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 1396در سال های ایرانیفرهنگ رفتاری خانوار نمائی از

 

 زادهسعید لطفیو  سعیدرضا قدرت

 خدمات و فرهنگی، بازرگانی دفتر گروه آمارهای اجتماعی و فرهنگی؛ 

 

 مقدمه

 علم، دانش، تربیت، ادب، معنای به «هنگ» و «فر» واژه دو از مرکب را «فرهنگ» یواژه ،معین فارسی فرهنگ

 است ایواره نظامعالی انقالب فرهنگی از دیدگاه شورای فرهنگ تعریف .استکرده تعریف رسوم و آداب و معرفت

 که «مصنوعات» و «نمادها» و دیرپا و دار ریشه «رفتاری الگوهای و آداب ها، ارزش» ،«اساسی باورهای و عقاید»از

 سنجش و شناخت اهمیت .سازدمی را آن هویت و دهدمی شکل و جهت را جامعه مناسبات و رفتار ادراکات،

اطالعات کمی و کیفی مورد لزومی در باب فرهنگ  تا نمایدمی ایجاب جامعه توسعه و شکوفایی در عمومى فرهنگ

کند ایجاب میبدیهی است کمی نمودن مقوله فرهنگ همواره با مشکالتی همراه است که در دسترس باشد. 

های مربوط، از تعاریف و مفاهیم و استانداردهای مورد استفاده طرحمخاطبین و استفاده کنندگان آمارهای 

 اطالعات دقیقی در این خصوص داشته باشند.  خصوصاً در عرصه آمارهای فرهنگی آمارگیری

 صویرىت ترسیم منظوربه ایران آمار مرکز توسط بار اولین براى "خانوار فرهنگى هاىفعاليت از آمارگيرى طرح" 

 برخی افزودن با طرح، این 1394 سال در آن از پس. شد اجرا 1393 سال در کشور، فرهنگى وضعیت از جامع

فقط در نقاط شهری  "خانوار فرهنگى رفتارهای و هافعاليت از آمارگيرى طرح"جدید  عنوان با سؤاالت و هابخش

در مذکور با اعمال تغییراتی خصوصاً در جامعه آماری )اضافه شدن مناطق روستایی  طرح. آمد در اجرا به مجدد

 جامعه. درآمد اجرابه مرحله  1396 سال در "خانوار رفتاری فرهنگ از آمارگيرى طرح" عنوان با (،1396سال 

 کشور روستایی و شهری مناطق در ساکن معمولی خانوارهای عضو بیشتر و ساله 15 افراد شامل طرح، این هدف

 پوشش طرح این در ایمؤسسه و گروهی ساکن، غیر معمولی خانوارهایالزم به ذکر است . است 1396 سال در

 .شوندنمی داده

به مقوالتی بخش مختلف است که در آن  14شامل  "1396-خانوار رفتاری فرهنگ از آمارگیرى طرح" پرسشنامه

و  اترتئ ،وضعیت رفتن به سینماهای اجتماعی، عضویت در شبکه مثل: مطالعه کتب غیر درسی، مطالعه روزنامه،

ها در خصوص پوشاک و ، انجام ورزش، گوش دادن و تماشای رادیو و تلویزیون و شیوه انتخاب و اولویتکنسرت

 . پرسش و مورد سنجش قرار گرفته استمواد خوراکی 

 ،باشد که با توجه به سئوال مورد پرسش ازو موضوع متفاوت می مورد حسب بر سنجش مورد اقالم آماری زمان

 .شودتشکیل می آمارگیرى زمان از گذشته روز 365 یا ماه ،هفته ،آمارگیرى روز
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 و تحليل آن نتایج طرح ای ازخالصه

 

 1396سال - تر باسواد برحسب وضعیت مطالعه کتاب غیر درسی در یك سال قبل از زمان آمارگیریساله و بیش 15تعداد افراد  -1

 شرح جمع داشته نداشته

 وضعیت مطالعه کتاب غیر درسی....................................... 52871716 30786726 22084990

 

 ساله و بیشتر باسواد، در یك سال قبل از زمان آمارگیری ، مطالعه کتاب غیردرسی 15افراد  از درصد 58.2حدود 

 اند. درصد، مطالعه کتاب غیر درسی نداشته41.8اند. حدود داشته )چاپی و الکترونیکی(

 شود.الزم به ذکر است مطالعه کتاب غیر درسی شامل مطالعه قرآن و ادعیه نیز می

 
درصد، رمان و داستان کوتاه )بزرگساالن( با  81.6بیشترین درصد فراوانی به ترتیب مطالعه قرآن و کتب ادعیه با 

  درصد بوده است. 15.9درصد و روانشناسی و تربیتی با  25.2ز قرآن و ادعیه با درصد، دینی بج 33

 ها شامل گزینههمراه گزینه سایر ارائه شده است که بیشترین فراوانیگزینه به 16الزم به ذکر است به پاسخگو 

  .مذکور شده است

 

 1396سال  -اجتماعی عضویت در شبکه های  تیتر برحسب وضعساله و بیش 15تعداد افراد  -2

 شرح جمع عضو بوده عضو نبوده

 وضعیت عضویت در شبکه های اجتماعی ................... 60341046 31978910 28362135

 

 هادرصد عضو این شبکه 47های اجتماعی بوده و عضو شبکه 1396تر، در سال ساله و بیش15درصد از افراد  53

  اند.نبوده

41.8

58.2

لعه ساله و بيش تر باسواد برحسب وضعيت مطا15درصد افراد -1نمودار

1396سال -كتاب غير درسی در یك سال قبل از زمان آمارگيری 

نداشته

داشته
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، 94.5ا اند که این نسبت به ترتیب برابر است باینستاگرام و واتس آپ دارای بیشترین فراوانی عضویت بودهتلگرام، 

 درصد. 24.3و  43.1

های و برخی از شبکه قانون فیلتر تلگرام اجرا نشده بودالزم به یادآوری است در زمان اجرای طرح آمارگیری، 

 اندازی یا معرفی نشده بودند.راه "ایتا"و  "بله"اجتماعی ایرانی مانند 
 
 

 1396سال  -سال قبل از زمان آمارگیریتر بر حسب وضعیت رفتن به سینما در یكساله و بیش 15تعداد افراد -3

 شرح جمع رفته نرفته

 وضعیت رفتن به سینما ....................................................... 60341046 11411979 48929067

ساله و 15درصد از افراد  1/81تر  در سال گذشته به سینما رفته و ساله و بیش15درصد از افراد  18.9حدود 

  اند.تر سینما نرفتهبیش

  
 

5347

ساله و بيش تر برحسب وضعيت در  15درصد افراد -2نمودار

1396سال -شبكه های اجتماعی 

عضو بوده

عضو نبوده

18.9

81.1

ساله و بيش تر برحسب وضعيت 15د رصد افراد -3نمودار

1396سال -رفتن به سينما در سال گذشته

سینما رفته

سینما نرفته
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درصد و دفاع  51درصد، کمدی با  69.9های )ژانر( مورد توجه افراد به ترتیب برابر است با اجتماعی با گونه

 اند.افرادی بوده است که به سینما رفته ژانرهای مورد عالقه فراوانی درصد دارای بیشترین 6.6مقدس با 
 
 

 1396سال  -تر بر حسب وضعیت انجام ورزش ساله و بیش 15تعداد افراد  -4

 شرح جمع ورزش کرده ورزش نکرده

......................................................وضعیت انجام ورزش  60341046 30829375 29511671  

 

)اعم از انفرادی و کننداند که ورزش میتر ، اظهار نمودهساله و بیش 15درصد افراد  51.1، حدود 1396در سال

  کنند.ورزش نمیدر زمان آماری اند که درصد بیان کرده 48.9. در مقابل حدود گروهی(

 

 
 

الیبال ونرمش و پیاده روی، فوتبال، آمادگی جسمانی و ایروبیك و  :های ورزش به ترتیب عبارتند ازبیشترین رشته

 درصد فراوانی. 10.4و  14.8، 15.1، 62.4با 
 
 

 1396سال  -سیمای جمهوری اسالمی ایرانهای تر بر حسب وضعیت تماشاى برنامهساله و بیش 15تعداد افراد   -5

 شرح جمع تماشا کرده تماشا نکرده

5208186 55132860 60341046 
سیمای جمهوری های وضعیت تماشای برنامه

.........................................................اسالمی ایران  

 

51.1
48.9

ساله و بيش تر برحسب وضعيت انجام 15درصد افراد -4نمودار

1396سال -ورزش

ورزش کرده

ورزش نکرده
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  اند.های سیمای جمهوری اسالمی ایران را تماشا کردهتر برنامهساله و بیش15درصد افراد  91.4

درصد و 26.9خبار با ادرصد،  48.2درصد، فیلم سینمایی با  76.3شامل سریال با به ترتیب بیشترین فراوانی 

 باشد.درصد می 20.2ورزشی 
 

   1396سال  -تر در هر روز ساله و بیش 15افراد  سرانه برخی اقالم فرهنگ رفتاری خانوار -6

 شرح مدت

.................................................................................................... *سرانه زمان مطالعه کتاب غیر درسی ثانیه 22و  دقیقه 15  

...............سرانه زمان مطالعه روزنامه ................................................................................................... ثانیه 52و  دقیقه 2  

.......................................................................................سرانه زمان حضور در شبکه های اجتماعی . قهیدق 4ساعت و  1  

..........................................................................................................گوش دادن به موسیقیسرانه زمان  ثانیه 58و  دقیقه 4  

..........................................................................................................انجام ورزش.................سرانه زمان  قهیدق 27  

جمهوری اسالمی ایران................................................... صدایهای برنامهگوش کردن سرانه زمان  دقیقه 18  

های سیمای جمهوری اسالمی ایران .....................................................سرانه زمان تماشای برنامه دقیقه 52ساعت و 4  

 شود*شامل مطالعه قرآن و کتب ادعیه نیز می
 

های های جدول باال بیشترین زمان اختصاص به مدت تماشای برنامهشود از بین سرانهمشاهده می همانطور که

 4ساعت و  1های اجتماعی با دقیقه بعد از آن حضور در شبکه 52ساعت و  4سیمای جمهوری اسالمی ایران با 

ها عبارتند از زمان مطالعه رانهدقیقه در روز اختصاص یافته است. کمترین س 27دقیقه و سپس زمان انجام ورزش با 

 ثانیه.  58دقیقه و  4ثانیه و  52دقیقه و  2روزنامه و گوش دادن به موسیقی به ترتیب با 

برابر سرانه زمان گوش کردن  16بیش از های سیمای جمهوری اسالمی ایران سرانه تماشای برنامههمچنین 

های بصری تلویزیون که نشان دهنده اقبال عمومی به جذابیت های صدای جمهوری اسالمی ایران است.برنامه

 باشد.می

برابر سرانه زمان مطالعه کتب غیر درسی و  4های اجتماعی بیش از در مقام قیاس سرانه زمان حضور در شبکه

اعی مهای اجتآمار مذکور بیانگر گسترش و توسعه روز افزون شبکهبرابر سرانه زمان ورزش کردن است.  2بیش از 

 .کندطلب میای را توجه ویژه آنها و تهدیدهای فرصتبررسی و مطالعه در خصوص است و 
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 طرح نتایج مناسبتحليل استفاده و برای  كليدینكات 

 و تعاریف از اطالع ی،فرهنگ تمقوال نمودن کمیفرآیند  همانطور که قبالً اشاره شد با توجه به وجود دشواری در

و...، از ضروریات مورد نیاز برای استفاده و تحلیل نتایج  آمارگیری هایطرح استفاده مورد استانداردهای و مفاهیم

ره ها توجه داشت اشابایست در هنگام مطالعه نتایج به آنطرح مزبور است. در ذیل به برخی نکات کلیدی که می

 شود:می

 شهری مناطق در ساکن معمولی خانوارهای عضو بیشتر و ساله 15 افرادجامعه آماری )هدف( طرح عبارتست از: -

 داده پوشش طرح این در ایمؤسسه و گروهی ساکن، غیر معمولی خانوارهای) 1396 سال در کشور روستایی و

(. ولی باید توجه داشت در آمارهای مطالعه کتب غیر درسی و روزنامه جامعه آماری قید دارا بودن سواد شوندنمی

حاظ وضعیت سواد لکه مثالً در مورد سایر موارد مانند وضعیت گوش دادن به موسیقی شود در صورتینیز اضافه می

 نشده است.

در زمان آماری طرح نشان دهنده بازه زمانی است که هر قلم آماری در آن بازه مورد سنجش قرار گرفته است.  -

چرا که اقالم مختلف آماری دارای زمان آماری متفاوتی  بایست توجه ویژه نمودخصوص زمان آماری طرح می

در رابطه با مطالعه کتب غیر درسی زمان آماری سال قبل بوده است ولی مطالعه روزنامه اعم از چاپی مثالً  ،هستند

یا الکترونیکی زمان آماری هفته قبل بوده است، در صورتیکه سرانه متناظر مطالعات ماهانه ارائه شده است و 

 وضعیت انجام ورزش نیز مربوط به یك سال گذشته پرسش شده ولی سرانه مزبور روزانه ارائه شده است.چنین هم

یعنی از لحاظ فنی و با توجه به طرح هاست استان و سایر استان 15شامل  سطح انتشار استانی نتایج طرح-

پذیر نیست لذا اعالم استانی بیشترین و استان سایر به تفکیك استان امکان  16گیری انتشار نتایج طرح در نمونه

توان استان دارای بیشترین یا کمترین سرانه باشد. برای مثال نمیکمترین مقدار عددی متغیرها معنی دار نمی

 )مثالً مطالعه( را اعالم نمود.

 های زمانی طرحسری ارائهعدم دليل 

بدیهی  باشد،ناشی از تجربیات اجراهای قبلی طرح می با توجه به تغییرات در اقالم آماری، جامعه هدف و ... که

تواند ها نمیها یا سرانهامکان پذیر نیست هرچند مقایسه برخی نسبتارائه سری زمانی برای اقالم آماری طرح  است

ن او کُند بودن تغییرات در رفتارهای فرهنگ است و الزم به ذکر است با توجه به نیازهای جامعه خالی از لطف باشد.

ساله برای فاصله زمان  5های اجرای طرح بصورت فواصل زمانی مشخص به نظر غیر ضروری باشد و حداقل دوره

 باشد.میمناسب  منظور بررسی تغییرات رفتار فرهنگیبه بین اجرای طرح
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