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 چکیده

های بررسی سبک  زدبیگی   مصرف کاالهای فرهنگی به عنوان یکی از گویاترین شاخص

یببن ارتکبباتا کاببان بببه عنببوان کبباالی فرهنگببی گ  هببای اماعبباعی اسببا  ور اافببراو گ گببرگ 

های مهب  میبنان مصبرف فرهنگبی هبر      خوادی به عنوان ی  فعالیا فرهنگی از شاخص کاان

 مصبرف  گروو  ور ایبن میبانا  منجر می شوو که به ی  دوع سک  مصرفمامعه محسون می

ه بررسبی  گ ور تعامل با آن قرار وارو  هبیف اساسبی ایبن م الب     کاان بخشی از سک  زدیگی

گضبعیا   گضعیا مصرفی کاان گ دین عوامل مؤثر بر آن ور بین شهرگدیان اسا  مها تکیین

های سک  زدیگی ور ببین شبهرگدیان از دیریبه بورویبو     مصرفی کاان به عنوان یکی از مؤلفه

گ  دامهابنار پرسش ها ازآگری واو  مطالعه از دوع پیعایش اسا گ برای معع اسافاو  شی  اسا 

سبا  ببه بباالی     51مصاحکه اسافاو  شی  اسا  مامعة آماری تح یق تعبا  شبهرگدیان    تکنی 

دفبر ببه    132گیبری کبوکران تعبیاو    اسا که بر اساس فرمو  دعوده 5931شهر کاشان ور سا  
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 وهی کهادی  داایج تح یق دشان میعنوان حج  دعوده تعیین گ به رگش تصاوفی اداخان گرویی 

گینة مصبرف کابان مافباگو ببوو  گ ادگیبنة لبنو ببرون از کابان         کاان بر مکنای اد مصرف

کاان ور مامعة مورو بررسبی اسبا  هعینبین دابایج      مصرف ترین عامل ور ایجاو تفاگو مه 

ورصی از گاریادس میبنان مصبرف    78تا  93های ضریب تعیین پنگوگ بیادگر تکیین م اویر آمار 

ر توسط عوامل مؤثر مبورو بررسبی ور   محومحور گ فراغا های مصرفی وادشکاان ور سک 

 بین شهرگدیان اسا 

 محور محورا سک  فراغا خوادیا مطالعها سک  وادشمصرف کاانا کاان ها:کلیدواژه
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 مقدمه

 گودبه  وگ گ برواشبا  وگ زدبیگی  سبک   مفهبو   از شناسبیا مامعبه  اوبیباو  ور

 ةوهب  ببه  آن ة ساب که دخسا بنیی فرمو  ور .اسا آمی  ععل به مافاگو سازی مفهو 

 ببه  غالکبا   گ اماعباعی افبراو   موقعیا گ ثرگو معرف زدیگیا سک ا گروو برمی 5311

 سک  وگ ا شکل ور اسا  رفاه کار به آدها اماعاعی ةطک  تعیین برای شاخصی عنوان

 تنهبا  کبه  شوو می وادساه دوینی شکل بلکه اماعاعیا ةطک  تعیین راهی برای ده زدیگیا

 ایبن  ور یاببی   مبی  معنا گراییمصرف رشی فرهنگِ گ میردیاه یفرهنگ تغییراو مان ور

 اسبا کبه   افراو گ رفاارهای ها دگرش هاا ارزش تعریف راهی برای زدیگی سک  معناا

 ( 9: 5975 )چاگشیانا یابی می افنایش رگز به رگز اماعاعی های تحلیل برای آن اهعیا

 کبارکرو  ایبن  اسباه داخو گ داآگاهادبه  خبوا  »مصبرف فرهنبگ    بورویبو  اعا باو  ببه 

: 5971 )فاضبلیا  «بخشبی  مبی  مشبرگعیا  را اماعباعی  های تفاگو که وارو را اماعاعی

به تعکیر بورویوا مصرف کاالهبای فرهنگبی یکبی از گویباترین      (  به عکارو ویگرا197

هبای اماعباعی    هبای زدبیگی ور میبان گبرگ      ها گ شیو  ها برای بررسی موقعیا شاخص

کننی که با برگنیین گ برگز رفاارهای خاص که ببر  ش میهای اماعاعی تال اسا  گرگ 

های فرهنگی گ هنری خاصی دین ماکی هسانیا خوو را از ویگران ماعباین کبرو  گ    سلی ه

 ( 59: 5931)غیاثودیا بازتولیی اماعاعی خویش را معکن سازدی

 کبه  اسبا  آن بیبادگر  هبا  ادسبان  زدبیگی  عرصه ور گرفاه صورو اساسی تحوالو

 مصبرف  آنا ودکبا   ببه  گ یافاه تغییر فراغا مرو  اگقاو گنران ةدحو گ زدیگی سک 

 .اسبا  پیبیا کبرو    مرو  رگزمر  زدیگی ور بسیاری گسارش گ رشی فرهنگی کاالهای
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خوادی به عنوان یب  فعالیبا   ور این میانا کاان به عنوان ی  کاالی فرهنگی گ کاان

آیبی  چبرا    عه به حسان میهای مه  مینان مصرف فرهنگی هر مام فرهنگیا از شاخص

کببه افببراو مامعببه بخشببی از اگقبباو فراغببا خببوو را بببه افببنایش وادببش گ بیببنش خببوو 

  شودیمیبالنیگیا رشی گ تغییراو اساسی ور مامعه  باعثوهنی گ  اخاصاص می

ور این بررسی کاان به عنوان ی  کاالی فرهنگی مورو دیبر اسبا کبه مادنبی هبر      

گیرو گ ور پی آن به دوعی سبک  مصبرف منجبر     یکاالی ویگری مورو مصرف قرار م

خوادی ور ایران از مکباحیی اسبا کبه ببا آمبار گ      گروو  هرچنی گضعیا مینان کاان می

 بسبیاری  ما ةمامع وراسا که  این دکاه آشکاررگ اسا  گلی ههای ماناقضی رگب تحلیل

 کبه  وهنی می اخاصاص کاان ةمطالع به را خوو فراغا زمان از بخشی مامعها افراو از

 سبالیق  گ ترمیحاو هعرا  به فرهنگی کروارهای گ از رفاارها ایمجعوعه خوو ةدوب به

 کبه  دعبوو  یباو  مصرف کابان   عنوان به توان می آن از که وهنی می شکل را گوداگون

 تأثیرگناردی  مخالفی عوامل گ منابع آن گیری شکل بر طکیعاا 

هر  گلی اساا زدیگی سک  زا بخشی عنوان به عا  شکلبه  مصرف کاان اگرچه

 ةرگزمر های فعالیا گ رفاارها از منئی مصرف کاان حای گ هسانیه   با تعامل وروگ 

 خبوادی کابان  فرهنگ شناخا ور را ما امر این ةشوو  بنابراینا مطالعمی تل ی زدیگی

 میبنان  سنجش عالگ  براز این طریق  چراکه ارسادییاری می مطالعه مورو افراو بین ور

 برو   پی آدها هایگرایش گ ها ادگین  سالئقا به توان می خوادیانکا

های مصرف کاان ور بین افراو از سبویی دیازهباا مسبائل گ مشبکالو      سک  ةمطالع

رینان اماعاعی گ فرهنگبی ور بهکبوو   گروو تا بردامه آدها را مشخص دعوو  گ مومب می
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از سبوی ویگبر ایبن     خبوادی تبالش دعاینبی    گضعیا کاان گ گسبارش فرهنبگ کابان   

سواوی ور کشورهای مخالف بباال ببووا پایبة اساسبی     موضوع ور وگرادی که ورصی بی

سبواوی کباهش یافباا     رفا  اما پس از میتی که دسکا بی ترگیج خوادین به شعار می

بخش ور فرآینی وموکراسی به شعار آمی  الکابه   خوادین به عنوان عنصر اصلی گ آگاهی

و هسانیا بایی بخوادنی تا باوادنی آگاهاده ور اماعاع زدیگی کننبی   امرگز  که مرو  باسوا

هبای اساسبی    بنابراین آزاویا شکوفایی گ توسبعة اماعباع گ افبراو آن ببه عنبوان ارزش     

از ایبن طریبق   »    یودسبکو آمبی  اسبا     -ادسادی به شعار آمی  چنان که ور بیادیبة ایفبال  

که قاوردبی ح بود وموکراتیب  خبوو را     مامعه از شهرگدیادی با اطالع برخوروار اسا 

 ( Gill,2001:87) «کننی گ ور مامعه د شی فعا  را ایفا دعاینی احیا

هبای توسبعه ببه شبعار      فارسی به عنوان یکبی از شباخص   خوادین )مطالعه( ور ماون

ا پبور (  اشرفی رینی گ کبام  5979) (  اشرفی رینی5973)داوری گ هعکارانا  آیی می

العللبی خبوو ببه     هبای ببین   اسا که ور گاقع خوادبین ور شباخص   (  این ور حالی5977

های توسعه به شعار درفاه اسا  به هر رگی با تومبه ببه قکبو      گا  از شاخص تنهایی هیچ

« سرادة مطالعه»گناران فرهنگی کشورا  مطالعه به عنوان شاخص توسعه از سوی سیاسا

ه ببه عنبوان یب  شباخص     به عنوان سنجش این شاخص مطرح شی  با طرح سرادة مطالع

های بسبیاری پیرامبون ایبن قضبیه شبکل گرفبا گ        یافاگیا بحث فرهنگی گ دعوو توسعه

هبای مخالبفا دییبر کاابخادبة ملبیا شبورای فرهنبگ         آمار مخالفبی از سبوی سبازمان   

هبای   های ععومی ارائبه شبی  ععبی  بحبث     ععومیا سازمان ملی موادان گ دهاو کاابخاده

ور فضای علعی بلکه ور فضای ژگردالیسای اسا  از ایبن رگی   پیرامون سرادة مطالعها ده

اخاالف بسیاری ور آمار ارائه شی  گموو وارو  اخاالف آمار ارائبه شبی  آن قبیر زیباو     
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آن این اسبا کبه اببنار معاکبر گ مناسبکی       گیری قطعی گموو وارو گ اسا که ی  دایجه

مبیی ببرای ایبن دبوع      برای سنجش سرادة مطالعه ور گضعیا فعلی گموو دیارو  خطبر 

شببوو  ریببنی فرهنگببی اسببافاو  مببی آمارهببا ور ایببن اسببا کببه از ایببن آمارهببا ور بردامببه

 ( 557-553: 5935)محکونا 

ور گاقبعا ور ودیبای پیشببرفاة امبرگزا ادسبان آگببا  آخبرین وادبش گ مهببارو رگز را       

پنیرو  ادسادی کبه آزاوادبییشا پبرتالش گ کوشبا ور کسبب وادبش گ اطالعباو ببه          می

هبای   گا ا صحیح گ به موقع اسا  بخبش فرهنگبی گ اماعباعی هبر مامعبه از بخبش      هن

هبا مادنبی اقاصباو گ سیاسبا ببر مکنبای        آیی که ساخاار سبایر بخبش   بنیاوینی به شعار می

گروو  ور این میانا توسعة فرهنگی به مفهبو    های این بخشا طراحی گ تیگین می ساز 

گسارو  گ کاربرویا مهیا کبرون تعبامی   لغویا گسعا بخشیین به فرهنگ گ ور معنای 

 شرایط برای هعگامی با علو  رگز با مشارکا تعا  طک او فرهنگبی گ اماعباعی اسبا   

هببای  (  ور زمینببة گسببارش ایببن دببوع توسببعها شبباخص12: 5987)حببامی میررحیعببیا 

های ععومی گ تخصصبی افبراو مامعبه     ماعیوی اهعیا واردی که سطح وادش گ آگاهی

هبای ععبومی افبراو مامعبه ببا       اهعیا وارو  ور این بینا سطح آگاهی بیش از هر عاملی

شبکل    عنایا به ارزشعنیی آن ور بهکوو گ اصبالح امبور فبرویا اماعباعی گ حابی ببه      

 ای برخوروار اسا  های اقاصاوی گ سیاسیا از مایگا  گیژ  غیرمسا ی  ور فعالیا

طح آگباهی گ وادبش   خبوادی اببنار اصبلی افبنایش سب     بر این اساسا مطالعه گ کاان

ت  افراو مامعه اسا  ور مامعة آماری مورو بررسی ایجاو موادع وشبوار ور مسبیر    ت 

رشی گ دهاوینه شین فرهنگ عباوو ببه مطالعبها رشبی گ توسبعة سبریع را ببا مشبکالتی         

های علعی الز  برای شناسایی گضبعیا   موامه ساخاه اسا  به سکب عی  ادجا  پژگهش
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ای پیرامون ایبن  ف عوامل مؤثر ور این ساخاارا ادجا  مطالعهکش خوادی گموموو کاان

 ایبن گبویی ببه   هیف اساسبی مطالعبة حاضبر پاسب      بنابراینمسألها ضرگری وادساه شی  

مامعبة آمباری مبورو     شبهرگدیان  ببین  ور مصبرف کابان   گضعیا مطلب اسا که اگال 

هبا  کبیا   یانشبهرگد  ببین  ور مصرف کاان بر مؤثر پژگهش چگوده اسا گ ثادیا  عوامل

 هسانی؟

 ادبیات تحقیق )پیشینة نظری و تجربی(

 شبهرگدیان  ببین  ور کابان  مصبرف  سبک   تکیین گ توصیف ور بخش حاضرا مها

ابایا مکاحث مربوت به کاان گ شیو  های مصرف کاان مطرح گرویی  گ پس از آن به 

گ ور  شبی   پرواخابه  5یبر بورویبو  مطالکی پیرامون سک  زدیگی ببا تأکیبی ببر دیریبة پبی     

 اسافاو  گرویی  اسا  مورو مطالعه موضوع تکیین برای با اسافاو  از آن دیریه دهایاا

 الف. مصرف کتاب

آیی  ها گ هنجارهای آن به حسان میای بخشی از ارزشترویی فرهنگ هر مامعه بی

بایسبای  اسبا کبه   آن به صورو کاالهبای فرهنگبی ورآمبی      ةکه ور شکل عینیا یافا

به عنوان ی  کاالی « کاان»ا مسیره مورو مصرف قرار گیرو  ور این توسط افراو مامع

ببه عنبوان یب  رفابار مصبرفی توسبط شبهرگدیان ور قالبب         « خبوادی کاان»فرهنگی گ 

کبه مصبرف ببه     زیبرا گیبرو   مصرف کاالهای فرهنگی مورو مطالعه گ تحلیل قبرار مبی  

 واروخبباص بببا سببک  زدببیگی ارتکببات    ور معنببایمعنببای عببا  گ مصببرف فرهنگببی   

 ( 91: 5931)غیاثودیا

                                                           
1. Bourdieu, Pierre.  
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های چوبی یا عبامی  ای از لوحاز وییگا  فینیکی گ قالب آنا کاان شامل مجعوعه

دبویس  ای هعادنی آن اع  از وسبا های کاغنا پوسا آهو یا ماو ای از گرقهیا مجعوعه

هبای تبا   گرقبه کابان شبامل   یا چاپی اسا که به د  کشیی  شی  باشنی  به طور مععو ا 

باشبی  صفحه کعار دیسباا مبی   27حاگی مطالب اسا گ تعیاو صفحاو آن از که  شی 

ای اسببا کببه (  از ویببیگا  محاببواییا کاببان رسبباده 191: 5983)سببلطادی گ راسبباینا

گ آن را  ای کبه حباگی مطبالکی باشبی    کنی  بنابراینا به هبر رسباده  اطالعاو را منا ل می

ای گرگهی اسا کبه ور   کاان رسادهتوان کاان اطالد کرو  بر این مکناا منا ل کنی می

زمان گ مکان محیگو  بهآن مطالکی ضکط شی  گ قابل اسافاو  باشی گ بازیابی مطالب آن 

 ( 18: 5983 )ابرامیا دکاشی

ی  م وله وادساا ببه طبوری    ةتوان مطالعه را بررسی ععیق گ هعه مادکمی هعینین

واشباه باشبی  ببه عکبارو      که بخشی از حواس آومی یا تعامی آن ور این امبر مشبارکا  

اسا که به منیبور وریافبا اطالعباوا تومبه وقیبق گ تجرببه گ        فراینییویگرا مطالعه 

گیبرو گ  گیبری ههبن صبورو مبی    کبار ببه  باهر موضوعا رگییاو گ پییی   ةتح یق وربار

شنیینا لعس کرونا چشیینا تجربه کرونا پرسش کرون گ شامل خون ویینا خون 

توادبی  خوادبین مبی  بنبابراینا  (  15: 5979)قبن  ایبا ا   ووشب هبا مبی  پاسب   گمویمسا

مطالعه باشی  ععلبی کبه ور آن ویبینا شناسبایی عالئب  دوشبااریا تکبییل         ةزیرمجعوع

عالئ  گ آگاهبا گ ور دایجبه ورک معنبا از آن     ةعالئ  دوشااری به صوتیا ورک مجعوع

ببه قصبی   گیبرو گ خوادنبی  گبا     هبیف صبورو دعبی   شوو  اما این ورک ببی حاصل می

با هیف آگا  شین گ ور مایی دین به قصی لنو برون گ پر کرون اگقاو  گ گا  آموخان

توادی ببا هب  هعبرا  باشبی  خوادبین ببه قصبی        آگرو که هر سه میفراغا به آن رگی می
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که فرو به قصی آموخان گ آگا  شبین     زمادیتوادی آموزدی  ه  باشیلنو برون دین می

راینبی آن لبنو بکبرو  مهب  آن اسبا کبه ور هبر لحیبه ببرای          توادبی از ف خوادیا میمی

خبوو ببه خبوو از    دیبن  گموو وارو گ معکن اسا والیل ویگبر  اصلی ولیل ی  خوادینا 

 ی  دفراینی آن حاصل شو

 خوادبین را  ا«عطبش خوادبین  » ببه دبا    ور رسبالة معبرگف خبوو    5رابرو اسکارپیا

اساسبی تل بی    ةع از هعبان دعودب  عکارو از دوسازی ی  اثر تاز  توسط خوادنی ا با شرگ

بین تع یبیاو مبان گ اسباعیاو گ آمباوگی قکلبی خوادنبی         دعوو  اسا  اگ ور این رگییاو

تبر  تبر گ قباطع  بینی که به زع  اگ هرچه این تع ییاو قبوی ای معناوار میرابطه گ موامهه

وهبی   باشی کار خوادین مسالن  تالش بیشاری اسا گ کعار به اباکار خوادنی  مییان می

وهبی گ  آثار آموزشبی گ علعبی گ فنبی قبرار مبی      میاناسکارپیا این وساه از آثار را ور 

ور رگیبارگیی ببا مبان احسباس کنبی گ       یمعا ی اسا هرچه خوادنی  آزاوی ععل بیشار

 آن مان به هعان دسبکا بیشبار  باوادی از تخیلا اساعیاو گ آماوگی خوو بیشار بهر  گیروا 

ببه   با تومهتوان می اکنیوربارة آن صحکا میاسکارپیا که    آدیه راخواهی بوواوبی 

تعریف ویگری خوادین آزاو گ خوادین مفیی تعریف کبرو کبه ور یکبی لبنو ببرون گ      

رینی دشی  اسا گ گ هر آدیه از آن حاصل شوو بردامه اساسرگر  شین هیف اصلی 

هبی گ ور پایبان دیبن    وور ویگری خوادنی ا خوو را از ابایا پایکنی اهیافی خاص قبرار مبی  

ها یا ور معبر   هایی برای سؤا خوو مادنی آموخان ادجا  کاریا یافان پاس  کارِ ةدایج

سنجی  گاقعیا آن اسا که ادسان ور طو  حیباو خبوو   ارزشیابی قرار واون خوو را می

ها دیاز وارو گ تنها ور صورو توالی یا توازی این ها گ رگشبه هر وگ مورو از این ادگین 

                                                           
1. Escarpit, Robert.  
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 (  15-11: 5979 )قن  ایا ا گیرووگ رگش اسا که عاوو به خوادین شکل می

 دخسبا  تعکیبر  واشباا ور  دیبر  ور را مصبرف  از برواشا سه توان می به طور کلی

 رفبع  ببرای  مصبرف  وگ ا تعکیر ور شوو تکیین می فروی دیازهای رفع ور مها مصرف

 ببین  ور مصبرف کابان   اسااس این بر  اساتحلیل  قابل تعاین برای دهایا ور گ خطر

 ابابیا  ور تحلیبل دعبوو    برواشبا  سبه  این از گیریبهر  با توان می را مطالعه مورو افراو

 رفاارهبای  گ ترمیحاو هنجارهاا ةمطالع به کاان مصرف سک ِ که دعوو هکر بایسای

 رفاارهای گوداگودی گ تنوع کاسان به منجر از سویی که تومه وارو افراو خوادیکاان

گ  هبا  زمینبه  ببا  افبراو  بنبیی وسباه  ببر  ویگبر  سبوی  از گشبوو  مبی  خبوادی کاان با مرتکط

 (  98: 5931 )غیاثودیا کنی می پییا ارتکات کرون مطالعه های شیو 

توادی  مطالعه میة مطالعه منء دیازهای اماعاعی ادسان اسا  آومی به گسیلا هعینین

وهای علعبی گ اوببی ویگبران    هبای ویگبران ارتکبات برقبرار کنبی گ از وسبااگر      با ادییشه

هبای مخالبف مافباگو اسبا       هبای مطالعبه ور فرهنبگ   منی شوو  اهیاف گ ادگیبن   بهر 

عباووا گمیفبها گنرادبین گقباا     »های مطالعه را شبامل مبواروی چبون    ادگین  5اسایگر

آگاهی از مسائل ماریا ارضای میبل شخصبیا دیباز زدبیگی رگزمبر ا افبنایش میبنان        

ای گ گسبعا بخشبیین ببه ایبن دبوع      رضای عالئق هگقی گ حرفبه هاا ا عالئق گ سرگرمی

شبهری ببه عنبوان یب       ب  عالئقا ارضای دیازهای شخصیا ارضبای دیازهبای اماعباعی   

شهرگدیا رشی ععومی از معله ارت ای سطح فرهنگیا ارضای دیازهبای مکبر  فکبری گ    

  ( 5981)اسایگرا  وادیمی« ارضای دیازهای مکر  رگحی گ معنوی

                                                           
1. Staiger, Ralph C. 
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مطالعه افراو معنبا پیبیا    ةاز مصرف کاان پیرامون سک  ادگین برواشااین  ور گاقعا

افراو از مطالعه وربرواردبی  رفبع دیباز آدهبا ببوو  گ ور راسباای حبل         ةادگیناگر کنی   می

ن سک  مصرف کبارکروی  ه آتوان ب مشکل آدها به عنوان ی  هیف اساسی باشیا می

ای مهبا گبنران اگقباو    عنبوان گسبیله   مطالعبه ببه   اگبر کاان اطالد دعوو  ور م اببلا  

شبوو  ببه تعکیبر    روی یاو مبی باز آن به عنوان مصرف غیرکار ور دیر گرفاه شووافراغا 

کسب آگاهیا پاس  به سؤاالو مخالف زدبیگی گ   با اهیافتوان گفا افراو ویگر می

روی(ا لبنو ببرون گ عالقبه ببه مطالعبه گ گبنران اگقباو        ب)کار تحصیلی گ شغلی ةرشا

 کننی روی( مطالعه میب)غیرکار گ سرگرمی فراغا

 دکاه کاانا خوادین های ادگین  از بحث ور که کنی می بیان اسکارپیا بار  این ور

 هبر  ساخا  ماعاین اوبی مصرف از را مصرف کارکروی بایی تومه این اسا که قابل

 Barker and) وارو ادطکباد  مخالفبی  هبای  ادگیبن   ببا  مصبرف  دبوع  وگ ایبن  از یب  

Escarpit, 1973: 114 )  قکبل  گیروا می قرار کارکروی مصرف مکنای که هایی ادگین 

 ای حرفبه  هبای  زمینبه  ور مطالعبه  گ مبیارک  گ اسبناو  گروآگری اطالعا کسب اهعه از

 را اثبر  ببوون  غبر  ببی  کبه  هسانی هایی ادگین  خاص اوبیا های   هعینین ادگین اسا

 چنبین  وهنبی  قرار مبی  هیف بلکه سیلهاگ ده به عنوان ی  را مطالعه گ کننی می رعایا

 عنبوان  ببه  کابان  خوادین گاقع ور اسا  تنهایی دافی گ مسالن  حا  عین ور ایمطالعه

 آن مسبالن   ادیباز  یب   رویبکبار  ارضبای  برای ابناری عنوان به گ ده اصیل ایآفریی 

 از بنبابراین  گ بخواهبی  ویگری کعب   از بکوبیا را ویگری ةخاد ور خوادنی  که اسا

 دیازهبای  صبرف  تبابع  کبه  یابنارعنوان  به کاان برابر ور معنا این به بیایی  بیرگن خوو

 ةمطالعب  ویگبرا  سبوی  از گیبرو   مبی  قرار دشین()ه  مصاحب ةمننل به اساا کاان فرو
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 حرف آگروا می رگی مطالعه که به ادسادی اسا  کلعه تا  معنای به گیرادهگوشه ععلی

گیرو گ از محیط اطبراف کنبار     می فاصله ویگر های ادسان از کنیا دعی کاری زدیا دعی

 گیرو  می

 مسبائل  گقبا  آن واروا قبرار  خوادنبیگان  وسبارس  ور کابان  کبه  کنی  فر  اگر

 آمباوگی  مفهبو   ما این خوادی؟ ور را آن توانکی می گ کجا شودی:می مطرح ای تاز 

 مشبغو   گودباگون  طبرد  ببه  را فبرو  مععبیا  حیباو  شبوو  مبی  کشبیی   پیش اشخاص

 گ تعلبی   سبو  یب   از آیبیا  حسان به مهعی عامل توادیسن می مورو این ور وارو  می

 ببرای  را دوموادبان  آماوگی اینها ةهع شغلیا موقعیا کسب ایاحرفه آموزش تربیاا

ببا   سبن  ایبن  ور آزاو گقبا  ویگبرا  سبوی  از وهبی  مبی  کباهش  رویبغیرکبار  مطالعاو

 ببه  موادبان  ایبنا  گمبوو  ببا  شبوو   می پر گرزش مادنی ای کننی  سرگر  مه  هایفعالیا

 ةشبیفا  آدبان  واردبیا  کبار  ایبن  ببرای  دیرگمنبیی  هایچون ادگین  آگردی می رگ مطالعه

 دسبکاا   غیرورسبی آدبان   مطالعباو  ةوایبر  کبه  وهنیمی دشان ها دیرسنجی هسانیا مطالعه

 عدبو  ایاحرفبه  فعالیبا  دبوع  عالگ  بر عامل سبنا عوامبل ویگبری چبون     اسا  محیگو

 Barker and) مبؤثر اسبا   دیبن  غیبر   گ خبادواوگی  گضبعیا  اقلیعبیا  اگضباع  مسبکنا 

Escarpit,1973:115-118 ) توان لحیاتی را کبه ادسبان ماعبین قبرن     ور این بار  دین می

 ةبیسا  ور زدیگی خوو آماوگی الز  را برای مطالعبه واروا ببه طبور کلبی ببه سبه وسبا       

)حعبل گ د بلا تغنیبه گ    (ا اگقباو      انبی : لحیاو خالی از وسا رفکروبنرگ ت سی  

هباا تعطبیالوا بیعباریا     )مععبه  های غیرفعبا   )بعی از ساعاو کار(ا زمان فراغا منی 

وهی کبه مطالعبه تبا چبه حبی ببه اگضباع گ         بازدشساگی(  این اطالعاو مخاصر دشان می

  ( 515 ا)هعان شوو ها مربوت می ادسان ةاحوا  محیط گ به طور کلی به حیاو رگزمر
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-توان گفا مطالعه تابع عوامل ماعیوی اسا  ادگین  یکبی از مهب   می اساسبر این 

هبای مخالفبی چبون    ترین عوامل تأثیرگنار بر مطالعه اسا  افراو ببرای مطالعبها ادگیبن    

عالقه ببه کسبب آگباهی بیشبار دسبکا ببه موضبوعی         احساس رضایا داشی از مطالعها

شبرفا علعبی گ ببه وسبا آگرون یب       خاصا ارت اء ور مسیر تحصبیالو رسبعی گ پی  

هبای پیشبینا ور   مطلون از تجرببه  ةفرصا مجیو برای موف یا ور صورو عی  اسافاو

 ( 99: 5978 امور گوداگون زدیگی از معله مسائل شغلی واردی )منصوری گ هعکارانا

شوو دیبن   ور بحث از دوع کاب مورو مصرف که ععیتا  کاب غیرورسی را شامل می

لعی گ تخصصبی را از مصبرف غیرعلعبی گ هنبری ماعباین دعبوو  ور       توان مصرف ع می

-هبای تباریخیا رگان  توان به کاان گاقعا ور بین کاب غیرورسی علعی گ تخصصی می

شناسی گ     اشار  واشا  ور م اببلا کابب غیرعلعبی گ هنبری ور د طبه      شناسیا مامعه

ان گ واساانا آشپنی گ     های رم بنیی قرار واردی که ععیتا  شامل کاان م ابل این وساه

های مخالبف ور ایبرانا گضبعیا دبوع کابب مبورو مصبرف بیشبار            طکق بررسیهسانی

سک  غیرعلعی گ هنری اسا  به گیژ  خوادین رمان گ واسباان مایگبا  خاصبی را پیبیا     

( 5975) کاان غیرورسیا داایج رفاارهای فرهنگی ایرادیبان  ةکرو  اسا  ور مورو مطالع

ورصبی بباالترین دسبکا خوادنبی  را      8/58ور ایرانا رمان گ واساان ببا   وهی که دشان می

گ کع  ورسی ببا   7/51ا شعر گ اون با 2/52ا بایی از کاب وینی با یبعی رتکةوارو  ور 

 ورصی یاو دعوو  8/51

کابب ورسبی گ کعب      ةبه طور کلیا گضعیا مطالعه ور بین افراو بر حسب مطالع

دامببها مجببالوا قببرآن گ اوعیببه ور قالببب وگ سببک   ورسببیا غیرورسببیا اینارداببیا رگز

توان گفبا برخبی از طریبق    می بار    ور اینشوومحور مطالعه میمحور گ فراغا وادش
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 کاب ورسی گ غیرورسی گ     ورصیو افبنایش اطالعباو گ وادبش خبوو هسبانی      ةمطالع

فراغابی   ةکب محور( گ ور م ابلا افراو ویگر با خوادین رگزدامه گ مجله به من )سک  وادش

محبور( گ مطالعبه را بیشبار ببرای     )سبک  فراغبا   مطالعبه تومبه واردبی    ةگ سرگر  کننی

 ی وهن ق شخصی ادجا  مییپیگیری سال

 1سبک زندگی .ب

 هبایی عرصه ور فرو ةکننی بنیی طک ه گ شی  بنیی طک ه اععا  شامل زدیگی سک 

 گ اثاثیبه  عاشبروا م هبای شبیو   گرزشا گ تفریحاو رگزا دوع شکاده ساعاو ت سی  چون

 هایشیو  زدیگی هایسک  سو ی  از اسا  گ     رفان را  گفانا سخن آوان خادها

 گ شبأن  مهبا  از مخالفبی  هبای بنییوارای رتکه که اسا ایاماعاعی عامالن مصرف

 سلسله مراتکی اماعاعی دیا  بازتان مصرفی هایشیو  این هسانی  اماعاعی مشرگعیا

 اوهبی  مبی  دشبان  ویبالکایکی  منطبق  حسب بر تعاین کاان ور بورویو چنادیه اما اسا 

 ایجباو  ببرای  راهبی  خبوو  بلکبه  دیسباا  تعبایناو  دشان واون برای راهی صرفا  مصرف

 (  39: 5975 ا1)باکاک اسا تعایناو

 ودیبای  هعبه  کبه  وارو هبایی گیژگبی  بیبان  ببرای  را توادایی بیشارین شیو  گ سک »

 سبک   بورویبو  ( Bourdieu, 1984:285) «ااسب  کبرو   خالصبه  خوو ور را ها فعالیا

 بیشبار  گ شبوو مبی  داشبی  فبرو  ةسلی  گ هگد از که وادیمی منیی دیا  فعالیا را زدیگی

 گ بخشبی می هویا فرو به دعاوین صورو به حا  عین ور گ وارو خارمی گ عینی ةمنک

 ایبن  هبای ارزش عکبارتی  ببه  یبا  معنبا  کنی می ایجاو تعاین مخالف اماعاعی اقشار میان

                                                           
1. Lifestyle.  
2. Bocock, Robert. 
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 ,Bourdieu) شبوو  مبی  هبا اخبن  ارتکات گ تضاوها دیا  ور آن هایموقعیا از ها فعالیا

 اسبا  هبایی وارایی زدیگی عالگ  بر آنا بورویو معا ی اسا سک  ( 1984:173-176

 یبا  تعباین  قصبی  ببا  را خووشبان  مخالبف  هایموقعیا کننیگان اشغا  آنا ةگسیل به که

هبا گ ترمیحباو زیکاشبناخای مافباگو     بخشنی  هائ ه می تعاین ویگران از آن قصی بیگن

منبی  سک  زدیگی محصو  دیا »کننی  بنابراین های زدیگی مافاگو را ایجاو میسک 

شوو گ تکییل ببه   های منش ورک میمنش اسا که از خال  رابطه وگمادکه خوو با رگیه

ر گیبرو )مبیال  قاببل    ای مبورو ارزیبابی قبرا   ای مامعه گوده گروو که بههایی میدشاده دیا 

  ( Bourdieu, 1984:172) «(آگر گ     احارا ا دنگ

شناخای را از ودیای اماعاعی افراو گ طکبایعی کبه    ةها ی  د شبه تعکیر بورویوا منش

کننی  از دیر بورویوا فکر بشبر از   برای فروی که ور ی  موقعیا گیژ  اساا فراه  می

های تجربها تعلی  گ تربیبا گ آمبوزش   الحاظ اماعاعی محیگو شی  گ ورگن محیگوی

قابل تفسیر گ توضیح اسا  مرو  قاور هسانی شرایط خووشان را بفهعنبیا امبا اوراکباو    

شرایط اماعاعی گ اقاصاوی شکل گرفابه اسبا  از دیبر     ةگسیل آدان به طور اماعاعی به

ومی ببه  ور مامعه گموو واردی که پس از گرگو به اههبان ععب   منیدیا گیا ساخاارهایی 

از را  آمبوزش رسبعی    منیدیا شودی  ور گاقع ساخاارهای ساخااروهنی  بی  می دیامی

رینی شی  گ پایه گ مکنبای تفکبر را ببرای فبرو      های دخساین فروا ور ههن اگ پایه گ تجربه

 (  191:5975)وگرتیها  ای که افراو خوو ماومه آن دیسانی گوده وهنیا بهتشکیل می

رسبنیا  رفاار را به سوی مسیرهایی که برای افراو مع و  به دیر مبی هاا بنابراین منش

 آدهبا  توادنبی مافباگو باشبنی  ور گاقبع    ها ماناسب با موقعیاا مبی کننی  منشهیایا می

تجربیباتی   تبابعِ  ها دیسانیا آدها ی  سیسا  بازی از طکایعِموقعیا ةپاس  مکادیکی به هع
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توادنبی  هبای مشبابه مبی   یبا اصبالح کننبی  مبنش    توادنی رفابار را ت ویبا گ    هسانی که می

 ةها گ حای داایج مافاگتی را ایجاو کننیا زیرا مرو  ببه شبکل مکبادیکی ببه گسبیل     تفاگو

هبای  موقعیبا  ببا ا بلکه آدها قاوردبی کبه خووشبان را    تحا فشار دیسانیدیرگهای بیرگدی 

  بورویبوا    ور ویبیگا (Abel,William & Steffen, 2000: 226) تطکیبق دعاینبی  گیبژ   

بنبیی  کننبیا امبا رو   ای واردی گ یبا طکبایع خبوو را مبایگنین مبی     مرو  زدیگی آگاهاده

ای توسبط تعلبی  گ تربیبا گ گاقعیبا گضبعیا طک باتی       اوراکاو افراو به طور گسبارو  

شوو  ور ویبیگا  بورویبوا ععبل اماعباعی هب  ببر اسباس سباخاار عینبی کبه           تعیین می

 ةکنبی گ هب  ببر اسباس تجربب     رگی کنش را تعریبف مبی   امکارهای بیرگدی تأثیرگنار بر

 ادجببا  -وهببیبنببیی ورگدببی اوراک گ فهبب  را شببکل مببیکببه رو  ب  عببامالن ةگاسببط بببی

 بردبی ا اما ور حالا ماوازن به سر دعبی هسانی که ضرگری و  این وگ عنصر با اینپنیر می

 ( 118: 5935 م ی ا)گنجی گ شفائی

ببر رگی مبنش اسبا کبه      «فرصا زدیگی»تحا دفوه ساخاار بسیار سک  زدیگی 

شبوو  اداخبان گ مشبارکا ور یب  سبک       های سک  زدیگی از آن مشاق مبی اداخان

وهبی کبه   های زدیگی اسا  بنابراین بورویو دشبان مبی  زدیگی گیژ ا تحا تأثیر فرصا

هبای  فرصبا  ةشودیا بلکه حابی ببه گسبیل   های سک  زدیگی ده تنها محیگو میاداخان

سبک  زدبیگی ببا مفهبو      (  Williams, 1993: 580-585)ردبی گیزدبیگی شبکل مبی   

وهبی گ هبر   یابیا اما این اداخان ورگن ی  ساخاار اماعباعی ر  مبی  اداخان تح ق می

یبن ترتیبب   ه اکنی  بهایی را بر آن اععا  میساخاار اماعاعی دین ی  سری محیگویا

ار اماعباعی  های فبرو یبا گبرگ  ورگن یب  سباخا     ای از اداخانسک  زدیگی مجعوعه

هاا عی  اطعینان گ تنوع میردیس ا شرایط گ موقعیاپسا ةاسا  به طوری که ور ادییش
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تری کننی  از وییگا  آدانا اداخان د ش مه های سک  زدیگی ایجاو میرا ور اداخان

 ةهببا بببه گسببیلکنببیا چببرا کببه اداخببانرا دسببکا بببه چگببودگی سببک  زدببیگی ایفببا مببی

هبای  هبا ریشبه ور گاقعیبا   شبودی  ایبن فرصبا   واو  می های زدیگی افراو شکل فرصا

هبای  اماعاعی واردی  بنابراین فرصبا  -ای دییر سنا منسا دژاو گ پایگا  اقاصاویگیژ 

 شبودی ها گ اداخان سک  زدیگی میزدیگی عنصر بسیار مهعی ور به گموو آمین منش

 ( 57:5978زاو ا )قربان

نا خریی تابلوهای د اشیا رفان به تئباتر  از دیر بورویو مرفیا خریی گ خوادین کاا

عناصر اصبلی خریبی    مادنیگ سینعاا مساب او گرزشی گ هر دوع کنسرو موسی ی را بایی 

هبایی  آدها ده تنها صرف پو  گ گقا )گقا تفریح( اساا بلکه چنین فعالیا ةویی  الزم

نببی هببای بببه وسببا آمببی  از زیکاشناسببی گ یببا حاببی چیببنی مادبببه یبب  رشبباه از سببلی ه

های آموزشی کبه ور  هاییا بایی ور محیطرگییاوهای گرزشی بساگی وارو  چنین سلی ه

ادیا به گموو آینی گ توسبعه گ پبرگرش   فرهنگ شی  ةموامع میرن تکییل به شکل ععی

هبای اماعباعی مخالبف از    (  از ویبیگا  بورویبو گبرگ    33: 5975 )باکباکا  واو  شودی

لبی آن ور گودباگودی مصرفشبان دعبوو پیبیا      چنان مبنش مافباگتی برخورواردبی کبه تج    

 بسبیار هبای مافباگو اماعباعی    ور بین گبرگ  « مصرف کاالها»کنی  ور گاقعا میل به  می

  کنی تا از ی  دی  پنهبان تکعیبا کنبی   گار ( آن را کنار  می دیساا بلکه منش )عاوو

هبای  گیبری مصبرفا سبک    وهبی گ ببا مهبا   مصرف را مها مبی  ةور ح ی اا سلی 

هبا تکبییل   هبا را ببه اگلویبا   وائعا  ضرگرو سلی هزیرا   گیردیمافاگو شکل میزدیگی 

آگرو که ها را فراه  میای از اداخانکنی گ فار  از هر دوع تعین مکادیکیا مجعوعهمی

 ( 1: 5979ها گ پرساشا  )معشییی بخشیمی های زدیگی را سامانرگی ه  رفاه سک 
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 تجربی ةپیشین

 قکلی اتیتح ی  کارهای از یعنی  وگیر می قرار ان پیوساهمری ی  ور پژگهش کار

 گ هبا ایبی   تجربیاوا از اسافاو  گاقع ور گنارو می بعیی اثر کارهای ور گ پنیرفاه اثر

 زون مومبب پیودبی   کابان  مصبرف  گ خبوادی کاان گضعیا ةوربار مخالف هاییافاه

 مرتکط هاییافاه الوتحو ةم ایس دین گ وادش ةحوز گسارش قکلیا مطالعاو با پژگهش

 گروو  می حوز  این با

گرفاه اسا که وگ  شکلععی   صورومینان مطالعه ععوما  به سه  زمینةپژگهش ور 

اگ ا مطالعبه ببه    دعودبة اسبا: ور   یآن بر مکنبای اسبناو   دعودةگ ی   یآن پیعایش دعودة

یارک هبایی تب   دامبه اسا  ور این دوع پژگهشا پرسش شی عنوان ماغیری گاحی بررسی 

هبای چنبین    اسا  دعودبه  گرویی های مخالف اساخراج  ویی  شی  گ مینان مطالعه گرگ 

 ا(5915 )کباتکیا  هوادشبجویان ببه مطالعب    ةادی از: بررسی عاوو گ عالقب  مطالعاتی عکارو

 )مفاخبرا  «موادبان  ةتح ی بی ور ببان عباواو مطالعب    »دامه ببا عنبوان    پایانی  بخشی از 

 ا(5981 )زرافشبانا  آمبوزان کشبور  غیرورسبی وادبش   ةبررسی گضبعیا مطالعب   ا(5911

 Nor) هبای مطالعبه ور عصبر ویجیابا      هبا گ گبرایش   بخشی از پژگهشی با عنوان عاوو

Shahriza & Hasan, 2007 ) 

 شبی   دیبر گرفابه   ورهبای رگزادبه    وگ ا مطالعه به عنوان بخشبی از فعالیبا   دعودةور 

 یبا مصبرف فرهنگبی مشبهور     5اگقب  اناسا  ور این دوع پیعایش که به پیعبایش گبنر  

ای تنیبی  شبی  اسبا کبه چنبیین فعالیبا ور کنبار یکبییگر          گوده دامه بها پرسشاسا

                                                           
1. Time use survey.  
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ایبن مطالعباو    ةهبا مطالعبه اسبا  دعودب     یکی از فعالیا که ور این میانشوو  سنجیی  می

اراک گ هعببیان گ  هایادببی از: مصببرف کاالهببای فرهنگببی خببادوار ور شببهر    عکببارو

منبیی   بررسبی بهبر    ا(5981 زاو ا)رمبب  اماعباعی گ فرهنگبی  های اقاصاویا  گیژگی

فعالیا گ مصرف کاالهای فرهنگبی ور   ا(5981)سازمان ملی موادانا  موادان از کاان

 Centere) کشبور  11هبای رگزادبه ور    فعالیا ا(5971 های ملیا )وفار طرح کل کشور

for TXme Use Research, 2010  ) شی  به صورو های ادجا   سو  پژگهش دعودةور

هبای   مرو  بر مکنبای ببازار کابانا امادبا از کاابخادبه      ةاسناویا تخعینی از مینان مطالع

ادی از: بررسی گضبعیا   هایی عکارو چنین طرح ةععومی گ     به وسا آمی  اسا  دعود

هاا خوادین گ اسافاو  از کابان   کاان ا(5971خوادی ور ایران )اصغردژاواکاان گ کاان

 ( Kovac and Kovac, 2007) رگپاا ةور اتحاوی

 ببا  مبرتکط  تح ی باو  از برخی تشریح به اوامة پژگهشا با تومه به مکاحث فودا ور

ببا هبیف گسبارش     ای( ور مطالعه5983) محعوو بحرادی شوو می پرواخاه موضوع این

آمبوزان  آزاو ور ببین وادبش   ةخبوادی گ مطالعب  عباواو کابان   ةاطالعاو موموو ور زمین

آمبوز  وادبش  9171آزاو  ةخبوادی گ مطالعب  اان فارس به بررسی میبنان کابان  اس ةماوسط

وهبی کبه ور   های اگ  تا سو  ماوسطه پرواخاه اسا  داایج به وسا آمی  دشبان مبی  پایه

آمبوزان ور ایبا  تحصبیل بیهبوو  تلبف      مجعوعا بخش زیاوی از اگقاو فراغبا وادبش  

از اگقباو فراغبا رگزادبه     ورصبی  7/11ورصی از کل اگقباو فراغبا(ا    1/99) شوو می

ورصبی صبرف    5/5ورصی صرف تعاشای تلوینیون گ تنها  9/58ورسیا  ةصرف مطالع

آمبوزان ماوسبطه   میو مطالعه آزاو وادش ةشوو  به طوری که سرادغیرورسی می ةمطالع

 ةورسبی گ هب  مطالعب    ةوخابران هب  از لحباظ مطالعب    اما وقی ه اسا   1/1ور رگز حیگو 
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ادبی  تحلیبل رگرسبیون ببه ععبل آمبی        یاوتری را گنارش کرو غیرورسی میو زمان ز

هبای ععبومیا    وهی که پس از منسیاا سرعا مطالعها عضبویا ور کاابخادبه   دشان می

گبویی ور وگران  اعضبای خبادواو ا میبنان برخبورواری از کابان گ قصبه       ةمینان مطالعب 

 ةزمینببوار ور  کببووکیا معببی  ورسببی گ سببطح شببغلی پببیر از ماغیرهببای مهبب  گ معنببی 

  آینی آزاو به حسان می ةبینی مینان مطالع پیش

 گ مطالعاو تح ی اوا مرکن توسط «خوادیکاان ةوربار تهران مرو  از دیرسنجی»

 فابه گر ادجبا   5989 سبا   ور ایبران  اسالمی معهوری سیعای گ صیا ایبردامه سنجش

 ببه  کبه  ساا باال به سا  51 تهرادی شهرگدیان هعة شاملپژگهش  آماری ةمامع اسا 

 فکری وهی رشیدی  داایج این پژگهش دشان میا شی اداخان ایطک ه گیریدعوده رگش

 95 گ ورصبی(  21) اسبا  کابان  ةمطالعب  ور گویبان پاسب   ةادگیبن  تبرین  مه  فرهنگی گ

 11 پروازدبی  هعینبین   مبی  مطالعبه  ببه  بیشار تخصصی کسب اطالعاو منیور به ورصی

 کنجکباگی  ورصی برای 3 گ سرگرمی گ تفریح گ فراغا اگقاو کرون پر برای ورصی

 تباریخیا  واسباادیا  هبای  کاان هسانی  کاان ةمطالع پی ور ععومی اطالعاو گ کسب

 ترتیبب  ببه  سیاسبی  گ هنبری  اماعباعیا  اوببیا  تربیابیا  گ شناسبی  وینبیا رگان  علعبیا 

    هسانیموضوع  حسب بر گویانپاس  ةعالق مورو های کاان

 محبل ا منبن   ور وهنبی  مبی  ترمیحبه ترتیب  آدها اکیر اگویاندیر پاس  امهار طکق

 هب   هبا کاابخاده که  آن رغ  به  بخوادنی کاان میرسه پارک گ ععومیا ةکاابخاد کارا

 ببه  را الز  هبای  کابان  توادنبی مبی  هب   گ هسبانی  کابان  ةمطالعب  ببرای  مکبان مناسبکی  

 82 گ هسبانی  دبه کاابخا عضبو  گویبان ورصی پاس  19 تنها کننیا ارائه کننیگان مرامعه

 کبه عضبو  دیبن   گویبادی پاسب   از دیعی ت ریکا  کننی دعی اسافاو  آدها امکاداو از ورصی
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 ةکاابخادب  عضبو  ورصبی  59 گ وهنبی  مبی  تبرمیح  را ععبومی  ةکاابخادب  بوودیا کاابخاده

هسبانی    مسبجی  ةکاابخادب  عضو ورصی 51 گ میرسه ةکاابخاد عضو ورصی 52 وادشگا ا

 طریبق  از ورصبی  15 گ آشنایانا وگساان طریق از گویاناس پ ورصی 29 عالگ  بر آنا

های دعایشگا  طریق از ورصی 55 پژگهشا گ مطالعه طریق از ورصی 51 فرگشیا کاان

 آشبنا  خبوو  ةعالقب  مبورو  هبای  کابان  ببا  تلوینیبون  گ راویو طریق از ورصی 2 کاان گ

 شودی  می

عالیا گ مصرف کاالهای ( پیرامون ف5975) پژگهش ملی رفاارهای فرهنگی ایرادیان

 وهی می این پژگهش دشان کشور ادجا  گرویی  اسا  داایج مرکن اساان 17فرهنگی ور 

 ور گ مرکبن اسباان   17ورصبی ور   8/58 واسباان  گ رمان ورسیرغی کاان دوع ةزمین ور

ببر   ورصی باالترین دسکا خوادنبی  را ببه خبوو اخاصباص واو  اسبا       1/58تهران  شهر

تببرین محببل تحصببیل گ وگسبباان گ آشببنایان ععببی     ةکاابخادبباسبباس ایببن پببژگهش   

 گویان بوو  اسا کننیگان کاب مورو دیاز پاس  تأمین

خبوادی موادبان کبه توسبط     داایج پژگهش بررسی گضعیا فرهنگ کابان گ کابان  

( ادجبا  شبی  اسباا    5979) العللی کابان سازمان ملی موادان ور بیساعین دعایشگا  بین

 919 گ تباریخی  دفر 913 منهکیا دفر 991 ةعالق مورو ه موضوعبیادگر این امر اسا ک

 شخصبیا  اتباد  اگلویبا  ترتیب به موادان ةمطالع مورو سوییا مکان از  اسا اوبی دفر

   .اسا کاابخاده گ منن  حیات

توسبط   5972کبه ور سبا     «کابان  از موادبان  منبیی بهبر   بررسبی »داایج پبژگهش  

وهبی ور میبان کسبادی    دشان مبی  شی  اساا ادجا هنری مهان کاان  ب  فرهنگی ةمؤسس
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سبباعاا  9ورصببی ور طببو  هفاببه کعاببر از   1/11ادببیا غیرورسببی واشبباه ةکببه مطالعبب

سباعا   3 بیشار از ورصی 2/52ساعا گ  7تا  9ورصی  7/55ساعاا  9تا  2ورصی 9/11

ورصی کاابخاده  9.1گویان ا اگلویا محل مطالعه از بین پاس  ةکننی  ور زمینمطالعه می

ورصبی ببه    9/5 گ ورصبی پبارک گ فضبای بباز     9/1ورصبی منبن ا    78گ سالن مطالعبها  

ورصی از  1/19کاانا  ةچگودگی تهی بارةادی  هعینین وروادشگا  گ میرسه اشار  کرو 

 ةکاابخادب  از ورصبی  7/57ععومیا  ةکاابخاد ازورصی  95کننیا کاب امادای اسافاو  می

مسبجی گ   ةکاابخادب  ازورصبی   8/5ل کبارا  محب  ةکاابخادب  ازورصبی   9/1محل تحصبیلا  

فرگشی کاب خوو را تهیبه   ورصی از طریق کاان 2/9 گ ورصی از وگساان 9/93حسینیها 

 کننی می

ور ایران که توسبط   «خوادیارزیابی علل گ عوامل مؤثر ور گسارش کاان»پژگهش 

کبه ور   بیبادگر ایبن امبر اسبا     اادجا  شی  اسبا  5989عکیاللهیان گ مرتضوی ور تیرما  

هبای  ورصی به ضبرگرو  92هاا  خوان خوادی ور گرگ  کاانعلل گرایش به کاان ةزمین

 ادیورصی صرفا  ضرگرو تحصیلی را بیان دعوو  5/19ادیا شغلی گ تحصیلی اشار  کرو 

 ولیبل ورصی ببه   1/51ورصی برای کسب اطالعاو گ باال برون آگاهی خویشا  1/58 گ

شخصبی مطالعبه    ةورصبی دیبن ببرای سبرگرمی گ عالقب      2 گ عالقه به یاوگیری گ وادسان

تخصصبیا رمبان گ شبعرا     ب  علعبی  ةگویبان دیبن ور زمینب   کننی  ععی  مطالعاو پاس  می

  اساشناسی گ تعلی  گ تربیا  تاری  گ اویان گ دهایاا  رگان

 اکیر ور کهوهیدشان می شی  ور ارتکات با موضوع پژگهش ادجا  مطالعاو بررسی

 گ دکرون مطالعه دین گ کرون مطالعه رگی بر بحث ة اصلیتکی رفاهگ صورو تح ی او

 دیبن  مانباق   آمبار  ببا  دهایبا  ور کبه  بوو  اسبا  افراو ور بین مطالعه ساعاو سویی از
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 کعابر  گ واردبی  قبرار  توصبیف  سبطح  ور اهب آد بیشبار  از سوی ویگبرا   ای شی  رگ هرگب

 را اطالعاو کیفیا کعیاا ناعالگ  بر ای  ادیبوو  مطالعه مورو تکیین موضوع ورصیو

 ور دیریبه  از اسبافاو   گ پبروازی  هعینبین دیریبه   اسبا   واو  قبرار  خبوو  شبعاع  تحبا 

  با تومه به مکاحث فودا هیف اساسی این مطالعبه  اسا ردگ ک  حیگوی تا تح ی او

خوادی به عنوان مصرف کباالی فرهنگبی گ دیبن شناسبایی برخبی      بررسی گضعیا کاان

   اساالعه آماری مورو مط ةمامع عوامل مؤثر بر آن ور

 بندی  جمع

مها تکیبین سبک     ة حاضرتومه به اهیاف گ سؤاالو اساسی پژگهشا ور مطالعبا 

یر بورویو اسبافاو   پی ةمصرفی کاان ور بین شهرگدیان ور قالب سک  زدیگیا از دیری

 عنبوان  ببه  شبهرگدیان  ببین  ور کابان  مصرفی سک  بحث پژگهش این شی  اسا  ور

 هایفعالیا از اماعاعی هایپییی  تحلیل امرگز  که با تومه به این  اسا گابساه ماغیر

 بیشبار  افبراو  اماعباعی  هعینین هویبا  اساا یافاه ادا ا  مصرفی هایفعالیا به تولیی

هبای  ا سک  مصرفی کابان ببه عنبوان یکبی از مؤلفبه     اسا آدها مصرف مینان از ماأثر

  سک  زدیگی قابل مطالعه گ تحلیل اسا

 کباالی  مصبرف  قالبب  ور خبوادی کابان  گ فرهنگبی  کباالی  یب   عنوان به کاان

 ببه  گروو می کاان مصرفی سک  گیریشکل به منجر که اسا بررسیقابل  فرهنگی

 بررسبی  ببرای  هبا شباخص  از گویباترین  یکی فرهنگی کاالهای مصرف بورویوا تعکیر

اماعباعی   هبای گرگ  ا اس اماعاعی هایگرگ  میان ور زدیگی هایشیو  گ هاموقعیا

 فرهنگبی  هایسلی ه بر که خاص رفاارهای کرون به رگز گ برگنیین کننی بامی تالش
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 اماعباعی  بازتولیی گ کرو  ماعاین ویگران از را خوو ماکی هسانیا دین خاصی هنری گ

 ( 83: 5971 سازدی)فاضلیا معکن را خویش

 گمووی شاکلها شرایط گ طرح لحاظ به بورویوا بنیاوین می  مجعوع بر اساس ور

که  آگرومی گموو به را بساری گ شوو می ترکیب اماعاعی ساخاار موقعیا ور با عینی

 بنبیی طک به  قاببل  ارهایکرو اسا که هاییشاکله از مرکب گ اسا منیدیا  ساخااری

 شبوو مبی  سلی ه گ هگد اوراک یا گ احساس هایدیا  شاکلهدین شامل نی گ نکمی تولیی

 زدبیگی  سبک   به اهیمن دین آنوردایجه  گگرودی می بنییطک ه قابل سکب اقیاماو که

هبای مبالی گ    (  بورویو دشان واو که عالگ  ببر محبیگویا  151: 5971 )منکیننا شوومی

مصبرف فرهنگبی( را    ببه گیبژ   ) منابع اقاصاویا ساخاار ویگری گموو وارو که مصرف

هبا دیبن ببر تعیبین دبوع گ      های برآمی  از مبنش ا دیا  قریحهاساسکنی  بر این محیگو می

 (  91: 5931)غیاثودیا هسانی مینان مصرف مؤثر

 چراکبه  سک  مصبرف کابان پرواخبا     تکیین به توانبورویوا می ةاز دیری الها  با

 هبا ور مبنش  ایبن  گ سبازدی مبی  را زدیگی مخالف هایکه سک  هسانی افراو هایمنش

 که واشا عا اوا توانمی تعکیر بورویوا ا تومه بهب شودی می پیییار مخالف هایمییان

 هبای میبیان  شبیو  ور  هعان به دین آینی  ور شووا رینی پایه که هر شکلی به افراو منش

 وهی می دشان را خووش مخالف

 خبیماو  گ کاال دوع بورویو اداخان بیان ر اساسسک  مصرف کاانا ب ةور مطالع

 برای وهی شکل می را افراو تعایالو که بوو هیخوا چینی از آن داشی اسافاو ا مورو

 اداخبان  اکننبی  مصبرف  خواهنبی مبی  کبه  خیماتی را گ کاال دوع آگاهاده افراو هادعود
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پایگبا    دییبر  عبواملی  از داشبی  گ آدهبا  هبای اگلویبا  از داشبی  اداخان اما این کننیا می

 را آدهبا  یوبورو که اسا     منس گ سنا سکوداا قومیاا محل اماعاعیا ب اقاصاوی

 امنسبیا  چبه  از کبه  ایبن  ببه  تومبه  ترتیبا افراو ببا  ینه اب کنی معرفی می منش دا  با

 کننبیا  زدبیگی  ایمنط به  چبه  ور گ یباشبن  اماعباعی  ب  پایگا  اقاصاوی چه ازگ  قومیا

 دبوع  افراو چراکه گرفاه اسا  دشأو آدها منش از که واشا خواهنی مصرف مافاگتی

 هبا ایبن اداخبان   اگلویبا  ور گلی کننیا می اداخان گاهادهرا آ مصرفی خیماو گ کاال

 بسبار کابان از حیبث    سک  مصرفنابراین اسا  ب مؤثر های زدیگیها گ فرصامنش

 گنینش گ بررسی رفاارهای مربوت به سک  زدیگی گ مصرف کاان قابل تومه اسا  

هنجارهبباا ترمیحبباو گ  ةکاببان بببر مطالعبب بببر ایببن اسبباسا مفهببو  سببک  مصببرف

خوادی افراو تومه وارو که منجر به کاسان تنوع گ گوداگودی رفاارهبای  رهای کاانرفاا

هبای  هبا گ شبیو   بنبیی افبراو ببا زمینبه    گ از سویی بر وساهشوو میخوادی مرتکط با کاان

های مصبرفی ماعباین   ادواع سک شکل کنی تا ور دهایا به پییا می ارتکاتمطالعه کرون 

عنبوان   ببه  توادیمیه   کاان مصرف سک  به گیژ  گ مصرف سک  رگا این گروو  از

کبه مبورو تومبه     هعان طور ه های اساسی سک  زدیگی لحاظ گروو گ یکی از مؤلفه

ببه   تومبه هبای افبراو باشبی  ور گاقبعا ببا      توادی تحا تأثیر منشاساا می ة حاضرمطالع

گی سبک  زدبی   ةکاان را ور چارچون دیریب  توان فه  سک  مصرفبورویو می ةدیری

   بررسی دعوو

 های پژوهشفرضیه

 گویان مافاگو اسا های مصرف پاس سک  مصرف کاان بر مکنای ادگین   5
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کاان بر مینان مصرف  ةتهی ةمحل مطالعها عضویا ور کاابخاده گ دحو  1

  اساتأثیرگنار  -محورمحور گ فراغا وادش بر مکنای سک  مصرف -کاان

  اساشرح هیل  بر اساس مکاحث فودا می  تحلیل مطالعه به

 

 
 : مدل تحلیل پژوهش1نمودار شماره 

 روش تحقیق

مرو  ور مفهو  مطالعه  ةاصلی ور سنجش سک  مصرف کاان گ مینان مطالع ةلأمس

 معاکبر قابل سنجش دهفاه اسا  با تومه به دکوو یب  اببنار سبنجش     ةبه عنوان ی  پییی

پیعایشبی   ةاز دوع مطالع ة حاضرطالعم  قرار واروای از ابها  برای مطالعها این امر ور هاله

دامه اسبافاو  شبی  اسبا  ور    های تح یق از تکنی  پرسشآگری واو  بوو  گ برای معع

 51بباالتر از  » فعالیبا گاقع ور سنین شهرگدیان  تعا آماری تح یق را  ةاین تح یقا مامع

حجب    وهنی  میبنان تشکیل می 5931شهرساان کاشان ور سا   «سا  91سا  گ کعار از 

بر اساس فرمو  کوکران محاسکه شی  اسا  حج  دعوده پبس  دین پژگهش حاضر  ةدعود
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 132م یماتی گ برآگرو گاریادس وقیق ماغیرهبا ور ببین شبهرگدیان     ةداماز توزیع پرسش

گ  5 ةوگ منط ه اصلی کاشان تحا عناگین منط ب  حاضرا تح یق دفر تعیین شی  اسا  ور

و بررسی قرار گرفاه اسا  ببر ایبن اسباسا ببر مکنبای      گ دواحی مربوت به هر ی  مور 1

 بنیی گرویبی  ت سی  شهری دواحی گ محالو به دیر مورو ای مناطقگیری خوشهدعوده

 مورو خادوارهای سرا  های اداخابیامحله ور تصاوفی گیریدعوده رگش با دهایا ور گ

 دامبه ببه پرسبش   مرببوت  سؤاالو خادواو ا باالی به سا  51 افراو از یکی گ از رفاه دیر

  شی  اسا مطرح

 های تحقیقیافته

-هبا ارائبه مبی   ها گ تحلیل واو های تح یق ور وگ بخش توصیف یافاهور اوامها یافاه

 شوو 

 هاالف. توصیف یافته

گویان گ پس از آن مینان مطالعة آدان ور ور این بخشا ابایا مشخصاو فروی پاس 

اتیا والیل مطالعها محیط مطالعه گ دحوة تهیة کابب  هر هفاه به طور ماوسطا منابع مطالع

 مورو دیاز توسط آدان ارائه گرویی  اسا 

 . مشخصات فردی1

ورصبی زن   9/29گویبان مبرو گ   ورصبی از پاسب    2/12های پبژگهش  بر اساس یافاه

ورصبی از   91ببوو  اسبا     59/3ببا ادحبراف معیبار     37/17ادی  میادگین سبنی آدهبا   بوو 

 ورصی ماأهل هسانی  بیشارین سطح تحصیالو آدها ویپل  اسا 97و گ گویان مجرپاس 

 7/93) ویببپل  گ لیسببادس قببرار وارو  ورصببی(ا بعببی از آن سببطح تحصببیلی فببود  7/25)



 

 

 

 

422 42شناسی سبک زندگی، سال اول، شماره اول، بهار  جامعه 

 

 ورصی غیر شاغل هسانی  8/22گویان شاغل گ ورصی از پاس  9/11ورصی(  هعینین 

 . سبک مصرف کتاب2

 افبراو  خبوادی کاان رفاارهای گ وترمیحا هنجارهاا مطالعه به کاان مصرف سک 

 خبوادی کابان  ببا  مبرتکط  رفاارهبای  گودباگودی  گ تنبوع  ببه کاسبان   منجر که وارو تومه

 ور  کنیمی پییا ارتکات کرون های مطالعهشیو  گ هازمینه با افراو بنییوساه با شوو گ می

 ورسیاکع  گ ورسی کاب مطالعة مینان حسب بر کاان مصرف سک  پژگهشا این

 مطالعببة سبک   وگ قالبب  ور گ اوعیبه  گ قببرآن مجبالوا  رگزدامبها  رورسبیا ایناردابیا  غی

 (5)ور مبیگ     اسبا  گرفابه  قبرار  سبنجش  بررسی گ مورو محورفراغا محور گ وادش

 شی  اسا  ارائهگویان ور هر هفاه میادگین مینان مطالعة پاس 

: توزیع فراوانی میزان مطالعه پاسخگویان در هر هفته1جدول   

 ساعا 1بیشار از  ساعا 1تا  5 کعار از ی  ساعا عی  مطالعه موارو مصرفیسک 

ا
راغ

ف
ور

مح
 

 9/58 9/18 7/93 9/51 ی قرآن گ وعاها کاان

 9/57 9/11 1/58 9/29 مطالعه ایناردای از طریق کامپیوتر

 1/55 1/3 2/15 1/17 مطالعه ایناردای از طریق موبایل

 1/1 1/1 5/1 7/31 ی صوتیها کاانگوش واون به 

 5/9 5/9 2/11 1/89 ی وادلووی ور موبایلها کاانمطالعه 
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ش
واد

 
ور

مح
 

 5/2 2/59 1/21 9/21 مجالو گ دشریاو مخالف

 5/9 9/58 3/29 8/91 رگزدامه

مطالعه کاب ورسی گ کع  

 ورسی
1/25 1/91 9/3 1/58 

 1/51 2/57 3/29 2/11 مطالعه کاب غیر ورسی

 

هببای فببود مببیگ  توزیببع پراکنببیگی میببنان مطالعببة  وع گویببهبببا تومببه بببه مجعبب

 گویان به شرح زیر اسا  پاس 

های مصرفی : توزیع پراکندگی میزان مطالعه پاسخگویان در هر هفته بر اساس سبک2جدول 

 کتاب

 شاخص

 مفهو 

تعیاو 

 گویه
 معیار ادحراف میادگین تغییر وامنه حیاکیر حیاقل

 29/2 81/59 15 91 3 3 مینان مطالعه ور هر هفاه

 

با ت سی  وامنة تغییر دعراو ور مامعة آمباری ببه عبیو سبه ببا فواصبل براببرا توزیبع         

 به وسا آمی  اسا  گویان بر اساس مینان مطالعهفراگادی پاس 
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محور و های مصرفی فراغت: توزیع فراوانی و درصدی میزان مطالعه در سبک3جدول 

کتابمصرف محور  دانش  

 ورصی  فراگادی لعهمینان مطا

 3/21 519 ک عی  مطالعه یا مطالعه ور حی  

 7/93 558 ماوسطمطالعه ور حی 

 9/58 15 زیاومطالعه ور حی 

 1/511 132 معع

 

گویبان ور حبی   ورصبی از پاسب    3/21های میگ  فودا مینان مطالعة بر اساس یافاه

 سا ورصی ور حی زیاو ا 9/58ورصی ور حی ماوسط گ  7/93ک ا 

 . متغیرهای مرتبط با سبک مصرف کتاب1 -2

منابع مطالعاتیا والیل مطالعها محیط مطالعه گ دحوة تهیة کابب مبورو دیباز توسبط     ور اوامها 

 گویان ارائه شی  اسا پاس 
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 گویان: توزیع درصدی منابع مطالعاتی مورد عالقه پاسخ4جدول 

 منابع مطالعاتی مورو عالقه )دوع مصرف(

 اگلویا

 دوع مصرف

اگلویا 

 اگ 

اگلویا 

 وگ 

اگلویا 

 سو 

عی  

 مطالعه

 اگلویا

 دوع مصرف

اگلویا 

 اگ 

اگلویا 

 وگ 

اگلویا 

 سو 

عی  

 مطالعه

 2/81 1/51 5/9 1/55 گرزشی 9/88 5/2 5/8 1/55 تاریخی

 7/77 5/9 5/9 5/1 رمان گ واساان 7/78 5/9 5/9 5/9 خادواوگی

 3/32 1/5 5/9 1/5 هیاشایب 9/75 5/9 5/1 1/51 علعی گ تخصصی

 3/31 5/9 1/1 1/1 آشپنی 1/89 1/7 1/3 5/9 اماعاعی

 8/79 5/1 5/1 5/9 سیاسی 7/77 5/1 1/1 5/2 شناسیرگان

 7/77 5/9 5/8 1/5 هنری 8/79 5/2 5/9 5/9 شعر گ اوبیاو

 1/81 5/8 5/9 1/55 وینی 1/33 1/5 1 1 فلسفی

 3/39 1/5 1 1/1 وسایر موار 3/39 5/9 1/5 1/1 اقاصاوی
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ورصبی از   1/55مطالعبة کابب تباریخی ور ببین      2های میگ  شبعارة  بر اساس یافاه

ورصی ور اگلویا سو   5/2ورصی ور اگلویا وگ  گ  5/8گویان ور اگلویا اگ ا پاس 

ادبی کبه کابب    گویان بیبان دعبوو   ورصی از پاس  9/88مطالعاتی آدان اسا  ور این بین 

ورصی از  5/9قرار دیارو  مطالعة کاب سیاسی ور بین  آدهامطالعاتی تاریخی ور اگلویا 

ورصی دین وارای  5/1ورصی وارای اگلویا وگ  گ  5/1گویان وارای اگلویا اگ ا پاس 

ادی کبه  گویان امهار کرو ورصی از پاس  8/79اگلویا سو  مطالعاتی اسا  ور این بین 

ورصبی   1/21یارو  هعینینا اگلویبا اگ   قرار د آدهاکاب سیاسی ور اگلویا مطالعاتی 

ی وینبی گ  هبا  کابان ورصبی   1/55ی رمبان گ واسباانا   هبا گویان مطالعبة کابان  از پاس 

ی علعی گ تخصصبی ببوو  اسبا  ور ایبن میبان کابب       ها کاانورصی  1/51گرزشی گ 

 گویان قرار دیارو  فلسفیا بهیاشای گ اقاصاوی منء منابع مطالعاتی اکیر پاس 

 زیع درصدی متغیرهای مرتبط با مصرف کتاب: تو5جدول 

 گویان )درصد خالص(ترین دالیل مطالعه پاسخمهم

 های غیرکاربرویادگین  های کاربرویادگین 

افنایش 

 آگاهی

رشاه تحصیلی گ 

 شغلی
 والیلای از مجعوعه لنو گ عالقه به مطالعه سرگرمی االوؤس به پاس 

9/12 1/9 5/2 2/51 5/9 1/53 

 طالعه )درصد خالص(مکان م
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 هر کجا که فرصا شوو کاابخاده پارک گسایل د لیه محل کار منن 

1/17 9/59 1/5 1/1 9/51 1/7 

 عضویت در کتابخانه )درصد خالص(

کاابخاده 

 ععومی
 بسیج های یگا مسامی گ پا محل کار محل تحصیل

سراها گ مراکن فرهنگ

 تح ی اتی
 چنی کاابخاده

عی  

 عضویا

9/59 9/59 5/9 9/59 1/1 5/9 3/21 

 درصد خالص(نحوة تهیه کتاب )

امادا از 

کاابخاده 

 ععومی

امادا از کاابخاده 

 محل تحصیل

امادا از کاابخاده 

 محل کار
 امادا از وگساان گ آشنایان امادا از کاابخاده مسجی

خریی 

 شخصی
 سایر موارو

7/8 5/55 1/1 9/1 2/12 5/15 8/18 

 

گویان ولیل مطالعة ورصی از پاس  9/12وهی که دشان می 1های میگ  شعارة یافاه

ورصبی   ¼ورصی گبنران اگقباو فراغبا گ سبرگرمیا      2/51خوو را افنایش آگاهیا 

ورصی لنو ببرون   5/9ورصی رشاة تحصیلی گ شغلی گ  1/9پاس  به سئواالو مخالفا 

ای از والیل مجعوعهورصی از آدها  9/53ادی  عالگ  بر اینا گ عالقه به مطالعه بیان دعوو 

 ادی خوادی خوو وادساهفود را به عنوان علا مطالعه گ کاان



 

 

 

 

422 42شناسی سبک زندگی، سال اول، شماره اول، بهار  جامعه 

 

وهبی محبل مطالعبة    گویان دشان مبی های تح یق ور ارتکات با محل مطالعة پاس یافاه

از  ورصبی گسبایل د لیبه    5ورصی محل کارا  9/59ورصی( منن  اسا   1/17اکیر آدها )

ادی  ور ایبن  ا به عنوان محل مطالعه اعال  کرو ورصی پارک ر 1معله اتوبوس گ مارگ گ 

 7پروازدبی گ  هبای ععبومی ببه مطالعبه مبی     گویان ور کاابخادهورصی از پاس  9/51میان 

ورصی از آدان دین محل خاصی برای مطالعه دیاشاه گ ور هر مبایی کبه فرصبا مطالعبه     

 پروازدی  واشاه باشنی به این کار می

های ععبومیا محبل تحصبیل گ    ر هر ی  از کاابخادهگویان وورصی از پاس  9/59 

ة محل کبار  کاابخادورصی از آدها عضو  5/9های بسیج عضویا واردی  مسامی گ پایگا 

سبراها گ مراکبن تح ی باتی هسبانی      ورصی دین ور عضبویا کاابخادبة فرهنبگ    1بوو  گ 

 7/8ببر ایبنا   ای دیسانی  عالگ  گویان عضو هیچ کاابخادهورصی از پاس  3/21هعینینا 

هبای مبورو اسبافاوة خبوو را از طریبق امادبا از کاابخادبة        گویان کابان ورصی از پاس 

ورصبی امادبا از کاابخادبة     1/1ورصی امادا از کاابخادة محل تحصبیلا   5/55ععومیا 

ورصبی امادبا از وگسباان گ     2/12ورصبی امادبا از کاابخادبة مسبجیا      9/1محل کبارا  

 کننی طریق خریی شخصی تهیه میورصی دین از  5/15آشنایان گ 

 هاب. تحلیل یافته

 پرواخاه شی  اسا  تح یقهای ور بخش حاضرا به آزمون فرضیه

 های مصرف . بررسی سبک مصرف کتاب بر مبنای انگیزه1

تبوان  واری آزمون هعگنی گاریادس مبی بر اساس میگ  زیر گ با تومه به م یار معنا

طک باو پنیرفابه    گاریبادس هعگنی یا براببری   11/1واری دایجه گرفا که ور سطح معنا
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ی گاریبادس  دبابرابر (  با تومه به آزمون لون که دشبادگر  sig=115/1 11/1) شوودعی

مواقبع از آزمبون ببرن ب      گودبه  نیااسافاو  دعوو  ور  Fتوان از آزمون ها اساا دعیگرگ 

 شوو ها اسافاو  میبرای بررسی آزمون میادگین 1فورسیس یا آزمون گلچ

 فورسیس و ولچ -: آزمون همگنی واریانس و آزمون بران6جدول 

 آمار  لون
ورمه 

 5آزاوی 

ورمه 

 1آزاوی 

سطح 

 معناواری

911/2 1 171 115/1 

 آمار  دوع آزمون
ورمه 

 5آزاوی 

ورمه 

 1آزاوی 

سطح 

 معناواری

 111/1 575/27 1 111/51 گلچ

 115/1 511/519 1 121/2 فورسیس -بران

 

= 111/1گ  115/1واری وگ آزمبون ببران ب فورسبیس گ گلبچ )     با تومه به م یار معنبا 

sigهبای مصبرف کابان    ادگیبن   مکنبای توان دایجه گرفا کبه مصبرف کابان ببر     ( می

ترین عامل مافاگو اسا  هعینین بر اساس دعووار زیر ادگینة لنو برون از مطالعه مه 

 گویان بوو  اسا بین پاس ور ایجاو تفاگو سک  مصرف کاان ور 

                                                           
1. Brown-Forsythe or Welch.  
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 های مصرف کتابهای انگیزه: نمودار میانگین1نمودار 

 

 محورمحور و فراغت . تبیین میزان مصرف کتاب بر مبنای سبک مصرفی دانش2

ترتیکبی مفهبو  پیبیا    رگرسبیون   ماغیر گابساه از منس ترتیکی باشی کاربرو که زمادی

این رگش به درمبا     های لجسای  اسارگرسیون ةکه از خادواورگرسیون  کنی اینمی

ور  آدهبا لبنا کباربرو    اها ور هر گرگ  حساسبیا دبیارو  ن توزیع گ هعسادی گاریادسبوو

ا  عالگ  ببر  هایی چون تابع معینی اسبرآگرو تغییراو ماغیر گابساه قیرتعنیتر از رگش

ماغیر گابساه دیبن ببا تومبه ببه      گ دکایی از توزیع درما  پیرگی کنی توزیع خطاها الناما اینا 

  یازمنی توزیع درما  دیساماهیا گسساه بوودش د

بر این اساسا ور پژگهش حاضر با تومه به این که مینان مصرف کاان به صبورو  

ای تصنعی ورآمی  اسبا( مبورو   طیف لیکرو )که با تجعیع آن به صورو ماغیر فاصله

http://www.amaracademy.com/index.php
http://www.amaracademy.com/index.php
http://www.amaracademy.com/index.php
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به سبطح ترتیکبی    spssافنار  کی ور در سنجش قرار گرفاه اساا با اسافاو  از فرمو  ری

  گ برای تکیین میبنان مصبرف کابان از رگرسبیون ترتیکبی اسبافاو  شبی         تکییل گرویی

 اسا 

میگ  زیر بیادگر داایج آزمون دسکا احاعا  می  ور رگرسبیون ترتیکبی اسبا  ببا      

تبر از  ( ور سبطح خطبای کوچب    159/917تومه به معنباواری م بیار کبای اسبکوئر )    

یلی مناسبب اسبا گ   توان چنین دایجه گرفا که مبی  رگرسبیودی مب   ورصی می 115/1

ماغیرهای مسبا ل ببه خبوبی قاوردبی تغییبراو ماغیبر گابسباه )میبنان مصبرف کابان ور           

 محور( را تکیین دعاینی محور گ فراغا های مصرفی وادش سک 

 (Model Fitting Information) ها بخت: آزمون نسبت 7جدول 

Link function: Complementary Log-log. 

)شبامل سبه    5هبای ضبریب تعیبین پبنگوگ    های میگ  زیر بیادگر م باویر آمبار   یافاه

( اسا که ور رگرسیون ترتیکبی  2داونگ م  9ا دیجل کرک1ضریب تعیین کاکس گ دل

 هبای آمبار  شبوو  م باویر   اسافاو  می آدهااز های ضریب تعیین مها دشان واون ت ریب

                                                           
1. Pseudo R-Square. 
2. Cox and Snell. 

3. Nagelkerke. 

4. McFadden.  

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept 

Only 
111/119    

Final 198/527 159/917 11 111/1 
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( 5( دوسبان وارو گ هبر چبه م بیار ایبن آمبار  ببه )       5( تبا ) 1ضریب تعیین پبنگوگ ببین )  

وهی که د ش ماغیرهای مسا ل ور تکیین گاریادس ماغیر گابسباه  تر باشیا دشان میدنوی 

  ماغیرهبا ور  زیاو اسا گ برعکسا م اویر پایین این آزمون واللا بر د ش ضعیف گ ک

 این امر وارو 

شووا م اویر هر سه آمبارة مرببوت ببه    مالحیه می 8که ور میگ  شعارة  گوده هعان

ورصبی   78تبا   93ببین   ادیتوادساه( دیاردی گ 5ضریب تعیین پنگوگ فاصلة زیاوی با عیو )

محبور ور  محور گ فراغبا  های مصرفی وادشاز گاریادس مینان مصرف کاان ور سک 

 دیان را تکیین کننی بین شهرگ

  (Pseudo R-Squareهای ضریب تعیین پزودو ): نتایج مقادیر آماره 8جدول 

 817/1 ضریب تعیین کاکس گ دل

 781/1 ضریب تعیین دیجل کرک

 935/1 داونضریب تعیین م 

ترین میگ  برای تفسبیر میبنان تبأثیر رگرسبیودی هبر یب  از       مه  3میگ  شعارة 

اغیبر گابسباه اسبا  ور ایبن مبیگ  برآگروهبایی کبه ببا برچسبب          ماغیرهای مسا ل بر م

Threshold  ادبی معباو  عبر  از مکبیت هسبانی گ ور گاقبعا برآگروهبای        مشخص شی

 وهی مربوت به طک او ماغیر گابساه را دشان می

ادبیا ضبرایب رگرسبیودی هبر     مشخص شی  Locationبرآگروهایی که با برچسب 

ور ایبن مبیگ ا ببرای برآگروهبای پبارامارا خطاهبای       ی  از ماغیرهای مسا ل هسانی  
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واری گ فواصل اطعینان برای تعامی پارامارهای های معناا آزمونآدهاادحراف اساادیارو 

واری برآگرو گالی اسبا  هعبان گودبه    می  به تفکی  هکر شی  اما تأکیی اصلی بر معنا

طالعبه ور محبل کبار یبا     سنا مرو بوونا مشوو تأثیر ماغیرهای که ور میگ  مالحیه می

هبای بسبیجا عبی     تحصیلا عضویا ور کاابخادة ععومیا عضویا ور مسامی گ پایگا 

هباا تهیبه کابان از طریبق امادبا از کاابخادبة ععبومیا امادبا از         عضویا ور کاابخادبه 

ور از وگسباان گ آشبنایان    کاابخادة محل تحصیلا امادا از کاابخادة محل کار گ امادبا 

وار اسا  به عکارو ویگرا عوامل فود از عوامبل   یمعن 11/1از  رت کوچ خطای  سطح

 تأثیرگنار ور سک  مصرف کاان هسانی 

: میزان تأثیر رگرسیونی هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر 9جدول شماره 

 (Parameter Estimatesوابسته)

  Estimate Std. Error Wald df Sig. 

Threshold 

      [5 = مینان مطالعه]

 152/1 5 117/9 998/1 191/5 [1 = مینان مطالعه]

Location 
 

 سن

 مرو

129/1 159/1 919/59 5 111/1 

ینه
 زم

ای
ره

اغی
م

ای
 

331/1 921/1 235/7 5 112/1 

0 زن
a

 1 1 1 1 

 1191/1 5 279/5 188/1 997/1 مجرو

0 ماأهل
a

 1 1 1 1 

 929/1 5 311/1 919/1 -135/1 شاغل

0 شاغل یرغ
a

 1 1 1 1 

م ح م   طا عه
ل

 

 211/1 5 185/1 199/1 -587/1 منن 



 

 

 

 

424 42شناسی سبک زندگی، سال اول، شماره اول، بهار  جامعه 

 

محل کار یا 

 تحصیل
919/1 991/1 391/9 5 128/1 

 1 5 1 111/1 -159/9 گسایل د لیه

 538/1 5 991/5 831/1 115/5 پارک

هر کجا فرصا 

 باشی
1 1 1 1 1 

اده
بخ

کاا
ور 

ا 
وی

ض
ع

 

 111/1 5 539/3 199/1 857/5 کاابخاده ععومی

 591/1 5 199/1 817/1 199/5 حل تحصیلم

 181/1 5 179/9 132/1 188/5 محل کار

-مسامی گ پایگا 

 های بسیج
157/1 198/1 117/53 5 111/1 

 132/1 5 172/1 839/1 219/1 کاابخاده ملی

عی  عضویا ور 

 کاابخاده
789/1- 119/1 121/91 5 111/1 

عضویا ور چنی 

 کاابخاده
1 1 1 1 1 

و 
دح

 
ن

کاا
یه 

ته
 

امادا از کاابخاده 

 ععومی
551/5 238/1 371/2 5 119/1 

امادا از کاابخاده 

 محل تحصیل
918/5 995/1 112/9 5 152/1 

امادا از کاابخاده 

 محل کار
379/5 998/1 717/7 5 119/1 
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امادا از کاابخاده 

 مسجی
838/1- 111/1 231/1 5 551/1 

امادا از وگساان گ 

 آشنایان
138/1 198/1 152/1 5 111/1 

 983/1 5 881/1 911/1 192/1 خریی شخصی

 1 1 1 1 1 سایر موارو

گرویبی  اسبا  سبطح معنباواری      ارائبه  5یجة آزمون خطوت موازیداور میگ  زیر 

پارامارهببای  م بباویر( بیببادگر ایببن امببر اسببا کببه  sig=111/1) آمببارة کببای اسببکوئر 
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 نتیجه

 آن ببر  مبؤثر  عوامبل  گ کابان  مصبرف  سبک   گضبعیا  بررسی به حاضر مطالعة 

 خبوادی کابان  گ فرهنگی کاالی ی  به عنوان کاان پژگهش این ور اخاصاص وارو 

 سبک  مصبرفی   گیبری شبکل  به منجر که شی ا مطالعه فرهنگی فعالیا ی  عنوان به

افبراو   زدبیگی  سبک   ببا  ارتکبات  ور کاان صرفیم مطالعة سک  اسا  گرویی  کاان

 ور کاان مایگا  گ د ش تا گروومی سک  دوع وگ این بین ارتکات کرون پییا منجر به

 هبا فعالیبا  رفاارهاا از بخشی امرگز  چراکه مافاگو مشخص شووا زدیگی هایسک 

 یب  چبارچون   کابان ور  خبوادش  گ مطالعبه  زمینبة  ور زدیگی رگزمرة ترمیحاو گ

 دیریة از میان این ور اسا  شناخا گ فه  قابل گوداگون زدیگی هایسک  از رت عا 

 مطالعبه  ایبن  تومبه  مبورو  کبه  گودبه  آن شی  اسا  اسافاو  برای تکیین موضوع بورویو

 ببه  تومبه  ببا  گاقبعا  ور  باشبی  های افبراو منش تأثیر تحا توادیمصرف می سک  اساا

 سبک   دیریبة  چبارچون  ور را کاان فیمصر سک  فه  تکیین گ توانمی بورویو دیریة

   واو بررسی قرار مورو زدیگی

محببور گ هببای مصببرفی فراغبباهعینببین ور ایببن تح یببق میببنان مطالعببه ور سببک  

محور کاان مورو مطالعه قرار گرفا  دابایج تح یبق میبنان مطالعبه ور حبی دسبکاا         وادش

که مینان عبی  مطالعبه    ایوهی  به گودهپایین ور مامعة آماری مورو بررسی را دشان می

ورصبی گ ور حبی    7/93ورصبیا ور حبی ماوسبط     3/21گ یا مطالعه ور حی ک  به ادیازة 

 ورصی بوو  اسا  9/98زیاو به مینان 

گویان ببر مکنبای اگلویبا دبوع     منابع مطالعاتی گ دوع مصرف کاان دین ور بین پاس 

ریخیا مبنهکی گ  مصرف آدان مورو بررسی قرار گرفابه اسبا  ور ایبن میبانا کابب تبا      
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ورصی اگلویبا اگ ا بیشبارین کابب علعبی گ تخصصبیا اماعباعی گ        1/55گرزشی با 

ورصی اگلویا اگ  گ کاب اقاصاویا بهیاشایا هنبری گ فلسبفی    5/9گ  1/51سیاسی با 

گویبان را  منیی پاسب   گ صفر ورصی اگلویا اگ ا کعارین مینان عالقه 5ا 1به ترتیب با 

هعینینا داایج تح یق بیادگر تفاگو سک  مصرف کاان ببر  ادی  به خوو اخاصاص واو 

تبرین  ای که ادگینة لنو ببرون از مطالعبه مهب    مکنای ادگینة مصرف بوو  اسا  به گوده

 گویان اسا   عامل ور ایجاو تفاگو سک  مصرف کاان ور بین پاس 

ببا   ( مصرف کاان را دکایی559: 5989) ور این ارتکات با تومه به وییگا  اسکارپیا

خرو)یا به دبیرو ببه امادبا    ای کاابی میکننی خوادین آن یکی وادسا  گاهی مصرف

آن که قصی خاصی برای خوادین آن واشاه باشی  عالگ  بر اینا با تومه ببه  گیرو( بیمی

کاابی اشبار  کبرو کبه الز  اسبا اسبا      « خوودعایادة»توان به خریی وییگا  بورویو می

گ باال یا سبلی ه خبون آن را واشباه باشبی  هعینبین خریبی       ادسان به دشادة ثرگوا فرهن

شبووا خریبی ملبیهای ماعبیو     گناری ه  تل ی میهای دفیس که به مننلة سرمایهکاان

ی  مجعوعه بنا به عاووا خریی کاان از سر عالقه به اشیاء دفیس که ور ایبن صبورو   

 شوو   کاان به شیء تکییل می

ادینا بایبی مصبرف کباربروی را از مصبرف     از سوی ویگرا ور مصرف هعرا  با خو

هبای مخالفبی ادطکباد وارو     اوبی ماعاین ساخا  هر ی  از وگ دبوع مصبرف ببا ادگیبن     

ای مببنء هببای حرفببهکسببب اطببالعا گببروآگری اسببناو گ مببیارک گ مطالعببه ور زمینببه 

های کاربروی هسانی  کاان اببناری ببرای فبن مکبارز  یبا پیشبرفا اماعباعی ببه          ادگین 

آیببی  کاببان را اباببیا بببرای کسببب فرهنببگ گ سببپس بببرای کسببب لببنو  حسببان مببی

خوادنبیا یعنبی ادگیبنة اوببی معکبن اسبا گمبوو واشباه باشبیا گلبی فرعبی اسبا               می
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غبر  ببوون اثبر را    هایی هسانی که بیهای خاص اوبی به تعکیر اسکارپیا ادگین  ادگین 

ی  داگفاه دعادی کبه چنبین   وهنکننی گ مطالعه را ده گسیلها بلکه هیف قرار میرعایا می

ای ور عین حا  مسالن  گ دافی تنهایی اسا  ور گاقعا خوادبین کابان ببه عنبوان     مطالعه

ای اصیل گ ده به عنوان ابناری برای ارضای کارکروی ی  دیاز مسالن  آن اسا آفریی 

که خوادنی  ور خاده ویگری را بکوببیا از ویگبری کعب  بخواهبی گ بنبابراین از خبوو       

گیرو  اما از سبوی  دشین( قرار می)ه  بیایی  بر این اساساکاان به مننلة مصاحب بیرگن

گیراده به معنای عا  کلعه اسا  ادسبادی کبه ببه مطالعبه رگی     ویگرا مطالعة ععلی گوشه

گیروا از محبیط  های ویگر فاصله میکنیا از ادسانزدیا کاری دعیآگروا حرف دعیمی

ه  ور مورو مطالعة شنییاری صاود اسا گ هب  ور   عضوگیرو  این مواطراف کنار  می

مورو مطالعة وییاری: تنهاتر از تعاشباگری کبه ور میبان ویگبران ور تعاشباخاده دشسباه       

 اساا گموو دیارو 

گنیبر گ رگاببط فبرو را ببا عبال       پبنیر گ هب  مامعبه   بنابراینا ععل مطالعه ه  مامعه

اگ گ ودیبای اثبر برقبرار سبازو  ببه ایبن       کنی تا رگابط میییی ببین  خویش موقاا  قطع می

مها اسا که ادگینة مطالعه ت ریکا  هعیشه دوعی عی  ارضاءا عی  تعاو  ببین خوادنبی    

)از قکیبل   گ محیط اسا  این عی  تعباو  معکبن اسبا ببه علبل ورگدبی طکیعبا بشبری        

)مادنبی   کوتاهی گ داپاییاری زدیگی( برگرووا یا معکن اسبا ببا برخبورو افبراو ببا هب       

)مل ا فالکاا بی  از آینبی ا کسبالا    شقا کینه گ ترح ( گ یا با ساخاارهای اماعاعیع

از کار( ارتکات پییا کنی  ور ی  کلعه مطالعه ور حک  چارة ادسان ببرای رگیبارگیی ببا    

مرومی که شاومان هسانیا شایی تباری  دیاشباه باشبنیا امبا     »پوچی سردوشا بشر اسا  

 «یببرا دیبباز بببه مطالعببه را احسبباس دخواهنببی کببرو    اوبیبباو قطعببا  دخواهنببی واشبباا ز  
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 ( 551: 5989)اسکارپیاا

عالگ  بر آنا دابایج تحلیبل رگرسبیون ترتیکبی ور تکیبین میبنان مصبرف کابان ور          

ورصبی از گاریبادس    78تبا   93محبور بیبادگر تکیبین    محور گ فراغا سک  مصرف وادش

شبهرگدیان اسبا    مینان مصرف کاان توسط ماغیرهای مسبا ل مبورو بررسبی ور ببین     

هعینینا تأثیر ماغیرهای سنا مبنسا مطالعبه ور محبل کبار یبا تحصبیلا عضبویا ور        

هبای  هبای بسبیجا تهیبه کابان از کاابخادبه     کاابخادة ععومیا کاابخادة مسبامی گ پایگبا   

ععومیا محل تحصیل گ محل کار گ امادا کاان از وگساان ور سطح خطبای کعابر از   

 مل تأثیرگنار ور سک  مصرف کاان هسانی وار بوو  گ از عوامعنی 11/1

وارو  مبیال  ور ایبن مبورو سبن     حیاو مععیا فرو را به اشکا  گوداگودی مشغو  می

ای گ کسبب موقعیبا   آیبی: تعلبی  گ تربیباا آمبوزش حرفبه     عامل مهعی به حسان مبی 

وهی  از سوی ویگرا گقا شغلی آماوگی فرو را برای مطالعاو غیرکاربروی کاهش می

شبوو  ببا ایبن    ای مادنی گرزش پر مبی های عییی های سنیا با فعالیار برخی رو آزاو و

هبای دیرگمنبیی ببرای ایبن کبار      آگردبی زیبرا ادگیبن    گمووا موادبان ببه مطالعبه رگ مبی    

شبوو(   هبای شخصبیا گ برخبورو ببا مامعبه محسبون مبی       واردی)این سن وگرة بحبران 

ل سالگی اساا یعنی هنگبامی کبه فشبار    ما ابال ا آغاز وگرة مطالعه بین سی گ پنج گ چه

توان لحیاتی را که ادسان ماعبین قبرن   شوو  از وییگا  اسکارپیا میزدیگی کاساه می

 بیسا  ور زدیگی خوو آماوگی الز  برای مطالعه واروا به طور کلی به سه وساة ببنرگ 

از  )بعبی  )حعل گ د لا تغنیه گ    (ا اگقباو مبنی  فراغبا    لحیاو خالی از وسا رفانی

هاا تعطبیالوا بیعباری گ بازدشسباگی( ت سبی      )مععه های غیرفعا ساعاو کار( گ زمان

 ( 553: 5989)اسکارپیاا  کرو
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وهی که مطالعه تا چه حی به اگضباع گ احبوا  محبیط گ ببه     های تح یق دشان مییافاه

شوو  به تعکیر ویگرا مصرف کابان کبار   ها مربوت میطور کلی به حیاو رگزمرة ادسان

رو  اساا کبار پایگبا  طک باتیا شبغلا سبواو گ ثبرگو آدهبا اسبا  ور گاقبعا گمبوو           م

ها پیییة اوببی  کنی گ از دوشاهها اسا که دویسنی  را دویسنی  گ داشر را داشر میخوادنی 

 سازو می

هبا گ  خوان رفااری را دسکا به فضاا موضوع فرهنگبیا کابان  از سوی ویگرا کاان

وهی  کاابخاده فضایی برای هعیشه تعریف دشبی  اسباا بلکبه    ها از خوو دشان میگاسطه

گران اماعاعی گ مکاوالو آدها با موضبوعا یعنبی کابانا    گقفه از خال  پویایی کنشبی

هبا دیسبا   شوو  کاابخاده امکان کشف آدیه را کبه ور قلعبرگ شبناخا کابابخوان    بنا می

وهبی   وو را دشبان مبی  آگرو  تصباحب مبا ور تربیبا سبلی ه دیبن خب      برای آدها فراه  می

را دیبن  « کبار »گ ببرای  « منبابع »وهیا گلی محلی برای کاابخاده به سوی شناخا سود می

خوان امرگزیا به ودکبا  غبافگیر شبین اسباا حابی آمباو  ببرای        کنی  کاانتیاعی می

شوو  این اداخبان  کشف چینهای مییی  اینجا اسا که مسألة اداخان کاان مطرح می

کببه کاابخادببه ببر حسببب توقعبباو مخاطبب گ طکببق سببالیق آن ور   هبایی  ور ببین کاببان 

گیرو  اما سبلی ه ور حبا  تغییبر اسبا گ امکبان تحبو        گناروا صورو میاخایارش می

هبایی ویگبر از شبناخا گ کشبف ویگبر      ادایاراو گ کشیی  شین فبرو ببه سبوی حیطبه    

دباخوا   های فرهنگی غیر از عبال  فکبری خبوو اگ گمبوو وارو  ور اینجبا خبوا  گ       حوز 

آیبی  فبرو ببا امادبا گبرفان کابان بیشبار ور براببر آن         ها به میان میبحث امادا کاان

توادبی میبل ببه خریبی     کنی گ ور عین حا ا مطالعة یب  کابان مبی   احساس اسا ال  می

کاان را ور افراو ایجاو کنی  ور این موروا رسالا کاابخادبه گارو حبوزة تربیبا سبلی ه     
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وهی  زیرا مطالعها هر چنی حرکای ریق رفاار تعلکی ادجا  میشوو گ این کار را از طمی

یب  کادبا     گوییمی 5گیروا اما هعان طور که م  لوهاناسا که به تنهایی ادجا  می

)موشباوریا   توادی پیودیهایی بسیار محک  ببا آن برقبرار کنبی   سرو دیساا یعنی فرو می

5979 :39-31 )  

های تح ی او برخبی از مح  بان   ان گ یافاهدیر داایج تح یق با مکاحث دیری صاحب
خبوادی وارو  از ویبیگا  بورویبوا مرفیبا خریبی گ خوادبین       ور این زمینه قرابا گ هب  

های به وسا آمبی  از زیکاشناسبی گ یبا حابی چیبنی مادنبی       کاان به ی  رشاه از سلی ه
(  ور ایبن ارتکباتا اسبکارپیا لبنو     5975)باکباکا  رگییاوهای گرزشی بسباگی وارو 

رون گ سرگر  شین از مطالعه را به عنوان یکی از اهیاف خاص گ اصبلی مطالعبه هکبر    ب

( عوامبل ماعبیوی از معلبه    5981) (  عالگ  بر آنا اسایگر5979)قن  ایا ا دعوو  اسا
هبا گ ارضبای   گنران گقاا ارضای میل شخصبی گ افبنایش میبنان عالئبق گ سبرگرمی     

ای اساسی مطالعه برشبعرو  اسبا  ببارکر گ    های را به عنوان ادگین عالئق هگقی گ حرفه
ادبی  ور  ( ور بیان عوامل مؤثر بر مطالعها ببر عامبل سبن تأکیبی دعبوو      5389) اسکارپیا

( دین بر د بش احسباس رضبایا داشبی از مطالعبه گ      5978) مطالعة منصوری گ هعکاران

لعبه  های مه  مطاعالقه به کسب آگاهی بیشار دسکا به موضوعی خاص به عنوان ادگین 
 تأکیی شی  اسا 

های ععبومی  ( د ش عوامل منسا عضویا ور کاابخاده5983) داایج مطالعة بحرادی
بر مطالعه را مورو تأییی قرار واو  اسا  هعینین داایج پژگهش بررسی گضبعیا کابان   

( بیبادگر اگلویبا موضبوعاو مبنهکیا تباریخی گ اوببی       5979) خوادی موادبان گ کاان

 اسا   

                                                           
1. Mac Luhan.  
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 منابع

ا تهرانا مرکن اسبناو فرهنگبی   کتاب و پدیده کم رشدی (ا5983) وشنگابرامیا ه -

  آسیا

 ( ا 5981اسایگرا رالف سی)ا ترمعه پرگاده سپرو ا تهران: های تشویق به مطالعهراه

 های ععومی کشور  وبیرخادة هیئا امناء کاابخاده

 ( ا 5989اسکارپیاا رگبر)ا ترمعبه مرتضبی کاکبیا تهبران:     شناسیی ادبییات  جامعه

 عا س

های درآمدی بر مطالعه و نقش خدمات ویژه کتابخانه(ا 5979اشرفی رینیا حسن ) -

 ا تهران: چاپار عمومی در توسعة فرهنگ مطالعه

هبای  آشنایی وادشبجویان ببا شبیو    »(ا 5977پورا زهرا )اشرفی رینیا حسن  کام  -

  81(: 55) 51ا کتاب ماه کلیات«  مطالعه)پژگهشی ور ماون(

پییام  «  خوادی ور ایبران بررسی گضعیا کاان گ کاان»(ا 5971) اصغردژاوا حسین -

  59 - 9(: 5) 55ا کتابخانه

 شیراز  : تهران صکریا خسرگ ترمعه امصرف ا(5975)رگبرو  باکاکا -

 ةخبوادی گ مطالعب  ببر میبنان کابان    مبؤثر بررسی عوامل »(ا 5983بحرادیا محعوو ) -

ا شناسیی لیوم تربیتیی و روان  ع مجلیه «  آموزان ماوسطه ور اساان فبارس آزاو وادش

   71-511: صص 9-2 ا شعار 8وگر  

 ور میبیان  گ مبنش  ویالکایب  » ا(5979) شبهرا   پرسباشا  غالمرضا  هاا معشییی -

  بهار 91 ا شعار  )پیاپی(علوم اجتماعی نامه « بورویو یرپی ععل دیریة

 چاگشبیانا  حسبن  گ موافشبادی  لبیال  ترمعبه  ابوردیو یرپی (ا5971ر) منکیننا -
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 دی  دشر هران:ت

 انتخیاب  و مصیرف : اجتمیاعی  هوییت  و زنیدگی  سبک ا(5975) حسن چاگگشیانا -

 رسالة  مدرنیته اخیر دورة در اجتماعی تشابه و شالوده تمایز عنوان به ذوقی کاالهای

  تهران وادشگا  شناسیا مامعه وکاری

جبار  عوامل شناخای مؤثر بر سباخاار دابهن »(ا 5978حامی میررحیعیا سیی واگگو ) -

  19-29: 91-99ا وفار کتابداری«  کاابخوادی

ا فعالیت و مصیرف کاالهیای فرهنگیی در کیل کشیور     (ا 5971های ملی )وفار طرح -

 تهران: گزارو فرهنگ گ ارشاو اسالمی 

 ترمعبه  اشناسیی  انسیان  نامیه  « ببوروی  پیبر  از یباوی » ا(5975) فرادسوا ژان وگرتیها -

  192-111 : صص5 عار وگر  اگ ا شکُاکیا  مرتضی

مصرف کاالهای فرهنگی خانوار در شهر اراک و همدان (ا 5981زاو ا احعی )رمب -

تهبران: گزارو فرهنبگ گ ارشباو    ، های اقتصادی و اجتمیاعی و فرهنگیی  و ویژگی

 اسالمی 

ا پایان آموزان کشوربررسی وضعیت مطالعة غیردرسی دانش(ا 5981زرافشانا علی ) -

 رسادیا وادشگا  تهرانا العدامه کارشناسی ارشی کاابیاری گ اط

 مییزان  بررسیی ) کتاب از جوانان مندیبهره بررسی ا( 5972)  موادبان  ملی سازمان -

 مؤسسبه  ریبنیا بردامبه  گ مطالعاو معاگدا ا(از کتاب سال 29 تا 15 جوانان استفاده

  کاان مهان هنری فرهنگی

ب )بررسیی مییزان   منیدی جوانیان از کتیا   بررسی بهره(ا 5981بببببببببببببببببببببب ) -

ا تهبرانا مؤسسبه فرهنگبی ب هنبری مهبان       سال از کتیاب(  19تا  15استفاده جوانان 
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 کاان 

 اجوانیان  خوانیکتاب و کتاب فرهنگ وضعیت بررسیا (5979)بببببببببببببببببببببب   -

  کاان العللیدعایشگا  بین بیساعین ور

ا رسیانی  داری و اطیال  نامه کتابی دانش (ا5983) راساینا فرگروین  سلطادیا پوری -

  فرهنگ معاصر :تهران

 گسترش در مؤثر عوامل و علل ارزیابی (ا5989) علی مرتضوی حعیی  عکیالهیانا -

 فرهنگبی  امبور  معاگدبا  تح ی باوا  گ ا مرکبن مطالعباو  اییران  در خوانیکتاب

 اسالمی  ارشاو گ فرهنگ گزارو

ای عمومی در شهر هسبک مصرف کتاب و وضعیت کتابخانه(ا 5931غیاثودیا احعی ) -

 ا تهران: مامعه گ فرهنگ تهران

 صاود  صکح تهران: ازندگی سبک و مصرف (ا5971محعی ) فاضلیا -

 بین در رانندگی رفتار زندگی و سبک بین رابطه مطالعه(ا 5978سکینه ) قربادناو ا -

 مازدیران  وادشگا  شناسیامامعه کارشناسی ارشی وگر  دامهپایان اجوانان

تهبران:   ،ادبیات کودکان و نوجوانیان و تیرویج خوانیدن   (ا 5979یبا ) قن  ایا ا ثر -

 سعا 

دامبه  ا پایبان بررسی عادت و عالقیه دانشیجویان بیه مطالعیه    (ا 5915کاتکیا صیی ه ) -

 کارشناسی ارشی کاابیاری گ اطالع رسادیا وادشگا  تهران 

دعبوو مصبرف تجعلبی )کاالهبا گ     »(ا 5935م بی ا الهبا  )  گنجیا محعبی  شبفائی   -

 -اطالعیات سیاسیی   دامبه فصل«  خیماو مافرقه( ور مامعه شهری گ رگساایی ایران

  178 ا شعار اقتصادی

http://lib.ocity.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac-%d8%ae/
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تحقیقات اطال  «  های ععومی گ سراده مطالعهکاابخاده»(ا 5935محکونا سیام  ) -

  558-599(: 5) 57ا های عمومیرسانی و کتابخانه

ای صبیا گ سبیعای معهبوری اسبالمی     مرکن تح ی اوا مطالعاو گ سنجش بردامبه  -

 ا تهران خوانینظرسنجی از مردم تهران درباره کتاب(ا 5989ایران )

دامه کارشناسبی  ا پایانتحقیقی در باب عادات مطالعه جوانان(ا 5911مفاخرا مری  ) -

 تهران ارشی کاابیاری گ اطالع رسادیا وادشگا  

 امبور  معاگدبا  انوشتن خواندن، کتاب، (ا5978) هعکاران گ اروشیر منصوریا -

 .تهران شهرواری کل فرهنگی اوار  فرهنگیا گ اماعاعی

ا شناسی مخاطب در حیوزه فرهنگیی و هنیری   جامعه(ا 5979موشاوریا آدایگبون )  -

 ترمعه حسین میرزاییا تهران: دشر دی 

مطالعییه در عصییر (ا 5973ا محعیرضببا)دبباوریا فاطعببه  شببعکادیا احعببی  عابببیی  -

 ا تهران: چاپار های کنتون اوهارا تا زایمینگ لیودیجیتال: از اندیشه
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