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پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی(گزارش کشوری) (موج سوم)/ رئیس شورای سیاست گذاری سیدعباس صالحی؛ شورای سیاستگذاری حسن ملکی... :عنوان و نام پديدآور
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اعضای شورای علمی محمدسعید ذکایی، محمد فاضلی، فاطمه جواهری، علی اصغر سیدآبادی، فاطمه فالح مین باشی، داریوش مطلبی، هامون شریفی.: يادداشت
کاالهای فرهنگی ‑‑ ایران ‑‑ نمونه پژوهی: موضوع
صالحی، سیدعباس، ١٣۴٣ ‑ : شناسه افزودهCultural goods -- Iran -- Case studies*: موضوع
سلگی، محمد، ١٣۴۵‑ : شناسه افزودهایران ‑‑ زندگی فرهنگی ‑‑ نمونه پژوهی: موضوع
ملکی، حسن،   ١٣۴٨     ‑ : شناسه افزودهIran -- Intellectual life -- Case studies: موضوع

معیدفر، سعید، ١٣٣۵ ‑ : شناسه افزوده              [    HD٩٩٩٩ ]    DSR۶۵  رده بندی کنگره
کرمانی، علیرضا،   ١٣۵٠     ‑ : شناسه افزوده      ٩۵۵/٠٠۴۴   : رده بندی دیویی

وریج کاظمی، عباس، ١٣۵٢ ‑: شناسه افزوده٧٣٣٢٨۵۶: شماره کتابشناسی ملی
ذک ائ ی ، م ح م دس ع ی د،   ١٣۴۴ ‑  : شناسه افزودهفیپا: وضعيت ركورد

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات: شناسه افزوده
Research Center for Culture, Art and Communication: شناسه افزوده



   ،  

    

  
  

«  »

(  )





رئیس شورای سیاست گذاری
سید عباس صالحی

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

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

عباس وریج کاظمی
اعضای شورای علمی

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

محمد باقر حقیقی انارکی
جمع آوری و ورود اطالعات

علی خراسانی  زاده
امور پژوهش، انتشار و توزیع

خاطره بخشنده، سعیده زادقناد، مصطفی اسدزاده، فهیمه ابراهیمی



گروه اجرایی گردآوری اطالعات

ناظران میدانی

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

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

آذربایجان شرقی

مدیر اجرایی: سعید غریب

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

آذربایجان غربی

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

استان اردبیل 

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

اباسلط تابش و آمنه محمدی



استان اصفهان

مدیر اجرایی:  عارف وکیلی

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

استان ایالم

مدیر اجرایی:  خلیل کمربیگی

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

استان البرز
مدیر اجرایی:  بهزاد مقصودی

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

استان بوشهر
مدیر اجرایی: راضیه کللی

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

استان تهران
مدیر اجرایی: علی خراسانی  زاده

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



استان چهارمحال و بختیاری
مدیر اجرایی:  بیژن خلیلی مقدم

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

استان خراسان رضوی
مدیر اجرایی:  علیرضا ابوالفتحی

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

استان خراسان شمالی

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

استان خراسان جنوبی

مدیر اجرایی: وصال روشن روان

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

استان خوزستان

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

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



استان زنجان

مدیر اجرایی: محمدرضا یارقلی

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

استان سمنان

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

استان سیستان و بلوچستان

مدیر اجرایی:  غالم  حیدر رحمانی

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

استان فارس

مدیر اجرایی:  سیدرحمت  اله ستوده

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

محمدهاشم کاظمی

استان قم

مدیر اجرایی:  حسن امید

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



استان قزوین

مدیر اجرایی:  طاهره عظیمیان

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

استان کردستان

مدیر اجرایی:  حسین محمدزاده

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

استان کرمان

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

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

استان کرمانشاه

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

استان کهگیلویه و بویراحمد

مدیر اجرایی:  مریم گشتاسب

پرسشگران: علیرضا بهشتی نیا، محبوبه حیدرپور و علی گندمی



استان گیالن

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

استان گلستان

مدیر اجرایی: حسین جعفری

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

استان لرستان
مدیر اجرایی:  علیرضا طهماسبیان

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

استان مازندران
مدیر اجرایی:  علی مسگری

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

استان مرکزی
مدیر اجرایی:  سید احمد میرحسینی

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



استان هرمزگان
مدیر اجرایی:  سحر رفیعی

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

استان همدان
مدیر اجرایی:  یاسر زارع

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

استان یزد
مدیر اجرایی: منوچهر علی  نژاد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپاســگزاری کنــم. 

محمد سلگی
رئیس پژوهشگاه



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

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

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

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





   

مفاهیم و تعاریف
١. حیات فرهنگی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

۴. اوقات فراغت 

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

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

١. فعالیت های مذهبی 

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

٢. فعالیت های اجتماعی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٨. زمان فراغت 

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

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

نظــر منزلــت اجتماعــی می باشــند.
١٠. پایگاه اقتصادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و مصــرف کاالهــای فرهنگــی ارتبــاط داده شــده اســت.

١. . نمونۀ کامل پرسشنامه در پیوست شماره ٣

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

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

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

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

ــا ١٠٠ همــان نســبت بی پاسخ هاســت. ت


