
نمايد تا عالوه بر استقرار نظام آماري منسجم و پويا در اهميت شناخت و سنجش فرهنگ عمومى در شكوفايي و توسعه جامعه ايجاب مي
 وضعيت ترسيم تصويرى جامع از منظوربهلذا ريزان در دستور كار قرار گيرد. اين بخش، توليد و انتشار آمار و اطالعات مورد نياز برنامه

  و نتايج آن منتشر شده است. به اجرا در آمد 1396در سال  "طرح آمارگيرى از فرهنگ رفتاري خانوار"فرهنگى كشور، 

ه ترتيب داديم كآماري و آمارهاي ثبتي مركز آمار ايران هايبا جناب آقاي دكتر كياني، معاون طرح گفت و گوييبه همين منظور 
  و تمامي كاربران مفيد واقع شود.پژوهشگران اميد است براي خبرنگاران،

  .دهيدمي در اين خصوص توضيح آماري از سوي مركز آمار ايران در خصوص مباحث فرهنگي منتشر شد. -
 آماري باتصميم به طراحي و اجراي طرحي  و اجتماعي و اطالعات در حوزه مسائل فرهنگي مركز آمار ايران به دليل كمبود آمار

در اين خصوص طرح جديد مركز آمار ايران طرح آمارگيري از فرهنگ رفتاري خانوار، موضوعات مختلف مرتبط با فرهنگ نمود. 
در زمينه وضعيت  پرسش هايي اين طرحدر  در سطح كشور و در نقاط شهري و روستايي اجرا شد. 1396در سال است كه 

عضويت در شبكه هاي اجتماعي،وضعيت رفتن ، تماشاي تلويزيون و گوش كردن به راديو و موسيقي، روزنامه ومطالعه كتاب 
. در كنار ساله و بيشتر مطرح شده است 15از افراد  مردم به سينما و تئاتر و كنسرت، وضعيت، نحوه و ميزان انجام ورزش
بر جامعه است. به همين منظور سواالتي نيز در مورد موضوعات فرهنگي، برخي رفتارهاي افراد جامعه نمايانگر فرهنگ حاكم 

خوبي براي اطالعات  ،نتايج حاصل از اجراي طرحو نظرات در مورد ازدواج و معضالت آن مطرح شد كه  تغذيه، خريد پوشاك
  فراهم نموده است.اجتماعي جامعه  -دست اندركاران مسائل فرهنگي

  آماري از سرانه مطالعه داريم؟آيا سرانه مطالعه در ايران نسبت به بقيه كشورها پايين تر است. گفته مي شود  -
  باشد.نشريات ميسرانه مطالعه شامل مطالعه كتاب، مطالعه روزنامه و ساير 

اين  از اجراينتايج حاصل پرسيده شده است.  ، هم چاپي و هم الكترونيكيكتاب غيردرسيمطالعه در زمينه كتاب، در اين طرح 
مطالعه كتاب ، 1396قبل از آمارگيري در سال سال در تر بيشو ساله  15درصد از افراد باسواد  2/58طرح نشان داد كه

   .غيردرسي(چاپي يا الكترونيكي) داشته اند
كه از اين ميزان،  بوده استدقيقه  41ساعت و  7در ماه به طور متوسط  ترساله و بيش15 افرادكتاب غيردرسي سرانه مطالعه 

  دقيقه بوده است. 34ساعت و  4دقيقه و سرانه ساير كتب غير درسي  7ساعت و 3سرانه مطالعه قرآن و ادعيه 
العه هم مط ها نسبت به قبل بسيار بيشتر شده است،ها و روزنامهاز آن جايي كه مطالعه سايت خبرگزارينيز در زمينه روزنامه، 

  پرسش شده است.ها روزنامه چاپي و هم مطالعه روزنامه در سايت خبرگزاري 
، روزنامه (چاپي يا الكترونيكي)  مطالعه 1396تر در ماه قبل از آمارگيري در سال ساله و بيش 15درصد از افراد باسواد  30حدود 
 . بوده استدرصد روزنامه الكترونيكي  58امه چاپي و درصد روزن69از افرادي كه روزنامه مطالعه كرده اند،  اند.كرده

  دقيقه مطالعه روزنامه داشته است. 26ساعت و  1تر در ماه به طور متوسط ساله و بيش15هر فرد 
بوده ونه ا چگهنهبه نظر شما اقبال مردم به رسا .شوندتلقي ميرفتارهاي اجتماع  و جهت دهنده به ها يكي از عوامل تأثيرگذاررسانه -

  است؟
با آمار و خود را ملزم به صحبت آماري و آمارهاي ثبتي مركز آمار كه يك مركز تخصصي است،  هايبنده به عنوان معاون طرح

  دانم.دقيق مياطالعات 
رسانه هاي مكتوب(روزنامه) و رسانه هاي ديداري و شنيداري (تلويزيون، شود آن است كه رسانه شامل آنچه كه معموال گفته مي

  ) است.و و در سال هاي اخير شبكه هاي اجتماعيرادي



آنچه كه از طرح فرهنگ رفتاري خانوار حاصل شد . در مورد تلويزيون و راديو، دشض عردر مورد روزنامه در سوال قبلي نكاتي 
 درصد بوده است. 18حدود  ،تر صداي جمهوري اسالمي ايرانساله و بيش 15درصد مخاطبين  نشان مي دهد

درصد مخاطبين  ودقيقه  18تر در روز، ساله و بيش15هاي صداي جمهوري اسالمي ايران افراد سرانه زمان گوش كردن به برنامه
البته درصد مخاطبين در روزهاي تعطيل و  درصد بوده است. 4/91تر سيماي جمهوري اسالمي ايران حدود ساله و بيش 15

در روزهاي غيرتعطيل بيشتر از روزهاي  برنامه هاي سيماي جمهوري اسالمي ايران د مخاطبيندرصتفاوت دارد.  غيرتعطيل با هم
 تعطيل است.

 دقيقه بوده است. 52ساعت و 4تر در روز، ساله و بيش15هاي سيماي جمهوري اسالمي ايران افراد سرانه زمان تماشاي برنامه
  نامه هاي سيماي جمهوري اسالمي ايران را داشته اند.سريال، فيلم سينمايي و اخبار باالترين درصد تماشاي بر

د.آمار مختلفي از حضور مردم در شونهاي جمعي محسوب ميي از رسانهشبكه هاي اجتماعي يكهمانطور كه جنابعالي فرموديد  -
بيان  هاي اجتماعيرا بحث شبكهدر طرح فرهنگ رفتاري  پرسش شده در ابتداي مصاحبه يكي از موضوعات شود.اين شبكه ها ارائه مي

  را لطفا بفرماييد.خصوص اين نموديد، نتايج در 
  رو به گسترش است.كه هاي اجتماعي، موضوع جديدي است كه در حوزه رسانه مطرح و به سرعت شببحث 

بيش تر از درصد  درصد 23،درصد كه اين هاي اجتماعي بودند.تر عضو شبكهساله و بيش 15درصد از افراد  53، 1396در  سال 
   شود تأثيرگذار باشند.توانند در جامعه بيش از آنچه تصور ميها مياين شبكهبنابراين  اند.كساني است كه روزنامه خوانده

  است. دقيقه در روز در شبكه هاي اجتماعي حضور داشته4ساعت و 1تر به طور متوسط ساله و بيش15هر فرد 
  اند؟جتماعي بيشترين كاربر را داشتهآيا مشخص است كدام شبكه هاي ا -

درصد بيشترين عضويت را  1/43درصد و پس از آن اينستاگرام با  5/94از بين شبكه هاي اجتماعي، تلگرام با  1396در  سال 
  داشته اند.  

  ؟شده استدر حوزه سينما و تئاتر چگونه براورد  وضعيت جامعه -
اين درصد  تر به سينما رفتند.ساله و بيش 15درصد از افراد 19، تنها حدود 1396سال در  است كه نتايج اين طرح حاكي از آن

 درصد بوده است. 1/5براي تئاتر 
 .بوده استبار  درصد، بيشتر از دو 8/41بار و  درصد دو 3/28بار، درصد يك9/29اند، از افرادي كه به سينما رفته

د انبا ساير افراد به سينما رفتهدرصد يا به تنهايي يا  4/3درصد با دوستان و  2/37اند، رفتهدرصد افراد با خانواده به سينما  4/59
 ژانرهاي (موضوع) اجتماعي و كمدي بيشترين مخاطب را در سينما داشته است.و 
  ؟چگونه بوده استموسيقي و كنسرت در اين طرح آماري وضعيت   -

تلفن همراه بيشترين وسيله براي گوش  ي گوش مي كردند.موسيق 1396تر در سال ساله و بيش 15درصد از افراد  68حدود 
 كردن به موسيقي بوده است.

 تر داشته است. پس از آن موسيقي سنتي قرار داشته است. ساله و بيش15موسيقي پاپ بيشترين طرفدار را بين افراد 
  بوده است. دقيقه در هفته29ساعت و 2 ساله و بيشتر، 15سرانه زمان گوش كردن به موسيقي افراد 

  .رفتند كنسرتتر به ساله و بيش 15از افراد درصد  5/4، تنها 1396در  سال 
است، بحث ورزش بود. سوالي كه ابتدا الزم است بپرسم اين كه  جزو طرح فرهنگ رفتاري خانوار پرسش شدهيكي از موضوعاتي كه -

  ؟شود كه در اين طرح پرسيديدمگر ورزش جزو  فرهنگ طبقه بندي مي
جزو فرهنگ دانسته و برخي مخالف برخي از كشورها ورزش را  سوال خوبي مطرح كرديد. در مورد ورزش اختالف نظر وجود دارد.

بين المللي در چارچوبي كه براي طبقه بندي آمارهاي فرهنگي ارائه  ييونسكو به عنوان سازمانسازمان اما  اين ديدگاه هستند.



غير از  در اين طرحيعني  در ضمن عنوان اين طرح فرهنگ رفتاري خانوار است. دانسته است.ده است، ورزش را جزو فرهنگ رك
  .ه شده استنيز پرداخت تغذيه و به طور خاص، به رفتار و فرهنگ رفتاري در زمينه هاي مختلف از جمله ورزشفرهنگ مبحث 

  ؟چگونه بوده استطرح اين از ورزش  اريمنتايج آ -
 اند.درصد ورزش نكرده49تر ورزش كرده و ساله و بيش 15درصد از افراد  51، 1396ر  سال د

 اند.به صورت گروهي ورزش كرده باقي ماندهدرصد 40، به صورت انفرادي و افراد ورزش كردهاز درصد  60
درصد افراد در  6/20اند. جا ورزش كردهندرصد بيشترين مكاني بوده است كه افراد در آ 8/25هاي ورزشي خصوصي با سالن

درصد در ساير فضاهاي عمومي  1/26هاي ورزشي عمومي و درصد در سالن 3/13ها، درصد در پارك 2/14محل سكونت و 
 ورزش كرده اند.

در  درصد بين سه تا شش روز9/48درصد يك روز و 1/14درصد هفت روز، 6/17تر دو روز، ساله و بيش 15درصد افراد 4/19
 اند.هفته ورزش كرده

روي، فوتبال، آمادگي تر انجام شده،  عبارت بودند از: نرمش و پيادهساله و بيش 15هاي ورزشي كه توسط افراد ترين رشتهبيش
متوسط تر به طور ساله و بيش15هر فرد  هاي ورزشي قرار داشتند.جسماني، واليبال، پرورش اندام و شنا و پس از اينها ساير رشته

  .ستا ريال در هر ماه هزينه ورزش پرداخته 432220كشور به طور متوسط  خانوارهر دقيقه در روز ورزش كرده است.  27
  ؟به دست آمده استفرهنگ تغذيه مردم چه نتايجي از اين طرح آماري در مورد  -
  را خدمت شما عرض كنم: 1396ساله و بيشتر در سال  15وضعيت مصرف برخي از اقالم خوراكي افراد جازه دهيد ا

  درصد بوده است. 8/54اين درصد براي نوشابه  تر در هفته شير مصرف مي كرده اند.ساله و بيش 15درصد افراد  9/78
  اند.در هفته ميوه مصرف كرده1396تر در سالساله و بيش 15درصد افراد  4/98

از فست فود و درصد  48اند. در حالي كه در ماه ماهي مصرف نكرده 1396تر در سال ساله و بيش 15درصد از افراد  24حدود 
 درصد غذاي بيرون از منزل مصرف كرده بودند. 41

  به شرح زير بوده است: 1396ساله و بيشتر در سال  15سرانه مصرف برخي از اقالم خوراكي افراد 
  ليوان در هفته بوده است. 7/3سرانه مصرف شير 

  ليوان در هفته بوده است. 7/1سرانه مصرف نوشابه 
شده  انجام دستورالعمل مطابق و  (واحد براي ميوه هاي مختلف متفاوت بود واحد در هفته بوده است. 8/13سرانه مصرف ميوه 

  .است شده منظور واحد يك ) گرم 400( قاچ يك هندوانه و واحد يك كوچك سيب عدد1به عنوان مثال . است
  وعده در ماه بوده است. 1/2سرانه مصرف ماهي 

  در ماه بوده است. دفعه 4/1 فست فودسرانه مصرف 
  وعده در ماه بوده است. 25/1سرانه مصرف غذاي بيرون از منزل 

ابل قدرباره اين  نتايجييد پوشاك است.چه در اين طرح بررسي شده است، چگونگي انتخاب و خر عنوان شدمباحثي كه ديگر از  -
  ؟استه يارا
از اين طرح قابل بيان است يكي روش انتخاب پوشاك و ديگري و تحليل است. آنچه  وشاك از جنبه هاي مختلف قابل بررسيپ

  نوع پوشاك خريداري شده از منظر داخلي يا خارجي بودن است.
درصد بيشترين روشي بوده  5/81هاي پوشاك با تماشاي ويترين ها فروشگاهدر مورد جنبه اول يعني روش انتخاب پوشاك، 

درصد بر اساس تبليغات  3/1اند كه پوشاك خود را با توجه به آن انتخاب كرده اند. تر اظهار نمودهساله و بيش 15است كه افراد 
درصد بر اساس مشاهده برنامه هاي  2/0ه،درصد مطابق مد در جامع 2/6درصد بر اساس پيشنهاد دوستان و نزديكان،  7محيطي،



درصد 3/3اي و درصد بر اساس برنامه هاي ماهواره1/0درصد با توجه به شبكه هاي اجتماعي، 7/0سيماي جمهوري اسالمي ايران، 
 ها پوشاك خود را انتخاب كرده اند.به ساير روش

در خريد پوشاك براي خود، چه نوع توليداتي در اولويت خريد شما هستند؟ نتايج بدست آمده حاكي از آن است پرسيده بوديم 
ت. بوده اساولويت در درصد پوشاك خارجي  6/7 براي و اولويت است تر توليد داخلساله و بيش 15درصد از افراد  4/34 كه براي

   ين پوشاك داخلي و خارجي وجود نداشته است.درصد افراد نيز اولويت خاصي ب 58براي 
  بوده است؟چه فرهنگ رفتاري، مهمترين معضل ازدواج جوانان آماري از ديد پاسخگويان طرح -

جوانان را،  تر، مهمترين معضل ازدواجساله و بيش 15نتايج طرح آمارگيري از فرهنگ رفتاري خانوار بيانگر آنست كه افراد 
اند. درصد دانسته 6/50درصد و سپس مشكل تهيه مسكن با  9/63درصد و پس از آن بيكاري فرد با  5/64نداشتن شغل دائم با 

پس از آن ساير مشكالت مانند وضع نامناسب مالي، پيدا نشدن فرد مناسب، مشكل تهيه جهيزيه، مسئوليت ناپذيري جوانان، 
  .لت و ممانعت والدين، ادامه تحصيل و ساير عوامل قرار داشته اندباال بودن ميزان مهريه، دخا

  در پايان اگر نكته اي داريد بفرماييد.-
 ،فرهنگ افراد و خانوارها و رفتارهاي فرهنگي مردم عزيز كشورمانبا موضوع بسيار با اهميت در توليد آمارهاي رسمي در ارتباط 

با دامنه پوشش محدود موضوعي و  هاي مورديوهشژعمدتا استناد به نتايج پ وجود داشته است و جدي متاسفانه خالهاي
مركز  ود.شمنطقه جغرافيايي بوده است كه البته واضح است اين نوع آمارها در هيچ كشوري آمار رسمي و قابل استناد تلقي نمي

 و بر آمارگيري را انجام داده استاين است و اقدام كرده  خال آمار ايران به عنوان مرجع آمارهاي رسمي كشور در جهت رفع اين
داند. الزم به ذكر است آمارگيري در ساليان آتي نيز مصمم است و به شرط تامين اعتبار الزم در اولويت كاري خود ميادامه 

نشريه  در نتايج اين طرح در سطح ملي و در سطح برخي از استانهاي منتخب كشور به طور علمي و دقيق قابل استناد است. لذا
 و اميدواريم درهاي منتخب برخي از نتايج نيز وجود دارد آمارگيري كه از وبگاه مركز آمار ايران قابل دريافت است برش استان

   هاي كشور ارايه كنيم.ي آتي اجراي اين آمارگيري با تامين بودجه مورد نياز بتوانيم نتايج را در سطح تمام استاندوره
  
  
  
  

  
  
  

  
  
 
  
  
 
  



 
  
  

  

  

  

  

 


