ســاخت2 بیــش از ٢٠ ســال  هســتند. مــدت ســاخت بنــای ۴/۴ درصــد خانه هــا نیــز مشــخص نیســت. 
قیمــت ملــك در منطقــه – عــالوه بــر ســؤال از نظــر افــراد در خصوص محــل ســ�ونت، ارزش زمین و ســاختمان بلوك های 
مــورد مراجعــه نیــز، بــا مراجعــه بــه بنــگاه محــل و افــراد آشــنا ســؤال شــده اســت. نوســان قیمــت زمیــن و بنــا از یــك شــهر تــا 
ــن  ــن در بلوك هــای مــورد مراجعــه در ٢٨ شــهر، بی ــر زمی ــ2، ارزش یــك مت شــهر دی3ــر متفــاوت اســت، امــا در مقیاســ2 كل
٢۵٠٠ تــا ١۵٠٠٠٠٠ تومــان در نوســان اســت و میانگیــن آن ٢٨٣٢٢٠ تومــان م2 باشــد. قیمــت یــك متــر بنــا بیــن ٧۵٠٠ تــا 
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٢٠٠٠٠٠٠ تومــان در نوســان اســت و میانگیــن آن ٣۴١٩۴۴ تومــان م2 باشــد. 
شــاخص وضعیــت اقتصــادی  ‑ بــر اســاس مقــدار زیربنــا و زمیــن و قیمــت منطقــه ای آن شــاخص2 ســاخته شــده كــه تــا 
حــد زیــادی وضعیــت اقتصــادی  خانــواده را نشــان م2 دهــد. بــر ایــن اســاس خانواده هایــی كــه خانــه گران قیمت تــری دارنــد، 

پایــ3اه اقتصــادی بهتــری دارنــد. 
ــه را م2 تــوان شــاخص دی3ــری در ارزیابــی پایــ3اه اقتصــادی وتم�ــن مالــ2 خانواده هــا بــه حســاب آورد و  مال�یــت خان
فــرض نمــود كــه افــراد مســتاجر عمدتــا قــادر بــه تهیــه محــل مســ�ون2 بــرای خــود نبوده انــد، مالــك محــل مســ�ون2 در شــرایط 
ی�ســان بــه لحــاظ مقــدار عرصــه و اعیــان وضعیــت اقتصــادی  بهتــری از افــراد مســتاجر و كســان2 كــه از خانه هــای ســازمان2 
اســتفاده م2 كننــد، دارنــد. بــر ایــن اســاس ارزش ٣ را بــرای مال�یــت و ارزش ١ را بــرای خانه هــای اجــاره ای و رهنــ2‑ 

ــم.  اجــاره ای و ســازمان2 در نظــر م2 گیری
از ســوی دی3ــر زمانــ2 كــه از ســاخت محــل مســ�ون2 م2 گــذرد اثــر منفــ2 بــر قیمــت و ارزش آن دارد. بــا دادن باالتریــن 
ارزش بــه خانه هــای نوســاز بــا عمــر ١‑۵ ســال (١) و كمتریــن ارزش بــه خانه هــای بــا عمــر بــاالی ٢٠ ســال (٠/٢) م2 تــوان 

ایــن مؤلفــه را هــم در ارزیابــی پایــ3اه اقتصــادی خانــواده لحــاظ نمــود. 
با توجه به ضرایب فوق شاخص اقتصادی بر اساس فرمول ذیل محاسبه شده است: 

(متراژ زمین× قیمت منطقه ای زمین + متراژ بنا × قیمت منطقه ای بنا) × ضریب مدت ساخت × ضریب مال�یت. 
حداكثــر نمــره خانواده هــا از شــاخص مذكــور ٣٢۴٠ میلیــون و حداقــل آن ٢۴ هــزار اســت. میانگیــن نمــره ١٩٨٧ خانــواده 

كــه محاســبه شــاخص بــرای آن هــا مم�ــن بــوده، ٨۶ میلیــون م2 باشــد. 
نوســان ایــن شــاخص در شــهرهای مختلــف متفــاوت اســت كــه بــر مبنــای آن تفــاوت اقتصــادی خانواده هــا در هــر شــهر 
قابــل محاســبه و تحلیــل اســت. بــا ایــن حــال، از ایــن شــاخص در ســطح كلــ2 و كشــوری هــم م2 تــوان ســود جســت كــه در ایــن 

حالــت، ایــن شــاخص، بــه طــور ضمنــ2 ســطح اقتصــادی متفــاوت شــهرها را هــم نشــان م2 دهــد. 
بــا اســتفاده از رویــه خوشــه بندی (بــا ٣٨ چرخــش) خانواده هــا در ٩ خوشــه طبقه بنــدی شــدند. ســپس بــا ادغــام 
ــا  خوشــه هایی كــه اعضــای محــدودی داشــتند، یــك طبقه بنــدی ۵ قســمت2 شــ�ل گرفــت. طبقــه اول متشــ�ل از ١ خوشــه ب
ــا را دارای  ــوان آن ه ــد و م2 ت ــره را گرفته ان ــن نم ــور كمتری ــاخص مذك ــه از ش ــت ك ــو اس ــون دارای ١١٧١ عض ــز ٢۶ میلی مرك
وضعیــت اقتصــادی  پاییــن بــه حســاب آورد. طبقــه دوم متشــ�ل از ١ خوشــه بــا مركــز ٩١ میلیــون دارای ۵٢٩ عضــو اســت 
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ــا  ــه حســاب آورد. طبقــه ســوم متشــ�ل از ١ خوشــه ب ــن ب ــه پایی ــت اقتصــادی  متوســط رو ب ــوان آن هــا را دارای وضعی و م2 ت
ــه حســاب آورد.  ــوان دارای وضعیــت اقتصــادی  متوســط ب ــون دارای ١٨٢ عضــو اســت كــه آن هــا را م2 ت مركزیــت ١٩٠ میلی
طبقــه چهــارم متشــ�ل از ١ خوشــه بــا مركزیــت ٣۵٠ میلیــون دارای ۶٩ عضــو اســت كــه آن هــا را م2 تــوان خانواده هــای دارای 
وضعیــت اقتصــادی  متوســط روبــه بــاال محســوب كــرد. طبقــه پنجــم متشــ�ل از ۵ خوشــه بــا مركزیــت ۶٢٠ تــا ٣٢٠٠ میلیــون 
دارای ٣۶ عضــو اســت كــه آن هــا را م2 تـــوان طبقــه بــاالی اقتصــادی محســوب كــرد. از ایــن طبقه بنــدی در تحلیــل فعالیــت و 

مصــرف فرهنگــ2 خانواده هــا بــه عنــوان «شــاخص وضعیــت اقتصــادی » اســتفاده خواهــد شــد. 

درآمد‑ مخارج ماهانه 
شــاخص اقتصــادی دی3ــری كــه در تحلیــل فعالیــت و مصــرف فرهنگــ2 خانواده هــا م2 تــوان از آن ســود بــرد، درآمــد خانــواده 

اســت كــه بــا شــاخص «متوســط مخــارج ماهانــه خانــواده (در یــك  ســال گذشــته)» ســنجیده شــده اســت. 
منظــور از مخــارج ماهانــه، هزینــه خــوراك، شــارژ مســ�ن، بهداشــت و درمــان، تلفــن، آب، بــرق، پوشــاك، اجــاره مســ�ن، 

هزینــه ایــاب و ذهــاب و تفریــح اســت. 
در جمعیــت نمونــه، ٢۴١٩ خانــواده بــه این ســوال پاســخ داده اند. میانگیــن مخارج ماهانــه خانــواده ٢٠٠٠٠٠ (٢٠٠٢٧۵) 

تومــان اســت بــا انحــراف معیــار ١۴٣۵٩۴. حداقــل مخــارج ١٠٠٠٠ تومان و حداكثــر آن ١٢٠٠٠٠٠ تومان اســت. 
ــه  ــد. طبق ــت آم ــه گانه بدس ــدی س ــك طبقه بن ــش)، ی ــا ۵ چرخ ــه (ب ــارج ماهان ــای مخ ــر مبن ــا ب ــه بندی خانواده ه در خوش
اول بــا مركزیــت ١۶٠٠٠٠ تومــان دارای ٢١۴٢ عضــو اســت كــه م2 تــوان آن هــا را افــراد دارای درآمــد پاییــن محســوب كــرد. 
طبقــه دوم بــا مركزیــت ۴۴٨٠٠٠ تومــان دارای ٢٣٣ عضــو اســت كــه م2 تــوان آن هــا را دارای درآمــد متوســط محســوب كــرد. 
طبقــه ســوم بــا مركزیــت ٨۴۴٠٠٠ تومــان دارای ۴۴ عضــو اســت كــه خانواده هــای بــا درآمــد بــاال را تشــ�یل م2 دهنــد. از ایــن 

شــاخص بــه عنــوان شــاخص «درآمــد» در تحلیل هــای بعــدی اســتفاده خواهــد شــد.

(Jاجتماع) Jمنزلت شغل
در بحــث از پایــ3اه اقتصــادی – اجتماعــ2 افــراد و خانواده هــا، ی�ــ2 از مؤلفه هایــی كــه مــورد توجــه قــرار م2 گیــرد، منزلــت 

شــغل2 فــرد یــا سرپرســت خانــواده اســت. 
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منزلــت شــغل2 اشــاره دارد بــه میــزان اهمیــت و احترامــ2   كــه شــاغل در جامعــه دارد. منزلــت شــغل2 بــه عنــوان امــری ذهنــ2 
از طریــق ارزیابــی مشــاغل از ســوی نمونــه ای از افــراد در جامعــه انجــام م2 شــود. بــرای دســتیابی بــه ایــن شــاخص، در مــوج 
اول، از تحقیــق «تحــرك اجتماعــ2 و مهاجــرت در شــهر تهــران» اســتفاده شــد و بــر مبنــای نمراتــ2 كــه مشــاغل مختلــف در آن 
تحقیــق كســب كــرده بودنــد، منزلــت شــغل2 سرپرســت خانــواده محاســبه شــد. در ایــن مــوج نیــز مبنــای ســاختن ایــن شــاخص 

همــان نمــرات خواهــد بــود. 
در تحقیــق مذكــور نمــره ٨٧ شــغل مشــخص اســت كــه بیــن ٣٣/۶ تــا ٩٧/٢ در نوســان م2 باشــد. ابتــدا مشــاغل در ٧ گــروه 
بــاالی ٩٠، ٨٩/٩‑٨٠ ، ٧٩/٩‑٧٠، ۶٩/٩‑۶٠، ۵٩/٩‑۵٠، ۴٩/٩‑۴٠، و زیــر ۴٠ طبقه بنــدی شــد (در ادامــه گــزارش، 
جهــت ســهولت، فاصله هــای مذكــور بــه ایــن نحــو ارائــه شــده اســت: بــاالی ٩٠، ٨٠‑٩٠، ٧٠‑٨٠، ۶٠‑٧٠، ۵٠‑۶٠، 

۴٠‑۵٠ و كمتــر از ۴٠)
مشــاغل2 چــون پزشــك، جــراح، اســتاد دانشــ3اه و خلبــان در گــروه ١ (بــاالی ٩٠)، كارخانــه دار، مدیــر عامــل، وكیــل، 
تاجــر بــازار و جواهرفــروش در گــروه ٢ (٨٠‑٩٠)، روزنامه نــگار، هنرمنــد و دبیــر در گــروه ٣  (٧٠‑٨٠)، تكنســین، معلــم 
دبســتان، كتاب فــروش، معمــار و مقاطعــه كار در گــروه ۴ (۶٠‑٧٠)، م�انیــك، درجــه دار، تراشــ�ار، كارمنــد دارای تحصیالت 
كارشناســ2 و خواربارفــروش در گــروه ۵ (۵٠‑۶٠)، راننــده، ماشــین نویس، بنــا، كفــاش و  كارگــر كارخانــه در گــروه ۶ (۴٠‑

۵٠) و شــاگرد مغــازه، كارگــر ســاختمان2، باربــر، دســتفروش، آبدارچــ2 و رفتگــر در گــروه ٧ (كمتــر از ۴٠) قــرار دارنــد. 
بعــد از تقســیم، متناســب بــا نــوع مشــاغل2 كــه در هــر رده قــرار گرفــت، بــه ســایر مشــاغل2 كــه بــه لحــاظ فعالیــت و ســطح، 

مشــابه بودنــد، نمــره ای در همــان حــدود اختصــاص داده شــد. 
سرپرســت ۵۵٧ خانــواده غیرشــاغل اند. شــغل ۴ سرپرســت نیــز ذكــر نشــده اســت. بــرای ١٨٩٣ خانــواده شــغل سرپرســت 

ذكــر شــده اســت كــه بــرای ایــن خانواده هــا منزلــت شــغل2 محاســبه شــده اســت. 
جدول ١‑١. منزلت شغلJ (اجتماعJ) سرپرستان خانواده 

Jدرصدتعدادمنزلت شغل

٣٣١/٧باالتر از ٩٠ 
٨٠٧٨‑٩٠۴/١
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٧٠١١٨‑٨٠۶/٢
٧٠‑۶٠٢٢٧١٢/٠
۶٠‑۵٠۵۴۶٢٨/٨
۵٠‑۴٠۶١٣٣٢/۴

٢٧٨١۴/٧كمتر از ۴٠
١٨٩٣١٠٠/٠كل

.
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زمــان فراغــت بــه زمانــ2 اطــالق م2 شــود كــه فــرد نــه بــه شــغل یــا فعالیت2 چــون تحصیــل و خانــه داری مشــغول اســت، نــه در حال 
رفت و آمــد بــه محــل كار اســت و نــه م2 خوابــد و م2 توانــد فعالیــت فرهنگــ2 داشــته باشــد. بــا ایــن توضیــح از پاســخ3و خواســته 
شــده تــا زمــان فراغــت خــود را مشــخص نمایــد. در پرسشــنامه زمــان فراغــت ایــام هفتــه و تعطیــل آخــر هفته ســؤال شــده اســت. 

جدول ٢‑١. زمان فراغت جمعیت نمونه در ایام معمول و تعطیل هفته

روزهای تعطیلایام هفتهزمان فراغت 
درصدتعداد درصد تعداد 

١ ساعت
٢ ساعت
٣ ساعت
۴ ساعت
۵ ساعت
۶ ساعت

٧‑٩ ساعت
بیش از ٩ ساعت

٧۴٩
١۵٧٨
١۵٨٢
١٣۶٩
١١٧۶
٩۴٩

١٠۵٨
٧٣٩

٨/١
١٧/٢
١٧/٢
١۴/٩
١٢/٨
١٠/٣
١١/۵
٨/٠

٢۶١
٧١٨
٩١٨

١٠٣٢
١١٣٩
٩٨۶

١٨٩٨
٢۴٠۴

٢/٨
٧/٧
٩/٨

١١/٠
١٢/٢
١٠/۵
٢٠/٣
٢۵/٧

٩٢٠٠١٠٠/٠٩٣۵۶١٠٠/٠جمع
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میانگیــن زمــان فراغــت افــراد (٩٢٠٠ نفــر از ٩٨١٨ نفــر كــه بــه ســؤال پاســخ داده انــد) در روزهــای معمــول هفتــه ۴/۶  
ســاعت اســت. میانگیــن زمــان فراغــت روزهــای تعطیــل هفتــه هــم ۶/٧ ســاعت اســت.١

جدول ٢‑٢. زمان فراغت در كل جمعیت (ساعت)

میانگین مدت زمان 
روزهای غیرتعطیل

میانگین مدت زمان 
روزهای تعطیل

سن

۶۵/۵٨/٠‑١١ سال
١٢۴/۴۶/٨‑١٨ سال
١٩۴/۶۶/۵‑٢۵ سال
٢۶۴/١۶/٢‑۴٠ سال
۴١۴/۴۶/۴‑۶۴ سال
٧/۴٨/۴باالی ۶۴ سال

جنس 
۴/۴٧/٠مرد
۴/٨۶/۴زن 

سطح تحصیالت

۶/١٧/٢بی سواد
۴/٨۶/٨ابتدایی
۴/۴۶/۶متوسطه

J۴/١۶/٧عال

وضع فعالیت

٣/۵۶/۵شاغل
٣/٧۶/١دانشجو
۴/٧٧/١محصل
۴/٩۶/٠خانه دار

۶/۶٧/٨دارای درآمد

١.  عدم تطابق ارقام ستون «تعداد» در ردیف «كل» با ارقام سایر ردیف ها در جداول تقاطع2 ویژگ2 های فردی و پای3اه اقتصادی‑ اجتماع2 خانواده با برخورداری از ام�انات 
فرهنگ2 و فعالیت فرهنگ2، به خاطر «بی پاسخ2» در مقوالت مربوط به متغیر پای3اه اقتصادی‑ اجتماع2، ویژگ2 های فردی یا ام�انات و فعالیت فرهنگ2 است. 

در جداول متقاطع ویژگ2 های فردی با انواع فعالیت فرهنگ2، در مقوله تحصیالت، «تحصیالت حوزوی» حذف شده است. 
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میانگین مدت زمان 
روزهای غیرتعطیل

میانگین مدت زمان 
روزهای تعطیل

وضعیت  تاهل 

۴/۴۶/۴دارای همسر
۶/۶٧/۶بدون همسر

۴/٧٧/٠مجرد

زبان مادری

J۴/٧٧/٠فارس
J۴/٧٧/٠ترك
۵/۴۶/٨عربی
٣/٨۵/۵كردی
J۴/٠۵/۵بلوچ

Jv۴/۵۶/٣لری و ل
Jv۴/۶۶/١گیل

۴/۶۶/٧كل
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مطالعه كتاب 
در خصــوص كتــاب، ابتــدا ایــن ســؤال مطــرح شــده اســت: «اعضــای خانــواده شــما كتــاب م2 خواننــد؟» در پاســخ بــه ایــن 

ــد. ســؤال ٨۴/٧ درصــد خانواده هــا پاســخ مثبــت و ١۵/٣ درصــد پاســخ منفــ2 داده ان
در صورتــ2 كــه پاســخ مثبــت بــوده، از نــوع آن، درســ2 یــا غیــر درســ2، ســؤال شــده اســت. در ۵٩/٢ درصــد خانواده هایــی 
ــاب غیردرســ2 مطالعــه م2 شــود. در صورتــ2 كــه نســبت ها  ــاب درســ2 و در ٩٠/٣ درصــد كت ــد كت كــه اهــل مطالعــه بوده ان
را بــه كل جمعیــت خانــواده محاســبه كنیــم، نســبت آن بــرای كتــاب درســ2 ۵٠/١ درصــد و بــرای كتــاب غیــر درســ2 ٧۶/۵ 
درصــد خواهــد بــود. بــه عبــارت دی3ــر، در ٧۶/۵ درصــد خانواده هــای جمعیــت نمونــه، حداقــل ١ نفــر اهــل مطالعــه كتــاب 

غیــر درســ2 یــا بــه زبــان معمــول، اهــل مطالعــه كتــاب اســت.
نسبت افراد اهل مطالعه در جمعیت نمونه باسواد (٩٠٨٩ نفر) ۵٠ درصد است. 
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جدول ٣‑١. مطالعه كتاب و ویژگJ های اقتصادی و اجتماعJ خانواده ها

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
میانگین اعضای باسواد مطالعه كتاب 

اهل مطالعه كتاب (در كل 
خانواده ها)  درصد ستونJدرصد سطریتعداد

ارزش منطقه سvونت

١۵۶٨۵/٢٨/۴١/٢باال
۴۴۴٨۴/١٢٣/٩١/٢متوسط ‑ باال

۵٢۵٧٩/۵٢٨/٣١/٠متوسط
٣٧٢٠/٧١٢٠/٠٠/٨متوسط ‑ پایین

٣۶١۶٧/٧١٩/۴٧/٠پایین

وضعیت اقتصادی 

٢٩٨٠/۶١/٩١/١باال
۴/٠١/٣ ۶٣٩١/٣متوسط ‑ باال

١۵۵٨۵/٢٩/٩١/٢متوسط
٢٨١/١ ۴٣٧٨٢/۶متوسط ‑ پایین

٨٧۶٧۴/٨۵۶/٢٠/٩پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٣۶٨١/٨١/٩١/٣باال
٢٠٧٨٨/٨١١/٢١/٢متوسط
١۶١٠٧۵/٢٨۶/٩٠/٩پایین

Jمنزلت شغل

٢/٠ ٩٧/٠٢/٢ ٣٢+٩٠
٩١/٠ ٨٠٧١‑٩٠۴/٨١/۴
٧٠١٠‑٨٠۵ ٨٩/٠٧/١١/۵
٧٠‑۶٠١٨٣٨٠/۶١٢/۴ ١/٠
۶٠‑۵٠۴۴١/٠ ٣٠/٠ ٣٨١/١
۵٠‑۴٠۴۶٨٧۶/٣٣١/۶٠/٩
۴١٧٧‑ ٠۶١٢/٠٠ ٣/٧/۶

١٨٧٧٧۶/۵١٠٠/٠٠/٩كل
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جدول ٣‑٢. مطالعه كتاب در جمعیت باسواد

ویژگJ های فردی 
مطالعه

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶۴۴٩۴٩/۴٩/٩‑١١ سال
١٢١١٨۶۵٨/٨٢۶/١‑١٨ سال
١٩١٠١٣۵۵/١٢٢/٣‑٢۵ سال
٢۶١١١۶۴٨/١٢۴/۶‑۴٠ سال
۴١٧٠٢٣٩/٠١۵/۵‑۶۴ سال
٧۴٣۶/١١/۶باالی ۶۴ سال

جنس 
١٩۶٧۴٢/١۴٣/٣مرد
٢۵٧٣۵٨/٣۵۶/٧زن 

سطح تحصیالت

٧۶١٣٠/۶١۶/٨ابتدایی
٢٧۵١۵٢/۴۶٠/٨متوسطه

J١٠١٣٧۵/۵٢٢/۴عال

وضع فعالیت

١١۴٩۴٢/١٢٧/٧شاغل
٣٢٢٧۵/٨٧/٨دانشجو
١۶٠٠۵٨/١٣٨/۵محصل
٩۴١۴۶/٨٢٢/٧خانه دار

١۴٢۴٢/٣٣/۴دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

١٨۶۴۴٣/٩۴١/١دارای همسر
٧٧٣٩/١١/٧بدون همسر

٢۵٩٩۵۵/٩۵٧/٢مجرد



٣٢ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

ویژگJ های فردی 
مطالعه

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

زبان مادری

J٣٠٩٨۵٢/۵۶٨/٩فارس
J٨۵٩۴٣/۶١٩/١ترك
۶٣٣۶/۴١/۴عربی
٢۵۵۵٠/٧۵/٧كردی
J١٣٢٧/١٠/٣بلوچ

Jv١٧٢۵۵/٧٣/٨لری و ل
Jv١١١۴١/٣٢/۵گیل

۴۵۴٠۵٠/٠١٠٠/٠كل

نوع كتاب
ــه و  ــورد مطالع ــود) م ــاد م2 ش ــاب ی ــوان كت ــه عن ــن از آن ب ــد از ای ــه بع ــ2 (ك ــر درس ــاب غی ــوع كت ــورد ن ــدی در م ــؤال بع س
اعضایــی اســت كــه كتــاب مطالعــه م2 كننــد. در پاســخ بــه ایــن ســؤال ١٢ گزینــه مشــخص شــده اســت كــه پاســخ3و  بایــد از 
بیــن آن هــا انتخــاب كنــد. انــواع كتــاب مــورد پرســش عبارتنــد از: ١) كــودكان و نوجوانــان، ٢) شــعر و ادب، ٣) رمــان و داســتان 
(بزرگســاالن)، ۴) تاریخــ2، ۵) دینــ2 و كتــب درســ2 طــالب و روحانیــون، ۶) كمــك درســ2 (گام بــه گام، حــل تمریــن و …)، 
٧) مرجــع، ٨) هنــر و حرفــه، ٩) تخصصــ2 (مهندســ2، پزشــ�2، كشــاورزی)، ١٠) روانشناســ2 و تربیتــ2، ١١) اجتماعــ2 و 

سیاســ2 و ١٢) علــوم غریبــه ( هیپنوتیــزم، احضــار ارواح و…). 
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جدول ٣‑٣. مطالعه انواع كتاب 

نوع كتاب 
مطالعه كتاب 

درصد به جمعیت باسواد خانواده های اهل مطالعهدرصد به كل جمعیت باسواد تعداد 

۶٩۵٧/۶٩/٨كودك و نوجوان
١١١۶١٢/٣١۵/٧شعر و ادب

١۵٨٣١٧/۴٢٢/٣رمان و داستان
J٧٧۶٨/۵١٠/٩تاریخ

J١١٧٠١٢/٩١۶/۵دین
۴۴٩۴/٩۶/٣مرجع

٣١٢٣/۴۴/۴هنر وحرفه
J۶٠۴۶/۶٨/۵تخصص

 Jو تربیت J۵۵۶۶/١٧/٨روانشناس
Jو سیاس J۴٠٨۴/۵۵/٧اجتماع

٩۶١/١١/۴علوم غریبه
J٨۵١٩/۴١٢/٠كمك درس

جدول ٣‑۴. مطالعه انواع كتاب توسط حداقل یJv از اعضای خانواده 

 Jاه اقتصادی‑ اجتماعAپای
خانواده 

درصد سطری

اجتماعJ و سیاسJ روانشناسJ و تربیتJ تخصصJ دینJتاریخJ رمان  و داستان شعر و ادب 

ارزش 
منطقه 
سvونت

٢٩/٠٣۶/١٢۵/١١۶/۴ ٣٨/٨۵٠/٣٣٢/٨باال
٢۵٢٣/١١٨/٢ ٣۴/٣۴٨/٩٣٣/٩٣٢/۶متوسط ‑ باال

٣١/٢۴٣/٣٢۴/۴٣١/۵١٨/۵٢١/۴١٣/٢متوسط
٢٧/٣٣٧/٢١٨/١٣٠/۵١٢/٢١۴/۵٩/٩متوسط ‑ پایین

٣١/٠٩/۴١٣/۵۶/۶ ٣٧/٠١۶/۵ ٢۵/١پایین



٣۴ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

 Jاه اقتصادی‑ اجتماعAپای
خانواده 

درصد سطری

اجتماعJ و سیاسJ روانشناسJ و تربیتJ تخصصJ دینJتاریخJ رمان  و داستان شعر و ادب 

وضعیت 
اقتصادی 

٢۵/٠۴١/٧٣٠/۶٢٢/٢١٩/۴٣٠/۶٢٢/٢ باال
۴٢/٠٣٧/٧٢٣/٢ ۴٠/۶۴٩/٣٣٩/١۴٠/۶متوسط ‑ باال

٣٣/٠۵٠/۵٣٣/۵٣٠/٨٣۶/٣٢۵/٣١٩/٢ متوسط
٣۴/٨۴۵/٩٣٠/١٣۴/۴٢٢/١٢١/٩١۵/١متوسط ‑ پایین

٢٧/٩۴٠/٣١٩/۶٣١/٣١٣/۶١۶/٧١٠/٧پایین

درآمد ‑ 
مخارج 
ماهانه

٣٨/۶۵٩/١۴٧/٧١٨/٢٢٧/٣٣٨/۶١۵/٩باال
۴٠/٣۵٨/۴٣۵/٢٣٢/۶٣٧/٨٢۵/٣١٨/۵متوسط
٢٩/٢۴٠/٢٢٢/٢٣١/٧١۵/۶١٧/٩١١/۵پایین

منزلت 
Jشغل

٩٠+۵١/۵۵٧/۶۵١/۵٣۶/۴٧۵/٨۴۵/۵۴۵/۵
٨٠٣٢/١‑٩٠۴۴/٩٣٢/١٢۵/۶۴٢/٣٣٩/٧٢۵/۶
٧٠‑٨٠۴٢/۴۴۵/٨٣۴/٧۴۵/٨٣۶/۴٣٢/٢٢۶/٣
٧٠‑۶٠٣٢/٢۴۴/٩٢٧/٣٣٠/٨١۵/۴٢۴/٧١٣/٢
۶٠‑۵٠٣١/٣۴٢ ٧/١۴/٠٣١/٧١٩/۴ ٢٠١۴/١
۵٠‑۴٠/٢٩ ٠۴٢/۴ ٣٣/٠١٢/٢٢٠ ٠/٢١/۴٨/٨
۴٢٠/٩٣‑ ٠۶/٣١١/٩٢۵/٩ ۴/٠۶/۵٣/۶

٠/٢۴٣١/٣١٧/٩١٨/٨١٢/٣ ٣٠/٣۴٢/٢كل
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جدول ٣‑۵. مطالعه كتب شعر و ادب در جمعیت باسواد

ویژگJ های فردی
مطالعه 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶۵٠۵/۵۴/۵‑١١ سال
١٢٢٨٠١٣/٩٢۵/١‑١٨ سال
١٩٣٢٧١٧/٨٢٩/٣‑٢۵ سال
٢۶٢٩۴١٢/٧٢۶/٣‑۴٠ سال
۴١١۴۵٨/١١٣/٠‑۶۴ سال
٢٠٩/٨١/٨باالی ۶۴ سال

جنس 
۴۴۵٩/۵٣٩/٩مرد
۶٧١١۵/٢۶٠/١زن 

سطح تحصیالت

١٠۶۴/٣٩/۵ابتدایی
٧١۶١٣/۶۶۴/٢متوسطه

J٢٩٣٢١/٨٢۶/٣عال

وضع فعالیت

٣٢٠١١/٧٣١/٨شاغل
٩٣٢١/٩٩/٢دانشجو
٣٢٠١١/۶٣١/٨محصل
٢٢۴١١/١٢٢/٢خانه دار

۵٠١۴/٩۵/٠دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

۴۵٨١٠/٨۴١/٠دارای همسر
٢١١٠/٧١/٩بدون همسر

۶٣٧١٣/٧۵٧/١مجرد



٣۶ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

ویژگJ های فردی
مطالعه 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

زبان مادری

J٧٢۶١٢/٣۶۵/٩فارس
J٢٣٠١١/٧٢٠/٩ترك
١٩١١/٠١/٧عربی
٧٠١٣/٩۶/۴كردی
J١٢/١٠/١بلوچ

Jv۵٣١٧/٢۴/٨لری و ل
Jv١٩٧/١١/٧گیل

١١١۶١٢/٣١٠٠/٠كل

جدول ٣‑۶. ‑مطالعه رمان و داستان در جمعیت باسواد

ویژگJ های فردی
مطالعه  

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶۵٣۵/٨٣/٣‑١١ سال
١٢۴٨۴٢۴/٠٣٠/۶‑١٨ سال
١٩۴۶١٢۵/١٢٩/١‑٢۵ سال
٢۶۴١۴١٧/٩٢۶/٢‑۴٠ سال
۴١١۵۵٨/۶٩/٨‑۶۴ سال
١۶٧/٨١/٠باالی ۶۴ سال

جنس 
۴١۵٨/٩٢۶/٢مرد
١١۶٨٢۶/۴٧٣/٨زن 
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ویژگJ های فردی
مطالعه  

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سطح تحصیالت

١٣٢۵/٣٨/٣ابتدایی
١١٣٩٢١/٧٧٢/٠متوسطه

J٣١٠٢٣/١١٩/۶عال

وضع فعالیت

٢٨٣١٠/۴٢٠/١شاغل
١١۶٢٧/٣٨/٣دانشجو
۵١٢١٨/۶٣۶/۴محصل
۴۶٢٢٣/٠٣٢/٩خانه دار

٣٢٩/۵٢/٣دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

۶٠١١۴/٢٣٨/٠دارای همسر
٣٢١۶/٢٢/٠بدون همسر

٩۵٠٢٠/۴۶٠/٠مجرد

زبان مادری

J١٠٧٠١٨/١۶٨/٣فارس
J٣٠٨١۵/۶١٩/٧ترك
٢٨١۶/٢١/٨عربی
٩٢١٨/٣۵/٩كردی
J١٢/١٠/١بلوچ

Jv۵٣١٧/٢٣/۴لری و ل
Jv۴٣١۶/٠٢/٧گیل

١۵٨٣١٧/۴١٠٠/٠كل



٣٨ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

جدول ٣‑٧. مطالعه كتب تاریخJ در جمعیت باسواد

ویژگJ های فردی
مطالعه

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶٩١/٠١/٢‑١١ سال
١٢١٢١۶/٠١۵/۶‑١٨ سال
١٩١۵٠٨/٢١٩/٣‑٢۵ سال
٢۶٢۶٨١١/۶٣۴/۵‑۴٠ سال
۴١١٩۴١٠/٨٢۵/٠‑۶۴ سال
٣۴١۶/۶۴/۴باالی ۶۴ سال

جنس 
٣٩۵٨/۵۵٠/٩مرد
٣٨١٨/۶۴٩/١زن 

سطح تحصیالت

۵۴٢/٢٧/٠ابتدایی
۴٧۴٩/٠۶١/۴متوسطه

J٢۴۴١٨/٢٣١/۶عال

وضع فعالیت

٣١٠١١/۴۴٣/٩شاغل
۵٢١٢/٢٧/۴دانشجو
١٢٧۴/۶١٨/٠محصل
١۶۵٨/٢٢٣/۴خانه دار

۵٢١۵/۵٧/۴دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

۴۶٠١٠/٨۵٩/٣دارای همسر
١٨٩/١٢/٣بدون همسر

٢٩٨۶/۴٣٨/۴مجرد
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ویژگJ های فردی
مطالعه

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

زبان مادری

J۵٠٢٨/۵۶۵/۵فارس
J١۴۵٧/۴١٨/٩ترك
١٠۵/٨١/٣عربی
۶٠١١/٩٧/٨كردی
J١٢/١٠/١بلوچ

Jv٣۴١١/٠۴/۴لری و ل
Jv٢٧١٠/٠٣/۵گیل

٧٧۶٨/۵١٠٠/٠كل

جدول ٣‑٨. مطالعه كتب دینJ در جمعیت باسواد

ویژگJ های فردی
مطالعه  

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶٣۵٣/٩٣/٠‑١١ سال
١٢١٨٧٩/٣١۶/٠‑١٨ سال
١٩٢١٨١١/٨١٨/۶‑٢۵ سال
٢۶٣٩٠١۶/٨٣٣/٣‑۴٠ سال
۴١٣٠٧١٧/١٢۶/٢‑۶۴ سال
٣٣١۶/١٢/٨باالی ۶۴ سال

جنس 
۵٢٠١١/١۴۴/۴مرد
۶۵٠١۴/٧۵۵/۶زن 



۴٠ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

ویژگJ های فردی
مطالعه  

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سطح تحصیالت

٢١۶٨/٧١٨/٧ابتدایی
٧٢١١٣/٧۶٢/۴متوسطه

J٢١٩١۶/٣١٨/٩عال

وضع فعالیت

۴٠٩١۵/٠٣٧/٧شاغل
۴٢٩/٩٣/٩دانشجو
٢٢٢٨/١٢٠/۵محصل
٣۵۵١٧/۶٣٢/٧خانه دار

۵۶١۶/٧۵/٢دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

٧١٨١۶/٩۶١/۴دارای همسر
٣٠١۵/٢٢/۶بدون همسر

۴٢٢٩/١٣۶/١مجرد

زبان مادری

J٧۶٨١٣/٠۶۶/٢فارس
J٢٣۴١١/٩٢٠/٢ترك
٢٨١۶/٢٢/۴عربی
۶٧١٣/٣۵/٨كردی
J٩١٨/٨٠/٨بلوچ

Jv۵٠١۶/٢۴/٣لری و ل
Jv٢٧١٠/٠٢/٣گیل

١١٧٠١٢/٩١٠٠/٠كل



فصل سوم: مطالعه كتاب | ۴١

جدول ٣‑٩. مطالعه كتب كمك درسJ در جمعیت باسواد

ویژگJ های فردی
مطالعه 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶١۶٩١٨/۶١٩/٩‑١١ سال

١٢۵٣١٢۶/٣۶٢/۴‑١٨ سال

١٩١١٢۶/١١٣/٢‑٢۵ سال

٢۶٢٧١/٢٣/٢‑۴٠ سال

۴١١٢٠/٧١/۴‑۶۴ سال

٠٠/٠٠/٠باالی ۶۴ سال

جنس 
٣۶۴٧/٨۴٢/٨مرد
۴٨٧١١/٠۵٧/٢زن 

سطح تحصیالت

١٧١۶/٩٢٠/١ابتدایی
۶٠۵١١/۵٧١/١متوسطه

J٧۵۵/۶٨/٨عال

وضع فعالیت

٣۴١/٢۴/٢شاغل
۴٧١١/١۵/٨دانشجو
٧٠٨٢۵/٧٨۶/٩محصل
٢۵١/٢٣/١خانه دار

١٠/٣٠/١دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

٣٩٠/٩۴/۶دارای همسر
٧٣/۶٨/٠بدون همسر

٨٠۵١٧/٣٩۴/۶مجرد



۴٢ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

ویژگJ های فردی
مطالعه 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

زبان مادری

J۶٠١١٠/٢٧١/٣فارس
J١٢٢۶/٢١۴/۵ترك
١٣٧/۵١/۵عربی
۶۶١٣/١٧/٨كردی
J١٢/١٠/١بلوچ

Jv۴٢١٣/۶۵/٠لری و ل
Jv١٣۴/٨١/۵گیل

٨۵١٩/۴١٠٠/٠كل

زمان مطالعه
ــه ایــن  ــه طــور متوســط چــه مــدت مطالعــه م2 كننــد؟» پاســخ ب ــه ب ــر از مطالعــه كتــب درســ2 هــر یــك از اعضــا در هفت «غی
ســؤال، ی�ــ2 از گزینه هــای: ١) هیــچ، ٢) حــدود نیــم ســاعت، ٣) حــدود یــك ســاعت، ۴) حــدود دو ســاعت و ۵) بیــش از 

دو ســاعت بــوده اســت. 
ــا همــان گزینه هــا  ــه گذشــته» ب ــاب در هفت ــق، بعــد از آن ســؤال دی3ــری در خصــوص «زمــان مطالعــه كت در جهــت تدقی

مطــرح شــده اســت. 
جدول ٣‑١٠ متوسط مطالعه در هفته و هفته گذشته را در جمعیت باسواد و در جمعیت باسواد اهل مطالعه نشان م2 دهد. 
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جدول ٣‑١٠. زمان مطالعه كتاب در هفته و هفته گذشته

زمان مطالعه كتاب در هفته گذشتهزمان مطالعه كتاب در هفته 

درصد (اهل مطالعه)درصد (باسواد)تعداددرصد (اهل  مطالعه)درصد (باسواد)تعداد

هیچ 
حدود نیم ساعت
حدود یك ساعت
حدود دو ساعت

بیش از دو ساعت 

١٠٣
٣۶۴
٨٧٧

١٠٣٩
٢١۵٧

١/١
٠/۴
۶/٩

۴/١١
٧/٢٣

٣/٢
٠/٨

٣/١٩
٩/٢٢
۵/۴٧

١١٨٠
٣١۶
۶٨٨
٧۵٩

١۵٩٧

٠/١٣
۵/٣
۶/٧
۴/٨

۶/١٧

٠/٢۶
٠/٧

٢/١۵
٧/١۶
٢/٣۵

۴۵۴٠٠/۵٠٠/١٠٠۴۵۴٠٠/۵٠٠/١٠٠جمع (اهل مطالعه)
‑۴۵۴٩٠/۵٠‑۴۵۴٩٠/۵٠عدم مطالعه 

‑٩٠٨٩٠/١٠٠‑٩٠٨٩٠/١٠٠جمع(جمعیت باسواد)

در صورتــ2 كــه مقولــه بیــش از دو ســاعت را ٢/۵ ســاعت در نظــر ب3یریــم و مــدت را بــه دقیقــه محاســبه كنیــم، متوســط 
زمــان مطالعــه در جمعیــت اهــل مطالعــه در هفتــه ١١٣ دقیقــه و در هفتــه گذشــته (پاییــز ١٣٨٢) ٨۴ دقیقــه اســت. 

اگــر عــدم مطالعــه ۵٠ درصــد جمعیــت باســواد را هــم صفــر بــه حســاب آوریــم، متوســط زمــان مطالعــه در هفتــه بــرای 
جمعیــت باســواد ۵۶ دقیقــه و در هفتــه گذشــته ۴٢ دقیقــه خواهــد بــود. 

سرانه زمان مطالعه برای كل جمعیت (باسواد و بی سواد) در هفته ۵٢ و در هفته گذشته ٣٩ دقیقه است. 
جدول ٣‑١١. زمان مطالعه كتاب اعضای خانواده در خانواده های اهل مطالعه 

میانگین زمان مطالعه در هفته (دقیقه) پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده

ارزش منطقه سvونت

١٠٢باال
٩٧متوسط ـــ باال

٩٠متوسط
٧٧متوسط ـــ پایین

٧۵پایین
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میانگین زمان مطالعه در هفته (دقیقه) پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده

وضعیت اقتصادی 

٩٠باال
١٠۴متوسط ‑ باال

١٠٣متوسط
٩۶متوسط ‑ پایین

٨۴پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٩١باال
١٠١متوسط
٨۴پایین

Jمنزلت شغل

+٩٠١١٩
٨٠١٠‑٩٠۵
٧٠١٠‑٨٠۵
٧٠‑۶٠٩٠
۶٠‑۵٠٩١
۵٠‑۴٠٨٣

- ۴٠۶۶
٨۶كل
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جدول ٣‑١٢. میانگین زمان مطالعه كتاب در هفته (دقیقه)

در جمعیت اهل مطالعهدر جمعیت باسوادویژگJ های فردی

سن

۶۴۶٩۴‑١١ سال
١٢۶۶١١٢‑١٨ سال
١٩۶٧١٢١‑٢۵ سال
٢۶۵۴١١٢‑۴٠ سال
۴١۴۴١١۴‑۶۴ سال
۴۶١٢۶باالی ۶۴ سال

جنس 
۴۶١١٠مرد
۶٧١١۵زن 

سطح تحصیالت

٣٠٩٨ابتدایی
۵٩١١٢متوسطه

J٩۴١٢۵عال

وضع فعالیت

۴٨١١٣شاغل
٩٨١٣٠دانشجو
۶٣١٠٨محصل
۵٣١١٢خانه دار

۵٢١٢٢دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

۴٩١١٣دارای همسر
۴۵١١۶بدون همسر

۶٣١١٣مجرد
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در جمعیت اهل مطالعهدر جمعیت باسوادویژگJ های فردی

زبان مادری

J۶٠١١۴فارس
J۴٩١١١ترك
٣۶٩٩عربی
۵۵١٠٩كردی
J٢٩١٠۶بلوچ

Jv۵٧١٠٢لری و ل
Jv۴٩١١٩گیل

۵۶١١٣كل

امانت  گرفتن كتاب
ــاب، پرســش شــده  ــن كت ــت گرفت ــاره امان ــوده، درب ــاب ب ــه كت ــل ی�ــ2 از اعضــای آن هــا اهــل مطالع ــی كــه حداق از خانواده های
اســت: «اعضــای خانــواده از بیــرون منــزل هــم كتــاب بــه امانــت م2 گیرنــد؟» همان طــور كــه قبــال گــزارش شــد، در ٧۶/۵ درصــد 
خانواده هــا حداقــل یــك نفــر اهــل مطالعــه كتــاب اســت. ۶۴/۴ درصــد اعضــای ایــن نــوع خانواده هــا از بیــرون منــزل كتــاب بــه 

امانــت م2 گیرنــد. نســبت امانــت كتــاب بــه كل خانواده هــای نمونــه، ۴٩/٢ درصــد اســت. 
ــد و در  ــواد ٢٣/٩ درص ــت باس ــد، در جمعی ــت ٢٢/١ درص ــد، در كل جمعی ــت م2 گیرن ــه امان ــاب ب ــه كت ــرادی ك ــبت اف نس

ــه ۴٧/٨ درصــد اســت.  ــت اهــل مطالع جمعی
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جدول ٣‑١٣. امانت گرفتن كتاب توسط اعضای خانواده 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
امانت گرفتن كتاب

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

ارزش منطقه سvونت

٨/٠ ٩۶۵٢/۵باال
٢٧٠۵١/١٢٢/۶متوسط ‑ باال

٣٣٧۵١/١٢٨/٢متوسط
٢٣٨۴۵/۴١٩/٩متوسط ‑ پایین

۴٨/٠٢١/۴ ٢۵۶پایین

وضعیت اقتصادی 

١۴٣٨/٩١/۴باال
٣۵۵٠/٧٣/۵متوسط ‑ باال

٩٢۵٠/۵٩/١متوسط
٢٧٨۵٢/۶٢٧/۶متوسط ‑ پایین

۵٨٧۵٠/١۵٨/٣پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٢١۴٧/٧١/٨باال
١١/٠ ١٣٢۵۶/٧متوسط
١٠۴٣۴٨/٧٨٧/٢پایین

Jمنزلت شغل

+٩٠٢۶٧٨/٨٢/٧
٨٠‑٩٠۴۶ ۵٩/٠۴/٨
٧٠‑٨٠۶٣۵٣/۴۶/۵
٧٠‑۶٠١١۴۵٠/٢١١/٨
۶٠‑۵٠٢٩۶۵۴/٢٣٠/٧
۵٠‑۴٠٣١۴۵١/٢٣٢/۵

- ۴٠١٠۶١١/٠ ٣٨/١
١٢٠٨۴٩/٢١٠٠/٠كل
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جدول ٣‑١۴. امانت گرفتن كتاب در جمعیت باسواد

ویژگJ های فردی
امانت گرفتن كتاب 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶١٩٧٢١/٧٩/١‑١١ سال
١٢٧۴۴٣۶/٩٣۴/٣‑١٨ سال
١٩۵۵٢٣٠/٠٢۵/۵‑٢۵ سال
٢۶۴٧۵٢٠/۵٢١/٩‑۴٠ سال
۴١١٨۴١٠/٢٨/۵‑۶۴ سال
١۶٧/٨٠/٧باالی ۶۴ سال

جنس 
٨۴٧١٨/١٣٩/١مرد
١٣٢١٢٩/٩۶٠/٩زن 

سطح تحصیالت

٢٧٣١١/٠١٢/۶ابتدایی
١٣۵٩٢۵/٩۶٢/٨متوسطه

J۵٣١٣٩/۶٢۴/۵عال

وضع فعالیت

۴۵۵١۶/٧٢٣/٠شاغل
٢١١۴٩/۶١٠/٧دانشجو
٩٢١٣٣/۴۴۶/۵محصل
٣۶٣١٨/٠١٨/٣خانه دار

٢٩٨/۶١/۵دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

۶٧۴١۵/٩٣١/١دارای همسر
٢٨١۴/٢١/٣بدون همسر

١۴۶۶٣١/۶۶٧/۶مجرد
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ویژگJ های فردی
امانت گرفتن كتاب 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

زبان مادری

J١۴۵١٢۴/۶۶٧/۶فارس
J۴٠٢٢٠/۴١٨/٧ترك
٣٠١٧/٣١/۴عربی
١۴٠٢٧/٨۶/۵كردی
J١٢/١٠/٠بلوچ

Jv١٠٣٣٣/٣۴/٨لری و ل
Jv۵۵٢٠/۴٢/۶گیل

٢١۶٨٢٣/٩١٠٠/٠كل

محل امانت 
محــل امانــت كتــاب بــا ٧ گزینــه ســؤال شــده اســت: ١) كتابخانــه عمومــ2 ، ٢) كتابخانــه محــل تحصیــل (مدرســه و دانشــ3اه)، 

٣) كتابخانــه محــل كار، ۴) مســجد، حســینیه و اماكــن مذهبــی، ۵) دوســتان و آشــنایان، ۶) كتابفروشــ2 و ٧) ســایر مــوارد. 
جدول ٣‑١۵. امانت كتاب از محل های مختلف 

درصد در جمعیت اهل مطالعهدرصد در جمعیت باسوادتعداد افرادمحل امانت 

 J٧١٨٧/٩١۵/٨كتابخانه عموم
٨٢۴٩/١١٨/١كتابخانه محل تحصیل 

١٨٧٢/١۴/١كتابخانه محل كار
١۴٠١/۵٣/١مسجد و حسینیه
٩٨۴١٠/٨٢١/٧دوستان و آشنایان

J٢٢١٢/۴۴/٩كتابفروش
٣۶٠/۴٠/٨سایر



۵٠ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

جدول ٣‑١۶. امانت گرفتن كتاب از كتابخانه عمومJ در جمعیت باسواد

ویژگJ های فردی
امانت گرفتن 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶٣٣٣/۶۴/۶‑١١ سال
١٢٢٧١١٣/۴٣٧/٧‑١٨ سال
١٩٢٣۶١٢/٨٣٢/٩‑٢۵ سال
٢۶١٣۶۵/٩١٨/٩‑۴٠ سال
۴١٣٨٢/١۵/٣‑۶۴ سال
۴٢/٠۶/٠باالی ۶۴ سال

جنس 
٢۶٢۵/۶٣۶/۵مرد
۴۵۶١٠/٣۶٣/۵زن 

سطح تحصیالت

۵١٢/١٧/١ابتدایی
۴۶٨٨/٩۶۵/٢متوسطه

J١٩٩١۴/٨٢٧/٧عال

وضع فعالیت

١٢۴۴/۵١٩/٨شاغل
٩١٢١/۴١۴/۵دانشجو
٣٠٧١١/١۴٩/٠محصل
٩۴۴/٧١۵/٠خانه دار

١٠٠/٣١/۶دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

١۶٧٣/٩٢٣/٣دارای همسر
٩۴/۶١/٣بدون همسر

۵۴٢١١/٧٧۵/۵مجرد
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ویژگJ های فردی
امانت گرفتن 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

زبان مادری

J۴۶٨٧/٩۶۵/٨فارس
J١٢۵۶/٣١٧/۶ترك
٧۴/٠١/٠عربی
۵٠٩/٩٧/٠كردی
J٠٠/٠٠/٠بلوچ

Jv۵۵١٧/٨٧/٧لری و ل
Jv١۵۵/۶٢/١گیل

٧١٨٧/٩١٠٠/٠كل

جدول ٣‑١٧. امانت گرفتن كتاب از كتابخانه محل تحصیل در جمعیت باسواد

ویژگJ های فردی
امانت گرفتن كتاب

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶١٣٩١۵/٣١۶/٩‑١١ سال
١٢۴۴۴٢٢/٠۵٣/٩‑١٨ سال
١٩١٧۵٩/۵٢١/٢‑٢۵ سال
٢۶۵١٢/٢۶/٢‑۴٠ سال
۴١١۴٠/٨١/٧‑۶۴ سال
١٠/۵٠/١باالی ۶۴ سال

جنس 
٣٣۴٧/١۴٠/۵مرد
۴٩٠١١/١۵٩/۵زن 
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ویژگJ های فردی
امانت گرفتن كتاب

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سطح تحصیالت

١٣٩۵/۶١۶/٩ابتدایی
۴٧۶٩/١۵٧/٨متوسطه

J٢٠٨١۵/۵٢۵/٣عال

وضع فعالیت

۵٠١/٨۶/٢شاغل
١۵٢٣۵/٨١٨/٩دانشجو
۵٨٣٢١/٢٧٢/٣محصل
٢٠١/٠٢/۵خانه دار

١٠/٣٠/١دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

۶٢١/۵٧/۵دارای همسر
٣١/۵٠/۴بدون همسر

٧۵٩١۶/٣٩٢/١مجرد

زبان مادری

J۵۶٩٩/۶۶٩/٩فارس
J١٣٢۶/٧١۶/٢ترك
٧۴/٠٠/٩عربی
۵٠٩/٩۶/١كردی
J٠٠/٠٠/٠بلوچ

Jv۴۴١۴/٢۵/۴لری و ل
Jv٢٣٨/۶٢/٨گیل

٨٢۴٩/١١٠٠/٠كل
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جدول ٣‑١٨. امانت گرفتن كتاب از دوستان و آشنایان در جمعیت باسواد

ویژگJ های فردی
امانت گرفتن كتاب

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶٣٨۴/٢٣/٩‑١١ سال
١٢٢٨٢١۴/٠٢٨/٧‑١٨ سال
١٩٢٨۴١۵/۴٢٨/٩‑٢۵ سال
٢۶٢٧٨١٢/٠٢٨/٣‑۴٠ سال
۴١٩۵۵/٣٩/٧‑۶۴ سال
٧٣/۴٠/٧باالی ۶۴ سال

جنس 
٣٢٧٧/٠٣٣/٢مرد
۶۵٧١۴/٩۶۶/٨زن 

سطح تحصیالت

٨۶٣/۵٨/٨ابتدایی
۶۶١١٢/۶۶٧/۴متوسطه

J٢٣۴١٧/۴٢٣/٩عال

وضع فعالیت

٢٣١٨/۵٢۶/۴شاغل
٧٨١٨/۴٨/٩دانشجو
٢٩۵١٠/٧٣٣/٧محصل
٢۵۶١٢/٧٢٩/٣خانه دار

١۵۴/۵١/٧دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

٣٨٩٩/٢٣٩/۵دارای همسر
١٩٩/۶١/٩بدون همسر

۵٧۶١٢/۴۵٨/۵مجرد



۵۴ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

ویژگJ های فردی
امانت گرفتن كتاب

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

زبان مادری

J۶٣۶١٠/٨۶۵/۴فارس
J٢١١١٠/٧٢١/٧ترك
١۵٨/٧١/۵عربی
۶٧١٣/٣۶/٩كردی
J٠٠/٠٠/٠بلوچ

Jv٣۶١١/٧٣/٧لری و ل
Jv٢٨١٠/۴٢/٩گیل

٩٨۴١٠/٨١٠٠/٠كل

مداومت در امانت
مداومت در امانت كتاب، با دو گزینه پرسش شده است: «گاه2 اوقات» و «همیشه». 

جدول٣‑١٩. تداوم در امانت كتاب

درصدجمعیت امانت گیر درصد جمعیت باسواد تعداد افراد 
محل امانت

همیشه  گاهJ اوقات  همیشه  گاهJ اوقات  همیشه  گاهJ اوقات 

٣١/٨ ۶٨/٢ ٢/۴ ۵/١ ٢١۴ ۴۵٩ Jكتابخانه عموم

٣۶/٣ ۶٣/٧ ٣/٠ ۵/٣ ٢٧۵ ۴٨٢ كتابخانه محل تحصیل

٣۶/۵ ۶٣/۵ ٠/٧ ١/٢ ۶١ ١٠۶ كتابخانه محل كار

١٩/٧ ٨٠/٣ ٠/٣ ١/١ ٢۵ ١٠٢ مسجد، حسینیه

١٩/٢ ٨٠/٨ ١/٩ ٨/٢ ١٧٧ ٧۴۴ دوستان و آشنایان

٢٢/۶ ٧٧/۴ ٠/۵ ١/٨ ۴٧ ١۶١ Jكتابفروش

تفاوت ارقام مربوط به تعداد، در جدول امانت و تداوم آن مربوط به «بی پاسخ» در مقوله مدت امانت است.
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حجم امانت
بعــد از ســؤال از امانــت كتــاب، محــل و تــداوم آن، از «متوســط كتــاب امانــت گرفتــه شــده هــر یــك از اعضــا در مــاه» پرســش شــده اســت. 
۵١٠ نفــر از كســان2 كــه كتــاب بــه امانــت م2 گیرنــد، بــه ایــن ســوال پاســخ نداده انــد. میانگین امانــت كتاب در مــاه در جمعیــت امانت گیر 

كــه بــه ســوال پاســخ داده انــد (١۶۵٨ نفــر)، ٣ كتــاب، در جمعیــت اهــل مطالعــه ١/١ كتــاب و در جمعیت باســواد ٠/۵۴ كتاب  اســت. 
جدول ٣‑٢٠. حجم امانت كتاب در ماه

درصد در جمعیت باسواد درصد در جمعیت اهل مطالعه درصد در جمعیت امانت گیر تعداد  افراد  Jتعداد كتاب امان

۴/٩
۵/٢
٣/٢
٢/٣
١/١
٠/۴
١/١
‑

٩/٨
١٠/۵
۶/۴
۴/٧
٢/١
٠/٨
٢/٢
‑

٢٠/۶
٢٢/٠
١٣/۴
٩/٨
۴/۴
١/۶
۴/٧

٢٣/۵

۴۴٧
۴٧۶
٢٩٠
٢١٢
٩۶
٣۵

١٠٢
۵١٠

یك
دو
سه

چهار
پنج
شش

هفت و بیشتر
بی پاسخ

‑ ‑ ١٠٠/٠ ٢١۶٨ جمع

جدول ٣‑٢١ میانگین تعداد کتاب امانت گرفته شده توسط اعضای خانوده 

میانگین تعداد كتابپایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده

ارزش منطقه سvونت

٠/۶باال
٠/۵متوسط ‑ باال

٠/۵متوسط
٠/۴متوسط ‑ پایین

٠/۴پایین



۵۶ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

میانگین تعداد كتابپایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده

وضعیت اقتصادی 

٠/٣باال
٠/۵متوسط ‑ باال

٠/۵متوسط
٠/۶متوسط ‑ پایین

٠/۵پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٠/٣باال
٠/۶متوسط
٠/۵پایین

Jمنزلت شغل

+٩٠١/۴
٨٠٠‑٩٠/۶
٧٠٠‑٨٠/۵
٧٠‑۶٠٠/۵
۶٠‑۵٠٠/۵
۵٠‑۴٠٠/۴

- ۴٠٠/۴
٠/۵كل
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جدول ٣‑٢٢. تعداد كتاب  امانت گرفته  شده  در ماه  در جمعیت باسواد

میانگین تعداد کتاب امانت گرفته شدهویژگJ های فردی

سن

۶٠/۵۴‑١١ سال
١٢٠/٩١‑١٨ سال
١٩٠/۶٧‑٢۵ سال
٢۶٠/۴٠‑۴٠ سال
۴١٠/٢٠‑۶۴ سال
٠/١٩باالی ۶۴ سال

جنس 
٠/٣٩مرد
٠/۶٩زن 

سطح تحصیالت

٠/٢۴ابتدایی
٠/۵٩متوسطه

J٠/٩١عال

وضع فعالیت

٠/٣۵شاغل
١/٢٣دانشجو
٠/٨٣محصل
٠/٣۴خانه دار

٠/١۴دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

٠/٣١دارای همسر
٠/٢٢بدون همسر

٠/٧۶مجرد
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میانگین تعداد کتاب امانت گرفته شدهویژگJ های فردی

زبان مادری

J٠/۵٧فارس
J٠/۴۵ترك
٠/٣٣عربی
٠/۵٩كردی
J٠/٠۴بلوچ

Jv٠/٧٢لری و ل
Jv٠/٣٨گیل

٠/۵۴كل

تعداد كتاب موجود در خانه 
در ســؤال2 دی3ــر از تعــداد كتــاب موجــود در منــزل پرســش شــده اســت: «غیــر از كتــاب درســ2، تعــداد تقریبــی كتاب هــای 

موجــود در منــزل چندتاســت؟» 
جدول ٣‑٢٣. تعداد كتاب موجود در خانه 

درصدتعداد تعداد كتاب

صفر
۵‑١

١٠‑۶
١١‑٢٠
۵٢١‑٠

بیش از ۵٠

۶١٩
٢٣۴
٣٣٧
٣۵١
۴۴٨
۴۵۶

٢۵/٢
٩/۵

١٣/٧
١۴/٣
١٨/٣
١٨/٩

٢۴۵۴١٠٠/٠جمع

میانگین تعداد كتاب در كل خانواده های مورد بررس2 ۶٣/۶ و در خانواده های اهل مطالعه ٨٢/۶ جلد است. 
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جدول ٣‑٢۴. موجودی  كتاب در منزل  

میانگین موجودی كتاب پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده

ارزش منطقه سvونت

٨٠/٧باال
١٠۵/۶متوسط ‑ باال

٨٢/۴متوسط
٣٠/٢متوسط ‑ پایین

٢۶/٠ پایین

وضعیت اقتصادی 

٢٠١/۴باال
١٠٩/٢متوسط ‑ باال

١٧۶/٢متوسط
٩٢/٨متوسط ‑ پایین

٣٧/٨پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

١٩٢/۴باال
١٣۴/۴متوسط
۵٣/٣پایین

Jمنزلت شغل

+٩٠٣٨٩/٨
٨٠٢٩‑٩٠۴/۶
٧٠١٣٢‑٨٠/۶
٧٠‑۶٠۴۴/٨
۶٠‑۵٠۵٢/٨
۵٠‑۴٠٢٩/٨

- ۴٠١٣/٩
۶٣/۶كل
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خرید كتاب
در ســؤال دی3ــری از خانــواده در مــورد خریــد كتــاب در یــك ســال گذشــته ســؤال شــده اســت: «در یــك ســال گذشــته اعضــای 

خانــواده مجموعــا چنــد كتــاب خریده انــد؟» 
جدول ٣‑٢۵. تعداد كتاب خریداری شده در سال گذشته (نسبت به پاییز ٨٢)

درصدتعداد تعداد كتاب

صفر
۵‑١

١٠‑۶
بیش از ١٠

١٠۶٨
٧٣٠
٣۶۵
٢٩١

۴٣/۵
٢٩/٧
١۴/٩
١١/٩

٢۴۵۴١٠٠/٠جمع

میانگین تعداد كتاب خریداری شده در طول یك سال توسط خانواده ها ۶/٧ جلد است.
جدول ٣‑٢۶. تعداد كتاب خریداری شده در یك سال گذشته توسط اعضای خانواده (در كل خانواده ها)  

میانگین تعداد كتاب خریداری شده پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده

ارزش منطقه سvونت

٩/٨باال
٨/١متوسط – باال

٨/۵متوسط
٣/۶متوسط ‑ پایین

۵/٣پایین

وضعیت اقتصادی 

١۵/٧باال
٨/٣متوسط ‑ باال

٩/١متوسط
٧/۵متوسط ‑ پایین

۶/٣پایین
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میانگین تعداد كتاب خریداری شده پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده

درآمد ‑ مخارج ماهانه

١٢/٧باال
٩/٩متوسط
۶/١پایین

Jمنزلت شغل

٣٣/١+٩٠
٨٠١‑٩٠۵/٩
٧٠١‑٨٠۵/١
٧٠‑۶٠۶/۵
۶٠‑۵٠۶/۴
۵٠‑۴٠ ۶/٠
۴٣/٨‑ ٠

۶/٧كل
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مطالعه روزنامه و مجله
«از اعضــای خانــواده شــما كســ2 روزنامــه و مجلــه هــم م2 خوانــد؟» پاســخ ٧۵/٣ درصــد خانواده هــا بــه ایــن ســؤال مثبــت و 

٢۴/٧ درصــد منفــ2 اســت. 
بعــد از ســؤال از مطالعــه مطبوعــات در خانــواده، از مطالعــه آن توســط اعضــا پرســش شــده اســت. ۵١/٢ درصــد جمعیــت 

باســواد اهــل مطالعــه مطبوعات هســتند. 
جدول ۴‑١. مطالعه نشریه (روزنامه  و مجله) توسط حداقل یJv از اعضای خانواده 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
مطالعه 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

ارزش منطقه سvونت

١۵٨٨۶/٣٨/۶باال
٨٢/٠٢٣/٧ ۴٣٣متوسط ‑ باال

۵٢۶٧٩/٧٢٨/٧متوسط
٣۵۴۶٧/۶١٩/٣متوسط ‑ پایین

٣۵٩۶٧/۴١٩/۶پایین
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پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
مطالعه 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

وضعیت اقتصادی 

٣٣٩١/٧٢/٢باال
۵٨٨۴/١٣/٨متوسط ‑ باال

١۴٨٨١/٣٩/٧متوسط
۴٢۵٨٠/٣٢٧/٨متوسط ‑ پایین

٨۶۵٧٣/٩۵۶/۶پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٣٧٨۴/١٢/٠باال
١٩۶٨۴/١١٠/٧متوسط
١۵٩١٧۴/٣٨٧/٢پایین

Jمنزلت شغل

٣٠٩٠/٩٢/٠+٩٠
٨٠٧٢٩٢/٣‑٩٠۴/٩
٧٠١٠‑٨٠۴٨٨/١٧/١
٧٠‑۶٠١٨٩٨٣/٣١٢/٩
۶٠‑۵٠۴١۴٧۵/٨٢٨/٢
۵٠‑۴٠۴٧٩٧٨/١٣٢/٧
۴١٧٩‑ ٠۶۴/۴١٢/٢

١٨۴٩٧۵/٣١٠٠/٠كل
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جدول ۴‑٢. مطالعه نشریه (روزنامه و مجله) در جمعیت باسواد

ویژگJ های فردی
مطاله نشریه  

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶١٣٣١۴/۶٢/٩‑١١ سال
١٢٩۶٢۴٧/٧٢٠/٧‑١٨ سال
١٩١١٠٩۶٠/٣٢٣/٨‑٢۵ سال
٢۶١۴٢۵۶١/۴٣٠/۶‑۴٠ سال
۴١٩۵٩۵٣/٣٢٠/۶‑۶۴ سال
۶۴٣١/٢١/۴باالی ۶۴ سال

جنس 
٢٣٣۵۵٠/٠۵٠/٢مرد
٢٣١٧۵٢/۵۴٩/٨زن 

سطح تحصیالت

۵۶۵٢٢/٨١٢/٢ابتدایی
٣٠۶٢۵٨/۴۶۶/٠متوسطه

J١٠١۵٧۵/۶٢١/٩عال

وضع فعالیت

١۶٣۶۵٩/٩٣٩/٠شاغل
٢٨٧۶٧/۵۶/٨دانشجو
١٠۵۵٣٨/٣٢۵/٢محصل
١٠۴٢۵١/٨٢۴/٨خانه دار

١٧۴۵١/٨۴/١دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

٢٣٩٢۵۶/٣۵١/۴دارای همسر
٨۶۴٣/٧١/٨بدون همسر

٢١٧۴۴۶/٨۴۶/٧مجرد
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ویژگJ های فردی
مطاله نشریه  

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

زبان مادری

J٣١١٠۵٢/٧۶٧/۶فارس
J٩۴٠۴٧/٧٢٠/۴ترك
۶٩٣٩/٩١/۵عربی
٢۴٨۴٩/٣۵/۴كردی
J٨١۶/٧٢/٠بلوچ

Jv١۶٧۵۴/٠٣/۶لری و ل
Jv١٣٢۴٩/١٢/٩گیل

۴۶۵٢۵١/٢١٠٠/٠كل

تنوع در مطالعه نشریه
در پاسـخ به این سـوال كه اعضا چه نشـریات2 را مطالعه م2 كنند، خانواده ها م2 توانسـته اند نام نشـریات متعدد (تا ٧ نشـریه) را ذكر كنند. 
از تعداد نشـریات یاد شـده به عنوان «تنوع در مطالعه نشـریه» یاد شـده و نسـبت آن برای خانواده ها و جمعیت باسـواد محاسـبه شـده اسـت. 

جدول ۴‑٣. تعداد (تنوع) نشریه مورد مطالعه در خانواده و جمعیت باسواد

تعداد نشریه

۵ و بیشتر ۴ ٣ ٢ ١ عدم مطالعه 

اده
نو

خا

۶٠۵۴٨٩۶٠٠٣۶٧٢٠۶١٨٧تعداد
٢۴/٧١٩/٩٢۴/۴١۵٨/۴٧/۶درصد در جمعیت 

٢۶/۴٣٢/۴١٩/٨١١/١١٠/١‑درصد در اهل مطالعه 
ت 

عی
جم

واد
اس

۴۴٣٧١۶٧١١۵۴٩٨٠۴٣٩٣٢٣۵تعدادب
۴٨/٨١٨/۴١٧/٠٨/٨۴/٣٢/۵درصد در جمعیت 

٣۵/٩٣٣/٣١٧/٣٨/۴۵/٠‑درصد در اهل مطالعه 
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جدول ۴‑۴. تنوع مطالعه نشریه در كل خانواده ها

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
تنوع مطالعه 

S.Dمیانگینتعداد

ارزش منطقه سvونت

١٨٣٢/۵٢باال
۵٢٨٢/١٢متوسط ‑ باال

۶۶٠٢/١٢متوسط
۵٢۴١/۶٢متوسط ‑ پایین

۵٣٣١/۵١پایین

وضعیت اقتصادی 

٣۶٢/٧٢باال
۶٩٢/۴٢متوسط ‑ باال

١٨٢٢/٢٢متوسط
۵٢٩٢/١٢متوسط ‑ پایین

١١٧١١/٨٢پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

۴۴٢/٣٢باال
٢٣٣٢/۵٢متوسط
٢١۴٢١/٨٢پایین

Jمنزلت شغل

٣٣٢/٩٢+٩٠
٨٠٧٨٢/٧٢‑٩٠
٧٠١١٨٢/٣٢‑٨٠
٧٠‑۶٠٢٢٧٢/١٢
۶٠‑۵٠۵۴۶٢/٠٢
۵٠‑۴٠۶١٣١/٩٢
۴٢٧٨١‑ ٠/۴٢

٢۴۵۴١/٩٢كل
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جدول ۴‑۵. تنوع مطالعه نشریه در جمعیت باسواد 

تنوع (میانگین) ویژگJ های فردی

سن

۶٠/٣‑١١ سال
١٢١/٠‑١٨ سال
١٩١/٣‑٢۵ سال
٢۶١/۴‑۴٠ سال
۴١١/١‑۶۴ سال
٠/٧باالی ۶۴ سال

جنس 
١/٠مرد
١/٢زن 

سطح تحصیالت

٠/۴ابتدایی
١/٣متوسطه

J١/٨عال

وضع فعالیت

١/٣شاغل
١/۵دانشجو
٠/٨محصل
١/١خانه دار

١/١دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

١/٢دارای همسر
١/٠بدون همسر

١/٠مجرد
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تنوع (میانگین) ویژگJ های فردی

زبان مادری

J١/١فارس
J١/٠ترك
٠/٩عربی
١/٠كردی
J٠/٣بلوچ

Jv٢/١لری و ل
Jv١/٠گیل

١/١كل

نام نشریه
خانواده هــا م2 توانســته اند نــام ١ تــا ٧ نشــریه را ذكــر كننــد. نســبت نشــریه هایی كــه بیشــترین خواننــده را دارنــد، در خانواده هــای 
اهــل مطالعــه مطبوعــات و جمعیــت باســواد اهــل مطالعــه بــه شــرح جــدول ۴‑۶ اســت (نشــریات2 كــه نســبت مطالعــه آن در 

خانــواده كمتــر از ٠/۵ درصــد بــوده در جــدول نیامــده اســت). 
قابــل ذكــر اســت كــه جمــع نســبت (درصد) هــا ١٠٠ نیســت. زیــرا خانواده هــا نــام بیــش از ١ نشــریه را ذكــر كرده انــد. نكتــه 
دوم قابــل تاكیــد ایــن اســت كــه بعضــ2 خانواده هــا بــه نشــریات2 اشــاره كرده انــد كــه در زمــان پرسشــ3ری منتشــر نم2 شــده، امــا 
بــه دلیــل ســابقه مطالعــه آن از ســوی اعضــای خانــواده بــه آن اشــاره شــده اســت. نكتــه ســوم ایــن كــه خوانــدن نشــریه در خانــواده 
بــه معنــای مداومــت در خوانــدن آن بــه صــورت روزمــره یــا هفتگــ2 نیســت. بنابرایــن نم2 تــوان از ایــن نســبت ها در جهــت 
محاســبه مطالعــه روزنامــه در روز یــا مجلــه در هفتــه و مــاه اســتفاده نمــود. زیــرا خانواده هــا، همیــن كــه خــود را خواننــده یــك 
نشــریه بــه حســاب آورده انــد، از آن نشــریه نــام برده انــد. اگــر چــه مطالعــه آن بــا فاصلــه زمانــ2 هــم انجــام پذیرفتــه اســت (تــداوم 
در خریــد و مطالعــه، جداگانــه پرســش شــده اســت). نكتــه چهــارم ایــن كــه بعضــ2 از نشــریات محلــ2 هســتند (ماننــد خراســان، 
والیــت قزویــن، صبــح ســاحل و حدیــث كرمــان) و نســبت ذكــر شــده بــرای آن هــا در جــدول، اگــر چــه بــرای كل جمعیــت اهــل 

مطالعــه در ٢٨ شــهر محاســبه شــده، امــا مربــوط بــه خواننــدگان آن هــا در یــك شــهر م2 باشــد. 
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عل2 رغــم تاكیــدی كــه بــر ذكــر نــام نشــریه شــده، چنــد مــورد فقــط نــوع نشــریه را ذكــر كرده انــد. از جملــه ٢/٣ درصــد 
خانواده هــا بــا عنــوان «روزنامــه ورزشــ2» و ١/٩ درصــد بــا عنــوان «مجلــه ورزشــ2» یــاد كرده انــد. ٢ درصــد هــم از نشــریات2 

یــاد كرده انــد كــه در فهرســت مطبوعــات دارای مجــوز از اداره كل مطبوعــات داخلــ2 نبــوده انــد.
 جدول۴‑۶. نسبت مطالعه انواع نشریه در خانواده های اهل مطالعه و جمعیت باسواد

نام نشریه
جمعیت باسوادخانواده های اهل مطالعه 

درصدتعداددرصدتعداد

٧٠٧٣٨/٢١۶٢١٣۴/٨همشهری
۵٩٧٣٢/٣١۴۶٨٣١/۶جام جم

۴٠٨٢٢/١٨٣٣١٧/٩مجله خانواده
٣٢۶١٧/۶٧١۵١۵/۴خانواده سبز

٢۵٨١۴/٠۵٩٩١٢/٩ایران
٢٠٨١١/٢۴۵۴٩/٨اطالعات

١٨٣٩/٩٣٩۴٨/۵كیهان
J١۶۶٩/٠٣٢۶٧/٠روزهای زندگ

J١۵٩٨/۶٢۵٨۵/۵خبر ورزش
١٢٩٧/٠٣٢١۶/٩خراسان
٧۶۴/١١۴٠٣/٠زن روز
٧٣٣/٩١٨٨۴/٠قدس

J۶۴٣/۵١٣٢٢/٨راه زندگ
J۵٧٣/١٩۵٢/٠ابرار ورزش
۵۶٣/٠١۶٢٣/۵خبر جنوب

۵٣٢/٩١٠۵٢/٣جوانان امروز
J۴٧٢/۵٧٧١/٧كیهان ورزش

۴٠٢/٢٨٧١/٩پیروزی
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نام نشریه
جمعیت باسوادخانواده های اهل مطالعه 

درصدتعداددرصدتعداد

٣١١/٧۶٣١/۴یاس نو
٣١١/٧۶۴١/۴موفقیت

J٢۶١/۴۶۴١/۴جمهوری اسالم
٢٣١/٢۴٩١/١فیلم و سینما

٢٢١/٢۴٠٠/٩رشد
٢٢١/٢۴۶١/٠ماهان
٢٠١/١٣٩٠/٨جدول

٢٠١/١۴٩١/١نیم نگاه
١٩١/٠۴١٠/٩باختر

١۶٠/٩٣٠٠/۶رسالت
١۶٠/٩۴٩١/١دنیای اقتصاد
١۵٠/٨٣٧٠/٨كانون خانواده

١۵٠/٨٢۶٠/۶نوجوان
١۴٠/٨٢٢٠/۵زنان

١۴٠/٨٢۵٠/۵پیك سنجش
١۴٠/٨٢٩٠/۶استقالل

١۴٠/٨٢۶٠/۶والیت قزوین
١٣٠/٧٢۵٠/۵سروش نوجوان 

١٣٠/٧٢٣٠/۵شرق
J١٢٠/۶٢١٠/۵اطالعات هفتگ

١٢٠/۶٢۵٠/۵اطالعات سیاسJ اقتصادی
١١٠/۶٢۶٠/۶جوان

١١٠/۶٣۴٠/٧صبح ساحل
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نام نشریه
جمعیت باسوادخانواده های اهل مطالعه 

درصدتعداددرصدتعداد

١٠٠/۵١٧٠/۴دنیای ورزش
١٠٠/۵١۴٠/٣بازار كار

١٠٠/۵١۶٠/٣استقالل جوان
٩٠/۵٢٠٠/۴حیات نو

٩٠/۵٢٠٠/۴همسایه ها
٩٠/۵٢٢٠/۵تالش
٩٠/۵١٣٠/٣عنوان
٩٠/۵١۴٠/٣سروش

٩٠/۵١٩٠/۴جوان خانواده

جدول ۴‑٧. نسبت مطالعه انواع نشریه در خانواده های اهل مطالعه نشریه توسط حداقل یJv از اعضا 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
درصد سطری

اطالعاتایرانخانواده سبزمجله خانوادهجام جمهمشهری

ارزش منطقه سvونت

٣٩/٢٣۵/۴٢۴/٧١٧/١١٩/۶١١/۴باال
۴٢/٧٢٩/١١٩/۴١۵/٢١٩/۴١۴/۵متوسط ‑ باال

۴٣/٣٣۵/٠٢۴/٣١٩/۴١۴/٨١٢/۴متوسط
٣٣/۶٣١/۴٢٢/٩١٨/۴١٢/۴١٠/٧متوسط ‑ پایین

٢٩/٠٣٠/٩١٩/٨١٧/۵۵/٠۶/۴پایین

وضعیت اقتصادی 

۴۵/۵٢۴/٢٢٧/٣۶/١٢٧/٣١٨/٢باال
۵۶/٩٢۴/١١۵/۵١۵/۵١۵/۵١۵/۵متوسط ‑ باال

۵٢/٧٣١/١١٧/۶١٨/٢١٨/٩١۵/۵متوسط
۴٣/٨٣۴/۶٢٠/۵١۵/٨١٧/۶١٣/٩متوسط ‑ پایین

٣۴/۶٣١/٩٢٣/٧١٧/٧١١/٩٩/١پایین
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پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
درصد سطری

اطالعاتایرانخانواده سبزمجله خانوادهجام جمهمشهری

درآمد ‑ مخارج ماهانه

۴٨/۶٣۵/١٢٧/٠٢١/۶٢٧/٠٨/١باال
۵۵/۶٢٨/۶٢٠/۴٢٢/۴٢٢/۴١۴/٣متوسط
٣۵/٧٣٢/٧٢٢/٣١٧/٠١٢/۵١١/١پایین

Jمنزلت شغل

٩٠+۵۶/٧١۶/٧١٠/٠١٣/٣٢٠/٠٢٠/٠
٨٠‑٩٠۵۶/٩٢٧/٨٢٣/۶٢٠/٨٣٠/۶٢/٨
٧٠‑٨٠۴٠/۴٣٨/۵١۵/۴١٨/٣٢٠/٢١٧/٣
٧٠‑۶٠۴۵/٠٣۶/۵٣٠/٢١٣/٨١۴/٣١۴/٨
۶٠‑۵٠٣٧/٧٣۴/۵٢٣/۴١٨/٨١۴/٠١١/۴
۵٠‑۴٠٣٢/۶٣١/۵٢٠/٩١٨/۶١١/۵٨/٨
۴٢٨‑ ٠/۵٢٩/۶٢۵/٧١۶/٨٨/۴۵/۶

٣٨/٢٣٢/٣٢٢/١١٧/۶١۴/٠١١/٢كل

ادامه جدول ۴‑٧. نسبت مطالعه انواع نشریه در خانواده های اهل مطالعه نشریه توسط حداقل یJv از اعضا 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
درصد سطری 

قدس زن روزخراسانخبر ورزشJروزهای زندگJكیهان

ارزش منطقه سvونت

١١/۴١٢/٠٧/٠٩/۵۵/٧١/٩باال
١٠/۴٧/۶٧/۶٧/٢۵/١٢/٨متوسط ‑ باال

١٠/۵٩/٧۶/۵۴/٩٣/۶٣/٠متوسط
٧/٣١٠/۵١١/۶۵/٩٣/٧۵/۴متوسط ‑ پایین

١٠/٠۵/۶١٠/٠٩/۵٣/۶۶/١پایین
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پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
درصد سطری 

قدس زن روزخراسانخبر ورزشJروزهای زندگJكیهان

وضعیت اقتصادی 

٩/١١٢/١١۵/٢٠/٠٩/١٠/٠باال
٢٢/۴۶/٩١/٧١/٧۶/٩١/٧متوسط ‑ باال

١١/۵٨/١٧/۴۶/١۴/١١/۴متوسط
١١/٣٩/۶٧/٨٧/٣۴/٠٣/۵متوسط ‑ پایین

٩/۵٨/٩٩/۶٧/۶۴/٣۵/١پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٢/٧۵/۴٠/٠٢/٧٨/١٢/٧باال
١٠/٢١٣/٣١٠/٧٧/١٣/۶١/۵متوسط
١٠/٠٨/۵٨/۵٧/٢۴/٠۴/٢پایین

Jمنزلت شغل

٩٠+۶/٧١٠/٠١٠/٠١٣/٣٠/٠۶/٧
٨٠٩/٧١١/١٨/٣‑٩٠۵/۶۴/٢٠/٠
٧٠١‑٨٠۵/۴٣/٨١/٩٨/٧٠/٠٣/٨
٧٠‑۶٠٩/٠١٠/۶۶/٩٣/٢٣/٧٣/٢
۶٠‑۵٠٩/٢٨/٩٨/٢۶/۵۴/٨٣/۶
۵٠‑۴٠٩/۶١٠/٠١٠/٠٩/٢۵/٢۵/٨
۴٧/٣٨‑ ٠/۴١٠/۶٧/٨٢/٨٣/٩

٩/٩٩/٠٨/۶٧/٠۴/١٣/٩كل
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جدول ۴‑٨. مطالعه انواع نشریه در جمعیت باسواد

ویژگJ های فردی
روزنامه  جام  جم روزنامه  همشهری 

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

سن

۶١٧/٣١/۴٢٢/۶٢/٠‑١١ سال
١٢٢۴/۴١۴/۵٣٠/۴١٩/٩‑١٨ سال
١٩٣١/٩٢١/٨٣٢/۶٢۴/٧‑٢۵ سال
٢۶٣٨/۵٣٣/٩٣٣/١٣٢/١‑۴٠ سال
۴١۴۴/٨٢۶/۵٣١/۴٢٠/۵‑۶۴ سال
۴۶/٩١/٩١٨/٨٠/٨باالی ۶۴ سال

جنس 
٣٧/٣۵٣/٧٣٢/٩۵٢/٣مرد
٣٢/۴۴۶/٣٣٠/٢۴٧/٧زن 

سطح تحصیالت

٣٠/۴١٠/۶٢۶/٩١٠/۴ابتدایی
٣٢/۴۶١/۴٣٢/١۶٧/٢متوسطه

J۴۴/۶٢٨/٠٣٢/۴٢٢/۵عال

وضع فعالیت

۴٠/١۴۴/۴٣٣/۶۴٢/٠شاغل
٣٩/۴٧/٧٠/٣١۶/٨دانشجو
٠/٢۴١٧/١٢٩/۶٢٣/٨محصل
٣۵/٢٢۴/٨٢٩/٨٢٣/٨خانه دار

۵٠/۶٠/۶٢٧/٠٣/۶دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

٣٨/٧۵٧/١٣٢/٠۵٢/٢دارای همسر
٣٨/۴٢/٠٣٣/٧٢/٠بدون همسر

٣٠/۵۴٠/٩٣١/٠۴۵/٨مجرد
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ویژگJ های فردی
روزنامه  جام  جم روزنامه  همشهری 

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

زبان مادری

J٣۴/٣۶۶/۶٣١/٢۶۶/٨فارس
J۴٢/٣٢۴/٨٣۵/۶٢٣/٠ترك
٢۴/۶١/١١٧/۴٠/٨عربی
٢٩/٠۴/۵٣۵/٩۶/١كردی
J٢۵/٠٠/١٠/٠٠/٠بلوچ

Jv٢۴/٠٢/۵٢۶/٩٣/١لری و ل
Jv٢٢/٠١/٨٢٧/٣٢/۵گیل

٣۴/٨١٠٠/٠٣١/۶١٠٠/٠كل

ادامه جدول ۴‑٨. مطالعه انواع نشریه در جمعیت باسواد

ویژگJ های فردی
مجله  خانواده  سبزمجله  خانواده 

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

سن

۶٩/٨١/۶١۴/٣٢/٧‑١١ سال
١٢١٨/٩٢١/٨٢١/٣٢٨/٧‑١٨ سال
١٩٢٢/۵٢٩/٩١۶/٩٢۶/٢‑٢۵ سال
٢۶١٨/۵٣١/٧١۴/٧٢٩/٢‑۴٠ سال
۴١١٢/٣١۴/٢٩/۶١٢/٩‑۶۴ سال
١٠/٩٠/٨۴/٧٠/۴باالی ۶۴ سال

جنس 
١٠/٣٢٨/٩٧/٩٢۵/٧مرد
٢۵/۶٧١/١٢٢/٩٧۴/٣زن 
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ویژگJ های فردی
مجله  خانواده  سبزمجله  خانواده 

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

سطح تحصیالت

١۵/٨١٠/٧١٢/٩١٠/٢ابتدایی
١٩/٧٧٢/۴١٧/۴٧۴/۵متوسطه

J١٣/٩١۶/٩١٠/٧١۵/٢عال

وضع فعالیت

١٢/۵٢٧/٩١٠/٣٢۶/۴شاغل
١۶/۴۶/۴١٢/٢۵/۵دانشجو
١۶/٨٢۴/٠١٩/۶٣٢/۵محصل
٢٨/١٣٩/٨٢٠/٧٣۴خانه دار

٨/٠١/٩۵/٧١/۶دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

١٧/٩۵١/۴١٣/١۴٣/٩دارای همسر
٣۴/٩٣/۶١۴/٠١/٧بدون همسر

١٧/٢۴۵/٠١٧/٩۵۴/۴مجرد

زبان مادری

J١٧/٢۶۴/۶١۵/٢۶۶/۶فارس
J١۵/١١٧/٢١۵/٠١٩/٨ترك
٣٣/٣٢/٨٣٩/١٣/٨عربی
٢۶/٢٧/٩٨/۵٢/٩كردی
J٠/٠٠/٠٣٧/۵٠/۴بلوچ

Jv٢۶/٣۵/٣١۶/٢٣/٨لری و ل
Jv٢٠/۵٣/٣١٨/٩٣/۵گیل

١٧/٩١٠٠/٠١۵/۴١٠٠/٠كل
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ادامه جدول ۴‑٨. مطالعه انواع نشریه در جمعیت باسواد

ویژگJ های فردی
روزنامه  اطالعات روزنامه  ایران 

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

سن

۶۵/٣١/٢۴/۵١/٣‑١١ سال
١٢٠/٧١١/٢٠/۶١٢/٨‑١٨ سال
١٩١١/۴٠/٢١٨/١١٩/٨‑٢۵ سال
٢۶١۵/٣٣۶/۴١٠/۵٣٣/٠‑۴٠ سال
۴١١٨/٢٢٩/٢١٣/٢٢٨/٠‑۶۴ سال
٩/۴١/٠٣۵/٩۵/١باالی ۶۴ سال

جنس 
٠/١۴۵۴/۶١١/٠۵۶/۴مرد
١١/٧۴۵/۴٨/۵۴٣/۶زن 

سطح تحصیالت

۶/۵۶/٢٨/٨١١/٠ابتدایی
١١/۴۵٨/١٨/٣۵۶/٢متوسطه

J٢١/١٣۵/٧١۴/٧٣٢/٨عال

وضع فعالیت

٠/١۶۴٧/۶١٢/٠۴٨/٢شاغل
١٧/١٨/٩١١/١٧/٨دانشجو
۶/۶١٢/٧۵/۶١۴/۴محصل
١٢/٩٢۴/۴٨/٣٢١/٠خانه دار

٢٠/١۶/۴٢٠/١٨/۶دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

١۶/١۶۴/١٠/١١۵٧/٩دارای همسر
٧/٠١/٠١٢/٨٢/۴بدون همسر

٩/۶٣۴/٩٨/٣٣٩/۶مجرد
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ویژگJ های فردی
روزنامه  اطالعات روزنامه  ایران 

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

زبان مادری

J١٣/۶٧١/۶٨/۴۵٧/۵فارس
J١٢/٢١٩/۴١٢/٨٢۶/۵ترك
١٠/١١/٢۵/٨٠/٩عربی
٧/٧٣/٢١٢/١۶/۶كردی
J٠/٠٠/٠١٢/۵٠/٢بلوچ

Jv٩/۶٢/٧١۵/۶۵/٨لری و ل
Jv١۴/۴٣/٢١٣/۶۴/٠گیل

١٢/٩١٠٠/٠٩/٨١٠٠/٠كل

ادامه جدول ۴‑٨. مطالعه انواع نشریه در جمعیت باسواد

ویژگJ های فردی
مجله  روزهای  زندگJ روزنامه  كیهان 

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

سن

۶٠/٨٠/٣۶/٨٢/٨‑١١ سال
١٢۴/٨١١/٧٧/۴٢١/٨‑١٨ سال
١٩٧/٣٢٠/۶٨/۵٢٨/٨‑٢۵ سال
٢۶٩/٩٣۵/٨٧/۶٣٣/١‑۴٠ سال
۴١١٢/٠٢٩/٢۴/۵١٣/٢‑۶۴ سال
١۵/۶٢/۵١/۶٠/٣باالی ۶۴ سال

جنس 
٩/۶۵٧/١٣/٠٢١/٨مرد
٧/٣۴٢/٩١١/٠٧٨/٢زن 



٨٠ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

ویژگJ های فردی
مجله  روزهای  زندگJ روزنامه  كیهان 

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

سطح تحصیالت

٩/٠١٣/٠٧/١١٢/٣ابتدایی
٧/١۵۵/٨٧/۵٧٠/٢متوسطه

J١٢٣١/٢۵/۶١٧/۵عال

وضع فعالیت

١٠/٧۴٩۴/٨٢۶/٨شاغل
٩/۴٧/۶٨/٠٧/٨دانشجو
۵/٣١۵/٧٧/۵٢۶/٨محصل
٧/۵٢١/٨١٠/٧٣٧/۶خانه دار

١٢/١۵/٩١/٧١/٠دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

١٠/١۶١/٢۶/۵۴٧/۵دارای همسر
١١/۶٢/۵۴/٧١/٢بدون همسر

۶/۶٣۶/٣٧/٧۵١/٢مجرد

زبان مادری

J٠/٨۶۴/٣٧/٢٧١فارس
J٨/٧٢١/٢۵/۶١۶/٩ترك
٨/٧١/۶٢٣/٢۵/١عربی
۶/۵۴/١٧/٣۵/٧كردی
J٠/٠٠/٠١٢/۵٠/٣بلوچ

Jv١۶/٢٧/٠۵/۴٢/٩لری و ل
Jv١٠/۶٣/۶١/۵٠/۶گیل

٨/۵١٠٠/٠٧/٠١٠٠/٠كل
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ادامه جدول ۴‑٨. مطالعه انواع نشریه در جمعیت باسواد

ویژگJ های فردی
خبر ورزشJ خراسان 

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

سن

۶۵/٣٢/٢٣/٨١/٩‑١١ سال
١٢۵/٧١٧/١٧/۶٢٨/٣‑١٨ سال
١٩٧/٩٢٧/۴٧/٠٣٠/٢‑٢۵ سال
٢۶٧/٢٣٢/١۴/۵٢۴/٨‑۴٠ سال
۴١۶/۵١٩/٣٣/۶١٣/۶‑۶۴ سال
٩/۴١/٩۴/٧١/٢باالی ۶۴ سال

جنس 
٧/۵۵۴/٢٩/٠٨١/٠مرد
۶/٣۴۵/٨٢/١١٩/٠زن 

سطح تحصیالت

٨/٨١۵/۶۴/٢٩/٣ابتدایی
۶/۵۶٢/٣۶/۵٧٧/۵متوسطه

J٠/٧٢٢/١٣/٣١٣/٢عال

وضع فعالیت

٧/۶۴٢/٠۶/٨۴٩/٣شاغل
٨/٧٨/۵۵/٩٧/۵دانشجو
۵/٧٢٠/٣۶/۴٣٠/٠محصل
٧/٢٢۵/۴٢/۴١١/٠خانه دار

۶/٣٣/٧٢/٩٢/٢دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

٧/٩۵٨/٩۴/۴۴١/١دارای همسر
۴/٧١/٢٢/٣٠/٨بدون همسر

۵/٩٣٩/٩۶/٩۵٨/١مجرد



٨٢ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

ویژگJ های فردی
خبر ورزشJ خراسان 

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

زبان مادری

J٩/۶٩٣/١۵/۴۶۵/١فارس
J١/٣٣/٧۴/٨١٧/۴ترك
۵/٨١/٢١٠/١٢/٧عربی
١/۶١/٢۶/٩۶/۶كردی
J٠/٠٠/٠١٢/۵٠/۴بلوچ

Jv٠/٠٠/٠۶/٠٣/٩لری و ل
Jv١/۵۶/٠٩/٨۵/٠گیل

۶/٩١٠٠/٠۵/۵١٠٠/٠كل

دوره انتشار
در بررســ2 مشــخصات نشــریات مــورد اشــاره از گــزارش اداره كل مطبوعــات داخلــ2 وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالم2  تحــت 
عنوان «فهرســت نشــریات دارای مجوز» در نیمه اول ســال ٨١ و در مواردی از «بانك اطالعات نشــریات كشــور» اســتفاده شــد. 
در گزارش وزارت ارشــاد برای دوره انتشــار نشــریات ١٢ حالت ذكر شــده اســت: روزانه، ٣ روز در هفته، ٢ روز در هفته، هفته نامه، 

١٠ روز یــك بــار، دوهفته نامــه، ماهنامــه، ٢ مــاه یــك بار، فصلنامه، ٣ شــماره در ســال، دوفصلنامه (۶ ماه یك بار) و ســاالنه (ســالنامه).
بــا توجــه بــه تعــداد محــدود مــواردی كــه ٢ یــا ٣ شــماره در هفتــه منتشــر م2 شــوند، ایــن مــوارد هفته نامــه بــه حســاب آمــده 
اســت. ١٠ روز یــك بــار در مقولــه دوهفته نامــه، ٢ مــاه یــك بــار و ســه شــماره در ســال در مقولــه فصلنامــه ادغــام شــد. بــر ایــن 
اســاس نشــریات بــه لحــاظ دوره زمانــ2 در ۶ مقولــه روزانــه، هفته نامــه، دوهفته نامــه، ماهنامــه، فصلنامــه و دو فصلنامــه مــورد 

بررســ2 قــرار گرفــت. (نشــریه ای در مقولــه ســالنامه قــرار نگرفــت). 
در ١٠٠ درصــد خانواده هایــی كــه اهــل مطالعــه مطبوعــه هســتند، حداقــل یــك نشــریه روزانــه ، در ١٨/۴ درصــد خانواده هــا 
هفته نامــه، در ۵٨/٧ درصــد دوهفته نامــه، در ١٢/٣ درصــد ماهنامــه، در ٣/۴ درصــد فصلنامــه و در ٠/٨ درصــد خانواده هــا 

نشــریه بــا دوره انتشــار دوفصلنامــه، مطالعــه م2 شــود.



فصل چهارم: مطالعه روزنامه و مجله | ٨٣

در صورتــ2 كــه نســبت ها را بــه حجــم نشــریات مطالعه شــده بســنجیم، م2 تــوان گفــت دوره انتشــار ۶٢/٢ درصــد نشــریات 
ــه، ١/۴ درصــد فصلــ2 و ٠/٣ درصــد  ــار، ۵ درصــد ماهان ــه یــك ب ــه، ٧/۴ درصــد هفتگــ2، ٢٣/٧ دو هفت مطالعه شــده روزان

شــش ماهه (دوفصلــ2) اســت.

گستره توزیع 
بــر اســاس گــزارش اداره كل مطبوعــات داخلــ2، نشــریات بــه جهــت گســتره توزیــع در ۴ گــروه طبقه بندی م2 شــوند: محلــ2، منطقه ای، 
سراســری و بین الملل2. محل2 نشــریه ای اســت كه گســتره انتشــار آن ١ اســتان اســت. گســتره منطقه ای برای نشــریات2 به كار م2 رود كه 
محــل چــاپ آن ١ شــهر اســت، امــا بــرای چنــد اســتان مجــاور منتشــر م2 شــود. سراســری بــرای نشــریات2 بــه كار مــ2 رود كــه در گســتره 

مرزهــای ایــران منتشــر م2 شــود. نشــریات بــا گســتره بین المللــ2 در ایــران و فراتــر از مرزهــا منتشــر م2 شــود. 
ــه م2 شــود. در ٢٧/۴ درصــد خانواده هــا  ــل ١ نشــریه سراســری مطالع ــه حداق در ١٠٠ درصــد خانواده هــای اهــل مطالع
ــل ١  ــ2 و ٣/۴ درصــد خانواده هــا حداق ــل ١ نشــریه محل ــ2، در ٢۴/٧ درصــد خانواده هــا حداق ــن الملل ــل ١ نشــریه بی حداق
ــوان گفــت،  ــه حجــم نشــریات مطالعه شــده بســنجیم، م2 ت نشــریه منطقــه ای مطالعــه م2 شــود. در صورتــ2 كــه نســبت ها را ب
٧٧/۵ درصــد نشــریات مــورد اشــاره سراســری، ١١/١ درصــد بیــن المللــ2، ١٠ درصــد محلــ2 و ١/۴ درصــد منطقــه ای اســت. 

سابقه مطالعه
بعــد از ســؤال از نــام نشــریات2 كــه توســط اعضــای خانــواده مطالعــه م2 شــود، پرســش شــده: «چــه مــدت زمانــ2 اســت كــه 
ــه كــرد: ١)  ــوان ارائ ــه دو شــ�ل م2 ت ــن ســؤال را ب ــه ای ــد؟» پاســخ ب ــا مجــالت را م2 خوانن ــا ی ــن روزنامه ه ــواده شــما ای خان
ســابقه مطبوعه خوانــ2 خانــواده و ٢) متوســط ســابقه مطالعــه هــر نشــریه در جمعیــت مــورد بررســ2. ســابقه مطبوعه خوانــ2 هــر 
خانــواده بــر اســاس ســابقه ذكــر شــده بــرای قدیم2 تریــن نشــریه مــورد مطالعــه محاســبه شــده اســت. متوســط ســابقه مطالعــه 

هــر نشــریه، از تقســیم ســابقه تمــام خانواده هــا در مطالعــه آن نشــریه بــر تعــداد خانواده هــا محاســبه م2 شــود. 
میانگیــن ســابقه نشــریه خوان2 در خانواده هــای اهــل مطالعــه نشــریه (در پاییــز ١٣٨٢) كــه بــه ایــن ســؤال پاســخ داده انــد 
(١۵٧٨ خانــواده)، ۵٢/۶ مــاه (حــدود ۴/۵ ســال) اســت. در تقســیم زمــان بــه ٩ طبقــه، ســابقه جمعیــت در مطالعــه نشــریه بــه 

شــرح جــدول ۴‑٩ اســت.
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جدول ۴‑٩. سابقه نشریه خوانJ در خانواده های اهل مطالعه نشریه

سابقه (ماه) 
خانواده های اهل مطالعه 

درصدتعداد

۶‑١١٢٣٧/٨
٧٢٠٠١٢/٧‑١٢

٢۴‑١٣٢٩۵١٨/٧
٣۶‑٢۵٢٧٢١٧/٢
۴٣٧١‑٨۵٣٩/٧
۶٠‑۴٩١٣٩٨/٨
٧٢‑۶١٩٢۵/٨
٨۴‑٧٣۴٧٣/٠

٢۵٧١۶/٣بیش از ٨۴

جدول ۴‑١٠. سابقه مطالعه نشریاتJ كه بیشترین خواننده را دارند (میانگین)

دوره انتشارسابقه مطالعه به ماه (میانگین)درصد به خانواده های  مطالعه كنندهتعداد خانواده مطالعه كنندهنام نشریه

روزنامه٧٠٧٣٨/٢۴۶/۴همشهری
روزنامه۵٩٧٣٢/٣٢۵/١جام جم

دو هفته نامه۴٠٨٢٢/١۴٠/۴مجله خانواده
دو هفته نامه٣٢۶١٧/۶٢۵/٨خانواده سبز

روزنامه٢۵٨١۴/٠٣۴/۶ایران
روزنامه٢٠٨١١/٢۶۴/۶اطالعات

روزنامه١٨٣٩/٩٧۴/۵كیهان
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دوره انتشارسابقه مطالعه به ماه (میانگین)درصد به خانواده های  مطالعه كنندهتعداد خانواده مطالعه كنندهنام نشریه

Jدو هفته نامه١۶۶٩/٠٣۶/١روزهای زندگ
Jروزنامه١۵٩٨/۶٣٣/٢خبر ورزش

روزنامه١٢٩٧/٠٧۴/٨خراسان
هفته نامه٧۶۴/١۵۴/٣زن روز
روزنامه٧٣٣/٩۵٧/٠قدس

Jدوهفته نامه۶۴٣/۵٣٧/۴راه زندگ
Jروزنامه۵٧٣/١۴٠/٩ابرار ورزش
روزنامه۵۶٣/٠٣٨/١خبر جنوب

هفته نامه۵٣٢/٩۴١/۴جوانان امروز
Jروزنامه۴٧٢/۵۵٣/٧كیهان ورزش

روزنامه۴٠٢/٢٢٧/١پیروزی
روزنامه٣١١/٧١٣/٢یاس نو
ماهنامه٣١١/٧٢۴/٣موفقیت

Jروزنامه٢۶١/۴۵٧/٨جمهوری اسالم
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جدول ۴‑١١. سابقه مطالعه نشریه (ماه)

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
كل خانواده ها (سرانه) خانواده های اهل مطالعه 

S.DمیانگینS.Dمیانگین

ارزش منطقه سvونت

۶٣/٢۶۵۴۶/٣۶٢باال
۵٧/٩۵٨۴٠/٧۵۵متوسط ‑ باال

٠/۵۵۵٩٣٧/١۵۵متوسط
۴٩/٣۵١٢٨/٠۴۶متوسط ‑ پایین

۴١/٩۵۶٢۴/٨۴٨پایین

وضعیت اقتصادی 

۶۶/٢۵٣۵٣/٣۵۵باال
۵٨/۵۴٣۴۴/١۴۵متوسط ‑ باال

۵٩/١۴٩۴٠/٣۴٩متوسط
۶١/١٧٠۴٢/۶۶۵متوسط ‑ پایین

۴٩/٩۵۴٣٢/٠۵٠پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

۶٠/٣۵۶۴١/١۵۴باال
۶۴/٣٧٧۴٣/٩٧٠متوسط
۵١/١۵۵٣٢/۶۵٠پایین

Jمنزلت شغل

٩٠+۶۴/٨٣٩۴٧/٢۴۴
٨٠‑٩٠۶٩/۴۵١۵٧/٨۵٣
٧٠‑٨٠۵۵/۴٧۵٣٩/۴۶٨
٧٠‑۶٠۵٨/٣۶٢۴٢/۴۵٩
۶٠‑۵٠۴٩/۴۴٨٣١/۴۴۵
۵٠‑۴٠۵٢/۴۵٨٣۴/۴۵٣
۴٠ ‑۴٣/٩٣٨٢۵/٣٣۶

۵٢/۶۵٨٣٣/٨۵٣كل
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تداوم مطالعه 
بعــد از پرســش از نــوع روزنامــه و ســابقه مطالعــه آن در خانــواده، در خصــوص تــداوم در مطالعــه آن توســط اعضــا بــا ٣ گزینــه: 

«همیشــه»، «گاه3اهــ2» و «بنــدرت» پرســش شــده اســت. 
ــه تعــدد نشــریات مطالعــه شــده، ٩٧/٧ درصــد افــراد اهــل مطالعــه اظهــار داشــته اند كــه خواننــده همیشــ23  ــا توجــه ب ب
ــ2»  ــورت «گاه3اه ــه ص ــریه را ب ــد نش ــا چن ــك ی ــه ی ــد ك ــار كرده ان ــراد اظه ــد اف ــتند. ٩٨/۵ درص ــریه هس ــك نش ــل ی حداق

م2 خواننــد. ١٩/۶ درصــد نیــز نشــریات2 را «بنــدرت» م2 خواننــد. 
در صورتــ2 كــه نســبت ها را بــه كل نشــریات مطالعــه شــده محاســبه كنیــم، ۴۵/٣ درصــد نشــریات بــه صورت «همیشــ23»، 

۴۵/۶ درصــد «گاه3اهــ2» و ٩/١ درصــد «بنــدرت» مطالعــه م2 شــود. 
جدول ۴‑١٢. تداوم مطالعه نشریه در جمعیت اهل مطالعه

ویژگJ های فردی
 JاهAبندرت همیشه گاه

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

سن

۶٨۶/٣٢/۵۶٣/۴١/٨٢٢/١٣/٢‑١١ سال
١٢١٠٠/٠٢١/١٨١/٨١٧/٣٢٢/٢٢٣/۴‑١٨ سال
١٩١٠٠/٠٢۵/١٩۶/٩٢٣/۶٢١/٣٢۵/٨‑٢۵ سال
٢۶١٠٠/٠٣١/٣١٠٠/٠٣٢/٩١٩/٣٣٠/١‑۴٠ سال
۴١٩٠/۵١٩/٠١٠٠/٠٢٢/۵١۵/٨١۶/۶‑۶۴ سال
٧١/٩١/٠١٠٠/٠١/٩١٢/۵٠/٩باالی ۶۴ سال

جنس 
٨٩۴۵/٣٩٩/٩۵١/٣١٨/٢۴۶/۵مرد
١٠٠/٠۵۴/٧٩۵/۴۴٨/٧٢١/١۵٣/۵زن 

سطح تحصیالت

٨۶/٧١٠/٧٧٣/٨٩/٢٢۵/٣١۵/٧ابتدایی
١٠٠/٠۶٨/٢٩٢/۶۶٢/۵١٩/٩۶۶/٨متوسطه

J٩۴/٩٢١/٢١٠٠/٠٢٨/۴١۵/٧١٧/۶عال
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ویژگJ های فردی
 JاهAبندرت همیشه گاه

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

وضع فعالیت

٩٢/٢٣۶/۶١٠٠/٠۴۴/٣١۵/٨٣١/۶شاغل
٩٢/٣۶/۵١٠٠/٠٨/١٢٠/۴٧/٢دانشجو
٩٨/۵٢۵/٢٨١/٢٢٠/٩٢٣/٢٢٩/٨محصل
١٠٠/٠٢٧/٩٨۶/۵٢٢/١٢١/۶٢٧/۶خانه دار

٩١/٩٣/٩١٠٠/٠۴/۶١٧/٩٣/٨دارای درآمد

وضع  تاهل 

٩٨/۶۵١/۶١٠٠/٠۵٢/٩١٨/٠۴٧/٣دارای همسر
٩۵/٣١/٨١٠٠/٠٢/١٢٧/٩٢/٧بدون همسر

٩٨/۶۴۶/۶٩۴/٣۴۵٢١/١۵٠/١مجرد

زبان مادری

J٩۶/٨۶۶/٩١٠٠/٠٧٠/٣١٩/٨۶٧/٧فارس
J١٠٠/٠٢٠/٩٨٧/٣١٨/٢٢٠/٧٢١/٣ترك
١٠٠/٠٢/٢۴۶/٩٠/٧١٨/٨١/٣عربی
٨١/٠۴/۵٩٩/٢۵/۵٢٧/۴٧/۵كردی
J١٠٠/٠٠/٢۵٠٠/١٠/٠٠/٠بلوچ

Jv٩۶/۴٣/۶٠/١٠٠۴/۴٠/١٢٢/٢لری و ل
Jv١٠٠/٠٣/١٨٠/۵٢/٣١۴/١٢/٠گیل

٩٨/۵١٠٠/٠٩٧/٧١٠٠/٠١٩/۶١٠٠/٠كل

زمان مطالعه
بعــد از ســؤال از نــوع روزنامــه و مطالعــه آن، متوســط زمــان مطالعــه مــورد پرســش قــرار گرفتــه اســت: «هــر یــك از اعضــا 
ــن  ــه ای ــد؟» در پاســخ ب ــه م2 كنن ــا مجل ــه ی ــه روزنام ــه صــرف مطالع ــدر از وقــت خــود را در روز/ هفت ــه طــور متوســط چق ب
ســؤال، افــراد از ۴ گزینــه: ١) حــدود نیــم ســاعت، ٢) حــدود یــك ســاعت، ٣) حــدود دو ســاعت و ۴) بیــش از دو ســاعت، 
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م2 توانســته اند اســتفاده كننــد. ایــن زمــان زمانــ2 اســت كــه فــرد مم�ــن اســت بــه مطالعــه چنــد نشــریه بپــردازد. در مــورد كســان2 
كــه حداقــل ی�ــ2 از نشــریات2 كــه م2 خوانده انــد روزانــه بــوده، مــدت بــه روز و بــرای كســان2 كــه نشــریات هفتگــ2 و ماهانــه 

ــد شــده اســت.  ــه قی ــه واحــد هفت ــان ب ــد، زم ــدرت م2 خوانده ان ــه را به ن ــا نشــریات روزان ــد ی م2 خوانده ان
سپس در مورد زمان مطالعه نشریه در روز یا هفته گذشته با همان گزینه ها پرسش شده است. 

جدول ۴‑١٣. زمان مطالعه مطبوعات در جمعیت

زمان مطالعه 
در هفته گذشتهدر هفته

تعداد
درصد (اهل 

مطالعه)
درصد (جمعیت 

 باسواد)
تعداد

درصد (اهل 
مطالعه)

درصد (جمعیت 
باسواد)

١٧٠٣/٧١/٩١۴۴٣٣١/٠١۵/٩بی پاسخ / هیچ

در هفته

٢٠٢۴/٣٢/٢١١٣٢/۴١/٢حدود ٠/۵ ساعت
۴١٣٨/٩۴/۵٢٩١۶/٢٣/٢حدود ١ ساعت
٣۵١٧/۵٣/٩٢٩١۶/٢٣/٢حدود ٢ ساعت
٢۶۴۵/٧٢/٩٢٣٨۵/٢٢/۶بیش از ٢ ساعت

در روز

١٣١٢٢٨/٢١۴/۴٨٠٩١٧/۴٨/٩حدود ٠/۵ ساعت
١٢٢٧٢۶/۴١٣/۵٨۵۶١٨/۴٩/۴حدود ١ ساعت
۴٨۵١٠/۴۵/٣٣۶٢٧/٨۴/٠حدود ٢ ساعت
٢٢٨۴/٩٢/۵٢۴٩۵/۴٢/٧بیش از ٢ ساعت

هزینه خرید نشریه
در سؤال دی3ری از خانواده پرسش شده: «برای خرید روزنامه و مجله به طور متوسط در ماه چقدر هزینه (خرج) م2 كنید؟»

میانگیــن هزینــه خریــد نشــریه در مــاه در خانواده هــای اهــل مطالعــه، ١۵۴٧تومــان اســت. در صورتــ2 كــه ســرانه هزینــه را 
بــرای كل خانواده هــا محاســبه كنیــم، مقــدار آن ١١۶۵ تومــان خواهــد بــود. 
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 جدول ۴‑١۴. هزینه خرید نشریه در ماه (تومان) 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
كل خانواده ها (سرانه) خانواده های اهل مطالعه

S.DمیانگینS.Dمیانگین

ارزش منطقه سvونت

١۶۶۵١۴٧٩١۴٣٧١۴٨٩باال
١٨٣۵١٨۴١١۵٠۵١٨١٠متوسط ‑ باال

١۵۴۵١۵١٩١٢٣١١۴٩٢متوسط
١۴٢٨١۶٢۵٩۶۵١۴٩٣متوسط ‑ پایین

١٢۶١١٣٣١٨۴٩١٢۴٢پایین

وضعیت اقتصادی 

٢٧٧۶٢۶٩٧٢۵۴۵٢۶٩٣باال
٢٢۴۶٢٠۴۶١٨٨٨٢٠۴٨متوسط ‑ باال

١٧۶٠١۵۴٣١۴٣٢١۵۵١متوسط
١٧٠٨١۶۶۶١٣٧٢١۶۴٠متوسط ‑ پایین

١۴١٨١۴٨۵١٠۴٧١۴٢٠پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

١٧٩۶٢۵٢١١۵١١٢۴٠٠باال
١٩۶٨١۵۴۶١۶۵۵١۵٩٠متوسط
١۴٨۶١۵۴٢١١٠۴١۴٧٩پایین

Jمنزلت شغل

٢٢٠٨١+٩٠۶۶٨٢٠٠٧١٧١۴
٨٠١٩٧‑٩٠۶٢٠٨٣١٨٢۴٢٠۶٩
٧٠١‑٨٠۴٨٩١٢٢۶١٣١٢١٢۴٨
٧٠‑۶٠١٧٢٨١۴٧٣١۴٣٩١۴٩١
۶٠‑۵٠١۵٢۴١۵۶٧١١۵۶١۵١٣
۵٠‑۴٠١۴۶۵١۶٠۶١١۴۵١۵۴٣
۴١٢٩٣١‑ ٠۵۶٢٨٣٢١٣٩٨

١۵۴٧١۵٩٩١١۶۵١۵۴٠كل
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داشتن رادیو 
٨۵/۵ درصد خانواده های نمونه به این سؤال كه «در منزل رادیو دارید؟» پاسخ مثبت و ١۴/۵ درصد پاسخ منف2 داده اند. 

مدت روشن بودن رادیو
در سؤال دی3ری از خانواده پرسش شده: «به طور متوسط در شبانه روز چند ساعت رادیو در منزل شما روشن است؟» 

میانگیــن زمــان روشــن بــودن رادیــو در شــبانه روز بــرای خانواده هایــی كــه رادیــو دارنــد، ١١٣ دقیقــه و بــرای كل خانواده هــا 
(ســرانه) ٩٧ دقیقه اســت. 

استفاده اعضا از رادیو
پرســش بعــدی در خصــوص اســتفاده اعضــا از رادیوســت: «در خانــواده شــما كدام یــك از اعضــا اهــل گــوش دادن به رادیوســت 

(در داخــل یــا خارج منــزل)؟» 
٨٧ درصــد افــراد (٨۵۴٣ نفــر) در خانواده هایــی زندگــ2 م2 كننــد كــه دارای رادیــو هســتند. ٣٢/٣ درصــد ایــن افــراد از 

رادیــو اســتفاده م2 كننــد كــه نســبت آن هــا بــه كل جمعیــت ٢٨/١ درصــد اســت. 
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جدول ۵‑١. داشتن رادیو در خانه

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
داشتن رادیو

درصد ستونJ درصد سطریتعداد 

ارزش منطقه سvونت

١۶٧٩١/٣٨/٠باال
۴٨۶٩٢/٠٢٣/۴متوسط ‑ باال

۵٨۵٨٨/۶٢٨/٢متوسط
۴٢٩٨١/٩٢٠/٧متوسط ‑ پایین

۴١٠٧۶/٩١٩/٧پایین

وضعیت اقتصادی 

٣۶٠/١٠٠٢/١باال
۶۵٩۴/٢٣/٨متوسط ‑ باال

١۶۶٩١/٢٩/٧متوسط
۴٨٧٩٢/١٢٨/۵متوسط ‑ پایین

٩۵٣٨١/۴۵۵/٨پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٣۵٧٩/۵١/٧باال
٢١۴٩١/٨١٠/٣متوسط
١٨١٩٨۴/٩٨٨پایین

Jمنزلت شغل

٣٠٩٠/٩١/٨+٩٠
٨٠٧٣٩٣‑٩٠/۶۴/۵
٧٠١٠‑٨٠۶٨٩/٨۶/۵
٧٠‑۶٠٢٠۶٩٠/٧١٢/٧
۶٠‑۵٠۴٧۵٨٧٢٩/٢
۵٠‑۴٠۵٣٠٨۶/۵٣٢/۶
۴٢٠‑ ٠۶٧۴/١١٢/٧

٢٠٩٩٨۵/۵١٠٠/٠كل
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جدول ۵‑٢. زمان روشن بودن رادیو در كل خانواده ها (سرانه) 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
زمان روشن بودن در شبانه روز (دقیقه) 

S.Dمیانگین

ارزش منطقه سvونت

١١٠١۴٢باال
١٠۵١۴۴متوسط ‑ باال

٩٢١٣۶متوسط
٩٠١٢٩متوسط ‑ پایین

٩۶١٣۶پایین

وضعیت اقتصادی 

١۴٩١٧۶باال
١٠٧١۴٩متوسط ‑ باال

١١١١۵٢متوسط
٩٩١٣۶متوسط ‑ پایین

٨٨١٣٢پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

١١٢١۶٢باال
٩٨١٣۶متوسط
٩۶١٣٧پایین

Jمنزلت شغل

٨+٩٠۴١١٠
٨٠٧١١٢١‑٩٠
٧٠١٠١١‑٨٠۴۴
٧٠‑۶٠١٠٨١۵٠
۶٠‑۵٠٩٣١٣٩
۵٠‑۴٠٨٧١٢١
۴٨٣١٢‑ ٠۶

٩٧١٣٧كل
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 جدول ۵‑٣. استفاده حداقل یJv از اعضای خانواده از رادیو در كل خانواده ها

پای3اه اقتصادی‑ اجتماع2 خانواده
استفاده 

درصد ستون2درصد سطریتعداد

ارزش منطقه س�ونت

١١٣۶١/٧٨/٠باال
٣٣۵۶٣/۴٢٣/٧متوسط ‑ باال

٣٧۵۵۶/٨٢۶/۵متوسط
٢٩٨۵۶/٩٢١/١متوسط ‑ پایین

٢٩٢۵۴/٨٢٠/٧پایین

وضعیت اقتصادی 

٢٣۶٣/٩٢/٠باال
٣٩۵۶/۵٣/۴متوسط ‑ باال

١١٧۶۴/٣١٠/٢متوسط
٣١٨۶٠/١٢٧/٨متوسط ‑ پایین

۶۴٨۵۵/٣۵۶/۶پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٢٢۵٠/٠١/۶باال
١٣٩۵٩/٧٩/٩متوسط
١٢۵٠۵٨/۴٨٨/۶پایین

منزلت شغل2

١٩+٩٠۵٧/۶١/٨
٨٠‑٩٠۴٢۵٣/٨٣/٩
٧٠٧٢‑٨٠۶١/٠۶/٧
٧٠‑۶٠١٣۵۵٩/۵١٢/۵
۶٠‑۵٠٣١۴۵٧/۵٢٩/٠
۵٠‑۴٠٣۵۶۵٨/١٣٢/٩
۴١‑ ٠۴۴۵١/٨١٣/٣

١۴٢٩۵٨/٢١٠٠/٠كل
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جدول ۵‑۴. استفاده از رادیو در كل جمعیت 

ویژگJ های فردی
استفاده از رادیو 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶٨٨٩/١٣/٢‑١١ سال
١٢٣٣٧١۶/۶١٢/٢‑١٨ سال
١٩۴۶٣٢۴/٩١۶/٨‑٢۵ سال
٢۶٨٠٠٣٣/١٢٩/٠‑۴٠ سال
۴١٨٨٨۴١/٧٣٢/١‑۶۴ سال
١٨٧۴۵/٠۶/٨باالی ۶۴ سال

جنس 
١٣٢٢٢۶/٩۴٧/٨مرد
١۴۴١٢٩/۴۵٢/٢زن 

سطح تحصیالت

٢۵٠٣۴/٣٩/١بی سواد
٧٠٧٢٨/۵٢۵/۶ابتدایی
١۴١۴٢٧/٠۵١/٣متوسطه

J٣٨٨٢٨/٩١۴/١عال

وضع فعالیت

٩۶٠٣٣/۶٣٨/٠شاغل
۶۵١۵/٣٢/۶دانشجو
۴٠۴١۴/٧١۶/٠محصل
٨٩۶٣٧/٣٣۵/۵خانه دار

٢٠١۴٨/٠٨/٠دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

١٧۴٧٣۶/٩۶٣/٢دارای همسر
١٣٩٣٩/۶٠/۵بدون همسر

٨٧٧١٨/۵٣١/٧مجرد
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ویژگJ های فردی
استفاده از رادیو 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

زبان مادری

J١۶۶٢٢۶/٨۶٠/٨فارس
J۶٨١٣٠/٣٢۴/٩ترك
۵٠٢۵/٠١/٨عربی
١٧۴٢٩/٢۶/۴كردی
J۶١٠/٣٠/٢بلوچ

Jv١١٧٣۵/٠۴/٣لری و ل
Jv٨٢٢٨/۶٣/٠گیل

٢٧۶٣٢٨/١١٠٠/٠كل

مدت استفاده‑ در مورد اعضایی كه از رادیو استفاده م2 كنند در مورد زمان استفاده سؤال شده است: «هر یك از اعضا در شبانه روز به طور 
متوسط چه مدت به رادیو گوش م2 دهند؟» افراد م2 توانسته اند از ۴ گزینه ١) حدود نیم ساعت، ٢) حدود یك ساعت، ٣) حدود دو ساعت و
 ۴) بیش از دو ساعت، یك مورد را انتخاب كنند. برای دقت بیشتر، از زمان گوش دادن به رادیو در شبانه روز گذشته با همان گزینه ها سؤال شده است.

جدول ۵‑۵. زمان استفاده از رادیو توسط اعضای خانواده

زمان استفاده
مدت استفاده از رادیو در روز گذشته متوسط زمان استفاده در روز 

درصد جمعیت كلدرصد جمعیت استفاده كنندهتعداددرصد جمعیت كلدرصد جمعیت استفاده كنندهتعداد

٣٣١/٢٠/٣٩٢۶٣٣/۵٩/۴بی پاسخ / هیچ
۵٧۶٢٠/٨۵/٩٣٢۴١١/٧٣/٣حدود نیم ساعت
٧۶٧٢٧/٨٧/٨۵۴١١٩/۶۵/۵حدود ١ ساعت
۵٧٩٢١/٠۵/٩٣٧٩١٣/٧٣/٩حدود ٢ ساعت
٨٠٨٢٩/٢٨/٢۵٩٣٢١/۵۶/٠بیش از ٢ ساعت

٢٧۶٣١٠٠/٠٢٨/١٢٧۶٣١٠٠/٠٢٨/١جمع
٧١/٩‑٧١/٩٧٠۵۵‑٧٠۵۵عدم استفاده

١٠٠/٠‑١٠٠/٠٩٨١٨‑٩٨١٨جمع كل
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ــت  ــتفاده در جمعی ــان اس ــن زم ــم، میانگی ــاب آوری ــه حس ــاعت ب ــاعت را ٢/۵ س ــش از ٢ س ــه بی ــه مقول ــ2 ك در صورت
اســتفاده كننده ٩٢ دقیقــه و در كل جمعیــت ٢۶ دقیقــه در شــبانه روز اســت. 

میانگین زمان استفاده در شبانه روز گذشته در جمعیت استفاده كننده حدود ۶۴ دقیقه و در كل جمعیت ١٨ دقیقه است.
جدول ۵‑۶. زمان گوش دادن به رادیو در شبانه روز در كل جمعیت 

ویژگJ های فردی
زمان استفاده (دقیقه) 

S.Dمیانگین

سن

۶٧٢۵/٠‑١١ سال
١٢١۴٣۶/٩‑١٨ سال
١٩٢١۴٣/٧‑٢۵ سال
٢۶٣٠۵١/۵‑۴٠ سال
۴١۴٢۵٨/١‑۶۴ سال
۴٣۵٧/١باالی ۶۴ سال

جنس 
٢۴۴۶/٩مرد
٢٨۵٠/٣زن 

سطح تحصیالت

٣۴۵۴/٨بی سواد
٢٧۴٩/۵ابتدایی
٢۵۴٧/۵متوسطه

J٢۵۴٧/۴عال

وضع فعالیت

٣٠۵٠/۶شاغل
١٣٣۶/٧دانشجو
١٢٣۴/۴محصل
٣۶۵۵/۵خانه دار

۴٨۵٩/٩دارای درآمد
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ویژگJ های فردی
زمان استفاده (دقیقه) 

S.Dمیانگین

وضعیت  تاهل 

٣۵۵۴/٢دارای همسر
۴٠۵٨/٠بدون همسر

١۶٣٨/٩مجرد

زبان مادری

J٢۴۴٧/٧فارس
J٢٩۵٠/٧ترك
٢٣۴٧/۶عربی
٢۶۴٧/٨كردی
J١٠٣۴/٠بلوچ

Jv٣١۵٠/٠لری و ل
Jv٢٩۵٢/٠گیل

٢۶۴٨/۶كل

Jاستفاده از ایستگاه های رادیویی خارج
در خصــوص اســتفاده از رادیــوی خارجــ2 چنیــن پرســش شــده اســت: «اعضــای خانــواده از برنامه هــای رادیویــی خارجــ2 هــم 

اســتفاده م2 كننــد؟» 
ــد. اگــر  ــوی خارجــ2 اســتفاده م2 كنن ــار داشــته اند كــه از رادی ــو هســتند اظه ــی كــه دارای رادی ١۴/۴ درصــد خانواده های

ــود.  ــه كل خانواده هــا بســنجیم مقــدار آن ١٢/٣ درصــد خواهــد ب نســبت را ب
نــوع ایســتگاه رادیویــی‑ در مــورد ایســتگاه رادیویــی مــورد اســتفاده، تــا ســه مــورد، ســؤال شــده اســت. ۶٠/٧ درصــد 
خانواده هــا بــه ایســتگاه رادیویــی بی.بی.ســ2، ۵٨/٧ درصــد بــه رادیــو فــردا – امریــ�ا، ۵/٣ درصــد بــه رادیــو اســراییل و ٣/۴ 

درصــد بــه رادیــو كویــت گــوش م2 كننــد. نســبت گــوش دادن بــه ســایر ایســتگاه ها ٢ درصــد و كمتــر از آن اســت. 
ایســتگاه های دی3ــری كــه جمعیــت نمونــه بــه آن گــوش م2 كننــد عبارتنــد از: آزاد، تركیــه، عربســتان، ســوریه، هنــد، كــردی 

عــراق، آلمــان، كشــورهای عربــی و پاكســتان. 



فصل پنجم: استفاده از رادیو | ٩٩

Jجدول ۵‑٧. استفاده از رادیوهای خارج

نوع رادیو

Jابی.بی.سvاسراییلفردا‑امری

۶٠/٧۵٨/٧۵/٣نسبت استفاده در خانواده هایی كه به رادیو خارجJ گوش مJ كنند
٨/٨٨/۵٠/٨نسبت استفاده در خانواده های دارای رادیو 

٧/٧٧/٣٠/٧نسبت استفاده در كل خانواده ها 

زمــان اســتفاده ‑ ســؤال بعــدی در مــورد زمــان اســتفاده از رادیــوی خارجــ2 اســت. میانگیــن زمــان اســتفاده در جمعیــت 
اســتفاده كننده ۶۶ دقیقــه اســت. در صورتــ2 كــه ایــن نســبت را بــرای جمعیــت دارای رادیــو و كل خانواده هــا حســاب كنیــم، 

ســرانه زمــان اســتفاده به ترتیــب ١٠ و ٨ دقیقــه در شــبانه روز بــرای هــر خانــواده اســت.
جدول ۵‑٨. استفاده خانواده از رادیوی خارجJ (در كل خانواده ها) 

درصد سطری استفاده از ایستگاه های خارجJ پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده

ارزش منطقه سvونت

١٧/۵باال
١۴/٨متوسط – باال

١١/٨متوسط
١٠/٩متوسط ‑ پایین

٩/٩پایین

وضعیت اقتصادی 

١٣/٩باال
١٠/١متوسط ‑ باال

١٨/١متوسط
١٠/٢متوسط ‑ پایین

١٢/٠پایین
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درصد سطری استفاده از ایستگاه های خارجJ پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده

درآمد ‑ مخارج ماهانه

١١/۴باال
١۴/٢متوسط
١٢/٣پایین

Jمنزلت شغل

١٨/٢+٩٠
٨٠١٢/٨‑٩٠
٧٠١‑٨٠۴/۴
٧٠‑۶٠١٢/٨
۶٠‑۵٠١١/۴
۵٠‑۴٠١٣/٩
۴١٠‑ ٠/۴

١٢/٣كل
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داشتن تلویزیون 
٩٨/۵ درصد خانواده ها اظهار داشته اند كه در منزل تلویزیون دارند و ١/۵ درصد فاقد تلویزیون هستند. 

زمان روشن بودن تلویزیون 
در ســؤال2 دی3ــر از مــدت روشــن بــودن تلویزیــون در منــزل پرســش شــده اســت: «بــه طــور متوســط در شــبانه روز چنــد ســاعت 

تلویزیــون در منــزل شــما روشــن اســت؟» 
میانگیــن زمــان روشــن بــودن تلویزیــون در خانــواده هــای دارای تلویزیــون ۴۶۶ دقیقــه (حــدود ٧/۵ ســاعت) در شــبانه 

روز اســت. 

استفاده از تلویزیون 
ــا از  ــد آن ه ــه ٩٢/١ درص ــتند ك ــون هس ــه دارای تلویزی ــد ك ــ2 م2 كنن ــی زندگ ــه در خانواده های ــت نمون ــد جمعی ٩٨/٧ درص
ــوان گفــت ٩٠/٩  ــم، م2 ت ــه كل جمعیــت حســاب كنی ــ2 كــه تعــداد اســتفاده كننده را ب ــد. در صورت ــون اســتفاده م2 كنن تلویزی

ــد.  ــون اســتفاده م2 كنن ــراد از تلویزی درصــد اف
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جدول ۶‑١. داشتن  تلویزیون در خانه 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
داشتن تلویزیون در خانه 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

ارزش منطقه سvونت

١٨٠٩٨/۴٧/۵باال
۵١٩٩٨/٣٢١/٧متوسط ‑ باال

۶۵٢٩٨/٨٢٧/٣متوسط
۵١٧٩٨/٧٢١/۶متوسط ‑ پایین

۵٢٣٩٨/١٢١/٩پایین

وضعیت اقتصادی 

٣۶١٠٠/٠١/٨باال
۶٨٩٨/۶٣/۵متوسط ‑ باال

١٧٨٩٧/٨٩/١متوسط
۵٢٣٩٨/٩٢۶/٧متوسط ‑ پایین

١١۵٣٩٨/۵۵٨/٩پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

۴۴١٠٠/٠١/٨باال
٢٢۶٩٧/٠٩/۵متوسط
٢١١٢٩٨/۶٨٨/٧پایین

Jمنزلت شغل

٣٢٩٧/٠١/٧+٩٠
٨٠٧٧٩٨/٧‑٩٠۴/١
٧٠١١‑٨٠۶٩٨/٣۶/٢
٧٠‑۶٠٢٢۶٩٩/۶١٢/١
۶٠‑۵٠۵٣٧٩٨/۴٢٨/٨
۵٠‑۴٠۶٠٨٩٩/٢٣٢/۶
۴٢‑ ٠۶٩٩۶/٨١۴/۴

٢۴١٧٩٨/۵١٠٠/٠كل
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جدول ۶‑٢. زمان روشن بودن تلویزیون در خانواده های دارای تلویزیون 

میانگین زمان روشن بودن در شبانه روز (دقیقه) پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده

ارزش منطقه سvونت

۴۶۴باال
۴۵٢متوسط ‑ باال

۴٨٣متوسط
۴۶٢متوسط ‑ پایین

۴۶٣پایین

وضعیت اقتصادی 

۴٣٣باال
۴٠٨متوسط ‑ باال

۴٩۴متوسط
۴۵٩متوسط ‑ پایین

۴۶٩پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٣۵٢باال
۴٨۴متوسط
۴۶٧پایین

Jمنزلت شغل

٩٠+۴٢۶
٨٠‑٩٠۴٣۶
٧٠‑٨٠۴٨١
٧٠‑۶٠۴٨۴
۶٠‑۵٠۴۶٧
۵٠‑۴٠۵٠٢
۴٠ ‑۴۶٢

۴۶۶كل
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جدول ۶‑٣. استفاده از تلویزیون در كل جمعیت  

ویژگ2 های فردی
استفاده از تلویزیون  

درصد ستون2درصد سطریتعداد

سن

۶٩٢۴٩۵/٧١٠/۴‑١١ سال
١٢١٩۴۶٩۵/٩٢١/٨‑١٨ سال
١٩١۶٣٢٨٧/٨١٨/٣‑٢۵ سال
٢۶٢١٩٩٩٠/٩٢۴/۶‑۴٠ سال
۴١١٨٨٣٨٨/۴٢١/١‑۶۴ سال
٣۴٢٨٢/٢٣/٨باالی ۶۴ سال

جنس 
۴۴١٣٨٩/٨۴٩/۴مرد
۴۵١٣٩٢/٠۵٠/۶زن 

سطح تحصیالت

۶٠٨٨٣/۴۶/٨بی سواد
٢٢٨٧٩٢/١٢۵/٧ابتدایی
۴٨۵٨٩٢/۶۵۴/۵متوسطه

١١۶٠٨۶/۴١٣/٠عال2

وضع فعالیت

٢۵۵۴٨٩/٣٣١/۵شاغل
٣۴٧٨١/۶۴/٣دانشجو
٢۶۴٨٩۶/٢٣٢/۶محصل
٢١٩۵٩١/٣٢٧/١خانه دار

٣۶٨٨٧/٨۴/۵دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

۴٢۴٧٨٩/٧۴٧/۶دارای همسر
٣٠٠٨۵/۵٣/۴بدون همسر

۴٣٧٩٩٢/۵۴٩/١مجرد
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ویژگ2 های فردی
استفاده از تلویزیون  

درصد ستون2درصد سطریتعداد

زبان مادری

۵۶٠۶٩٠/۵۶٣/٣فارس2
٢٠۴٨٩١/٠٢٣/١ترك2
١٨٣٩١/۵٢/١عربی
۵٢٧٨٨/۴۶/٠كردی
۵۵٩۴/٨٠/۶بلوچ2

٣٠۴٩١/٠٣/۴لری و ل�2
٢٧٩٩٧/٢٣/٢گیل�2

٨٩٢۶٩٠/٩١٠٠/٠كل

زمان استفاده 
در ســؤال2 از خانواده هــای اســتفاده كننده از تلویزیــون خواســته شــده تــا زمــان اســتفاده از برنامه هــای تلویزیــون را بــرای هــر 
یــك از اعضــا مشــخص نماینــد. در ایــن مــورد ۴ گزینــه بــه آن هــا ارائــه شــده اســت: ١) حــدود نیــم ســاعت، ٢) حــدود یــك 
ســاعت، ٣) حــدود دو ســاعت و ۴) بیــش از دو ســاعت. بــرای دقــت بیشــتر، از زمــان تماشــای تلویزیــون در شــبانه روز گذشــته 

بــا همــان گزینه هــا ســؤال شــده اســت. 
جدول ۶‑۴. زمان استفاده از تلویزیون در شبانه روز در جمعیت 

زمان استفاده
زمان تماشا در شبانه روز گذشتهمتوسط زمان تماشا در شبانه روز

درصد جمعیت كلدرصد جمعیت استفاده كنندهتعداددرصد جمعیت كلدرصد جمعیت استفاده كنندهتعداد

۴٧٠/۵٠/۵١١۵۴١٢/٩١١/٨بی پاسخ/ هیچ
٣٣٠٣/٧٣/۴٣۴٢٣/٨٣/۵حدود نیم ساعت
١٠٧٩١٢/١١١/٠١١٨٣١٣/٣١٢/٠حدود ١ ساعت
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زمان استفاده
زمان تماشا در شبانه روز گذشتهمتوسط زمان تماشا در شبانه روز

درصد جمعیت كلدرصد جمعیت استفاده كنندهتعداددرصد جمعیت كلدرصد جمعیت استفاده كنندهتعداد

١٧٣۴١٩/۴١٧/٧١۶٢۴١٨/٢١۶/۵حدود ٢ ساعت
۵٧٣۶۶۴/٣۵٨/۴۴۶٢٣۵١/٨۴٧/١بیش از ٢ ساعت

٨٩٢۶١٠٠/٠٩٠/٩٨٩٢۶١٠٠/٠٩٠/٩جمع
٩/١‑٩/١٨٩٢‑٨٩٢عدم استفاده

١٠٠/٠‑١٠٠/٠٩٨١٨‑٩٨١٨جمع كل

بــا توجــه بــه زمــان روشــن بــودن تلویزیــون، اگــر مقولــه بیــش از ٢ ســاعت را ۵ ســاعت (حداقــل) بــه حســاب آوریــم، 
ــن زمــان اســتفاده در شــبانه روز در جمعیــت اســتفاده كننده ٢٢۵ دقیقــه و در كل جمعیــت ٢٠۴ دقیقــه (حــدود ۵/٣  میانگی

ســاعت) اســت.  
جدول ۶‑۵. زمان استفاده از تلویزیون در شبانه روز در كل جمعیت 

ویژگJ های فردی
زمان استفاده (دقیقه)

S.Dمیانگین

سن

۶٢۴٩٩۶/۴‑١١ سال
١٢٢٣۵١٠٣/٧‑١٨ سال
١٩١٩٩١٢١/٩‑٢۵ سال
٢۶١٩٨١١٨/٢‑۴٠ سال
۴١١٧۵١٢١/٠‑۶۴ سال
١۵۵١٢۵/٢باالی ۶۴ سال

جنس 
١٩٠١٢٠/٠مرد
٢١٨١١۴/١زن 



فصل ششم:استفاده از تلویزیون | ١٠٧

ویژگJ های فردی
زمان استفاده (دقیقه)

S.Dمیانگین

سطح تحصیالت

١۶١١٢۴/۴بی سواد
٢٠٩١١۶/۵ابتدایی
٢١۵١١٣/٩متوسطه

J١٧۶١٢٢/۶عال

وضع فعالیت

١۶٩١١٩/٢شاغل
١۶۶١٢۶/١دانشجو
٢۴١١٠٠/٢محصل
٢١۵١١۵/۶خانه دار

١٧۴١٢٢/٩دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

١٨٨١٢٠/٠دارای همسر
١٨۴١٢۶/٧بدون همسر

٢٢١١١٢/٧مجرد

زبان مادری

J٢٠۴١١٨/٢فارس
J١٩٩١١٨/۴ترك
٢٣٣١٠٨/٧عربی
١٩٧١٢١/٢كردی
J١٨١١٢٨/٨بلوچ

Jv٢٠٨١٢٠/٠لری و ل
Jv٢١۶١٠٩/٠گیل

٢٠۴١١٧/٩كل
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Jخارج Jاستفاده از ایستگاه های تلویزیون
در قسمت دی3ری در مورد تماشای تلویزیون خارج2 پرسش شده است: «اعضای خانواده از برنامه های تلویزیون های خارج2 (ماهواره) 

هم استفاده م2 كنند؟» ٧/٧ درصد خانواده های دارای تلویزیون و ٧/۵ درصد كل خانواده ها به این سوال پاسخ مثبت داده اند. 
در ادامه ازنوع شب�ه ها (كانال ها) تا ٣ مورد پرسش شده است. 

جدول ۶‑۶. ایستگاه های تلویزیونJ خارجJ مورد استفاده در خانواده هایی كه تلویزیون خارجJ تماشا مJ كنند 

استفاده از انواع ایستگاه 

درصد تعداد

۵۴٢٩/٢جام جم / ایران / سحر

كانال های عربی

٢٠١٠/٨ابوظبی
١٩١٠/٣دبی اسپرت

۵٢/٧كویت اسپرت
۴٢/٢بحرین

۴٢/٢كانال ٢ عربی
٢١/١روتانا

(١ Jبا فراوان) ٢٢١١/٩سایر كانال ها
٢٨١۵/١كانال های مختلف تركیه

اروپا و امریvا

J٧٣/٨بی بی س
Vox۵٢/٧ آلمان
ZDF۴٢/٢ آلمان

Uuro News٣١/۶
RTL٢١/١ آلمان
٢١/١كارتون اروپا

(١ Jبا فراوان)  ١٠۵/۴سایر
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استفاده از انواع ایستگاه 

درصد تعداد

فارسJ زبان خارج  از كشور

ITN  / ITV٣١١۶/٨
١٩١٠/٣تپش

NITV١٧٩/٢
IPN٧٣/٨
۵٢/٧پارس
١٠/۵آپادانا

٣١/۶پاكستان و هند
٨۴/٣شو (كانال های مختلف)

جدول ۶‑ ٧.  تماشای تلویزیون  خارجJ در خانواده های دارای تلویزیون

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
 Jتماشای تلویزیون خارج

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

ارزش منطقه سvونت

٢۶١۴/۴١۴/٢باال
۵۶١٠/٨٣٠/۶متوسط ‑ باال

۵٩٩/٠٣٢/٢متوسط
٢۵۴/٨١٣/٧متوسط ‑ پایین

١٧٣/٣٩/٣پایین

وضعیت اقتصادی 

٨٢٢/٢۵/١باال
٩١٣/٢۵/٧متوسط ‑ باال

٢٠١١/٢١٢/٧متوسط
۴۶٨/٨٢٩/١متوسط ‑ پایین

٧۵۶/۵۴٧/۵پایین
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پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
 Jتماشای تلویزیون خارج

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

درآمد ‑ مخارج ماهانه

۴٩/١٢/٢باال
۴۴١٩/۵٢٣/٩متوسط
١٣۶۶/۴٧٣/٩پایین

Jمنزلت شغل

٩٠+۶١٨/٨۴/١
٨٠١١١‑٩٠۴/٣٧/۶
٧٠٩٧/٨‑٨٠۶/٢
٧٠‑۶٠٢۶١١/۵١٧/٩
۶٠‑۵٠۴٢٧/٨٢٩/٠
۵٠‑۴٠٣۵۵/٨٢۴/١
۴١‑ ٠۶۵/٩١١/٠

١٨۵٧/٧١٠٠/٠كل
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داشتن ویدئو 
در خصوص استفاده از ویدئو، اولین پرسش این است: «در منزل ویدئو یا ویدئو س2 دی دارید؟»

۶٣/٩ درصد خانواده ها به این سؤال پاسخ مثبت و ٣۶/١ درصد پاسخ منف2 داده اند. 

استفاده از ویدئو توسط افراد
سؤال بعدی در مورد تماشای انواع برنامه از سوی اعضای خانواده است: «كدام یك از اعضا ویدئو تماشا م2 كنند؟» 

۶۵/٨ درصــد جمعیــت در خانواده هایــی زندگــ2 م2 كننــد كــه ویدئــو دارنــد. ٨٢/١ درصــد اعضــای ایــن خانواده هــا (۵۴ درصد 
كل جمعیــت) ویدئو تماشــا م2 كنند. 



١١٢ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

جدول ٧‑١. داشتن  ویدئو یا ویدئو سJ دی  در خانه 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
داشتن ویدئو

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

ارزش منطقه سvونت

١٢٨۶٩/٩٨/٢باال
٣۶۴۶٨/٩٢٣/۴متوسط ‑ باال

۴٢۴۶۴/٢٢٧/٣متوسط
٣٣٠۶٣/٠٢١/٢متوسط ‑ پایین

٣٠٧۵٧/۶١٩/٨پایین

وضعیت اقتصادی 

٢۶٧٢/٢٢/٠باال
۴۵۶۵/٢٣/۵متوسط ‑ باال

١٢٧۶٩/٨٩/٩متوسط
٣۴٩۶۶/٠٢٧/٣متوسط ‑ پایین

٧٣٢۶٢/۵۵٧/٢پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٣٢٧٢/٧٢/١باال
١٨٠٧٧/٣١١/۶متوسط
١٣٣۶۶٢/۴٨۶/٣پایین

Jمنزلت شغل

٢+٩٠۶٧٨/٨٢/٠
٨٠‑٩٠۶۴٨٢/١۵/٠
٧٠٨٧٧٣/٧‑٨٠۶/٧
٧٠‑۶٠١۵٧۶٩/٢١٢/٢
۶٠‑۵٠٣٧١۶٧/٩٢٨/٧
۵٠‑۴٠۴١٧۶٨/٠٣٢/٣
۴١٧٠‑ ٠۶١/٢١٣/٢

١۵۶٩۶٣/٩١٠٠/٠كل
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جدول ٧‑٢. تماشای ویدئو در خانواده های دارای ویدئو

ویژگJ های فردی
تماشای ویدئو

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶۵٨۴٩٠/١١١/٠‑١١ سال
١٢١٢۶۶٩١/٠٢٣/٩‑١٨ سال
١٩١٠٧۴٨۵/٠٢٠/٢‑٢۵ سال
٢۶١٣٢٠٨٢/٩٢۴/٩‑۴٠ سال
۴١٩٨٨۶٩/٩١٨/۶‑۶۴ سال
٧۴۴٧/٧١/۴باالی ۶۴ سال

جنس 
٢۶٠۶٨٠/٠۴٩/١مرد
٢٧٠٠٨۴/٢۵٠/٩زن 

سطح تحصیالت

٢۴٢۶٧/۴۴/۶بی سواد
١٢۴٨٨١/۴٢٣/۶ابتدایی
٣٠۶۶٨۵/٢۵٧/٩متوسطه

٧۴١٧۶/٨١۴/٠عال2

وضع فعالیت

١۵٢١٧٧/۶٣١/۵شاغل
٢٣٨٧۶/٨۴/٩دانشجو
١٧٢٠٩٠/٨٣۵/۶محصل
١٢٠۴٨١/٠٢۴/٩خانه دار

١۴٨۶۴/٣٣/١دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

٢٣٧۶٧۶/٩۴۴/٨دارای همسر
١٢٨٧٣/١٢/۴بدون همسر

٢٨٠٢٨٧/۵۵٢/٨مجرد



١١۴ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

ویژگJ های فردی
تماشای ویدئو

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

زبان مادری

٣٢۶۵٨١/٣۶١/٩فارس2
١٢١۵٨٣/۴٢٣ترك2
٩۵٧۵/۴١/٨عربی
۴٠۴٨٩/۶٧/٧كردی
١٠۵٠/٠٠/٢بلوچ2

١٨٧٨٧/٠٣/۵لری و ل�2
١٨۴٧٩/٣٣/۵گیل�2

۵٣٠۶٨٢/١١٠٠/٠كل

نوع برنامه
ــم  ــ2، ٢) فیل ــت: ١) آموزش ــده اس ــؤال ش ــه س ــا ۵ گزین ــود ب ــا م2 ش ــو تماش ــه از ویدئ ــی ك ــه و فیلم های ــوع برنام ــورد ن در م

ســینمایی، ٣) كارتــون، ۴) موســیق2، ســرود و شــو و ۵) مراســم و مجالــس مذهبــی. 
جدول ٧‑٣. تماشای انواع برنامه و فیلم از ویدئو توسط افراد

درصد كل جمعیت درصد خانواده های دارای ویدئو درصد جمعیت استفاده كنندهتعداد

J۶٩۶١٣/١١٠/٨٧/١آموزش
۴۴۵۴٨٣/٩۶٨/٩۴۵/۴سینمایی
١٠٣٩١٩/۶١۶/١١٠/۶كارتون

٣١٧۶۵٩/٩۴٩/١٣٢/٣موسیقJ، سرود و شو 
١٢٢۴٢٣/١١٨/٩١٢/۵مراسم و مجالس مذهبی
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تنوع برنامه
با توجه به تعدد برنامه های مورد استفاده، تنوع (تعدد) برنامه مورد استفاده  جمعیت محاسبه شده است (جدول ٧‑۴). 

جدول ٧‑۴.  تنوع برنامه ویدئویی مورد استفاده 

تعداد برنامه مورد استفاده توسط افراد

١٢٣۴۵عدم استفاده

١١۵٨١٧٢٨٢٢۵٩٩٩٠٢٧٢۵٧تعداد افراد
٠/٠٣٢/۶۴٢/۶١٨/٧۵/١١/١در جمعیت استفاده كننده

١٧/٩٢۶/٧٣۴/٩١۵/٣۴/٢٠/٩درصد در خانواده های استفاده كننده
١١/٨١٧/۶٢٣/٠١٠/١٢/٨٠/۶درصد در كل جمعیت

جدول ٧‑ ۵. نوع برنامه ویدیوئJ مورد استفاده توسط اعضای خانواده در خانواده های دارای ویدئو

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
درصد سطری

 Jآموزش  Jسرود و شوكارتون فیلم  سینمائ ، Jمراسم  و مجالس  مذهبی موسیق

ارزش منطقه سvونت

٠/٣٢٧٨/١٣۵/٩۵٨/۶١٨/٠باال
٢٢/٣٧۶/۶٣٠/٨۵٨/٠٢٢/٠متوسط ‑ باال

٢۴/٨٨٢/١٣٧/٠۶٢/٠٢۶/٩متوسط
٢۴/٢٨۴/۵۴١/۵۶٣٣٠/۶متوسط ‑ پایین

١٧/٣٨٧/٩٣۵/۵۶۶/٨٣١/۶پایین

وضعیت اقتصادی 

١١/۵۵٠/٠۴۶/٢۴٢/٣١٩/٢باال
٢۴/۴۶٨/٩٣١/١۵١/١٨/٩متوسط ‑ باال

١٨/٩٧٠/١٢۵/٢۵٢/٠١٨/٩متوسط
٢٨/١٧٩/٧٣١/٨۵۵/٩٢۴/۶متوسط ‑ پایین

٢٠/٨٨۶/٧٣٩/٣۶٧/٢٣٠/٣پایین



١١۶ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
درصد سطری

 Jآموزش  Jسرود و شوكارتون فیلم  سینمائ ، Jمراسم  و مجالس  مذهبی موسیق

درآمد ‑ مخارج ماهانه

١٨/٨٧۵/٠٣۴/۴۵٣/١١٨/٨باال
٢٣/٩٧٣/٩٣٣/٣۵۶/١١٨/٩متوسط
٢٣/١٨٣/٩٣۶/۶۶٢/٨٢٨/١پایین

Jمنزلت شغل

٣٨+٩٠/۵٧۶/٩۵٣/٨۴٢/٣٣/٨
٨٠٢‑٩٠۵/٠٧۵/٠۴٢/٢۵٩/۴١٨/٨
٧٠٣٢/٢٨٣/٩٣٧/٩‑٨٠۶٧/٨٢٩/٩
٧٠‑۶٠١٩/٧٧۵/٨٣۶/٣۶۶/٩٢۵/۵
۶٠‑۵٠٢٧/٠٨۴/۴۴٠/٧۶٠/۴٢٧/٢
۵٠‑۴٠١٩/٧٨٣/٧٣٧/۶۶٣/٨٢٨/٨
۴٢٠‑ ٠/۶٨۵/٣٣۶/۵۶٨/٢٢٨/٨

٢٣/١٨٢/١٣۶/١۶١/٩٢۶/٨كل

 جدول ٧‑۶. نوع برنامه مورد استفاده از ویدئو در جمعیت دارنده ویدئو

ویژگJ های فردی
Jفیلم سینماییآموزش

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

سن

۶١۵/٣١۴/٢۶۵/۶٩/۵‑١١ سال
١٢١۶/٨٣٣/۵٧٩/۴٢۴/٨‑١٨ سال
١٩١٣/۵٢۴/۶٧٢/۴٢٠/۵‑٢۵ سال
٢۶٧/٧١٧/٧٧١/٩٢۵/٧‑۴٠ سال
۴١۴/٨٩/٨۵٧/۴١٨/٢‑۶۴ سال
١/٣٠/٣٣٣/۵١/٢باالی ۶۴ سال

جنس 
٩/٩۴۶/۴۶٧/۵۴٩/۴مرد
١١/۶۵٣/۶٧٠/۴۵٠/۶زن 
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ویژگJ های فردی
Jفیلم سینماییآموزش

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

سطح تحصیالت

٣/٩٢/٠۵۴/٠۴/۴بی سواد
٧/٩١٧/۴۶٣/٩٢٢/٠ابتدایی
١١/٩۶١/٧٧۴/٠۵٩/٨متوسطه

J١٣/۶١٨/٨۶٣/٨١٣/٨عال

وضع فعالیت

٧/۵٢٣/٢۶٧/٠٣٢/۴شاغل
١۶/١٨/٠۵٩/٧۴/۶دانشجو
١٧/٧۵٣/٣٧۵/٠٣۵/٠محصل
۶/٣١۴/٨۶٨/۵٢۵/١خانه دار

١/٧٠/۶۵١/٧٢/٩دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

۶/٢٢٧/۴۶۵/٣۴۵/٣دارای همسر
٧/۴١/٩۶٢/٣٢/۴بدون همسر

١۵/۴٧٠/٧٧٢/٧۵٢/٣مجرد

زبان مادری

J١١/۴۶۶/٢۶٨/٠۶١/۶فارس
J٩/۶٢٠/٢۶٨/٧٢٢/۶ترك
۴٠/٧۶٧/۵١/٩عربی
١۴٩/١٧٩/۴٨/١كردی
J۵٠/١۵٠/٠٠/٢بلوچ

Jv٨/٨٢/٧٧۵/٨٣/٧لری و ل
Jv۶/٩٢/٣۶۵/٩٣/۵گیل

١٠/٨١٠٠/٠۶٨/٩١٠٠/٠كل
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جدول ٧‑٧. نوع برنامه مورد استفاده از ویدئو در جمعیت دارنده ویدئو

ویژگJ های فردی
موسیقJ، سرود و شوكارتون

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

سن

۶۵٩/٠٣۶/٨۴۶/٣٩/۴‑١١ سال
١٢٢۶/۴٣۵/٣۵٩/٠٢۵/٩‑١٨ سال
١٩٨/١٩/٨۵۵/٧٢٢/٢‑٢۵ سال
٢۶٧/٨١١/٩۵٢/٠٢۶/١‑۴٠ سال
۴١۴/۴۶/٠٣٣/٨١۵/١‑۶۴ سال
١/٣٠/٢٢٨/۴١/۴باالی ۶۴ سال

جنس 
١۵/٨۴٩/۵۴۶/۵۴٧/٧مرد
١۶/۴۵٠/۵۵١/٩۵٢/٣زن 

سطح تحصیالت

١٠/٩٣/٨۴١/۵۴/٧بی سواد
٢٧/١۴٠/١۴۵/۴٢١/٩ابتدایی
١۴/٣۴٩/٧۵٢/۶۵٩/۶متوسطه

J۶/٩۶/۵۴۵/٣١٣/٨عال

وضع فعالیت

۶/١١٢/٣۴۶/۵٣١/٧شاغل
٨/١٢/۶۴۶/٨۵/١دانشجو
٣۶/٨٧١/٩۵٣/٢٣۵/٢محصل
٨/١١٢/۴۴٩/۵٢۵/٧خانه دار

٣/۵٠/٨٣٠/٠٢/۴دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

۶/٣١٨/٩۴۴/٩۴٣/٧دارای همسر
٧/۴١/٣۴٢/٩٢/۴بدون همسر

٢۵/٩٧٩/٩۵٣/۵۵٣/٩مجرد
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ویژگJ های فردی
موسیقJ، سرود و شوكارتون

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

زبان مادری

J١٧/۶۶٨/٣۴۵/۴۵٧/۴فارس
J١٢/۶١٧/٨۵۴/۶٢۵/١ترك
٢۴/۶٣/٠۴۶/٨١/٩عربی
١٣/۵۵/٩۶۶/۵٩/۵كردی
J۵/٠٠/١۴٠/٠٠/٣بلوچ

Jv١٣/۵٢/٨۶۶/۵۴/۵لری و ل
Jv١۴/٧٣/٣۴٣/١٣/٢گیل

١۶/١١٠٠/٠۴٩/١١٠٠/٠كل

ادامه جدول ٧‑٧. نوع برنامه مورد استفاده از ویدئو در جمعیت دارنده ویدئو

ویژگJ های فردی
مراسم و مجالس مذهبی 

درصد ستونJدرصد سطری

سن

۶١٢/٧۶/٧‑١١ سال
١٢١٩/۴٢٢/١‑١٨ سال
١٩٢٠/٠٢٠/٧‑٢۵ سال
٢۶٢١/٣٢٧/٨‑۴٠ سال
۴١١٨/۶٢١/۵‑۶۴ سال
١٠/٣١/٣باالی ۶۴ سال

جنس 
١٨/۵۴٩/٣مرد
١٩/٣۵٠/٧زن 
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ویژگJ های فردی
مراسم و مجالس مذهبی 

درصد ستونJدرصد سطری

سطح تحصیالت

١٨/٩۵/۶بی سواد
١٩/٢٢۴/١ابتدایی
١٩/٨۵٨/۴متوسطه

J١۵/٠١١/٩عال

وضع فعالیت

١٨/٨٣٣/۵شاغل
١١/۶٣/٣دانشجو
١٧/٠٢٩/۴محصل
٢٢/۴٣٠/۴خانه دار

١۶/۵٣/۵دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

٢٠/٣۵١/٣دارای همسر
٢٢/٣٣/٢بدون همسر

١٧/۴۴۵/۵مجرد

زبان مادری

J١۶/٩۵۶/٠فارس
J٢٢/۴٢۶/٨ترك
٢٩/۴٠/٣عربی
٣١/٣١١/۶كردی
J٠/٠٠/٠بلوچ

Jv١٧/٢٣/٠لری و ل
Jv١١/٢٢/١گیل

١٨/٩١٠٠/٠كل
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زمان تماشا
از زمــان تماشــای ویدئــو توســط اعضــا در واحــد هفتــه بــه دو صــورت پرســش شــده اســت: متوســط زمــان تماشــا در هفتــه و 
زمــان تماشــا در هفتــه گذشــته. افــراد بــرای پاســخ3ویی م2 توانســته اند ی�ــ2 از ۴ گزینــه: ١) حــدود نیــم ســاعت، ٢) حــدود 

یــك ســاعت، ٣) حــدود دو ســاعت و ۴) بیــش از دو ســاعت را انتخــاب كننــد. 
جدول ٧‑٨. زمان تماشای ویدئو 

زمان استفاده

در هفته گذشته در هفته 

تعداد
درصد در 
جمعیت 

استفاده كننده

درصد در 
خانواده های 
دارای ویدئو 

درصد در 
كل جمعیت 

تعداد
درصد در 
جمعیت 

استفاده كننده

درصد در 
خانواده های 
دارای ویدئو 

درصد در 
كل جمعیت 

١۵٠٢/٨٢/٣١/۵١٧٧۵٣٣/۵٢٧/۵١٨/١بی پاسخ / هیچ
۵۶٠١٠/۶٨/٧۵/٧١٩۵٣/٧٣/٠٢/٠حدود نیم ساعت
٩۴٩١٧/٩١۴/٧٩/٧۶٢۴١١/٨٩/٧۶/۴حدود یك ساعت
١۵٣٠٢٨/٨٢٣/٧١۵/۶١٠٣۵١٩/۵١۶/٠١٠/۵حدود دو ساعت
٢١١٧٣٩/٩٣٢/٨٢١/۶١۶٧٧٣١/۶٢۵/٩١٧/١بیش از دو ساعت

۵٣٠۶١٠٠/٠٨٢/١۵۴/٠۵٣٠۶١٠٠/٠٨٢/١۵۴/٠جمع

در صورتــ2 كــه مقولــه «بیــش از دو ســاعت» را ٢/۵ ســاعت بــه حســاب آوریــم، میانگیــن زمــان اســتفاده بــرای جمعیــت 
اســتفاده كننده ١٠٨ دقیقــه، در جمعیــت دارای ویدئــو ٨٩ دقیقــه و بــرای كل جمعیــت ۵٩ دقیقــه در هفتــه اســت. ایــن ارقــام 

بــرای تماشــای ویدئــو در هفتــه گذشــته به ترتیــب ٧٩، ۶۵ و ۴٣ دقیقــه اســت. 
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جدول ٧‑٩. زمان تماشای ویدئو اعضای خانواده در خانواده هایی كه از ویدئو استفاده مJ كنند 

زمان استفاده در هفته (دقیقه)

S.Dمیانگین

ارزش منطقه سvونت

١٠۶۴١باال
١٠۶۴١متوسط ‑ باال

١٠٨۴١متوسط
١٠٨۴٢متوسط ‑ پایین

١١٢٣٧پایین

وضعیت اقتصادی 

٩٧۴۴باال
٩۶۵١متوسط ‑ باال

١١٠۴٠متوسط
١٠۶۴٢متوسط ‑ پایین

١١٠۴٠پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

١٠۵۴١باال
١٠٨۴١متوسط
١٠٨۴١پایین

Jمنزلت شغل

١٠٢+٩٠۴٨
٨٠٩٣‑٩٠۴۶
٧٠١١٠٣٩‑٨٠
٧٠‑۶٠١٠٧۴١
۶٠‑۵٠١١٠٣٩
۵٠‑۴٠١١٣۴٠
۴١٠‑ ٠۵۴٠

١٠٨۴١كل
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جدول ٧‑١٠. زمان تماشای ویدئو در هفته (دقیقه)

ویژگJ های فردی
در جمعیت استفاده كنندهدر جمعیت دارای ویدئو

S.DمیانگینS.Dمیانگین

سن

۶٩٩۵۴/۴١٠٩۴۵/٨‑١١ سال
١٢١٠٧۵٣/٣١١٧۴٣/۴‑١٨ سال
١٩٩٩۵٧/٣١١۶۴٣/٠‑٢۵ سال
٢۶٨۶۵٨/١١٠٣۴٧/۴‑۴٠ سال
۴١۶٧۵٩/٣٩۶۴٧/۴‑۶۴ سال
۴٢۵۵/۵٨٩۴٨/٣باالی ۶۴ سال

جنس 
٨۶۵٩/٧١٠٨۴۶/١مرد
٩٢۵٨/٠١٠٩۴۶/٢زن 

سطح تحصیالت

٧١۶٢/۴١٠۵۴۶/٩بی سواد
٨۶۵٩/٠١٠۵۴٧/٢ابتدایی
٩۵۵٧/۴١١٢۴۴/٩متوسطه

J٧٨۵٩/٩١٠٢۴٧/٧عال

وضع فعالیت

٨٠۵٩/٩١٠٣۴٧/۶شاغل
٨٢۶٠/۴١٠۶۴۶/٢دانشجو
١٠٣۵٣/٧١١٣۴۴/۶محصل
٨۶۵٩/٠١٠٧۴۶/٢خانه دار

۶٢۵٨/٣٩۶۴۴/٧دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

٧٨۵٩/۵١٠٢۴٧/١دارای همسر
٨١۶٣/۴١١٠۴٧/٢بدون همسر

١٠٠۵۶/٢١١۴۴۴/۶مجرد
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ویژگJ های فردی
در جمعیت استفاده كنندهدر جمعیت دارای ویدئو

S.DمیانگینS.Dمیانگین

زبان مادری

J٨۶۵٨/٩١٠۵۴۶/٨فارس
J٩٣۵٨/٠١١١۴۴/۶ترك
٨٣۶٣/١١١٠۴٧/۶عربی
١٠۶۵۴/٧١١٨۴٣/٣كردی
J۶٧٧٢/١١٣۵٢٩/١بلوچ

Jv١٠٣۵٧/۵١١٨۴۴/۵لری و ل
Jv٨٧۶١/١١١٠۴٧/٠گیل

٨٩۵٨/٩١٠٨۴۶/١كل

نحوه تهیه نوار ویدئویی
ســؤال دی3ــر مربــوط بــه نحــوه تهیــه نــوار ویدئویــی اســت: «نــوار ویدئویــی را معمــوال بــه چه نحــو تهیــه م2 كنیــد؟» خانواده ها 
بــه ایــن ســؤال بــا ۴ گزینــه م2 توانســته اند پاســخ دهنــد: ١) خریــد یــا امانــت از ویدئــو كلــوپ و فروشــ3اه عرضــه محصــوالت 

فرهنگــ2، ٢) ضبــط از تلویزیــون، ٣) امانــت از دوســتان، آشــنایان و خویشــان و ۴) امانــت یــا خریــد از ســایر مراكــز. 
جدول ٧‑١١. نحوه تهیه نوار ویدئویی در خانواده های دارای ویدئو

درصد تعدادنحوه تهیه نوار 

١٢٧٣٨١/١تهیه از ویدئو كلوپ و…
٧٣۴/٧ضبط از تلویزیون

٧۵٧۴٨/٢تهیه از طریق دوستان و…
٩٩۶/٣تهیه از سایر مراكز
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داشتن ضبط صوت 
در ٧۴/۶ درصد خانواده ها ضبط صوت وجود دارد و ٢۵/۴ درصد خانواده ها فاقد ضبط صوت اند. 

استفاده از ضبط صوت 
بعــد از پرســش از داشــتن ضبــط صــوت، ســوال شــده: «كــدام یــك از اعضــا از ضبــط صــوت اســتفاده م2 كننــد؟ بــه چــه نــوع 

نــواری گــوش م2 دهنــد؟» 
٧۵/٧ درصــد جمعیــت در خانواده هایــی زندگــ2 م2 كننــد كــه دارای ضبــط صوت انــد. ۶٨/٩ درصــد اعضــای ایــن 

ــد. ــوش م2 دهن ــ2 گ ــوار صوت ــوع ن ــا ۶ ن ــه ١ ت ــت) ب ــد كل جمعی ــا (۵٢/٢ درص خانواده ه

 Jتنوع در استفاده از نوار صوت
بــا توجــه بــه ۶ نــوع نــوار صوتــ2، كــه مــورد پرســش قــرار گرفتــه، تنــوع نــوار صوتــ2 محاســبه شــده كــه نتایــج آن در جــدول 

٨‑١ آمــده اســت. 
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جدول ٨‑١. تنوع انواع نوار صوتJ در جمعیت 

تعداد برنامه مورد استفاده توسط افراد

۵‑١٢٣۴۶صفر

٢٣٠٨٢٨٣٣١۴۴٧۵٩۴١٩۴۵۴تعداد افراد
٣١/١٣٨/١١٩/۵٨/٠٢/۶٠/٧درصد در خانواده های دارای ضبط صوت 

٢٣/۵٢٨/٩١۴/٧۶/١٢/٠٠/۵درصد در كل جمعیت

در ٩١/٩ درصد خانواده های دارنده ضبط صوت حداقل از یك نوع نوار استفاده م2 شود.
جدول ٨‑٢. داشتن  ضبط  صوت  در خانه 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
داشتن ضبط صوت 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

ارزش منطقه سvونت

١۵۵٨۴/٧٨/۶باال
۴۴۵٨۴/٣٢۴/۶متوسط ‑ باال

۵٠٣٧۶/٢٢٧/٨متوسط
٣٧٠٧٠/۶٢٠/۴متوسط ‑ پایین

٣٣٩۶٣/۶١٨/٧پایین

وضعیت اقتصادی 

٢٧٧۵/٠١/٨باال
۶٠٨٧/٠۴/٠متوسط ‑ باال

١۶٢٨٩/٠١٠/٨متوسط
۴١٩٧٩/٢٢٧/٩متوسط ‑ پایین

٨٣۶٧١/۴۵۵/۶پایین
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پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
داشتن ضبط صوت 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٣۶٨١/٨٢/٠باال
٢٠٠٨۵/٨١١/١متوسط
١۵۶٧٧٣/٢٨۶/٩پایین

Jمنزلت شغل

٢٧٨١/٨١/٩+٩٠
٨٠٧١٩١/٠‑٩٠۴/٩
٧٠٩‑٨٠۵٨٠/۵۶/۶
٧٠‑۶٠١٨٨٨٢/٨١٣/١
۶٠‑۵٠۴٢٢٧٧/٣٢٩/٣
۵٠‑۴٠۴۶٢٧۵/۴٣٢/١
۴١٧٣‑ ٠۶٢/٢١٢/٠

١٨٣١٧۴/۶١٠٠/٠كل

جدول ٨‑٣. استفاده افراد از نوار صوتJ در خانواده های دارای ضبط صوت

ویژگJ های فردی
استفاده 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶۵٠۶٧٠/٧٩/٩‑١١ سال
١٢١٢٧٣٨٠/٧٢۴/٩‑١٨ سال
١٩١٠٩۵٧٧/٠٢١/۴‑٢۵ سال
٢۶١٢٩٣٧١/٣٢۵/٢‑۴٠ سال
۴١٨۶٩۵١/٩٠/١٧‑۶۴ سال
٨۶٣٨/۴١/٧باالی ۶۴ سال
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ویژگJ های فردی
استفاده 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

جنس 
٢۴٢٠۶۵/۴۴٧/٢مرد
٢٧٠٢٧٢/۵۵٢/٨زن 

سطح تحصیالت

١٩٠۴۴/٨٣/٧بی سواد
١٠٩٩۶٣/٧٢١/۵ابتدایی
٣٠٣۵٧٣/۶۵٩/٣متوسطه

J٧٩٠۶٩/٠١۵/۴عال

وضع فعالیت

١٣٨٩۶٣/٢٢٩/٨شاغل
٢۶٩٧۶/٠۵/٨دانشجو
١۶۶۶٧٨/۴٣۵/٨محصل
١١٧٧۶٧/٣٢۵/٣خانه دار

١۵۵۴٨/۶٣/٣دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

٢٢٠٧۶١/٩۴٣/١دارای همسر
١٣٣۵٧/٨٢/۶بدون همسر

٢٧٨٢٧۶/۶۵۴/٣مجرد

زبان مادری

J٣٣٧١۶٩/٩۶۶/٣فارس
J١٠٠٢۶٣/٧١٩/٧ترك
١٠١۶۴/٣٢/٠عربی
٣٣۴٧۵/٢۶/۶كردی
J١۵۶٨/٢٠/٣بلوچ

Jv١٨٩٧۴/۴٣/٧لری و ل
Jv١۴٧۶٩/٧٢/٩گیل

۵١٢٢۶٨/٩١٠٠/٠كل
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نوع نوار
در مــورد نــوع نــوار صوتــ2 مــورد اســتفاده اعضــا، بــا ۶ گزینــه پرســش شــده اســت: ١) آموزشــ2، ٢) ســرود و موســیق2، ٣) 

قصــه، ۴) قــرآن، ۵) نوحــه، روضــه و عــزاداری و ۶) ســخنران2. 
جدول ٨‑۴. انواع نوار صوتJ مورد استفاده در خانواده 

درصد كل خانواده هادرصد خانواده های دارای ضبط صوت تعداد

J۴٠٨٢٢/٣١۶/۶آموزش
J١۴٩٧٨١/٨۶١/٠سرود و موسیق

٢٢٧١٢/۴٩/٣قصه
۶٢٠٣٣/٩٢۵/٣قرآن

٧٩٠۴٣/١٣٢/٢نوحه، روضه و عزاداری 
 J٢۵٩١۴/١١٠/۶سخنران

جدول ٨‑۵. استفاده از انواع نوار صوتJ توسط افراد

درصد كل جمعیت درصد خانواده های دارای ضبط صوت تعداد

J۶٨۶٩/٢٧/٠آموزش
J۴٠٠٣۵٣/٩۴٠/٨سرود و موسیق

٣١٠۴/٢٣/٢قصه
١١٨٠١۵/٩١٢/٠قرآن

١٨٨٢٢۵/٣١٩/٢نوحه، روضه و عزاداری 
 J۵٠٨۶/٨۵/٢سخنران
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 جدول ٨‑۶. نوع  نوار صوتJ مورد استفاده توسط اعضای خانواده در خانواده های دارای ضبط صوت 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
 درصدسطری

 Jآموزش  Jنوحه ، روضه  و عزادری قرآن قصه  سرود و موسیق Jسخنران

ارزش منطقه سvونت

٣٠/٣٨٣/٩٩/٠٢٩/٠٢٣/٩٩/٧باال
٢۴٧٩/٨١٢/۴٣٠/٨٣۵/٧١٣/٣متوسط ‑ باال

٢۴/٣٨٢/٩١۴/۵٣۵/۶۴٢/١١٢/٧متوسط
٢٠/۵٨٢/٧١٢/٧٣٧/٣۵٢/۴١٧/٣متوسط ‑ پایین

١۵/٣٨١/١١٠/۶٣٣/٠۵١/٩١۵/٩پایین

وضعیت اقتصادی 

١۴/٨٧٧/٨١١/١١١/١١٨/۵٧/۴باال
٣٠/٠٧۶/٧١٣/٣٣٠/٠٢۶/٧١٣/٣متوسط ‑ باال

٢٧/٨٧٩/٠٨/۶٣٢/٧٠/٢٩١۵/۴متوسط
٢۶/٣٨١/٩١١/٩٣۶/۵۴٣/٢١۴/۶متوسط ‑ پایین

١٨/٩٨٢/٣١٢/٧٣١/٨۴٨/٩١۵/٢پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٢٢/٢٧٧/٨٨/٣٢۵/٠٢٧/٨۵/۶باال
٢۵٨٧/۵١١/۵٣٠/٠٣٢/٠١٢/٠متوسط
٢١/٩٨١/۴١٢/٧٣۴/٨۴۵/۴١۴/٧پایین

Jمنزلت شغل

٩٠+۵١/٩٨١/۵٢۵/٩١۴/٨١۴/٨٧/۴
٨٠٣٩‑٩٠/۴٨۵/٩١۶/٩٣١/٠٢۵/۴١۵/۵
٧٠٢٨‑٨٠/۴٨۶/٣١٨/٩۴۴/٢۴٠/٠١٧/٩
٧٠‑۶٠٢٧/٧٨٠/٩١۵/۴٢۶/١٣۵/۶١٢/٢
۶٠‑۵٠٢٠/۴٨٣/۴١۴/٢٣۴/۴۴۴/٣١٢/٣
۵٠‑۴٠٢٠/١٨٠/٣١٢/۶٣٨/١۵١/٣١۵/۶
۴١٧/٣٨٣/٢١٢/١٢٩‑ ٠/۵۵٢/٠١١/۶

٢٢/٣٨١/٨١٢/۴٣٣/٩۴٣/١١۴/١كل
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 جدول ٨‑٧. استفاده از انواع نوارصوتJ در جمعیت دارای ضبط صوت

ویژگJ های فردی
JآموزشJسرود و موسیق

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

سن

۶١٨/٢١٩/٠۴۵/٩٨/٢‑١١ سال
١٢١۵/٨٣۶/۴۶٧/٩٢۶/٨‑١٨ سال
١٩٩/١٠/١٩٠/۶٩٢۴/۵‑٢۵ سال
٢۶۶/٨١٧/٩۵٧/١٢۵/٩‑۴٠ سال
۴١٢/٧۶/۶٣٢/١١٣/۴‑۶۴ سال
٣/۶١/٢٢١/٠١/٢باالی ۶۴ سال

جنس 
٨/٠۴٣/٣۵١/١۴٧/٢مرد
١٠/۴۵۶/٧۵۶/٧۵٢/٨زن 

سطح تحصیالت

٢/٨١/٨٢٣/٨٢/۵بی سواد
٨/۵٢١/٣۴٠/٠١٧/٢ابتدایی
٩/٢۵۵/۶۶١/٣۶٣/٢متوسطه

J١٢/٨٢١/٣۵٩/٧١٧/١عال

وضع فعالیت

۵/٣١٨/۵۴٩/٣٣٠/٢شاغل
١۶/۴٩/٣۶۶/٧۶/۶دانشجو
١٧/٧۶٠/٠۶١/۴٣۶/٣محصل
٣/۶١٠/٠۵٠/١٢۴/۴خانه دار

۴/۴٢/٢٢٩/٢٢/۶دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

۴/۵٢٣/٣۴۵/٢۴٠/٣دارای همسر
٣/٠١/٠٣٧/٨٢/٢بدون همسر

١۴/٣٧۵/٧۶٣/۴۵٧/۵مجرد
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ویژگJ های فردی
JآموزشJسرود و موسیق

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

زبان مادری

J١٠/٢٧٢/۵۵٣/٩۶۵/۵فارس
J٧/١١۶/٣۴٩/۶١٩/٧ترك
۵/١١/٢۴۵/٢١/٨عربی
٧/۴۴/٨۶۵/۵٧/٣كردی
J٠/٠٠/٠۶٣/۶٠/۴بلوچ

Jv٩/۴٣/۵۶٠/۶٣/٩لری و ل
Jv٧/١٢/٢۵۶/۴٣/٠گیل

٩/٢١٠٠/٠۵٣/٩١٠٠/٠كل

ادامه جدول ٨‑٧. استفاده از انواع نوارصوتJ در جمعیت دارای ضبط صوت

ویژگJ های فردی
نوحه، روضه و عزاداریقرآن

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

سن

۶٢٢/٨١٣/٨١۴/۵۵/۵‑١١ سال
١٢١٧/٢٢٣/٠٢٣/۶١٩/٨‑١٨ سال
١٩١٢/۶١۵/٢٢۴/۴١٨/۴‑٢۵ سال
٢۶١۶/٠٢۴/۶٣٢/٣٣١/١‑۴٠ سال
۴١١۴/٩٢١/٢٢۵/۶٢٢/٨‑۶۴ سال
١٢/١٢/٣١٩/٢٢/٣باالی ۶۴ سال

جنس 
١٣/٧۴٣/١٢٣/۴۴۶/٠مرد
١٨/٠۵۶/٩٢٧/٣۵۴/٠زن 
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ویژگJ های فردی
نوحه، روضه و عزاداریقرآن

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

سطح تحصیالت

١٣/٧۴/٩٢۵/٧۵/٨بی سواد
١٨/۴٠/٢٧٢٧/۴٢۵/٢ابتدایی
١۵/۶۵۴/٧٢۶/٢۵٧/٧متوسطه

J١٣/٧١٣/۴١٨/۴١١/٣عال

وضع فعالیت

١٢/٧٢۵/٧٢۶/۵٣٣/۵شاغل
٠/١١٣/۶١۶/٧٣/۴دانشجو
١٩/٢٣٧/۵٢٠/١٢۴/٧محصل
١٨/٣٢٩/۴٣۴/١٣۴/۴خانه دار

١٢/٩٣/٨٢١/۶۴/٠دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

١۵/٣۴۶/۴٢٩/۵۵۶/٠دارای همسر
١٧/٠٣/٣٢٩/۶٣/۶بدون همسر

١۶/٣۵٠/٣٢٠/٩۴٠/۴مجرد

زبان مادری

J١۵/۵۶٣/۶٢٣/٨۶١/١فارس
J١٣/۵١٨/١٣٠/۶٢۵/۶ترك
٢٢/٩٣/١٣۵/٠٢/٩عربی
٢۵/٧٩/٧١٨/٩۴/۵كردی
J٩/١٢/٠٠/٠٠/٠بلوچ

Jv٢۵/٢۵/۴۴٣/٧۵/٩لری و ل
Jv١٠/٩٢/٠٢٢/٧٢/۶گیل

١۵/٩٠/١٠٠٢۵/٣١٠٠/٠كل
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ادامه جدول ٨‑٧. استفاده از انواع نوارصوتJ در جمعیت دارای ضبط صوت

ویژگJ های فردی
 Jنوار سخنران

درصد ستونJدرصد سطری

سن

۶٢/٧٣/٧‑١١ سال
١٢۵/١١۵/٧‑١٨ سال
١٩۶/٩١٩/٣‑٢۵ سال
٢۶٩/٣٣٣/١‑۴٠ سال
۴١٧/٨٢۵/۶‑۶۴ سال
۵/٨٢/۶باالی ۶۴ سال

جنس 
٧/٠۵٠/٨مرد
۶/٧۴٩/٢زن 

سطح تحصیالت

۴/٧۴/٠بی سواد
٧/٠٢٣/٩ابتدایی
۶/٧۵۵/٠متوسطه

J٧/۵١٧/١عال

وضع فعالیت

٧/٨٣٧/۶شاغل
۵/١٣/٩دانشجو
۴/۴٢٠/۵محصل
٨/۶٣٣/٠خانه دار

٧/٢۵/٠دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

٨/۴۵٩/٣دارای همسر
٧/٨٣/۵بدون همسر

۵/٢٣٧/٢مجرد
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ویژگJ های فردی
 Jنوار سخنران

درصد ستونJدرصد سطری

زبان مادری

J٧/٩٧۵/٢فارس
J٣/٩١٢/٣ترك
٧/۶٢/۴عربی
۶/۵۵/٧كردی
J۴/۵٠/٢بلوچ

Jv٧/١٣/۶لری و ل
Jv۴/٣١/٨گیل

۶/٨١٠٠/٠كل

زمان استفاده 
از زمــان گــوش دادن بــه نوارتوســط اعضــا در واحــد هفتــه بــه دو صــورت پرســش شــده اســت: متوســط زمــان گــوش دادن بــه 
ــه: ١)  ــرای پاســخ3ویی م2 توانســته اند ی�ــ2 از ۴ گزین ــراد ب ــه گذشــته. اف ــوار در هفت ــه ن ــه و زمــان گــوش دادن ب ــوار در هفت ن

حــدود نیــم ســاعت، ٢) حــدود یــك ســاعت، ٣) حــدود دو ســاعت و ۴) بیــش از دو ســاعت، را انتخــاب كننــد. 
جدول ٨‑٨. زمان گوش دادن به نوار

+ دو ساعتدو ساعت یك ساعتنیم ساعتهیچ/ بی پاسخزمان گوش دادن به نوار

در هفته
تعداد

درصد در خانواده های دارای ضبط صوت
درصد در كل جمعیت 

٢۴٩٩
٣٣/۶
٢۵/۵

٧۴٩
١٠/١
٧/۶

١٢١۴
١۶/٣
١٢/۴

١٠٧٣
١۴/۴
١٠/٩

١٨٩۵
٢۵/۵
١٩/٣

درهفته 
گذشته

تعداد
درصد در خانواده های دارای ضبط صوت

درصد در كل جمعیت

٣۶۶٠
۴٩/٣
٣٧/٣

۴۴١
۵/٩
۴/۵

٩۵٣
١٢/٨
٩/٧

٨۵١
١١/۵
٨/٧

١۵٢۵
٢٠/۵
١۵/۵
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ــتفاده در  ــان اس ــن زم ــم، میانگی ــاب آوری ــه حس ــاعت ب ــل ٢/۵ س ــاعت» را حداق ــش از دو س ــه «بی ــه مقول ــ2 ك در صورت
ــه گذشــته  ــرای هفت ــام ب ــن ارق ــه اســت. ای ــه در هفت ــت ۵٢ دقیق ــرای كل جمعی ــه و ب ــط صــوت ۶٨ دقیق ــت دارای ضب جمعی

به ترتیــب ۵۴ و ۴١ دقیقــه اســت. 
جدول ٨‑٩. زمان استفاده اعضای خانواده از ضبط صوت در خانواده های دارای ضبط 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
زمان استفاده در هفته (دقیقه) 

S.Dمیانگین

ارزش منطقه سvونت

۶٩۴٨باال
۶٧۴٧متوسط ‑ باال

۶٩۴۵متوسط
۶٩۴۴متوسط ‑ پایین

٧١۴٧پایین

وضعیت اقتصادی 

۵٢۴٠باال
۵١۴٣متوسط ‑ باال

٧٠۴٨متوسط
٧١۴٧متوسط ‑ پایین

۶٩۴۵پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

۶۶۵٠باال
٧۴۴٨متوسط
۶٩۴۶پایین
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پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
زمان استفاده در هفته (دقیقه) 

S.Dمیانگین

Jمنزلت شغل

٧+٩٠۴۴٧
٨٠٨١‑٩٠۴٧
٧٠٧٨‑٨٠۴٧
٧٠‑۶٠٧١۴۶
۶٠‑۵٠٧٣۴٧
۵٠‑۴٠۶۶۴۶
۴٠ ‑۶۵۴۴

۶٨۴۶كل

جدول ٨‑١٠. زمان استفاده از نوار صوتJ در هفته در جمعیت دارای ضبط صوت 

ویژگJ های فردی
زمان استفاده (دقیقه)

S.Dمیانگین

سن

۶۶٧۶٠/٠‑١١ سال
١٢٨۶۶٠/٣‑١٨ سال
١٩٨۴۶١/٩‑٢۵ سال
٢۶۶٩۶٠/۶‑۴٠ سال
۴١۴۴۵۵/٨‑۶۴ سال
٢٧۴۴/٣باالی ۶۴ سال

جنس 
۶۴۶١/٧مرد
٧٣۶١/۶زن 
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ویژگJ های فردی
زمان استفاده (دقیقه)

S.Dمیانگین

سطح تحصیالت

٣۶۵٣/۶بی سواد
۵٨٣/۵٩ابتدایی
٧۶۶١/٨متوسطه

J٧١۶٢/٢عال

وضع فعالیت

۵٩۶٠/٣شاغل
٨٣۶٢/۶دانشجو
٨٠۶٠/١محصل
۶۶۶١/٨خانه دار

٣٧۵٠/٨دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

۵٧۵٩/۵دارای همسر
۵٠٠/۵٩بدون همسر

٨١۶١/۶مجرد

زبان مادری

J۶٨۶١/١فارس
J۶٧۶۴/٠ترك
۶٧۶۵/۶عربی
٧٧۶١/٢كردی
J۴۴۶٣/٣بلوچ

Jv۶٨۵۶/۵لری و ل
Jv۶۴۶٢/٠گیل

۶٨۶١/٨كل
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تعداد نوار موجود در خانه 
ســؤال دی3ــر مربــوط بــه تعــداد نــوار موجــود در منــزل و انــواع آن اســت: «تعــداد تقریبــی انــواع نــوار موجــود در خانــه: الــف‑ 
آموزشــ2، ب‑ ســرود و موســیق2، ج‑ نــوار قصــه، د‑ نــوار قــرآن، ه‑ نــوار نوحــه، روضــه و عــزاداری و و‑ نــوار ســخنران2». 

جدول ٨‑١١. میانگین تعداد نوار صوتJ موجود در خانه 

میانگین تعداد نوار

در كل خانواده هادر خانواده های دارای ضبط

J٢/۴١/٨آموزش
J٢٢/٠١۶/۴سرود و موسیق

٠/٨٠/۶قصه
٣/١٢/٣قرآن

۴/۴٣/٣نوحه، روضه و عزاداری 
 J١/٠٠/٧سخنران

میانگیــن تعــداد نــوار موجــود در منــزل خانواده هایــی كــه دارای ضبط صوت انــد ٣۴ نــوار اســت. اگــر ســرانه تعــداد نــوار 
را بــه كل خانواده هــا حســاب كنیــم، مقــدار آن ٢۵/٢ نــوار خواهــد شــد. 

جدول ٨‑١٢. تعداد نوار موجود در خانه در خانواده های دارای ضبط صوت 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
میانگین

 Jآموزش Jنوحه ، روضه  و عزاداری قرآن قصه سرود و موسیق Jكلسخنران

ارزش منطقه 
سvونت

٣/٧٢٨/۴٠/٩٢/۴٢/٨٠/۵٣٨/٨باال
٣/۶٢٩/۵١/١۴/٠۵/٠١/١۴۴/٣متوسط ‑ باال

٢/۴٢٠/٨٠/٩٣/٢۴/٠١/٣٣٢/۵متوسط
٢/٠١۶/۴٠/٧٢/٩۵/٠٠/٧٢٧/٨متوسط ‑ پایین

٠/٨١٧/۴٠/۴٢/٢٣/٨٠/٨٢۵/۴پایین
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پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
میانگین

 Jآموزش Jنوحه ، روضه  و عزاداری قرآن قصه سرود و موسیق Jكلسخنران

وضعیت 
اقتصادی 

١٢/٩۴٨/۶٠/٩٣/١۴/١١/٢٧٠/٩باال
۴/٩٢٧/۵١/٨۴/۴٣/٠١/١۴٢/۶متوسط ‑ باال

٣/٢٣۵/٧١/٠۵/۶٣/۶٢/۴۵١/۴متوسط
٣/٠٢٢/٨٩/٠٣/٧۴/٠٠/٨٣۵/١متوسط ‑ پایین

١/٧١٩/٧٠/٧٢/۴۵/۴٠/٩٣٠/٨پایین

درآمد ‑ مخارج 
ماهانه

٢/٣٣٩/١٠/٣١/٩١/٧٠/٣۴۵/٧باال
۶/۵٣٩/۴١/٢۴/٧٣/۴٠/٩۵۶/١متوسط
١/٩١٩/۴٨/٠٠/٣۴/۶١/٠٣٠/٧پایین

Jمنزلت شغل

٧+٩٠/۶٩٩/۴٣/٣۴/۴١/۴٠/٢١١/٢
٨٠‑٩٠۵/٣٣۶/۶١/٧٣/٨۶/١٣/۶۵٧/١
٧٠٣‑٨٠/۶٢۴/٩١/۴۴/٢٣/١١/٧٣٨/٨
٧٠‑۶٠٣/٩٢۵/١٠/٩٢/۵٢/٨٠/۶٣۵/٩
۶٠‑۵٠١/٩١٨/٨٠/٩٣/٨۵/۵٠/۶٣١/۶
۵٠‑۴٠١/٨١٩/٠٠/٨٢/۶۴/۴٠/٩٢٩/۵
۴٠/٧١٨‑ ٠/۶٠/۵١/۴٣/٨١/٠٢۵/٩

٢/۴٢٢/٠٠/٨٣/١۴/۴١/٠٣٣/٨كل

زبان نوار
ســؤال بعــدی در مــورد زبــان انــواع نــوار صوتــ2 مــورد اســتفاده (غیــر از قــرآن و قصــه) اســت: «نوارهــای مــورد اســتفاده بیشــتر 

بــه چــه زبانــ2 اســت؟» 
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جدول ٨‑١٣. نسبت انواع نوار با زبان ها و لهجه های مختلف در خانواده های دارنده ضبط صوت و كل خانواده ها 

زبان / لهجه
Jنوار آموزشJنوحه و عزادارایسرود و موسیقJسخنران

درصد دارنده 
ضبط

درصد كل 
جمعیت

درصد دارنده 
ضبط

درصد كل 
جمعیت

درصد دارنده 
ضبط

درصد كل 
جمعیت

درصد دارنده 
ضبط

درصد كل 
جمعیت

J١۵/٠١١/٢٨٢/۵۶١/۶۴٧/۴٣۵/٣١۵/٧١١/٧فارس
J٠/٨٠/۶٢٣١٧/٢١٠/٢٧/۶٠/۵٠/۴ترك
٣/٩٢/٩٧/٢۵/۴٢/٧٢/٠٠/٣٠/٢عربی
٠/٢٠/١٧/٩۵/٩٠/۶٠/۴٠/٢٠/١كردی
J٠/٠٠/٠٠/٣٠/٢٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠بلوچ

Jv٠/١٠/٠٣/۶٢/٧١/١٠/٨٠/٠٠/٠لری / ل
Jv٠/٠٠/٠١/١٠/٨٠/١٠/١٠/١٠/٠گیل
٠/١٠/٠٧/۴۵/۵٠/۵٠/۴٠/٠٠/٠بندری

J١۶/٨١٢/۶١٠/۴٧/٨٠/١٠/١٠/٠٠/٠انگلیس
٠/۴٠/٣١/٧١/٣٠/١٠/٠٠/٣٠/٢سایر
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داشتن كامپیوتر
«در خانه كامپیوتر دارید؟» ٢۴/٢ درصد خانواده ها به این سوال پاسخ مثبت و ٧۵/٨ درصد پاسخ منف2 داده اند. 

استفاده از كامپیوتر 
سوال بعدی در باره استفاده اعضا از كامپیوتر است: «كدام یك از اعضا در خانه از كامپیوتر استفاده م2 كنند؟»

٢۶/٣ درصــد جمعیــت (٢۵٨۴ نفــر) در خانواده هایــی زندگــ2 م2 كننــد كــه دارای كامپیوتــر هســتند. ۵٣/٨ درصــد ایــن 
افــراد از كامپیوتــر اســتفاده م2 كننــد. نســبت اســتفاده كننــدگان از كامپیوتــر بــه كل جمعیــت ١۴/٢ درصــد اســت. 

استفاده غیر كاری از كامپیوتر 
در خصوص نوع استفاده از كامپیوتر با ٢گزینه: «كاری» و « تفنن و سرگرم2 (غیر از كار)» پرسش شده است. 

جدول ٩‑١. نوع استفاده از كامپیوتر در خانه

درصد در كل جمعیت درصد در جمعیت دارنده كامپیوتردرصد در جمعیت استفاده كنندهتعدادنوع استفاده 

۵۴١٣٨/٩٢٠/٩۵/۵كاری 
١٠٧٧٧٧/۴۴١/٧١١/٠غیركاری 
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جدول ٩‑٢. داشتن كامپیوتر در خانه 

درصدستونJدرصد سطریتعدادپایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده

ارزش منطقه سvونت

٨١۴۴/٣١٣/٩باال
٢١٣۴٠/٣٣۶/۵متوسط ‑ باال

١۶٣٢۴/٧٢٧/٩متوسط
٧٧١۴/٧١٣/٢متوسط ‑ پایین

۵٠٩/۴٨/۶پایین

وضعیت اقتصادی 

٢١۵٨/٣۴/١باال
۴۶۶۶/٧٠/٩متوسط ‑ باال

٩٧۵٣/٣١٨/٩متوسط
١۶۵٣١/٢٣٢/٢متوسط ‑ پایین

١٨٣١۵/۶٣۵/٧پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٢١۴٧/٧٣/۶باال
١٣۵۵٧/٩٢٣/٢متوسط
۴٢۵١٩/٨٧٣/١پایین

Jمنزلت شغل

٢٧٨١/٨+٩٠۵/٨
٨٠‑٩٠۴۵۵٧/٧٩/٧
٧٠‑٨٠۴۵٣٨/١٩/٧
٧٠‑۶٠٧۴٣٢/۶١۶/٠
۶٠‑۵٠١٣٧٢۵/١٢٩/۶
۵٠‑۴٠١١۶١٨/٩٢۵/١
۴١٩‑ ٠۶/٨۴/١

۵٩٣٢۴/٢١٠٠/٠كل
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جدول ٩‑٣. استفاده غیركاری (برای تفنن  و سرگرمJ) از كامپیوتر توسط حداقل یJv از اعضای خانواده 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
در خانواده های دارای كامپیوتر

درصدستونJدرصد سطریتعداد

ارزش منطقه سvونت

٧١٨٧/٧١۴/٧باال
١٧۵٨٢/٢٣۶/٣متوسط ‑ باال

١٢٩٧٩/١٢۶/٨متوسط
۶۶٨۵/٧١٣/٧متوسط ‑ پایین

۴١٨٢/٠٨/۵پایین

وضعیت اقتصادی 

١٨٨۵/٧۴/٣باال
٣۶٧٨/٣٨/۶متوسط ‑ باال

٧٩٨١/۴١٨/٨متوسط
١٣٣٨٠/۶٣١/۶متوسط ‑ پایین

١۵۵٨۴/٧٣۶/٨پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

١۶٧۶/٢٣/۴باال
١١۴٨۴/۴٢٣/٩متوسط
٣۴۶٨١/۴٧٢/٧پایین

Jمنزلت شغل

٢+٩٠۴٨٨/٩۶/١
٨٠٣٩٨‑٩٠۶/٧٩/٩
٧٠٣٨٨‑٨٠۴/۴٩/۶
٧٠‑۶٠۶۶٨٩/٢١۶/٨
۶٠‑۵٠١١٧٨۵/۴٢٩/٧
۵٠‑۴٠٩۵٨١/٩٢۴/١
۴١‑ ٠۵٧٨/٩٣/٨

۴٨٧٨٢/١١٠٠/٠كل
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جدول ٩‑۴. استفاده از كامپیوتر در خانه در خانواده های دارای كامپیوتر

ویژگJ های فردی
استفاده 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶١۴۵٧۴/٠١٠/۴‑١١ سال
١٢۴۴٨٨٠/٠٣٢/٢‑١٨ سال
١٩۴١۵٧٧/١٢٩/٨‑٢۵ سال
٢۶٢۵٨۴٩/١١٨/۵‑۴٠ سال
۴١١٢٠١۶/٩٨/۶‑۶۴ سال
۵٩/١۴/٠باالی ۶۴ سال

جنس 
٧٢۶۵۶/٢۵٢/٢مرد
۶۶۵۵١/۵۴٧/٨زن 

سطح تحصیالت

۴٧/١٠/٣بی سواد
١۵٠٣٨/٨١٠/٨ابتدایی
٧٨۴۵۴/٣۵۶/۵متوسطه

J۴۴٩۶۵/٠٣٢/۴عال

وضع فعالیت

٣٣٩۴۴/۴٢۶/۶شاغل
١٨٧٨١/٠١۴/٧دانشجو
۵٩٩٨٠/٢۴٧/٠محصل
١٣۶٢۶/٣١٠/٧خانه دار

١٣١٠/٨٠/١دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

٣٣۶٢٨/۶٢۴/٢دارای همسر
١٩٢٩/٧١/۴بدون همسر

١٠٣۶٧٧/٠٧۴/۵مجرد
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ویژگJ های فردی
استفاده 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

زبان مادری

J١١١٣۵۶/٨٨٠/٧فارس
J١۵٨۴٠/٣١١/۵ترك
١۶۵۵/٢١/٢عربی
۴۴۶٠/٣٣/٢كردی

Jv٢٨۴٣/١٢/٠لری و ل
Jv٢۵۴٢/۴١/٨گیل

١٣٩١۵٣/٨١٠٠/٠كل

جدول ٩‑۵. استفاده غیر كاری (تفنن و سرگرمJ) از كامپیوتر در خانواده های دارای كامپیوتر

ویژگJ های فردی
استفاده غیر كاری 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶١۴۴٧٣/۵١٣/۴‑١١ سال
١٢۴٠۵٧٢/٣٣٧/۶‑١٨ سال
١٩٣٠٠۵۵/٨٢٧/٩‑٢۵ سال
٢۶١۶٠٣٠/۵١۴/٩‑۴٠ سال
۴١۶۴٩/٠۵/٩‑۶۴ سال
۴٧/٣٠/۴باالی ۶۴ سال

جنس 
۵۴٧۴٢/٣۵٠/٨مرد
۵٣٠٠/۴١۴٩/٢زن 

سطح تحصیالت

٢٣/۶٢/٠بی سواد
١۴٨٣٨/٢١٣/٨ابتدایی
۶۴٧۴۴/٨۶٠/١متوسطه

J٢٧٩۴٠/۴٢۵/٩عال
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ویژگJ های فردی
استفاده غیر كاری 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

وضع فعالیت

١٩۶٢۵/٧١٩/٨شاغل
١٢۵۵۴/١١٢/۶دانشجو
۵۵٣٧۴/٠۵۵/٨محصل
١٠٨٢٠/٨١٠/٩خانه دار

٩٧/۵٠/٩دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

٢٠٩١٧/٨١٩/۴دارای همسر
١١١٧/٢١/٠بدون همسر

٨۵٧۶٣/٧٧٩/۶مجرد

زبان مادری

J٨٧٧۴۴/٧٨٢/٣فارس
J١٠٨٢٧/۶١٠/١ترك
١٢۴١/۴١/١عربی
٣٠۴١/١٢/٨كردی

Jv٢٢٣٣/٨٢/١لری و ل
Jv١٧٢٨/٨١/۶گیل

١٠٧٧۴١/٧١٠٠/٠كل

زمان استفاده 
بــه پرســش  «زمــان اســتفاده غیــر كاری در هفتــه و هفتــه گذشــته» بــا ۵ گزینــه: ١) هیــچ، ٢) حــدود نیــم ســاعت، ٣) حــدود 

یــك ســاعت، ۴) حــدود دو ســاعت و ۵) بیــش از دو ســاعت، پاســخ داده شــده اســت. 
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جدول ٩‑۶. زمان استفاده غیركاری از كامپیوتر در خانه در هفته و هفته گذشته

+ دو ساعتدو ساعت یك ساعتنیم ساعتهیچ/ بی پاسخ

در هفته
تعداد

درصد در خانواده های دارای 
كامپیوتردرصد در كل جمعیت 

١۵٣٧
۵٩/۵
١۵/٧

۶٨
٢/۶
٠/٧

١٧۵
۶/٨
١/٨

٢١٣
٨/٢
٢/٢

۵٩١
٢٢/٩
۶/٠

درهفته گذشته
تعداد

درصد در خانواده های دارای كامپیوتر
درصد در كل جمعیت

١٧١۴
۶۶/٣
١٧/۵

۶٠
٢/٣
٠/۶

١۵٧
۶/١
١/۶

١٧٣
۶/٧
١/٨

۴٨٠
١٨/۶
۴/٩

در صورتــ2 كــه مقولــه «بیــش از دو ســاعت» را حداقــل ٢/۵ ســاعت بــه حســاب آوریــم، میانگین زمان اســتفاده در جمعیــت دارای 
كامپیوتــر ۴٩ دقیقــه و بــرای كل جمعیــت ١٣ دقیقــه در هفتــه اســت. ایــن ارقــام بــرای هفته گذشــته به ترتیــب ۴٠ و ١١ دقیقه اســت. 

جدول ٩‑٧. زمان استفاده غیر كاری از كامپیوتر در هفته در خانواده های دارای كامپیوتر

ویژگJ های فردی
زمان استفاده (دقیقه) 

S.Dمیانگین

سن

۶٨۵۶۴/١‑١١ سال
١٢٨٨۶۵/٣‑١٨ سال
١٩۶٨۶٨/١‑٢۵ سال
٢۶٣۵۵٧/٧‑۴٠ سال
۴١٨٣٠/٧‑۶۴ سال
٧٢٩/٣باالی ۶۴ سال

جنس 
۵١۶۶/٠مرد
۴٧۶٣/۵زن 
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ویژگJ های فردی
زمان استفاده (دقیقه) 

S.Dمیانگین

سطح تحصیالت

٣٢٢/٠بی سواد
۴۴۶٢/٧ابتدایی
۵٣۶۶/٠متوسطه

J۴٧۶۴/١عال

وضع فعالیت

٢٨۵٣/۵شاغل
۶٧۶٨/٩دانشجو
٩٠۶۴/٣محصل
٢٢۴٨/٨خانه دار

٨٣٢/۵دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

١٩۴۵/۵دارای همسر
١۵٣٨/٢بدون همسر

٧٧۶٧/٣مجرد

زبان مادری

J۵٣۶۵/۵فارس
J٣١٧۴/۴ترك
۵٢٧٢/۶عربی
۴٢۵٨/٧كردی

Jv۴٨۶۶/٧لری و ل
Jv٣٢۵۶/٧گیل

۴٩۶۴/٨كل

دسترسJ به كامپیوتر در خارج از خانه 
در ٢٩/۴ درصد خانواده ها حداقل یك نفر در خارج از خانه به كامپیوتر دسترس2 دارد. 
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در جمعیــت نمونــه، ٩/۴ درصــد افــراد (٩٢۴ نفــر) در خــارج از خانــه بــه كامپیوتــر دسترســ2 دارنــد. از ایــن تعــداد، ۶٢/٨ 
درصــد افــرادی هســتند كــه در خانــه كامپیوتــر ندارنــد یــا از آن اســتفاده نم2 كننــد. در حالــ2 كــه ٢۴/٧ درصــد افــرادی هســتند 

كــه درخانــه كامپیوتــر دارنــد. 
در صورتــ2 كــه نســبت ها را بــه كل جمعیــت محاســبه كنیــم، نســبت افــرادی كــه در خانــه كامپیوتــر ندارنــد، امــا در خــارج 

از خانــه بــه آن دسترســ2 دارنــد، ۵/٩ درصــد كل جمعیــت اســت. 

دسترسJ به كامپیوتر (به صورت مطلق) 
اگــر نســبت افــرادی را كــه در خانــه كامپیوتــر ندارنــد، امــا در خــارج از خانــه بــه آن دسترســ2 دارنــد (۵/٩)، بــه نســبت جمعیتــ2 
كــه در خانــه كامپیوتــر دارنــد (٢۶/٣ درصــد)، بیفزاییــم، نســبت ٣٢/٢ درصــد بدســت م2 آیــد. برایــن اســاس م2 تــوان میــزان 

دسترســ2 بــه كامپیوتــر (نــه اســتفاده) را در كل جمعیــت ٣٢/٢ درصــد بــه حســاب آورد. 
جدول ٩‑٨. دسترسJ اعضای خانواده به كامپیوتر در خارج از خانه (در كل خانواده ها) 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
نسبت اعضایی كه به دسترسJ حداقل یJv از اعضا به كامپیوتر 

كامپیوتر دسترسJ دارند  درصدستونJدرصد سطریتعداد

ارزش منطقه سvونت

٧۵۴١/٠١٠/۵٠/١۶باال
١٩٩٣٧/٧٢٨/٠٠/١۵متوسط ‑ باال

٢٢٠٣٣/٣٣٠/٩٠/١٢متوسط
١١٩٢٢/٧١۶/٧٠/٠٨متوسط ‑ پایین

٩٨١٨/۴١٣/٨٠/٠۵پایین

وضعیت اقتصادی 

١٣٣۶/١٢/١٠/١۵باال
٢٨۴٠/۶۴/۵٠/١۴متوسط ‑ باال

٧٧۴٢/٣١٢/٣٠/١۵متوسط
١٨٨٣۵/۵٣٠/١٠/١٣متوسط ‑ پایین

٣١٨٢٧/٢۵١/٠٠/٠٩پایین
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پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
نسبت اعضایی كه به دسترسJ حداقل یJv از اعضا به كامپیوتر 

كامپیوتر دسترسJ دارند  درصدستونJدرصد سطریتعداد

درآمد ‑ مخارج ماهانه

١۶٣۶/۴٢/٣٠/١٣باال
٩۴۴٠/٣١٣/٢٠/١۶متوسط
۶٠١٢٨/١٨۴/۵٠/١پایین

Jمنزلت شغل

٢٣+٩٠۶٩/٧٣/٩٠/٣
٨٠‑٩٠۴٨۶١/۵٨/٢٠/٢٧
٧٠‑٨٠۵۵۴۶/۶٩/۴٠/١٧
٧٠‑۶٠٨١٣۵/٧١٣/٩٠/١٢
۶٠‑۵٠١٧١٣١/٣٢٩/٣٠/١٣
۵٠‑۴٠١٧۴٢٨/۴٢٩/٨٠/٠٩
۴٣٢١١‑ ٠/۵۵/۵٠/٠٣

٧٢٢٢٩/۴١٠٠/٠٠/١٠كل

جدول ٩‑٩.  دسترسJ به كامپیوتر در خارج از خانه در كل جمعیت 

ویژگJ های فردی
 Jدسترس

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶٣٢٣/٣٣/۵‑١١ سال
١٢٢١۴١٠/۵٢٣/٢‑١٨ سال
١٩٢٩٨١۶/٠٣٢/٣‑٢۵ سال
٢۶٢٨١١١/۶٣٠/۴‑۴٠ سال
۴١٩٧۴/۶١٠/۵‑۶۴ سال
٢٠/۵٠/٢باالی ۶۴ سال

جنس 
۵۶٢١١/۴۶٠/٨مرد
٣۶٢٧/۴٣٩/٢زن 



فصل نهم: استفاده از كامپیوتر | ١۵٣

ویژگJ های فردی
 Jدسترس

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سطح تحصیالت

٣٠/۴٠/٣بی سواد
۴١١/٧۴/۵ابتدایی
۴٨١٩/٢۵٢/٢متوسطه

J٣٩۶٢٩/۵۴٣/٠عال

وضع فعالیت

۴٢٣١۴/٨۴٩/٠شاغل
١٢۶٢٩/۶١۴/۶دانشجو
٢۴۴٨/٩٢٨/٣محصل
۶١٢/۵٧/١خانه دار

٩٢/١١/٠دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

٣۵٧٧/۵٣٨/۶دارای همسر
۶١/٧٠/۶بدون همسر

۵۶١١١/٩۶٠/٧مجرد

زبان مادری

J۶۶۶١٠/٧٧٢/۵فارس
J١۵٩٧/١١٧/٣ترك
٩۴/۵١/٠عربی
۴٧٧/٩۵/١كردی
J٢٣/۴٠/٢بلوچ

Jv٢١۶/٣٢/٣لری و ل
Jv٢٠٧/٠٢/٢گیل

٩٢۴٩/۴١٠٠/٠كل

استفاده از اینترنت  
در ســوال2، در خصــوص اســتفاده از اینترنــت پرســش شــده اســت. در ١٧/٢ درصــد خانواده هــا حداقــل یــك نفــر از اعضــا از 

اینترنــت اســتفاده م2 كنــد. در جمعیــت، ۶ درصــد افــراد (۵٨٨ نفــر) از اینترنــت اســتفاده م2 كننــد. 
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محل استفاده از اینترنت 
ــت. در  ــده اس ــش ش ــت» پرس ــل» و «كاف2 ن ــل تحصی ــل كار»، «مح ــه»، «مح ــه: «خان ــا ۴ گزین ــت ب ــتفاده از اینترن ــل اس مح
ــه اســت.  ــرار گرفت ــه «ســایر» ق ــر از گزینه هــای فــوق ذكــر كــرده باشــد، در مقول ــ2 كــه پاســخ3و محــل دی3ــری را غی صورت

جدول ٩‑١٠. استفاده از اینترنت در محل های مختلف 

درصد كل جمعیت درصد در جمعیت استفاده كنندهتعداد محل استفاده 

۴٠١۶٨/٢۴/١خانه 
١٣۶٢٣/١١/۴محل كار

٧٣١٢/۴٠/٧محل تحصیل
۴٢٧/١٠/۴كافJ نت

٢۶۴/۴٠/٣سایر

جدول ٩‑١١. استفاده حداقل یJv از اعضا از اینترنت (در كل خانواده ها) 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
نسبت اعضای خانواده كه به استفاده حداقل یJv از اعضا از اینترنت 

اینترنت دسترسJ دارند درصدستونJدرصد سطریتعداد

ارزش منطقه سvونت

۶٧٣۶/۶١۶/٠٠/١۴باال
١۴٣٢٧/١٣۴/٢٠/١١متوسط ‑ باال

١٢٣١٨/۶٢٩/۴٠/٠۶متوسط
۵٨١١/١١٣/٩٠/٠٣متوسط ‑ پایین

٢٧۵/١۶/۵٠/٠١پایین

وضعیت اقتصادی 

١۵۴١/٧۴/١٠/٢٢باال
٢۶٣٧/٧٧/٠٠/١۵متوسط ‑ باال

٧۵۴١/٢٢٠/٣٠/١۴متوسط
١١٢٢١/٢٣٠/۴٠/٠٧متوسط ‑ پایین

١۴١١٢/٠٣٨/٢٠/٠۴پایین
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پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
نسبت اعضای خانواده كه به استفاده حداقل یJv از اعضا از اینترنت 

اینترنت دسترسJ دارند درصدستونJدرصد سطریتعداد

درآمد ‑ مخارج ماهانه

١۵٣۴/١٣/۶٠/١٧باال
٩٧۴١/۶٢٣/۵٠/١٨متوسط
٣٠٠١۴/٠٧٢/٨٠/٠۵پایین

Jمنزلت شغل

٢٢+٩٠۶۶/٧۶/٨٠/٣٢
٨٠‑٩٠۴٢۵٣/٨١٣/٠٠/٢٣
٧٠٣‑٨٠۵٢٩/٧١٠/٨٠/٠٩
٧٠‑۶٠۵۵٢۴/٢١٧/٠٠/٠٩
۶٠‑۵٠٨٨١۶/١٢٧/٢٠/٠۶
۵٠‑۴٠٧٢١١/٧٢٢/٣٠/٠۴
۴٩٣/٢٢/٨٠/٠١‑ ٠

۴٢١١٧/٢١٠٠/٠٠/٠۶كل

جدول ٩‑١٢.استفاده از اینترنت در كل جمعیت 

ویژگJ های فردی
استفاده از اینترنت  

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶١٠١/٠١/٧‑١١ سال
١٢١۵٩٧/٨٢٧/٠‑١٨ سال
١٩٢٠۶١١/١٣۵/٠‑٢۵ سال
٢۶١۴٣۵/٩٢۴/٣‑۴٠ سال
۴١۶٨٣/٢١١/۶‑۶۴ سال
٢٠/۵٠/٣باالی ۶۴ سال

جنس 
٣۵٠٧/١۵٩/۵مرد
٢٣٨۴/٩۴٠/۵زن 
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ویژگJ های فردی
استفاده از اینترنت  

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سطح تحصیالت

١٠/١٠/٢بی سواد
١۵٠/۶٢/۶ابتدایی
٢٧١۵/٢۴۶/٢متوسطه

J٢٩٩٢٢/٣۵١/٠عال

وضع فعالیت

٢١١٧/۴٣٨/٢شاغل
١٢١٢٨/۵٢١/٩دانشجو
١٧٣۶/٣٣١/٣محصل
۴٠١/٧٧/٢خانه دار

٧١/٧١/٣دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

١٨٧۴/٠٣١/٨دارای همسر
۵١/۴٠/٩بدون همسر

٣٩۶٨/۴۶٧/٣مجرد

زبان مادری

J۴٣٢٧/٠٧٣/۶فارس
J٩۶۴/٣١۶/۴ترك
١٢۶/٠٢/٠عربی
٢۶۴/۴۴/۴كردی

Jv١٣٣/٩٢/٢لری و ل
Jv٩٣/١١/۵گیل

۵٨٨۶/٠١٠٠/٠كل
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جدول ٩‑١٣. محل استفاده از اینترنت در جمعیت استفاده كننده از آن

ویژگJ های فردی
محل كارخانه

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

سن

۶٩٠/٠٢/٢٠/٠٠/٠‑١١ سال
١٢٧٩/٩٣١/٧١/٩٢/٢‑١٨ سال
١٩۶۵/۵٣٣/٧١۵/۵٢٣/۵‑٢۵ سال
٢۶۵۵/٩٢٠/٠۴۴/٨۴٧/١‑۴٠ سال
۴١٧٢/١١٢/٢۵٢/٩٢۶/۵‑۶۴ سال
۵٠/٠٠/٢۵٠/٠٠/٧باالی ۶۴ سال

جنس 
۶۶/٣۵٧/٩٣١/١٨٠/١مرد
٧١/٠۴٢/١١١/٣١٩/٩زن 

سطح تحصیالت

١٠٠/٠٠/٣٠/٠٠/٠بی سواد
٨۶/٧٣/٣۶/٧٠/٧ابتدایی
٧٣/۴۴٩/٨١٣/٧٢٧/٢متوسطه

J۶٢/۵۴۶/٨٣٢/٨٧٢/١عال

وضع فعالیت

۵٧/٣٣٢/٣۵۵/٩٨٨/٧شاغل
۶۵/٣٢١/١٩/١٨/٣دانشجو
٧٩/٨٣۶/٨١/٢١/۵محصل
٨٠٨/۵٢/۵٠/٨خانه دار

٧١/۴١/٣١۴/٣٠/٨دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

۶٢٢٨/٩۴٧/۶۶۵/۴دارای همسر
١٠٠/٠١/٢٠/٠٠/٠بدون همسر

٧٠/٧۶٩/٨١١/٩٣۴/۶مجرد
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ویژگJ های فردی
محل كارخانه

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

زبان مادری

J٧٢/٩٧٨/٨٢١/٣۶٧/۶فارس
J۵٢/١١٢/۵٢١/٩١۵/۴ترك
۶۶/٧٢/٠٨/٣٠/٧عربی
۶١/۵۴/٠٣٨/۵٧/۴كردی

Jv٣٨/۵١/٣۵٣/٨۵/١لری و ل
Jv۶۶/٧١/۵۵۵/۶٣/٧گیل

۶٨/٢١٠٠/٠٢٣/١١٠٠/٠كل
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رفتن به سینما 
«از اعضای خانواده كس2 به سینما م2 رود؟» پاسخ ٣٢/۶ درصد خانواده ها به این سوال مثبت و ۶٧/۴ درصد منف2 است. 

ســؤال بعــدی در مــورد ســینما رفتــن اعضــای خانــواده اســت: «كدام یــك از اعضــا بــه ســینما م2 رونــد؟» ٣٣/٧ درصــد 
ــ2 رود. ۵/۶٣  ــینما م ــه س ــا ب ــی از آن ه ــا اعضای ــو ی ــد، عض ــار كرده ان ــه اظه ــد ك ــ2 م2 كنن ــی زندگ ــت، در خانواده های جمعی

ــت ٢١/۴ درصــد اســت.  ــراد ســینمارو در كل جمعی ــد. نســبت اف ــه ســینما م2 رون ــوع خانواده هــا ب ــن ن درصــد اعضــای ای

متوسط تماشای فیلم 
ســؤاالت بعــدی در مــورد «متوســط تماشــای فیلــم در یــك ســال (تعــداد)» و «تماشــای فیلــم در یــك ســال گذشــته» توســط 

اعضــای خانــواده اســت. افــراد ســینمارو بــه تماشــای ١ تــا ۵٠ فیلــم در ســال و ســال گذشــته م2 رونــد. 
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جدول ١٠‑١. تماشای فیلم 

تماشای فیلم در یك سال گذشته (تعداد)تماشای فیلم در یك سال (تعداد)

درصد (كل جمعیت)درصد (سینماروها)تعداد افراددرصد (كل جمعیت)درصد (سینماروها)تعداد افراد

٣٨١/٨٠/۴٢٢۴١٠/٧٢/٣صفر
۴۴٣٢١/١۴/۵۴٨٩٢٣/٣۵/٠یك
۵۶١٢۶/٧۵/٧۴٨٩٢٣/٣۵/٠دو 
٣٣۴١۵/٩٣/۴٢٩٩١۴/٢٣/٠سه 
٢١٢١٠/١٢/٢١۶۵٧/٩١/٧چهار
١۴٨٧/٠١/۵١٢٠۵/٧١/٢پنج

١٠‑۶٢٧٠١٢/٩٢/٨٢٣۴١١/١٢/۴
١١٩۵۴/۵١/٠٨١٣/٩٠/٨ و بیشتر

٢١٠١١٠٠/٠٢١/۴٢١٠١١٠٠/٠٢١/۴كل 

میانگیــن تماشــای فیلــم در جمعیــت ســینمارو در ســال، ۴  فیلــم و در ســال گذشــته ٣/۴ اســت. ســرانه تماشــای فیلــم در 
كل جمعیــت در ســال ٠/٨ و در ســال گذشــته ٠/٧ فیلــم اســت. 

جدول ١٠‑٢.  رفتن اعضای خانواده به سینما 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
 رفتن به سینما 

درصدستونJدرصد سطریتعداد

ارزش منطقه سvونت

۶۶٣۶/١٨/٣باال
٢٢١۴١/٩٢٧/٩متوسط ‑ باال

٢۴٠٣۶/۴٣٠/٣متوسط
١۴۴٢٧/۵١٨/٢متوسط ‑ پایین

١٢٠٢٢/۵١۵/٢پایین
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پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
 رفتن به سینما 

درصدستونJدرصد سطریتعداد

وضعیت اقتصادی 

٢٣۶٣/٩٣/٣باال
٢٩۴٢/٠۴/٢متوسط ‑ باال

٨۵۴۶/٧١٢/۴متوسط
٢٠٠٣٧/٨٢٩/١متوسط ‑ پایین

٣۵٠٢٩/٩۵٠/٩پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٢١۴٧/٧٢/٧باال
١١۵۴٩/۴١۴/۵متوسط
۶۵۶٣٠/۶٨٢/٨پایین

Jمنزلت شغل

١٧+٩٠۵١/۵٢/٧
٨٠‑٩٠۴٢۵٣/٨۶/۶
٧٠‑٨٠۴۴٣٧/٣۶/٩
٧٠‑۶٠٩۵۴١/٩١۴/٩
۶٠‑۵٠١٨١٣٣/٢٢٨/۵
۵٠‑۴٠١٩۴٣١/۶٣٠/۵
۴٠ ‑۶٣٢٢/٧٩/٩

٧٩٩٣٢/۶١٠٠/٠كل



١۶٢ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

جدول ١٠‑٣. تماشای فیلم در خانواده های اهل سینما 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
نسبت اعضایی كه به 

سینما مJ روند
میانگین فیلم تماشا شده در 

سال توسط اعضا
میانگین فیلم تماشا شده در 

سال گذشته توسط اعضا

ارزش منطقه سvونت

٠/٧۴/٠٣/٠باال
٠/٧۴/٢٣/۵متوسط ‑ باال

٠/٧۴/١٣/۵متوسط
٠/٧٣/۴٢/٨متوسط ‑ پایین

٠/٧٣/٩٣/۴پایین

وضعیت اقتصادی 

٠/٨۴/٧۴/٨باال
٠/۶۵/١۴/٣متوسط ‑ باال

٠/٧۴/٨٣/٩متوسط
٠/٧۴/٠٣/٢متوسط ‑ پایین

٠/٧٣/٨٣/٢پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٠/٧٣/٩٣/١باال
٠/٧۴/٩۴/۴متوسط
٠/٧٣/٩٣/٢پایین

Jمنزلت شغل

٠/٨+٩٠۴/۶٣/۵
٨٠٠/٨‑٩٠۴/١٣/٧
٧٠٠/٧٣‑٨٠/۶٣/٣
٧٠‑۶٠٠/٨۴/۶٣/٨
۶٠‑۵٠٠/٨٣/۵٢/٩
۵٠‑۴٠٠/٧۴/١٣/۵
۴٠‑ ٠/۶۴/١٣/۶

٠/٧۴/٠٣/۴كل



فصل دهم: رفتن به سینما و تئاتر | ١۶٣

جدول ١٠‑۴. رفتن به سینما در كل جمعیت 

ویژگJ های فردی
رفتن به سینما 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶٢٢٩٢٣/٧١٠/٩‑١١ سال
١٢۵٣٨٢۶/۵٢۵/۶‑١٨ سال
١٩۵٠٨٢٧/٣٢۴/٢‑٢۵ سال
٢۶۵١۶٢١/٣٢۴/۶‑۴٠ سال
۴١٢٩۶١٣/٩١۴/١‑۶۴ سال
١۴٣/۴٠/٧باالی ۶۴ سال

جنس 
٩۴۴١٩/٢۴۴/٩مرد
١١۵٧٢٣/۶۵۵/١زن 

سطح تحصیالت

٣٧۵/١١/٨بی سواد
٣٣۵١٣/۵١۵/٩ابتدایی
١٢٩۴٢۴/٧۶١/۶متوسطه

J۴٣۵٣٢/۴٢٠/٧عال

وضع فعالیت

۵٨٣٢٠/۴٣٠/۵شاغل
١۵١٣۵/۵٧/٩دانشجو
٧٢۵٢۶/٣٣٧/٩محصل
۴١٧١٧/٣٢١/٨خانه دار

٣٧٨/٨١/٩دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

٨۴٠١٧/٧۴٠/٠دارای همسر
٣۴٩/٧١/۶بدون همسر

١٢٢٧٢۵/٩۵٨/۴مجرد



١۶۴ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

ویژگJ های فردی
رفتن به سینما 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

زبان مادری

J١۵١٩٢۴/۵٧٢/۵فارس
J٣۴٠١۵/١١۶/٢ترك
٢٣١١/۵١/١عربی
١١٩٢٠/٠۵/٧كردی
J٣۵/٢٠/١بلوچ

Jv۶۶١٩/٨٣/١لری و ل
Jv۵٣١٨/۵٢/۵گیل

٢١٠١٢١/۴١٠٠/٠كل

جدول ١٠‑۵. متوسط  تماشای  فیلم  در یك سال  در جمعیت سینمارو 

ویژگJ های فردی
تعداد فیلم 

S.Dمیانگین

سن

۶٣/۵۴/٣‑١١ سال
١٢۴/٠٣/٧‑١٨ سال
١٩۴/۴۵/٢‑٢۵ سال
٢۶٣/٨۵/١‑۴٠ سال
۴١٣/۵٣/۵‑۶۴ سال
٢/١١/۴باالی ۶۴ سال

جنس 
۴/٠۵/٢مرد
٣/٨٣/٩زن 



فصل دهم: رفتن به سینما و تئاتر | ١۶۵

ویژگJ های فردی
تعداد فیلم 

S.Dمیانگین

سطح تحصیالت

٣/۶٧/۶بی سواد
٣/۴۴/١ابتدایی
٣/٩۴/۴متوسطه

J۴/١۴/٨عال

وضع فعالیت

٠/۴۵/۵شاغل
۴/۵۵/۵دانشجو
٣/٨۴/٠محصل
٣/۶٣/٨خانه دار

۴/٠٣/۶دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

٣/٧۴/٣دارای همسر
٣/۴٢/۵بدون همسر

۴/٠۴/٧مجرد

زبان مادری

J٣/٩۴/٢فارس
J٣/٢۴/۵ترك
٩/۶٧/٠عربی
۴/٠۶/٣كردی
J٣/٣١/٢بلوچ

Jv۵/٨۵/٧لری و ل
Jv۴/٣٣/٩گیل

٣/٩۴/۵كل

نحوه سینما رفتن
در مــورد نحــوه ســینما رفتــن چنیــن ســوال شــده اســت: «معمــوال اعضــای خانــواده: بــا هــم بــه ســینما م2 رونــد؟ بــا دوســتان و 

آشــنایان و خویشــان؟ بــه صــورت فــردی؟» 



١۶۶ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

۵۴/٨ درصــد خانواده هــای ســینمارو اظهــار داشــته اند كــه معمــوال اعضــا خانــواده بــا هــم بــه ســینما م2 رونــد. در ٣٢/٣ درصــد 
خانواده هــا اعضــا بــا آشــنایان و دوســتان و در ١۵/٣ درصــد خانواده هــا افــراد معمــوال بــه صــورت فــردی بــه ســینما م2 رونــد. 

تماشای فیلم در مراكزی غیر از سینما
بــا توجــه بــه ایــن كــه در مراكــزی غیــر از ســینما هــم فیلــم نمایــش داده م2 شــود، چنــد ســؤال هــم در مــورد تماشــای فیلــم در 
ایــن مراكــز شــده اســت. «غیــر از ســینما، اعضــای خانــواده در محل هــای دی3ــری چــون مدرســه، دانشــ3اه، مســجد، محــل كار 

و نظایــر آن فیلــم تماشــا م2 كننــد؟» ٢٣/٨ درصــد خانواده هــا بــه ایــن ســؤال پاســخ مثبــت داده انــد. 
ــم  ــد،  ســؤال شــده: «١) كدام یــك از اعضــا فیل ــر از ســینما رفته ان ــم در مراكــزی غی ــه تماشــای فیل از خانواده هایــی كــه ب

تماشــا كرده انــد و ٢) بــه طــور متوســط چنــد فیلــم در ســال؟» 
٩/٩ درصــد جمعیــت نمونــه در محلــ2 غیــر از ســینما فیلــم تماشــا كرده انــد. متوســط تماشــای فیلــم در جمعیــت تماشــاگر 

۴/٨ (حــدود ۵) و ســرانه آن در كل جمعیــت ٠/۵ فیلــم در ســال اســت. 
جدول ١٠‑۶. تماشای فیلم در مراكزی غیر از سینما توسط اعضای خانواده 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
تماشای فیلم  

درصدستونJدرصد سطریتعداد

ارزش منطقه سvونت

٣١١۶/٩۵/۴باال
١٢۴٢٣/۵٢١/۵متوسط ــ باال

١۴٧٢٢/٣٢۵/۵متوسط
١٢۶٢۴/٠٢١/٩متوسط ــ پایین

١۴٨٢٧/٨٢۵/٧پایین

وضعیت اقتصادی 

۶١۶/٧١/٢باال
١۴٢٠/٣٢/٨متوسط ــ باال

۴٠٢٢/٠٨/١متوسط
١٢٢٢٣/١٢۴/۶متوسط ــ پایین

٣١۴٢۶/٨۶٣/٣پایین



فصل دهم: رفتن به سینما و تئاتر | ١۶٧

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
تماشای فیلم  

درصدستونJدرصد سطریتعداد

درآمد ‑ مخارج ماهانه

١٠٢٢/٧١/٧باال
۴٧٢٠/٢٨/١متوسط
۵٢٠٢۴/٣٩٠/١پایین

Jمنزلت شغل

١٣٣٩+٩٠/۴٢/۶
٨٠٢٧٣‑٩٠۴/۶۵/۵
٧٠٣٨٣٢/٢٧/٧‑٨٠
٧٠‑۶٠۵٨٢۵/۶١١/٧
۶٠‑۵٠١٣٣٢۴/۴٢۶/٩
۵٠‑۴٠١۶٣٢۶/۶٣٣/٠
۴٠ ‑۶٢٢٢/٣١٢/۶

۵٨٣٢٣/٨١٠٠/٠كل

جدول ١٠‑٧. تماشای فیلم در مراكزی غیر از سینما در خانواده های اهل تماشا 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
نسبت اعضایی كه در 

مراكزی غیر از سینما فیلم 
تماشا مJ كنند

میانگین تعداد فیلم تماشا 
شده در مراكزی غیر از 

سینما توسط اعضا

ارزش منطقه سvونت

٠/۴۴/٧باال
٠/۴٣/٩متوسط ‑ باال

٠/۴۴/١متوسط
٠/۴۴/۴متوسط ‑ پایین

٠/۴۴/٧پایین



١۶٨ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
نسبت اعضایی كه در 

مراكزی غیر از سینما فیلم 
تماشا مJ كنند

میانگین تعداد فیلم تماشا 
شده در مراكزی غیر از 

سینما توسط اعضا

وضعیت اقتصادی 

٠/٣۶/٠باال
٠/۴٢/۵متوسط ‑ باال

٠/٣٣/۴متوسط
٠/۴۵/۵متوسط ‑ پایین

٠/۴۴/٢پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٠/٣٣/٣باال
٠/۴۴/۴متوسط
٠/۴۴/٣پایین

Jمنزلت شغل

٠+٩٠/۴۴/٣
٨٠٠‑٩٠/۴۴/٧
٧٠٠‑٨٠/۴۴/۴
٧٠‑۶٠٠/۴۴/٣
۶٠‑۵٠٠/۴۴/٩
۵٠‑۴٠٠/۴٣/٧
۴٠/٣٢/١‑ ٠

٠/۴۴/٨كل



فصل دهم: رفتن به سینما و تئاتر | ١۶٩

جدول ١٠‑ ٨. تماشای فیلم در مراكزی غیر از سینما در كل جمعیت 

ویژگJ های فردی
تماشای فیلم 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶٢٢۴٢٣/٢٢٣/١‑١١ سال
١٢۴٨١٢٣/٧۴٩/٧‑١٨ سال
١٩١٣٠٧/٠١٣/۴‑٢۵ سال
٢۶٩٠٣/٧٩/٣‑۴٠ سال
۴١٣٩١/٨۴/٠‑۶۴ سال
۴١/٠٠/۴باالی ۶۴ سال

جنس 
۴۴٣٠/٩۴۵/٨مرد
۵٢۵١٠/٧۵۴/٢زن 

سطح تحصیالت

٨١/١٠/٨بی سواد
٢۶٠١٠/۵٢۶/٩ابتدایی
۵٨٢١١/١۶٠/١متوسطه

J١١٨٨/٨١٢/٢عال

وضع فعالیت

١١١٣/٩١٢/٠شاغل
۵٠١١/٨۵/۴دانشجو
۶٨۶٢۴/٩٧۴/٣محصل
٧١٣/٠٧/٧خانه دار

۵١/٢٠/۵دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

١٣٨٢/٩١۴/٣دارای همسر
٩٢/۶٠/٩بدون همسر

٨٢١١٧/٣٨۴/٨مجرد



١٧٠ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

ویژگJ های فردی
تماشای فیلم 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

زبان مادری

J۶٨٩١١/١٧١/۵فارس
J١٩٠٨/۴١٩/٧ترك
٩۴/۵٠/٩عربی
۶٣١٠/۶۶/۵كردی
J٠٠/٠٠/٠بلوچ

Jv٢٣۶/٩٢/۴لری و ل
Jv١٠٣/۵١/٠گیل

٩۶٨٩/٩١٠٠/٠كل

 جدول ١٠‑٩. تماشای  فیلم  در یك سال  در مراكزی  غیر از سینما در جمعیت اهل تماشای فیلم 

ویژگJ های فردی
تعداد فیلم

S.Dمیانگین

سن

۶۴/٠٧/٨‑١١ سال
١٢۴/٢٨/٣‑١٨ سال
١٩۵/٩٩/۶‑٢۵ سال
٢۶٨/٢١٣/۴‑۴٠ سال
۴١٣/٩۴/٠‑۶۴ سال
٩/۵۴/٩باالی ۶۴ سال

جنس 
۴/٩٨/٨مرد
۴/٧٩/٠زن 
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ویژگJ های فردی
تعداد فیلم

S.Dمیانگین

سطح تحصیالت

٧/٨۶/٧بی سواد
۴/٣٠/٨ابتدایی
۵/١٩/٧متوسطه

J۴/٢۶/۴عال

وضع فعالیت

٧/۵١١/٧شاغل
٣/٢۴/۴دانشجو
۴/٠٧/۴محصل
٧/١١٢/۶خانه دار

۶/٠۶/٢دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

۶/٠٧/٧دارای همسر
١۶/٠٣١/۴بدون همسر

۴/۴٨/۵مجرد

زبان مادری

J۴/٨٩/۵فارس
J۴/٩۵/٣ترك
٣/١٣/٨عربی
۶/۴١٢/٧كردی
J٠/٠٠/٠بلوچ

Jv٣/٠١/۴لری و ل
Jv١/٧٠/٧گیل

۴/٨٨/٩كل



١٧٢ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

تئاتر رفتن 
ابتدا از تئاتر رفتن اعضای خانواده پرسش شده است: «از اعضای خانواده كس2 به تئاتر م2 رود؟» 

٨/٣ درصد خانواده ها به این سؤال پاسخ مثبت و ٩١/٧ درصد پاسخ منف2 داده اند. 
سپس سؤال شده: «كدام یك از اعضا به تئاتر م2 روند؟» 

ــد كــه ۴/۵  ــر م2 رون ــه تئات ــد، ۵۴/۴ درصــد ب ــر م2 رون ــه تئات ــار داشــته اند ب ــی كــه اظه ــر اعضــای خانواده های از ٨١٢ نف
ــد.  ــه را تشــ�یل م2 دهن درصــد جمعیــت نمون

تعداد تئاتر 
در پاســخ بــه ایــن ســؤاالت كــه: «اعضــا در ســال بــه طــور متوســط چنــد بــار بــه تئاتــر م2 رونــد؟» و «در یــك ســال گذشــته كــدام 
یــك از اعضــا بــه تئاتــر رفته انــد؟» حداكثــر مــوارد ذكــر شــده ١٢ و میانگیــن تئاتــر رفتــن بــرای افــراد اهــل تئاتــر ٢/١ دفعــه در 

ســال و ١/٧ دفعــه در ســال گذشــته اســت. 
اگر سرانه تئاتر رفتن را برای كل جمعیت حساب كنیم، رقم تقریبی ٠/٠٩ مرتبه در سال به دست م2 آید. 

جدول ١٠‑١٠. تئاتر رفتن اعضای خانواده 

درصدستونJدرصد سطریتعدادپایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده

ارزش منطقه سvونت

١٩١٠/۴٩/۵باال
۶٢١١/٧٣٠/٨متوسط ‑ باال

۶۴٩/٧٣١/٨متوسط
٣١۵/٩١۵/۴متوسط ‑ پایین

٢۵۴/٧١٢/۴پایین

وضعیت اقتصادی 

١٢٣٣/٣۶/٩باال
۵٧/٢٢/٩متوسط ‑ باال

٢٣١٢/۶١٣/١متوسط
۴٢٧/٩٢۴/٠متوسط ‑ پایین

٩٣٧/٩۵٣/١پایین
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درصدستونJدرصد سطریتعدادپایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٩٢٠/۵۴/۵باال
٣۴١۴/۶١٧/٢متوسط
١۵۵٧/٢٧٨/٣پایین

Jمنزلت شغل

٩٠+۵١۵/٢٣/٠
٨٠٢٠٢‑٩٠۵/۶١٢/٠
٧٠١‑٨٠۵١٢/٧٩/٠
٧٠‑۶٠١۶٧/٠٩/۶
۶٠‑۵٠۵٠٩/٢٢٩/٩
۵٠‑۴٠۴٩٨/٠٢٩/٣
۴١٢‑ ٠۴/٣٧/٢

٢٠٣٨/٣١٠٠/٠كل

جدول ١٠‑١١. تماشای تئاتر در خانواده های اهل تماشا در سال گذشته (تعداد) 

میانگین تعداد تئاتر تماشا شده در سال گذشتهمیانگین تعداد تئاتر تماشا شده در یك سالپایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده

ارزش منطقه سvونت

٢/١١/۶باال
٢/۵٢/٣متوسط ‑ باال

٢/٣١/٧متوسط
٢/٠١/٨متوسط ‑ پایین

١/٩١/٧پایین

وضعیت اقتصادی 

٢/٧٢/۵باال
٢/۵٢/٣متوسط ‑ باال

١/٩١/٨متوسط
٢/١١/٧متوسط ‑ پایین

٢/٢١/٧پایین
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میانگین تعداد تئاتر تماشا شده در سال گذشتهمیانگین تعداد تئاتر تماشا شده در یك سالپایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٢/٠١/٩باال
٣/٠٢/۴متوسط
٢/١١/٧پایین

Jمنزلت شغل

١+٩٠/۴١/٠
٨٠٢‑٩٠/۴٢/٢
٧٠٢/٣٢/١‑٨٠
٧٠‑۶٠٢/۴١/٨
۶٠‑۵٠٢/٠١/٧
۵٠‑۴٠٢/٢١/٩
۴٢/٠١/٩‑ ٠

١/٢١/٧كل

جدول ١٠‑١٢. رفتن به تئاتر در كل جمعیت 

درصد ستونJدرصد سطریتعدادویژگJ های فردی

سن

۶۵۶۵/٨١٢/٧‑١١ سال
١٢١٠٨۵/٣٢۴/۴‑١٨ سال
١٩٧٩۴/٢١٧/٩‑٢۵ سال
٢۶١٢٠۵/٠٢٧/١‑۴٠ سال
۴١٧۴٣/۵١۶/٧‑۶۴ سال
۵١/٢١/١باالی ۶۴ سال

جنس 
١٩٣٣/٩۴٣/٧مرد
٢۴٩۵/١۵۶/٣زن 
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درصد ستونJدرصد سطریتعدادویژگJ های فردی

سطح تحصیالت

١٣١/٨٢/٩بی سواد
٧٢٢/٩١۶/٣ابتدایی
٢۴٨۴/٧۵۶/٢متوسطه

J١٠٨٨/٠٢۴/۵عال

وضع فعالیت

١٣٣۴/٧٣٢/٠شاغل
٣۴٨/٠٨/٢دانشجو
١۵٢۵/۵٣۶/۵محصل
٨٩٣/٧٢١/۴خانه دار

٨١/٩١/٩دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

١٨٨۴/٠۴٢/۵دارای همسر
٧٢/٠١/۶بدون همسر

٢۴٧۵/٢۵۵/٩مجرد

زبان مادری

J٣۴۴۵/۶٧٨/۵فارس
J۶٣٢/٨١۴/۴ترك
٣١/۵٧/٠عربی
٢۵۴/٢۵/٧كردی

Jv٨٢/۴١/٨لری و ل
Jv۴١/۴٩/٠گیل

۴۴٢۴/۵١٠٠كل
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انجام فعالیت مذهبی
ســؤال در مــورد فعالیت هــای مذهبــی بــا ایــن پرســش آغــاز شــده اســت: «از فعالیت هایــی كــه نــام م2 بــرم معمــوال كــدام یــك 
توســط اعضــای خانــواده شــما انجــام م2 شــود؟» در پاســخ بــه ایــن ســؤال فهرســت2 از ١٠ فعالیــت مذهبــی بــرای پاســخ3و 

خوانــده و از او خواســته شــد تــا مشــخص كنــد كــدام یــك از اعضــا بیشــتر بــه انجــام ایــن فعالیت هــا م2 پــردازد.
فعالیت هــای فهرســت شــده عبارتنــد از: ١) رفتــن بــه مجالــس جشــن و ســرور مذهبــی (مولــودی)،  ٢) رفتــن بــه روضــه 
و عــزاداری، ٣) رفتــن بــه مجالــس ســخنران2 دینــ2، ۴) شــركت در جلســه دعــا، ۵) رفتــن بــه جلســه قــرآن، ۶) نمــاز جماعــت 
در مســجد و حســینیه، ٧) نمــاز جماعــت در محــل كار و تحصیــل (مدرســه و دانشــ3اه)، ٨) زیــارت اهــل قبــور، ٩) رفتــن بــه 

زیارتگاه هــا و ١٠) خوانــدن قــرآن در منــزل. 
ــر از اعضــا  ــك نف ــل ی ــورد پرســش توســط حداق ــل ی�ــ2 از فعالیت هــای م ــه، حداق در ٩٨/٧ درصــد خانواده هــای نمون
انجــام م2 شــود و در ١/٣ درصــد خانواده هــا هیــچ یــك از ایــن نــوع فعالیت هــا انجــام نم2 شــود. قابــل ذكــر اســت كــه 
ــت در  ــی پرســش نشــده و بخشــ2 از عــدم انجــام فعالی ــت مذهب ــه فعالی ــوط ب ــان ســؤال مرب ــرو ســایر ادی از خانواده هــای پی

ــت. ــا اس ــه آن ه ــوط ب ــا مرب خانواده ه
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جدول ١١‑١. انجام فعالیت مذهبی (یJv از فعالیت های دهAانه مورد پرسش) در خانواده 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
انجام فعالیت مذهبی توسط حداقل یJv از اعضای خانواده 

درصدستونJدرصد سطریتعداد

ارزش منطقه سvونت

١٨٠٩٨/۴٧/۵باال
۵١٧٩٧/٩٢١/۶متوسط ‑ باال

۶۵٢٩٨/٨٢٧/٢متوسط
۵٢٠٩٩/٢٢١/٧متوسط ‑ پایین

۵٢٨٩٩/١٢٢/٠پایین

وضعیت اقتصادی 

٣۵٩٧/٢١/٨باال
۶٧٩٧/١٣/۴متوسط ‑ باال

١٨٠٩٨/٩٩/٢متوسط
۵٢۴٩٩/١٢۶/٧متوسط ‑ پایین

١١۵۶٩٨/٧۵٨/٩پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

۴٣٩٧/٧١/٨باال
٢٢۵٩۶/۶٩/۴متوسط
٢١٢٢٩٩/١٨٨/٨پایین

Jمنزلت شغل

٣٢٩٧/٠١/٧+٩٠
٨٠٧٧٩٨/٧‑٩٠۴/١
٧٠١١‑٨٠۴٩۶/۶۶/١
٧٠‑۶٠٢٢۵٩٩/١١٢/٠
۶٠‑۵٠۵۴٠٩٨/٩٢٨/٩
۵٠‑۴٠۶٠٨٩٩/٢٣٢/۵
۴٢٧‑ ٠۵٩٨/٩١۴/٧

٢۴٢٣٩٨/٧١٠٠/٠كل
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تنوع فعالیت
افراد به انجام ١ تا ١٠ مورد از فعالیت های ده3انه م2 پردازند كه از آن به عنوان «تنوع در فعالیت مذهبی» م2 توان یاد كرد. 

ــام  ــش را انج ــورد پرس ــای م ــورد از فعالیت ه ــا ١٠ م ــن ١ ت ــراد بی ــد اف ــه، ٨٧/٨ درص ــری نمون ــت ٩٨١٨ نف در جمعی
م2 دهنــد و ١٢/٢ درصــد افــراد هیــچ یــك از فعالیت هــای مــورد اشــاره را انجــام نم2 دهنــد. میانگیــن تعــداد فعالیــت بــرای 

ــت ٣/٨ اســت.   كل جمعی
در صورتــ2 كــه ١۵ ســال23 را بــه عنــوان ســن تكلیــف در نظــر ب3یریــم (اگــر چــه زنــان قبــل از ایــن ســن م�لــف م2 شــوند)، 
نســبت انجــام فعالیت هــای مذهبــی در جمعیــت ١۵ ســاله و بیشــتر بــه ایــن نحــو اســت: ٨٨/٧ درصــد افــراد بیــن ١ تــا ١٠ نــوع 
فعالیــت را انجــام م2 دهنــد و ١١/٣ درصــد افــراد هیــچ یــك از ایــن فعالیت هــا را انجــام نم2 دهنــد. میانگیــن تعــداد فعالیــت 

بــرای جمعیــت ١۵ ســال و بیشــتر ٣/٩ اســت. 
میانگین نمره خانواده ها از تنوع فعالیت مذهبی ٣/٩ فعالیت است.

جدول ١١‑٢. تنوع فعالیت های مذهبی انجام شده در خانواده (نسبت به ده فعالیت مورد پرسش) 

میانگینپایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده

ارزش منطقه سvونت

٣/۴باال
۴/٠متوسط ‑ باال

۴/١متوسط
٣/٩متوسط ‑ پایین

٣/٩پایین

وضعیت اقتصادی 

٢/٩باال
٣/٩متوسط ‑ باال

٣/۶متوسط
۴/٢متوسط ‑ پایین

۴/٠پایین
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میانگینپایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٣/٣باال
٣/۵متوسط
۴/٠پایین

Jمنزلت شغل

٣/٢+٩٠
٨٠٣/٨‑٩٠
٧٠‑٨٠۴/۴
٧٠‑۶٠٣/٩
۶٠‑۵٠۴/١
۵٠‑۴٠۴/٠
۴٣‑ ٠/۴

٣/٨كل

جدول ١١‑٣. تنوع فعالیت مذهبی در جمعیت ١۵ سال و بیشتر (از ١٠ فعالیت مورد پرسش)

ویژگJ های فردی
تنوع فعالیت مذهبی

S.Dمیانگین

سن

١٨٣/۴٢/۶‑١۵ ساله

١٩٣/۴٢/٧‑٢۵ سال

٢۶۴/٣٢/۶‑۴٠ سال

۴١۴/۴٢/٧‑۶۴ سال

٣/۶٢/۶باالی ۶۴ سال

جنس 
٣/٣٢/۶مرد

۴/۶٢/۶زن 
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ویژگJ های فردی
تنوع فعالیت مذهبی

S.Dمیانگین

سطح تحصیالت

٣/٧٢/۴بی سواد

۴/۵٢/٧ابتدایی

٣/٨٢/٧متوسطه

J٣/٨٢/٩عال

وضع فعالیت

٣/٧٢/٧شاغل

٣/٢٢/٩دانشجو

٣/۴٢/۶محصل

۵/٠٢/۴خانه دار

٣/٨٢/۶دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

۴/۴٢/۶دارای همسر

۴/۴٢/٧بدون همسر

٣/٢٢/٧مجرد

زبان مادری

J۴/١٢/٨فارس

J٣/٧٢/۶ترك

٣/٧٢/٧عربی

٣/٧٢/۴كردی

J٢/٢٢/٣بلوچ

Jv۴/٢٢/٩لری و ل

Jv٣/٣٢/۶گیل

٣/٩٢/٧كل
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نوع فعالیت
جــدول ١١‑۴  نســبت انــواع فعالیت هــا را در ١) خانــواده (حداقــل توســط یــك نفــر)، ٢) جمعیــت ۶ ســاله و بیشــتر و ٣) 

جمعیــت ١۵ ســاله و بیشــتر نشــان م2 دهــد. 
جدول ١١‑۴. انجام فعالیت مذهبی در جمعیت نمونه

نوع فعالیت مذهبی
جمعیت ١۵ ساله و بیشترجمعیت ۶ ساله و بیشترخانواده 

درصد سطریتعداددرصد سطریتعداددرصد سطریتعداد

١٨٢٧٧۴/۴۴۴٩٧۴۵/٨٣٨١١۴٧/٠رفتن به مجالس جشن و سرور مذهبی 
٢٠۵۶٨٣/٨۵٢٨٢۵٣/٨۴۵٨٢۵۶/۵رفتن به روضه و عزاداری

Jدین J٧٨۵٣٢/٠١۶۴٢١۶/٧١۴٧٩١٨/٣رفتن به مجالس سخنران
١۴٢١۵٧/٩٣٠٠٧٣٠/۶٢۶٩۴٣٣/٢شركت در جلسه دعا
١١٢٢۴۵/٧١٩٢١١٩/۶١۶٨۴٢٠/٨رفتن به جلسه قرآن

١٢٢۶۵٠/٠٢۵۴۴٢۵/٩٢٢٧٩٢٨/١نماز جماعت در مسجد و حسینیه
٧۵٨٣٠/٩١٣۵١١٣/٨٩٧٧١٢/١نماز جماعت در محل كار و تحصیل

١٩٩٣٨١/٢۶١۶٢۶٢/٨۵٣٢۴۶۵/٧زیارت اهل قبور
١٨٩٧٧٧/٣۶١٩۶۶٣/١۵١٨١۶٣/٩رفتن به زیارتگاه ها

١٩۶٢٨٠/٠۴۴١٢۴۴/٩٣٩٠١۴٨/١خواندن قرآن در منزل



فصل یازدهم: فعالیت مذهبی | ١٨٣

جدول ١١‑۵. انجام انواع فعالیت مذهبی در خانواده (حداقل توسط ١ نفر) 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
درصد سطری 

رفتن  به  مجالس 
 جشن  و سرور

رفتن  به  روضه  و 
عزاداری 

رفتن  به  مجالس 
 Jسخنران 

شركت  در جلسه 
 دعا

رفتن  به  جلسه 
 قرآن 

ارزش منطقه سvونت

۶٩/٩٧۴/٩٣١/٧۵۴/۶۴٢/۶باال
٧۶/١۵/٨٠٣۴/٣۵۶/١۴٣/٨متوسط ‑ باال

٧۵/۶٠/٨۵٣٣/۶۵٩/١۴٨/٢متوسط
٧۶/٣٨۵/٧٣١/٩۵٩/٠۴٧/١متوسط ‑ پایین

٧٠/۵٨۶/۵٢٨/٣۵٨/٣۴٣/٩پایین

وضعیت اقتصادی 

۶۶/٧۶١/١٢۵/٠٣٨/٩٣٨/٩باال
٧٩/٧٧١/٠۴٢/٠۵٠/٧۴٠/۶متوسط ‑ باال

٧٣/۶٧٩/١٣٣/٠۵٨/٢۴٧/٨متوسط
٧٩/٢٨۵/١٣٨/٨۶١/۶۴۶/٧متوسط ‑ پایین

٧۴/٢٨۶/٣٣٠/٩۵٨/۴۴۵/٣پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٧۵/٠۶٨/٢٢۵/٠٣۶/۴٣۴/١باال
٧٠/۴٧٣/٠٣٢/٢۵١/٩٣٩/٩متوسط
٧۴/٩٨۵/۶٣٢/٢۵٩/٣۴۶/۶پایین

Jمنزلت شغل

٩٠+۶٠/۶۶٣/۶٢۴/٢٣۶/۴٢١/٢
٨٠‑٩٠۶٠/٣۶٩/٢٢٩/۵۴٣/۶٣٧/٢
٧٠٧‑٨٠۶/٣٨١/۴٣٧/٣۵٨/۵۴۴/١
٧٠‑۶٠٧۶/٧٨١/٩٣٣/٩۵۵/٩۴٣/۶
۶٠‑۵٠٧٨/٠٨۵/٢٣٣/٣۶٠/٣۴۶/٩
۵٠‑۴٠٧٨/٣٨۶/۶٣١/٣۶٠/۴۴٩/٨
۴٠ ‑۶٩/۴٨۶/٧٢۴/۵۵۵/۴٣٩/٩

٧۴/۴٨٣/٨٣٢/٠۵٧/٩۴۵/٧كل



١٨۴ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

ادامه جدول ١١‑۵. انجام انواع فعالیت مذهبی در خانواده (حداقل توسط ١ نفر)

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
درصد سطری

نماز جماعت 
 در مسجد و ...

نماز جماعت  در 
محل  كار و ...

زیارت  اهل 
 قبور

رفتن  به  
زیارتگاه ها 

خواندن  قرآن 
 در منزل 

ارزش منطقه سvونت

۴٣/٢٢٧/٩٧٧/۶٧٣/٨٧٧/٠باال
۴۶/۴٣١/۴٨٠/٧٧٨/۴٨٠/١متوسط ‑ باال

۵١/۴٣٣/۵٨٢/٠٧۶/۴٨۴/۵متوسط
۵٢/٧٣٢/۶٨١/١٧٨/٢٧٨/٢متوسط ‑ پایین

۵٢/٢٢۶/۵٨٢/٢٧٧/٣٧۶/٢پایین

وضعیت اقتصادی 

٣۶/١١٩/۴٨٣/٣۵٠/٠٧٢/٢باال
۴٧/٨٣٧/٧٧٢/۵٧٨/٣٧٨/٣متوسط ‑ باال

۴٩/۵٣٢/۴٧٩/٧٧۵/٣٧٩/١متوسط
۵٣/٧٣۵/٧٨١/٣٨٢/٢٨٣/٩متوسط ‑ پایین

۵٠/۶٣٠/٣٨١/٧٧٨/٨٨٠/٧پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٣۴/١٢٢/٧٧٩/۵٧۵/٠٧۵/٠باال
۴٢/٩٢۶/۶٨١/۵٧٨/١٧٩/٠متوسط
۵١/١٣١/۶٨١/٣٧٧/۵٨٠/۴پایین

Jمنزلت شغل

٩٠+۴٢/۴٣٠/٣۶۶/٧۶۶/٧٧٢/٧
٨٠‑٩٠۴٢/٣٣۵/٩٧٩/۵٧۶/٩٨٨/۵
٧٠‑٨٠۴٩/٢۴۶/۶٨٣/١٨٠/۵٨٧/٣
٧٠‑۶٠۴٧/١٣٧/۴٧٨/٠٧۴/٩٨٣/٧
۶٠‑۵٠۴٩/۵٣٢/۶٨١/٣٨٠/٢٨١/۵
۵٠‑۴٠۴٧/٠٣۴/٩٨١/٢٧٧/۵٨٣/٠
۴٠ ‑۵٢/٢٢۴/١٧٩/١٧١/۶٧٣/٧

۵٠/٠٣٠/٩٨١/٢٧٧/٣٨٠/٠كل



فصل یازدهم: فعالیت مذهبی | ١٨۵

جدول ١١‑۶. انجام انواع اعمال مذهبی در جمعیت ١۵ سال و بیشتر

ویژگJ های فردی
رفتن به روضه و عزادارایرفتن به مجالس جشن و سرور

درصد ستونJدرصد سطریتعداددرصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

١٨۵١٩۴٠/۵١٣/۶۶٠٣۴٧/١١٣/٢‑١۵ ساله
١٩٧۴٢٣٩/٩١٩/۵٨٩٨۴٨/٣١٩/۶‑٢۵ سال
٢۶١٢٩١۵٣/۴٣٣/٩١۵١٧۶٢/٧٣٣/١‑۴٠ سال
۴١١١٠٠۵١/٧٢٨/٩١٣۴۴۶٣/١٢٩/٣‑۶۴ سال
١۵٩٣٨/٢۴/٢٢٢٠۵٢/٩۴/٨باالی ۶۴ سال

جنس 
١٣۶١٣٣/۶٣۵/٧١٨٢٨۴۵/١٣٩/٩مرد
٢۴۵٠۶٠/۴۶۴/٣٢٧۵۴۶٧/٩۶٠/١زن 

سطح  تحصیالت

٣٠٧۴۵/٩٨/١۴٣٠۶۴/٣٩/۴بی سواد
٨٢٩۵٣/٩٢١/٨١٠٣۵۶٧/٣٢٢/۶ابتدایی
٢١٠٠۴۶/٣۵۵/٣٢۴۶۵۵۴/٣۵٣/٩متوسطه

J۵۶٣۴٢/٠١۴/٨۶۴٠۴٧/٧١۴/٠عال

وضع فعالیت

١٠٩٠٣٨/٢٣١/٢١۴٢٩۵٠/١٣۴/١شاغل
١۶۵٣٨/٨۴/٧١۶٨٣٩/۵۴/٠دانشجو
۴٨۴۴٢/۶١٣/٨۵٢٧۴۶/۴١٢/۶محصل
١۵٩٠۶۶/۴۴۵/۵١٨۵٧٧٧/۵۴۴/٣خانه دار

١۶۶٣٩/۶۴/٧٢٠٧۴٩/۴۴/٩دارای درآمد

وضع  تاهل 

٢۴۵٧۵١/٩۶۴/۵٣٠١۵۶٣/٧۶۵/٨دارای همسر
١٩٩۵۶/٧۵/٢٢۴٣۶٩/٢۵/٣بدون همسر

١١۵۵٣٨/٣٣٠/٣١٣٢۴۴٣/٩٢٨/٩مجرد



١٨۶ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

ویژگJ های فردی
رفتن به روضه و عزادارایرفتن به مجالس جشن و سرور

درصد ستونJدرصد سطریتعداددرصد ستونJدرصد سطریتعداد

زبان مادری

J٢٣۶٩۴٧/٢۶٢/۶٢٩١۴۵٨/١۶٣/٩فارس
J٨٩٧۴۶/١٢٣/٧١٠۵٧۵۴/۴٢٣/٢ترك
۶٧۴۴/١١/٨٩٩۶۵/١٢/٢عربی
٢۵٠۵٠/۶۶/۶٢٧٠۵۴/٧۵/٩كردی
J۶١۵/۴٠/٢١١٢٨/٢٠/٢بلوچ

Jv١۴٠۵٠/٧٣/٧١۶٠۵٨/٠٣/۵لری و ل
Jv١٣٢۵٠/٠٣/۵١٣٢۵٠/٠٢/٩گیل

٣٨١١۴٧١٠٠/٠۴۵٨٢۵۶/۵١٠٠/٠كل

ادامه جدول ١١‑۶. انجام انواع اعمال مذهبی در جمعیت ١۵ سال و بیشتر

ویژگJ های فردی
Jدین Jشركت در جلسه دعارفتن به مجالس سخنران

درصد ستونJدرصد سطریتعداددرصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

١٨١۵٢١١/٩١٠/٣٣٠٨٢۴/٠١١/۴‑١۵ ساله
١٩٢٧۵١۴/٨١٨/۶۵٠٩٢٧/۴١٨/٩‑٢۵ سال
٢۶۴٧٧١٩/٧٣٢/٣٩١٢٣٧/٧٣٣/٩‑۴٠ سال
۴١۴٨٧٢٢/٩٣٢/٩٨٣۶٣٩/٣٣١/٠‑۶۴ سال
٨٨٢١/٢۵/٩١٢٩٣١/٠۴/٨باالی ۶۴ سال

جنس 
۶۶٠١۶/٣۴۴/۶٩۴٧٢٣/۴٣۵/٢مرد
٨١٩٢٠/٢۵۵/۴١٧۴٧۴٣/١۶۴/٨زن 



فصل یازدهم: فعالیت مذهبی | ١٨٧

ویژگJ های فردی
Jدین Jشركت در جلسه دعارفتن به مجالس سخنران

درصد ستونJدرصد سطریتعداددرصد ستونJدرصد سطریتعداد

سطح تحصیالت

١٢۵١٨/٧٨/۵٢۴۶٣۶/٨٩/٢بی سواد
٣۵٣٢٣/٠٢۴/٠۶۴٠۴١/۶٢٣/٨ابتدایی
٧۴٠١۶/٣۵٠/٣١۴٠٣٣٠/٩۵٢/٣متوسطه

J٢۵٢١٨/٨١٧/١٣٩۶٢٩/۵١۴/٧عال

وضع فعالیت

۵٢٨١٨/۵٣٨/٩٧٩۴٢٧/٨٣٢/٣شاغل
۵۶١٣/٢۴/١٩٠٢١/٢٣/٧دانشجو
١۴٣١٢/۶١٠/۵٢۶٣٢٣/٢١٠/٧محصل
۵۴١٢٢/۶٣٩/٩١١٨٣۴٩/۴۴٨/١خانه دار

٨٩٢١/٢۶/۶١٢٨٣٠/۵۵/٢دارای درآمد

وضع  تاهل 

٩٩۵٢١/٠۶٧/٣١٨٣٢٣٨/٧۶٨/٠دارای همسر
٨٨٢۵/١۵/٩١۴٩۴٢/۵۵/۵بدون همسر

٣٩۶١٣/١٢۶/٨٧١٣٢٣/۶٢۶/۵مجرد

زبان مادری

J٩٩۶١٩/٩۶٧/٨١٨٣٧٣۶/۶۶٨/٧فارس
J٢٩٩١۵/۴٢٠/۴۵١٨٢۶/۶١٩/۴ترك
٢۶١٧/١١/٨۵۴٣۵/۵٢/٠عربی
٧۶١۵/۴۵/٢١٣١٢۶/۵۴/٩كردی
J۴١٠/٣٠/٣۴١٠/٣٠/١بلوچ

Jv۶۵٢٣/۶۴/۴٩٧٣۵/١٣/۶لری و ل
Jv٣٧١۴/٠٢/۵٨۵٣٢/٢٣/٢گیل

١۴٧٩١٨/٣١٠٠/٠٢۶٩۴٣٣/٢١٠٠/٠كل



١٨٨ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

ادامه جدول ١١‑۶. انجام انواع اعمال مذهبی در جمعیت ١۵ سال و بیشتر

ویژگJ های فردی
خواندن قرآن در منزلرفتن به جلسه قرآن

درصد ستونJدرصد سطریتعداددرصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

١٨١٧٢١٣/۴١٠/٢۵٨٢۴/۴۵٩/١۴‑١۵ ساله
١٩٢٨٩١۵/۵١٧/٢٩٠۴۶/۴٨٢/٢٣‑٢۵ سال
٢۶۵۶٣٢٣/٣٣٣/۴١٣۴٧٧/۵۵۵/٣۴‑۴٠ سال
۴١۵٧٠٢۶/٨٣٣/٨٩۶۶۴/۴۵٨/٢۴‑۶۴ سال
٩٠٢١/۶۵/٣١٠٢۵/٢۴۶/٢باالی ۶۴ سال

جنس 
۴٧۵١١/٧٢٨/٢١۵۵٨۵/٣٨٩/٣٩مرد
١٢٠٩٢٩/٨٧١/٨٢٣۴٣٨/۵٧١/۶٠زن 

سطح تحصیالت

١۴۶٢١/٨٨/٧٠٠/٠٠/٠بی سواد
۴٧٧٠/٣١٢٨/۴٧٣٨٠/۴٨٠/١٩ابتدایی
٨۵٣١٨/٨۵٠/٨٢٣۶۶١/۵٢٩/۶٠متوسطه

J٢٠۴١۵/٢١٢/١٧٨١٢/۵٨١/٢٠عال

وضع فعالیت

٣٩٩٠/١۴٢۵/۶١٢۶۵٣/۴۴۶/٣۵شاغل
۵٠١١/٨٣/٢٢٠٩٢/۴٩٩/۵دانشجو
١۵۴١٣/۶٩/٩۵٣٣٠/۴٧٠/١۵محصل
٨٧٨٣۶/۶۵۶/٣١٣٧٣٣/۵٧٧/٣٨خانه دار

٧٨١٨/۶٠/۵١٧١٨/۴٠٨/۴دارای درآمد

وضع  تاهل 

١١٨۵٠/٢۵٧٠/۴٢۴٢٢٢/۵١١/۶٢دارای همسر
١٠٢٢٩/١۶/١١١٧٣/٣٣٠/٣بدون همسر

٣٩٧١٣/٢٢٣/۶١٣۶٢١/۴۵٩/٣۴مجرد



فصل یازدهم: فعالیت مذهبی | ١٨٩

ویژگJ های فردی
خواندن قرآن در منزلرفتن به جلسه قرآن

درصد ستونJدرصد سطریتعداددرصد ستونJدرصد سطریتعداد

زبان مادری

J١١٠٩٢٢/١۶۶/١٢۶٠١٩/۵١٩/۶۶فارس
J٣٧٧١٩/۴٢٢/۵٨۶۵۵/۴۴٢/٢٢ترك
٣٢٢١/١١/٩۶۴١/۴٢۶/١عربی
۶٨١٣/٨۴/١١٩٣١/٣٩٠/۵كردی
J٨٢٠/۵۵/٠١٠۶/٢۵٣/٠بلوچ

Jv۶٧٢۴/٣٠/۴١٣٣٢/۴٨۴/٣لری و ل
Jv۴٩١٨/۶٢/٩٩٠١/٣۴٣/٢گیل

١۶٨۴٢٠/٨٠/١٠٠٣٩٠١١/۴٨٠/١٠٠كل

ادامه جدول ١١‑۶. انجام انواع اعمال مذهبی در جمعیت ١۵ سال و بیشتر

ویژگJ های فردی
نماز جماعت  در محل  كار و ...نماز جماعت در مسجد و ...

درصد ستونJدرصد سطریتعداددرصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

١٨٢۶١٢٠/۴١١/۵٣٠٣٢٣/٧٠/٣١‑١۵ ساله
١٩٣٨٢٢٠/۵١۶/٨٢١١١١/۴٢١/۶‑٢۵ سال
٢۶۶۶۵٢٧/۵٢٩/٢٢٧٢١١/٢٢٧/٨‑۴٠ سال
۴١٧٩٩٣٧/۵٣۵/١١٨٠٨/۵١٨/۴‑۶۴ سال
١٧٢۴١/٣٧/۵١١٢/۶١/١باالی ۶۴ سال

جنس 
١٠۵١٠/٢۶۴۶/١۵٧٢١۴/١۵٨/۵مرد
١٢٢٨٣٠/٣۵٣/٩۴٠۵٠/١٠۴١/۵زن 



١٩٠ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

ویژگJ های فردی
نماز جماعت  در محل  كار و ...نماز جماعت در مسجد و ...

درصد ستونJدرصد سطریتعداددرصد ستونJدرصد سطریتعداد

سطح تحصیالت

٢۴۴٣۶/۵١٠/٨١٣١/٩١/٣بی سواد
۵٩٨٣٨/٩٢۶/۴۶٠٣/٩۶/٢ابتدایی
١٠٩۶٢۴/١۴٨/٣۵۴٨١٢/١۵۶/۵متوسطه

J٣٣١٢۴/٧١۴/۶٣۴٩٢۶٠/٣۶عال

وضع فعالیت

٧٧٣٢٧/١٣٧/١۴۴٣١۵/۵۴٧/۶شاغل
٧٨١٨/۴٣/٧١٢۵٢٩/۴١٣/۴دانشجو
٢۴١٢١/٢١١/۶٣٠٩٢٧/٢٣٣/٢محصل
٨٢٩٣۴/۶٣٩/٧۴۵١/٩۴/٨خانه دار

١۶۵٣٩/۴٧/٩٨١/٩٩/٠دارای درآمد

وضع  تاهل 

١۵۶٩٣٣/١۶٨/٨۴٢٧٠/٩۴٣/٧دارای همسر
١٢١٣۴/۵۵/٣١۴٠/۴١/۴بدون همسر

۵٨٩١٩/۵٢۵/٨۵٣۶١٧/٨۵۴/٩مجرد

زبان مادری

J١۴٧٩٢٩/۵۶۵/٣٧١٣١۴/٢٧٣/۶فارس
J۵٣۵٢٧/۵٢٣/۶١۴٨٧/۶١۵/٣ترك
٣٢٢١/١١/۴٩۵/٩٩/٠عربی
١۴٠٢٨/٣۶/٢۴٧٩/۵۴/٩كردی
J١۶٠/۴١٧/٠٣٧/٧٣/٠بلوچ

Jv٧۴٢۶/٨٣/٣۵٣١٩/٢۵/۵لری و ل
Jv۴٢١۵/٩١/٩١٢۴/۵١/٢گیل

٢٢٧٩٢٨/١٠/١٠٠٩٧٧١٢/١٠/١٠٠كل



فصل یازدهم: فعالیت مذهبی | ١٩١

ادامه جدول ١١‑۶. انجام انواع اعمال مذهبی در جمعیت ١۵ سال و بیشتر

ویژگJ های فردی
زیارت اهل قبوررفتن  به  زیارتگاه ها 

درصد ستونJدرصد سطریتعداددرصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

١٨٧۴٣۵٨/٠١۴/٣۶۵۶۵١/٢١٢/٣‑١۵ ساله
١٩١٠۴۶۵۶/٣٢٠/٢١٠٠٧۵۴/٢١٨/٩‑٢۵ سال
٢۶١۶٨٨۶٩/٨٣٢/۶١٧۵۴٧٢/۵٣٢/٩‑۴٠ سال
۴١١۴۶۵۶٨/٨٢٨/٣١۶٢٨٧۶/۵٣٠/۶‑۶۴ سال
٢٣٩۵٧/۵۴/۶٢٧٩۶٧/١۵/٢باالی ۶۴ سال

جنس 
٢٣۴۶۵٧/٩۴۵/٣٢۴۶١۶٠/٨۴۶/٢مرد
٢٨٣۵۶٩/٩۵۴/٧٢٨۶٣٧٠/۶۵٣/٨زن 

سطح تحصیالت

۴٠٠۵٩/٨٧/٧۴٨٢٧٢/٠٩/١بی سواد
١٠۶٩۶٩/۶٢٠/٧١١۴٠٧۴/٢٢١/۵ابتدایی
٢٨٧٩۶٣/۴۵۵/٧٢٨٧۴۶٣/٣۵۴/١متوسطه

J٨٢٠۶١/١١۵/٩٨١۵۶٠/٧١۵/٣عال

وضع فعالیت

١٨١٩۶٣/٧٣٨/۴١٩٢٩۶٧/۶٣٩/٧شاغل
٢٢٧۵٣/۴۴/٨١٩٩۴۶/٨۴/١دانشجو
۶۵٧۵٧/٩١٣/٩۵٨۴۵١/۵١٢/٠محصل
١٧۵٧٧٣/٣٣٧/١١٨۴۶٠/٧٧٣٨/٠خانه دار

٢٧۶۶۵/٩۵/٨٣٠١٧١/٨۶/٢دارای درآمد

وضع  تاهل 

٣٢٩٠۶٩/۵۶٣/۵٣۵٠۶٧۴/١۶۵/٩دارای همسر
٢٣٠۶۵/۵۴/۴٢۵٧٧٣/٢۴/٨بدون همسر

١۶۶١۵۵/٠٣٢/١١۵۶١۵١/٧٢٩/٣مجرد



١٩٢ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

ویژگJ های فردی
زیارت اهل قبوررفتن  به  زیارتگاه ها 

درصد ستونJدرصد سطریتعداددرصد ستونJدرصد سطریتعداد

زبان مادری

J٣۴٣٧۶٨/۵۶۶/۶٣٣١٩۶۶/٢۶٢/٨فارس
J١٠٧٢۵۵/١٢٠/٨١٣٠٠۶۶/٩٢۴/۶ترك
٩١۵٩/٩١/٨٨۵۵۵/٩١/۶عربی
٢٩٠۵٨/٧۵/۶٣٣٩۶٨/۶۶/۴كردی
J٨٢٠/۵٠/٢١٧۴٣/۶٠/٣بلوچ

Jv١٨١۶۵/۶٣/۵١٧٧۶۴/١٣/۴لری و ل
Jv١٧١۶۴/٨٣/٣١٢٨۴٨/۵٢/۴گیل

۵١٨١۶٣/٩١٠٠/٠۵٣٢۴۶۵/٧١٠٠/٠كل

 زمان فعالیت
در خصــوص زمــان انجــام هــر فعالیــت بــا ٧ گزینــه زیــر پرســش شــده اســت: «هــر روز»، «هفتــه ای چندبــار»، «هفتــه ای یــك 

بــار»، «ماهــ2 چنــد بــار»، «ماهــ2 یــك بــار»، «ســال2 چنــد بــار» و «ســال2 یــك بــار». 
جدول ١١‑٧. زمان انجام انواع فعالیت در جمعیت ۶ سال و باالتر انجام دهنده

نوع فعالیت
تعداد افراد 
انجام دهنده

زمان انجام فعالیت (درصد) 

هر روزبی پاسخ
هفته ای 
چند بار

هفته ای 
یك بار

ماهJ چند 
بار

ماهJ یك 
بار

سالJ چند 
بار

سالJ یك 
بار

۴۴٩٧٠/٩٠/۶١/٣٣/۶٩/٣١١/٣۵٩١۴/٠رفتن به مجالس جشن و..  
۵٢٨٢٠/۵٠/٩٣/٠۵/٧١١/١١٢/٩۵۴/٨١١/٣رفتن به روضه و .... 

 J١۶۴٢١/٣١/٩۴/٨٨/٢١٠/۴١٣/٢۴۵/۴١۴/٧رفتن به مجالس سخنران
٣٠٠٧٠/٨١/٢۵/٨٢٠/٨١۶١۵/۴٣٣/٩۶/٢شركت در جلسه دعا



فصل یازدهم: فعالیت مذهبی | ١٩٣

نوع فعالیت
تعداد افراد 
انجام دهنده

زمان انجام فعالیت (درصد) 

هر روزبی پاسخ
هفته ای 
چند بار

هفته ای 
یك بار

ماهJ چند 
بار

ماهJ یك 
بار

سالJ چند 
بار

سالJ یك 
بار

١٩٢١٠/٧٢/٢١٢/۴٢٢/۵١٧/٢١٢/۵٢۶/١۶/۴شركت در جلسه قرآن
٢۵۴۴٠/۴٢٣/۵١٨/٩١۴/۵١۶/۴٨/٠١۵/١٣/٢نمازجماعت درمسجد ..

١٣۵١٠/۶۵١/۵١٩/٣٨/٠١١/۶٣/۶۴/١١/٣نمازجماعت در محل كار ...
۶١۶٢٠/٣٠/۶٢/١٢۶/٢١٩/١٢١/١٢٢/۵٨/٢زیارت اهل قبور
۶١٩۶٠/٣٠/٧٢/۶١٠/٣١۴/٢١٩/۵٣۵/٠١٧/۵رفتن به زیارتگاه

۴۴١٢٠/٢٣١/٨٢٠٩١٨/٩١١/٧۵/۶٨/۶٢/۵خواندن قرآن در منزل

جدول ١١‑٨. زمان انجام انواع فعالیت در جمعیت ١۵ سال و بیشتر انجام دهنده

نوع فعالیت
تعداد افراد 
انجام دهنده

زمان انجام فعالیت (درصد) 

هر روزبی پاسخ
هفته ای 
چند بار

هفته ای 
یك بار

ماهJ چند 
بار

ماهJ یك 
بار

سالJ چند 
بار

سالJ یك 
بار

٣٨١١٩/٠٧/٠٣/١٨/٣۶/٩۴/١١۴/۵٨٠/١۴رفتن به مجالس جشن و ..
۴۵٨٢۴/٠٩/٠٠/٣٨/۵۶/١١٢/١٣٨/۵٣٢/١١رفتن به روضه و ...

... J١۴٧٩۵/١٠/٢١/۵٧/٨۵/١٠٣/١٣٨/۴۴١/١۴رفتن به مجالس سخنران
٢۶٩۴٧/٠٣/١٩/۵٧/٢٠٠/١۶١/١۵١/٣۴٣/۶شركت در جلسه دعا
١۶٨۴٧/٠٢/٢٩/١١٩/٢٢٠/١٧۵/١٢۶/٢۶٢/۶شركت در جلسه قرآن

٢٢٧٩٣/٠٨/٢٣٣/١٨٧/١۴۴/١۶٢/٨٩/١۴٣/٣نمازجماعت درمسجد ...
٩٧٧٧/٠۵/۵٠۴/١٩٧/۶٩/١١۴/۴٨/۴۶/١نمازجماعت درمحل كار... 

۵٣٢۴٣/٠۵/٠١/٢٣/٢۶٣/١٩۵/٢١١/٢٢٩/٧زیارت اهل قبور
۵١٨١٢/٠٧/٠۵/٢۴/١٠۴/١۴۵/١٩٨/٣۴۵/١٧رفتن به زیارتگاه

٣٩٠١٢/٠٢/٣٣٨/١٩٧/١٨٢/١١٨/۵۶/٨۵/٢خواندن قرآن در منزل



١٩۴ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

ــواع  ــان انجــام ان ــن زم ــوان میانگی ــم، م2 ت ــت، اعمــال كنی ــر را در خصــوص دوره هــای فعالی ــب زی ــ2 كــه ضرای در صورت
ــا هــم مقایســه نمــود.  فعالیــت را در جمعیــت ب

ضرایــب از ایــن قرارانــد: هــر روز= ٧، هفتــه ای چنــد بــار= ۶، هفتــه ای یــك بــار =۵، ماهــ2 چنــد بــار= ۴، ماهــ2 یــك بــار= ٣، 
ســال2 چنــد بــار= ٢، ســال2 یــك بــار=١ و بــی پاســخ=٠

جدول ١١‑٩. میانگین زمان انجام  انواع اعمال  مذهبی در جمعیت ١۵ سال و بیشترانجام دهنده

شركت در جلسه قرآنشركت در جلسه دعامجالس سخنرانJروضه و عزاداریجشن و سرورویژگJ های فردی

سن

١٨٢/٣٢/۵٢/۶٣/۴٣/٧‑١۵ ساله
١٩٢/٣٢/۵٢/٧٣/٣٣/۵‑٢۵ سال
٢۶٢/۴٢/۵٢/۶٣/١٣/۵‑۴٠ سال
۴١٢/۴٢/٧٢/٨٣/۴٣/٨‑۶۴ سال
٢/۵٣/٠٣/۵٣/٨٣/٩باالی ۶۴ سال

جنس 
٢/۴٢/۵٢/٨٣/۵٣/٧مرد
٢/٣٢/۶٢/٧٣/٢٣/۶زن 

سطح تحصیالت

٢/۴٢/٨٣/٢٣/۵٣/٧بی سواد
٢/۵٢/٩٣/٠٣/۶۴/٠ابتدایی
٢/٣٢/۵٢/۵٣/٣٣/۶متوسطه

J٢/٣٢/٢٢/۶٢/٩٣/١عال

وضع فعالیت

٢/۴٢/۵٢/٧٣/٣٣/۵شاغل
٢/٢٢/۴٢/٨٢/٧٣/٣دانشجو
٢/٣٢/۵٢/٧٣/۵٣/٧محصل
٢/۴٢/٧٢/٨٣/٣٣/٨خانه دار

٢/٣٢/٧٢/٩٣/٧٣/٧دارای درآمد
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شركت در جلسه قرآنشركت در جلسه دعامجالس سخنرانJروضه و عزاداریجشن و سرورویژگJ های فردی

وضعیت  تاهل 

٢/۴٢/۶٢/٨٣/٣٣/٧دارای همسر
٢/۵٢/٨٢/٩٣/۴٣/۶بدون همسر

٢/٣٢/۵٢/٧٣/٣٣/۶مجرد

زبان مادری

J٢/۴٢/۶٢/٨٣/۴٣/٧فارس
J٢/۴٢/٧٢/٨٣/٢٣/٧ترك
٢/٢٢/۴٢/۶٣/۵٣/٨عربی
٢/١٢/١٢/٧٣/٠٣/۵كردی
J۴/٠٢/۶۵/٠۴/٣۴/۵بلوچ

Jv٢/٢٢/٣١/٩٢/۶٣/٠لری و ل
Jv٢/٢٢/۵٢/٢٢/٩٣/٩گیل

٢/٣٢/۶٢/٧٣/٣٣/٧كل

میانگیــن بــر مبنــای ضرایــب زیــر محاســبه شــده اســت: هــر روز= ٧، هفتــه ای چنــد بــار= ۶، هفتــه ای یــك بــار =۵، ماهــ2 
چنــد بــار= ۴، ماهــ2 یــك بــار= ٣، ســال2 چنــد بــار= ٢، ســال2 یــك بــار=١ و بــی پاســخ=٠

ادامه جدول ١١‑٩. میانگین زمان انجام  انواع اعمال  مذهبی در جمعیت ١۵ سال و بیشترانجام دهنده

ویژگJ های فردی
نماز جماعت 

مسجد
نماز جماعت 
محل كار و ...

زیارت اهل قبور
رفتن به 

زیارتگاه ها
خواندن قرآن در 

منزل

سن

١٨۴/٧۵/٩٣/٣٢/٨۵/١‑١۵ ساله
١٩۴/۶۵/٣٣/۴٢/٩۵/١‑٢۵ سال
٢۶۴/۴۶/٠٣/۴٢/٧۵/٢‑۴٠ سال
۴١۴/٩۵/۶٣/۵٢/٧۵/۵‑۶۴ سال
۵/۶۵/۴٣/۴٢/٧۵/٨باالی ۶۴ سال



١٩۶ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

ویژگJ های فردی
نماز جماعت 

مسجد
نماز جماعت 
محل كار و ...

زیارت اهل قبور
رفتن به 

زیارتگاه ها
خواندن قرآن در 

منزل

جنس 
۵/٠۵/٩٣/۴٢/٧۵/١مرد
۴/۵۵/۶٣/۵٢/٨۵/۴زن 

سطح تحصیالت

۵/٢۴/٨٣/۶٢/٨٠/٠بی سواد
۵/٠۵/۶٣/۵٢/٩۵/۶ابتدایی
۴/۶۵/٨٣/۴٢/٧۵/٢متوسطه

J۴/٣۵/٧٣/٣٢/۶۵/١عال

وضع فعالیت

۴/٨۶/٠٣/۴٢/٧۵/٢شاغل
۴/۴۵/٢٣/٢٢/۶۵/٠دانشجو
۴/٧۵/٩٣/٣٢/٧۵/٠محصل
۴/۶۴/۶٣/۴٢/٨۵/۵خانه دار

۵/۴۴/٠٣/۵٢/٧۵/۵دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

۴/٧۵/٨٣/۴٢/٧۵/٣دارای همسر
۴/٨۵/۶٣/٩٢/٧۵/٧بدون همسر

۴/٧۵/٧٣/۴٢/٨۵/١مجرد

زبان مادری

J۴/٨۵/٩٣/۴٢/٩۵/۵فارس
J۴/٧۵/۵٣/۵٢/۶۴/٩ترك
۵/٣۵/٠٣/٣٢/۴۵/۶عربی
۴/٠۴/٨٣/٢٢/۵۴/۶كردی
J۴/٨۶/٧٢/٩٢/۴۵/۵بلوچ

Jv۴/۵۵/٧٣/٨٢/٢۴/٨لری و ل
Jv۴/۵۵/۴٣/٣٢/٩۵/١گیل

۴/٧۵/٨٣/۴٢/٨۵/٣كل



فصل یازدهم: فعالیت مذهبی | ١٩٧

میانگیــن بــر مبنــای ضرایــب زیــر محاســبه شــده اســت: هــر روز= ٧، هفتــه ای چنــد بــار= ۶، هفتــه ای یــك بــار =۵، ماهــ2 
چنــد بــار= ۴، ماهــ2 یــك بــار= ٣، ســال2 چنــد بــار= ٢، ســال2 یــك بــار=١ و بــی پاســخ=٠

برگزاری مراسم و مجالس مذهبی در خانه
ــد  ــود؟» ۴٣/٣ درص ــزار م2 ش ــت) برگ ــی (هیئ ــس مذهب ــم و مجال ــما مراس ــزل ش ــده: «در من ــؤال ش ــدا س ــورد ابت ــن م در ای

ــد.  ــ2 داده ان ــخ منف ــد پاس ــت و ۵۶/٧ درص ــخ مثب ــؤال پاس ــن س ــه ای ــا ب خانواده ه

تنوع در برگزاری مراسم و مجالس 
ــوع مراســم و مجالــس و زمــان (دوره)  ــه مراســم و مجالســ2 برگــزار شــود، ســؤال بعــدی در مــورد ن در صورتــ2 كــه در خان

ــوده اســت.  برگــزاری آن ب
در ایــن خصــوص خانواده هــا م2 توانســته اند تــا ٧ نــوع مجلــس را ذكــر كننــد كــه از برگــزاری انــواع مجالــس در خانــه، بــه 

عنــوان «تنــوع دربرگــزاری مراســم و مجالــس» یــاد م2 شــود. 
در خانواده هــا بیــن ١ تــا ۵ نــوع مراســم و مجالــس و در دامنــه زمانــ2 بیــن «هفتــه ای چنــد بــار» تــا «چنــد ســال یــك بــار» 

برگــزار م2 شــود. 
جدول ١١‑١٠ تنوع مراسم برگزار شده در منازل را (صرف نظر از دوره زمان2 برگزاری آن) نشان م2 دهد. 

جدول ١١‑١٠. تنوع مراسم برگزراشده در منازل 

درصد در كل خانواده هادرصد در خانواده های برگزاركنندهتعداد خانوادهتنوع (تعداد) مراسم

۶١۶۵٨/١٢۵/٢یك نوع
٣١٧٢٩/٨١٢/٩دو نوع
٩٩٩/٣۴/٠سه نوع

٢٧٢/۵١/١چهار نوع
٣٠/٣٠/١پنج نوع

١٠۶٢١٠٠/٠۴٣/٣كل



١٩٨ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

جدول ١١‑١١. برگزاری مراسم و مجالس  مذهبی در خانه 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
برگزاری مراسم و مجالس مذهبی  

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

ارزش منطقه 
سvونت

۶۴٣۵/٠۶/١باال
٢٢٢۴٢/٠٢١/٢متوسط ‑ باال

٢۶٢٣٩/٧٢۵/٠متوسط
٢۴۶۴۶/٩٢٣/۵متوسط ‑ پایین

٢۵۵۴٧/٨٢۴/٣پایین

وضعیت اقتصادی 

١٣٣۶/١١/۵باال
٢۴٣۴/٨٢/٧متوسط ‑ باال

٧١٣٩/٠٨/١متوسط
٢۴٧۴۶/٧٢٨/٢متوسط ‑ پایین

۵٢٢۴۴/۶۵٩/۵پایین

درآمد ‑ مخارج 
ماهانه

١۵٣۴/١١/۴باال
١٠۵۴۵/١١٠/٠متوسط
٩٢۶۴٣/٢٨٨/۵پایین

Jمنزلت شغل

٩٢٧/٣١/١+٩٠
٨٠٢‑٩٠۵٣٢/١٣/١
٧٠‑٨٠۴٣٣۶/۴۵/٣
٧٠‑۶٠١٠٨۴٧/۶١٣/٢
۶٠‑۵٠٢۴٧۴۵/٢٣٠/٢
۵٠‑۴٠٢٧١۴۴/٢٣٣/١
۴١١‑ ٠۵۴١/۴١۴/١

١٠۶٢۴٣/٣١٠٠/٠كل



فصل یازدهم: فعالیت مذهبی | ١٩٩

نوع مراسم و مجالس برگزار شده 
نــوع مراســم و مجالــس برگــزار شــده بــا احتســاب مــوارد م�ــرر آن بــه شــرح جــدول ١١‑١٢ اســت. در صورتــ2 كــه مقــوالت 
ــن و  ــزاداری»، «جش ــه و ع ــود: «روض ــدی نم ــه طبقه بن ــم را در ۶ مقول ــواع مراس ــوان ان ــم، م2 ت ــام كنی ــم ادغ ــابه را دره مش
مولــودی»، «جلســه قــرآن و انــواع ختــم»، «ذكــر، دعــا، زیــارت و نمــاز»، «ســفره و نــذری» و «مراســم دی3ر(ســایر)». نســبت 

ــز در ســتون اول جــدول آمــده اســت.  ــده نی ــه در خانواده هــای برگزاركنن برگــزاری ۶ مقول
درصورتــ2 كــه نســبت برگــزاری انــواع مراســم و مجالــس را بــه كل خانواده هــا محاســبه كنیــم، م2 تــوان گفــت در ٢٧/۴ درصــد 
خانواده هــا مراســم «روضــه و عــزاداری»، ١٢/۶ درصــد «جلســه قــرآن و انــواع ختــم آن»، ١١/۶ درصــد «ذكــر، دعــا، زیــارت و 

انــواع نمــاز»، ٨/۵ درصــد «انــواع ســفره و نــذری» و در ٧/۵ درصــد خانواده هــا «جشــن مذهبــی و مولــودی» برگــزار م2 شــود. 
جدول ١١‑١٢. انواع مراسم و مجالس برگزار شده در منازل 

Jدرصد در خانواده های برگزار كنندهتعدادنوع مراسم و مجالسمقوالت كل

روضه و عزاداری

(۶٣/۴ درصد)

٢٧٢٢۵/۶مرثیه و نوحه
١٣۶١٢/٨روضه و عزاداری امام حسین

٣٩٣/٧عزاداری ائمه
١٣٠١٢/٢برپایی هیات

٢٠١/٩تاسوعا و عاشورا
J١٣١/٢مراسم اربعین حسین

٢٨١١١/٠ صفر / عزاداری امام رضا / چهل و هشتم 
١١١/٠دهه فاطمیه 

٩٠/٨روضه حضرت زهرا 
٨٠/٨روضه حضرت رقیه
٨٠/٨روضه و عزاداری 

٧٠/٧روضه و دعای كمیل 



٢٠٠ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

Jدرصد در خانواده های برگزار كنندهتعدادنوع مراسم و مجالسمقوالت كل

ادامۀ روضه و عزاداری

٧٠/٧دهه محرم 
٢٠/٢روضه امام زمان

١٠/١تعزیه 
١٠/١پنج تن آل عبا

جشن و مولودی 

(١٧/۴درصد )

١٣٢١٢/۴مولودی
١۴١/٣جشن نیمه شعبان

٩٠/٨جشن حضرت زهرا
۶٠/۶جشن تولد امام حسین 

۵٠/۵جشن تولد امام حسن / نیمه رمضان
 (Jوالدت حضرت عل) ١٣۴٠/۴ رجب

۴٠/۴عید غدیر
٣٠/٣مولودی پیامبر

٢٠/٢مولودی امام رضا 
١٠/١عید مبعث

١٠/١مولودی ابوالفضل
١٠/١جشن ازدواج حضرت علJ و فاطمه 

١٠/١تولد حضرت زینب

جلسه قرآن و انواع ختم آن 
(٢٩/١درصد)

١٣٧١٢/٩ختم انعام 
٣٠/٣ختم انعام و دعای توسل 

١٢٠١١/٣جلسه قرآن 
J٣٠/٣جلسه قرآن و روضه خوان

۴١٣/٩ختم قرآن 
٣٠/٣ختم یس (یاسین)

٢٠/٢تفسیر قرآن



فصل یازدهم: فعالیت مذهبی | ٢٠١

Jدرصد در خانواده های برگزار كنندهتعدادنوع مراسم و مجالسمقوالت كل

ذكر، دعا، زیارت و نماز

(٢۶/٧درصد )

۵٩۵/۶دعای توسل 
۵٠/۵دعای توسل و زیارت 

۵۵۵/٢زیارت عاشورا
۴٩۴/۶دعای كمیل

۵٠/۵ دعای كمیل و توسل
٣۶٣/۴جلسه دعا

٢٧٢/۵احیا / عزاداری ١٩ و ٢١ رمضان و ... 
٢٢٢/١دعای ندبه

٢٠/٢دعای ابوحمزه
۵٠/۵ختم صلوات
J١٠/١ختم یاعل

١٠/١جلسه حدیث كساء
١٠/١حدیث كساء و زیارت عاشورا 

١٠/١زیارت وارث
١٠/١زیارت عاشورا و دعای كمیل 

١٠/١شب عرفه 
١٠/١دعای سمات

٩٠/٨نماز امام زمان 
٣٠/٣نماز موسJ بن جعفر

سفره و نذری
(١٩/۶ درصد) 

٨٠٧/۵سفره ابوالفضل 
٧۴٧/٠سفره حضرت زهرا و ..
۴٠/۴سفره بی بی سه شنبه 



٢٠٢ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

Jدرصد در خانواده های برگزار كنندهتعدادنوع مراسم و مجالسمقوالت كل

ادامۀ سفره و نذری

١٠/١سفره دوازه امام 
١٠/١سفره ام البنین 
١٠/١سفره و هیات
١٠/١سفره و روضه

٣۴٣/٢نذری
١٢١/١افطاری 

سایر (١/١درصد)

۶٠/۶سخنرانJ مذهبی
١٠/١جلسه مذهبی دانشجویی

J١٠/١هفته خوان
١٠/١احvام

J١٠/١جلسه مداح
١٠/١دوازده شب در ماه رمضان

جدول ١١‑١٣. انواع مراسم مذهبی برگزار شده در خانه (در خانواده های برگزار كننده)  

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
جلسه قرآن و انواع ختم آنجشن و مولودیروضه و عزاداری

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

ارزش منطقه سvونت

۴۶/٩۴/۵٢٠/٣٧/١٢۶/۶۵/۶باال
٠/۵٩١٩/٨١٧/١٢٠/٨٣١/۵٢٢/٩متوسط ‑ باال

۶١/٨٢۴/۴٢١/٠٣٠/١٣۵/١٣٠/١متوسط
۶۶/٣٢۴/۶١۵/۴٢٠/٨٢٧/۶٢٢/٢متوسط ‑ پایین

۶٩/۴٢۶/٧١۵/٣٢١/٣٢٣/١١٩/٣پایین



فصل یازدهم: فعالیت مذهبی | ٢٠٣

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
جلسه قرآن و انواع ختم آنجشن و مولودیروضه و عزاداری

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

وضعیت اقتصادی 

۶٩/٢١/۶٧/٧٠/۶١۵/۴٠/٨باال
۶۶/٧٢/٩٨/٣١/٢٢۵/٠٢/٣متوسط ‑ باال

۵۶/٣٧/٣٢٣/٩١٠/۵٢٩/۶٨/١متوسط
۶١/۵٢٧/٧٢٢/٧٣۴/۶٣١/٢٢٩/۶متوسط ‑ پایین

۶٣/۶۶٠/۵١۶/۵۵٣/١٢٩/۵۵٩/٢پایین

درآمد ‑ مخارج 
ماهانه

۴۶/٧١/١٢٠/٠١/٧٣٣/٣١/۶باال
۵٨/١٩/٢١۶/٢٩/۴٣۵/٢١٢/١متوسط
۶۴/٠٨٩/٧١٧/۴٨٩/٠٢٨/۴٨۶/٢پایین

Jمنزلت شغل

٩٠+۴۴/۴٨/٠١١/١٠/٧۴۴/۴١/٨
٨٠‑٩٠۶۴٣/١٨/٠١/۴٣۶/٠۴/٠
٧٠‑٨٠۵٨/١۴/٨٢٣/٣۶/٨٢٠/٩۴/٠
٧٠‑۶٠۶۴/٨١٣/۵١٩/۴١۴/٣٢۴/١١١/۶
۶٠‑۵٠۵٨/٧٢٨/٠١٧/۴٢٩/٣٢٧/١٢٩/٨
۵٠‑۴٠۶٢/٠٣٢/۵١٧/٧٣٢/٧٢٩/۵٣۵/۶
۴٧٧‑ ٠/۴١٧/٢١٩/١١۵/٠٢۶/١١٣/٣

۶٣/۴١٠٠/٠١٧/۴١٠٠/٠٢٩/١١٠٠/٠كل



٢٠۴ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

ادامه جدول ١١‑١٣. انواع مراسم مذهبی برگزار شده در خانه (در خانواده های برگزار كننده)  

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
سفره و نذریذكر، دعا، زیارت و نماز

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

ارزش منطقه سvونت

٢٨/١۶/۵٢۵/٠٧/٧باال
٢٨/۴٢٢/۶٢۵/٧٢٧/۵متوسط ‑ باال

٢١/۴٢٠/١١٩/۵٢۴/۶متوسط
٢٨٢۴/٧١۴/٢١۶/٩متوسط ‑ پایین

٢٨/۶٢۶/٢١٨/٨٢٣/٢پایین

وضعیت اقتصادی 

٣٠/٨١/٧١۵/۴١/١باال
٢۵/٠٢/۵٢٩/٢۴/٠متوسط ‑ باال

٢١/١۶/٣٢٩/۶١٢/١متوسط
٢٩/١٣٠/١٠/١٧٢۴/١متوسط ‑ پایین

٢٧/٢۵٩/۴١٩/۵۵٨/۶پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٢٠/٠١/١٢۶/٧٢/٠باال
١٩/٠٧/١٢۶/٧١٣/٧متوسط
٢٧/٩٩١/٨١٨/٧٨۴/۴پایین

Jمنزلت شغل

١١/١٠+٩٠/۵۴۴/۴٢/۴
٨٠٠/٢٨٣/٣٢‑٩٠۴/٠٣/۶
٧٠٣٢‑٨٠/۶۶/۶١۴/٠٣/۶
٧٠‑۶٠٢٩/۶١۵/١٢٧/٨١٧/٩
۶٠‑۵٠٢٨/٧٣٣/۵٢٣/۵٣۴/۵
۵٠‑۴٠٢۴/٠٣٠/٧١٨/۵٢٩/٨
۴١٩/١١٠‑ ٠/۴١٢/٢٨/٣

٢۶/٧١٠٠/٠١٩/۶١٠٠/٠كل



فصل یازدهم: فعالیت مذهبی | ٢٠۵

زمان (دوره) برگزاری مراسم و مجالس 
مراســم ذكــر شــده، در دوره هــای زمانــ2 متفاوتــ2 برگــزار م2 شــود كــه بیــن «چنــد بــار در هفتــه» تــا «چنــد ســال یــك بــار» در 
نوســان اســت. جــدول ١١‑١۴ زمــان انجــام انــواع مراســم را در خانواده هــای برگزاركننــده و كل جمعیــت نشــان م2 دهــد (بــا 

توجــه بــه تكــرار مراســم و مجالــس نســبت های برگــزاری بیــش از ١٠٠ اســت). 
قابــل ذكــر اســت كــه تكــرار مراســم در یــك ســال بــه معنــای ایــن نیســت كــه تعــداد روزهــای برگــزاری آن كمتــر از زمانــ2 
اســت كــه ماهــ2 یــك بــار انجــام م2 شــود. زیــرا گاه مراســم2 چــون روضــه بــرای یــك دهــه در ســال برگــزار م2 شــود كــه بــرای 

آن زمــان «ســال2 یــك بــار» ذكــر شــده اســت. 
جدول ١١‑١۴. زمان (دوره) برگزاری مراسم و مجالس در منازل 

درصد در كل خانواده هادرصد در خانواده های برگزار كنندهتعداددوره برگزاری

٣۵٣/٣١/۴چند سال یك بار
١۵١/۴٠/۶دو سال یك بار
٨٧٧٨٢/۶٣٧/٧سالJ یك بار

۴٢٠٣٩/۵١٧/٢سالJ چند بار‑ چند ماه یك بار
٢۶٢/۵١/١دو ماه یك بار
١٨٠١۶/٩٧/٣ماهJ یك بار
٢٠١/٩٠/٨ماهJ چند بار
٧۴٧/٠٣/١هفته ای یك بار
۵٠/۵٠/٢هفته ای چند بار

ــای محاســبه قــرار  در صورتــ2 كــه تكــرار برگــزاری مجالــس را در خانواده هــا بــه حســاب نیاوریــم و تكــرار بیشــتر را مبن
دهیــم، مقادیــر جــدول ١١‑١۵ بدســت م2 آیــد. ارقــام جــدول نشــان م2 دهــد، حداقــل زمــان برگــزاری مراســم در خانواده هــا 
چقــدر اســت. بــرای مثــال رقــم ١۴/١ درصــد نشــان م2 دهــد در ١۴/١ درصــد خانواده هــای برگــزار كننــده، حداقــل هــر مــاه 

یــك بــار مراســم دینــ2 برگــزار م2 شــود؛ هرچنــد مم�ــن اســت مراســم ســاالنه نیــز برگــزار شــود. 
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جدول ١١‑١۵. حداقل زمان (دوره) برگزاری مراسم در خانواده ها

درصد در كل خانواده هادرصد در خانواده های برگزار كنندهتعدادحداقل زمان (دوره) برگزاری

١۵١/۴٠/۶چند سال یك بار
۶٠/۶٠/٢دو سال یك بار
۵٠٠۴٧/۵٢٠/۴سالJ یك بار

٢٨۴٢٧/٠١١/۶سالJ چند بار‑ چند ماه یك بار
١٩١/٨٠/٨دو ماه یك بار
١۴٨١۴/١۶/٠ماهJ یك بار
٢٠١/٩٠/٨ماهJ چند بار
۵۶۵/۴٢/٣هفته ای یك بار
۵٠/۴٠/٢هفته ای چند بار

١٠۵٣١٠٠/٠۴٢/٩جمع
٩٠/٠٠/۴بی پاسخ

١٣٩٢٠/٠۵۶/٧عدم برگزاری
٢۴۵۴٠/٠١٠٠/٠جمع كل

جدول ١١‑١۶. زمان (دوره) برگزاری انواع مراسم و مجالس (در خانواده های برگزار كننده) 

هفته ای 
چند بار

هفته ای 
یك بار

 Jماه
چند بار

ماهJ یك 
بار

دوماه یك 
بار

 Jسال
چند بار

سالJ یك 
بار

دو سال 
یك بار

چند سال 
یك بار 

جمعبی پاسخ 

روضه و ...
٠

٠/٠
٠/٠

١٧
١/۶
٠/٧

٨
٠/٧
٠/٣

٩٧
٩/١
٣/٩

۵
٠/۵
٠/٢

١۵۴
١۴/۵
۶/٣

٣٧٨
٣۵/۶
١۵/۴

١
٠/١

٠/٠۴

٧
٠/٧
٠/٣

۶
٠/۶
٠/٢

۶٧٣
۶٣/۴
٢٧/۴

جشن و مولودی
٠

٠/٠
٠/٠

٠
٠/٠
٠/٠

٠
٠/٠
٠/٠

۵
٠/۵
٠/٢

١
٠/١

٠/٠۴

۴٣
۴/٠
١/٧

١٢٩
١٢/١
۵/٢

٠
٠/٠
٠/٠

۶
٠/۶
٠/٢

١
٠/١

٠/٠۴

١٨۵
١٧/۴
٧/۵
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هفته ای 
چند بار

هفته ای 
یك بار

 Jماه
چند بار

ماهJ یك 
بار

دوماه یك 
بار

 Jسال
چند بار

سالJ یك 
بار

دو سال 
یك بار

چند سال 
یك بار 

جمعبی پاسخ 

جلسه قرآن و ... 
۴

٠/۴
٠/٢

٢٧
٢/۵
١/١

٣
٠/٣
٠/١

۴٢
٣/٩
١/٧

١٣
١/٢
٠/۵

٩٧
٩/١
٣/٩

١١۴
١٠/٧
۴/۶

٢
٠/٢

٠/٠٨

۴
٠/۴
٠/٢

٣
٠/٣
٠/١

٣٠٩
٢٩/١
١٢/۶

ذكر، دعا و ...
٠

٠/٠
٠/٠

٢۶
٢/۴
١/٠

٨
٠/٧
٠/٣

٢٩
٢/٧
١/٢

۶
٠/۶
٠/٢

٨٨
٨/٣
٣/۶

١٢٠
١١/٣
۴/٩

۵
٠/۵
٠/٢

٢
٠/٢

٠/٠٨

٠
٠/٠
٠/٠

٢٨۴
٢۶/٧
١١/۶

سفره و نذری
٠

٠/٠
٠/٠

١
٠/١

٠/٠۴

١
٠/١

٠/٠۴

٧
٠/٧
٠/٣

٠
٠/٠
٠/٠

٣۵
٣/٣
١/۴

١٣٣
١٢/۵
۵/۴

٧
٠/٧
٠/٣

١۶
١/۵
٠/۶

٨
٠/٧
٠/٣

٢٠٨
١٩/۶
٨/۵

سایر
١

٠/١
٠/٠۴

٣
٠/٣
٠/١

٠
٠/٠
٠/٠

٠
٠/٠
٠/٠

١
٠/١

٠/٠۴

٣
٠/٣
٠/١

٣
٠/٣
٠/١

٠
٠/٠
٠/٠

٠
٠/٠
٠/٠

٠
٠/٠
٠/٠

١١
١/١
٠/۵

جمع 
۵

٠/۵
٠/٢

٧۴
٧/٠
٣/١

٢٠
١/٩
٠/٨

١٨٠
١۶/٩
٧/٣

٢۶
٢/۵
١/١

۴٢٠
٣٩/۵
١٧/٢

٨٧٧
٨٢/۶
٣٧/٧

١۵
١/۴
٠/۶

٣۵
٣/٣
١/۴

١٨
١/٧
٠/٧

٠
٠/٠
٠/٠

ســطر اول هــر خانــه، تعــداد، ســطر دوم درصــد در خانواده هــای برگــزار كننــده مراســم (١٠۶٢ خانــواده) و ســطر ســوم 
ــزار  ــداد خانواده هــای برگ ــا تع ــزار شــده ب ــس برگ ــداد مراســم و مجال ــع تع ــواده). جم ــا (٢۴۵۴ خان درصــد در كل خانواده ه

ــد. ــوع مجلــس برگــزار كرده ان ــد ن ــرا بعضــ2 خانواده هــا چن ــده متفــاوت اســت. زی كنن
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رفت و آمد با دیAران 
در خصــوص رفت و آمــد خانــواده بــا دی3ــران، پرســش شــده اســت: «اعضــای خانــواده شــما معمــوال هرچنــد وقــت یــك بــار بــا 
اقــوام و خویشــان رفت و آمــد م2 كننــد؟ بــا همســای3ان چطــور؟ بــا دوســتان و آشــنایان؟ بــا همــ�اران؟» پاســخ خانواده هــا بــر 
حســب ٨ گزینــه زیــر در پرسشــنامه درج شــده اســت: «هیــچ»، «ســال2 یــك بــار»، «ســال2 چنــد بــار»، «ماهــ2 یــك بــار»، «ماهــ2 

چنــد بــار»، «هفتــه ای یــك بــار»، «هفتــه ای چنــد بــار» و «هــر روز». 
ــاره  ــورد اش ــروه م ــا ۴ گ ــا ١ ت ــد ب ــد و ٩٩/١ درص ــد ندارن ــا رفت و آم ــن گروه ه ــك از ای ــا هیچ ی ــا ب ــد خانواده ه ٠/٩ درص

رفت و آمــد دارنــد. 
جدول ١٢‑١. تنوع در رفت وآمد با دیAران (۴ گروه مرود پرسش) 

تنوع در رفت و آمد

۴ گروه ٣ گروه ٢ گروه ١ گروهعدم رفت و آمد

٢٢۴٢٨٧۵٩٨٣٧۴٠٨تعداد
٠/٩١٧/۴٣٠/٩٣۴/٢١۶/۶درصد
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جدول ١٢‑٢. نسبت و دوره رفت و آمد خانواده ها با ۴ گروه 

دوره رفت وآمد 

رفت وآمد اعضا با: 

همvاراندوستان و آشنایانهمسایAانخویشان

درصد تعداددرصد تعداددرصد تعداددرصد تعداد

١١۶۴/٧٣۶١١۴/٧۶١٢/۵٣٢١/٣هر روز
۴۴٩١٨/٣٢٢۶٩/٢١۶٩۶/٩٣٢١/٣هفته ای چند بار
٧١٢٢٩/٠١٧٨٧/٣٢٩۵١٢/٠۶٩٢/٨هفته ای یك بار
٣٧٠١۵/١١١۶۴/٧٢٧١١١/٠٨۵٣/۵ماهJ چند بار
٣٩٧١۶/٢١۴۵۵/٩۴٠٣١۶/۴١۵٨۶/۴ماهJ یك بار
٢٣۴٩/۵١٠٠۴/١٣٠٠١٢/٢١٧۶٧/٢سالJ چند بار
١٣٧۵/۶١١٩۴/٨١٩١٧/٨١٨٧٧/۶سالJ یك بار

٣٩١/۶١٢٠٩۴٩/٣٧۶۴٣١/١١٧١۵۶٩/٩هیچ (عدم رفت و آمد) 
٢۴۵۴١٠٠/٠٢۴۵۴١٠٠/٠٢۴۵۴١٠٠/٠٢۴۵۴١٠٠/٠جمع 

جدول ١٢‑٣. رفت وآمد اعضای خانواده با دیAران (خویشان، همسایAان، دوستان و همvاران)

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
رفت و آمد

درصدستونJدرصد سطریتعداد

ارزش منطقه سvونت

١٧٩٩٧/٨٧/۴باال
۵٢۴٩٩/٢٢١/٨متوسط ‑ باال

۶۵٢٩٨/٨٢٧/١متوسط
۵٢٢٩٩/۶٢١/٧متوسط ‑ پایین

۵٢٩٩٩/٢٢٢/٠پایین
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پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
رفت و آمد

درصدستونJدرصد سطریتعداد

وضعیت اقتصادی 

٣۶١٠٠/٠١/٨باال
۶٨٩٨/۶٣/۵متوسط ‑ باال

١٨٠٩٨/٩٩/١متوسط
۵٢۵٩٩/٢٢۶/۶متوسط ‑ پایین

١١۶١٩٩/١۵٨/٩پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

۴۴١٠٠/٠١/٨باال
٢٣٢٩٩/۶٩/٧متوسط
٢١٢١٠/٩٩٨٨/۵پایین

Jمنزلت شغل

٣٣١٠٠/٠١/٨+٩٠
٨٠٧٨١٠٠/٠‑٩٠۴/١
٧٠١١٨١٠٠/٠‑٨٠۶/٣
٧٠‑۶٠٢٢۴٩٨/٧١١/٩
۶٠‑۵٠۵۴٣٩٩/۵٢٨/٩
۵٠‑۴٠۶٠٩٩٩/٣٣٢/۴
۴٢٧‑ ٠۶٩٩/٣١۴/٧

٢۴٣٢٩٩/١١٠٠/٠كل
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جدول ١٢‑۴. نسبت رفت وآمد اعضای خانواده با دیAران به تفكیك 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
درصد سطری

رفت وآمد با اقوام  و 
خویشان 

رفت وآمد با 
همسایAان 

رفت وآمد با دوستان  و 
آشنایان 

رفت وآمد با 
همvاران 

ارزش منطقه سvونت

٩۶/٧٣٨/٣٧۵/۴٣٨/٨باال
٩٩/١۴۵/١٧٢/۵٣١/٨متوسط ‑ باال

٩٨/٠۵٠/۶٧٠/٨٣٢/٣متوسط
٩٨/٩۴٩/۶۶۵/٨٢٨/١متوسط ‑ پایین

٩٨/۵۶١/٢۶٣/٢٢۴/۶پایین

وضعیت اقتصادی 

١٠٠/٠۴۴/۴٨٠/۶٣٣/٣باال
٩٨/۶۴۴/٩٧۵/۴۴٢/٠متوسط ‑ باال

٩٧/٨۴٨/٩۶٩/٢٣۵/٢متوسط
٩٨/٩٠/۵١٧٢/۶٣١/٨متوسط ‑ پایین

٩٨/٣۵١/١۶٧/٠٢٧/۵پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٩٧/٧٣١/٨٧٠/۵٣۶/۴باال
٩٩/١٣٧/٣٧۵/۵٣٨/۶متوسط
٩٨/٣۵٢/٧۶٨/١٢٩/١پایین

Jمنزلت شغل

١٠٠/٠+٩٠۵١/۵٨۴/٨۶٠/۶
٨٠٩٨/٧٣‑٩٠۴/۶٧٨/٢٣٧/٢
٧٠١٠٠/٠‑٨٠۴٩/٢٨۴/٧۵٠/٠
٧٠‑۶٠٩٧/٨۴٧/۶۶٧/۴٣٢/۶
۶٠‑۵٠٩٩/١۵٣/١٧٣/۶٣۴/٨
۵٠‑۴٠٩٩/٠۴٧/۶۶٧/٩٣٠/٣
۴٩٨/٢‑ ٠۵٧/۶۶٢/٢٢٠/٩

٩٨/۴۵٠/٧۶٨/٩٣٠/١كل
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Jمشاركت اجتماع 
در زمینــه مشــاركت اجتماعــ2، از فعالیــت اعضــا در ۴ زمینــه پرســش شــده اســت: اعضــای خانــواده در كــدام یــك از فعالیت هــا 
یــا تشــ�ل هایی كــه اســام2   آن هــا ذكــر م2 شــود، شــركت م2 كننــد یــا عضــو هســتند؟ انجمــن یــا كانــون علمــ2   و فرهنگــ2، 

انجمــن اولیــاء و مربیــان، بســیج و انجمن هــای خیریــه. 
 جدول ١٢‑۵. مشاركت اجتماعJ افراد ١۵ سال و بیشتر 

درصد تعدادنوع تشvل 

Jو فرهنگ  J٢٣١٢/٩انجمن  یا كانون علم
٣۴٢۴/٢انجمن اولیاء و مربیان 

٨۵١١٠/۵بسیج
٣٩٧۴/٩انجمن های خیریه

در صورتــ2 كــه مشــاركت هــر عضــو خانــواده را در فعالیت هــای اجتماعــ2 بــه مثابــه فعالیــت اجتماعــ2 خانــواده بــه حســاب 
آوریــم، جــدول، نســبت مشــاركت حداقــل ١ نفــر از اعضــای خانــواده را در انــواع فعالیــت نشــان م2 دهــد.  

 جدول ١٢‑۶. مشاركت اجتماعJ حداقل یJv از اعضای خانواده 

درصد تعدادنوع تشvل 

Jو فرهنگ  J١٨٠٧/٣انجمن  یا كانون علم
٢٩١١١/٩انجمن اولیاء و مربیان 

۵۶٢٢٢/٩بسیج
٢٨١١١/۵انجمن های خیریه
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جدول ١٢‑٧. مشاركت حداقل یJv از اعضای خانواده در تشvل های مختلف 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
درصد سطری

 Jو فرهنگ  Jانجمن  خیریه بسیج انجمن  اولیاء و مربیان انجمن  یا كانون  علم

ارزش منطقه سvونت

١٠/٩١٣/٧٢٣/۵١۴/٨باال
١٠/۶١٣/١٢٠/۶١۶/۵متوسط ‑ باال

٨/۶١٣/٣٢۴/٧١٢/۶متوسط
۶/١٩/٠٢٢/۵٨/٠متوسط ‑ پایین

٢/٨١١/١٢٣/٣٧/۵پایین

وضعیت اقتصادی 

١۶/٧١۶/٧١٩/۴٢٧/٨باال
١١/۶١۴/۵٢٣/٢٢١/٧متوسط ‑ باال

١١/۵٩/٩١٩/٨١٢/۶متوسط
٨/٣١۴/٩٢۵/٣١۵/٣متوسط ‑ پایین

۶/١١١/٢٢٣/۶٩/٨پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

١٨/٢٩/١١۵/٩١١/۴باال
١٢/٩١٣/٣١٨/۵٢٠/٢متوسط
۶/۵١١/٨٢٣/٧١٠/۵پایین

Jمنزلت شغل

٣٣/٣٣+٩٠۶/۴١٢/١٢٧/٣
٨٠٧/٧١٧/٩٢١/٨١‑٩٠۵/۴
٧٠١١/٩١٨‑٨٠/۶٣١/۴١۵/٣
٧٠‑۶٠٨/۴١١/٩١۵/۴١٢/٨
۶٠‑۵٠٩/٠١٣/۴٢۴/٢١٣/٢
۵٠‑۴٠۵/۴١٣/٧٢٧/٩١٠/۶
۴١/٨٩/٧١٩/٨‑ ٠۶/۵

٧/٣١١/٩٢٢/٩١١/۵كل
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جدول ١٢‑٨. مشاركت اجتماعJ جمعیت ١۵ سال و بیشتر

ویژگJ های فردی
انجمن  یا كانون  علمJ  و فرهنگJانجمن  اولیاء و مربیان

درصد ستونJدرصد سطریتعداددرصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

١٨۵٠/۴١/۵۴۶٣/۶١٩/٩‑١۵ ساله
١٩٩٠/۵٢/۶۶٧٣/۶٢٩/٠‑٢۵ سال
٢۶١٨۵٧/۶۵۴/١٨۵٣/۵٣۶/٨‑۴٠ سال
۴١١۴٣۶/٧۴١/٨٣١١/۵١٣/۴‑۶۴ سال
٠٠/٠٠/٠٢٠/۵٠/٩باالی ۶۴ سال

جنس 
١٠٧٢/۶٣١/٣١١٣٢/٨۴٨/٩مرد
٢٣۵۵/٨۶٨/٧١١٨٢/٩۵١/١زن 

سطح تحصیالت

١٧٢/۵۵/٠٠٠/٠٠/٠بی سواد
٨٠۵/٢٢٣/۵٨٠/۵٣/۵ابتدایی
١۶۶٣/٧۴٨/٨١٠٠٢/٢۴٣/۵متوسطه

J٧٧۵/٧٢٢/۶١٢٢٩/١۵٣/٠عال

وضع فعالیت

١۴٢۵/٠۴٢/١٩٩٣/۵۴۶/۵شاغل
٣٠/٧٠/٩٣۵٨/٢١۶/۴دانشجو
٣٠/٣٠/٩۴٧۴/١٢٢/١محصل
١٨١٧/۶۵٣/٧٢٨١/٢١٣/١خانه دار

٨١/٩٢/۴۴١/٠١/٩دارای درآمد

وضع  تاهل 

٣١۵۶/٧٩٢/١١٠٨٢/٣۴۶/٨دارای همسر
١١٣/١٣/٢۵١/۴٢/٢بدون همسر

١۶٠/۵۴/٧١١٨٣/٩۵١/١مجرد
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ویژگJ های فردی
انجمن  یا كانون  علمJ  و فرهنگJانجمن  اولیاء و مربیان

درصد ستونJدرصد سطریتعداددرصد ستونJدرصد سطریتعداد

زبان مادری

J٢٠٧۴/١۶١/١١۵٩٣/٢۶٩/١فارس
J٧۴٣/٨٢١/٨٣٨٠/٢١۶/۵ترك
٨۵/٣٢/۴١٧/٠۴/٠عربی
٣٠۶/١٨/٨١٢٢/۴۵/٢كردی
J٠٠/٠٠/٠٠٠/٠٠/٠بلوچ

Jv١۵۵/۴۴/۴١۵۵/۴۶/۵لری و ل
Jv١٠٣/٨٢/٩٧٢/٧٣/٠گیل

٣۴٢۴/٢١٠٠/٠٢٣١٢/٩١٠٠/٠كل

ادامه جدول ١٢‑٨. مشاركت اجتماعJ جمعیت ١۵ سال و بیشتر

ویژگJ های فردی
بسیج انجمن های خیریه 

درصد ستونJدرصد سطریتعداددرصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

١٨۴٠/٣١/٠٢۶٧٢٠/٨٣١/۴‑١۵ ساله
١٩٣۶١/٩٩/١٢۵۶١٣/٨٣٠/١‑٢۵ سال
٢۶١۶۴۶/٨۴١/٣٢١۴٨/٨٢۵/١‑۴٠ سال
۴١١٧٣٨/١۴٣/۶١١٠۵/٢١٢/٩‑۶۴ سال
٢٠۴/٨۵/٠۴١/٠٠/۵باالی ۶۴ سال

جنس 
٢٢٣۵/۵۵۶/٢۵٢۵١٣۶١/٧مرد
١٧۴۴/٣۴٣/٨٣٢۶٨/٠٣٨/٣زن 
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ویژگJ های فردی
بسیج انجمن های خیریه 

درصد ستونJدرصد سطریتعداددرصد ستونJدرصد سطریتعداد

سطح تحصیالت

١٧٢/۵۴/٣۵٠/٧٠/۶بی سواد
۶۶۴/٣١۶/٧٧٨۵/١٩/٢ابتدایی
١٩١۴/٢۴٨/٢۵۵٠١٢/١۶۵/١متوسطه

J١٢٢٩/١٣٠/٨٢١٢١۵/٨٢۵/١عال

وضع فعالیت

٢٣١٨/١۶٠/٢٢٩٢١٠/٢٣٩/۵شاغل
٧١/۶١/٨٨٣١٩/۵١١/٢دانشجو
٧٠/۶١/٨٢۶٢٢٣/١٣۵/۴محصل
١١٠۴/۶٢٨/۶٩٠٣/٨١٢/٢خانه دار

٢٩۶/٩٧/۶١٣٣/١١/٨دارای درآمد

وضع  تاهل 

٣٣٢٧/٠٨٣/۶٣٠۵۶/۴٣۵/٨دارای همسر
١۴۴/٠٣/۵٢۴۶/٨٢/٨بدون همسر

۵١١/٧١٢/٨۵٢٢١٧/٣۶١/٣مجرد

زبان مادری

J٢۵۵۵/١۶۴/٧۵۵٩١١/١۶۶/٣فارس
J٩١۴/٧٢٣/١١۵٨٨/١١٨/٧ترك
۶٣/٩١/۵١٣٨/۶١/۵عربی
١٢٢/۴٣/٠۶١١٢/٣٧/٢كردی
J٠٠/٠٠/٠١٢/۶٠/١بلوچ

Jv١٧۶/٢۴/٣۴٨١٧/۴۵/٧لری و ل
Jv١٨۶/٨۴/۶١٣۴/٩١/۵گیل

٣٩٧۴/٩١٠٠/٠٨۵١١٠/۵١٠٠/٠كل
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برگزاری جشن تولد 
ــن  ــه ای ــه م2 شــود؟» ۵٣/٨ درصــد خانواده هــا ب ــد گرفت ــرای اعضــا جشــن تول ــواده شــما ب ــواده ســؤال شــده: «در خان از خان

ســؤال پاســخ مثبــت و ۴۶/٢ درصــد پاســخ منفــ2 داده انــد. 

تعداد جشن تولد برگزار شده در سال 
ــد برگــزار شــده  ــار جشــن تول ــد ب ــد در ســال گذشــته اســت: «در ســال گذشــته چن ســؤال بعــدی در مــورد تعــداد جشــن تول
اســت؟» خانواده هایــی كــه بــه ســؤال اول پاســخ مثبــت داده انــد، در ســال گذشــته بیــن صفــر تــا ١٢ بــار جشــن تولــد گرفته انــد. 

جدول ١٢‑٩. تعداد جشن تولد برگزار شده در سال گذشته

درصد كل جمعیتدرصد جمعیت برگزاركنندهتعدادتعداد جشن تولد برگزار شده 

۶۶۵/٠٢/٧صفر
١۴٨٣٣۶/۶١٩/٧
٢٣٩۶٣٠/٠١۶/١
٣١٨٢١٣/٨٧/۴
۴١١٧٨/٩۴/٨
۵۴۴٣/٣١/٨

١٢‑۶٣٣٢/۵١/٣

دعوت دیAران به جشن تولد 
«در ایــن مراســم (جشــن تولــد) غیــر از اعضــای خانــواده افــراد دی3ــری هــم دعــوت شــده اند؟» ۵٩/۵ درصــد خانواده هایــی كــه 

در ســال گذشــته جشــن تولــد برگــزار كرده انــد، بــه ایــن ســؤال پاســخ مثبــت و ۴٠/۵ درصــد پاســخ منفــ2 داده انــد. 

دعوت اعضای خانواده به جشن تولد 
ســؤال دی3ــر در مــورد دعــوت اعضــای خانــواده بــه جشــن تولــد از ســوی دی3ــران اســت: «در ســال گذشــته اعضــای خانــواده 
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جمعــا چنــد بــار بــه جشــن تولــد دعــوت شــده اند؟» در ۶٧/۴ درصــد خانواده هــا در ســال گذشــته فــرد یــا افــرادی بــه جشــن 
تولــد دعــوت شــده اند. جــدول دفعــات دعــوت را نشــان م2 دهــد. 

جدول ١٢‑١٠. دفعات دعوت اعضای خانواده به جشن تولد در سال گذشته (در كل خانواده ها)

درصدتعداد دفعات دعوت 

٨٠٠٣٢/۶عدم دعوت
١۴۵۶١٨/۶
٢۵٠٠٢٠/۴
٣٣١٧١٢/٩
۴١۵۴۶/٣
۵٨۶٣/۵

٢۵‑۶١۴١۵/٧

جدول ١٢‑١١. برگزاری جشن تولد برای اعضای خانواده 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
برگزاری جشن تولد  

درصدستونJدرصد سطری

ارزش منطقه سvونت

۶٢/٨٨/٨باال
۶١/۶٢۴/٩متوسط ‑ باال

۵٧/٠٢٨/٨متوسط
۴٧/٧١٩/٢متوسط ‑ پایین

۴۴/٨١٨/٣پایین
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پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
برگزاری جشن تولد  

درصدستونJدرصد سطری

وضعیت اقتصادی 

۵٢/٨١/٧باال
۶٠/٩٣/٨متوسط ‑ باال

۶٢/١١٠/٣متوسط
۵۶/٩٢٧/۵متوسط ‑ پایین

۵٢/٨۵۶/۵پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

۵۶/٨١/٩باال
٧٠/٨١٢/۶متوسط
۵٢/٢٨۵/۵پایین

Jمنزلت شغل

٧٨/٨٢/٣+٩٠
٨٠٧‑٩٠۶/٩۵/٣
٧٠٧٢/٩٧‑٨٠/۶
٧٠‑۶٠۶٨/٧١٣/٨
۶٠‑۵٠۶٢/٣٣٠/١
۵٠‑۴٠۵۶/۴٣٠/۶
۴٠ ‑۴٢/١١٠/٣

۵٣/٨١٠٠/٠كل
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جدول ١٢‑١٢. تعداد جشن تولد برگزار شده در خانواده در سال گذشته 

تعداد (میانگین) پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده

ارزش منطقه سvونت

٢/١باال
٢/٣متوسط ‑ باال

٢/١متوسط
٢/١متوسط ‑ پایین

١/٧پایین

وضعیت اقتصادی 

٢/٠باال
٢/٣متوسط ‑ باال

٢/۵متوسط
٢/٣متوسط ‑ پایین

١/٩پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٢/٧باال
٢/۵متوسط
٢/٠پایین

Jمنزلت شغل

٢/٧+٩٠
٨٠٢‑٩٠/۴
٧٠٢/٠‑٨٠
٧٠‑۶٠٢/١
۶٠‑۵٠٢/١
۵٠‑۴٠٢/٠
۴٢/٠‑ ٠

٢/١كل
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جدول ١٢‑١٣. دعوت دیAران به جشن تولد اعضا در خانواده هایی كه در سال گذشته جشن تولد برگزار كرده اند

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
دعوت دیAران به جشن تولد 

درصدستونJدرصد سطری

ارزش منطقه سvونت

۶٠/٠٨/٩باال
۵٩/۴٢۴/٩متوسط ‑ باال

۶١/۴٢٩/٨متوسط
۶١/٢١٩/٧متوسط ‑ پایین

۵۴/٠١۶/۶پایین

وضعیت اقتصادی 

۶٨/۴٢/٠باال
۵٩/۵٣/٨متوسط ‑ باال

۵٩/٣١٠/٣متوسط
۵٨/١٢۶/٨متوسط ‑ پایین

۶٠/۴۵٧/١پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٧٢/٠٢/٣باال
۶١/٨١٣/١متوسط
۵٩/٠٨۴/۶پایین

Jمنزلت شغل

٩٠+۶١/۵٢/۴
٨٠‑٩٠۶٨/٣۶/٠
٧٠‑٨٠۶٠/۵٧/٧
٧٠‑۶٠۶٩/٢١۵/٩
۶٠‑۵٠۵۶/٢٢٨/١
۵٠‑۴٠۵٩/٢٣٠/٢
۴٠ ‑۵۶/۴٩/٧

۵٩/۵١٠٠/٠كل
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انجام فعالیت
اولیــن ســؤال در مــورد انجــام فعالیــت هنــری و دســت2 ایــن اســت: «اعضــای خانــواده شــما در زمــان فراغــت بــه خاطــر تفنــن و 
ســرگرم2 (نــه بــه عنــوان كار یــا تكلیــف درســ2) فعالیــت هنــری و دســت2 انجــام م2 دهنــد؟» اعضــای ۴٩/١ درصــد خانواده هــا 

بــه فعالیــت هنــری و دســت2 بــه قصــد تفنــن و ســرگرم2 م2 پردازنــد. 
١٧/٢ درصد جمعیت نمونه حداقل به انجام یك فعالیت هنری و دست2 به قصد تفنن و سرگرم2 م2 پردازند. 

 Jتنوع در فعالیت هنری و دست
ــری و دســت2  ــوع فعالیــت هن ــه چــه ن ــوده اســت: «معمــوال اعضــا ب ــری و دســت2 ب ــوع فعالیــت هن پرســش دی3ــر در مــورد ن

ــت.  ــده اس ــبه ش ــا محاس ــام فعالیت ه ــوع در انج ــده، تن ــر ش ــه ذك ــی ك ــداد فعالیت های ــه تع ــه ب ــا توج ــد؟» ب م2 پردازن
١٠/۵ درصــد افــراد بــه انجــام ١ فعالیــت، ۴/۶ درصــد ٢، ١/۵ درصــد ٣ و ٠/۵ درصــد بــه انجــام ۴ تــا ۶ نــوع فعالیــت 

ــد. ــری و دســت2 م2 پردازن هن
در مقیــاس خانــواده، در ٢٢/٨ درصــد خانواده هــا ١، ١۵/٨ درصــد ٢، ۶/۶ درصــد ٣، ٢/۴ درصــد ۴، ٠/٧ درصــد ۵ و 

ــت انجــام م2 شــود. در ٠/٢ درصــد خانواده هــا ۶ فعالی
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جدول ١٣‑١. انجام فعالیت هنری در خانواده 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
انجام فعالیت 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

ارزش منطقه سvونت

٩٢۵٠/٣٧/٧باال
٢٧۴۵١/٩٢٣/٠متوسط ‑ باال

٣٣٣۵٠/۵٢٧/٩متوسط
٢۵١۴٧/٩٢١/١متوسط ‑ پایین

٢۴٢۴۵/۴٢٠/٣پایین

وضعیت اقتصادی 

١٩۵٢/٨١/٩باال
٣۵۵٠/٧٣/۵متوسط ‑ باال

٩٢۵٠/۵٩/٣متوسط
٢٧٢۵١/۴٢٧/۴متوسط ‑ پایین

۵٧۶۴٩/٢۵٧/٩پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٢۶۵٩/١٢/٢باال
١١٢۴٨/١٩/۴متوسط
١٠۵٠۴٩/٠٨٨/۴پایین

Jمنزلت شغل

٢٣+٩٠۶٩/٧٢/٣
٨٠‑٩٠۴۵۵٧/٧۴/۵
٧٠‑٨٠۶٩۵٨/۵٧/٠
٧٠‑۶٠١٢۴۵۴/۶١٢/۵
۶٠‑۵٠٢٩٠۵٣/١٢٩/٣
۵٠‑۴٠٣٣١۵۴/٠٣٣/۴
۴١٠٨٣٨/٨١٠/٩‑ ٠

١٢٠۵۴٩/١١٠٠/٠كل
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جدول ١٣‑٢. انجام فعالیت هنری به قصد تفنن و سرگرمJ در كل جمعیت 

ویژگJ های فردی
انجام فعالیت به قصد تفنن

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶۶٨٧/٠۴/٠‑١١ سال
١٢٣٩٣١٩/۴٢٣/٢‑١٨ سال
١٩۴۴۵٢٣/٩٢۶/٣‑٢۵ سال
٢۶۵٣۴٢٢/١٣١/۵‑۴٠ سال
۴١٢٣۴١١/٠١٣/٨‑۶۴ سال
١٩۴/۶١/١باالی ۶۴ سال

جنس 
١٩٧۴/٠١١/۶مرد
١۴٩۶٣٠/۵٨٨/۴زن 

سطح تحصیالت

۴٢۵/٨٢/۵بی سواد
٢٧٩١١/٢١۶/۵ابتدایی
١١١٠٢١/٢۶۵/۶متوسطه

J٢۶٢١٩/۵١۵/۵عال

وضع فعالیت

٢١۵٧/۵١۴/١شاغل
٩٠٢١/٢۵/٩دانشجو
۴٢٩١۵/۶٢٨محصل
٧۶٨٣١/٩۵٠/٢خانه دار

٢٨۶/٧١/٨دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

٨۵٠١٨/٠۵٠/٢دارای همسر
۵۴١۵/۴٣/٢بدون همسر

٧٨٩١۶/٧۴۶/۶مجرد
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ویژگJ های فردی
انجام فعالیت به قصد تفنن

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

زبان مادری

J١١١۵١٨/٠۶۶/٧فارس
J٣۶٩١۶/۴٢٢/١ترك
٢١١٠/۵١/٣عربی
٨٣١٣/٩۵/٠كردی
J٣۵/٢٠/٢بلوچ

Jv۴٢١٢/۶٢/۵لری و ل
Jv۵٧١٩/٩٣/۴گیل

١۶٩٣١٧/٢١٠٠/٠كل

جدول ١٣‑٣. تنوع (تعداد) فعالیت هنری در جمعیت اهل انجام فعالیت 

تنوع  (میانگین)ویژگJ های فردی

سن

۶٠/١‑١١ سال
١٢٠/٣‑١٨ سال
١٩٠/۴‑٢۵ سال
٢۶٠/۴‑۴٠ سال
۴١٠/٢‑۶۴ سال
٠/١باالی ۶۴ سال

جنس 
٠/١مرد
٠/۵زن 
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تنوع  (میانگین)ویژگJ های فردی

سطح تحصیالت

٠/١بی سواد
٠/٢ابتدایی
٠/٣متوسطه

J٠/٣عال

وضع فعالیت

٠/١شاغل
٠/٣دانشجو
٠/٢محصل
٠/۵خانه دار

٠/١دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

٠/٣دارای همسر
٠/٢بدون همسر

٠/٣مجرد

زبان مادری

J٠/٣فارس
J٠/٣ترك
٠/٢عربی
٠/٢كردی
J٠/١بلوچ

Jv٠/٢لری و ل
Jv٠/٣گیل

٠/٣كل
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نوع فعالیت 

 Jجدول ١٣‑۴. انجام انواع فعالیت هنری و دست

نوع فعالیت 
در جمعیت در خانواده

درصد تعداد درصد تعداد

J۴١۴١۶/٩۴٨٠۴/٩خیاط
٣٢۵١٣/٢٣٧٨٣/٩گل سازی
J٢۵۴١٠/۴٢٨۶٢/٩بافندگ

J٢٠٨٨/۵٢٣٩٢/۴قالب باف
J١۶۵۶/٧٢٠۶٢/١نقاش

١۴٢۵/٨١۶۴١/٧گلدوزی
J٧۵٣/١٨٨٠/٩گل چین
Jباف J۶۴٢/۶٨٧٠/٩قال

J۵۴٢/٢٧۵٠/٨نواختن موسیق
۵١٢/١۶۵٠/٧كوبلن دوزی

۵٠٢/٠۶٣٠/۶عروسك سازی
J٣۴١/۴۴۵٠/۵خطاط

۴١١/٧۴٢٠/۴آرایشAری
Jرومه بافv٣۴١/۴۴٢٠/۴م
٢١٠/٩٣٣٠/٣تابلو سازی
٢١٠/٩٢۴٠/٢پته دوزی

١۶٠/٧٢٠٠/٢طراحJ و گرافیك
١٢٠/۵١۴٠/١معرق
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نوع فعالیت 
در جمعیت در خانواده

درصد تعداد درصد تعداد

٩٠/۴١٣٠/١مجسمه سازی
J١٠٠/۴١٣٠/١گیپور باف
J١٠٠/۴١٢٠/١كنف باف
J٧٠/٣١٢٠/١اكشوباف

۵٠/٢١٠٠/١آواز 
J٨٠/٣١٠٠/١حلقه باف
٧٠/٣١٠٠/١كار با آیینه

٨٠/٣٩٠/١منجوق دوزی
J٩٠/۴٩٠/١گل باف

٧٠/٣٨٠/١كار با چوب – نجاری
J٧٠/٣٧٠/١كامواباف
۵٠/٢٧٠/١سفره آرایی
۵٠/٢۶٠/١ملیله دوزی
J۶٠/٢۶٠/١تسبیح كش
۵٠/٢۵٠/١تابلو دوزی

۴٠/٢۵٠/١نت
J۴٠/٢۵٠/١ابریشم باف
۴٠/٢۵٠/١گل رویایی
۴٠/٢۵٠/١شمع سازی

۶٧٢/٧٨۵٠/٩سایر فعالیت ها

ســایر فعالیت هــا بــا داشــتن فراوانــ2 ۴ و كمتــر (اغلــب ١ و٢) در جمعیــت بــه ایــن شــرح اســت: فیلم ســازی، فیلمبــرداری، 
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ــرودن  ــه ای، س ــاژ، گل شیش ــب، دكوپ ــفال، تذهی ــ2 روی س ــ2، نقاش ــازی، عكاس ــص، آهنگ س ــر، رق ــ2، تئات فیلمنامه نویس
شــعر، نویســندگ2، گل آرایــی، مشــبك، ســفال3ری، ســراج2، فرفــوژه، ریخته گــری، نمــای رومــ2، حصیربافــ2، شــماره دوزی، 
زری دوزی،  گیوه بافــ2،  تكــه دوزی،  گلیم بافــ2،  ســجاده باف2،  جاجیم بافــ2،  گون2 بافــ2،  مروارید بافــ2،  پولــك دوزی، 

ــرمه دوزی و ....  ــرودر دوزی، س ــ2، ب ــ2، الیاف باف ــون دوزی، خزباف گالبت
 جدول ١٣‑۵. نسبت انجام انواع فعالیت هنری (در كل خانواده ها) 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
درصد سطری 

Jگل سازیدرصد سطری خیاطJبافندگJقالب باف

ارزش منطقه سvونت

١٨/٠١٢/۶٨/٧۶/۶باال
١٧/٢١١/۶٩/٧٧/٠متوسط ‑ باال

١٩/٧١٣/۶٩/۵٧/١متوسط
١۵/۶١۴/٩١١/٣١٠/٩متوسط ‑ پایین

١٣/۵١٢/٩١١/٣١٠/١پایین

وضعیت اقتصادی 

١٩/۴۵/۶٨/٣۵/۶باال
٠/١٣١۴/۵۵/٨۴/٣متوسط ‑ باال

١٣/٢١۴/٣٩/٣٧/٧متوسط
٢٠/٢١٢/٧٩/٨٧/٠متوسط ‑ پایین

١٧/٢١۴/۴١١/١١٠/١پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

١١/۴٩/١١٣/۶٩/١باال
١۴/٢٩/٩٨/٢۴/٣متوسط
١٧/٣١٣/٧١٠/٣٩/٠پایین
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پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
درصد سطری 

Jگل سازیدرصد سطری خیاطJبافندگJقالب باف

Jمنزلت شغل

٢+٩٠۴/٢٢١/٢٩/١۶/١
٨٠٢٠‑٩٠/۵١۶/٧٩/٠٧/٧
٧٠١‑٨٠۶/٩١٣/۶١١/٩٩/٣
٧٠‑۶٠١٧/٢١۵/٩٧/٩٨/٨
۶٠‑۵٠١٩/٠١۴/۵٩/٧٨/۶
۵٠‑۴٠١٧/١١۴/٧١٣/٢١١/٣
۴١٢/٩١٢‑ ٠/۶٩/۴٨/۶

١۶/٩١٣/٢١٠/۴٨/۵كل

ادامه جدول ١٣‑۵. نسبت انجام انواع فعالیت هنری (در كل خانواده ها) 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
درصد سطری 

JگلدوزینقاشJگل چینJباف Jقال

ارزش منطقه سvونت

۶/۶۴/۴٢/٢١/١باال
١١/٠۵/۵٣/٢١/٧متوسط ‑ باال

۶/٧٧/۶٣/٩٢/۶متوسط
۶/١۵/٩٣/١٢/۵متوسط ‑ پایین

٣/۴٣/٩٢/١۴/٣پایین

وضعیت اقتصادی 

١١/١١١/١٠/٠٠/٠باال
١٠/١٢/٩١/۴١/۴متوسط ‑ باال

٩/٩۵/۵٢/٢١/۶متوسط
٧/٩۵/٩۴/۵١/٧متوسط ‑ پایین

۵/۵۵/٧٢/۶٣/٠پایین
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پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
درصد سطری 

JگلدوزینقاشJگل چینJباف Jقال

درآمد ‑ مخارج ماهانه

١٨/٢۶/٨٩/١۴/۵باال
١١/۶۴/٣١/٣١/٣متوسط
۶/٠۵/٨٣/٢٢/٨پایین

Jمنزلت شغل

١٨/٢١٢/١٠/٠٠/٠+٩٠
٨٠١١‑٩٠/۵٩/٠٢/۶٠/٠
٧٠٩/٣‑٨٠۵/٩١/٧٣/۴
٧٠‑۶٠٩/٧۴/٨۵/٣٣/١
۶٠‑۵٠۶/٢۶/٢٣/٨٢/٧
۵٠‑۴٠۵/٩۶/٢٣/۶٢/٩
۴٢‑ ٠/۵۵/٠٢/٢٢/٩

۶/٧۵/٨٣/١٢/۶كل

ادامه جدول ١٣‑۵. نسبت انجام انواع فعالیت هنری (در كل خانواده ها) 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
درصد سطری 

Jعروسك سازیكوبلن دوزینواختن موسیقJخطاط

ارزش منطقه سvونت

۴/٩١/۶١/١٠/۵باال
۴/٧٣/٠١/۵٢/٣متوسط ‑ باال

١/٧٢/١٢/۶٠/٩متوسط
٠/٨١/٩٢/١٢/١متوسط ‑ پایین

٠/٨١/۵١/٩٠/۶پایین
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پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
درصد سطری 

Jعروسك سازیكوبلن دوزینواختن موسیقJخطاط

وضعیت اقتصادی 

٨/٣٢/٨٠/٠۵/۶باال
١۴/۵١/۴١/۴٠/٠متوسط ‑ باال

٧/١٢/٢١/۶٢/٢متوسط
٢/۵١/٩٢/۵١/١متوسط ‑ پایین

٠/٩١/۵٢/٠١/۶پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

١٣/۶۴/۵٢/٣٢/٣باال
٨/٢١/٣٢/١٢/۶متوسط
١/۴٢/١٢/٠١/٢پایین

Jمنزلت شغل

١+٩٠۵/٢٠/٠٣/٠٣/٠
٨٠٩/٠٢‑٩٠/۶٢/۶١/٣
٧٠‑٨٠۵/١٣/۴۵/٩٠/٨
٧٠‑۶٠٣/۵١/٣٢/۶١/٣
۶٠‑۵٠١/٨٢/٢١/۵٠/٩
۵٠‑۴٠١/٠١/٨١/٨٢/٣
۴٠/٧١/١١‑ ٠/۴٠/٠

٢/٢٢/١٢/٠١/۴كل
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 جدول ١٣‑۶. انجام انواع فعالیت در كل جمعیت

ویژگJ های فردی
 Jگل سازی خیاط Jبافندگ

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

سن

۶٠/۶١/٢٠/٧١/٨٠/٢٠/٧‑١١ سال
١٢٢/٨١١/٨۵/۵٢٩/١١/٧١١/٨‑١٨ سال
١٩۵/٨٢٢/٣٧/۴٣۵/٩٢/٧١٧/٨‑٢۵ سال
٢۶٧/٨٣٨/٨۴/۶٢٩/١۵/١۴٢/٩‑۴٠ سال
۴١۵/۶٢۴/۵٠/٨۴/٢٣/٢٢۴/٠‑۶۴ سال
١/٧١/۴٠/٠٠/٠١/٩٢/٨باالی ۶۴ سال

جنس 
٠/۴۴/۵٠/٢٢/۴٠/١١/۴مرد
٩/۴٩۵/۵٧/۶٩٧/۶۵/٨٩٨/۶زن 

سطح تحصیالت

١/٨٢/٧٠/٣٠/۵٢/۶۶/۶بی سواد
٣/٣١۶/٧١/٣٨/۶٢/٧٢٣/٠ابتدایی
۶/٠۶۴/٩۵/٨٧٩/١٣/۴۶١/٧متوسطه

J۵/٧١۵/٧٣/۴١١/٨١/٩٨/٧عال

وضعیت فعالیت

٢/٣١۵/٢٠/٩٧/۶٠/٨٨/٧شاغل
۴/۵۴/٣٢/٨٣/٧١/۶٢/٧دانشجو
٢/١١٣/٢۴/٠٣٣/٢٠/٩٩/١محصل
١١/٩۶۴/٩٧/۴۵۴/٣٨/۴٧۶/٨خانه دار

٢/۶٢/۵١/٠١/٢١/٧٢/٧دارای درآمد

وضع  تاهل 

۶/۵۶٣/٧٣/٨۴٧/۶۴/۴٧٢/٨دارای همسر
۶/۶۴/٧٢/٣٢/١۴/٣۵/٢بدون همسر

٣/٢٣١/۵۴/١۵٠/٣١/٣٢٢/٠مجرد



٢٣۵ | Jفصل سیزدهم: فعالیت های هنری و دست

ویژگJ های فردی
 Jگل سازی خیاط Jبافندگ

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

زبان مادری

J۵/٠۶۴/٨۴/١۶٧/٠٢/۶۵۶/٨فارس
J۴/۵٢١/٢٣/٨٢٢/٧٣/۵٢٧/٧ترك
۴/۵١/٩١/٠٠/۵١/۵١/١عربی
٣/۴۴/٢٣/۴۵/٣٣/٩٨/١كردی
J۵/٢۶/٠١/٧٠/٣٠/٠٠/٠بلوچ

Jv٣/٠٢/١٣/٠٢/۶٣/٩۴/۶لری و ل
Jv٩/٨۵/٩٣/١٢/۴٢/۴٢/۵گیل

۴/٩١٠٠/٠٣/٩١٠٠/٠٢/٩١٠٠/٠كل

ادامه جدول ١٣‑۶. انجام انواع فعالیت در كل جمعیت

ویژگJ های فردی
 Jقالب باف Jگلدوزی نقاش

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

سن

۶٠/١٠/۴٣/٢١۵/٠٠/٣١/٨‑١١ سال
١٢١/٩١۵/٨٣/٧٣۶/٩١/١١۴/٠‑١٨ سال
١٩۴/١٣٢/٠٣/٢٢٩/١٢/٢٢۵/٠‑٢۵ سال
٢۶۴/٠٣٩/٨١/٠١١/٧٣/٢۴٧/٠‑۴٠ سال
۴١١/٣١١/٢٠/٧٧/٣٠/٩١١/۶‑۶۴ سال
٠/۵٨/٠٠/٠٠/٠٠/٢٠/۶باالی ۶۴ سال

جنس 
٠/١٢/١١/٢٢٧/٧٠/١٣/٠مرد
۴/٨٩٧/٩٣/٠٧٢/٣٣/٢٩٧/٠زن 



٢٣۶ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

ویژگJ های فردی
 Jقالب باف Jگلدوزی نقاش

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

سطح تحصیالت

٣/٠٨/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠بی سواد
١/۶١۶/۶١/۴١۶/۵٠/٨١٢/٢ابتدایی
٣/٣٧٢/٢٢/٣۵٨/٣٢/٢٧٠/٧متوسطه

J١/٩١٠/۴٣/٩٢۵/٢٢/١١٧/١عال

وضعیت فعالیت

١/٠١٢/٨١/٠١۵/١٠/٧١٣/٨شاغل
١/۴٢/٨۵/٢١١/٨١/۴۴/١دانشجو
١/٢١۵/١٣/٧۵۴/٨١/١٢٠/٧محصل
۶/٢۶٨/٣١/٣١٧/٢٣/۶۶٠/٠خانه دار

٠/۵٠/٩٠/۵١/١٠/۵١/۴دارای درآمد

وضع  تاهل 

٣/١۶١/٨١/٠٢٢/٨١/٩۵۴/٩دارای همسر
٢/۶٣/٧٠/٣٠/۵٢/٣۴/٩بدون همسر

١/٨٣۴/۴٣/٣٧۶/٧١/۴۴٠/٢مجرد

زبان مادری

J٢/۵۶۴/٧٢/۶٧٩/۶١/۶۶١/۵فارس
J٢/٨٢۶/١١/٣١۴/۶١/٩٢۶/٧ترك
٠/۵٠/۴٣/٠٢/٩٢/٠٢/۵عربی
٢/٠۵/٠٠/٨٢/۴١/٢۴/٣كردی
J٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠بلوچ

Jv٢/٧٣/٧٠/٠٠/٠١/۵٣/١لری و ل
Jv١/٧٢/١٠/١١/۵٢/١٣/٧گیل

٢/۵١٠٠/٠٢/١١٠٠/٠١/٧١٠٠/٠كل



٢٣٧ | Jفصل سیزدهم: فعالیت های هنری و دست

ادامه جدول ١٣‑۶. انجام انواع فعالیت در كل جمعیت

ویژگJ های فردی
نوازندگJ قالJ بافJ گل چینJ  و بلندر

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

سن

۶٠/٣٣/٣٠/٠٠/٠٠/۴۵/٢‑١١ سال
١٢١/۶٣۵/٢٠/٩٢١/٨١/٣٣۵/١‑١٨ سال
١٩١/۵٢٩/٧٠/٨١٧/٢١/۵٣۵/١‑٢۵ سال
٢۶١/٢٣٠/٨١/۶۴۴/٨٠/۶١٨/٢‑۴٠ سال
۴١٠/٠١/١٠/۶١٣/٨٠/٢۵/٢‑۶۴ سال
٠/٠٠/٠٠/۵٢/٣٠/٢١/٣باالی ۶۴ سال

جنس 
١/٠۵/۵٠/١۶/٩٠/٩۵۴/۵مرد
١/٨٩۴/۵١/٧٩٣/١٠/٧۴۵/۵زن 

سطح تحصیالت

٠/٠٠/٠١/۶١٣/٨٠/٠٠/٠بی سواد
٠/٢۵/۵١/٢٣۴/۵٠/٢۵/٢ابتدایی
١/۴٧٨/٠٠/٨۴٨/٣٠/٧۴۶/٨متوسطه

J١/١١۶/۵٠/٢٣/۴٢/٨۴٨/١عال

وضعیت فعالیت

٢/٠٨/۴٠/٢۶/٢٠/۶٢١/٩شاغل
١/۶٨/۴٠/۵٢/۵۴/۵٢۶/٠دانشجو
١/٢۴١/٠٠/۴١٣/۶١/١٣٩/٧محصل
١/۵۴٢/٢٢/۵٧۵/٣٠/٣٩/۶خانه دار

٠/٠٠/٠٠/۵٢/۵٠/۵٢/٧دارای درآمد

وضع  تاهل 

٠/٨۴۴/٠١/١۶٠/٩٠/٣١۶/٩دارای همسر
٠/۶٢/٢٢/٣٩/٢٠/٣١/٣بدون همسر

١/٠۵٣/٨٠/۵٢٩/٩١/٣٨١/٨مجرد



٢٣٨ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

ویژگJ های فردی
نوازندگJ قالJ بافJ گل چینJ  و بلندر

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

زبان مادری

J١/٠٧٠/٣۵/٠٣۵/۶١/٠٨۵/٣فارس
J٠/۶١۵/۴١/٧۴٣/٧٠/۴١٢/٠ترك
٠/۵١/١٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠عربی
٠/٧۴/۴٢/٩١٩/۵٠/٣٢/٧كردی
J٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠بلوچ

Jv١/٢۴/۴٠/٣١/١٠/٠٠/٠لری و ل
Jv١/۴۴/۴٠/٧٢/٣٠/٣١/٣گیل

٠/٩١٠٠/٠٠/٩٠/١٠٠٠/٨١٠٠/٠كل

 زمان فعالیت
«در ماه گذشته هر یك از اعضا در مجموع چه مدت به انجام فعالیت هایی كه نام بردید  پرداخته اند؟» میانگین زمان انجام فعالیت 
هنری و دست2 تفنن2 در جمعیت2 كه به فعالیت هنری و دست2 م2 پردازند (١۶٩٣ نفر) در ماه گذشته (پاییز ٨٢) ١٢/٣ ساعت است. 

در صورت2 كه این نسبت را به كل جمعیت محاسبه كنیم، میانگین انجام فعالیت در ماه گذشته ١٢٧ دقیقه بوده است. 
جدول ١٣‑٧. زمان انجام فعالیت هنری در ماه (ساعت) 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
در جمعیتJ كه به انجام فعالیت مJ پردازند 

میانگین

ارزش منطقه سvونت

٩/١باال
١١/٠متوسط ‑ باال

١٢/٣متوسط
١٣/٩متوسط ‑ پایین

١٢/۴پایین



٢٣٩ | Jفصل سیزدهم: فعالیت های هنری و دست

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
در جمعیتJ كه به انجام فعالیت مJ پردازند 

میانگین

وضعیت اقتصادی 

١۵/٣باال
٨/١متوسط ‑ باال

١٠/٣متوسط
١١/٢متوسط ‑ پایین

١٣/٩پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٢١/٧باال
١٣/۴متوسط
١٢/٠پایین

Jمنزلت شغل

١٧/١+٩٠
٨٠٨‑٩٠/۴
٧٠١٠‑٨٠/۴
٧٠‑۶٠١١/٢
۶٠‑۵٠١٢/۴
۵٠‑۴٠١٣/٢
۴١‑ ٠۶/٢

١٢/٣كل



٢۴٠ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

جدول ١٣‑٨. زمان  صرف شده  برای انجام  فعالیت  هنری  در ماه  گذشته (ساعت)

ویژگJ های فردی
در كل جمعیت (سرانه)در جمعیت انجام دهنده

S.DمیانگینS.Dمیانگین

سن

۶٨/٧١٠/۶٠/۶٣/۶‑١١ سال
١٢١١/٨٢٢/٠٢/٣١٠/٧‑١٨ سال
١٩١٣/۶٢۶/٣٣/٣١۴/١‑٢۵ سال
٢۶١٢/٢٢۵/٩٢/٧١٣/٢‑۴٠ سال
۴١١٢/١٢٧/٠١/٣٩/٧‑۶۴ سال
٩/١١٩/۴٠/۴۴/۵باالی ۶۴ سال

جنس 
١١/٣٢٢/۴٠/۵۵/٠مرد
١٢/۴٢۵/١٣/٨١۵/٠زن 

سطح تحصیالت

١۵/٠٣٩/۵٠/٩١٠/٠بی سواد
١١/۶٢٢/۶١/٣٨/۴ابتدایی
١٢/۴٢۴/٣٢/۶١٢/٣متوسطه

J١٢/٢٢۶/٠٢/۴١٢/۴عال

وضع فعالیت

٩/٧٢٣/٢٠/٧۶/٨شاغل
١٣/۶٢٩/٩٢/٩١۴/٨دانشجو
١١/٣٢٢١/٨٩/۶محصل
١٣/٢٢۶/١۴/٢١۶/٠خانه دار

١۵/۴٢٣/٣١/٠٧/١دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

١٢/٩٢۵/٢٢/٣١١/٨دارای همسر
١٨/٠۴٣/۴٢/٨١٨/١بدون همسر

١١/٣٢٢/۴١/٩١٠/١مجرد



٢۴١ | Jفصل سیزدهم: فعالیت های هنری و دست

ویژگJ های فردی
در كل جمعیت (سرانه)در جمعیت انجام دهنده

S.DمیانگینS.Dمیانگین

زبان مادری

J١١/۴٢٢/٣٢/١١٠/۴فارس
J١۴/٨٣١/٨٢/۴١۴/٠ترك
١٢/٣١٩/١١/٣٧/١عربی
١٧/٨٣٢/٢٢/۵١٣/۵كردی
J۶/٧۶/١٠/٣١/٩بلوچ

Jv٨/۵٨/٩١/١۴/٢لری و ل
Jv٨/۴٩/٠١/٧۵/٢گیل

١٢/٣٢۴/٨٢/١١١/٣كل
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انجام فعالیت
در بخشــ2 از پرسشــنامه در خصــوص: ١) رفتــن بــه پــارك و مراكــز تفریحــ2، ٢) گــردش یــا قــدم زدن در بــازار و خیابــان، ٣) 

رفتــن بــه قهوه خانــه و ۴) رفتــن بــه كاف2 شــاپ ســؤال شــده اســت. 
جدول ١۴‑١. گردش و تفریح در خانواده و جمعیت 

Jنوع فعالیت تفریح
انجام فعالیت در جمعیت انجام فعالیت حداقل یك نفر در خانواده 

درصدتعداددرصدتعداد

J١٩١٨٧٨/٢۶٧١٣۶٨/۴رفتن به پارك و مراكز تفریح
١۵٢۵۶٢/١۴٣٢۶۴۴/١گردش یا قدم زدن در بازار و خیابان

۴٠٣١۶/۴٩٨٧١٠/١رفتن به كافJ شاپ
٢٠۶٨/۴٣۶٧٣/٧رفتن به قهوه خانه



٢۴۴ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

جدول ١۴‑٢. گردش و تفریح (در كل خانواده ها) 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
درصد سطری

گردش  یا قدم  زدن در بازار و خیابان رفتن  به  پارك  و مراكز تفریحJرفتن  به  كافJ شاپ رفتن  به  قهوه خانه 

ارزش منطقه 
سvونت

۶/٠٢۵/١٨٠/٣۶٢/٣باال
٧/۶٢٣/١٨٠/٧۶٧/٠متوسط ‑ باال

٩/۵١٧/١٧٩/٧۶٣/٨متوسط
٨/۴١١/۶٧۶/٠۶٠/١متوسط ‑ پایین

٨/۴١٠/٩٧۵/۴۵٧/٠پایین

وضعیت 
اقتصادی 

٢/٨٢٧/٨٧٢/٢۵٨/٣باال
۵/٨٢۴/۶٧٢/۵۶٣/٨متوسط ‑ باال

١٢/۶٢۴/٧٧٨/٠۶۴/٣متوسط
٧/۶١٧/٢٨٠/٠۶٣/١متوسط ‑ پایین

٨/١١۶/٢٧٨/٩۶٢/٣پایین

درآمد ‑ مخارج 
ماهانه

١۵/٩۴۵/۵٧٢/٧٧٧/٣باال
١٠/٧٣٠/٩٨٠/٧۶٣/٩متوسط
٧/٩١۴/٢٧٨/٣۶١/٨پایین

Jمنزلت شغل

٩٠+۶/١٢۴/٢٨۴/٨۵٧/۶
٨٠١٠/٣٢٨/٢٨‑٩٠۴/۶۶٩/٢
٧٠٧‑٨٠/۶٢١/٢٨٣/١۶٧/٨
٧٠‑۶٠١٠/۶٢٢/٩٨٠/٢۶۴/٣
۶٠‑۵٠٩/٢١٧/٩٨٢/٨۶۶/٧
۵٠‑۴٠٧/٧١۶/٠٨۴/٨۶۴/۴
۴١٠/١٩‑ ٠/۴٧۴/٨۵۶/٨

٨/۴١۶/۴٧٨/٢۶٢/١كل
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جدول ١۴‑٣. انواع فعالیت های تفریحJ و گردش در جمعیت 

ویژگJ های فردی
رفتن  به  پارك  و مراكز تفریحJگردش یا قدم زدن در بازار و ...

درصد ستونJدرصد سطریتعداددرصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶۴٢١۴٣/۶٩/٧٧٧۵٨٠/٢١١/۵‑١١ سال
١٢٨۴٢۴١/۵١٩/۵١۵١٣٧۴/۶٢٢/۵‑١٨ سال
١٩٨٣۴۴۴/٩١٩/٣١٢٠٠۶۴/۶١٧/٩‑٢۵ سال
٢۶١٢۶٣۵٢/٢٢٩/٢١٨٣۶٧۵/٩٢٧/٣‑۴٠ سال
۴١٨٧١۴٠/٩٢٠/١١٢۴٧۵٨/۶١٨/۶‑۶۴ سال
٩۵٢٢/٨٢/٢١۴٢٣۴/١٢/١باالی ۶۴ سال

جنس 
١٨٨٨٣٨/۴۴٣/۶٣٢٨۴۶۶/٩۴٨/٩مرد
٢۴٣٨۴٩/٧۵۶/۴٣۴٢٩۶٩/٩۵١/١زن 

سطح تحصیالت

٢٢٨٣١/٣۵/٣٣٢۴۴۴/۴۴/٨بی سواد
١٠٠٣۴٠/۴٢٣/٢١۶۵٧۶۶/٧٢۴/٧ابتدایی
٢۴٣۶۴۶/۴۵۶/۴٣٨٢٨٧٣/٠۵٧/١متوسطه

J۶۵۵۴٨/٨١۵/٢٨٩۵۶۶/٧١٣/۴عال

وضعیت فعالیت

١٢٢٠۴٢/٧٣٠/٨١٩۵٣۶٨/٣٣١/٧شاغل
١٨١۴٢/۶۴/۶٢۴٧۵٨/١۴/٠دانشجو
١١۶٢۴٢/٢٢٩/٣٢١٣۴٧٧/۵٣۴/۶محصل
١٢۴۴۵١/٧٣١/۴١۶٢٢۶٧/۵٢۶/٣خانه دار

١۵۶٣٧/٢٣/٩٢٠۶۴٩/٢٣/٣دارای درآمد

وضع  تاهل 

٢٢۶٢۴٧/٨۵٢/٣٣٢٣۶۶٨/۴۴٨/٢دارای همسر
١٣۵٣٨/۵٣/١١٧٣۴٩/٣٢/۶بدون همسر

١٩٢٩۴٠/٨۴۴/۶٣٣٠۴۶٩/٨۴٩/٢مجرد
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ویژگJ های فردی
رفتن  به  پارك  و مراكز تفریحJگردش یا قدم زدن در بازار و ...

درصد ستونJدرصد سطریتعداددرصد ستونJدرصد سطریتعداد

زبان مادری

J٢٧٠٣۴٣/۶۶٢/٨۴٣٣٨٧٠/٠۶۵/١فارس
J٨٨٧٣٩/۴٢٠/۶١۴٨۵۶۶/٠٢٢/٣ترك
٧٨٣٩/٠١/٨١٠٩۵۴/۵١/۶عربی
٣۴٣۵٧/۶٨/٠۴١۵۶٩/۶۶/٢كردی
J٣٢۵۵/٢٠/٧١۵٢۵/٩٠/٢بلوچ

Jv٢٠١۶٠/٢۴/٧٢٣٧٧١/٠٣/۶لری و ل
Jv١۴٠۴٨/٨٣/٣١٨۶۶۴/٨٢/٨گیل

۴٣٢۶۴۴/١١٠٠/٠۶٧١٣۶٨/۴١٠٠/٠كل

ادامه جدول ١۴‑٣. انواع فعالیت های تفریحJ و گردش

ویژگJ های فردی
رفتن به قهوه خانه رفتن به كافJ شاپ

درصد ستونJدرصد سطریتعداددرصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶٨٩٩/٢٩/٠٢٠٢/١۵/۴‑١١ سال
١٢٢٠٢١٠/٠٢٠/۵۵٩٢/٩١۶/١‑١٨ سال
١٩٢٧٧١۴/٩٢٨/١٨١۴/۴٢٢/١‑٢۵ سال
٢۶٢٩٧١٢/٣٣٠/١١١١۴/۶٣٠/٢‑۴٠ سال
۴١١١٧۵/۵١١/٩٨٣٣/٩٢٢/۶‑۶۴ سال
۵١/٢٠/۵١٣٣/١٣/۵باالی ۶۴ سال

جنس 
۴٩۵١٠/١۵٠/٢٢۴٠۴/٩۶۵/۴مرد
۴٩٢١٠/٠۴٩/٨١٢٧٢/۶٣۴/۶زن 
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ویژگJ های فردی
رفتن به قهوه خانه رفتن به كافJ شاپ

درصد ستونJدرصد سطریتعداددرصد ستونJدرصد سطریتعداد

سطح تحصیالت

٢۵٣/۴٢/۵٢۵٣/۴۶/٨بی سواد
١٣٠۵/٢١٣/٢٧٠٢/٨١٩/١ابتدایی
۵۶۶١٠/٨۵٧/٣٢٠۶٣/٩۵۶/١متوسطه

J٢۶۶١٩/٨٢٧/٠۶۶۴/٩١٨/٠عال

وضعیت فعالیت

٣٣٨١١/٨٣٧/۶١٨۶۶/۵۵۵/٠شاغل
٧٨١٨/۴٨/٧١٨۴/٢۵/٣دانشجو
٢٧۴٩/٩٣٠/۵۶٢٢/٣١٨/٣محصل
١٩٠٧/٩٢١/٢۵۶٢/٣١۶/۶خانه دار

١٨۴/٣٢/٠١۶٣/٨۴/٧دارای درآمد

وضع  تاهل 

۴٣٣٩/١۴٣/٩٢٠۶۴/۴۵۶/١دارای همسر
١٣٣/٧١/٣٨٢/٣٢/٢بدون همسر

۵۴١١١/۴۵۴/٨١۵٣٣/٢۴١/٧مجرد

زبان مادری

J۶١٧١٠/٠۶٣/٠٢٣۵٣/٨۶۴/۴فارس
J٢٣٠١٠/٢٢٣/۵٨٠٣/۶٢١/٩ترك
٨۴/٠٠/٨۴٢/٠١/١عربی
٧۴١٢/۴٧/۶٢٩۴/٩٧/٩كردی
J١١/٧٠/١٢٣/۴٠/۵بلوچ

Jv۶۶١٩/٨۶/٧۵١/۵١/۴لری و ل
Jv١۵۵/٢١/۵١۴۴/٩٣/٨گیل

٩٨٧١٠/١١٠٠/٠٣۶٧٣/٧١٠٠/٠كل
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 Jزمان فعالیت تفریح
در خصــوص زمــان صــرف شــده بــا ٧ گزینــه ســؤال شــده اســت: «هــر روز»، «هفتــه ای چنــد بــار»، «هفتــه ای یــك بــار»، «ماهــ2 

چنــد بــار»، «ماهــ2 یــك بــار»، «ســال2 چنــد بــار» و «ســال2 یــك بــار». 
جدول ١۴‑۴. زمان صرف شده برای انواع فعالیت های تفریحJ و گردش 

Jعدم انجامنوع فعالیت تفریح
زمان انجام 

بی پاسخ
سالJ یك 

بار
سالJ چند 

بار
ماهJ یك 

بار
ماهJ چند 

بار
هفته ای 
یك بار

هفته ای 
چند بار

هر روز

رفتن به پارك و مراكز 
Jتفریح

٣١٠۵
٠/٠

۶/٣١

٢٨
٠/۴
٠/٣

۴٢٩
۶/۴
۴/۴

١٨١٧
٢٧/١
١٨/۵

١۵٠۶
٢٢/۴
١۵/٣

١٣۴٠
٢٠/٠
١٣/۶

١١۵٨
١٧/٣
١١/٨

٣۴٢
۵/١
٣/۵

٩٣
١/۴
٠/٩

گردش یا قدم زدن در 
بازار و خیابان

۵۴٩٢
٠/٠

٩/۵۵

٢۵
٠/۶
٠/٣

١١٢
٢/۶
١/١

۴۶٣
١٠/٧
۴/٧

۶٨٨
١۵/٩
٧/٠

٩۴٧
٢١/٩
٩/۶

٩٢٢
٢١/٣
٩/۴

٨٠۴
١٨/۶
٨/٢

٣۶۵
٨/۴
٣/٧

رفتن به كافJ شاپ
٨٨٣١
٠/٠

٩/٨٩

١۶
١/۶
٠/٢

١٠۴
١٠/۵
١/١

٣٠۵
٣٠/٩
٣/١

٢۴۵
٢۴/٨
٢/۵

١۶۶
١۶/٨
١/٧

١٠١
١٠/٢
١/٠

۴۴
۴/۵
٠/۴

۶
٠/۶
٠/١

رفتن به قهوه خانه
٩۴۵١
٠/٠

٣/٩۶

٧
١/٩
٠/١

٣۵
٩/۵
٠/۴

٧١
١٩/٣
٠/٧

٩١
٢۴/٨
٠/٩

۶٣
١٧/٢
٠/۶

٣٧
١٠/١
٠/۴

٢٧
٧/۴
٠/٣

٣۶
٩/٨
٠/۴

در هر ردیف، سطراول «تعداد»، سطر دوم «درصد در جمعیت انجام دهنده» و سطر سوم «درصد در كل جمعیت» است.
ــواع  ــان انجــام ان ــن زم ــوان میانگی ــم، م2 ت ــت، اعمــال كنی ــر را در خصــوص دوره هــای فعالی ــب زی ــ2 كــه ضرای در صورت

ــا هــم مقایســه نمــود (جــدول ١۴‑۵).  ــت ب ــت را در جمعی فعالی
ضرایــب از ایــن قــرار انــد: هــر روز= ٧، هفتــه ای چنــد بــار= ۶، هفتــه ای یــك بــار =۵، ماهــ2 چنــد بــار= ۴، ماهــ2 یــك بار= 

٣، ســال2 چنــد بــار= ٢، ســال2 یــك بــار=١ و بی پاســخ=٠
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جدول ١۴‑۵. میانگین زمان انجام فعالیت های تفریحJ و گردش در جمعیت انجام دهنده  

رفتن به قهوه خانهرفتن به كافJ شاپرفتن به پارك و مراكز تفریحJگردش در بازار و خیابانویژگJ های فردی

سن

۶۴/١٣/٣٢/۶٢/۴‑١١ سال
١٢۴/٣٣/٢٢/٩٣/٧‑١٨ سال
١٩۴/۴٣/۴٣/٣٣/۴‑٢۵ سال
٢۶۴/۴٣/۴٢/٩٣/۴‑۴٠ سال
۴١۴/۴٣/٣٢/٧٣/٨‑۶۴ سال
۴/٩٣/٣١/٨۵/١باالی ۶۴ سال

جنس 
۴/۴٣/۴٣/٠٣/٩مرد
۴/٣٣/٣٢/٩٢/٩زن 

سطح تحصیالت

۴/٢٣/١٢/٠۴/۶بی سواد
۴/٢٣/٢٢/٧۴/٠ابتدایی
۴/۴٣/۴٣/٠٣/۴متوسطه

J۴/۴٣/۵٣/٠٣/١عال

وضعیت فعالیت

۴/۴٣/۴٣/١٣/٨شاغل
۴/١٣/٣٣/٠٣/۴دانشجو
۴/٢٣/٣٢/٨٣/٢محصل
۴/۴٣/۴٠/٣٢/٨خانه دار

۵/٠٣/۵٢/٣۴/۵دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

۴/۴٣/۴٢/٩٣/۶دارای همسر
۴/٨٣/۴٢/۴٣/٠بدون همسر

۴/٣٣/٣٣/٠٣/۵مجرد



٢۵٠ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

رفتن به قهوه خانهرفتن به كافJ شاپرفتن به پارك و مراكز تفریحJگردش در بازار و خیابانویژگJ های فردی

زبان مادری

J٣/۴٣/۴٣/٠٣/٢فارس
J۴/۵٣/٣٣/١٣/٩ترك
٣/۴٢/۶٣/١۴/۵عربی
٣/۴٣/٢٢/۵۵/١كردی
J۴/٧۴/۵۴/٠۴/٠بلوچ

Jv۵/٠٢/٨٢/١٢/۴لری و ل
Jv۴/۶٣/۴٣/٨۴/۴گیل

۴/۴٣/٣٠/٣٣/۵كل

میانگیــن بــر مبنــای ضرایــب زیــر محاســبه شــده اســت: هــر روز= ٧، هفتــه ای چنــد بــار= ۶، هفتــه ای یــك بــار =۵، ماهــ2 
چنــد بــار= ۴، ماهــ2 یــك بــار= ٣، ســال2 چنــد بــار= ٢، ســال2 یــك بــار=١ و بــی پاســخ=٠
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شركت در مجامع (جشنواره ها . نمایشAاه ها) 
در ســؤال2 از بازدیــد اعضــای خانــواده از نمایشــ3اه یــا جشــنواره ها پرســش شــده اســت: «اعضــای خانــواده شــما در یــك ســال 

گذشــته از نمایشــ3اه یــا جشــنواره ای بازدیــد كرده انــد؟» 
در پاسخ به این سوال، ۴۵/٨ درصد خانواده ها اظهار كرده اند كه اعضای آن ها از نمایش3اه یا جشنواره ای دیدن كرده اند. 

نوع مجامع (جشنواره ها و نمایشAاه ها) 
ــه ایــن  ــام نمایشــ3اه یــا جشــنواره مــورد بازدیــد را (تــا ســه مــورد) ذكــر كننــد. در پاســخ ب ــا ن از خانواده هــا خواســته شــده ت
ــنواره های   ــ3اه ها و جش ــا نمایش ــ2 از آن ه ــه بخش ــت ك ــده اس ــر ش ــنواره ها ذك ــ3اه ها و جش ــواع نمایش ــت2 از ان ــوال، فهرس س

فرهنگــ2 و بخشــ2 غیــر فرهنگــ2 اســت. 
بــا توجــه بــه تعــدد نمایشــ3اه ها و جشــنواره ها، درمــوارد زیــادی تعــداد خانــواده بازدیــد كننــده یــك مــورد بیشــتر نیســت. 
عناویــن مجامــع ذكــر شــده نیــز دقیــق نیســت و بیشــتر موضــوع آن را مشــخص م2 كنــد. بــه همیــن جهــت، در ارائــه پاســخ ایــن 
ســوال، از تقســیم بندی مجامــع فرهنگــ2 و غیرفرهنگــ2 اســتفاده شــده اســت؛ ضمــن ایــن كــه مصادیــق مهــم و دارای فراوانــ2 

زیــاد هــر یــك از ایــن دو نــوع مجمــع ذكــر م2 شــود. 
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در ٣٣ درصــد خانواده هــا حداقــل ١ نفــر از نمایشــ3اه ها و جشــنواره های فرهنگــ2 در ســال گذشــته بازدیــد كــرده اســت 
كــه بــرای ٢٠/۵ درصــد آن هــا ی�ــ2 از نمایشــ3اه های مــورد بازدیــد، نمایشــ3اه كتــاب بــوده اســت. 

بیشــترین نســبت بازدیــد متعلــق بــه نمایشــ3اه كتــاب اســت كــه بــا شــركت و بازدیــد از همــه مجامــع فرهنگــ2 دی3ــر بیشــتر 
اســت. زیــرا نســبت بازدیــد از نمایشــ3اه ها و جشــنواره های دی3ــر ١٧/٢درصــد اســت. در حالــ2 كــه بازدیــد از نمایشــ3اه های 

كتــاب ٢٠/۵ درصــد اســت. 
Jجدول ١۵‑١. شركت اعضای خانواده در انواع مجامع فرهنگ

درصد تعداد نوع نمایشAاه/ جشنواره

۵٠٣٢٠/۵كتاب

 Jهنرها و صنایع دست
(۶/۴درصد )

J۴۵١/٨هنرهای دست
J٢٨١/١نقاش
٢٢٠/٩فرش
١٠٠/۴عكس

J٩٠/۴گل چین
٨٠/٣كاریvاتور
J٧٠/٣موسیق

۵٠/٢عروسك سازی
۵٠/٢معرق

۵٠/٢سفالAری
۴٠/٢حركات موزون

٣٠/١خط
٧٠/٣سایر



٢۵٣ | Jفصل پانزدهم: شركت در مجامع فرهنگ

درصد تعداد نوع نمایشAاه/ جشنواره

مناسبت ها (۶/٣درصد)

١٠۶۴/٣دفاع مقدس
J٢١٠/٩نیروی انتظام

٩٠/۴شهریور
٩٠/۴ایام شعبانیه

۶٠/٢بم
۴٠/٢فجر

سینما و تئاتر (٠/٩درصد)

١٧٠/٧جشنواره رشد
٢٠/١فیلم كوتاه

١٠/٠تئاتر
١۶٠/٧جهانگردی

J١٠٠/۴آثار شهداموضوع
١٠٧۴/۴سایر

Jجدول ١۵‑٢.  شركت اعضای خانواده در انواع مجامع غیرفرهنگ

درصدتعداد نوع نمایشAاه / جشنواره 

J١۵٠۶/١بین الملل
٨٧٣/۵خودرو

۶۴٢/۶لوازم التحریر
J۵٢٢/١كاالهای خانگ

۵٠٢/٠كامپیوتر 
۴١١/٧گل و گیاه

J١۶٠/٧المپیاد ریاض



٢۵۴ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

درصدتعداد نوع نمایشAاه / جشنواره 

١۴٠/۶كشاورزی
J١٣٠/۵مصالح ساختمان

١٣٠/۵ماشین آالت
J١٢٠/۵محصوالت بهداشت

Jالت و شیرینv٩٠/۴ش
١٠٢۴/١سایر

جدول ١۵‑٣. شركت اعضای خانواده در جشنواره و بازدید از نمایشAاه در سال گذشته 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
شركت و بازدید  

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

ارزش منطقه سvونت

١٠٢۵۵/٧٩/١باال
٣٠٧۵٨/١٢٧/۵متوسط ‑ باال

٣٢٨۴٩/٧٢٩/۴متوسط
٢١٢۴٠/۵١٩/٠متوسط ‑ پایین

١۶۶٣١/١١۴/٩پایین

وضعیت اقتصادی 

٢٣۶٣/٩٢/۴باال
٣٨۵۵/١۴/٠متوسط ‑ باال

١١٩۶۵/۴١٢/۵متوسط
٢٩٢۵۵/٢٣٠/۶متوسط ‑ پایین

۴٨٣۴١/٢۵٠/۶پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٢٧۶١/۴٢/۴باال
١٣۵۵٧/٩١٢/٢متوسط
٩۴٧۴۴/٢٨۵/۴پایین



٢۵۵ | Jفصل پانزدهم: شركت در مجامع فرهنگ

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
شركت و بازدید  

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

Jمنزلت شغل

٢٢+٩٠۶۶/٧٢/۴
٨٠‑٩٠۵۵٧٠/۵۶/٠
٧٠٧‑٨٠۶۶۴/۴٨/٣
٧٠‑۶٠١٢٠۵٢/٩١٣/٠
۶٠‑۵٠٢٨٣۵١/٨٣٠/٨
۵٠‑۴٠٢٨١۴۵/٨٣٠/۵
۴٨٣٢٩/٩٩/٠‑ ٠

١١٢۵۴۵/٨١٠٠/٠كل

(Jاه های فرهنگAجشنواره یا نمایش) Jجدول ١۵‑۴. شركت اعضای خانواده در مجامع فرهنگ

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
شركت یا بازدید 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

ارزش منطقه سvونت

٧١٣٨/٨٨/٨باال
٢٢٣۴٢/٢٢٧/۶متوسط ‑ باال

٢۴۵٣٧/١٣٠/۴متوسط
١۵١٢٨/٨١٨/٧متوسط ‑ پایین

١١٧٢٢/٠١۴/۵پایین

وضعیت اقتصادی 

١٧۴٧/٢٢/۵باال
٣٠۴٣/۵۴/٣متوسط ‑ باال

٨١۴۴/۵١١/٧متوسط
٢٠۶٣٨/٩٢٩/٩متوسط ‑ پایین

٣۵۶٣٠/۴۵١/۶پایین



٢۵۶ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
شركت یا بازدید 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

درآمد ‑ مخارج ماهانه

١٩۴٣/٢٢/۴باال
٨٨٣٧/٨١١/٠متوسط
۶٩۵٣٢/۴٨۶/٧پایین

Jمنزلت شغل

١+٩٠۶۴٨/۵٢/۴
٨٠‑٩٠۴٣۵۵/١۶/۵
٧٠‑٨٠۶٢۵٢/۵٩/۴
٧٠‑۶٠٨۶٣٧/٩١٣/١
۶٠‑۵٠١٩٨٣۶/٣٣٠/١
۵٠‑۴٠١٩۵٣١/٨٢٩/٧
۴٠ ‑۵٧٢٠/۵٨/٧

٨١١٣٣/٠١٠٠/٠كل

جدول ١۵‑۵. نسبت شركت در انواع مجامع فرهنگJ (جشنواره / نمایشAاه) 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
درصد سطری

سینماهنرهای دستJمناسبت ها كتاب 

ارزش منطقه سvونت

٢١/٣٨/٢٩/٣١/١باال
٢٩/۵۴/۴٨/١١/٣متوسط ‑ باال

٢٣/٠۶/٨۶/١٠/٨متوسط
١٧/٢٨/۴۵/٧٠/۴متوسط ‑ پایین

١١/۶۵/٣۵/١٠/٨پایین



٢۵٧ | Jفصل پانزدهم: شركت در مجامع فرهنگ

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
درصد سطری

سینماهنرهای دستJمناسبت ها كتاب 

وضعیت اقتصادی 

٢٧/٨۵/۶٨/٣٢/٨باال
٣٣/٣٢/٩۵/٨١/۴متوسط ‑ باال

٣۴/۶۵/۵٨/٢٠/٠متوسط
٢۴/٢۵/٧٧/٠١/١متوسط ‑ پایین

١٨/٠٧/٨۵/۶٠/٨پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٢٢/٧۴/۵٩/١۴/۵باال
٢۵/٣۴/٣۶/٩١/٣متوسط
٢٠/٠۶/۶۶/٢٠/٧پایین

Jمنزلت شغل

٣٣/٣+٩٠۶/١١٢/١٠/٠
٨٠٣٩/٧‑٩٠۶/۴۶/۴١/٣
٧٠٣‑٨٠۴/٧١٠/٢۵/٩١/٧
٧٠‑۶٠٢۴/٢٣/۵٩/٧٠/۴
۶٠‑۵٠٢٠/٣٧/۵٨/۴١/۵
۵٠‑۴٠١٨/۴۶/٩٧/٢١/١
۴١٢/٢‑ ٠۶/۵٢/٢٠/٠

٢٠/۵۶/٣۶/۴٠/٨كل
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 Jبازدید از میراث فرهنگ
از خانواده هــا پرســش شــده اســت: «اعضــای خانــواده شــما در یــك ســال گذشــته از مــوزه یــا مراكــز تاریخــ2 و باســتان2 بازدیــد 
كرده انــد؟» ٢٩/۶ درصــد خانواده هــا اظهــار كرده انــد كــه در ســال گذشــته اعضــای خانواده هــا از موزه هــا یــا مراكــز تاریخــ2 

و باســتان2 بازدیــد كرده انــد. 
جدول ١۶‑١. بازدید اعضای خانواده از میراث فرهنگJ در سال گذشته 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
بازدید 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

ارزش منطقه 
سvونت

٧۴۴٠/۴١٠/٣باال
١٨١٣۴/٣٢۵/٢متوسط ‑ باال

٢٠٠٣٠/٣٢٧/٩متوسط
١۴۴٢٧/۵٢٠/١متوسط ‑ پایین

١١٩٢٢/٣١۶/۶پایین



٢۶٠ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
بازدید 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

وضعیت اقتصادی 

١۶۴۴/۴٢/۶باال
٢۵٣۶/٢۴/١متوسط ‑ باال

۶۶٣۶/٣١٠/٩متوسط
١۵٠٢٨/۴٢۴/٨متوسط ‑ پایین

٣۴٨٢٩/٧۵٧/۵پایین

درآمد ‑ مخارج 
ماهانه

٢٠۴۵/۵٢/٨باال
٨۵٣۶/۵١١/٨متوسط
۶١۴٢٨/٧٨۵/۴پایین

Jمنزلت شغل

١+٩٠۶۴٨/۵٢/٧
٨٠٣٢‑٩٠۴١/٠۵/۴
٧٠‑٨٠۵٣۴۴/٩٩/٠
٧٠‑۶٠٧٧٣٣/٩١٣/١
۶٠‑۵٠١٨٠٣٣/٠٣٠/۶
۵٠‑۴٠١٧۵٢٨/۵٢٩/٧
۴٠ ‑۵۶٢٠/١٩/۵

٧٢٧٢٩/۶١٠٠/٠كل

موزه ها و مراكز تاریخJ و باستانJ بازدید شده 
از خانواده هایــی كــه اظهــار كــرده انــد كــه از مــوزه یــا مركــز تاریخــ2 و باســتان2 بازدیــد كرده انــد، پرســش شــده: «كــدام مــوزه یــا 
مركــز تاریخــ2 و باســتان2؟». خانواده هــا م2 توانســته اند تــا ســه مــورد را ذكــر كننــد. جــدول ١۶‑٢ نســبت بازدیــد از موزه هــا 

و مراكــز تاریخــ2 را بــه تفكیــك محــل (اســتان2) كــه در آن قــرار دارنــد، نشــان م2 دهــد. 



٢۶١ | Jفصل شانزدهم: بازدید از میراث فرهنگ

جدول ١۶‑٢. موزه ها و مراكز تاریخJ و باستانJ بازدید شده توسط خانواده های نمونه در سال گذشته 

درصدتعدادموزه یا مركز تاریخJ – باستانJاستان

٧١٢/٩موزه تاریخ طبیعJ (استان های مختلف)

تهران 

كاخ موزه / مجموعه تاریخJ – فرهنگJ سعدآباد
موزه فرش ایران

كاخ موزه نیاوران
موزه دارآباد

حیات وحش هفت چنار
موزه مردم شناسJ / سعدآباد

موزه سvه و پول
موزه علوم دانشAاه تهران

موزه ١٣ آبان
Jموزه رضا عباس

موزه تمبر
موزه ایران باستان / موزه ملJ ایران

مسجد علیشاه
موزه ملك

موزه ساعت / تماشاگه زمان
Jسلطنت / Jموزه جواهرات مل

Jموزه امام عل
Jموزه زمین شناس

موزه شهدا
موزه آبAینه و سفالینه ایران

موزه / مجموعه فرهنگJ آزادی
كاخ موزه گلستان

موزه كانون فكری كودكان
موزه شهر ری (شاه عبدالعظیم / ری شناسJ منطقه ای)

موزه عكسخانه شهر
موزه صنایع دستJ معاصر ایران

موزه دفینه

٣۶
٢٢
٢٢
١٩
١٢
٨
٨
٧
۶
۴
۴
۴
۴
٣
٢
٢
٢
١
١
١
١
١
١
١
١
١
١

١/۵
٠/٩
٠/٩
٠/٨
٠/۵
٠/٣
٠/٣
٠/٣
٠/٢
٠/٢
٠/٢
٠/٢
٠/٢
٠/١
٠/١
٠/١
٠/١
٠/٠
٠/٠
٠/٠
٠/٠
٠/٠
٠/٠
٠/٠
٠/٠
٠/٠
٠/٠



٢۶٢ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

ادامه جدول ١۶‑٢. موزه ها و مراكز تاریخJ و باستانJ بازدید شده توسط خانواده های نمونه در سال گذشته 

درصدتعدادموزه یا مركز تاریخJ – باستانJاستان

خراسان

موزه مركزی استان قدس رضوی – مشهد
Jاه فردوسAموزه توس / آرام

موزه / ارامAاه نادر
آرامAاه / باغ خیام – نیشابور

موزه نیشابور / موزه رباط
هارونیه

مراكز تاریخJ مشهد
آرامAاه / باغ عطار – نیشابور

Jكاروانسرای شاه عباس
موزه شهدای كاشمر

موزه علوم طبیعJ خراسان ‑ مشهد

٧۶
٣٨
٢۵
۶
۵
٣
٣
٢
٢
١
١

٣/١
١/۵
١/٠
٠/٢
٠/٢
٠/١
٠/١
٠/١
٠/١
٠/٠
٠/٠

اصفهان

موزه ها و مراكز تاریخJ اصفهان
چهلستون (اصفهان / قزوین)

میدان امام
پل خواجو

باغ / حمام فین – كاشان
بنای عالJ قاپو
كلیسای وانك

منارجنبان
سJ و سه پل

مسجد شیخ لطف ال£ه
هشت بهشت

موزه هنرهای معاصر (اصفهان ‑ تهران)
چهارباغ / مدرسه چهاباغ

روستای ابیانه
مسجد و مدرسه آقا بزرگ – كاشان

خانه طباطبایی ها – كاشان
مسجد جامع

ارگ گلپایAان / گوگد

٣٢
٢۶
١٨
١۴
١۴
١٣
۶
۵
۵
٢
٢
٢
١
١
١
١
١
١

١/٣
١/١
٠/٧
٠/۶
٠/۶
٠/۵
٠/٢
٠/٢
٠/٢
٠/١
٠/١
٠/١
٠/٠
٠/٠
٠/٠
٠/٠
٠/٠
٠/٠



٢۶٣ | Jفصل شانزدهم: بازدید از میراث فرهنگ

ادامه جدول ١۶‑٢. موزه ها و مراكز تاریخJ و باستانJ بازدید شده توسط خانواده های نمونه در سال گذشته 

درصدتعدادموزه یا مركز تاریخJ ـــ باستانJاستان

فارس 

تخت جمشید
حافظیه / آرامAاه حافظ

آرامAاه سعدی
موزه پارس / شیراز

Jارگ كریم خان
موزه نظامJ عفیف آباد

باغ ارم
موزه نارنجستان قوام

موزه علوم پزشJv / پاتولوژی – شیراز
پاسارگاد –مرودشت

Jخواجوی كرمان
حمام وكیل
باغ دلAشا
غار شاپور

موزه شاه چراغ
بیشاپور – كازرون

بازار وكیل

٢٨
١٩
١٧
٨
۶
۶
۵
۴
٢
٢
٢
٢
٢
٢
١
١
١

١/١
٠/٨
٠/٧
٠/٣
٠/٢
٠/٢
٠/٢
٠/٢
٠/١
٠/١
٠/١
٠/١
٠/١
٠/١
٠/٠
٠/٠
٠/٠

ادامه جدول ١۶‑٢. موزه ها و مراكز تاریخJ و باستانJ بازدید شده توسط خانواده های نمونه در سال گذشته 

درصدتعدادموزه یا مركز تاریخJ – باستانJاستان

Jآذربایجان شرق

كلیسای جلفا
Jبقعه عون ابن عل

آرامAاه / موزه استاد شهریار
مقبره الشعرا

موزه آذربایجان
موزه قرآن

مسجد كبود
آثار تاریخJ تبریز

١۴
١۴
١٠
٨
۵
۵
١
١

٠/۶
٠/۶
٠/۴
٠/٣
٠/٢
٠/٢
٠/٠
٠/٠
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درصدتعدادموزه یا مركز تاریخJ – باستانJاستان

كرمانشاه

محوطه طاق بستان
محوطه بیستون

معبد آناهیتا / محوطه تنگاور
موزه مردم شناسJ تكیه معاون الملك

محوطه طاق گرا – سرپل ذهاب

٣١
١۴
٣
٣
٢

١/٣
٠/۶
٠/١
٠/١
٠/١

همدان

آرامAاه / موزه بوعلJ سینا
Jگنجنامه / كتیبه هخامنش

موزه و محوطه هAمتانه
ارامAاه باباطاهر
Jمجسمه سنگ

١۵
١۵
١٢
٩
١

٠/۶
٠/۶
٠/۵
٠/۴
٠/٠

 
یزد

آتشvده زرتشتیان
مجموعه امیر چخماق / مسجد جامع

زندان اسvندر / بنای تاریخJ مدرسه ضیائیه
باغ دولت آباد
موزه علوم یزد

آثار باستانJ یزد
حمام خان

موزه آیینه و روشنایی
موزه آب –یزد

دخمه های زرتشتیان

٩
٧
۴
٣
٣
٣
٣
٢
٢
١

٠/۴
٠/٣
٠/٢
٠/١
٠/١
٠/١
٠/١
٠/١
٠/١
٠/٠

ادامه جدول ١۶‑٢. موزه ها و مراكز تاریخJ و باستانJ بازدید شده توسط خانواده های نمونه در سال گذشته 

درصدتعدادموزه یا مركز تاریخJ – باستانJاستان

کرمان

حمام گنجعلJ خان
ارگ بم

موزه دفاع مقدس
موزه های كرمان

باغ شازده – ماهان

١٠
۶
۵۴
٢

٠/۴
٠/٢
٠/٢٠/٢
٠/١
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درصدتعدادموزه یا مركز تاریخJ – باستانJاستان

كرمان
ارگ راین

Jموزه صنعت
Jچایخانه سنت

١
١
١

٠/٠
٠/٠
٠/٠

١٩٠/٨قلعه / موزه فلك االفالكلرستان

اردبیل
بقعه شیخ صفJ و موزه چینJ خانه
Jحمام آقا نق / Jموزه مردم شناس

١٢
۵

٠/۵
٠/٢

زنجان

گنبد سلطانیه
موزه رختشویخانه

بقعه قیدار نبی
Jكاروانسرای سنگ

٧
٣
١
١

٠/٣
٠/١
٠/٠
٠/٠

گیالن

موزه رشت
روستای تاریخJ ماسوله

موزه بندر انزلJ / كاخ میان پشته / نمایشAاه نظامJ دریایی
موزه چای / موزه تاریخ چای ایران ‑ الهیجان

٧
٢
١
١

٠/٣
٠/١
٠/٠
٠/٠

ادامه جدول ١۶‑٢. موزه ها و مراكز تاریخJ و باستانJ بازدید شده توسط خانواده های نمونه در سال گذشته 

درصدتعدادموزه یا مركز تاریخJ – باستانJاستان

آذربایجان غربی
موزه ارومیه

مجموعه تخت سلیمان
تپه حسن لو

٧
٢
١

٠/٣
٠/١
٠/٠

١٠٠/۴موزه آستان حضرت معصومهقم

كردستان
موزه سنندج
قوری قلعه

خانه آصف ‑سنندج

۴
۴
٢

٠/٢
٠/٢
٠/١

مازندران
كاخ رضا شاه ‑ رامسر

موزه كندلوس
٧
٢

٠/٣
٠/١
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درصدتعدادموزه یا مركز تاریخJ – باستانJاستان

مركزی
موزه حمام چهار فصل / اراك

Jبیت امام خمین
۵
١

٠/٢
٠/٠

۵٠/٢قلعه الموتقزوین

خوزستان
محله قدیمJ دزفول

(Jتاریخ ‑Jقطب فرهنگ) چغازنبیل
شوش

١
١
١

٠/٠
٠/٠
٠/٠

٣٠/١موزه مردم شناسJ حمام حضرتسمنان
٣٠/١موزه گرگانگلستان
١٠/٠موزه / خانه رئیس علJ دلواریبوشهر

١٠/٠طاق آینه – شهركردچهار محال
۶٠/٢موزه كشورهای دیAر



c/1+t& :]KE4K RS1
تعطیالت ساالنه

ابتدا پرسش شده: «اعضای خانواده در تعطیالت نوروزی و تابستان2 بیشتر به چه فعالیت هایی م2 پردازند؟» در پاسخ به این سؤال ٢ گزینه 
مطرح شده است: «انجام فعالیت های معمول زمان فراغت ایام هفته» و «مسافرت». خانواده ها م2 توانسته اند هر دو گزینه را انتخاب كنند. 

جدول ١٧‑١. فعالیت های خانواده ها در تعطیالت ساالنه 

درصدتعدادنوع فعالیت

١٨٨٩٧٧/٠انجام فعالیت های معمول زمان فراغت ایام هفته
١۵١۶۶١/٨مسافرت

مسافرت در سال گذشته
ســؤال بعــدی در مــورد مســافرت در ســال گذشــته اســت: «در یــك ســال گذشــته اعضــای خانــواده جهــت تفریــح، زیــارت یــا 

دیــدن اقــوام بــه مســافرت رفته انــد؟» ۶٧/۶ درصــد خانواده هــا پاســخ مثبــت و ٣٢/۴ درصــد پاســخ منفــ2 داده انــد. 
جمعیــت خانواده هایــی كــه اظهــار كرده انــد در ســال گذشــته از اعضــای خانــواده حداقــل یــك نفــر بــه مســافرت رفتــه اســت، 
۶۵٨۵ نفــر اســت كــه ۶٧/١ درصــد جمعیــت را تشــ�یل م2 دهــد. ٨۴/۴ درصــد اعضــای ایــن خانواده هــا در ســال گذشــته بــه 
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مســافرت رفته انــد. در صورتــ2 كــه نســبت ایــن افــراد را بــه كل جمعیــت محاســبه كنیــم، ۵۶/۶ درصــد بــه دســت م2 آیــد. 
 جدول ١٧‑٢. مسافرت خانواده در  سال گذشته (حداقل یJv از اعضا) 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
مسافرت  

درصدستونJدرصد سطریتعداد

ارزش منطقه سvونت

١٣٠٧١/٠٧/٩باال
٣٩١٧۴/١٢٣/٨متوسط ‑ باال

۴۶١۶٩/٨٢٨/١متوسط
٣٣٧۶۴/٣٢٠/۵متوسط ‑ پایین

٣٢١۶٠/٢١٩/۶پایین

وضعیت اقتصادی 

٣١٨۶/١٢/٣باال
۴٨۶٩/۶٣/۵متوسط ‑ باال

١٣١٧٢/٠٩/۶متوسط
٣٩١٧٣/٩٢٨/٧متوسط ‑ پایین

٧۶٣۶۵/٢۵۵/٩پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٣٢٧٢/٧٢/٠باال
١٧۶٧۵/۵١٠/٨متوسط
١۴٢۶۶۶/۶٨٧/٣پایین

Jمنزلت شغل

٢٧٨١/٨٢/٠+٩٠
٨٠‑٩٠۵٨٧۴/۴۴/٣
٧٠٩‑٨٠۵٨٠/۵٧/١
٧٠‑۶٠١٧۵٧٧/١١٣/١
۶٠‑۵٠۴٠۴٧۴/٠٣٠/٣
۵٠‑۴٠۴١۵۶٧/٧٣١/١
۴١‑ ٠۶١۵٧/٩١٢/١

١۶۶٠۶٧/۶١٠٠/٠كل
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هدف مسافرت
از خانواده هایــی كــه اظهــار كرده انــد كــه اعضــای آن هــا در ســال گذشــته مســافرت كرده انــد، هــدف ســفر یــا ســفرهای آن هــا 

بــا ٣ گزینــه: ١) زیــارت، ٢) تفریــح و ٣) دیــدن اقــوام و خویشــان پرســش شــده اســت. 
بعضــ2 از افــراد فقــط بــه یــك منظــور مســافرت كــرده و بعضــ2 بــا هــر ســه منظــور. بــه همیــن جهــت نســبت مســافرت بــا 

اهــداف مختلــف بــا ی�دی3ــر اشــتراك دارنــد. 
جدول ١٧‑٣. نسبت مسافرت افراد با اهداف مختلف در كل جمعیت

درصدتعدادنوع سفر

٢٧٠٣٢٧/۵سفر برای زیارت
٣١۴٣٣٢/٠سفر به قصد تفریح

٣۵۴٩٣۶/١سفر برای دیدن خویشان و آشنایان

مقصد مسافرت
پرســش بعــدی در مــورد مقصــد مســافرت اســت. در مــورد هــر نــوع مســافرت اعضــا (زیارتــ2، تفریحــ2 و بــه قصــد دیــدن 
خویشــان) تــا ســه مقصــد بــرای هــر خانــواده قیــد شــده اســت. ســفر اعضــا بــه ایــن مقاصــد مم�ــن اســت بــه صــورت دســته 
جمعــ2 یــا بــه صــورت انفــرادی باشــد. جــدول ١٧‑۵ تــا ١٧‑٧ مهمتریــن مقاصــد مســافرت را بــا هــدف تفریــح، زیــارت و 

دیــدن خویشــان و آشــنایان نشــان م2 دهــد. 
در صورتــ2 كــه مقاصــد مســافرت2 را برحســب موقعیــت جغرافیایــی آن هــا نســبت بــه هــر شــهر بــه مقاصــد درون اســتان، 

بیــرون از اســتان و خــارج از كشــور طبقه بنــدی كنیــم، نســبت انــواع ســفرها بــه شــرح جــدول ١٧‑۴ اســت. 
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جدول ١٧‑۴. تفكیك مقصد انواع سفرهای خانواده به درون استانJ، برون استانJ و خارج از كشور 

نوع سفر

مقصد

Jدرون استانJخارج از كشوربرون استان

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

J١۶٨٨/۶١١۵۶١/۴٧٢٠٨/٠تفریح
J۶٧٧/٢٨۶٢١/٣۵١۶٠۵/۶زیارت

٢٨٣۵/١١٩۴۶۵/٣٨٩۴/٠دیدار خویشان و آشنایان

جدول ١٧‑۵. مقصد سفرهای تفریحJ خانواده 

درصدتعدادمقصد

۴٩١٢٠/٠شمال / شهرهای استان مازندران و گیالن
١٢٣۵/٠تهران

٩۵٣/٩اصفهان
۵۵٢/٢شیراز
۵٠٢/٠مشهد

٣٨١/۵اردبیل / سرعین
٢٩١/٢همدان
٢٧١/١تبریز

١٩٠/٨بندرعباس
١٨٠/٧قم
١٨٠/٧یزد

١۶٠/٧كیش
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درصدتعدادمقصد

١١٠/۴اراك
١٠٠/۴كاشان
٩٠/۴اهواز
٩٠/۴ارومیه
٩٠/۴كرج

٩٠/۴نیشابور
٢٨٨١١/٧سایر مقصدهای داخل كشور (با تعداد ٧ و كمتر)

٢٠٠/٨خارج از كشور

جدول ١٧‑۶. مقصد سفر خانواده ها با هدف دیدار خویشان و آشنایان

درصدتعدادمقصد

١٩٢٧/٨تهران
۶۵٢/۶اصفهان

۵٠٢/٠تبریز
٣٣١/٣شمال

٣١١/٣قم
٣٠١/٢شیراز
٢٨١/١مشهد
٢۶١/١همدان
٢٣٠/٩كرج

٢١٠/٩اردبیل
١٨٠/٧اراك
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درصدتعدادمقصد

١٨٠/٧كرمانشاه
١٧٠/٧كاشان
١۴٠/۶رشت
١٣٠/۵اهواز

١٣٠/۵نیشابور
١٣٠/۵كرمان
١٢٠/۵قزوین

١٢٠/۵یزد
۶٠٩٢۴/٨سایر مقصدها با فراوانJ ١١ و كمتر

جدول ١٧‑٧.  مقصد سفرهای زیارتJ خانواده ها

درصدتعدادمقصد

۶١۶٢۵/١مشهد
١٧٩٧/٣قم

٧٩٣/٢مvه
۴۵١/٨سوریه

٣۶١/۴عتبات عالیات
٣١١/٣تهران / حرم امام خمینJ / حضرت عبدالعظیم / امام زاده داود / امام زاده صالح

١٣٠/۵امامزاده محمد لرستان
١٠٠/۴شیراز ـــ شاه چراغ

٨٠٣/٣سایر اماكن زیارتJ داخل كشور
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 جدول ١٧‑٨. مقصد سفر تفریحJ در ٣ مقوله (در كل خانواده ها) 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
درصد سطری

Jبرون استانJخارج از كشوردرون استان

ارزش منطقه سvونت

٧٢/١۵/۵٢/٧باال
۶١/۶۵/٣٠/٩متوسط ‑ باال

۵٣/٠۵/٩٠/٨متوسط
٣۵/٩٧/١٠/۶متوسط ‑ پایین

٢٧/۶٩/٨٠/۴پایین

وضعیت اقتصادی 

٩۴/۴٠/٠٢/٨باال
۵٢/٢٢/٩۴/٣متوسط ‑ باال

٧۵/٣۴/٩١/١متوسط
۵۵/۶۵/۵٠/۶متوسط ‑ پایین

۴٠/٩٧/٨٠/۶پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٨١/٨٠/٠١١/۴باال
٧۶/٠۶/٠٢/١متوسط
۴٣/٣٧/٠٠/۵پایین

Jمنزلت شغل

١٢+٩٠۴/٢٠/٠٩/١
٨٠٨٢/١٢‑٩٠/۶١/٣
٧٠٧٠/٣٩/٣٣‑٨٠/۴
٧٠‑۶٠۶٣/۴٨/۴٠/۴
۶٠‑۵٠۵۴/٢٨/١٠/۴
۵٠‑۴٠۴۶/٢٨/٨٠/٧
۴٢‑ ٠۴/٨٧/۶٠/۴

۴٧/١۶/٨٠/٨كل
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جدول ١٧‑٩. مقصد سفر زیارتJ در ٣ مقوله (در كل خانواده ها) 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
درصد سطری

Jبرون استانJخارج از كشوردرون استان

ارزش منطقه سvونت

٣٠/١٣/٣١٢/٠باال
۴١/٧٢/٣٧/٢متوسط ‑ باال

٣۵/۶٢/٣٧/٩متوسط
٣٣/۴٢/٧۵/٠متوسط ‑ پایین

٣٠/٨٣/۴۴/١پایین

وضعیت اقتصادی 

٣٨/٩٠/٠٨/٣باال
٣۴/٨٠/٠۵/٨متوسط ‑ باال

۴۶/٢٢/٢١٠/۴متوسط
۴١/۶٣/٢٧/٢متوسط ‑ پایین

٣٢/٧٣/٢۶/٢پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٢۵/٠٠/٠۴/۵باال
٣٩/١٠/۴١٠/٧متوسط
٣۵/١٣/١۶/٢پایین

Jمنزلت شغل

٣٠/٣٠/٠١٢/١+٩٠
٨٠٣‑٩٠۴/۶٢/۶۶/۴
٧٠‑٨٠۴۶/۶٣/۴١٠/٢
٧٠‑۶٠٣۶/۶٢/۶۵/٧
۶٠‑۵٠۴١/۴٢/٧۵/٣
۵٠‑۴٠٣٧/٠۴/٢۴/٧
۴٢٣/٧٢/٢‑ ٠۵/۴

٣۵/١٢/٧۶/۵كل
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جدول ١٧‑١٠. مقصد سفر به منظور دیدن خویشان در ٣ مقوله (در كل خانواده ها) 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
درصد سطری

Jبرون استانJخارج از كشور درون استان

ارزش منطقه سvونت

۴٢/١٧/٧١/١باال
۴١/٧٧/٠٠/۶متوسط ‑ باال

۴٣/٨٩/٢٠/۵متوسط
٣۵/۵١٣/٠٠/٢متوسط ‑ پایین

٣١/٠١٨/۶٠/٠پایین

وضعیت اقتصادی 

٣٣/٣٠/٠۵/۶باال
۴۴/٩۵/٨١/۴متوسط ‑ باال

۴١/٨۴/٩١/١متوسط
۴۴/۴١٠/۴٠/۴متوسط ‑ پایین

٣٧/۶١٢/٨٠/١پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٣٨/۶۴/۵٢/٣باال
۴٧/٢۵/۶٠/٩متوسط
٣٧/٩١٢/۴٠/٢پایین

Jمنزلت شغل

٩٠+۵٧/۶٣/٠٠/٠
٨٠‑٩٠۶٠/٣١/٣١/٣
٧٠٣٧/٣٢‑٨٠۶/٣٠/٨
٧٠‑۶٠۴٣/٢٧/٩٠/٠
۶٠‑۵٠۴۴/١٩/٧٠/۴
۵٠‑۴٠٣٨/٠١۴/٨٠/٣
۴٣٢/٠١٩/١٠/٠‑ ٠

٣٨/۵١١/۵٠/۴كل
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جدول ١٧‑١١. مهمترین مقاصد سفر تفریحJ (در كل خانواده ها) 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
 درصد سطری

همدان اردبیل مشهدشیرازاصفهان تهران شمال

ارزش منطقه سvونت

٣١/١٩/٨۵/۵۶/٠٢/٧٢/٢١/١باال
٢٨/٢۴/٧۶/٨٢/١٢/٨٢/٣١/٩متوسط ‑ باال

٢٣/٠۵/٩٣/٨٢/١١/۵١/٨١/٧متوسط
١٢/۶٣/۶٣/٢١/٣٢/٣١/٣٠/٨متوسط ‑ پایین

١١/١٣/٨١/١٢/١١/۵٠/۶٠/۴پایین

وضعیت اقتصادی 

٣٨/٩۵/۶١١/١٢/٨٠/٠٢/٨۵/۶باال
٢٧/۵١/۴۴/٣٢/٩١/۴٠/٠١/۴متوسط ‑ باال

٣۴/۶٠/۶۴/٩٢/٧۴/۴۴/۴١/١متوسط
٢۵/٣۴/٩۴/٣٢/١٢/۵١/٣١/٩متوسط ‑ پایین

١٧/۶۴/٨٣/۴٢/٢١/۵١/٣٠/٩پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٣١/٨٩/١۶/٨٢/٣٠/٠٠/٠۴/۵باال
٣٩/١۵/٢۵/٢٢/۶٣/٩١/٧١/٣متوسط
١٧/۶۴/٨٣/۶٢/٢١/٩١/۵١/١پایین

Jمنزلت شغل

٩٠+۶٠/۶٩/١٣/٠٣/٠٣/٠٣/٠١٢/١
٨٠٣٠/٨٩/٠‑٩٠۶/۴٢/۶٢/۶٣/٨٢/۶
٧٠٢٢/٠‑٨٠۵/٩۶/٨۴/٢٢/۵۵/١٨/٠
٧٠‑۶٠٢٧/٣۶/٢۵/٣٣/١١/٨٢/٢٢/٢
۶٠‑۵٠٢٢/٧۶/٢۵/٩٢/۶١/٨١/۵١/١
۵٠‑۴٠٢١/٢۵/٢٢/٩٢/٩٢/٩١/٠٠/٨
۴٩/٧٣/٢١‑ ٠/۴١/١٧/٠١/۴٠/٧

٢٠۵/٠٣/٩٢/٢٠/٢١/۵١/٢كل
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جدول ١٧‑١٢. مهمترین مقاصد زیارتJ (در كل خانواده ها) 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
درصد سطری

كربالسوریه مvه قم مشهد

ارزش منطقه سvونت

٢٣۶/٠۴/٩٣/٨٣/٣باال
٣٠/١٩/٧۴/٧١/٧٠/٨متوسط ‑ باال

٢۴/٢٧/۴۴/٢٢/٣١/۴متوسط
٢٣/٩۶/١١/٧١/١٢/١متوسط ‑ پایین

٢٢/٣۶/۴١/۵١/۵١/١پایین

وضعیت اقتصادی 

٣٣/٣٠/٠٨/٣٠/٠٠/٠باال
٢٧/۵۴/٣۴/٣١/۴٠/٠متوسط ‑ باال

٣١/٣١٢/۶۴/۴٣/٨٢/٢متوسط
٢٨/۵٩/٨۴/٢١/٩١/١متوسط ‑ پایین

٢٣/٧۶/٣٢/٨١/٧١/٧پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

١٨/٢۴/۵۴/۵٠/٠٠/٠باال
٣٠/٩۵/۶٠/۶٢/١٢/۶متوسط
٢۴/٧٧/٧٢/٩١/٩١/۴پایین

Jمنزلت شغل

١٨/٢٣/٠٩/١٣/٠٠/٠+٩٠
٨٠٢٨/٢‑٩٠۶/۴٣/٨١/٣١/٣
٧٠٣١‑٨٠/۴١١/٩٣/۴٣/۴٣/۴
٧٠‑۶٠٢۴/٧٩/٧۴/۴٠/٩٠/۴
۶٠‑۵٠٢٨/٨٨/۶٢/۴١/۵١/۵
۵٠‑۴٠٢۵/٨٨/٠٢/٣١/١١/٣
۴١‑ ٠۶/۵۴/٧١/١٢/۵١/٨

٢۵/١٧/٣٣/٢١/٨١/۵كل
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انجام ورزش
ابتــدا پرســش شــده: «از اعضــای خانــواده كســ2 اهــل انجــام ورزش و بــازی (بیــرون و داخــل منــزل) اســت؟» ۶۴/۵ درصــد 

خانواده هــا بــه ایــن ســؤال پاســخ مثبــت و ٣۵/۵ درصــد پاســخ منفــ2 داده انــد. 
ــل ورزش  ــا اه ــای آن ه ــر از اعض ــك نف ــل ی ــه حداق ــد ك ــ2 م2 كنن ــی زندگ ــه در خانواده های ــت نمون ــد جمعی ۶٨/١ درص
اســت. ۴۶/۵ درصــد اعضــای ایــن خانواده هــا معمــوال ورزش م2 كننــد. در صورتــ2 كــه نســبت ایــن افــراد را بــه كل جمعیــت 

محاســبه كنیــم، مقــدار ٣١/٧ درصــد بــه دســت م2 آیــد. 

تنوع در انجام ورزش 
افــراد اهــل ورزش بــه انجــام ١ تــا ٨ نــوع ورزش م2 پردازنــد. ٢٣/۵ درصــد جمعیــت نمونــه بــه انجــام ١ ورزش، ۵/٧ درصــد 

٢ و ٢/۴ درصــد بــه انجــام ٣ تــا ٨ نــوع ورزش م2 پردازنــد. 



٢٨٠ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

جدول ١٨‑١. انجام ورزش در خانواده 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
انجام ورزش 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

ارزش منطقه سvونت

١١۶۶٣/۴٧/۴باال
٣٨٩٧٣/٧٢۴/٨متوسط ‑ باال

۴٣٢۶۵/۵٢٧/۵متوسط
٣٢٧۶٢/۴٢٠/٨متوسط ‑ پایین

٣٠۵۵٧/٢١٩/۴پایین

وضعیت اقتصادی 

٢٨٧٧/٨٢/١باال
۵١٧٣/٩٣/٨متوسط ‑ باال

١٢٨٧٠/٣٩/۶متوسط
٣۶٠۶٨/١٢٧/١متوسط ‑ پایین

٧۶١۶۵/٠۵٧/٣پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٣١٧٠/۵٢/٠باال
١۶۵٧٠/٨١٠/۶متوسط
١٣۶٣۶٣/۶٨٧/۴پایین

Jمنزلت شغل

٢+٩٠۵٧۵/٨٢/٠
٨٠‑٩٠۶۵٨٣/٣۵/١
٧٠٨٣٧٠/٣‑٨٠۶/۵
٧٠‑۶٠١۶۶٧٣/١١٣/١
۶٠‑۵٠٣۵٨۶۵/۶٢٨/٢
۵٠‑۴٠۴١٧۶٨/٠٣٢/٩
۴١‑ ٠۵۴۵۵/۴١٢/١

١۵٨٣۶۴/۵١٠٠/٠كل
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جدول ١٨‑٢. انجام ورزش در كل جمعیت 

ویژگJ های فردی
انجام ورزش 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶٣۶٠٣٧/٣١١/۶‑١١ سال
١٢١٠١٢۴٩/٩٣٢/۶‑١٨ سال
١٩۶٧٩٣۶/۵٢١/٨‑٢۵ سال
٢۶۶۵٧٢٧/٢٢١/١‑۴٠ سال
۴١٣٧٠١٧/۴١١/٩‑۶۴ سال
٣١٧/۵١/٠باالی ۶۴ سال

جنس 
١٨٨٨٣٨/۴۶٠/٧مرد
١٢٢١٢۴/٩٣٩/٣زن 

سطح تحصیالت

٣٩۵/٣١/٣بی سواد
۵٣۵٢١/۵١٧/٣ابتدایی
١٩٨٢٣٧/٨۶٣/٩متوسطه

J۵۴۵۴٠/۶١٧/۶عال

وضع فعالیت

٨۴١٢٩/۴٢٩/۶شاغل
١٩٢۴۵/٢۶/٨دانشجو
١٣١٨۴٧/٩۴۶/۵محصل
۴١٩١٧/۴١۴/٨خانه دار

۶٧١۶/٠٢/۴دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

١٠٢٠٢١/۵٣٢/٨دارای همسر
٣٨١٠/٨١/٢بدون همسر

٢٠۵١۴٣/٣۶۶مجرد
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ویژگJ های فردی
انجام ورزش 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

زبان مادری

J٢١١١٣۴/١۶٨/٣فارس
J۵٩٧٢۶/۵١٩/٣ترك
۴٧٢٣/۵١/۵عربی
١٨٢٣٠/۵۵/٩كردی
J٧١٢/١٠/٢بلوچ

Jv١١۴٣۴/١٣/٧لری و ل
Jv٨۴٢٩/٣٢/٧گیل

٣١٠٩٣١/٧١٠٠كل

نوع ورزش
از خانواده هایــی كــه اعضــای آن هــا اهــل ورزش هســتند، در بــاره نــوع ورزش آن هــا پرســش شــده اســت: «اعضــا بــه چــه 

ــد.  ــا ٨ مــورد را ذكــر كنن ــد؟» خانواد ه هــا م2 توانســته اند ت ــی م2 پردازن ــا ورزش های ــوع ورزش ی ن
جدول ١٨‑٣. انجام انواع ورزش در خانواده و توسط افراد

توسط افراد در خانواده 

درصد كل درصد اهل ورزشتعداددرصد كل درصد اهل ورزشتعداد

۵۶۶٣۵/٨٢٣/١٨۴٠٢٧٨/۶فوتبال
٣٨۴٢۴/٣١۵/۶۶٨٩٢٢/٢٧/٠نرمش

۴٧۶٣٠/١١٩/۴۶١٧١٩/٨۶/٣بدنسازی
٢٢١١۴/٠٩/٠٣٩١١٢/۶۴/٠شنا

٢٠۶١٣/٠٨/۴٣١۶١٠/٢٣/٢والیبال
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توسط افراد در خانواده 

درصد كل درصد اهل ورزشتعداددرصد كل درصد اهل ورزشتعداد

Jرزم

٩۵۶/٠٣/٩١٢٣۴/٠١/٣كاراته
۴٧٣/٠١/٩۵٣١/٧٠/۵تكواندو

J٣٢٢/٠١/٣۴١١/٣٠/۴رزم
١٨١/١٠/٧٢٢٠/٧٠/٢جودو

٢١١/٣٠/٩٢٢٠/٧٠/٢كونگ فو
٨٠/۵٠/٣٩٠/٣٠/١ووشو

J۵٠/٣٠/٢٨٠٣/٣٠/١سایر ورزش های رزم
١٢٣٧/٨۵/٠١٩٧۶/٣٢/٠پیاده روی

٩٠۵/٧٣/٧١۵٠۴/٨١/۵كوهنوردی
١٠١۶/۴۴/١١٢٨۴/١١/٣بسvتبال
۶١٣/٩٢/۵١١٠٣/۵١/١بدمینتون

۶٧۴/٢٢/٧٩٨٣/٢١/٠تنیس روی میز / پینگ پنگ
۵۵٣/۵٢/٢٨۴٢/٧٠/٩دوچرخه سواری

J۵٩٣/٧٢/۴۶۴٢/١٠/٧كشت

ادامه جدول ١٨‑٣. انجام انواع ورزش در خانواده و توسط افراد

توسط افراد در خانواده 

درصد كل درصد اهل ورزشتعداددرصد كل درصد اهل ورزشتعداد

۴٨٣/٠٢/٠۶١٢/٠٠/۶ژیمناستیك
٢۶١/۶١/١٣٧١/٢٠/۴دو

٢٢١/۴٠/٩٢۴٠/٨٠/٢بوكس
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توسط افراد در خانواده 

درصد كل درصد اهل ورزشتعداددرصد كل درصد اهل ورزشتعداد

١٧١/١٠/٧٢٣٠/٧٠/٢وزنه برداری
٢١١/٣٠/٩٢٢٠/٧٠/٢هندبال
J١۶١/٠٠/٧٢٠٠/۶٠/٢باستان
١۵٠/٩٠/۶١٩٠/۶٠/٢اسvیت
Jv۵٠/٣٠/٢٨٠/٣٠/١اس
٧٠/۴٠/٣٧٠/٢٠/١یوگا

۶٠/۴٠/٢۶٠/٢٠/١فوتسال
۴٠/٣٠/٢۵٠/٢٠/١بیلیارد

J٢٠/١٠/١۴٠/١٠/٠قایقران
١٠/١٠/٠٣٠/١٠/٠ماهیAیری

١٠/١٠/٠١٠/٠٠/٠موتور سواری
١٠/١٠/٠١٠/٠٠/٠تیراندازی

Jv١٠/١٠/٠١٠/٠٠/٠جت اس
١٠/١٠/٠١٠/٠٠/٠پینت بال
١٠/١٠/٠١٠/٠٠/٠سواركاری
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 جدول ١٨‑۴. انجام انواع ورزش در خانواده (حداقل توسط یك نفر) در خانواده های اهل ورزش

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
درصد سطری

رزمJوالیبالشنابدنسازینرمشفوتبال

ارزش منطقه سvونت

٣٢/٨٢۶/٧٢٩/٣٢١/۶٨/۶٧/٨باال
٢٩/٨٢٣/٧٣٣/٢١٨/٨١٢/١١٣/۴متوسط ‑ باال

٣٠/٣٢٣/۶٣٣/٣١۴/١١٢/٧١٣/٧متوسط
۴۴/۶٢۵/١٢٩/١١٠/۴١۶/٢١٣/٨متوسط ‑ پایین

۴٣/٠٢٣/٩٢٣/٠٧/٩١٣/۴١۵/١پایین

وضعیت اقتصادی 

١٧/٩٢٨/۶۴۶/۴١۴/٣٠/٠٠/٠باال
١٩/۶١٣/٧٣٣/٣٣١/۴١١/٨٣/٩متوسط ‑ باال

٠/٣٢٢۴/٢٣۴/۴٢۴/٢١٠/٢١١/٧متوسط
٣۶/۴٢۵/٠٣٣/١١۵/٨١٢/٨١۴/٧متوسط ‑ پایین

٣٨/٢٢۴/٣٢٨/٠١٠/٠١٣/۵١٣/٧پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٣٢/٣١٢/٩٣۵/۵٢٩/٠٣/٢۶/۵باال
٢٨/۵٠/٢٠٣٨/٢٢۶/٧١۵/٢٩/١متوسط
٣٧/١٢۴/٩٢٩/٠١٢/٠١٣/١١۴/٢پایین

Jمنزلت شغل

٣٢/٠٢٠/٠٣+٩٠۶/٠۴٠/٠١٢/٠١٢/٠
٨٠٣٨‑٩٠/۵١۶/٩٣۶/٩٣٣/٨١٢/٣٣/١
٧٠٣٧/٣٢٢/٩٣٠/١١٨/١١‑٨٠۶/٩١٠/٨
٧٠‑۶٠٣۴/٣٢۵/٣٣۴/٣١۵/١١٢/٧٩/٠
۶٠‑۵٠٣۴/۴٢۴/٠٣٠/٢١۴/٢١١/٢١٧/٩
۵٠‑۴٠٣٩/٣٢۵/٩٢٩/۵١۴/١١١/٠١۴/۶
۴٠ ‑۴٠/٣٢٣/۴٢٣/۴۴/۵١٣/٠١۴/٣

٣۵/٨٢۴/٣٣٠/١١۴/٠١٣/٠١٣/۵كل



٢٨۶ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

ادامه جدول ١٨‑۴. انجام انواع ورزش در خانواده (حداقل توسط یك نفر) در خانواده های اهل ورزش

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
درصد سطری

دوچرخه سواریتنیس روی میزبدمینتونبسvتبالكوهنوردیپیاده روی

ارزش منطقه سvونت

۶/٠٨/۶١٠/٣۴/٣۶/٠٢/۶باال
١٢/٩۶/٧۶/٩٣/٩۴/۴٢/۶متوسط ‑ باال

١٠/۶۵/٣٧/٩٣/٧۴/۶۴/۶متوسط
۴/٩۵/٨۴/٠۴/٩٣/٧٢/۴متوسط ‑ پایین

٠/٧٣/٣۴/٩٢/۶٣/۶۴/۶پایین

وضعیت اقتصادی 

١٧/٩٧/١٣/۶٠/٠١۴/٣٣/۶باال
١۵/٧١١/٨١١/٨٣/٩۵/٩٠/٠متوسط ‑ باال

١٧/٢۵/۵۵/۵٣/١۶/٣٢/٣متوسط
٨/۶٧/٢١٠/٠۵/٠٣/١٣/۶متوسط ‑ پایین

۵/٠۴/٧۴/٧٣/۵٣/۴٣/٧پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٣٢/٣١٢/٩۶/۵۶/۵١٩/۴۶/۵باال
١۵/٢٨/۵٧/٩٣/٠٧/٩٢/۴متوسط
۶/۴۵/٢۶/٠۴/٠٣/٣٣/۵پایین

Jمنزلت شغل

١٢+٩٠۴/٠١۶/٠۴/٠١۶/٠٠/٠
٨٠٩/٢٩/٢١٠/٨‑٩٠۴/۶٣/١٧/٧
٧٠١٣/٣٣‑٨٠/۶٧/٢٣/۶٩/۶١/٢
٧٠‑۶٠٧/٨٩/۶۶/٠۶/٠۶/٠۵/۴
۶٠‑۵٠۶/۴٧/٣۶/۴٢/٢٣/۴٢/٨
۵٠‑۴٠۶/٧۴/١۶/٢۴/٨٣/٨۴/۶
۴٣/٢٢‑ ٠/۶٣/٢٢/۶٢/۶٣/٢

٧/٨۵/٧۶/۴٣/٩۴/٢٣/۵كل



فصل هجدهم: ورزش | ٢٨٧

 جدول ١٨‑۵. انجام انواع ورزش در كل جمعیت

ویژگJ های فردی
بدنسازینرمشفوتبال

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

سن

۶١٣/٩١۶/٠٨/١١١/٣٣/٧۵/٨‑١١ سال
١٢١٨/٢۴۴/٠۶/٧١٩/۶٩/٠٢٩/۵‑١٨ سال
١٩٩/٢٢٠/۴٧/١١٩/٢١٠/۴٣١/۴‑٢۵ سال
٢۶۵/٠١۴/٣٨/١٢٨/٣۶/١٢٣/٨‑۴٠ سال
۴١٢/١۵/۴۶/٢٠/١٩٢/۵٨/٨‑۶۴ سال
٠/٠٠/٠۴/٣٢/۶١/٠٠/۶باالی ۶۴ سال

جنس 
١۶/٣٩۵/١۶/١۴٣/٧٧/۵۵٩/۵مرد
٠/٨۴/٩٧/٩۵۶/٣۵/١۴٠/۵زن 

سطح تحصیالت

٠/٨٠/٧٢/٢٢/٣٠/٧٠/٨بی سواد
۶/٨٢٠/٣۶/٠٢١/٨٢/۵١٠/٠ابتدایی
١٠/٧۶۶/٩٧/٨۵٩/٧٨/١۶٨/٧متوسطه

J٧/۵١٢/١٨/٣١۶/٢٩/۴٢٠/۴عال

وضعیت فعالیت

٧/۵٢٨/٧٧/۴٣٣/٢۵/٩٣٠/٩شاغل
٨/٩۵/١۶/١۴/١١٠/۶٨/٢دانشجو
١٧/۶۶۴/٨٧/٢٣٠/٩٧/۵٣٧/۶محصل
٠/٢٠/٨٧/٢٢٧/١۵/٠٢٢/٠خانه دار

١/٢٠/٧٧/٢۴/٧١/٧١/٣دارای درآمد

وضع  تاهل 

٣/١١٧/۵٧/۵۵١/۴۴/١٣١/۶دارای همسر
٠/٣٠/١۴/۶٢/٣١/٧١/٠بدون همسر

١۴/۶٨٢/۴۶/٧۴۶/٣٨/٨۶٧/۴مجرد



٢٨٨ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

ویژگJ های فردی
بدنسازینرمشفوتبال

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

زبان مادری

J٩/۴۶٩/٧۶/٨۶١/٢۶/٩۶٩/٨فارس
J۶/٧١٨/٠٧/٨٢۵/۵۴/٣١۵/٧ترك
١٠/٠٢/۴٣/٠٠/٩۵/٠١/۶عربی
٧/۶۵/۴۶/٩۶/٠۵/٧۵/۵كردی
J١/٧١/٠۵/٢۴/٠۵/٢٠/۵بلوچ

Jv٨/١٣/٢٩/٣۴/۵٧/٢٣/٩لری و ل
Jv٨/٠٢/٨٩/١٣/٨٠/٨٣/٨گیل

٨/۶١٠٠/٠٧/٠١٠٠/٠۶/٣١٠٠/٠كل

ادامه جدول ١٨‑۵. انجام انواع ورزش در كل جمعیت

ویژگJ های فردی
رزمJوالیبالشنا

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

سن

۶۵/٩١۴/۶٢/٣٧/٠۴/٠١۴/۴‑١١ سال
١٢۵/۴٢٨/١٧/٩۵٠/۶۶/٢۴۶/١‑١٨ سال
١٩۴/۴٢٠/٧٣/۵٢٠/۶٣/٨٢۵/٨‑٢۵ سال
٢۶٣/۶٠/٢٢١/٩١۴/۶١/۴١٢/٢‑۴٠ سال
۴١٢/۵١٣/۶١/٠٧/٠٠/٢١/۵‑۶۴ سال
١/٠١/٠٠/٢٠/٣٠/٠٠/٠باالی ۶۴ سال

جنس 
۴/٢۵٢/٢٢/۶۴٠/۵٣/٩٧١/٢مرد
٣/٨۴٧/٨٣/٨۵٩/۵١/۶٢٨/٨زن 

سطح تحصیالت

٠/٣٠/۵٠/١٠/٣٠/٣٠/٧بی سواد
٢/۵١۶/١١/٠٨/٢١/٩١٧/٠ابتدایی
۴/١۵۵/٢۴/۴٧٣/١٣/٧٧١/٢متوسطه

J٨/١٢٨/٢۴/٣١٨/۴٢/٢١١/١عال



فصل هجدهم: ورزش | ٢٨٩

ویژگJ های فردی
رزمJوالیبالشنا

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

وضعیت فعالیت

٣/٧٢٩/٧٢/٣٢٣٢/٢٢۵/٧شاغل
٩/٢١٠/٨۵/۴٨/٠٣/٣۵/٨دانشجو
۵/٧۴٣/۶۶/٢۵٩/۶۵/٨۶۶محصل
٢/٢١۴/۴١/٠٨/٧٠/٢٢/١خانه دار

١/٢١/۴٠/۵٠/٧٠/٢٠/۴دارای درآمد

وضع  تاهل 
٢/٩٣۵/۵١/۴٢١/٢٠/٨١۴/٠دارای همسر
٢/۶٢/٣١/١١/٣٠/٠٠/٠بدون همسر

۵/١۶٢/١۵/٢٧٧/۵۴/٩٨۶مجرد

زبان مادری

J۴/٩٧٨/۶٣/۶٧٢/٠٣/٠۶٨/۶فارس
J٢/٢١٢/٩٢/٧١٩/١١/٧١۴/۴ترك
۴/۵٢/٣١/۵٠/١٠/٠٠/٠عربی
١/۵٢/٣٢/٧۵/١۴/٧١٠/٣كردی
J٠/٠٠/٠٠/٠٠/٠١/٧٠/۴بلوچ

Jv٢/١١/٨٣/٣٣/۵٣/۶۴/۴لری و ل
Jv٢/٨٢/١١/٧١/۶٣/٨۴/١گیل

۴١٠٠/٠٣/٢١٠٠/٠٢/٨١٠٠/٠كل



٢٩٠ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

ادامه جدول ١٨‑۵. انجام انواع ورزش در كل جمعیت

ویژگJ های فردی
بسvتبالكوهنوردیپیاده روی

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

سن

۶٠/٧٣/۶٠/٨۵/٣١/٠٧/٨‑١١ سال
١٢٠/۶۶/١١/٢١۶/٧٣/٩۶٢/۵‑١٨ سال
١٩١/٢١١/٧١/٩٢٣/٣١/۵٢١/٩‑٢۵ سال
٢۶٢/۶٣٢١/٧٢٧/٣٠/٣۶/٣‑۴٠ سال
۴١۴۴٣/٧١/٨٢۶٠/١١/۶‑۶۴ سال
١/۴٣/٠٠/۵١/٣٠/٠٠/٠باالی ۶۴ سال

جنس 
١/۶۴٠/۶١/٨۵٩/٣١/٠٣٩/١مرد
٢/۴۵٩/۴١/٢۴٠/٧١/۶۶٠/٩زن 

سطح تحصیالت

٠/٨٣/٠٠/٧٣/٣٠/٠٠/٠بی سواد
١/٢١۵/٧٠/٧١٢/٠٠/۴٧/٩ابتدایی
١/٩۵٠/٨١/۵۵٢/٠١/٨٧۵/۶متوسطه

J۴/۵٣٠/۵٣/٧٣٢/٧١/۶١۶/۵عال

وضعیت فعالیت

٢/٣٣٣/٣٢/٧۵۵/١٠/۴٩/٩شاغل
٢/٨۶/٢٢/٨٨/٧٣/١١٠/٧دانشجو
٠/٨١٠/٨١/٠١٩/۶٣/٣٧۴/۴محصل
٣/٠٣۶/۴٠/٨١٣/٨٠/٢۵/٠خانه دار

۶/٢١٣/٣٠/١٢/٩٠/٠٠/٠دارای درآمد

وضع  تاهل 

٣/٠٧٣/١١/۶۵٠/٧٠/٢۶/٣دارای همسر
٢/۶۴/۶٠/٩٢/٠٠/٣٠/٨بدون همسر

٠/٩٢٢/٣١/۵۴٧/٣٢/۵٩٣مجرد



فصل هجدهم: ورزش | ٢٩١

ویژگJ های فردی
بسvتبالكوهنوردیپیاده روی

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

زبان مادری

J٢/١۶٨/۶١/۶۶۴/٧١/۵٧٠/٣فارس
J٢/٧٣١/۴١/۵٢٢/٠١/١١٨/٨ترك
٠/۵٠/۵٠/٠٠/٠١/۵٢/٣عربی
٠/٠٠/٠٢/۵١٠/٠١/۵٧/٠كردی
J٠/٠٠/٠١/٧٠/٧٠/٠٠/٠بلوچ

Jv٩/٠١/۵١/۵٣/٣٩/٠٢/٣لری و ل
Jv٠/٣٠/۵٠/٣٠/٧٠/٠٠/٠گیل

٢١٠٠/٠١/۵١٠٠/٠١/٣١٠٠/٠كل

  محل انجام ورزش
ســؤال دی3ــر در مــورد محــل انجــام ورزش بــوده اســت. در ایــن مــورد پاســخ3و م2 توانســته از گزینه هــای: ١) خانــه، ٢) كوچــه 
و خیابــان، ٣) اســتادیوم، باشــ3اه، میــدان ورزشــ2، م�ان هــای ورزشــ2 محلــه (كال محــل ورزشــ2)، ۴) مدرســه و دانشــ3اه و 

۵) پــارك اســتفاده كنــد. 
جدول ١٨‑ ۶. محل انجام ورزش 

درصد در كل جمعیت درصد در جمعیت اهل ورزشتعدادمحل ورزش

٩٣١٢٩/٩٩/۵خانه 
۴۶٧١۵/٠۴/٨كوچه و خیابان
Jان ورزشv١۶٠۵۵١/۶١۶/٣م
۵١١١۶/۴۵/٢مدرسه و ...

٣۵١١١/٣٣/۶پارك



٢٩٢ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

٧٣/٢ درصد افراد اهل ورزش در ١ محل، ١٧/۶ درصد در ٢، ۴/۴ درصد در ٣ و ٠/٧ درصد در بیش از ٣ محل ورزش م2 كنند. 
جدول ١٨‑٧. محل ورزش اعضای خانواده (در خانواده های اهل ورزش) 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
درصد سطری

پارك مدرسه ، دانشAاه استادیوم ، سالن ، باشAاه  و ... كوچه  و خیابان خانه 

ارزش منطقه سvونت

٢٣/۵٩/٣۴١/٠١٣/٧۵/۵باال
٢٢/٧١١/٩۴٩/۶١١/۶١١/٢متوسط ‑ باال

٢١/٢١٣/۵۴٢/٧١٣/٣٩/۵متوسط
٢١/٢١۴/١٣۵/۵١۴/٩١٠/۵متوسط ‑ پایین

١٧/۶١٣/٩٣۴/١١۵/۴۶/۶پایین

وضعیت اقتصادی 

٢۵/٠١١/١۵٠/٠٢/٨٢/٨باال
٢٣/٢٨/٧۴٩/٣١۴/۵۵/٨متوسط ‑ باال

٢۴/٢١۶/۵۵٠/۵١۴/٣٩/٩متوسط
٢٢/۵١٢/٩۴۴/٨١٢/٣١١/٧متوسط ‑ پایین

٢١/٣١٣/٧٣٨/٩١۴/٧٨/۵پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٢٠/۵٢٢/٧۵۴/۵١١/۴١٨/٢باال
٢١/٠١١/۶۴٩/٨١٢/٩١١/٢متوسط
٢١/٠١٣/١٣٩/٣١٣/٨٨/٩پایین

Jمنزلت شغل

٢٧/٣٣/٠+٩٠۵١/۵٢٧/٣٩/١
٨٠١٩/٢٩/٠‑٩٠۶۴/١١۵/۴١١/۵
٧٠٢‑٨٠۴/۶١٣/۶۴٠/٧١٧/٨١٢/٧
٧٠‑۶٠٢٨/٢١٣/٢۴۵/۴١۵/۴١١/۵
۶٠‑۵٠٢٠١٠/۴۴۴/۵١٢/٨٧/٠
۵٠‑۴٠٢٣/٣١۵/٨۴٣/۴١۴/٢٩/٣
۴١‑ ٠۶/٩١۴/٠٢٩/١١۴/٧۶/٨

٢٠/٩١٣/٠۴٠/۵١٣/٧٩/٢كل



فصل هجدهم: ورزش | ٢٩٣

زمان ورزش
«١) هــر یــك از اعضــای خانــواده بــه طــور متوســط چقــدر از وقــت خــود را صــرف ورزش م2 كنــد؟ ٢) در هفتــه گذشــته هــر 

یــك از اعضــا چقــدر از وقــت خــود را بــه انجــام ورزش اختصــاص داده انــد؟»
جدول ١٨‑٨. زمان انجام ورزش در هفته و هفته گذشته 

زمان ورزش
در هفته گذشتهدر هفته

درصد كل جمعیتدرصد اهل ورزشدرصد كل جمعیتدرصد اهل ورزش

۵/١١/۶٢٠/١۶/۴بی پاسخ / صفر
١۴/٣۴/۵١۴/۵۴/۶یك ساعت
٢١/۶۶/٨١٧/٨۵/۶دو ساعت
١٨/۶۵/٩١۴/۵۴/۶سه ساعت

٩/٧٣/١٧/٧٢/۴چهار ساعت
۴/٧١/۵٣/٧١/٢پنج ساعت
١٠/۵٣/٣٨/٧٢/٧شش ساعت
۵/۵١/٧٣/٩١/٢هفت ساعت

٩/٩٣/١٩/٣٢/٩هشت ساعت و بیشتر

میانگیــن زمــان ورزش بــرای افــراد اهــل ورزش در هفتــه ۴ ســاعت و بــرای كل جمعیــت ٧۶ دقیقــه در هفتــه اســت. میانگیــن 
زمــان ورزش در هفتــه گذشــته (پاییــز ٨٢) بــرای افــراد اهــل ورزش ٣/٣ ســاعت و بــرای كل جمعیــت ۶۴ دقیقــه اســت. 



٢٩۴ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

جدول ١٨‑٩. زمان ورزش اعضای خانواده های اهل ورزش در هفته 

میانگین زمان ورزش (ساعت) پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده

ارزش منطقه سvونت

۴/١باال
٣/٩متوسط ‑ باال

۴/۴متوسط
۴/۴متوسط ‑ پایین

۴/٢پایین

وضعیت اقتصادی 

۴/٩باال
۴/۴متوسط ‑ باال

٣/٨متوسط
۴/۵متوسط ‑ پایین

۴/١پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٣/٣باال
٣/٨متوسط
۴/٣پایین

Jمنزلت شغل

٣+٩٠/۶
٨٠‑٩٠۴/٣
٧٠‑٨٠۴/۵
٧٠‑۶٠٣/٨
۶٠‑۵٠۴/٠
۵٠‑۴٠۴/٧
۴٣/٩‑ ٠

۴/٠كل



فصل هجدهم: ورزش | ٢٩۵

جدول ١٨‑١٠. زمان  ورزش  در هفته  

ویژگJ های فردی
در كل جمعیت (دقیقه)در جمعیت اهل ورزش (ساعت)

S.DمیانگینS.Dمیانگین

سن

۶۴/٣۴/٣٩۵١٩٩/۴‑١١ سال
١٢۴/۴۴/۴١٣٢٢٣٠/٠‑١٨ سال
١٩۴/٠٣/۶٨٨١٧۴/٧‑٢۵ سال
٢۶٣/۵٣/٢۵٧١٣٧/٢‑۴٠ سال
۴١٣/٧٣/٧٣٩١٢۵/٢‑۶۴ سال
٢/٩٣/۵١٣٧٢/٧باالی ۶۴ سال

جنس 
۴/۴۴/٣١٠٠٢٠۴/٣مرد
٣/۵٣/٢۵٢١٣١/٨زن 

سطح تحصیالت

٣/٩٣/٩١٢٧۵/٢بی سواد
٣/٩٣/٩۵١١۴۵/۵ابتدایی
۴/١۴/١٩٣١٩١/١متوسطه

J٣/٩٣/۵٩۴١٧۴/۶عال

وضع فعالیت

٣/٨٣/۶۶۶١۵۶/٧شاغل
٣/٧٢/٨١٠١١۵٩/١دانشجو
۴/۴۴/۵١٢۶٢٢٩/٩محصل
٣/۵٣/٠٣۶١٠٩/٢خانه دار

٣/٣٢/۵٣٢٩۴/۴دارای درآمد

وضعیت  تاهل 
٣/۵٣/٢۴۵١٢۴/۶دارای همسر
٣/٨٣/٨٢۵١٠٢/۵بدون همسر

۴/٣۴/٢١١٢٢٠٩/٢مجرد



٢٩۶ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

ویژگJ های فردی
در كل جمعیت (دقیقه)در جمعیت اهل ورزش (ساعت)

S.DمیانگینS.Dمیانگین

زبان مادری

J۴/٠٣/٩٨٣١٧٩/٧فارس
J۴/٠۴/٠۶۴١۶٢/٢ترك
۴/٨۶/۴۶٧٢٢٢/۵عربی
۴/۴٣/۴٨٠١۶۵/۴كردی
J۶/٩۴/٧۵٠١۶٣/٧بلوچ

Jv٣/٣٣/٠۶٧١٣٩/۴لری و ل
Jv٣/٠٢/٧۵۴١٢٢/٠گیل

۴/٠٣/٩٧۶١٧٣/۶كل

Jل ورزشvعضویت در تش
«از اعضــای خانــواده كســ2 عضــو باشــ3اه، كلــوپ یــا تیــم ورزشــ2 هســت؟» در ٢٣/٨ درصــد خانواده هــا حداقــل ١ نفــر عضــو 

باشــ3اه، تیــم یــا كلــوپ ورزشــ2 اســت. در جمعیــت نمونــه ٨/١ درصــد افــراد عضــو تشــ�ل های ورزشــ2 هســتند. 
 Jاه ، كلوپ  یا تیم  ورزشAجدول ١٨‑١١. عضویت اعضای خانواده (حداقل یك نفر) در باش

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
عضویت 

درصد ستونJدرصد سطری

ارزش منطقه سvونت

٢١/٩۶/٩باال
٣٠/٣٢٧/٧متوسط ‑ باال

٢۴/٢٢٧/٧متوسط
٢١/٨١٩/٧متوسط ‑ پایین

١٩/۵١٨/٠پایین



فصل هجدهم: ورزش | ٢٩٧

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
عضویت 

درصد ستونJدرصد سطری

وضعیت اقتصادی 

٣۶/١٢/٧باال
٢۴/۶٣/۵متوسط ‑ باال

٣١/٣١١/٨متوسط
٢۵/۵٢٧/٨متوسط ‑ پایین

٢٢/۵۵۴/٢پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٢٢/٧١/٧باال
٣١/٣١٢/٧متوسط
٢٣/٠٨۵/۶پایین

Jمنزلت شغل

٢+٩٠۴/٢١/٧
٨٠٣٠/٨‑٩٠۵/٠
٧٠٢٣/٧‑٨٠۵/٨
٧٠‑۶٠٢٩/۵١۴/٠
۶٠‑۵٠٢۶/٢٢٩/٩
۵٠‑۴٠٢٧/۴٣۵/١
۴١‑ ٠۴/٧٨/۶

٢٣/٨١٠٠/٠كل



٢٩٨ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

جدول ١٨‑١٢.عضویت افراد در تشvل های ورزشJ (تیم، باشAاه، كلوپ) در كل جمعیت 

ویژگJ های فردی
عضویت 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶۶٣۶/۵٧/٩‑١١ سال
١٢٣٣٨١۶/٧۴٢/۶‑١٨ سال
١٩٢١٣١١/۵٢۶/٩‑٢۵ سال
٢۶١٣۶۵/۶١٧/٢‑۴٠ سال
۴١۴١١/٩۵/٢‑۶۴ سال
٢٠/۵٠/٣باالی ۶۴ سال

جنس 
۵٧٩١١/٨٧٣/٠مرد
٢١۴۴/۴٢٧/٠زن 

سطح تحصیالت

٣٠/۴٠/۴بی سواد
٨۶٣/۵١٠/٨ابتدایی
۵۶٢١٠/٧٧٠/٩متوسطه

J١۴٢١٠/۶١٧/٩عال

وضع فعالیت

٢١٧٧/۶٣٠/۶شاغل
۵٨١٣/۶٨/٢دانشجو
٣٨۴١٣/٩۵۴/٢محصل
۴٧٢/٠۶/۶خانه دار

٣٠/٧٠/۴دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

١٧١٣/۶٢١/۶دارای همسر
۶١/٧٠/٨بدون همسر

۶١۶٠/١٣٧٧/٧مجرد
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ویژگJ های فردی
عضویت 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

زبان مادری

J۵٢١٨/۴۶۵/٩فارس
J١٣٩۶/٢١٧/۶ترك
۴٢/٠٠/۵عربی
٧٣١٢/٢٩/٢كردی
J١١/٧٠/١بلوچ

Jv۴٨١۴/۴۶/١لری و ل
Jv١۶۵/۶٢/٠گیل

٧٩٣٨/١١٠٠/٠كل

تماشای ورزش
تماشــای ورزش ســؤال دی3ــری اســت كــه از جمعیــت نمونــه پرســش شــده اســت: «از اعضــای خانــواده كســ2 بــرای تماشــای 

ــه اماكــن، ســالن ها و میدان هــای ورزشــ2 مــ2 رود؟»  ورزش ب
٩/٢ درصد جمعیت نمونه (٩٠١ نفر) برای تماشای ورزش به اماكن ورزش2 م2 روند. 

زمان تماشا
ســؤال بعــدی در مــورد زمــان تماشــای ورزش در اماكــن ورزشــ2 اســت: «بــه طــور متوســط چــه بخشــ2 از اوقــات فراغــت خــود 

را در هفتــه صــرف تماشــای ورزش در اماكــن، ســالن ها و میدان هــای ورزشــ2 م2 كننــد؟» 
در جمعیــت اهــل تماشــا، میانگیــن زمــان تماشــا در هفتــه ٢/٢ ســاعت اســت. در صورتــ2 كــه ســرانه تماشــای ورزش را 

بــرای كل جمعیــت محاســبه كنیــم، رقــم ١٢ دقیقــه در هفتــه بــه دســت م2 آیــد. 



٣٠٠ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

جدول ١٨‑١٣. تماشای ورزش در اماكن ورزشJ توسط حداقل یJv از  اعضای خانواده 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
تماشای ورزش 

درصد ستونJدرصد سطری

ارزش منطقه سvونت

٢١/٩۶/٩باال
٢۴/١٢١/٩متوسط ‑ باال

٢۵/٩٢٩/۵متوسط
٢۴/٠٢١/٨متوسط ‑ پایین

٢١/۶١٩/٩پایین

وضعیت اقتصادی 

٢٢/٢١/۶باال
١۵/٩٢/٣متوسط ‑ باال

٢١/۴٨/٠متوسط
٢۵/۵٢٧/٨متوسط ‑ پایین

٢۵/٠۶٠/٣پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

١٨/٢١/۴باال
٢۴/۵٩/٨متوسط
٢۴/٠٨٨/٨پایین

Jمنزلت شغل

١٨/٢١/٣+٩٠
٨٠١٩/٢٣/٢‑٩٠
٧٠١٨‑٨٠/۶۴/٧
٧٠‑۶٠٢۶/۴١٢/٩
۶٠‑۵٠٢۶/٢٣٠/٨
۵٠‑۴٠٢٧/٢٣۵/٩
۴١٨/٧١١/٢‑ ٠

٢٣/٩١٠٠/٠كل



فصل هجدهم: ورزش | ٣٠١

جدول ١٨‑١۴. تماشای ورزش در اماكن ورزشJ در كل جمعیت

ویژگJ های فردی
زمان تماشا (دقیقه)تماشای ورزش

S.Dمیانگیندرصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶۶٠۶/٢۶/٧٧٣٢/٠‑١١ سال
١٢٣۴۴١٧/٠٣٨/٢٢١۶۶/٩‑١٨ سال
١٩٢٣۵١٢/۶٢۶/١١٨٧٣/۶‑٢۵ سال
٢۶١٩٧٨/١٢١/٩١١۶١/٧‑۴٠ سال
۴١۶٢٢/٩۶/٩٣٢٣/١‑۶۴ سال
٣٠/٧٠/٣٢۴١/۴باالی ۶۴ سال

جنس 
٧٨٠١۵/٩٨۶/۶٢٠٧٠/١مرد
١٢١٢/۵١٣/۴۴٣٧/٢زن 

سطح تحصیالت

٩١/٢١/٠٣٣۶/۵بی سواد
١٠۶۴/٣١١/٨۵٢۶/٩ابتدایی
۶٧٢١٢/٨٧۴/٧١٧۶٧/٠متوسطه

J١١٣٨/۴١٢/۶١٢۶١/٠عال

وضع فعالیت

٣١٣١٠/٩۴٠/٢١۴۶٣/١شاغل
۴٩١١/۵۶/٣١٧٧۴/٨دانشجو
٣٧٢١٣/۵۴٧/٨١٧۶١/٧محصل
٣٨١/۶۴/٩٢٣١/٣خانه دار

۶١/۴٠/٨٣۴٣/٢دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

٢٢٢۴/٧٢۴/۶۶٣٧/۶دارای همسر
١٢٣/۴١/٣٣٢٢/٩بدون همسر

۶۶٧١۴/١٧۴/٠١٩٧١/٧مجرد
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ویژگJ های فردی
زمان تماشا (دقیقه)تماشای ورزش

S.Dمیانگیندرصد ستونJدرصد سطریتعداد

زبان مادری

J۵۵١٨/٩۶٢/٠١٢۵٩/٣فارس
J١۵٨٧/٠١٧/٨٩۴٧/١ترك
٣٧١٨/۵۴/٢٢٢٧۶/۴عربی
٧٣١٢/٢٨/٢١۴۵۵/٢كردی
J٢٣/۴٢/٠٩۵٠/٠بلوچ

Jv۵٨١٧/۴۶/۵٢١۵۶/٨لری و ل
Jv٢۴٨/۴٢/٧٩۴۴/٩گیل

٩٠١٩/٢٠/١٠٠١٢۵۶/٨كل
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انجام بازی 
ابتــدا ســؤال شــده: «اعضــای خانــواده شــما بــا بازی هایــی كــه نــام بــرده م2 شــود، خــود را ســرگرم م2 كننــد؟» ســپس نــام ۴ 
بــازی: «آتــاری، می�ــرو، ســ3ا و پلــ2 استیشــن»، «شــطرنج»، «انــواع كارت بازی (بزرگســاالن)» و «انــواع كارت و اســباب بازی 
كــودكان» ارائــه شــده اســت. بعــد از پاســخ بــه ایــن ســوال، از خانواده هــا خواســته شــده كــه اگــر «اعضــا بــه بازی هــای دی3ــری 

كــه در آن از وســیله ای اســتفاده م2 شــود، م2 پردازنــد» نــوع بــازی را ذكــر كننــد. 
در ۶٠/٩ درصــد خانواده هــا از نوعــ2 وســیله بــازی اســتفاده م2 شــود. ٣۴/۵ درصــد جمعیــت نمونــه بــا وســایل2 كــه نــام 

بــرده شــده یــا خــود آن هــا ذكــر كرده انــد، بــازی م2 كننــد.
جدول ١٩‑١. بازی با وسایل مختلف در خانه 

نوع بازی
جمعیتخانواده

درصدتعداددرصدتعداد 

٩٠٣٣۶/٨١۶٨۴١٧/٢آتاری، میvرو، سAا و پلJ استیشن
٧٢٨٢٩/٧١۴۶٧١۴/٩شطرنج 
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نوع بازی
جمعیتخانواده

درصدتعداددرصدتعداد 

۴١۶١٧/٠٩٢۴٩/۴انواع كارت بازی بزرگساالن 
٣۴٢١٣/٩۴٧۶۴/٨انواع كارت و اسباب بازی كودكان و نوجوانان

١٩٨٨/١۴٧١۴/٨منچ 
۶٩٢/٨١٣٨١/۴تخته نرد

١۴٠/۶٣٠٠/٣دبلنا
J١۶٠/٧٢٨٠/٣فوتبال دست

١۵٠/۶٢٧٠/٣بازی های فكری
۶٠/٢١٨٠/٢لوتو

١۵٠/۶١٧٠/٢بیلیارد
١٠/٠٣٠/٠دومینو

٢٠/١٣٠/٠بازی با ضبط صوت
٢٠/١٢٠/٠رایانك 

جدول ١٩‑٢. بازی حداقل یJv از اعضای خانواده با انواع وسایل بازی (در كل خانواده ها) 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
انواع  كارت  بازی  (بزرگساالن) شطرنج آتاری ، میvرو، سAا و ...

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

ارزش منطقه 
سvونت

٣٢/٨۶/٧٢٧/٩٧/١١۵/٣۶/٨باال
٣۵/٠٢٠/۶٣٠/٩٢٢/۶١٨/۴٢٣/۶متوسط ‑ باال

٣٧/١٢٧/٣٣١/٢٢٨/۶١۶/۵٢۶/۵متوسط
٣٨/٩٢٢/٧٢٩/۴٢١/۴١٧/٩٢٢/٩متوسط ‑ پایین

٣٨/٣٢٢/٧٢٧/۶٢٠/۴١۵/۶٢٠/٢پایین
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پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
انواع  كارت  بازی  (بزرگساالن) شطرنج آتاری ، میvرو، سAا و ...

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

وضعیت اقتصادی 

۴۴/۴٢/١١۶/٧١/٠١٩/۴٢/٠باال
٢٩/٠٢/٧٣۶/٢۴/١١٣/٠٢/۶متوسط ‑ باال

٣۴/۶٨/۴٣١/٣٩/٣١٧/٠٩/٠متوسط
٣٨/۶٢٧/١٣٣/١٢٨/۵١٧/۴٢۶/٨متوسط ‑ پایین

٣٨/۵۵٩/٨٣٠/١۵٧/٢١٧/۴۵٩/۵پایین

درآمد ‑ مخارج 
ماهانه

۴٠/٩٢/٠٣١/٨١/٩١۵/٩١/٧باال
٣٨/۶١٠/١٣٠/٩١٠/٠١٨/٩١٠/٧متوسط
٣۶/٧٨٧/٩٢٩/۵٨٨/٠١۶/٨٨٧/۶پایین

Jمنزلت شغل

٣+٩٠۶/۴١/۵۴٨/۵٢/٧٩/١٠/٩
٨٠٣٩/٧٣/٩‑٩٠۴٣/۶۵/٧٢١/٨۴/٩
٧٠‑٨٠۴۴/١۶/۶٣١/۴۶/٢٢٢/٩٧/٨
٧٠‑۶٠۴٢/٣١٢/٢٣٠/٠١١/٣٢٠/٧١٣/۵
۶٠‑۵٠۴٢/٩٢٩/٧٣١/٠٢٨/١١۶/۵٢۵/٩
۵٠‑۴٠۴٣/۶٣٣/٨٣٣/۴٣۴/١٢٠/١٣۵/٣
۴٣‑ ٠۴/٩١٢/٣٢۵/٩١٢/٠١۴/٧١١/٨

٣۶/٨١٠٠/٠٢٩/٧١٠٠/٠١٧١٠٠/٠كل
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ادامه جدول ١٩‑٢. بازی حداقل یJv از اعضای خانواده با انواع وسایل بازی (در كل خانواده ها) 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
انواع  كارت  و اسباب بازی  

كودكان و نوجوانان
تخته نردمنچ

درصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطریدرصد ستونJدرصد سطری

ارزش منطقه 
سvونت

١۴/٨٨/٠۶/٠۵/۶۴/٩١٣/٢باال
١٣/٣٢٠/٨٧/٢١٩/٢٣/۴٢۶/۵متوسط ‑ باال

١۵/٣٣٠/٠٧/۶٢۵/٣٣/۶٣۵/٣متوسط
١۴/١٢٢/٠٩/٧٢۵/٨٢/۵١٩/١متوسط ‑ پایین

١٢/٢١٩/٣٩/٠٢۴/٢٨/٠۵/٩پایین

وضعیت اقتصادی 

١۶/٧٢/١٢/٨۶/٠٨/٣۴/٩باال
١٣٣/٢٧/٢٣/١۵/٨۶/۶متوسط ‑ باال

٩/٩۶/۴٣/٣٣/٧۵/۵١۶/۴متوسط
١۵/۵٢٩/١۶/۴٢٠/٩٢/۶٢٣/٠متوسط ‑ پایین

١۴/٣۵٩/٢١٠/٠٧١/٨٢/۶۴٩/٢پایین

درآمد ‑ مخارج 
ماهانه

۶/٨٠/٩۶/٨١/۵١٣/۶٨/٨باال
١۴/۶١٠/١٣/۴۴/١۶/٠٢٠/۶متوسط
١۴/١٨٩/١٨/۶٩۴/۴٢/٢٧٠/۶پایین

Jمنزلت شغل

٣٠/٣٣/٢٣/٠٠+٩٠/۶۶/١٣/۴
٨٠٢٨/٢٠/٧١١‑٩٠/۵۵/١٧/٧١٠/٣
٧٠١٨‑٨٠/۶٠/٧٧/۶۵/١۶/٨١٣/٨
٧٠‑۶٠١٢/٣٨/٩۵/٣۶/٩۶/٢٢۴/١
۶٠‑۵٠١۶/٧٢٩/١٩/٢٢٨/۶١/٨١٧/٢
۵٠‑۴٠١٧/۵٣۴/٢٩/٣٣٢/۶٢/٣٢۴/١
۴١١/٩١٠‑ ٠/۵١٣/٣٢١/١١/۴۶/٩

١٣/٩١٠٠/٠٨/١١٠٠/٠٢/٨١٠٠/٠كل
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جدول ١٩‑٣. انجام بازی در كل جمعیت 

ویژگJ های فردی
انجام بازی 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶۶٧٣۶٩/٧١٩/٩‑١١ سال
١٢١٢١١۵٩/٧٣۵/٧‑١٨ سال
١٩٧٠۴٣٧/٩٢٠/٨‑٢۵ سال
٢۶۵۶٣٢٣/٣١۶/۶‑۴٠ سال
۴١٢٢۶١٠/۶۶/٧‑۶۴ سال
١١٢/۶٠/٣باالی ۶۴ سال

جنس 
٢٠٠٢۴٠/٨۵٩/١مرد
١٣٨۶٢٨/٣۴٠/٩زن 

سطح تحصیالت

۵٠۶/٩١/۵بی سواد
٧٩١٣١/٩٢٣/۴ابتدایی
٢١٢٩۴٠/۶۶٢/٩متوسطه

J۴١۵٣٠/٩١٢/٣عال

وضع فعالیت

٧٧١٢٧/٠٢۵/١شاغل
١۵٣٣۶/٠۵/٠دانشجو
١٧۶٧۶۴/٢۵٧/۵محصل
٣۵٣١۴/٧١١/۵خانه دار

٣٠٧/٢١/٠دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

٨٧٢١٨/۴٢۵/٧دارای همسر
٣٣٩/۴٠/١بدون همسر

٢۴٨٣۵٢/۵٧٣/٣مجرد
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ویژگJ های فردی
انجام بازی 

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

زبان مادری

J٢٢۶١٣۶/۵۶٧/٢فارس
J۶٨١٣٠/٣٢٠/٢ترك
۵٧٢٨/۵١/٧عربی
٢١۵٣۶/١۶/۴كردی
J۴۶/٩٠/١بلوچ

Jv١٢٧٠/٣٨٣/٨لری و ل
Jv٨٣٢٨/٩٢/۵گیل

٣٣٨٨٣۴/۵١٠٠/٠كل

جدول ١٩‑۴. انجام انواع بازی در كل جمعیت

ویژگJ های فردی
شطرنجآتاری، میvرو، سAا و پلJ استیشن

درصد ستونJدرصد سطریتعداددرصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶۴٧٩۴٩/۶٢٨/۴١۶۵١٧/١١١/٢‑١١ سال
١٢٧۶٠٣٧/۵۴۵/١۵٣٠٢۶/١٣۶/١‑١٨ سال
١٩٢٨۴١۵/٣١۶/٩٣۵۵١٩/١٢۴/٢‑٢۵ سال
٢۶١۴٢۵/٩٨/۴٢٩١٠/١٢١٩/٨‑۴٠ سال
۴١١٩٠/٩١/١١٢۴۵/٨٨/۵‑۶۴ سال
٠٠/٠٠/٠٢٠/۵٠/١باالی ۶۴ سال

جنس 
١٠٧٧٢١/٩۶۴٩٢۴١٨/٨۶٣مرد
۶٠٧١٢/۴٣۶۵۴٣١١/١٣٧زن 
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ویژگJ های فردی
شطرنجآتاری، میvرو، سAا و پلJ استیشن

درصد ستونJدرصد سطریتعداددرصد ستونJدرصد سطریتعداد

سطح تحصیالت

٢٢٠/٣١/٣۴۵/٠٣/٠بی سواد
۵٠٩٢٠/۵٣٠/٢٢١۵٨/٧١۴/٧ابتدایی
١٠۴٠١٩/٨۶١/٨٩٩۵١٩/٠۶٧/٩متوسطه

J١١٢٨/٣۶/٧٢۵٢١٨/٨١٧/٢عال

وضعیت فعالیت

٢١۵٧/۵١٣/٨۴٢۴١۴/٨٣٢/٠شاغل
۵٠١١/٨٣/٢٩١٢١/۴۶/٩دانشجو
١١٩٢۴٣/٣٧۶/٨۶۶٩٢۴/٣۵٠/۵محصل
٨٩٣/٧۵/٧١٢۴۵/٢٩/۴خانه دار

٧١/٧٠/۵١٨۴/٣١/۴دارای درآمد

وضع  تاهل 

٢١٨۴/۶١٢/٩۴۴١٩/٣٣٠/١دارای همسر
١٢٣/۴٠/٧١٨۵/١١/٢بدون همسر

١۴۵۴٣٠/٧٨۶/٣١٠٠٨٢١/٣۶٨/٧مجرد

زبان مادری

J١١۵٧١٨/٧۶٩٩١۴١۴/٨۶٢/٧فارس
J٢٩۴١٣/١١٧/۵٣٣٩١۵/١٢٣/٣ترك
٣٨١٩/٠٢/٣٢۵١٢/۵١/٧عربی
١٠۶١٧/٨۶/٣٩۶١۶/١۶/۶كردی
J۴۶/٩٠/٢١١/٧٠/١بلوچ

Jv٧٢٢١/۶۴/٣٧٩٢٣/٧۵/۴لری و ل
Jv٣٠١٠/۵١/٨٣٩١٣/۶٢/٧گیل

١۶٨۴١٧/٢١٠٠/٠١۴۶٧١۴/٩١٠٠/٠كل
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ادامه جدول ١٩‑۴. انجام انواع بازی در كل جمعیت

ویژگJ های فردی
منچانواع كارت بازی بزرگساالن

درصد ستونJدرصد سطریتعداددرصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶٨۴٨/٧٩/١١١٨١٢/٢٢۵/١‑١١ سال
١٢٣١١١۵/٣٣٣/٧١٧٩٨/٨٣٨/٠‑١٨ سال
١٩٢٣١١٢/۴٢۵/٠٧٧۴/١١۶/٣‑٢۵ سال
٢۶٢١١٨/٧٢٢/٨٧۵٣/١١۵/٩‑۴٠ سال
۴١٨٣٣/٩٩/٠٢٢١/٠۴/٧‑۶۴ سال
۴١/٠٠/۴٠٠/٠٠/٠باالی ۶۴ سال

جنس 
۵٣۴١٠/٩۵٧/٨٢٠۶۴/٢۴٣/٧مرد
٣٩٠٧/٩۴٢/٢٢۶۵۵/۴۵۶/٣زن 

سطح تحصیالت

١٠١/۴١/١٨١/١١/٧بی سواد
١٣۴۵/۴١۴/۵١۴٨۶/٠٣١/۶ابتدایی
۶٣٨١٢/٢۶٩/٠٢٨٧۵/۵۶١/٣متوسطه

J١۴٢١٠/۶١۵/۴٢۵١/٩۵/٣عال

وضعیت فعالیت

٢٩٨١٠/۴٣۵/٠٧٧٢/٧١٧/٧شاغل
۴٩١١/۵۵/٨١٢٢/٨٢/٨دانشجو
٣۶۵١٣/٣۴٢/٨٢۶٣٩/۵۶٠/۶محصل
١٣١۵/۴١۵/۴٧٨٣/٢١٨خانه دار

٩٢/١١/١۴١/٠٠/٩دارای درآمد

وضع  تاهل 

٣١۴۶/۶٣۴١٢١٢/۶٢۵/٧دارای همسر
١۴۴/٠١/۵۵١/۴١/١بدون همسر

۵٩۶١٢/۶۶۴/۵٣۴۵٧/٣٧٣/٢مجرد
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ویژگJ های فردی
منچانواع كارت بازی بزرگساالن

درصد ستونJدرصد سطریتعداددرصد ستونJدرصد سطریتعداد

زبان مادری

J۶١٨١٠/٠۶٧/٣٢٩٨۴/٨۶٣/۵فارس
J١۶١٧/٢١٧/۵١٣١۵/٨٢٧/٩ترك
١٢۶/٠١/٣۶٣/٠١/٣عربی
٧٠١١/٧٧/۶٢٠٣/۴۴/٣كردی
J١١/٧٠/١٠٠/٠٠/٠بلوچ

Jv٣۶١٠/٨٣/٩١٣٣/٩٢/٨لری و ل
Jv٢۵٨/٧٢/٧١٧۵/٩٣/۶گیل

٩٢۴٩/۴١٠٠/٠۴٧١۴/٨١٠٠/٠كل

تنوع در انجام بازی 
در ۴۵/٨ درصــد خانواده هــای اســتفاده كننــده، از ١ وســیله، ٣٣/١ درصــد ٢، ١۵/١ درصــد ٣ و در ۶/١ درصــد خانواده هــا از 

بیــش از ٣ وســیله بــازی اســتفاده م2 شــود. 
۵٨/٨ درصد افراد با ١ وسیله، ٢٩/٣ درصد با ٢، ٩/۶ درصد با ٣ و ٢/۴ درصد با بیش از ٣ نوع وسیله بازی م2 كنند. 

زمان بازی
ــه  ــه طــور متوســط چقــدر از وقــت خــود را در هفت ــواده ب ــازی پرســش شــده: ١) «هــر یــك از اعضــای خان در مــورد زمــان ب
صــرف بــازی بــا وســایل ذكــر شــده م2 كننــد؟» ٢) «در هفتــه گذشــته هــر یــك از اعضــا چقــدر از وقــت خــود را صــرف بــازی 

ــا ایــن وســایل كرده انــد؟»  ب



٣١٢ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

جدول ١٩‑۵. زمان بازی در هفته و هفته گذشته

زمان بازی
در هفته گذشتهدر هفته

درصد كل جمعیتدرصد اهل بازیدرصد كل جمعیتدرصد اهل بازی

۵/٢١/٨۴٠/٧١۴/١بی پاسخ / صفر
٣٧/۴١٢/٩٢٠/٢٧/٠یك ساعت
٢٣/٨٨/٢١۶/٧۵/٨دو ساعت
١٢/٨۴/۴٨/١٢/٨سه ساعت

۶/٧٢/٣۴/۴١/۵چهار ساعت
٣/۵١/٢٢/۶٠/٩پنج ساعت
٢/۶٠/٩١/٧٠/۶شش ساعت
٢/۴٠/٨١/٧٠/۶هفت ساعت

۵/۵١/٩٣/٨١/٣هشت ساعت و بیشتر

میانگیــن زمــان بــازی در جمعیــت اهــل بــازی در هفتــه ٢/٨ ســاعت و ســرانه بــازی بــا وســایل مذكــور بــرای كل جمعیــت، 
۵٨ دقیقــه در هفتــه اســت. میانگیــن زمــان صــرف شــده جهــت بــازی در هفتــه گذشــته (پاییــز ٨٢) در جمعیــت اهل بــازی ١/٨ 

ســاعت و در كل جمعیــت ٣٨ دقیقــه اســت. جــدول زمــان بــازی را بــه صــورت طبقه بنــدی نشــان م2 دهــد. 
جدول ١٩‑۶. زمان بازی در خانواده هایی كه اعضای آن به بازی با وسایل مورد پرسش مJ پردازند در هفته 

میانگین زمان بازی (ساعت) پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده

ارزش منطقه سvونت

٢/٨باال
٣/٣متوسط ‑ باال

٢/٨متوسط
٢/٧متوسط ‑ پایین

٢/٩پایین



فصل نوزدهم: بازی | ٣١٣

میانگین زمان بازی (ساعت) پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده

وضعیت اقتصادی 

٢/٧باال
٠/٣متوسط ‑ باال

٣/١متوسط
٣/٠متوسط ‑ پایین

٢/٩پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٢/٢باال
٣/١متوسط
٢/٩پایین

Jمنزلت شغل

١/٩+٩٠
٨٠٢/٧‑٩٠
٧٠٣/٢‑٨٠
٧٠‑۶٠٢/٨
۶٠‑۵٠٣/٢
۵٠‑۴٠٣/١
۴٢‑ ٠/۵

٢/٨كل



٣١۴ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

جدول ١٩‑٧. متوسط  زمان  بازی  در هفته 

ویژگJ های فردی
در كل جمعیت (دقیقه)در جمعیت اهل بازی (ساعت)

S.DمیانگینS.Dمیانگین

سن

۶۴/٢۵/٢١٧۴٢٨۴/۵‑١١ سال
١٢٢/٩٣/۶١٠۶١٨٧/٠‑١٨ سال
١٩٢/٣٢/۵۵١١١٣/١‑٢۵ سال
٢۶٢/٠٢/۴٢٨٨۵/۵‑۴٠ سال
۴١١/٨١/٨١١۴٧/٩‑۶۴ سال
١/۵١/۵٢٢٠/۵باالی ۶۴ سال

جنس 
٠/٣٣/٨٧٢١٧١/٠مرد
٢/۶٣/٢۴۴١٢۴/٢زن 

سطح تحصیالت

۵/٠٧/٨٢١١۴٢/٨بی سواد
٣/۶۴/۵٧٠١٨٣/٨ابتدایی
٢/۶٣/١۶٣١۴٢/٣متوسطه

J٢/٠٢/۶٣٨١٠٢/٠عال

وضعیت فعالیت

٢/١٢/۶٣۴٩٨/۴شاغل
٢/٠٢/١۴۴٩۵/٢دانشجو
٣/۴۴/١١٢٩٢٢١/٢محصل
٢/٠٢/٠١٧۶١/١خانه دار

٢/٠١/۶٨٣٩/۴دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

٢/٠٢/٢٢٢٧١/٨دارای همسر
٢/٣٢/۶١٣۶٢/۵بدون همسر

٣/١۴/٠٩٨١٩۵/۶مجرد
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ویژگJ های فردی
در كل جمعیت (دقیقه)در جمعیت اهل بازی (ساعت)

S.DمیانگینS.Dمیانگین

زبان مادری

J٢/٩٣/٩۶٣١۶۴/٧فارس
J٢/٧٢/٩۴٩١٢١/٣ترك
٣/۴۴/٩۵٨١٨٠/۴عربی
٢/٩٢/٩۶٣١٣٣/۴كردی
J۴/٠۵/۴١٧٩۶/٠بلوچ

Jv٢/۴١/٧۵۶٩۵/٧لری و ل
Jv٢/١١/۵٣۶٧۴/٧گیل

٢/٨٣/۶۵٨١۵٠/٢كل

مراجعه به مراكز بازی
ســؤال دی3ــر در مــورد مراجعــه بــه مراكــز بــازی در خــارج از خانــه اســت: «اعضــای خانــواده بــرای بــازی بــا ایــن نــوع وســایل 

بــه كلــوپ و مراكــزی خــارج از منــزل مراجعــه م2 كننــد؟»
ــه  ــه كلوپ هــا م2 رونــد. تعــداد افــرادی كــه ب ــازی ب ــرای ب ١٠/۴ درصــد خانواده هــا اظهــار داشــته اند كــه اعضــای آن هــا ب

ایــن مراكــز مراجعــه م2 كننــد ٣٢۶ نفــر اســت كــه ٣/٣ درصــد جمعیــت نمونــه را تشــ�یل م2 دهنــد. 

رفتن به شهر بازی
در ســوال2 از خانواده هــا پرســش شــده: « از اعضــای خانــواده در ســال گذشــته كســ2 بــه شــهر بــازی رفتــه  اســت؟» ۵۴/٢ درصــد 

خانواده هــا بــه ایــن ســوال پاســخ مثبــت و ۴۵/٨ درصــد پاســخ منفــ2 داده انــد. 



٣١۶ | پیمایش ملJ مصرف کاالهای فرهنگJ (موج دوم)

جدول ١٩‑٨. مراجعه اعضای خانواده به مراكز بازی بیرون از خانه 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
مراجعه  

درصد ستونJدرصد سطری

ارزش منطقه سvونت

٩/٨٧/١باال
٩/٧٢٠/٢متوسط ‑ باال

٨/٢٢١/٣متوسط
١١/۶٢۴/١متوسط ‑ پایین

١٢/٩٢٧/٣پایین

وضعیت اقتصادی 

١١/١١/٨باال
۵/٨١/٨متوسط ‑ باال

١٠/۴٨/٧متوسط
٨/٩٢١/۶متوسط ‑ پایین

١٢/٣۶۶/١پایین

درآمد ‑ مخارج ماهانه

١١/۴٢/٠باال
٩/٩٩/١متوسط
١٠/۵٨٨/٩پایین

Jمنزلت شغل

٩/١١+٩٠/۴
٨٠‑٩٠۵/١١/٨
٧٠١٢/٧‑٨٠۶/٩
٧٠‑۶٠١٠/١١٠/۶
۶٠‑۵٠١١/٢٢٨/٠
۵٠‑۴٠١١/٧٣٣/٠
۴١‑ ٠۴/۴١٨/٣

١٠/۴١٠٠/٠كل



فصل نوزدهم: بازی | ٣١٧

جدول ١٩‑٩. مراجعه به مراكز بازی بیرون از خانه در كل جمعیت 

ویژگJ های فردی
مراجعه

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

سن

۶۶۶۶/٨٢٠/٢‑١١ سال
١٢١٧٩٨/٨۵۴/٩‑١٨ سال
١٩۵٢٢/٨١۶/٠‑٢۵ سال
٢۶٢۵١/٠٧/٧‑۴٠ سال
۴١۴٠/٢١/٢‑۶۴ سال
٠/٠٠/٠‑باالی ۶۴ سال

جنس 
٢٨۴۵/٨٨٧/١مرد
۴٢٠/٩١٢/٩زن 

سطح تحصیالت

٣٠/۴٠/٩بی سواد
٧٩٣/٢٢۴/٢ابتدایی
٢١٨۴/٢۶۶/٩متوسطه

J٢۶١/٩٨/٠عال

وضع فعالیت

۴١١/۴١٣/٩شاغل
١۴٣/٣۴/٨دانشجو
٢٣١٨/۴٧٨/۶محصل
٧٠/٣٢/۴خانه دار

١٠/٢٠/٣دارای درآمد

وضعیت  تاهل 

٣١٠/٧٩/۵دارای همسر
١٠/٣٠/٣بدون همسر

٢٩۴۶/٢٩٠/٢مجرد
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ویژگJ های فردی
مراجعه

درصد ستونJدرصد سطریتعداد

زبان مادری

J٢٢١٣/۶۶٨/٢فارس
J۶٠٢/٧١٨/۵ترك
٢١/٠٠/۶عربی
٢١٣/۵۶/۵كردی
J٠٠/٠٠/٠بلوچ

Jv١٣٣/٩۴/٠لری و ل
Jv١۴۴/٩۴/٣گیل

٣٢۶٣/٣١٠٠/٠كل

 جدول ١٩‑١٠. رفتن حداقل یJv از اعضای خانواده به شهر بازی در سال گذشته 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
رفتن به شهر بازی  

درصد ستونJدرصد سطری

ارزش منطقه سvونت

۴٧/٠۶/۵باال
۵٧/٠٢٢/٩متوسط ‑ باال

۵۶/١٢٨/٢متوسط
۵٠/۶٢٠/٢متوسط ‑ پایین

۵۴/٨٢٢/٢پایین

وضعیت اقتصادی 

۴١/٧١/۴باال
۴٣/۵٢/٨متوسط ‑ باال

۵٢/٢٨/٨متوسط
۵٢/٠٢۵/۴متوسط ‑ پایین

۵۶/٩۶١/۶پایین
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پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
رفتن به شهر بازی  

درصد ستونJدرصد سطری

درآمد ‑ مخارج ماهانه

٣٨/۶١/٣باال
۵٠/۶٩/٠متوسط
۵۵/١٨٩/٧پایین

Jمنزلت شغل

٩٠+۵٧/۶١/٧
٨٠٧١/٨‑٩٠۴/٩
٧٠‑٨٠۶۴/۴۶/٧
٧٠‑۶٠۵٧/٣١١/۵
۶٠‑۵٠۶٣/٢٣٠/۴
۵٠‑۴٠۶٠/٧٣٢/٨
۴٠ ‑۴٨/٩١٢/٠

۵۴/٢١٠٠/٠كل
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Jفاصله خانواده ها تا مراكز فرهنگ
ــو كلــوپ و فروشــ3اه  ــا مراكــز فعالیــت فرهنگــ2: ١) كتابفروشــ2، ٢) دكــه مطبوعاتــ2، ٣) ویدئ ــه ب ــه بلوك هــای نمون فاصل
ــگاه، از  ــن ورزشــ2، ۶) مســجد و حســینیه و زیارت ــارك و فضــای ســبز، ۵) ســالن و زمی عرضــه محصــوالت فرهنگــ2، ۴) پ
طریــق افــراد آشــنا در محــل پرســش شــده اســت. جــدول ٢٠‑١ فاصلــه خانواده هــای نمونــه را تــا ایــن مراكــز نشــان م2 دهــد. 

 Jجدول ٢٠‑١. فاصله خانواده ها تا مراكز فرهنگ

فاصله (متر)
مراكز فرهنگJ (درصد) 

JكتابفروشJپارك و ..ویدئو كلوپدكه مطبوعاتJمسجد و .. محل  ورزش

٠١٠/٧١٢‑١٠٠/۵٢٠/٠١۵/۴۶/۶٣٢/٩
١٠١١١/٣١١/٢١‑٢٠٠۶/٧٩/۵٧/٩١٧/٠
٢٠١٩‑٣٠٠/۵٩/۶١٣/۴۶/۶۶/٨٩/۵
۴٣٠١‑٠٠۴/۵٣/١۵/٢٣/۴٣/٣۵/٢
۵٠٠‑۴٠١٨/٨١١/٨١١/٠٩/۴٩/٣٨/٧
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فاصله (متر)
مراكز فرهنگJ (درصد) 

JكتابفروشJپارك و ..ویدئو كلوپدكه مطبوعاتJمسجد و .. محل  ورزش

١٠٠٠‑۵٠١٢١/٣٢٢/٧١٧/٢٢٢/٢٢١/٣١٢/۴
١٠٠١١٣‑٢٠٠٠/۴١۴/۴۶/۵١۴/١١٨/٢۴/٠
۵٢٠٠١١١/١١٠/٣٣/١١٢‑٠٠٠/۶١٧/٧١/٧
١/۵٠/۴٠/٠٠/٨١/١٠/٣بیش از ۵٠٠٠

٩٢/١٩۵/٨٩٣٩۴/١٩٢/٣٩١/۶جمع
٧/٩۴/٢٧/٠۵/٩٧/٧٨/۴بی پاسخ

جدول ٢٠‑٢. میانگین فاصله خانواده ها تا مراكز فرهنگJ (متر) 

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
میانگین

JكتابفروشJپارك و ...ویدئو كلوپدكه مطبوعاتJمسجد و ...محل ورزش

ارزش منطقه سvونت

٩٨١۵٧۴۴٠۵۶۶٠١٠٢٧۵٩٣باال

٩١٠٨٣٢۵١٧٨٨١١٠٢٩۵۵٩متوسط ‑ باال

٩٣٣٧٧٠۵۶١٩١١١٢١۶٣٢۵متوسط

١٢۴٢١٠٧۴۵۵٩١٢١٩١٧۴٠۴۶٧متوسط ‑ پایین

١۶۵٠١۶۵٩۶٩٧١۶٢٠١٨۶۶۴٢۶پایین

وضعیت اقتصادی 

٩٩٩٧٨۶٨١٧١٠٧١١١٨۶١١٩١باال

٩٩۴۵٢٢۵۴۶۴٩٢١٠٠٩۵٠۶متوسط ‑ باال

١٠۴۶٧۵۴۵٧٩٧٧٣١٠٢١۴٩٣متوسط

٨٨٩٧۵٧۵٠۵٨٨۶١١۴۵۴٢٧متوسط ‑ پایین

١٢١٢١١۶٨۵۴٧١٢۵٨١۵٧٠۴١۶پایین



٣٢٣ | Jفصل بیستم: تسهیالت فرهنگ

پایAاه اقتصادی‑ اجتماعJ خانواده
میانگین

JكتابفروشJپارك و ...ویدئو كلوپدكه مطبوعاتJمسجد و ...محل ورزش

درآمد ‑ مخارج ماهانه

١٢١٢٩٣٧۶٨١١٢٢۶١۴٠٨۴١٩باال

١١٧٢٨٩٩۵٨٢٩٣٨١١٢٧۵٧٣متوسط

١١۵٠١٠۴١۵۶٢١١٢٩١۴۵٢۴٣۵پایین

Jمنزلت شغل

١١٢+٩٠۴٨۵۴۶۵٠٧۶٣١١١٣۴١٠

٨٠٧٩٩٧٢١‑٩٠۵٧۵٩۶٢١٢١١۵٠٩

٧٠١٢١٠١١‑٨٠۵٧۶٢٠١٠٨٩١۴٧٣۵٨۴

٧٠‑۶٠٩٣٨٧٩٩۵٢٧٩٨٧١٢٣٣۴۵٠
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